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عن الكتاب
ععصَرر ْالعقَل)ْ :بالنكليزُيةْ  (The ْ  Age ْ  of ْ  Reasonْ :كتاقب ْألفقه ْتوماس ْباين ْفي ْالقَ رين
الثامين ْعشر ْإنعتعقَ عد ْفي يه ْأل ديعن ْالرمهُيك عل ْوعتح دى ْيعصَ معة ْاليكت ايب ْالمقَ ديسْ .رطيب عع ْف ي ْثالثا ية
ب
أجزُاء ْفي ْ ْ 1794و  ْ 1795و  ْ 1807وأصبعح ْفي ْقائمية ْأفضيل ْالمبيعايت ْفي ْأمريكا ْحي رث ْنسا عب ع

إحياءء ْلمذهايب ْالربوبيةْ .

ريقَدرم ْالكتارب ْأدلة ْالربوبيعة ْمثل ْانح رايف ْالكنيس ية ْالمس يحيية ْوانتقَ اعد ْمحاوليتهُ ا ْللحصَ ويل
على ْالسلطية ْالسياسايةْ .يؤيرد ْالكتارب ْالعقَعل ْوالمنطعق ْعوضءا ْ ععن ْالوحي ْويررفرض ْالمعجججزُايت
ب ْالقمقَدساعة ْيقطعءا ْأدبيءة ْ ْوليست ْوحيءا ْإلهُيءاْ .ل ْعيررفرض ْيفكعرعة ْالريب ْبل ْهاو ْربججوبقي
ويعتبر ْالركرت ع
يدعرم ْالديعن ْالطبيعي ْويؤمن ْبخالق.
كانت ْرمعظرم ْالدلة ْالتي ْإساتخعدعمهُا ْالكاترب ْمعروف ءة ْللرنخب ية ْالمثقَفجيةْ ِ،لكنجره ْققجعدعمهُا ْبأساجلوبب
شيبق ْزاد ْيم ن ْجاذبييتهُ ا ْوش عبييتهُا ْلجمهُ وبر ْعري بضْ .و ْق د ْ ْألعهُعم ت ْأفك ارا ْالكت اب ْقمفكري عن
آخرين.
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كلمةة المؤلف
إلى ْزرملئي ْيمن ْمواطني ْالوليايت ْالمتحدية ْالمريكية:
أعضرع ْالعععمعل ْالتالعي ْعتح ع
ت ْيحمايتكمْ .أنره ْعيحتوي ْعلى ْآرائي ْعن ْالدينْ .سارتنصَفوعنعني ْبتذركركم
بأنني ْقد ْأعيدرت ْبقَوءة ْقحعق ْككعل ْإنسابن ْإمتلك عره ْرأعيره ْالخاصْ ِ،مهُما ْكان ْرمخعتيلفءا ْععن ْرأيي ْْ .
عمن ْيعتعنكلر ْهاذا ْالحرق ْللخير ْْ ِ،عيجععرل ْيملن ْعنفيسيه ْعبدءا ْلرأييه ْالحالي ْلنره ْعيحورل ْدوعن ْنحيقَيه ْفي

تغييريه.

إن ْأكثعر ْالسالحعة ْفاعليءة ْضضعد ْك رعل ْنوبع ْمن ْالخطاء ْهاو ْالعقَلْ ْ .لم ْأرقلم ْبأساتخدام ْأي ْأدابة
لاخرى ْوأنا ْواثاقق ْبأنني ْلن ْأاقوعم ْبذلعك ْأابدءا.

صديقق ْحنورن ْوزميرل ْمواطن
توماس ْباين ْ

لوكسمبورغْ ِ،الثامن ْمن ْبلوفويزُْ ِ،
العام ْالثاني ْلقَيام ْالجمهُورية ْالفرنسية.

ْ 27كانون ْالثاني ْْ .1794
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الفصل الوال :الممارسة اليامانية للمؤلف
لقَد ْكان ْفي ْنيتيْ ِ،منرذ ْسانوابت ْمضلتْ ِ،نشعر ْأفكاري ْععلن ْالديينْ .مدركءا ْجيدءا ْحجعم ْالصَعوبات
المتعلقَية ْبالمرْ ِ،من ْهاذا ْالمنطلقْ ِ،احعتعفظرت ْيبهُا ْلف تربة ْلحقَ بةْ .قصَ درت ْبهُ ا ْأن ْتك وعن ْالهُدي عة

الخيرعة ْالتي ْلاقيدقمهُا ْلزُملئعي ْمن ْمواطني ْجمييع ْالميمْ ِ،في ْالوقيت ْالذي ْل ْتكورن ْفيه ْنيججتي
محعط ْشكوبكْ ِ،حتى ْمن ْقبعل ْالرافضين ْللعمل ْالذي ْأقدرمرهْ .
إن ْما ْحدعث ْاﻵن ْفي ْفرنسا ْيمن ْالغابء ْللنظايم ْالكهُنوتيي ْأجمعججه ْبركججيل ْمججا ْيتععلججرق ْبججه ْمججن ْنظججبم
دينيبة ْ ْوبنوبد ْعقَائديبة ْقهُريبةْ ِ،لم ْيعزُلد ْمججن ْدافعججي ْفحسججبْ ِ،بججل ْعجععججعل ْأيضججءا ْهاججذا ْالنججوعع ْيمججن
العمل ْضروريءا ْللغاييةْ ِ،ففي ْالحطايم ْالعججايم ْللخرافججايتْ ِ،والنظججيم ْالحاكمججية ْالكاذبججيةْ ِ،واللهاججويت
المزُييفَّْ ْ ِ،رتنسى ْالبصَيرعةْ ِ،والخلعقْ ِ،والنسانيعةْ ِ،واللهاو ع
ت ْالحعقْ .

وكما ْعقعدعم ْلي ْالعديرد ْمن ْزملئي ْوغييرهالم ْمن ْمواطني ْفرنسا ْمثا ء
ل ْلبنججايء ْنظججايمهُلم ْالعقَايئججدي
ي
ي
الطججويعي ْو ْالشخيصَججيْ ِ،عساججأقورم ْانججا ْايضججءا ْببنججايء ْنظججاميْ .وأنججا ْأفعججرل ْذلججعك ْيبركججيل ْالخليص
والصَراحية ْالتاين ْيتصَرل ْيبيهُما ْعقَرل ْالنساين ْعمعع ْنفسيهْ .
أؤمن ْبربب ْواحبد ْفقَلطْ ِ،ل ْأكثر؛ ْوآمرل ْفي ْساعادبة ْبععد ْهاذيه ْالحيايةْ .
اؤمرن ْبألمساواية ْبيعن ْالبشيرْ .وأؤمرن ْبأعن ْالواجبات ْالدينية ْتتمثرل ْفي ْعتحقَييق ْالعدالية ْوالمحبية
و ْالرحميةْ ِ،والسعي ْلسعادية ْالمخلوقايت ْا ل
لخرىْ .
ي

الى ْجانب ْذلك ْأؤمرن ْبأموبر ْأخرى ْكثيربةْ ِ،لذلعك ْساأقدرم ْفي ْهاذا ْالكتايبْ ِ،المور ْالتي ْل ْاؤمرن

بهُاْ ِ،وأساباعب ْعدعم ْايماني ْبهُاْ .
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أنا ْل ْاؤمرن ْبالعقَيدية ْالمعلنية ْمن ْقبيل ْالكنيسججية ْاليهُوديججةْ ِ،الرومانيججةْ ِ،اليونانيججةْ ْ ِ،التركيججةْ ِ،أو
الكنيسية ْالبروتستانتيةْ ِ،ول ْأي ْكنيسبة ْاخرى ْأعيرقفهُاْ ِ،عقَلي ْهاو ْكنيستي.
جميع ْالمؤساسات ْوالكنائسْ ِ،ساواءء ْكانت ْيهُوديءةْ ِ،ام ْمسيحيءة ْأم ْتركيجءةْ ِ،ل ْتبجدو ْلجي ْساجوى
اختراعابت ْبشريبةْ ِ،لانشألت ْلتخوييفَّ ْواساتعبايد ْالنساينْ ِ،واحتكاير ْالرسلطية ْو ْالربايحْ .

ول ْأقصَرد ْبهُذا ْالعلين ْإدانعة ْمن ْيؤمنون ْخلءف ْلذلءك؛ ْفلهُم ْنفرس ْالحق ْفججي ْاعتقَججادهام ْكمججا
هاو ْليْ .ولقكعن ْمن ْالضروري ْلسعادية ْالنساين ْألن ْيكوعن ْمخيلصَءا ْعقَليءا ْلنفيسيهْ ِ،فججالكفرر ْل ْيعتععلعججرق
باليماين ْيمن ْعدميهْ .بل ْانه ْاعتنارق ْالشخيص ْلعقَيدبة ْل ْيؤيمرن ْبهُاْ .
إن ْمن ْالمستحييل ْحسارب ْالذى ْالخلقي ْ-ان ْكان ْلجعي ْالتعججبيرر ْعنجره ْبهُجذيه ْالطريقَجةْ -عنججدما
رينعترج ْالعكيذرب ْالعقَلري ْو ْعينعتشرر ْفي ْالمجتمعْ .فعنججدما ْريفرسججرد ْالنسججارن ْو ْعييغججرش ْععقَرلججرهْ ِ،وريججذيعرنره
للعتقَايد ْبأشيابء ْل ْيؤمرن ْبهُججاْ ِ،فججأنرعه ْريرعججرد ْعنفعسججره ْلرتكججايب ْأي ْجريمججبة ْلاخججرىْ .وعيأرخججرذ ْبيتجججارية
العكعهُنويت ْلكسيب ْالمايلْ ِ،ومن ْأجل ْتأهاييل ْعنفيسيه ْلهُذيه ْالتجارية ْيبدلا ْبشهُادية ْالججزُويرْ .هاججل ْريلميكننججا

ي ْشيبء ْأكثرر ْعتدميرءا ْللخليق ْيملن ْهاذا؟ ْ
عتصَورر ْأ ع

بعد ْفتربة ْوجيزُبة ْمن ْنشير ْك رعتييب ْ“اليحرس ْالعسلييم“ْ ِ،في ْأمريكاْ ِ،رأيرت ْاحتما ء
ل ْكبيرءا ْبأن ْثاججورءة
في ْنظام ْالحكيم ْساتتبرعهُا ْثاورقة ْفي ْنظام ْالدينْ .إن ْالرتباعط ْالخادعع ْبيججعن ْالكنيسججية ْوالدولججيةِ،
أينما ْعحعل ْساواء ْكاعن ْيهُوديءا ْأم ْمسيحيءا ْأم ْتركيءاْ ِ،يمنرع ْك رعل ْنقَابش ْعججن ْالمججذاهايب ْالراساججخيةْ ِ،و
عن ْمبادئ ْالدين ْالولىْ ِ،لذلك ْل ْريمكرن ْأن ْيتعم ْعررض ْهاذيه ْا ل
لمور ْعلى ْنحججبو ْعججادبل ْوصججريبح
أمام ْالعاليم ْإل ْبتغييير ْنظايم ْالرحكيم.

وقلكن ْحينما ْعيترم ْالقَياعم ْبذلعكْ ِ،عساريتعبرع ْبثوربة ْفي ْنظايم ْالديينْ .وعيرتعم ْالكشرفَّ ْعججن ْالختراعججايت
البشريية ْوخدايع ْالكهُنويتْ .وعيعوقد ْالنساقن ْليماين ْنقَججييْ ِ،غيججر ْمخلججوبط ْأو ْمزُيججبفَّْ ِ،أي ْاليمججارن

بألبه ْواحبدْ ِ،ل ْأكثلر.
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الفصل الثاني :المهمات وا الوحي
ك رعل ْكنيسبة ْأو ْديبن ْقد ْوضعع ْ ْيلعنفيسيه ْاسااساءا ْبإدعايء ْحميل ْرمهُمججءة ْخاصججبة ْمججن ْعربب ْيتواصجرل ْعمجعع
بعججض ْالفججرايدْ .اليهُججورد ْلججديهُلم ْموساججىْ .المسججيحيون ْلعججديهُلم ْعيسججوع ْورررساججيلهُلم ْوالقَديسججيعن؛

والترارك ْلععدليهُلم ْرمعحقملدْ ِ،كما ْلو ْإعن ْالطريعق ْإلى ْالعرعب ْلعججم ْعيكججن ْمفتوحججءا ْلكججل ْأنسججابن ْعلججى ْحججبد

عساوالء.

ك رقل ْمن ْهاذيه ْالكنججائيس ْرتظيهُججرر ْبعججعض ْالركرتججيبْ ِ،الججتي ْريعسججموعنهُا ْالججوحعيْ ِ،أو ْكلعمججعة ْالججعربْ ِ،فيقَججورل
اليهُورد ْأعن ْعكلعمعة ْالعريب ْقد ْلاععطيلت ْلموساججى ْعوجهُججءا ْلججوجهْ .ويقَججورل ْالمسججيحيوعن ْكججذلك ْجججاعءلت
كلمرة ْالعرب ْمن ْالوحيي ْاللهُيْ :ويقَورل ْالتججراركْ ِ،أعن ْكلمججعة ْالججعرب ْ)القَججرآن( ْقجد ْرجيلعبججلت ْيمجلن ْيقعبجيل
ملبك ْيمعن ْالسماءْ .ك رقل ْيمن ْتلعك ْالكنايئيس ْعتعتيهُرم ْاﻵخرى ْبالكفيرْ ِ،و ْانا ْبدوري ْأاركفرر ْيبيهُلم ْجميعءا.

أنره ْليمعن ْالضروريي ْإالصَارق ْالفكججاير ْو ْالمعججانعي ْإلججى ْرمفعردايتهُججا ْالصَججحيحيةْ ِ،لججعذلعك ْساججأقورم ْيبججذكير
بعيض ْالملحظايت ْعحوعل ْعكلمة ْالوحي ْقبل ْالرمضيي ْرقدمءا ْفي ْالموضوعْ ِ،فالعوحريْ ِ،يعنعدما ْريذكرر
في ْسايايق ْالديينْ ِ،فأنره ْعيعني ْنقَعل ْشيلء ْفورءا ْمن ْالعريب ْإلى ْالنساينْ .ل ْأحججعد ْرينيكججرر ْأو ْريعججاررض
رسالعطعة ْالقَديير ْأن ْعيصَنعع ْمثل ْهاكذا ْرساالةْ ِ،إذا ْكاعن ْيرغب.
ولقكعن ْالعتراعفْ ِ،جد ء
لْ ِ،أان ْشيئءا ْقد ْك ريشعفَّ ْلشججخبص ْمعيججبنْ ِ،دوعن ْأي ْشججخبص ْآخججرْ ِ،هاججو ْوحججي

لهُذا ْالشخص ْفعقَلطْ .فحين ْيقَورم ْبعنقَيليه ْلشخبص ْثاابنْ ِ،و ْمن ْثاابن ْ ْلثالبث ْوثاالبث ْلراببعْ ِ،ومججا ْإلججى
ذلكْ ِ،فإنره ْعلم ْعيعلد ْوحيءا ْلجمييع ْهاؤلء ْالشخاصْ .إعنره ْوحقي ْلويل ْشخبص ْفقَطْ ِ،وإشاعبة ْالججى
الخريعنْ ِ،وبالتالي ْهام ْليسوا ْرملعزُميعن ْيبتصَدييقَهُا.

إنره ْلعتناققض ْفي ْالرمصَطلحايت ْوالفكايرْ ِ،تسميرة ْأي ْشيبء ْيأتي ْإلينا ْمن ْجهُبة ْأخرى ْوحيءاْ ِ،إما
لفظيءا ْأو ْكتابءةْ .الوحي ْعيقَعتصَرر ْبالضرورية ْعلى ْالتواصل ْالولْ ِ،بعد ْذلججكْ ِ،هاججو ْمجججررد ْتسججليبم

بأعن ْما ْيقَوله ْهاذا ْالعشخرص ْهاو ْوحقي ْرمنعزُقلْ ِ،وعلججى ْالرغججم ْمججن ْانججره ْعقججد ْعييجججرد ْعنعفعسججره ْمضججطرءا
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لليمان ْبهْ ِ،فإنه ْل ْريمكرن ْأن ْأكوعن ْرملزُمءا ْباليماين ْبهُا ْبنفيس ْالطريقَية؛ ْلنه ْلم ْيكن ْوحيا ْرمنزُلء

ي ْيساوى ْك عيلمعتره ْبأن ْعوحيءا ْقد ْأانيزُعل ْالييه.
اليْ ِ،وليس ْلد ع

عندما ْقاعل ْموساى ْلبني ْإسارائيعل ْأنه ْعقجد ْعتعلقَجى ْلجوحي ْالوصجايا ْمجن ْيجدي ْالججربْ ِ،لججم ْيكونجوا
ي
رملزُميعن ْبتصَدييقَيه ْلنه ْلم ْعيركن ْلديهُم ْأي ْسالطة ْأخرى ْلذلعك ْساوى ْعقويليه ْلعهُججم؛ ْوليججس ْلججدي ْأ ع

رسالطبة ْأخرى ْساوى ْك عيلعمعة ْمؤربخ ْما ْريخيبررني ْيبذلعك.

ول ْتحمرل ْالوصججايا ْفججي ْدايخيلهُججا ْدلي ء
ل ْعلججى ْاللوهايججة ْ؛ ْبججل ْتحتججوي ْعلججى ْبعججيض ْالخلقيججايت
الجيدية* ْالتي ْممكرن ْأن ْعييتعم ْوضرعهُا ْمن ْيقبل ْأي ْرجبل ْمؤهابل ْليكوعن ْرمحاميءاْ ِ،أو ْمشرعءاْ ِ،دوعن
اللجويء ْإلى ْعتعدقخبل ْخاربق ْللطبيعية.
*ومع ْذلكْ ِ،فمن ْالضروريي ْأان ْريسعتثنى ْعمن ْذلعك ْالعلرن ْالذي ْيقَججورل ْأن ْالججعرعب ْريحمججرل ْخطايججا
اﻵباء ْعلى ْالطفايلْ .إن ْهاذا ْرمخالقفَّ ْلكيل ْمبدإا ْمن ْمباديئ ْالعدالية ْالخلقيية.

ب ْإلججى ْرمحمججبد ْيمججن ْيقبججيل ْملبكْ ِ،فالدعججارء
يعنعدما ْقيل ْلي ْأان ْالرقَرآعن ْعقد ْك ريتعب ْفي ْالسججمايء ْورجيلجج ع
ينعديررج ْأيضءا ْتحت ْنفس ْالنوع ْمن ْالشاعة ْك عسججايبيقَيه ْوالدلججة ْالغيججير ْمباشججربة ْأيضججءا ْوالسججلطية

ي ْالحرق ْفججي ْععججديم ْاليمججاين
المستخدمية ْكالسلطية ْالسابقَيةْ .فلم ْأعر ْالملعك ْبعنفسيْ ِ،وبالتاليْ ِ،لعد ع
به.
يععندما ْيقيججعل ْلججي ْأيضججءا ْإعن ْرهانججاعك ْامججرأءة ْرتججدعى ْعمريججم ْالعججذراءْ ِ،وانهُججا ْقججد ْلاعطعيججلت ْيطف ء
ل ْدوعن
معاشرية ْ ْعررجبل ْو ْأن ْعخطيبهُاْ ِ،يوسافَّْ ِ،قد ْقجاعل ْأان ْملكججءا ْقجد ْأاخججبعرره ْيبجذلعكْ ِ،فلججدي ْالحججرق ْفججي
التصَدييق ْمن ْعدميه؛ ْفمثرل ْهاكذا ْظربف ْعيعتطلرب ْأادلءة ْأقوى ْبكثيبر ْمن ْمجريد ْكليميهُججلم؛ ْلكننججا ْل

عنملرك ْذلعك ْحتىْ ِ،لنه ْلم ْعيرقَجم ْريوساجعفَّ ْول ْمريجعم ْبكتابجية ْأي ْشجيبء ْمجن ْهاجذا ْالقَبيجيلْ ِ،بجل ْأنهُجا
رذكرلت ْيمن ْقبيل ْاﻵخرين ْفانهُا ْاذءا ْإاشاعقة ْعمبنيقة ْعلججى ْإاشججاعبة ْلججعذلعك ْأختججارر ْأن ْل ْأجععججعل ْهاكججذا
ادلءة ْاسااساءا ْليماني.
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ومعع ْذلعكْ ِ،فإنره ْليعس ْيمن ْالصَعيب ْحسارب ْمصَداقيية ْقصَية ْيسججوع ْالمسججيح ْبكججونيه ْابججن ْالججعرعبِ،
لقَد ْكان ْولدءا ْعندما ْكانلت ْالسااطيرر ْالوثانيية ْل ْتزُارل ْعتحعتيفججرظ ْبريادتهُججا ْورساججمعيتهُا ْفججي ْالعججالمِ،

وأن ْالسااطيعر ْأععدت ْالناعس ْلليمان ْبهُكججذا ْقصَججةْ ِ،تقَريبججا ْجميججرع ْالرجججايل ْذوي ْساججمعبة ْطيبججبة
الذيعن ْعاشوا ْفي ْعصَير ْالسااطيير ْالوثانية ْعادة ْما ْريععتعقَرد ْكوينهُلم ْابناءء ْلبعيض ْاﻵلهُة.

لم ْعيركلن ْيمعن ْالعجدييد ْفي ْذلك ْالوقيتْ ِ،العتقَارد ْبأعن ْرج ء
ب ْيمججن ْالسججمايء؛ ْلقَججد ْكججان
ل ْما ْقججد ْلانيججج ع
جمارع ْ ْاﻵلهُية ْمع ْالنسايء ْحينذاك ْمسججألعة ْرأبي ْمججألوبفْ .اللججه ْالمشججتريْ ِ،وفقَججءا ْيلحسججابايتهُمْ ِ،قججد
عاعشعر ْالمئات ْلذلك ْل ْشيعء ْجديبد ْفي ْالقَصَية ْساواعء ْكاعنْ ِ،رائعءاْ ِ،أم ْفاحشءاْ .عفعقَلد ْكانلت ْمطابعقَءة
للرايء ْالتي ْساادلت ْآنذاك ْبيعن ْالنايس ْالذيعن ْريطلعرق ْعليهُم ْوثانيوعن ْأو ْاساطوريوعنْ ِ،وكاعن ْهاؤليء

فقَط ْعمن ْيؤمرن ْبذلعكْ .اليهُججورد ْالججذين ْإحتفظججوا ْباليمججاين ْبججإلبه ْواحججبدْ ِ،ل ْأكججثرْ ِ،عرعفضججوا ْدائمججءا
ي ْمصَداقيبة ْللقَصَة.
السااطيعر ْالوثانيعةْ ِ،ولعلم ْريعطوا ْابدءا ْأ ع

ويمعن ْالغرييب ْأن ْرنلحعظ ْأنبثاعق ْنظرية ْما ْريسمى ْبالكنيسججية ْالمسججيحيية ْمججن ْذيججيل ْالساججاطيير ْ.
فإن ْالندماعج ْالمباشعر ْعحعدعث ْفي ْالمقَايم ْالويل ْمن ْخليل ْعجعجيل ْالمؤساججيس ْذو ْالرسجمعية ْالطيبجية
ساماوي ْالموليدْ .

ثاالوث ْاﻵلهُة ْو ْما ْتلره ْعبعععد ْذلعك ْليس ْيساججوى ْتقَليججبل ْلعججدد ْاﻵلهُججة ْالسججابقَة ْالججذي ْكججاعن ْحججوالي
عشروعن ْأو ْثالثاوعن ْألفجءاْ ْ ِ،فتمثجارل ْمريجعم ْعنعججعح ْبإساجتبدايل ْتمثجاعل ْديانجا ْأفسجسْ .البطجارل ْتجم
تغييررهالم ْإلى ْقديسيعنْ .لعقَد ْكان ْللسااطير ْآلهُة ْلركعل ْشججىبء ْوللساججاطيير ْالمسججيحيية ْقديسججون
لكعل ْشيبء؛ ْأاصعبعحت ْالكنيسرة ْرمزُدحعمءةْ ِ،كما ْكانت ْالمعابد ْالوثانيةْ ِ،وكانت ْروما ْمكانءا ْلكلييهُما.
 ْ
النظريججرة ْالمسججيحيرة ْليسججت ْشججيئءا ْاخججرءا ْساججوى ْوثانيججبة ْيمججن ْالساججاطيير ْالقَديمججيةْ ِ،وتججم ْتبنيهُججا
لغججرايض ْالسججلطية ْواليججرادايت؛ ْو ْاﻵن ْل ْيججزُال ْدور ْالعقَججل ْوالفلسججفية ْقائمججءا ْلبطججايل ْهاججذا
الحتيال.
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الفصل الثالث :ياسوع المسيح وا تارياةخةه
ل ْشيعء ْمما ْرذكعر ْهانا ْريمكرن ْأن ْريععتعبر ْاسااءءة ْبأقل ْدرجايتهُا ْللطابيع ْالحقَيقَججيي ْليسججوع ْالمسججيح.
ل ْفاض ء
لقَد ْكان ْرج ء
ل ْوديءاْ ِ،كانت ْالخلرق ْالجتي ْعبعشججعر ْيبهُججا ْومارعساجهُا ْمجن ْالنججويع ْالكجثرر ْخيجرءا؛
وعلى ْالرغيم ْمن ْوجويد ْرنرظججبم ْمماثالججبة ْمججن ْالخليق ْقججد ْعبعشججعر ْبهُججا ْكونفوشججيوسْ ِ،وبعججض ْمججن
الفلساف ية ْالغريقْ ِ،قبل ْسانوات ْعديدة؛ ْو ْمن ْقبل ْالكويكرز ْمنججذ ْذلججك ْالحيججن؛ ْوالكججثير ْمججن
الشخايص ْالجيدين ْفي ْجمييع ْالعصَويرْ ِ،لكن ْلم ْيتفوق ْعليهُا ْمن ْقبل ْأي ْمنهُم.

ي ْشججيبء ْآخججر؛ ْول ْحججتى
لم ْيكتب ْيسوع ْالمسيح ْأي ْبيابن ْععن ْنفيسيهْ ِ،عن ْولديتيهْ ِ،عنعسججيبيهْ ِ،أو ْأ ع
خطءا ْواحدءا ْمما ْريسمى ْبالعهُيد ْالجدييد ْفهُو ْليججس ْمججن ْكتابججايتيهْ .تججاريرخره ْرهاججعو ْتمامججءا ْيمججن ْرصججنيع
ي ْلقَصَججة
أشخابص ْآخريعن؛ ْوعن ْالبياين ْالمعطى ْلقَيامتيه ْوصعودهْ ِ،كان ْذلججعك ْالنظيججعر ْالضججرور ع
ولديته.

فبعدما ْعجلععبره ْالمؤرخون ْإلى ْالعاليم ْبطريقَبة ْخارقبة ْللطبيعيةْ ِ،اضطروا ْإلى ْإخراجججه ْمنججه ْمججرة
أخرى ْبنفس ْالطريقَيةْ ِ،وأل ْبطل ْالعشطرر ْالول ْمن ْالقَصَية ْو ْلاطيعح ْبيه ْالى ْالرض.
الخترارع ْالبائرس ْالذي ْيتمثرل ْفي ْادعايء ْالشطر ْالخيججر ْيتجججاورز ْك رججعل ْشججيبء ْمضججى ْمججن ْقبججل
ذلكْ .إعن ْالشججطعر ْالوعل ْهاججو ْتصَججوقر ْخججارققْ ِ،ولججم ْيكججن ْشججيئءا ْممكنججءا ْللتأكيججيد ْمججن ْقبججيل ْالعامججية.
وبالتالي ْكان ْلرواية ْهاذا ْالشطير ْيمعن ْالقَصَية ْهاذه ْالفائدةْ ِ،فعلى ْالرغججيم ْمججن ْأنهُججا ْقججد ْل ْرتصَججدقِ،
فل ْيمكن ْالكشفَّ ْعن ْزييفهُججاْ .إذ ْل ْيمكججن ْأن ْيتوقجرع ْمجن ْاحججيدهالم ْإثابججاعت ْذلججكْ ِ،لنجه ْلججم ْيكججن
احدى ْالشياء ْالقَابلة ْللثاباتْ ِ،وكان ْمن ْالمستحيل ْلشخص ْقد ْلاخبعر ْبذلك ْأن ْريثبعته ْبنفيسيه.

ولقكعن ْقيامعة ْشخبص ْميبت ْمن ْالقَبيرْ ِ،و ْالرصَعورد ْبه ْفي ْالهُوايءْ ِ،هاو ْشيقء ْمختلقفَّ ْجدءا ْبالنسبية
للدلية ْالتي ْيمكرن ْالعترارف ْيبهُاْ ِ،مقَارنءة ْمع ْتصَوبر ْغيعر ْمرئبي ْلطفبل ْفي ْداخل ْرحبمْ .فالقَيامرة
والصَعوردْ ِ،يفتعررض ْأنهُا ْقد ْإتخعذلت ْمكانءا ْظاهارءا ْلعيججاين ْالعامججيةْ ِ،كصَججعويد ْالمنطججايدْ ِ،أو ْساججطوع
الشميس ْفي ْظهُيرية ْاليويمْ ِ،واضحءا ْلجمييع ْمن ْفي ْالقَديس ْعلى ْالقل.
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والشيرء ْالذي ْيعتطلرب ْمن ْالجمييع ْإليماعن ْيبيهْ ِ،يتطلرب ْدلي ء
ل ْو ْأن ْعيكوعن ْهاذا ْالججدليرل ْ ْمسججاويءا
للجميعْ ِ،وأن ْيكوعن ْعالميءا؛ ْإن ْالرأي ْالعام ْلهُذا ْالفعل ْالخيججير ْهاجو ْالجدليل ْالوحيجد ْمجن ْالدلجة
التي ْريمكرن ْأن ْتعطي ْمصَداقيءة ْللشطير ْالويلْ ِ،و ْإل ْعبرطلعلت ْالقَصَة ْبأكميلهُا ْوعهاعولت ْإلى ْالرض.
إن ْهاذيه ْالدلية ْلعلم ْرتعطى ْأبدءاْ .في ْحيين ْإن ْعددءا ْقلي ء
ل ْمن ْالشخايصْ ِ،ليسوا ْبأكثعر ْمن ْثامانيبة
أو ْتسعبةْ ِ،رجيعرلوا ْوكلءء ْللعاليم ْبأساريهْ ِ،ليقَولوا ْإعنرهُم ْرؤوا ْذلععكْ ِ،وجميرع ْمن ْفي ْالعاليم ْمدعويعن
لتصَديقَه.

ولكن ْيبدو ْأان ْتوماس ْلم ْيرؤمن ْبالقَياميةْ ِ،وكما ْعيقَولوعنْ ِ،علن ْريصَيدعق ْإل ْبوجويد ْدليبل ْواضججبح ْو
ظاهابر ْلعرهْ .والعسعبرب ْجيقد ْبما ْفيه ْالكفايية ْلتوماس ْكما ْهاو ْجيقد ْايضءا ْلي ْشخبص ْاخر.
ومن ْالعسيير ْمحاولية ْالتخفييفَّ ْعن ْهاذه ْالمسألية ْأو ْتمويرهُهُاْ .فالقَصَرةْ ِ،بقَدير ْما ْيعتعلرق ْبهُا ْمججن
جزُبء ْخاربق ْللطبيعيةْ ِ،عتحيمرل ْفي ْطيايتهُا ْركل ْعلمايت ْالغيش ْو ْالخدايعْ .فأيءا ْكان ْمؤلرفَّ ْالكتججايب
فإنره ْيمعن ْالرمستحيل ْلنا ْاﻵن ْأن ْنعيرعفْ ِ،وأن ْنتأكد ْأن ْالكتب ْقججد ْك ريتبججلت ْمججن ْيقبججيل ْالشججخايص
الذين ْعتحيمرل ْأساماؤهام.
أفضرل ْدليبل ْنابج ْلنا ْاﻵن ْمن ْالدلة ْالتي ْريمكرن ْاحترامهُا ْهاو ْاليهُودْ ِ،فرهُججم ْينحججدروعن ْبانتظججابم
يمن ْالنايس ْالذيعن ْعاشوا ْفي ْتلعك ْالوقات ْالتي ْعحدعثالت ْفيهُا ْالقَيامرة ْوالصَعوردْ ِ،وهاججم ْيقَولججوعن
إنهُا ْلم ْتحردث.

لقَد ْبدا ْلي ْرمنرذ ْفتربة ْطويلبة ْعدعم ْتناسابق ْغريبب ْفي ْذكير ْاليهُويد ْكدليبل ْعلججى ْحقَيقَججية ْالقَصَججية.
انه ْفقَط ْكقَورل ْشخبص ْسالاثابرت ْحقَيقَعة ْما ْأنا ْقائقل ْلك ْمججن ْخليل ْالنججايس ْالججذيعن ْيقَولججون ْإنججره
غيرر ْصحيح.
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إن ْاحتماليعة ْوجويد ْيمثيل ْهاذا ْالشخيص ْيسوقع ْالمسييح ْو ْإعججدايميه ْبطريقَججة ْالعصَججليب ْالمعروفججية
آنذاكْ ِ،هاي ْعلققة ْتاريخيرة ْعتعقَرع ْبدقبة ْيضمعن ْحججدويد ْالحتمججاليتْ .فقَججد ْقيججعل ْإنججره ْبقشججر ْبمكججاريم

الخليق ْوالمساواية ْبيعن ْالنايسْ .لقكنره ْعبقشعر ْأيضءا ْضد ْفسايد ْو ْعجعشججيع ْالعكعهُنججية ْاليهُججويدْ ِ،وهاججذا ْمججا
ب ْلعره ْكراهايعة ْوإنيتقَاعم ْنظاعم ْالكهُنويت ْبأجمعيه.
عجلع ع
التهُارم ْاقلذي ْقوعجعهُره ْهاؤلء ْالكهُنية ْضده ْكان ْاليفتنعة ْوالتآمعر ْضضعد ْالحكومية ْالرومانييةْ ِ،التي ْكان
اليهُورد ْتابعيعن ْوخاضعيعن ْلهُا؛ ْوليعس ْيمعن ْالرمستبعيد ْإمتلرك ْالحكوعمية ْالرومانيية ْمخاوفءا ْساريءة

من ْآثاار ْعقَيدتيهْ ِ،وكذلعك ْالعكعهُنعة ْاليهُوردْ .عفليعس ْمن ْالرمسججتحييل ْكججوعن ْيسججوع ْالمسججيح ْمتججأم ء
ل
في ْخليص ْالمية ْاليهُوديية ْمن ْعبوديية ْالروماين؛ ْو ْلكن ْبيعن ْهااتينْ ِ،عفعقَججعد ْالصججلحري ْالثججورري
حياته.

13

الفصل الرابع :ا ل
لسس المسيحية
وعلى ْهاذا ْالسريد ْللوقائيعْ ِ،جنبءا ْإلى ْجنب ْمعع ْحالبة ْاخرى ْماضيءا ْبذكيرهااْ ِ،أقججام ْالساججطوريوعن
المسججيحيوعن ْالججذيعن ْعيججدعوعن ْأنرفيسججيهُم ْالكنيسججعة ْالمسججيحيعةْ ِ،خرافيتيهُججم ْبسججخافبة ْو ْتهُججوبر ْ ْل

يعتجاورزره ْأري ْشيبء ْآخر ْريمكرن ْالرعثورر ْعلييه ْفي ْأسااطيير ْالرقَدمايء.

روارة ْالساججاطيير ْالقَديمججية ْعيقَولججوعن ْلنججا ْأن ْيعرقججءا ْيمججعن ْالعمالقَججية ْقججد ْأعلعرنججوا ْالعحججرعب ْيضججعد ْاﻵلججه
ي ْعقججد ْهاعزُعمججره
الرمشتريْ ِ،وأن ْأحدهام ْألقَى ْمئعة ْصججخربة ْعليججيه ْفججي ْرميججبة ْواحججدبة؛ ْوأن ْالمشججتر ع

بالرعيدْ ِ،وعحعبعسره ْبععد ْذلعك ْعتح ع
ت ْجبيل ْإتناْ ِ،وأنه ْفي ْكل ْمربة ْيستديرر ْفيهُا ْالعملرق ْينرفرث ْعجعبعل
إثانا ْالناعر ْعلييه.

عفيمعن ْالسهُيل ْرهانا ْأان ْعنرى ْأعن ْكوعن ْالجبيل ْبركانءا ْكان ْاسااعس ْيفكججرة ْالخرافججة؛ ْوبججذلقك ْعييتججرم ْصجنع
قصَبة ْلتجارعي ْهاذا ْالظرف.

أصحارب ْالسااطيرر ْالمسيحيوعن ْيقَولججوعن ْلنججا ْأن ْالشججيطاعن ْقججد ْأعلعججعن ْحربججءا ْضججد ْالججربْ ِ،الججذي
هاعزُعمرهْ ِ،وحاعصررره ْعبععد ْذلكْ ِ،ل ْعتح ع
ت ْجببلْ ِ،بل ْفي ْحفربةْ .فمعن ْالسهُيل ْرهانججا ْأان ْنججرى ْأن ْالخرافججعة
الولى ْعقد ْاوعقعدلت ْفكرعة ْالثانيةْ .لن ْخرافعة ْالمشتري ْعساعبقَلت ْخرافعة ْالشيطاين ْبمئابت ْالسنيين.
لذلعك ْفألسااطيرر ْالقَديمرة ْوالسااطيرر ْالمسيحيرة ْل ْعتختيلرفَّ ْكجثيرءا ْعجن ْبعضجهُا ْالبعجضْ .ولقكجعن
الخيرعة ْأعخجعذلت ْالمسججألعة ْأبعججعد ْبكججثيبرْ .عفعقَججد ْفكججروا ْبربجط ْجججزُبء ْيمجن ْخرافججية ْيسججوع ْالمسجيح

بخرافبة ْعنعشجألت ْيمجن ْجبجيل ْإتنجا؛ ْومجن ْأججل ْربججط ْاجججزُايء ْالقَصَججية ْمعججءاْ ِ،إعتعخجذوا ْتقَاليجعد ْاليهُججويد
لمساعديتهُمْ .ذلك ْبأن ْالسااطيعر ْالمسيحيعة ْتتكورن ْجزُئيءا ْمن ْالسااطيير ْالقَديمججية ْوجزُئيججءا ْمججن
التقَالييد ْاليهُوديية.
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أصحارب ْالسااطيير ْالمسججيحييةْ ِ،بعججعد ْأن ْحبسججوا ْالشججيطاعن ْفججي ْحفججربةْ ِ،اضججطروا ْللعسججمابح ْلججه
بالخرويج ْمرءة ْأخرى ْلتكملية ْالخرافججيةْ .فيتججرم ْعتمججثيرله ْفججي ْجنججية ْعججدبن ْبهُيئججية ْثاعبججابن ْأو ْافعججىِ،
وبهُذا ْالشكل ْيدخرل ْبمحادثابة ْمألوفبة ْعمعع ْحواءْ ِ،التي ْلم ْتتفاجأ ْبسمايع ْافعءى ْتتكلم ْورمشكلرة

ي
هاذا ْالهُراء ْبأنره ْقد ْاقنععهُا ْبأكل ْتفاحبةْ ِ،و ْانهُا ْبأكلهُا ْلهُيذه ْالتفاحية ْقد ْلعنججت ْاليجنججعس ْالبشججر ع
بأساريه.
بععد ْإعطايء ْالشيطاين ْهاذا ْالنصَعر ْعلى ْالخليق ْكليهْ ِ،مجن ْالمتوقجيع ْان ْيكجوعن ْأصجحارب ْالساجاطيير
عطوفيعن ْبما ْيكفي ْلعاديته ْالى ْالحفريةْ ِ،و ْان ْلم ْيفعلوا ْهاذا ْلوضعوا ْجب ء
ل ْعليه ْ)كما ْيقَولون
بججأن ْايمججاعنهُم ْريحججيررك ْالجبججال( ْاو ْان ْيضججعوه ْتحججت ْجبججل ْكمججا ْعفععججعل ْأساججلرفهُم ْيمججن ْاصججحايب
السااطييرْ ِ،ليمنعوره ْمن ْالختليط ْبالنسايءْ ِ،و ْاسااءية ْالتصَريف.

لكن ْبد ء
ل ْمن ْذلعك ْفإنهُم ْتركوره ْطليقَءاْ ِ،حججتى ْدوعن ْإلزُامججه ْبشججرويط ْالفججرايج ْعنججهْ ِ،والسججر ْهاججو
أنهُم ْل ْيستطيعوعن ْالبقَاعء ْبدوينيهْ .و ْبععد ْما ْتورطوا ْفي ْعخليقَيهْ ِ،ظقلوا ْيرشونه ْللبقَججاءْ ِ،فوعججدوه
بكل ْاليهُويدْ ِ،وكقعل ْالترايك ْبالتوقعْ ِ،تسعة ْأعشابر ْمن ْالعججاليم ْعلججى ْجججانببْ ِ،ورمعحقمججقد ْكجججزُبء ْمججن

الصَفقَيةْ .بعد ْذلكْ ِ،من ْيستطيرع ْالتشكيعك ْفي ْعجويد ْالسااطيير ْالمسيحيية.

وهاكذا ْجعلوا ْتمردءا ْومعركءة ْفي ْالسمايءْ ِ،والتي ْل ْريمكرن ْلبي ْمن ْمقَاتليهُا ْأن ْريقَتعل ْأو ْريصَاعبِ،
فوضعوا ْالشيطاعن ْفي ْحفربة ْكثاعم ْعتعركوره ْعيخججرررج ْمججرءة ْلاخججرى ْ– ْليعطججوره ْإنتصَججارءا ْعلججى ْالخلججق

بأسايريه ْلعنءا ْالبشريعة ْجمعاعء ْبتناويلهُم ْالتفاح.

هاكذا ْرعبعط ْأصججحارب ْالساججاطيير ْالمسججيحيية ْطرفججعي ْالرخرافججية ْمعججءاْ ِ،عفرهُججم ْريعمثلججوعن ْهاججذا ْالرجججعل
الفاضعل ْالججودوعدْ ِ،يسججوعع ْالمسججيحْ ِ،بكججوينه ْانسججانءا ْتججارءة ْو ْالهُججءا ْتججارءة ْلاخججرىْ ِ،وأيضججءا ْإبججعن ْاللججه

ب ْمن ْالسمايء ْمن ْأجل ْالتضحييةْ ِ،لنهُم ْيقَولوعن ْأن ْحواعء ْقد ْأكلت ْتفاحءة.
الرمنعج ع
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ص لتفاصيلل ا ل
الفصل الخامس :تفح ص
لسس ألسابقة

وضعءا ْجانبءا ْك رعل ْما ْقد ْريثيرر ْالعضيحعك ْبسججبب ْالسججخافية ْأو ْالربغججعض ْبسججبيب ْاليفسججيقْ ِ،و ْتكريججعس
أنفيسنا ْفقَط ْلتفحيص ْالجزُاءْ ِ،فججإنره ْليمججعن ْالرمسججتحييل ْعترصَججورر ْقصَججبة ْأكججثرر ْاهاانججبة ْللقَججديرْ ِ،أقججرل
تناساقَءا ْمع ْيحكعمتيهْ ِ،أكثرر ْتناقضءا ْمع ْقوتيهْ ِ،من ْهاذيه ْالقَصَة.
من ْأجيل ْإساتداعميتهُا ْكان ْللرمختيريعيعن ْالحاجية ْلعطايء ْالكيججاين ْالججذي ْريعسججموعنره ْالشججيطاعنْ ِ،قججوءة

مساويءة ْبمقَدابر ْكبيبرْ ِ،إن ْلم ْعتركن ْأكبعر ْمما ْنسبوره ْللقَدييرْ .فلم ْريعطوره ْفقَط ْقوعة ْتحريير ْعنفيسججيه
يمن ْالرحفرةْ ِ،بعد ْما ْعسارموره ْبإلسقَوطْ ِ،وقليكعنم ْضاعفوا ْرقدريته ْبععد ْذلك ْإلى ْما ْل ْنهُاية.
عقبعل ْهاذا ْالسقَوط ْكانوا ْريمثلونه ْعكملبك ْمحدود ْالوجويدْ ِ،كبقَيية ْالملئكةْ .لكججن ْبعججد ْساججقَوطيهِ،
ب ْإدعايئهُمْ ِ،موجودءا ْفي ْكيل ْمكابنْ ِ،محت ء
ل ْكامعل ْمساحية ْالفضايء ْايضءا.
ريصَيبرحْ ِ،عحعس ع
و ْما ْزالوا ْغيعر ْراضيعن ْبهُذا ْالتألييه ْللشيطاينْ ِ،فإنهُم ْريميثلوعنره ْهاازمءا ْبحيليته ْبشكيل ْحيوابن ْمن
الخليقْ ِ،ك رعل ْقوية ْوحكمية ْالقَدييرْ ْ ْ ِ،ممثلين ْأياره ْعلى ْانه ْعدعفعع ْالقَديعر ْإلى ْضرورية ْتسليعم ْجميججيع
الخليقَية ْالى ْرحكيم ْو ْسايادية ْالشيطاينْ ِ،أو ْالساتسليم ْمن ْ ْأجل ْخلصهُم ْبالنزُويل ْإلججى ْالريض

للتضحيية ْبنفسيه ْعلى ْالصَلييب ْبهُيئية ْأنسابن.

لججو ْأن ْمخججترعي ْهاججذه ْالخرافججية ْكججانوا ْقججد ْعساججعردوهاا ْعلججى ْالعكججسْ ِ،ممثليججعن ْالقَججديعر ْمخيججرءا
الشيطاعن ْبالتضحيعة ْبنفيسيه ْعلى ْالصَليب ْبهُيئية ْثاعبابن ْكعقَاب ْله ْلكانت ْاليقَصَرة ْأقل ْتناقضءا ْو
ساخفءاْ .وقلكنهُم ْبد ء
ل ْمن ْذلك ْعجععلوا ْللمخالعفَّ ْانتصَارءاْ ِ،و ْللقَديير ْساقَوطءا.
إن ْالعديعد ْمن ْالرجايل ْالصَالحيعن ْيؤمنوعن ْبهُذه ْالخرافيةْ ِ،وعاشوا ْحياءة ْجيدة ْجججدءا ْفججي ْظججيل
هاذا ْالعتقَايد ْ)فالسذاجرة ْليست ْبجريمبة ْ(ْ ِ،هاذا ْما ْل ْأشججرك ْفيججهْ .ففججي ْالمقَججام ْالولْ ِ،قججد ْتججم
تلقَيرنهُم ْبألن ْريؤمنوا ْبهُذاْ ِ،وكانوا ْسايؤمنوعن ْبأي ْشيبء ْآخبر ْقد ْرلقَنوا ْبه ْبنفيس ْالطريقَية.
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وهاناك ْأيضءا ْالعديعد ْيمعمن ْكانوا ْمتحمسيعن ْجدءا ْلتصَوير ْالرحيب ْالل ْمحدويد ْمن ْقبل ْالقَديير ْفي
التضحيية ْبنفسهْ .لكن ْالحظعر ْالفكرعي ْقد ْمنعهُم ْمن ْالنظر ْفي ْعبثيية ْو ْبذائججية ْالقَصَججةْ .فكلمججا
كان ْالشيرء ْغيعر ْطبيعيءاْ ِ،قكلما ْكان ْأكعثججعر ْرقججدرءة ْعلججى ْأن ْريصَججيبعح ْموضججوعءا ْللعجججاب ْالكئيججب
للنسان.
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الفصل السادس :عن اللهاوت الحقيقي
ولكن ْإن ْكانت ْا ل
لمورر ْالمثيررة ْللعجايب ْو ْالمتنججاين ْهاججي ْغايرتنججاْ ِ،ال ْتتمثججرل ْك رججعل ْساججاعبة ْأمججاعم
أعييننا؟ ْال ْعنعرى ْخلقَءا ْعاد ء
ل ْعيحعتوينا ْعلحعظعة ْيولدتنججاْ ِ،عالمجءا ْملججئ ْأيجديناْ ِ،ل ْيكلفنججا ْشجيئا؟ ْهاجل
عنحرن ْعمن ْيضيرء ْالعشمعسْ ِ،أو ْعمجعن ْعيرصَججرب ْالعمعطجعرْ ِ،ويملجئ ْالرعض ْخيججرءا؟ ْفسجواء ْركنجا ْنيامججءا ْأم
رمستيقَضيعنْ ِ،فإن ْاﻵلعت ْالواساععة ْللكوعن ْل ْتزُال ْعتمضي.

هال ْهاذيه ْالشيارءْ ِ،وبركايتهُا ْالرمستقَبليعةْ ِ،ل ْتعني ْلنججا ْشججيئءا؟ ْأل ْيمكججرن ْلمشججاعيرنا ْالجماليججية ْأن
ب
تتحعمعس ْيمن ْيقيبيل ْأيي ْموضوبع ْأخبر ْيساوى ْمواضييع ْالمأساججاية ْوالنتحججاير؟ ْأم ْأعن ْالفخججعر ْالكئيجج ع
للنساين ْاصعبعح ْل ْيطارقْ ِ،لدرجية ْأن ْل ْشيء ْريمكرن ْأان ْريرضعيره ْيساوى ْتضحيية ْالخاليق؟
أنا ْأعلم ْأن ْهاذا ْالتحقَيعق ْالجريعء ْساوعف ْريفيزُرع ْالعكعثيججرْ ِ،وقلكججن ْذلججعك ْيمججن ْعشججأنه ْأن ْريظيهُججر ْقلهُججم

مدى ْالسذاجية ْالتي ْعيحملونهُا ْعلى ْعايتيقَهُمْ ِ،ان ْالزُمعن ْو ْالمعر ْيتطلباين ْذلك.

العشرك ْفي ْأان ْنظريعة ْما ْريسمى ْبالكنيسججية ْالمسججيحيية ْكورنهُججا ْخرافججءة ْأصججبح ْواساججعءا ْجججدءا ْفججي

جمييع ْالبلد؛ ْوسايكوعن ْسالوءى ْللنايس ْالذيعن ْعييشكوعن ْفي ْما ْريعصَيدقونه ْوما ْل ْريعصَدقونْ ِ،رؤيججة
الموضويع ْريختبر ْبحريبةْ .ولذلعكْ ِ،فإنني ْأاتعقَعدرم ْلدراساية ْالركرتجيب ْاقلجتي ْرتسجمى ْبالعهُجد ْالقَ دييم ْو
العهُعد ْالجديد.
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الفصل السابع :عن العهد القديام
هاذيه ْالكتبْ ِ،بدءءا ْمن ْسافير ْالتكوين ْو ْانتهُاءء ْمع ْالرؤيا ْ)جمعءا ْهاي ْكتب ْاللغجاز ْالجتي ْتتطلجب
وحي ءا ْلشرحهُا(ْ ِ،هاي ْكما ْيقَال ْلنا ْكلمة ْالربْ .ولذلكْ ِ،فمن ْالسليم ْأن ْنعرف ْمن ْقال ْلنججا ْذلججكِ،
لكي ْنقَرعر ْاعطاعء ْمصَداقيية ْلهُذه ْالخبارْ .
الجواب ْعلى ْهاذا ْالسؤال ْهاو ْأن ْل ْأحعد ْيستطيرع ْالقَولْ ِ،يساوى ْإننا ْعقد ْاخبرنا ْبعضججنا ْالبعججض
بذلكْ .ومع ْهاذاْ ِ،تاريخيءا ْيبدو ْ ْالمججرر ْكمججا ْيلججيْ :عنججدما ْأعساججعس ْأصججحاب ْالساججاطير ْالكنسججية

ينظاعمهُمْ ِ،فإنهُم ْجمعوا ْكل ْالكتابايت ْالتي ْاساتطاعوا ْايجاعدهاا ْو ْقاموا ْبإلتصَرف ْبهُا ْكما ْيحلو
لهُم.

 ْإنهُا ْلمسألة ْعدعم ْيقَيجبن ْبالنسججبية ْلنجا ْكججوعن ْهاجذيه ْالكتابججايت ْكمججا ْتظهُججر ْاﻵن ْتحجت ْاساجم ْالعهُججد
القَديم ْوالجديد ْهاي ْفي ْنفيس ْالحالية ْالتي ْيقَارل ْان ْجامعيهُججا ْقججد ْعجعمعوهاججاْ ْ ِ،أو ْمججا ْإذا ْكججانوا
قد ْاضافوا ْاليهُاْ ِ،أو ْغيروهااْ ِ،أو ْلخصَوهااْ ِ،أو ْالبسوهاا.

فقَد ْقعرعروا ْبالتصَوييت ْعلى ْأبي ْيمعن ْالكتب ْالججتي ْصججنعوهاا ْتصَججلح ْأن ْتكججون ْكلم ْالججربْ ِ،و ْأءي
منهُا ْما ْل ْيصَلحْ .فعرعفضوا ْعدءة؛ ْوصوتوا ْﻵخرين ْبأن ْيكون ْمشكوكءا ْبيهُمْ ِ،مثعل ْالكتاب ْالججذي
ب ْالصوايتْ ِ،رقيرعرت ْأن ْعتكوعن ْكلمعة ْالرب.
ريسمى ْأبوكريفا؛ ْالكتب ْالتي ْاخذت ْغال ع
و ْلو ْإنهُم ْصوتوا ْخلفءا ْلذلعكْ ِ،ﻵمججن ْك رججعل ْالنججايس ْالججذيعن ْيطلقَججوعن ْعلججى ْأنرفيسججهُم ْالمسججيحيين
خلف ْذلكْ ْ .ذلعك ْبأعن ْأيماعن ْشخبص ْيأتي ْمن ْتصَويت ْاﻵخر.
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أيءا ْ ْكان ْمن ْفععل ْك رعل ْهاذا ْفعنحرن ْل ْعنعيررف ْشيئءا ْعنهُم ْيساوى ْأنهُججم ْأطلقَججوا ْعلججى ْأنرفسججهُم ْاساججم
الكنيسيةْ ِ،وهاذا ْكل ْما ْعنعيرعفره ْعن ْهاذه ْالمسألةْ .كما ْانه ْليس ْلججدينا ْأي ْدليججبل ْخججارجبي ْآخججر ْأو
رسالطبة ْلاخرى ْلليمان ْبهُذه ْالركتيب ْعلى ْانهُا ْعكلعمرة ْالريب ْيساوى ْما ْتم ْيذكعررهْ ِ،وذلك ْل ْريميثرل ْدلي ء
ل
أو ْسالطءة ْعلى ْالطلق.
فمضيرت ْفي ْالموضيع ْالتاليْ ِ،لتفحيص ْالدلية ْالداخليية ْالواردية ْفي ْالركتيب ْعنفيسهُاْ .لقَد ْتحدثات
عن ْالوحي ْفي ْمكابن ْساابق ْفي ْهاذا ْالكتاب؛ ْأنا ْأمضي ْاﻵن ْبهُذا ْالموضوعْ ِ،بغججريض ْتطججبيقَيه

على ْالكتيب ْالمعنييةْ .

الوحري ْهاو ْتواصقل ْمن ْشيء ْما ْالى ْشخص ْريكعشرفَّ ْله ْعن ْما ْلم ْريععرعف ْمن ْقبلْ .إذا ْركنرت ْقد
عفعلرت ْشيئءاْ ِ،أو ْرأيت ْأحدءا ْيقَورم ْبهْ ِ،فإنه ْل ْحاجعة ْلججوحبي ْيخججبرني ْأنججي ْقججد ْعفععلججرت ْذلججكْ ِ،أو
رأيرت ْذلكْ ِ،ول ْحتى ْلريسعمعح ْلي ْأن ْأقوعل ْاو ْاكتعب ْذلججكْ .وبالتججاليْ ِ،ل ْريمكججرن ْتطججبيرق ْالججوحي
على ْأي ْشيء ْقد ْعتم ْالقَيام ْبه ْعلى ْالريضْ ِ،حيرث ْيكورن ْفييه ْالنسارن ْهاو ْالفاعرل ْاو ْالشاهاد.
وبالتججالي ْكججرل ْالجججزُايء ْالتاريخيججية ْوالقَصَصَججيية ْيمججعن ْالكتججايب ْالرمقَججديسْ ِ،الججتي ْتكججاد ْان ْرتشججكعل

أجعمععرهْ ِ،ليست ْيضمعن ْالمعنى ْوالبوصلية ْالخاصية ْبكلمية ْالوحيْ ِ،وبالتاليْ ِ،ليست ْك عيلمعة ْالربْ .

عندما ْهاعرعب ْساامسون ْمن ْبوابايت ْغزُةْ ِ،إذا ْحدعث ْذلججعك ْمنججرذ ْأي ْوقججبت ْمضججى ْ)و ْان ْكججان ْقججد
فعل ْأم ْلم ْيفعل ْفل ْشأن ْلنا ْبججه(ْ ِ،أو ْعنججدما ْزار ْدليلْ ِ،أو ْامعسججعك ْعثاعججايلعبرهْ ِ،أو ْعفععججعل ْأي ْشججيبء

آخرْ ِ،ما ْعلقرة ْالوحيي ْبكيل ْهاذا؟ ْإذا ْكانت ْحقَائءقْ ِ،لقَال ْذلك ْيبنفيسهْ ِ،أو ْلقَاعم ْبذلك ْساججكرتيرهِ،
ب ْلعرهْ ِ،إن ْكججانت ْعتسججعتيحرق ْالخبجاعر ْأو ْالكتابججعة؛ ْوإذا ْكجانت ْمجن
إن ْكاعن ْلديه ْأعحقد ْيمكرن ْأن ْيكرت ع

الخيايلْ ِ،فالوحري ْل ْيمكرن ْأن ْيجععلهُا ْحقَيقَءةْ .وعما ْإذا ْكانت ْحقَيقَءة ْأم ْلْ ِ،فنحرن ْلسنا ْبأفضعل
حا ء
ل ْول ْاكثعر ْحكمءة ْبمعرعفيتنا ْلهُا.
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وعندما ْرنفكرر ْفي ْعظمية ْ ْالججذي ْريججوجيه ْوعيحكججرم ْالكججوعن ْككججبلْ ِ،الججذي ْل ْيسججتطيرع ْالعبعصَججعر ْادراعك
يساوى ْرجزُبء ْضئيبل ْيمنرهْ ْ ِ،عييجرب ْأن ْعنشرععر ْبالعخعجيل ْيمن ْعتسميية ْيمثل ْهاكذا ْقصَص ْعكلمعة ْالرب.
 ْأما ْعن ْحسايب ْالخليقْ ِ،الذي ْيفتترح ْبه ْكتارب ْسافير ْالتكوينْ ِ،يحتوي ْك رعل ْمظاهاير ْالتقَالييد ْالتي
عحعمعلهُا ْالسارائيليورن ْبيعنرهُم ْقبعل ْأن ْيأتوا ْإلى ْمصَرْ .و ْبععد ْرحييلهُم ْعن ْذلعك ْالبلد ْوضعوره ْفججي
رمقَدمية ْالتارييخْ ِ،دون ْيذكير ْأاعنرهُم ْعلم ْعيععلموا ْكيعفَّ ْأتوا ْبهُا ْ)على ْالغالب(.

 ْطريقَرة ْافتتاحيية ْالبياين ْتبدو ْتقَليديءةْ .وتبدلا ْفجأءة؛ ْل ْأحد ْيتحدرث ْو ْل ْأحد ْيسمرع ْو ْليسلت
موجهُءة ْلحدْ .ليججعس ْفيهُججا ْعشججخقص ْاول ْو ْل ْثاججابن ْو ْل ْثاججالثْ .إنهُججا ْتحمججرل ْك رججعل ْ ْمعججايير ْكونهُججا
تقَليدءا؛ ْفل ْيوجرد ْلهُا ْمستنقدْ .و ْموساى ْل ْيأخرذ ْعلى ْعاتقَه ْإدخاعلهُا ْبالشكيل ْالججذيي ْيسججتخدمره
في ْمناسابابت ْلاخرىْ ِ،مثل ْأن ْيقَول"ْ :الرب ْريحدرث ْموساىْ ِ،قائ ء
ل ْ".
 ْأني ْلفي ْحيربة ْلعم ْرسامعي ْهاذا ْبمبدأ ْالخليقَية ْلموساىْ ْ ِ،أعتقَرد ْان ْموساى ْكان ْأكجثر ْحكمجءة ْفجي
هاذا ْالموضوع ْمن ْان ْيعضعع ْإساعمره ْعلييهْ .فعقَد ْعتعلقَجى ْتعليعمجره ْبي عن ْالمصَجريين ْالجذيعن ْكجانوا ْمجن

ذوي ْالمهُارية ْفي ْالعلويمْ ِ،وخاصة ْفي ْعلم ْالفلكْ ِ،يمثعل ْأيي ْشعبب ْآخر ْفججي ْعزمججاينيهُم؛ ْو ْالصَججمرت
والعحعذرر ْالذي ْاخذره ْموساى ْفي ْعديم ْالرمصَادقية ْعلى ْهاذا ْالبيان ْهاو ْدليقل ْسالبقي ْجيد ْعلى ْإنره
لم ْعيرقَل ْذلععك ْولم ْيؤمن ْبه.
 ْأن ْالقَضيعة ْهاعي ْإن ْك رعل ْأمبة ْيمعن ْالنايس ْكانواصناءع ْللعججالم ْوكججذلعك ْكججان ْلساججرائيرل ْالحججرق ْفججي
إقامججية ْ ْممارساججية ْذلججعك ْكالبقَيججةْ .و ْبمججا ْأعن ْموساججى ْلججم ْيركججن ْإساججرائيليءاْ ِ،فأختججاعر ْأن ْل ْينججاقض
التقَليدْ .ومع ْذلكْ ِ،فإن ْالبياعن ْغيعر ْمجؤذبيْ .وهاججذا ْهاججو ْأكججثرر ْممجا ْيمكجرن ْأان ْيقَجاعل ْعلججى ْأجججزُابء
لاخرى ْكثيربة ْمن ْالكتايب ْالمقَديس.
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كلما ْقرأنا ْالقَصَججعص ْالفاحشججعةْ ِ،والفسججوعق ْالشججهُوانيْ ِ،وحججاليت ْالعجدايم ْالقَاساججيية ْوالتعججذييبِ،
ئ ْأكثعر ْيمن ْنصَيفَّ ْالكتايب ْالمقَديسْ ِ،فإنره ْلججن ْتكججوعن ْتسججميتهُا ْك عيلعمججعة
والنتقَايم ْالصَاريم ْالذي ْيمل ر
شيطابن ْأقعل ْتناساقَءا ْععوضءا ْععن ْكلمعة ْالرب.
 ْإنره ْتاريرخ ْالشيرْ ِ،الذي ْأدى ْإلى ْفسايد ْووحشيية ْالبشريية؛ ْو ْانا ْبدوري ْأبغرضره ْبصَججدبقْ ِ،و ْأكججرره
ك رعل ْما ْهاو ْقججابسْ .فنحججرن ْنججادرءا ْمججا ْنجججرد ْشججيء ْيسججتحق ْإلهاانججة ْاو ْالزدراءْ ِ،ال ْعنججد ْتناويلنججا
للكتايب ْالمقَديسْ ِ،عدا ْبعض ْالعبارات ْمنهْ .

ففي ْالمنشورات ْالمجهُولةْ ِ،والمزُاميرْ ِ،وكتاب ْالعملْ ِ،وعلى ْالخص ْفججي ْهاججذا ْالخيججرْ ِ،نجججد
الكثير ْمن ْالمشاعر ْالمرتفعة ْالرمعبرر ْعنهُا ْبصَوربة ْتعبيريبة ْعن ْالقَوية ْوالحماساية ْاﻵلهُيةْ ْ .لكنهُججا

ل ْتيقَرفَّ ْفي ْمنزُلبة ْأعلى ْمن ْالعديد ْمن ْالتراكيب ْالخرىْ ِ،في ْمواقفَّ ْو ْمواضيع ْمماثالةْ ِ،قججد
سابقَتهُا ْمنذ ْذلك ْالحين.

المثارل ْالتي ْيقَارل ْأن ْساليماعن ْقد ْألفهُاْ ِ،على ْالرغيم ْيمن ْأنه ْتعم ْتجميرعهُججا ْعلججى ْالرجججح ْ)لنهُججا
تكشفَّ ْمعارءف ْعن ْالحياية ْل ْريمكرن ْله ْمعرفتهُا( ْهاي ْقائمقة ْمن ْاليعازايت ْالخلقيية ْالتي ْهاي

اقرل ْيفطنءة ْمن ْأمثال ْالسابانْ ِ،وليست ْبأكثعر ْيحكمبة ْأو ْانفعع ْاقتصَاديبة ْمن ْتلعك ْالتي ْاتججى ْبهُججا
فرانكلين.

جميرع ْما ْعتبققَى ْمن ْالكتايب ْالمقَديسْ ِ،والمعروفية ْعمومءا ْباسامايء ْالنبياءْ ِ،هاججي ْأعمججارل ْالشججعرايء
اليهُويد ْوالدعارة ْالمتجوليعنْ ِ،الذيعن ْعخعلطوا ْاليشععرْ ِ،والحكاياعتْ ِ،والتفانعي ْمعءاْ ِ،وهاذه ْالعمارل ْل

تزُارل ْتحتفرظ ْبهُوى ْونمبط ْشعربيْ ِ،وإن ْكانت ْفي ْالترجمة.

"اسامعي ْيا ْساماءْ ِ،و ْأنصَتي ْيا ْأرض"
"هانا ْالرب ْبنفسه ْيطلب ْالنتباه"

مثال ْآخر ْأقتبسه ْمن ْإرميا ْالحزُنْ ِ،و ْععلييه ْأضيرفَّ ْعساطريين ْآخريينْ ِ،لتبيين ْنية ْالشاعر.
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 ْ"ياْ ِ،لرأساي ْمن ْالمياه ْو ْيا ْلعيني"
"كالينابيع ْالتي ْكسائل ْالسماء ْتجري"
"و ْبعدهاا ْساأفرج ْبقَوة ْعن ْالفيضان"
"و ْأبكي ْعلى ْطوفان ْعرق ْالنسان"
ي ْعكلمججبة ْعتيصَججقفَّ ْلنججا ْمججا ْرنسججمييه
ليعس ْرهاناعكْ ِ،في ْجميع ْأنحايء ْالكتايب ْالججذي ْريجدعى ْبالمقَججديسْ ِ،أ ع
ي ْك عيلمبة ْعتيصَرفَّ ْما ْرنعسمييه ْاليشععرْ .والقَضيرة ْهاعيْ ِ،أن ْكلمعة ْالنبيْ ِ،والتي ْقد ْاضافت
الشاعرْ ِ،ول ْأ ع

يفكرءة ْجديدءة ْفي ْوقبت ْلحق ْْ ِ،كانت ْوصعفَّ ْالكتايب ْالمقَديس ْللشاعرْ ِ،وعكلمعة ْالتنبؤ ْتعني ْعفججن
رصنيع ْالشعيرْ .كما ْأنهُا ْتعني ْفن ْإلقَايء ْالشعير ْعلى ْلحين ْأيي ْادابة ْمن ْادوايت ْالموسايقَى.

لقَد ْقرأنا ْعن ْالتنبؤ ْبالمزُماييرْ ِ،بالطبويلْ ِ،و ْبالبوايقْ ِ،و ْعن ْالتنبؤ ْبالقَيثاريةْ ِ،بالربايبْ ِ،بالصَججنيجِ،
و ْكل ْالدوايت ْالموسايقَيية ْالخرى ْالمتعججاريف ْعليهُججا ْآنججذاكْ .لججو ْكرنججا ْعنعتحججعدرث ْاﻵن ْعججن ْالتنبججيؤ
بأساتخدايم ْالكماينْ ِ،او ْالطبيل ْو ْالعصَاْ ِ،لعظعهُعر ْالتعبيرر ْبل ْمعنججبىْ ِ،او ْلبججدى ْساججخيفءاْ ِ،بججل ْساججيبدو
ازدراءء ْلبعيض ْالنايسْ ِ،ذلعك ْبأننا ْقد ْغيرنا ْمعنى ْالكلمة.
قد ْقيعل ْلنا ْأن ْشاؤول ْكان ْيمن ْالنبيايءْ ِ،وأيضا ْأنره ْقد ْتنبأْ .ولكننججا ْلعججم ْرنخججبر ْبمججا ْتنبججأْ ِ،ول ْمججا
تنبججؤوا ْهاججم ْبججهْ .القَضججيرة ْهاججعي ْأعنججره ْلعججم ْيكججلن ْهانججاك ْمججا ْيقَججال ْلن ْهاججؤليء ْالنبيججايء ْكججانوا ْمججن
الموسايقَييعن ْوالشعرايءْ ِ،وإنضم ْشاؤورل ْالى ْالحفيلْ ِ،وكان ْذلك ْريسمى ْالنبوؤة.
البيارن ْالمعطى ْلهُذيه ْالقَضيية ْفي ْكتججاب ْريججدعى ْصججموئيلْ ِ،أن ْشججاؤول ْالتقَججى ْبمجموعججبة ْمججن
النبيايءْ .مجموعبة ْبأكملهُا ْيمنهُم! ْحاملوعن ْسانطورءاْ ِ،وطب ء
لْ ِ،ومزُمججارءاْ ِ،وقيثجارءةْ ِ،وأنهُججم ْتنبججأواِ،
وأنه ْقد ْتنبأا ْمععرهُمْ .
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ولقكن ْيبدو ْبععد ْذلكْ ِ،أن ْشاؤوعل ْعقد ْتنبأا ْبصَوربة ْسايئبةْ ِ،و ْكان ْيؤدي ْدورره ْبصَوربة ْسايئبةْ .لنره
يقَارل ْبأن ْ"روحءا ْشريرءة ْمن ْالريب ْقد ْحقلت ْعلى ْشاؤولْ ِ،وقد ْتنبأ".
اﻵنْ ِ،ل ْيوجرد ْأي ْمقَطبع ْآخبر ْفي ْالكتايب ْالمسمى ْبالمقَدسْ ِ،لثابايت ْلنا ْأننا ْقد ْفقَججدنا ْالمعنججى
الصلعي ْلكلمية ْالنبوؤيةْ ِ،واساتبدلناهاا ْبمعنءى ْآخرْ ِ،لكان ْهاذا ْعوحرده ْكافيءا؛ ْلنه ْمججن ْالمسججتحييل
اساتخدايم ْوتطبييق ْكلمعة ْالنبوؤة ْفي ْالمكاين ْالرمستخديم ْهانا ْوتطبيقَهُا ْبالمعنى ْال ذي ْالصَجقَناره
بهُا ْفي ْوقبت ْلحبق.

 ْالطريقَرة ْالتي ْتعم ْإساتخدارمهُا ْهانا ْعتنعسيلرخ ْعن ْك ريل ْمعنبى ْدينيْ ِ،بججأعن ْرج ء
ل ْقججد ْ ْيكججورن ْنبيججءاْ ِ،أو
ب
قججد ْيتنبججأْ ِ،لنججه ْقججد ْيكججورن ْاﻵن ْشججاعرءا ْأو ْموساججيقَءاْ ِ،دوعن ْأي ْاعتبججالر ْلخليق ْأو ْعججديم ْاخليق
شخصَيتيهْ .ولقكعن ْالكلمعة ْفي ْالصيل ْرمصَطلقح ْعلمقيْ ِ،وتم ْتطبيرقَهُا ْيبشكبل ْمشججوبش ْفججي ْالشججعير
والموسايقَىْ ِ،وليست ْمقَيدءة ْبأي ْنوبع ْمن ْالشعير ْاو ْالموسايقَى ْالتي ْتمارس.

لقَد ْرساميوا ْديبورا ْوباراك ْأنبياءءْ ِ،ليس ْلنهُم ْتنبأوا ْبأي ْشيبءْ ِ،ولكن ْلنهُججم ْقججد ْالفججوا ْقصَججيدءة
أو ْأغنيججءة ْ ْتحمججرل ْاساججماعئهُمْ ِ،احتفججا ء
ل ْبعمججبل ْقججد ْلانجججعزُْ ْ .يعتججبر ْداود ْمججن ْالنبيججايءْ ِ،لنججره ْكججان
موسايقَيءاْ ِ،وكانت ْله ْرسامعءة ْ)على ْالرغم ْمن ْمدى ْعدم ْصججحتهُا( ْبججأنه ْمؤلججرفَّ ْالمزُاميججيرْ ْ .لقكججن
إبراهايمْ ِ،إساحاعقْ ِ،ويعقَوعب ْل ْيسموعن ْأنبياءءْ .فإنه ْل ْيظهُججر ْمججن ْأي ْالبيانججات ْلججديناْ ِ،أنهُججم ْقججد
غنوا ْاو ْعزُفوا ْالموسايقَىْ ِ،أو ْالفوا ْالشعر.

لقَد ْلاخبرنا ْععن ْالنبياء ْالعظم ْشججأنءا ْو ْالدنججىْ .لججذلك ْقججد ْيخبروننججا ْعججن ْالربججايب ْالعظججرم ْو
الدنى ْشأنءاْ .لنره ْل ْريمكرن ْأن ْعتكججوعن ْرهانججاعك ْدرجججاقت ْفججي ْالتنبججؤ ْبأساججتمرار ْبججالمعنى ْالمعاصججر.
ولكن ْهاناك ْدرجات ْفي ْالشعرْ ِ،وبالتالي ْفإن ْالعبارة ْقابلة ْللتوفيق ْمع ْالقَضيةْ ِ،عنججدما ْنفهُججم

بهُا ْالشعراء ْالعظرم ْو ْالدنى.
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ومججن ْغيججر ْالضججروريي ْتمامججءاْ ِ،بعججد ْذلججعكْ ِ،تقَججديرم ْأي ْملحظججابت ْعججن ْمججا ْكتعبججره ْهاججؤلء ْالرجججايل
النبيايء ْْ .فالفأرس ْعيذعهارب ْمرءة ْواحدءة ْإلى ْالجذيرْ ِ،من ْخليل ْإظهُاير ْأن ْالمعنى ْالصججلي ْللكلمججة
كان ْرمخطئءاْ ِ،وبالتالي ْفركل ْالساتدلليت ْال تي ْتجم ْاساتخلرصجهُا ْمجن ْيتلجعك ْالركتجبْ ِ،والحجترارم
التعبدري ْالذي ْتم ْدفعهُا ْلهُمْ ِ،والتعليقَايت ْالشججاقية ْالججتي ْقججد ْركتبججلت ْععنرهُججم ْتحججت ْهاججذا ْالمعنججى
الخايطئ ْل ْتستحرق ْالجدالْ .وعمعع ْذلعكْ ِ،في ْمناسابابت ْكثيربة ْ ْتستحرق ْكتابارت ْالشعرايء ْاليهُود
مصَيرءا ْأفض ء
ل ْيمن ْكونهُا ْملزُمءةْ ِ،كما ْهاججي ْاﻵنْ ِ،مجع ْالقَمامجة ْالجتي ْترافقَهُججاْ ِ،تحجج ع
ت ْأساججم ْكلمجة

الريب ْالمسارء ْالييهُا.

وإذا ْسامحنا ْلنرفيسنا ْبأان ْعنعتصَوعر ْأفكارءا ْصججحيحءة ْللشججياءْ ِ،عييجججرب ْأن ْنعضججعع ْبالضججرورية ْفكججرءة
غيرر ْ ْقابلية ْالتغيييرْ ِ،و ْمن ْالمستحييل ْمطلقَءا ْلي ْتغييبر ْأن ْيحدث ْلهُا ْبججأي ْوساججيلبة ْأو ْحججادبث
مهُما ْكانْ ِ،فرنعكيررمهُا ْبعتسمييتهُا ْك عيلمعة ْالربْ .وبالتالي ْفإن ْكلمعة ْالرب ْل ْيمكججرن ْأان ْتوجججد ْفججي ْأي
رلغبة ْمكتوببة ْأو ْإنسانيبة.
إن ْالتغييعر ْالتدريجعي ْالرمستمعر ْالذي ْتخضرع ْلعره ْمعاني ْالكلماتْ ِ،وضرورية ْوجججويد ْلغججبة ْعالميججبة
تجعرل ْالترجمعة ْضروريءةْ ِ،والخطارء ْالتي ْتخضرع ْلهُا ْالترجمارت ْمججرة ْأخججرىْ ِ،وأخطججارء ْالنسججيخ
والمطابيعْ ِ،إلى ْجاينيب ْإمكانيية ْالتغيير ْالمتعميدْ ْ ِ،رتثبججرت ْأان ْرلغججعة ْالنسجاينْ ِ،ساججواءء ْفجي ْالكلم ْأو
في ْالطباعيةْ ِ،ل ْريمكرن ْأن ْعتكوعن ْعوسايلءة ْلكلمية ْالريبْ .كلمرة ْالريب ْموجودءة ْفي ْشيبء ْآخر.
و ْحتى ْلو ْكاعن ْالكتججارب ْالمسججى ْبالمقَججدس ْ ْمتفوقججءا ْفججي ْنقَججايء ْالفكججاير ْوالتعججابيير ْعجن ْالركرتججيب
الموجودية ْاﻵن ْفي ْالعالمْ ْ ِ،علن ْلاسالعم ْبكوينيه ْكلمة ْالريبْ .لن ْالحتماعل ْلن ْيكوعن ْأبججدءا ْأقججل ْمججن
فرضيبةْ .ولكن ْيعندما ْأرى ْفي ْالرجزُيء ْالكبير ْيمن ْهاذا ْالكتايب ْتاريخءا ْمن ْالرذائيل ْالكججثعر ْرجججرأءةِ،
ومجموعججءة ْمججن ْالحكايججايت ْالكججثعر ْيتكججرارءا ْوازدراءءْ ِ،فل ْريمكججرن ْأان ْلاقلججعل ْيمججن ْشججأين ْخججالقَي

بتسعميتي ْهاذا ْبإساميه.
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الفصل الثامن :عن العهد الجدياد
ساأتطررق ْاﻵن ْإلى ْالكتايب ْالججذي ْريسججمى ْبالعهُججيد ْالجديججيدْ .العهُججد ْالجديججد! ْهاججذا ْكججل ْمججا ْهانججاعكِ،
الرادرة ْالجديدرةْ ِ،كمججا ْلججو ْكججان ْهانججاعك ْارادتججاين ْاثانتججاين ْللخججاليقْ .لججو ْكججان ْهاججعدعف ْأو ْنيججعة ْيسججوعع

المسيعح ْإقامءة ْديبن ْجديبدْ ِ،فإنره ْبل ْشك ْكاعن ْسايكرترب ْالنظججاعم ْبنفيسججيهْ ِ،أو ْيجعلججه ْريكعتججرب ْفججي
حيايتيهْ .ولكن ْل ْيوجرد ْمنشور ْموثاقق ْمصَحوقب ْبإساججميهْ .عفعقَججد ْك رعتعبججلت ْك رججرل ْالركرتججيب ْالججتي ْرتسججمى
العهُعد ْالجديد ْبععد ْوفايتهْ .كان ْيهُوديءا ْبالولدية ْوالمهُنية؛ ْوكان ْإبججن ْالججريب ْبالطريقَججية ْالججتي ْك رججرل

شخبص ْآخر ْكذلك؛ ْلن ْالخالعق ْهاو ْأرب ْالجميع.

الركرترب ْالربعة ْالولىْ ْ ِ،مقتىْ ِ،رمررقصْ ِ،لوقجاْ ِ،ويوحنجاْ ِ،ل ْتجروي ْحيجاعة ْيسجوع ْالمسجيحْ ِ،ولكجن
فقَط ْحكايابت ْرمعنعفيصَلبة ْععنرهْ .ويبدو ْمن ْهايذه ْالركتيب ْأن ْالوق ع
ت ْكله ْمن ْكججوينه ْواعظججءا ْلججم ْعيركججن
أاكعثعر ْمن ْثامانيعة ْعشر ْشهُرءاْ .ولم ْعيركن ْلهُؤليء ْالرجايل ْيعلقم ْبه ْإال ْخلل ْهاذيه ْالفترية ْالقَصَيرية.
عيقَولوعن ْأنه ْكان ْيجلس ْبين ْالطباء ْاليهُودْ ِ،في ْسان ْاثاني ْعشججر ْعامججءاْ ِ،يسججأرل ْو ْيجيججرب ْعججن
أسائليتهُمْ .كان ْذلعك ْعقبعل ْعدية ْسانوابت ْيمن ْبدأ ْمعرفيتهُم ْبهْ ِ،فيمعن ْالكثعر ْأنهُججم ْقججد ْعساججيمرعوا ْهاججذه
الحكايعة ْمن ْوالدييهْ ِ،ومنرذ ْذلعك ْالحيين ْل ْيوجرد ْأري ْبيابن ْعنه ْلمدية ْسات ْعشر ْعامءا.

ب ْعيشججره ْخلل ْتلججك ْالفجترية ْرهامججا ْأمججراين ْغيججير ْمعروفيججنْ .علججى
أيعن ْكاعن ْيسكرنْ ِ،أو ْكيفَّ ْك ععسجج ع
الرجح ْكاعن ْيعمرل ْفي ْمهُنية ْوالججيدهْ ِ،وكججانت ْتلعججعك ْالنجججارعةْ .ل ْيبججدو ْأنججره ْكججان ْلججدييه ْأري ْتعليججبم
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مدرسايْ ِ،و ْالغالرب ْأانه ْل ْيستطيرع ْالكتابعةْ ِ،لن ْوالديه ْكانوا ْفقَراءء ْللغاييةْ ِ،كما ْيبدو ْمن ْعججديم
اساتطاععيتهُم ْدعفعع ْثامعن ْالسريير ْعند ْولعديته.
ومعن ْالغرييب ْإلى ْحبد ْما ْأن ْالشخاعص ْالثلثاعة ْالذيعن ْأشتعهُرت ْأساجماؤرهام ْعلجى ْنطجابق ْعجالمبي
هام ْمن ْلابوبة ْغامضبة ْجدءاْ .كان ْموساى ْلقَيطءاْ ِ،ورويلعد ْيسوع ْفي ْحظيربةْ ِ،و ْكججان ْرمحمججقد ْساججائقَءا

للبغايلْ .كان ْاورلهُم ْو ْارخرهام ْمؤساسيعن ْلنظمبة ْمختلفبة ْمن ْالديينْ ِ،لقكعن ْيسوعع ْلم ْيأيت ْبنظججابم
جديبدْ ِ،لقَد ْدعا ْالى ْمكاريم ْالخليقْ ِ،و ْاليماين ْبربب ْواحبدْ ِ،ما ْعمعيعزُره ْهاعي ْشخصَيرته ْالنسانية.

وتبيعن ْيمعن ْالطريقَية ْاقلجتي ْلالقَججعي ْالقَبجرض ْعليججه ْأانججه ْلجم ْعيركجن ْمعروفججءا ْآنجذاك؛ ْوريظيهُججرر ْأيضججءا ْأن
الجتماعات ْالتي ْعقَدهاا ْمعع ْأتبايعه ْكانلت ْساريءة؛ ْوإنره ْأمعتعنججعع ْأو ْعقلججعق ْالججوعظ ْعلنججءاْ .لججم ْيكججن

ليهُججوذا ْأن ْيخججوعنره ْإل ْيمججن ْخليل ْإعطججايء ْمعلومججابت ْععججن ْمكججانيه ْدا ء
ل ْالضججباعط ْالججذيعن ْعذعهابججوا
ب ْتوظييفَّ ْودفيع ْيهُوذا ْللقَيام ْبذلك ْيمكرن ْأن ْعينعشججأا ْفقَججط ْمججن ْالساججباب ْالججتي
لعتقَاله؛ ْوساعب ع
عساعبعق ْيذكررهااْ ِ،أنه ْلم ْيكن ْمعروفءا ْكثيرءاْ ِ،و ْكاعن ْيعيش ْفي ْتخفبي.
إن ْفكرعة ْإخفائيه ْل ْتتناقرض ْفقَط ْمع ْألوهاييتيهْ ِ،ولكن ْيرتبرط ْبهُا ْشججيئءا ْمججن ْالجبججين ْأو ْالخيانججية

بعبارة ْأخرىْ ِ،فالقَارء ْالقَبيض ْعلييه ْبناءء ْعلى ْمعلومايت ْأحد ْأتباعه ْيدل ْعلى ْإنه ْلم ْيكن ْينوي
ب ْكمججا ْريخربرنججا ْاصججحارب ْالساججاطير
ان ْعييتججعم ْالعقَبججرض ْعليججيهْ ِ،وبالتججالي ْفججأعنره ْلججم ْينججيو ْأن ْريصَججلع ع
المسيحيية ْبأن ْالمسيح ْقد ْما ع
ت ْبسججبيب ْخطايججا ْالعججالمْ ِ،وأنججره ْجججاعء ْبغججرض ْالمججويتْ .ألججم ْيكججن
عندئبذ ْنفس ْالشيء ْلو ْانه ْقد ْما ع
ت ْيمعن ْالرحمى ْأو ْالجدري ْأو ْالشيخوخية ْأو ْأي ْشيبء ْآخر؟

إن ْالرحكعم ْالذي ْلاطلق ْعلى ْادم ْبأكله ْالتفججاحْ ِ،كججان ْالمججوت ْو ْلكججن ْلججم ْتكججن ْالعصَججلعب ْبالتأكيججدِ،
فكان ْالحكرم ْهاو ْالمورت ْو ْليس ْطريقَرة ْالمويتْ ِ،وبالتالي ْالصَلربْ ِ،أو ْأي ْطريقَبة ْأخججرى ْمعينججبة

من ْالموتْ ِ،لم ْتكن ْجزُءء ْمن ْالحكيم ْالذي ْيعانيه ْآدم ْوبالتاليْ ِ،حججتى ْعلججى ْترتيبهُججم ْالخججاصِ،
فإنه ْل ْرييمكرن ْأن ْعتيحعل ْمعانارة ْالمسييح ْبد ء
ل ْلعقَوبية ْآدمْ .فقَد ْتفعرل ْالرحمججى ْمججا ْيفعرلججه ْالعصَججلربِ،
إذا ْكان ْهاناك ْمن ْدابع ْلبي ْمنهُما.
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عقَوبرة ْالمويت ْهايذهْ ِ،التيْ ِ،كما ْيقَولون ْلناْ ِ،قد ْتم ْتمريررهاا ْعلى ْآدمْ ِ،ل ْربد ْان ْتعني ْامججا ْالمججو ع
ت
بشكبل ْطبيعيْ ِ،الذي ْهاوْ ِ،التورققفَّ ْععلن ْالعييشْ ِ،أو ْيعني ْما ْيسمييه ْاصحارب ْالسااطيير ْبالدانة؛
وبالتاليْ ِ،فإن ْالمو ع
ت ْيمن ْجانب ْيسوع ْالمسججيحْ ِ،يجججربْ ِ،وفقَججا ْلنظججامهُمْ ِ،أن ْينطبججعق ْكوقايججبة
لحد ْهاذيين ْالمرين ْالتي ْتحدث ْﻵدم ْولناْ .

أن ْعدم ْمنعه ْللموت ْهاو ْامقر ْواضقحْ ِ،لننا ْجميعا ْنمجوتْ .وإذا ْكججانت ْحسجاباتهُم ْلطجول ْالعمجير
صحيحءةْ ِ،فإن ْالشخاعص ْالذيعن ْيموتوعن ْبشكبل ْأسارع ْرمنرذ ْالصَلب ْعن ْما ْقبله؛ ْوفيما ْيتعلججق

بالتفسير ْالثاني )ْ ِ،بما ْفي ْذلك ْالموت ْالطبيعي ْليسوع ْالمسيح ْكبديل ْعن ْالمجوت ْالبجدي ْأو
أدانة ْالخليقَججة ْبأجمعهُججا(ْ ِ،فهُججو ْيمثججرل ْالخججالعق ْبشججكبل ْقججاطع ْعلججى ْإنججه ْيخججرج ْعججنْ ِ،أو ْريلغججعي
العقَوبعةْ ِ،عن ْطريق ْالتلعيب ْبكلمية ْالمويتْ .
ب ْالججتي ْعتحيمججرل ْإساججمه
ب ْالقكتجج ع
صانرع ْهاذا ْالتلعب ْالكلميْ ِ،القَديرس ْبججولسْ ِ،إن ْكججان ْقججد ْك ععتجج ع
فع ء
لْ ِ،قد ْسااعد ْهاذا ْالتلعب ْعن ْطرييق ْتلعبب ْآخججر ْبكلمججة ْآدمْ .انججه ْيجعججرل ْاثانيججين ْيمججن ْآدم.
ئ ْبالوكالججيةْ ِ،ويعججاني ْفججي
الول ْالذي ْريخطئ ْفي ْالواقعْ ِ،ويعاني ْبالوكالة؛ ْواﻵخرر ْالذي ْيخط ر
الواقعْ .وهاكذا ْفإن ْالدين ْالذي ْيتداخل ْمعع ْالخدايع ْوالحيلية ْو ْالحججاجي ْيميججرل ْإلججى ْتججوجييه
أسااتذتيه ْفي ْممارساية ْهاذيه ْالفنونْ .إعنرهُم ْعيكعتسبوعن ْهاذيه ْالعادعة ْدون ْأان ْيكونوا ْعلى ْبينججبة ْمججن
السبب.

إذا ْكان ْيسوع ْالمسيح ْهاو ْالكائرن ْالذي ْريخيبررنا ْععنره ْأصحارب ْالساججاطيرْ ِ،وأنجه ْججاعء ْإلجى ْهاجذا
العالم ْليعانيْ ِ،وهاي ْالكلمة ْالتي ْيستخدمونهُا ْأحيانءا ْبد ء
ل ْعن ْالموتْ ِ،فإن ْالمعاناية ْالحقَيقَيية

الوحيدية ْالتي ْكان ْقد ْتحعمعلهُا ْهاي ْالعيشْ .وكان ْوجوده ْهانا ْحالءة ْمججن ْالمنفججى ْأو ْالنقَججل ْمججن

السماءْ ِ،وكاعن ْالطريرق ْإلى ْوطنيه ْالصلري ْهاو ْالموتْ .في ْالنهُايةْ ِ،ركل ْشججيبء ْفججي ْهاججذا ْالنظججايم
الغرييب ْهاو ْعكرس ْما ْيدعي ْأن ْيكوعن ْعلييهْ .إنره ْعكرس ْالحقَيقَججيةْ ِ،وأصججبحرت ْرمتعبججءا ْجججدءا ْمججن
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النظر ْفي ْتناقضايتهُا ْوساخافايتهُاْ ِ،وأنني ْساأسااررع ْإلى ْاختتامهُاْ ِ،من ْأجيل ْالمضججي ْرقججدمءا ْنحججعو

شيبء ْأفضل.

كمْ ِ،أو ْأي ْجزُء ْمن ْأجزُاء ْالكتب ْالتي ْتسمى ْبالعهُد ْالجديدْ ِ،ان ْكانت ْمكتوبءة ْفع ء
ل ْمن ْقبججل
الشخاص ْالذين ْتحمرل ْأساماؤهامْ ِ،هاو ْما ْل ْيمكرننا ْاﻵن ْمعرفترهْ ِ،ولسججنا ْمتأكججديعن ْمججن ْاللغججة

التي ْك ريتعبججت ْبهُججا ْاصجج ء
لْ .وريمكججرن ْأن ْرتعصَججعنعفَّ ْالمسججائرل ْالججتي ْتحتججوي ْعليهُججا ْاﻵن ْفججي ْصججنفيين:
الحكاياتْ ِ،والمراسالت ْالمسرحية.

الركرترب ْالربعرة ْالتي ْرسايبعق ْيذكررهااْ ِ،مقتججىْ ِ،رمررقججصْ ِ،لوقججاْ ِ،ويوحنججاْ ِ،هاججي ْقصَصَججيقة ْتمامججءاْ .وهاججي
تتصَل ْبالحدايث ْبعد ْوقويعهُاْ .يقَولون ْما ْعفععلعره ْيسورع ْالمسيرح ْوما ْقالعرهْ ِ،وما ْفعلججه ْاﻵخججرون
وقالوره؛ ْوفي ْحالبت ْعديدبة ْتصَججفَّ ْالحججدث ْنفسججره ْبشججكبل ْمختلججبفَّْ .الججوحري ْل ْربججعد ْأن ْيكججوعن
خارعج ْالعتباير ْمن ْالمسألية ْفيما ْيتعلرق ْبتلك ْالكتيب؛ ْليعس ْفقَط ْبسبب ْاختلفايتهُاْ ِ،ولقكججن ْلن
الوحي ْل ْريمكرن ْأان ْريطعبعق ْعلججى ْالوقججائيع ْالمتعلقَججية ْبالشججخايص ْالججذيعن ْرأوا ْهاججذيه ْالوقججائعْ ِ،ول
على ْصلبة ْأو ْتسجيبل ْلي ْخطابب ْأو ْمحادثابة ْمن ْيقبيل ْأولئك ْالذين ْسامعوهااْ .الكتارب ْالمسمى
أعمال ْالرسال ْ)عمقل ْمجهُول( ْينتمي ْأيضا ْإلى ْالجزُء ْالقَصَصَيي.
جميع ْالجزُايء ْا ل
لخرى ْعمعن ْالعهُعد ْالجدييدْ ِ،باساتثنايء ْكتايب ْاللغايزْ ِ،المسمى ْالوحيْ ِ،هاي ْعبججارقة

عن ْمجموعبة ْمججن ْالرساججائيل ْتحججت ْأساججيم ْالمراساججليتْ .وتزُويججرر ْالرساججائيل ْكججاعن ْيمجعن ْالممارساججايت
الشائعية ْفي ْالعالمْ ِ،إعن ْاحتمالي ْكوينهُا ْحقَيقَيءة ْأم ْمزُورءة ْ ْهاما ْمتساوياين ْعلججى ْالقججل ْْ .إل ْأن

هاناك ْشيئءا ْواحدا ْأعقعل ْمساوابةْ ِ،أي ْأنه ْمن ْبين ْالمسائل ْالواردة ْفججي ْتلججك ْالكتججيبْ ِ،جنبججءا ْإلججى
جنججب ْمججع ْبعججض ْالقَصَججص ْالقَديمججةْ ِ،قججد ْأنشججأت ْالكنيسججرة ْنظامججءا ْدينيججءا ْمتناقضججءا ْجججدءا ْمججع

شخصَيية ْالشخيص ْالذي ْيحمرل ْإسامهْ .فقَد ْأنشأت ْدينءا ْمن ْالرباح ْو ْاليججرادايت ْفججي ْالتقَليججيد
المزُعويم ْلشخبص ْكانت ْحيارته ْالتواضرع ْوالفقَرْ .
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اخترارع ْالعذايبْ ِ،وتخليرص ْالنفويس ْيمنره ْعن ْطريججق ْالصَججلوات ْأشججرترعي ْمججن ْالكنيسججة ْبالمججال.
وتم ْبيع ْالعفيوْ ِ،والتسججويايتْ ِ،والتسججامحْ ِ،هاججذه ْهاججي ْقججوانين ْاليججراداتْ ِ،دون ْان ْتحمججعل ْهاججذا
الساعم ْأو ْتحمعل ْهاذا ْالمظهُرْ .ولكعن ْالقَضية ْأن ْتلك ْالشياء ْتستمد ْأصلهُا ْمججن ْفكججرة ْالعصَججللبِ،
ي
والنظرية ْالتي ْعنعتجججلت ْمنهُججا ْهاججي ْأن ْشخصَججءا ْيمكججن ْأن ْعيحججعل ْمحججعل ْآخججرْ ِ،ويمكججرن ْأن ْيججؤد ع
خدمابت ْجديربة ْله.

وبالتاليْ ِ،فإن ْإحتماعل ْكوعن ْنظرية ْأو ْمذهاب ْما ْيسمى ْالفداء ْ)الذي ْيقَال ْأنه ْقد ْتم ْإنجججازه
من ْقبل ْشخص ْفي ْمحل ْشخص ْآخر( ْكان ْفي ْالصل ْملفقَءا ْعمدءا ْمججن ْأجججل ْالمضججي ْرقججدمءا
لبنايء ْجمييع ْتلعك ْاليرادايت ْالماليية؛ ْوإن ْالمقَاطعع ْفي ْالكتب ْالججتي ْربنعيججت ْعليهُججا ْيفكججرة ْنظريججة
الخلصْ ِ،تم ْتصَنيرعهُا ْلهُذا ْالغرض.

 ْولماذا ْنعطي ْهاذا ْالئتمان ْللكنيسة ْعندما ْتخبرنا ْأن ْهاذه ْالكتب ْحقَيقَية ْفي ْكل ْجزُبء ْجنبءا

الى ْجنب ْمع ْأي ْشيبء ْاخر ْأخبرتنا ْبه؛ ْأو ْللمعجزُات ْالتي ْتقَول ْأنهُججا ْقججد ْحصَججلت؟ ْأمكانيججة
ب ْريمكرن ْأن ْرتكعتججعبْ .و ْالكتابججات ْالمعنيججرة ْمججن ْهاججذا ْالنججوع
تلفيقَهُا ْللكتب ْشيقء ْمؤكقد ْلن ْالركرت ع

ريمكن ْلي ْشخبص ْكتاعبرتهُا؛ ْو ْاحتمارل ْصنعهُا ْلهُججذيه ْالكتججيب ْليججس ْاقججل ْأنسجججامءا ْمججع ْأدعاءهاججا
بأنهُا ْقد ْصنعت ْالمعجزُات.

ومنذ ْذلعك ْالحيينْ ِ،ل ْريمكرن ْأن ْرتنترج ْأي ْأدلبة ْخارجيبةْ ِ،عبر ْهاججذه ْالمسججافات ْالزُمنيججية ْالطويلججية
لثابات ْما ْإذا ْكانت ْالكنيسة ْقد ْعخلععقَلت ْالمذهاب ْالمسججمى ْبالفججدايء ْأم ْل)ْ ِ،لهُججذه ْالدلججةْ ِ،ساججواء

مع ْأم ْضدْ ِ،ساوف ْتخضع ْلنفس ْالشكوك ْفي ْكونهُا ْملفقَة( ْل ْيمكن ْإل ْأن ْتشير ْالقَضية ْإلججى
الدلية ْالداخليية ْالتي ْيحملهُا ْالشيرء ْنفسره؛ ْوهاذا ْريعطي ْافتراضءا ْقويءا ْجدءا ْفي ْكونه ْتلفيقَججءا.
فالدلة ْالداخلية ْلنظرية ْأو ْمبدأ ْالخلص ْعتسعتينرد ْإلى ْأسااس ْالعدالة ْالمالية ْوليسجت ْالعدالجرة
الخلقيرة.
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إذا ْكنرت ْمدينءا ْلشخبص ْمبلغءا ْمن ْالمايلْ ِ،ول ْيمكرنني ْدفعججه ْلجهْ ِ،وقهاجعدعد ْبوضجعي ْفجي ْالسججنِ،
يمكرن ْلشججخبص ْآخججبر ْقأن ْيأرخججعذ ْالججدين ْعلججى ْنفسججيهْ ِ،ويججدفرعه ْبالنسججبة ْلججيْ .ولكججن ْإذا ْلارتكبججت
جريمقةْ ِ،يتم ْتغيير ْكل ْظرف ْمجن ْالظججروفْ .إن ْالعدالجعة ْالخلقيججة ْل ْريمكججن ْأن ْتأخججذ ْبأدانججة

البريايء ْومحاسابتهُم ْحتى ْلو ْكان ْالبريارء ْيقَدموعن ْأنفسهُم ْلذلعكْ .إن ْافتراض ْقيججاعم ْالعدالججية
بذلكْ ِ،هاو ْتدميقر ْلمبدأ ْوجويدهااْ .ومن ْثام ْلم ْتعد ْعد ء
لْ .إنه ْانتقَاقم ْعشوائقي.

وسايظيهُرر ْهاذا ْالتفكيرر ْالفردري ْأن ْمبدأ ْالفدايء ْيقَوم ْعلى ْفكربة ْماليججبة ْمقَابلججبة ْلفكججرية ْعديججبن ْقججد

يسددقه ْشخقص ْآخر؛ ْوبما ْأعن ْهاذيه ْالفكججرعة ْالماليججعة ْتتوافججرق ْمججرة ْأخججرى ْمججع ْنظججام ْالساججترداد
الثانيْ ِ،الذي ْعيترم ْالحصَورل ْعليه ْمن ْخليل ْوساائيل ْجمع ْالمايل ْالججتي ْتعطججى ْللكنيسججية ْبغججريض
العفيوْ ِ،والحتمججال ْهاججو ْأن ْنفججس ْالشججخاص ْالججذين ْلفقَججوا ْواحججدءا ْقججد ْلفقَججوا ْاﻵخججر ْمججن ْتلججك
النظرياتْ .وأنهْ ِ،في ْالحقَيقَيةْ ِ،ليس ْهاناعك ْشيقء ْيسمى ْبالخلصْ .أنه ْخرافةْ .والنسان ْيقَفَّ

في ْمنزُلة ْمن ْخالقَيه ْكأي ْوقت ْمضى ْمنجذ ْوججوديهْ .دعجه ْيصَجدق ْهاجذاْ ِ،وانجه ْساجيعيش ْأكجثر
اتساقا ْوخلقَءاْ ِ،من ْأي ْنظام ْآخر.
اما ْأن ْينظر ْإلى ْنفسه ْكخاربج ْعن ْالقَانونْ ِ،منبوبذْ ِ،او ْمتسوبلْ ِ،كما ْانه ْقد ْالقَعي ْمن ْعلى ْتججبلِ،
على ْبعبد ْهاائبل ْمن ْخالقَيهْ ِ،ويجرب ْان ْعيعتيخعذ ْالعزُحعفَّ ْنهُجججءاْ ِ،متوساج ء
ل ْإلججى ْالكائنجايت ْالوساجيطيةِ،
فأنه ْساينتج ْاما ْتجاها ء
ل ْمزُدريءا ْلكعل ْشيبء ْتحت ْاسام ْالدينْ ِ،أو ْيصَبعح ْغير ْمبابلْ ِ،أو ْيتحججول
الى ْما ْيسمونه ْورعءاْ .في ْهاذه ْالحالة ْالخيرةْ ِ،عيسعتهُيلرك ْحيججاعتره ْفججي ْالحججزُينْ ِ،أو ْالتظججاهاير ْبججه.
صلرته ْهاي ْاللومْ .تواضرعه ْهاو ْعدم ْالمتنانْ .ويدعو ْنفسججه ْدودءةْ ِ،والرض ْالخصَججبة ْت ء
لْ .انججه
يحتقَر ْخيعر ْهاديءة ْمجن ْالجريب ْالججى ْالنسججانْ ِ،هاديججة ْالعقَجيلْ .وبعججد ْأن ْساججعى ْإلجى ْإجبجاير ْنفسجيه

لليمان ْالنظام ْالذي ْيثور ْعقَلره ْيضعدره ْْ ِ،فيسميه ْبالعقَل ْالبشري ْباط ء
لْ ِ،وكأن ْالرجل ْيمكججرن ْأن

يعطعي ْلنفسيه ْعقَ ء
ل.
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ومعع ْذلعكْ ِ،مع ْك رججيل ْهاججذا ْالمظهُججير ْالغريججيب ْمججن ْالتواضججعْ ِ،وهاججذا ْالزدراء ْللعقَججل ْالبشججريْ ِ،فججانه
يخورض ْفي ْافتراضابت ْجريئبةْ .انه ْيجرد ْخطأا ْفي ْكيل ْشييبءْ .أنانيته ْغير ْراضججيبة ْأبججدءاْ .يأرخججرذ
على ْعايتيقَيه ْتوجيعه ْالريب ْالى ْمججا ْيجججب ْالقَيججام ْبججهْ ِ،حججتى ْفججي ْرحكججيم ْالكججونْ .ريصَججلعي ْبطريقَججبة
ديكتاتوريبةْ .عندما ْيكون ْالجرو ْرمشمسءا ْفإنه ْيصَلي ْللمطرْ ِ،وعندما ْيكورن ْرممطرءا ْفأنه ْيصَلي

من ْاجل ْالشمسْ .ويتبع ْنفس ْالفكرة ْفي ْكل ْما ْيصَججلي ْلجلججيهْ .فججي ْكججل ْمججدى ْصججلتيهْ ِ،لكججن
محاولعة ْجعل ْالريب ْتغييعر ْرأييهْ ِ،والتصَرف ْخلفءا ْللطريقَة ْالتي ْيتصَرف ْبهُا؛ ْكما ْلو ْانه ْيقَول

له ْانك ْل ْعتعلرم ْكما ْاعلرم ْانا.

الفصل التاسع :عن ما ياحتوياه الوحي الحق
ولكن ْالبعض ْربما ْيقَول ْْ -أليس ْلدينا ْأي ْكلمبة ْمن ْالرب ْ– ْال ْيوجد ْوحجقي؟ ْأنججا ْأجيجب ْنعجم.
هاناعك ْكلمة ْمن ْالربْ .هاناك ْوحقيْ .كلمرة ْالريب ْهاي ْالخلق ْالذي ْنراره؛ ْهاذه ْالكلمة ْالتي ْل ْيمكججن
لختراع ْبشري ْتزُويرهاا ْأو ْتغييرهااْ ِ،أن ْالرعب ْيتكلرم ْعالميءا ْللنساين.

فاللغة ْالبشريرة ْمحليقة ْوقابلقة ْللتغيييرْ ِ،وبالتالي ْفهُي ْغير ْقابلججبة ْللساججتخدايم ْكوساججيلبة ْلطججريح
المعلومايت ْالعالميية ْالغير ْقابلة ْللتغييرْ .الفكررة ْالقَائلرة ْبأعن ْالرعب ْأرساعل ْيسجوعع ْالمس يعح ْلنشجير
كما ْيقَولونْ -البشرى ْالسعيدة ْلجميع ْالميمْ ِ،من ْنهُاية ْالرض ْالى ْنهُايججة ْلاخججرىْ ِ،ل ْعتعتيفجقق ْإلمع ْجهُيل ْأولئعك ْالذيعن ْل ْيعرفوعن ْشيئءا ْعن ْمدى ْالعالمْ ِ،و ْالذيعن ْيعتقَدوعنْ ِ،كما ْيعتقَججرد ْهاججؤلرء

منقَذي ْالعالمْ ِ،و ْاساتمروا ْفي ْالعتقَاد ْلعدة ْقججرونْ )ْ ِ،فجي ْتنجاقبض ْمججع ْاكتشججافات ْالفلساججفة

وتجارب ْالملحين( ْأن ْالرعض ْكانت ْمسطحءة ْكالخندقْ .وأن ْالرجل ْقد ْيسير ْليصَل ْنهُايتهُا.

ي ْشيبء ْمعروفءا ْلجميع ْالميم؟ ْكان ْبأمكججانه ْالتكلججم
ولكن ْكيعفَّ ْريمكرن ْليسوعع ْالمسيعح ْجععل ْأ ع
بلغة ْواحدبةْ ِ،وكانت ْهاي ْالعبريةْ .وهاناعك ْفي ْالعالم ْعدعة ْمئابت ْمن ْاللغججاتْ .ونججادرءا ْمججا ْتتكلججم

دولتيين ْبنفس ْاللغيةْ ِ،أو ْيفهُعم ْكل ْمنهُما ْاﻵخر؛ ْأما ْبالنسبية ْللترجميةْ ِ،فركرل ْرجججبل ْيعججررف ْشججيئءا
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من ْاللغايتْ ِ،يعلعرم ْأنره ْيمعن ْالمستحييل ْالترجمة ْمن ْلغبة ْالى ْاخرى ْدون ْفقَججداين ْجججزُبء ْكججبيبر ْمججن

الصيلْ ِ،ولكن ْفقَدارن ْالمعنى ْفي ْكثيبر ْمن ْالحياين.

 ْوإلى ْجانيب ْكيل ْذلكْ ِ،فن ْالطباعية ْكان ْمجهُو ء
ل ْتمامءا ْفي ْالجوقيت ْالجذي ْعجاعش ْفيجيه ْالمسجيح.
ومن ْالضروريي ْدائمءا ْتوفرر ْالوساائيل ْالمناسابية ْلنجايز ْهاذيه ْالغاييةْ ِ،وال ْفل ْيمكن ْتحقَيقَهُاْ .هاذا
يبين ْالفرعق ْبيعن ْالقَوية ْو ْالحكمية ْالمحدودية ْو ْالل ْمحدوديةْ .فكججثيرءا ْمججا ْيفشججرل ْالنسججارن ْفججي
تحقَيق ْغايتيهْ ِ،بسبب ْنقَبص ْطبيعبي ْفي ْالقَوة ْاللزمية ْلتحقَيججيق ْهاججذا ْالغججرض؛ ْوالحاجججة ْالججى
الحكمة ْلساتخدام ْهاذه ْالقَجوية ْبالشجكل ْالصَجحييحْ .ولكجن ْمجن ْالمسجتحيل ْأن ْتفشجعل ْالقَجوة ْو
السلطة ْاللمحدودية ْكمججا ْيفشججرل ْالنسججانْ .فالوساججائل ْالججتي ْتسججتخدرمهُا ْهاججي ْدائمججءا ْمسججاويقة

للغايةْ :ولكن ْاللغعة ْالبشريعةْ ِ،وعلى ْوجيه ْالخصَويص ْععدعم ْوجججويد ْلغججبة ْعالميججبة ْقججادربة ْعلججى ْان

رتستعخعدم ْكوسايلة ْعالميبة ْللمعلومات ْغير ْالمتغيرة ْوالموحدية؛ ْوبالتالي ْفهُي ْليست ْالوسايلعة
التي ْيستخدرمهُا ْالررب ْفي ْإظهُار ْنفسه ْعالميءا ْللنسان.
فقَط ْفي ْالخلق ْيمكن ْلجميع ْأفكارنا ْومفاهايمنا ْلكلمة ْاللججه ْأن ْتتحججدْ .يتحججدث ْالخلججق ْلغججءة
عالميءةْ ِ،مستقَلءة ْعن ْخطاب ْالنسججاين ْأو ْلغججية ْالنسججانْ .وهاججو ْالصجرل ْالموجججورد ْمجن ْأي ْوقججبت
مضىْ ِ،والتي ْيمكن ْلكل ْرجل ْقراءترهْ .ل ْيمكن ْان ْيزُورْ .و ْل ْأن ْيزُيفَّْ ِ،يضيرعْ .او ْريغيرْ .
و ْل ْيمكن ْعقمرعهْ .فهُو ْل ْيعتيمرد ْعلى ْإرادة ْالنسان ْساواء ْرنشعره ْأم ْلم ْعينرشره؛ ْفإنه ْينرشرر ْنفسه

من ْطرف ْالرض ْإلى ْاﻵخرْ .وهاو ْريعبشرر ْجميع ْالمججم ْو ْجميججع ْالعججالمين؛ ْوهاكججذا ْكلمججة ْالججرب
تكشفَّ ْللنسان ْما ْيحتارج ْمعرعفعتره ْعنه.
هال ْنريد ْأن ْنتأمل ْفي ْقدرته؟ ْ ْفنرى ْضخامعة ْالخليقْ .هال ْنريد ْأن ْنتأمل ْفي ْيحكعميتيه؟ ْفنحن

نرى ْذلك ْفي ْالنظام ْالغير ْالقَابل ْللتغيير ْالذي ْل ْيمكننا ْاساججتيعاربهْ .هاججل ْنريججد ْأن ْنتأمججل ْفججي
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ذهانه؟ ْفنراه ْفي ْالخيير ْالذي ْيم ل
ل ْالرعضْ .هال ْنريد ْأن ْنتأمل ْفي ْرحمتيه؟ ْفنججرى ْعججعدعم ْمنيعججيه
هاذا ْالخير ْ ْحتى ْعن ْغير ْالشكورين.

في ْالنهُايةْ ِ،هال ْنريد ْأن ْنعرف ْمجا ْهاجو ْالجرب؟ ْعلينجا ْان ْل ْعنبعحجعث ْفجي ْالكتجاب ْالجذي ْريسجمى

الرمقَدسْ ِ،ألذي ْيمكرن ْلي ْانسابن ْكتابعترهْ ِ،بل ْفي ْالكتاب ْالذي ْيسمى ْالخلق.

الفصل العاشر :عن الرب واسماته في الكتاب المقدس
ب ْكرججل
الفكررة ْالوحيدرة ْالتي ْيمكرن ْأن ْيربطهُا ْالنسججارن ْباساججيم ْالججربْ ِ،هاججي ْالسججبرب ْالورلْ ِ،ساججب ع
شيءْ ْ .من ْالصَعيب ْعلى ْنحو ْغير ْمفهُوبم ْ ْبالنسبة ْللنساين ْتصَور ْما ْهاو ْالعسربرب ْالورلْ ِ،ولكنره
وصولره ْلليمان ْبهْ ِ،اقل ْصعوبة ْمججن ْإنكججاره ْ ْبأضججعاف ْمضججاعفةْ .مججن ْالصَججعيب ْوصججرفَّ ْكججوين
الفضايء ْبل ْ ْنهُاية؛ ْولكن ْمن ْالصعب ْتصَججور ْنهُايججبة ْلججهْ .فمججن ْالصَججعب ْلنسججابن ْ ْتصَججورر ْالمججدية
البديية ْلما ْنسمييه ْالوقرت؛ ْولكن ْمن ْالمستحيل ْتصَورر ْوقت ْل ْيكون ْفييه ْوق ق
ت.

في ْمثل ْالتفكير ْالمنطقَيْ ِ،كل ْما ْنملك ْيحمل ْفي ْطياته ْأدلءة ْداخليءة ْبأنه ْلججم ْيخلججرق ْعنفعسججره.
كل ْرجل ْهاو ْدليل ْعلى ْنفسيهْ ِ،بأنه ْلم ْعيخرلق ْعنفعسرهْ .ل ْريمكرن ْلبيه ْأن ْعيخلرعق ْعنعفعسرهْ ِ،ول ْلجججدهِ،
ول ْلي ْمن ْعرقهْ .ل ْريمكرن ْلي ْشجربة ْأو ْنبابت ْأو ْحيوابن ْخلعق ْنفسهُا؛ ْوهاو ْالقتنججارع ْالنججاجرم

عن ْهاذه ْالدليةْ ِ،التي ْتحملناْ ِ،كما ْكانتْ ِ،بحكم ْالضججروريةْ ِ،إلججى ْالعتقَججايد ْبوجججويد ْمسججببب ْأوبل
موجججوبد ْأصجج ء
لْ ِ،ذو ْطبيعججبة ْمختلفججبة ْتمامججءا ْعججن ْأي ْوجججوبد ْمججادبي ْنعرفججرهْ ِ،وبقَججوتيه ْكرججل ْشججيبء

موجوبد؛ ْوهاذا ْالمسبرب ْالولْ ِ،يسميه ْالنسان ْالرب.
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انهُا ْفقَط ْمن ْخلل ْممارساة ْالعقَلْ ْ ِ،يمكن ْللنساين ْاكتشارف ْالججربْ .فعنججد ْساججلب ْهاججذا ْالعقَججلِ،
لن ْيكون ْقادرءا ْعلى ْيفهُججيم ْأي ْشججيبءْ .وفججي ْهاججذيه ْالحالججية ْتكججورن ْقججراءرة ْ ْالكتججايب ْالججذي ْيسججمى

الكتاعب ْالمقَدعس ْإلى ْحصَابن ْكقَراءتيه ْلنسابنْ .فكيفَّ ْيتظاهار ْهاؤلء ْالناس ْبرفض ْالعقَل؟

تقَريبا ْالجزُاء ْالوحيدة ْفي ْالكتاب ْالمسمى ْالكتاب ْالمقَججدسْ ِ،الججتي ْتنقَجل ْلنججا ْأي ْفكججرة ْعجن

الربْ ِ،هاي ْبعض ْالفصَول ْفي ْالعملْ ِ،والمزُمور ْالتاساع ْعشر؛ ْأنا ْل ْأذكر ْأي ْشججيء ْآخججرْ ْ .هاججذه
الجزُاء ْهاي ْتركيبا ق
ت ْربوبيقة ْحقَيقَيقة؛ ْلنهُم ْيتناولون ْاللعه ْمن ْخلل ْأعمايلهْ .يأخذوعن ْكتاعب

الخليق ْكلمة ْالريبْ .فإنهُا ْل ْتشير ْإلى ْأي ْكتاب ْآخر؛ ْوجميع ْالساتنتاجايت ْالتي ْيستخلصَوعنهُا
مستمدقة ْمن ْذلك ْالرمجلد.

وأدر رج ْفي ْهاذا ْالمكان ْالمزُمور ْالتاساع ْعشرْ ِ،كما ْأعيدت ْصياغته ْفي ْاﻵية ْالنجليزُية ْالججتي
كتبهُا ْأديسونْ .ل ْأتذكرر ْالنثعرْ ِ،وليس ْلدي ْفرصقة ْلرؤيتيه ْمن ْحيرث ْاكتب:
 ْيوم ْإلى ْيوم ْيذيع ْكلماْ ِ،وليل ْإلى ْليل ْيبدي ْعلما ْ
 ْل ْقول ْول ْكلمْ .ل ْيسمع ْصوتهُم ْ
في ْكل ْالرض ْخرج ْمنطقَهُمْ ِ،وإلى ْأقصَى ْالمسكونة ْكلماتهُمْ .جعل ْللشمس ْمسكنا ْفيهُا ْ
وهاي ْمثل ْالعروس ْالخارج ْمن ْحجلتهْ .يبتهُج ْمثل ْالجبار ْللسباق ْفي ْالطريق ْ
من ْأقصَى ْالسماوات ْخروجهُاْ ِ،ومدارهاا ْإلى ْأقاصيهُاْ ِ،ول ْشيء ْيختفي ْمن ْحرهاا ْ
 ْناموس ْالرب ْكامل ْيرد ْالنفسْ .شهُادات ْالرب ْصادقة ْتصَير ْالجاهال ْحكيما
وصايا ْالرب ْمستقَيمة ْتفرح ْالقَلبْ .أمر ْالرب ْطاهار ْينير ْالعينين ْ
 ْخوف ْالرب ْنقَي ْثاابت ْإلى ْالبدْ .أحكام ْالرب ْحق ْعادلة ْكلهُا ْ
أشهُى ْمن ْالذهاب ْوالبريزُ ْالكثيرْ ِ،وأحلى ْمن ْالعسل ْوقطر ْالشهُاد ْ
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 ْأيضا ْعبدك ْيحذر ْبهُا ْْ ِ،وفي ْحفظهُا ْثاواب ْعظيم ْ
 ْالسهُوات ْمن ْيشعر ْبهُا ْ؟ ْمن ْالخطايا ْالمستترة ْأبرئني ْ
 ْأيضا ْمن ْالمتكبرين ْاحفظ ْعبدك ْفل ْيتسلطوا ْعلججيْ .حينئججذ ْأكججون ْكججامل ْوأتججبرأ ْمججن ْذنججب
عظيم ْ
 ْلتكن ْأقوال ْفمي ْوفكر ْقلبي ْمرضية ْأمامك ْياربْ ِ،صخرتي ْووليي ْ
ما ْهاو ْأكثر ْما ْيريد ْالنسارن ْأن ْيعرعفرهْ ِ،من ْأن ْاليججد ْأو ْالقَججوة ْالججتي ْعجععلعججت ْهاججذه ْالمججور ْهاججي
الهُيقة ْقدير قة؟ ْدعججه ْيججؤمن ْبهُججذاْ ِ،بقَوتهُججا ْفمججن ْالمسججتحيل ْان ْيرفججض ْإذا ْكججان ْيسججمح ْلعقَلججه
بالعملْ ِ،وحكمقة ْمن ْالحياة ْالخلقية ْساوف ْتتبع ْبالطبع.

اليحاءات ْفي ْسافر ْالعمل ْلهُا ْنفرس ْالتجاه ْمع ْهاذا ْالمزُمورْ .أي ْاساتنتارج ْأو ْإثابات ْالحقَيقَججة
التي ْمن ْشأنهُا ْأن ْتكوعن ْغيعر ْمعروفبة ْخلءف ْلذلعكْ ِ،من ْالحقَائيق ْالمعروفة ْبالفعل.
 ْل ْأذكر ْما ْيكفي ْمن ْالمقَاطع ْمن ْسافر ْالعمل ْلدراجهُا ْبشججكل ْصججحيحْ .لكنججي ْاتججذكرر ْواحججدءا
ينطبق ْعلى ْهاذا ْالموضوع"ْ .ال ْيمكنك ْمججن ْخلل ْالبحججث ْمعرفججة ْالججربْ ِ،أل ْريميكرنججعك ْمعرفججرة

كمال ْالرب"

أنا ْل ْأعرف ْكيفَّ ْأشارت ْالطابعات ْلهُذا ْالمقَطعْ ِ،لننجي ْل ْاحتفججرظ ْبالكتجاب ْالمقَجديسْ .ولكنججه

يحتوي ْساؤاليين ْمتميزُيين ْبإجابابت ْمتميزُبة.

أو ء
لْ ْ ِ،ال ْريمكرنعك ْمعرفة ْالرب ْمن ْخليل ْالبحيث؟ ْنعم ْفع ء
لْ .لنججهْ ِ،فججي ْالمقَججايم ْالويلْ ِ،أنججا ْأعلججم
أنني ْلم ْاخلرق ْنفسيْ ِ،ولكنني ْموجوقد؛ ْومن ْخلل ْالبحث ْفي ْطبيعة ْأموبر ْلاخرىْ ِ،أاجججرد ْأن ْل

شيعء ْآخعر ْريمكرن ْأن ْعيخلرعق ْعنفعسرهْ .ومع ْذلججك ْتوجججد ْملييججقن ْمججن ْالشججيايء ْالخججرى؛ ْلججذلكْ ِ،أنججا
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أعلمْ ِ،من ْخلل ْالنتيجية ْاليجابيية ْالناتجة ْعن ْهاذا ْالبحثْ ِ،أن ْهاناعك ْقوقة ْمتفوقججقة ْعلججى ْك قججل

يتلعك ْالشيايءْ ِ،وأن ْالقَدرعة ْهاي ْالرب.

ثاانيءاْ ِ،أل ْريميكرنعك ْمعرفرة ْكمال ْالرب؟ ْ ْليس ْفقَط ْلن ْالقَدرعة ْوالحكمعة ْالتي ْتتجلى ْفي ْهايكيل
الخليق ْالذي ْ ْهاو ْبالنسبية ْلي ْغير ْمفهُوبم؛ ْولكن ْلنه ْحتى ْهاذا ْالظهُورْ ِ،على ْعظميتيهْ ِ،ربما ْهاججو
عرقض ْصغيقر ْمن ْتلك ْالقَوية ْوالحكميةْ ِ،التي ْمن ْخليلهُا ْالمليين ْمن ْعوالم ْأخرىْ ِ،بالنسبة ْلي
غيرر ْمرئيبةْ ِ،قد ْتم ْإنشاؤهاا ْول ْتزُارل ْموجودءة.
ومن ْالواضيح ْأن ْهاذين ْالسؤاليين ْقد ْرطيرحا ْعلى ْعقَل ْالشخص ْالذي ْكججان ْمججن ْالمفججترض ْأن

يعالجهُما؛ ْوبأنه ْفقَط ْمن ْخلل ْقبول ْالسؤايل ْالويل ْالذي ْيجب ْالجابة ْعليه ْباليجابْ ِ،فإن
الثاني ْيمكن ْأن ْيتبرعرهْ .و ْال ْفمججن ْغيججر ْالضججروريْ ِ،بججل ْومججن ْالعبججثْ ِ،أن ْنطججرعح ْساججؤا ء
ل ْثاانيججءاِ،
ي
ء
أصععب ْمن ْالول ْإذا ْكان ْقد ْتججم ْالججرد ْعلججى ْالول ْساججلباْ .السججؤاليين ْلهُمججا ْغرضججيين ْمختلفيجين.
الورل ْيشيرر ْإلى ْوجويد ْالربْ ِ،والثاني ْإلى ْصفايتهْ .العقَل ْيمكنه ْاكتشارف ْواحججدْ ِ،لكنججه ْيفشججل
بل ْحدود ْفي ْاكتشاف ْاﻵخر.

أنا ْل ْأتججذكر ْحججتى ْمقَطعججءا ْواحججدءا ْفججي ْكججل ْالكتابججات ْالمنسججوبية ْإلججى ْالرجججايل ْالججذين ْريجدععوعن
ي ْفكججربة ْعججن ْمججا ْهاججو ْالججربْ .هاججذه ْالكتابججارت ْمججثيرقة ْللجججدل ْأسااساججءا؛ ْو ْكآبججة
بالرساججلْ ْ ِ،ينرقَججل ْأ ع

الموضوعْ ِ،أي ْموت ْالرجل ْبعذاب ْعلى ْالصَليبْ ِ،هاو ْأكثر ْملءمبة ْلعبقَريبة ْقاتمجبة ْم ن ْراهاجبب
في ْزنزُانبةْ ِ،فمن ْغير ْالمستحيل ْأنهُا ْقد ْك ريتعبلت ْهاناك ْاسااساءاْ ْ ِ،بد ء
ل ْمن ْكتابيتهُا ْمن ْقبل ْإنسججابن
يتنفرس ْالهُواء ْالطلق.
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الفصل الحادي عشر :عن اللهاوت المسيحي وا اللهاوت الحقيقي
أما ْبالنسبية ْللنظايم ْالمسيحيي ْلليمانْ ِ،فإنه ْعيبدو ْلي ْكنوبع ْمن ْاللحادْ ِ،نوبع ْمججن ْإنكججابر ْدينججي

ب ْيتكورن ْأسااساا ْمن ْرجججل ْمججع ْالقَليججل
للربْ .مبنبي ْعلى ْاليماين ْبرجبل ْوليس ْبرببْ .وهاو ْمرك ق
من ْالربوبيةْ ِ،وهاو ْقريقب ْمن ْاللحاد ْكما ْهاججعو ْالشججفرق ْيمججعن ْالظليمْ .فهُججو ْعيججدرخرل ْبيججعن ْالنسججاين
وخالقَيه ْجسقم ْمبهُقمْ ِ،ما ْيطلرق ْعليه ْالرمخلصْ ِ،كما ْيدخل ْالقَمرر ْبيعن ْالريض ْوالشمسْ ِ،وعينرتججرج
عن ْطريق ْهاذا ْ ْكسوقف ْدينقي ْأو ْكسوقف ْل ْدينيْ ِ،واضعءا ْالعقَعل ْكلعره ْفي ْالظيل.
وكججان ْتججأثايعر ْهاججذا ْالغمججوض ْهاججو ْتحججول ْكججل ْشججيء ْرأساججا ْعلججى ْعقَججلبْ ِ،وتمججثيله ْفججي ْالتجججاه
المعاكس؛ ْومن ْبين ْالثورات ْالتي ْانتجهُاْ ِ،كانت ْثاورقة ْفي ْاللهاوت.
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ان ْما ْيسمى ْاﻵن ْالفلسفة ْالطبيعيعةْ ِ،والتي ْتشمرل ْدائرعة ْالعلججيم ْركلهُججاْ ِ،الججتي ْيحتججرل ْفيهُججا ْعلججرم
الفلججيك ْالمكججان ْالرئيسججيْ ِ،هاججو ْدراساججة ْأعمججارل ْالججريبْ ِ،وقججورة ْوحكمججرة ْاللججيه ْفججي ْأعمججايلهْ ِ،وهاججو
اللهاوت ْالحقَيقَي.

أما ْاللهاوت ْالذي ْريدعررس ْاﻵن ْفي ْمكانيه ْفهُججو ْدراساججرة ْاﻵرايء ْالنسججانيية ْوالخيججاليت ْالبشججريية
عن ْالربْ .ليست ْدراساعة ْالرب ْنفسره ْفي ْالعمال ْالتي ْقام ْبهُاْ ِ،بججل ْفججي ْالعمججال ْأو ْالكتابججات
التي ْصعنععهُا ْالنسان؛ ْوهاي ْليست ْمن ْبين ْأقل ْما ْيسيرء ْإليه ْالنظارم ْالمسيحري ْللعججالمْ ِ،وأنججه

قد ْتخلى ْعن ْنظايم ْاللهاويت ْالصليي ْوالجميلْ ِ،و ْقام ْبالتضييق ْوالوعيظْ ْ ِ،من ْاجججل ْافسججايح
المجايل ْأمام ْالخرافات ْ.

يسافرر ْالعمل ْو ْالمزُمور ْالتاساع ْعشرْ ِ،الججذي ْعتععتججيررف ْالكنيسججرة ْبكججونيه ْأكججثعر ْرقججدمءا ْمججن ْالججترتييب
ب ْمطابقَججقة ْللنظججام ْالصججلي
الزُمنيي ْالذي ْوضع ْله ْفي ْالكتايب ْالمسمى ْبالمقَديسْ ِ،هاججي ْرواساجج ق
من ْاللهاوتْ .إن ْالدلة ْالداخليية ْلتلعك ْالروايايت ْرتثيبججرت ْوجججوعد ْدليججبل ْعلججى ْأن ْدراساججءة ْوتأمججل
أعمال ْالخليقْ ِ،وقوة ْوحكمة ْالليه ْك ررشفلت ْوعتعتجلى ْفي ْتلعك ْالعمالْ ِ،عجععلعججلت ْرجججزُءء ْكججبيرءا ْمججن
التفاني ْالديني ْفي ْالوقات ْالتي ْك ريتعبت ْبهُا.
وكانت ْهاذيه ْالدراساة ْالتعبدية ْوالتفكير ْالججتي ْأدت ْإلججى ْاكتشججايف ْالمبججاديئ ْالججتي ْتسججمى ْاﻵن
العلوم؛ ْإن ْجميع ْالفنون ْالتي ْتساهام ْفي ْراحة ْحياة ْالنسان ْمدينقة ْلكتشايف ْهاذيه ْالمباديئ.
كل ْفبن ْرئيسبي ْلديبه ْبعض ْالرتباط ْبعلبم ْاصججلبيْ ِ،علججى ْالرغججم ْمججن ْأعن ْالشججخعص ْالججذي ْيججؤدي
العمعل ْ ْنادرءا ْما ْريديررك ْهاذا ْالرتباط.
إنه ْاحتياقل ْفي ْالنظايم ْالمسيحيي ْان ْريعسمعي ْالرعلورم ْبالختراعايت ْالبشريية؛ ْإن ْتطبيقَهُججا ْفقَججط

يْ .لركيل ْعلبم ْ ْأسااساه ْمججن ْنظججبم ْو ْمبججادبئ ْثاابتججبة ْل ْتتغيججر ْكتلججعك ْالججتي ْرتعنيظججرم ْو ْعتحكججرم
هاو ْبشر ق
الكوعنْ .النسارن ْل ْيمكرنره ْعخلرق ْالمبادئْ ِ،يمكرنره ْفقَط ْاكتشارفهُا.
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على ْسابيل ْالمثالْ :كرل ْشخبص ْعينرظرر ْإلى ْالتقَوييم ْالفلكيي ْعيعرى ْمويععد ْحدويث ْالكسوفْ ِ،ويرى
أيضءا ْانه ْل ْيفشرل ْفي ْالحدوث ْحينهُاْ .وهاذا ْيدرل ْعلى ْإن ْالنساعن ْعلى ْعلبم ْبججالقَوانين ْالججتي
تتحررك ْبهُا ْالجسارم ْالسماويرةْ .ولكن ْسايكورن ْشيئءا ْأساجوأ ْمجن ْالجهُجلْ ِ،قججورل ْاي ْكنيسجبة ْعلججى
الرض ْأن ْتلعك ْالقَوانيعن ْهاي ْاختراع ْبشري.

ئ ْالعلميعةْ ِ،التي ْمن ْخليلهُججا
كما ْسايكورن ْمن ْالجهُيلْ ِ،أو ْما ْهاعو ْأساولا ْيمن ْعذلععكْ ِ،القَورل ْبأن ْالمباد ع
اساتطاعع ْالنسججارن ْحسججاعب ْموعججد ْحججدويث ْالكسججوفْ ِ،هاججي ْاخججترارع ْالنسججانْ .فليججس ْبامكججان
ي ْشيبء ْأبدبي ْوغيعر ْقاببل ْللتغيييرْ .والمباد ر
ئ ْالعلميرة ْالججتي ْيسججتخيدرمهُا ْلهُججذا
النساين ْاخترارع ْأ ع
الغرض ْيجبْ ِ،بل ْهاي ْبالضرورةْ ِ،أبديقة ْو ْغيعر ْقابلبة ْللتغيير ْمثعل ْالقَوانين ْالججتي ْتتحججعررك ْبهُججا
الجسارم ْالسماويةْ ِ،و ْأل ْفل ْيمكرن ْأساتخدارمهُا ْللتأكد ْمن ْالوقيت ْو ْالطريقَيةْ ِ،التي ْيحدث ْبهُا

الركسوف.

ئ ْالعلميعة ْالتي ْيستخيدرمهُا ْالنسارن ْللحصَويل ْعلججى ْالمعرفججية ْالمسججبقَية ْللكسججويفْ ِ،أو
إن ْالمباد ع
أي ْشيبء ْآخعر ْيعتعلرق ْبحريكية ْالجسايم ْالسماوييةْ ِ،عتيررد ْأسااساءا ْفي ْذلجك ْالججزُيء ْمجن ْالعلجيم ْالجذي
ريسمى ْيعلعم ْالمثلثايتْ ِ،أو ْخصَائعص ْالمثلثْ ِ،فعنججد ْتطبييقَهُججا ْعلججى ْدراساججية ْالهُيئججايت ْالسججماوييةِ،
ريسمى ْحينئءذ ْعلعم ْالفلججيكْ ْ .يعنجعد ْتطبيقَهُجا ْلتجوجييه ْمسججاير ْالسجفين ْفججي ْالمحيجيطْ ِ،ريعسجمى ْذلججك

الملحة؛ ْوعند ْتطبييقَهُا ْعلى ْبنايء ْالشكايلْ ِ،تسمى ْالهُندساة؛ ْعند ْتطبييقَهُا ْعلى ْبناء ْ ْالصَروحِ،
تسمى ْالهُندساعة ْالمعماريعة؛ ْعند ْتطبييقَهُا ْعلى ْقيايس ْأي ْجزُبء ْمن ْساطيح ْالرضْ ِ،يسججمى ْذلججك
مسحءا ْأرضيءاْ .في ْالنهُايججةْ ِ،هاججو ْرورح ْالعلججيمْ .إنهُججا ْحقَيقَججقة ْأبديججقةْ :إنهُججا ْتحتججوي ْعلججى ْالتمثيججيل
الرياضيي ْالذي ْيتحدرث ْبججه ْالنسججانْ ِ،ومججدى ْاساججتخداماتيه ْغيججر ْمعججروبفْ .ويمكججرن ْالقَججوعلْ ِ،أن
ي.
العررجعل ْريمكرن ْأن ْعيصَعنعع ْأو ْعيررساعم ْمثلثءاْ ِ،وبالتالي ْالمثلرث ْهاو ْاختراقع ْبشر ق

40

ولكن ْالمثل ع
ثْ ِ،عند ْعرسايميهْ ِ،ليس ْيساوى ْصورية ْالمبدأْ :إنه ْترسايقم ْللعيججينْ ِ،ومججن ْرثاججعم ْإلججى ْالعقَججيلِ،
لمبدإا ْمن ْشأينيه ْأن ْيكوعن ْغير ْمحسوبسْ .الرمعثلعرث ْل ْيخلرق ْالمبدأْ ِ،شأنه ْشأن ْشمعبة ْتؤخرذ ْفججي
غرفبة ْمظلمبةْ ِ،فل ْتخلق ْالشمعرة ْالكراساعي ْوالطاولعت ْالتي ْكانت ْقبعل ْذلعك ْغيعر ْمرئيبةْ .جميرع
خصَائيص ْالمثليث ْموجودة ْبشكبل ْمستقَبل ْعن ْالشكلْ ِ،وكانت ْموجودءة ْقبعل ْ ْرساججيم ْاي ْمثلججبث
أو ْتفكير ْبشربي ْبهْ .لم ْيكن ْللنساين ْأي ْيد ْفي ْتشكييل ْتلك ْالخوايص ْأو ْالمبججاديئْ ِ،و ْليججس ْبججه
يد ْفي ْصنع ْالقَوانين ْالتي ْتتحرك ْبهُا ْالجسام ْالسماوية؛ ْوبالتالي ْيجب ْان ْيكون ْلججه ْنفججس

الصل ْاللهُي ْكما ْللخر.

بنفس ْالطريقَيةْ ِ،يمكرن ْللرجيل ْأن ْيصَججعنعع ْمثلثججءاْ ِ،لججذلك ْأيضججءاْ ِ،يسججتطيع ْرصجنعع ْأداة ْميكانيكيجة

تسمى ْذرا ءعْ .ولكن ْالمبدأ ْالذي ْيعمل ْبه ْالذراعْ ِ،هاو ْشيء ْمختلججفَّ ْعجن ْالداةْ ِ،وهاججو ْموججوقد

ان ْلم ْتوجد ْالدارة ْأص ء
ل؛ ْفإنه ْيتصَل ْبالداية ْبععد ْأن ْرتصَججعنعع؛ ْوبالتججالي ْفججإن ْالداة ْل ْريمكججرن ْأن
تععمعل ْبخلف ْالمبدأ؛ ْل ْيمكرن ْلجمييع ْالجهُويد ْالبشريية ْجعلهُا ْعتعتصَررف ْخلفءا ْلذلكْ .

ل ْيمكن ْللنسان ْقصنعع ْالمباديئْ ِ،لكن ْمن ْاين ْله ْالقَدررة ْعلى ْتطبييقَهُاْ ِ،ليعس ْفقَلط ْعلججى ْمججا ْهاججو
على ْالريضْ ِ،بل ْللتأكيد ْمن ْحركية ْالهُيئايت ْالسماويية ْالبعيدية ْجدءا ْعنججره؟ ْأساججأل ْمججن ْأيججعنْ ِ،هاججل

ريمكرن ْله ْأن ْعيكتيسعب ْتلك ْالمعرفةْ ِ،ال ْمن ْخليل ْدراساية ْاللهاويت ْالحقَيقَي؟ ْإن ْهايعكعل ْالكججوعن
هاو ْالذي ْعلم ْالنسان ْهاذه ْالمعرفةْ .هاذا ْالهُيكل ْهاو ْمعرقض ْقائقم ْمنرذ ْأي ْوقبت ْمضى ْمكججوقن
من ْالمباديئ ْالتي ْتم ْتأسايرس ْك ريل ْجزُبء ْمن ْالعلويم ْالرياضيية ْعليهُا.

 ْذريرة ْهاذا ْالعليم ْهاو ْالميكانيكا ْفهُي ْليسججت ْيساججوى ْمبججادئ ْالعلججم ْبعججد ْأن ْتججم ْتطبريقَهُججا ْعمليججءا.
الرجل ْالذي ْيتعامرل ْمع ْأجزُابء ْعديدبة ْمن ْمطحنبة ْيستخدرم ْنفعس ْالمبادئ ْالعلميية ْالتي ْربينججعي
عليهُا ْالكونْ ِ،ولكنه ْل ْيصَنرع ْتلعك ْالمادعة ْالخفيعة ْالتي ْتتصَججرل ْمججن ْخليلهُججا ْجميججرع ْأجججزُاء ْاﻵلججة
الهُائلة ْمن ْالكون ْوتؤثارر ْعلججى ْبعيضججهُا ْالبعجضْ ِ،وعتععمجرل ْفججي ْانسجججابم ْمتحججربك ْمعججءاْ ِ،بججدون ْأي
اتصَابل ْواضبحْ ِ،والتي ْأعطاهاا ْالنسارن ْإساججم ْالجاذبيججةْ ِ،والتنججافرْ ِ،ويصَججفهُا ْالنسججان ْبتواضججع
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مشبهُءا ْاياهاا ْبالتروسْ .في ْعالم ْالنسان ْالمصَججغر ْيجججب ْأن ْتتلمججعس ْجميججرع ْالجججزُايء ْلتعمججعل
معججءاْ .ولكججن ْهاججل ْيمكججرن ْأن ْيكعتيسججعب ْمعرفججة ْتلججك ْالمججادةْ ِ،و ْيكججوعن ْقججادرءا ْعلججى ْتطبييقَهُججا ْفججي
الممارساايت ْالعملييةْ ِ،فنقَول ْحينهُا ْانه ْتم ْاكتشارف ْكتابب ْآخرءا ْمن ْكلمة ْالرب ْالسااساية.

إذا ْكان ْللرجل ْأن ْريغيعر ْعخصَججايئعص ْالججذرايعْ ِ،فريميكرنججره ْايضججءا ْ ْتغييججرر ْخصَججائيص ْالرمثلججيثْ :الججذراع
)الميزُان ْالقَباني ْعلى ْسابيل ْالمثال(ريشكرل ْمثلثءا ْيعنعد ْالحركججيةْ .فججالخطورط ْالمججاررة ْمججن ْنقَطججية
الرتكايز ْ ْإلى ْنهُايية ْالذرايعْ ِ،و ْمنهُا ْالى ْوتر ْالقَويسْ ِ،تشكل ْجوانب ْالرمثلث.

 ْالذراع ْالخر ْللميزُان ْيمثجل ْمثلثججءا ْأيضججاْ .والجانبججان ْالمقَججابلين ْلهُججذيين ْالمثلججثيين ْمحسججوباين
علميءاْ ِ،و ْمقَاساان ْهاندساي ءا ْوكذلك ْالجيب ْوالممججاس ْو ْالزُوايججا ْوقياساججاتهُا ْ ْلهُججا ْنفججس ْالنسججب

لكل ْمنهُا ْالخرى؛ ْكذلك ْالوزان ْالمختلفة ْالججتي ْتججوازن ْبعضججهُا ْالبعججض ْعلججى ْالججذراعْ ِ،تاركججءة

وزن ْالذراع ْخارج ْالحسبان.
ويمكن ْأيضا ْأن ْريقَاعلْ ِ،أن ْالرجعل ْبإمكانيه ْرصنعع ْعجلبة ْو ْمحوبرْ .أنه ْيمكججن ْوضججع ْعجلبت ْمججن
مختلفَّ ْالحجام ْمعءاْ ِ،وإنتاج ْمطحنبةْ .ل ْتزُال ْالقَضججيرة ْتعجورد ْإلجى ْنفجس ْالنقَطجيةْ ِ،أي ْأنجه ْلجم

يخرلق ْالمبدأا ْالذي ْريعطعي ْالعجلت ْتلعك ْالقَوىْ .هاذا ْالمبدأ ْل ْيمكن ْتغييججرره ْكمججا ْفججي ْالحججالت
السابقَيةْ ِ،أو ْبالحرى ْهاججو ْنفجس ْالمبجدأ ْتحججت ْمظهُججبر ْمختلججبفَّ ْللعيججينْ .ومجن ْدراساججية ْاللهاججويت
الحقَيقَي ْإسارتيمدت ْكل ْالعلورمْ .ومن ْهاذه ْالمعرفية ْنشألت ْجميرع ْالفنوين.

المحاضرر ْالقَديررْ ِ،من ْخليل ْعرضيه ْلمباديئ ْالعليم ْفي ْهايكل ْالكوينْ ِ،دعا ْالنساعن ْإلججى ْالدراساججة

والتقَلييدْ .وكأنه ْقد ْقال ْلسكان ْهاججذا ْالعججالم ْ"لقَججد ْخلقَججت ْللنسججان ْالرعض ْليسججكعنْ ِ،و ْجعلججرت

نجججوعم ْالسججمابء ْظججاهارءة ْلتعلييمججيه ْالعيلججعم ْو ْالفججعنْ ِ،وريمكرنججه ْاﻵن ْتججوفيعر ْراحتججيه ْالخاصججيةْ ِ،وتعلججيم
العطيفَّ ْتجاعه ْالخريعن"
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فما ْنفعهُا ْاذءا ْان ْلم ْتكن ْلتعلييم ْالنساين ْشيئءاْ ِ،فعيرنره ْرتبصَجرر ْقججوعة ْالجرب ْفجي ْمسجافة ْل ْيمكجن

أساتيعاربهُاْ ِ،فما ْفائدرة ْالعواليم ْالهُائلية ْفي ْالفضايء؟ ْو ْما ْجدوى ْجعيل ْهاذيه ْالكثافية ْمن ْالعججوايليم
مرئيبة ْللنساين؟ ْما ْهاو ْدخرل ْالنساين ْبحزُمية ْنجويم ْالثرياْ ِ،او ْأوريونْ ِ،او ْسايريوسْ ْ ْ ِ،بالنجم
الشماليْ ِ،بالكواكيب ْالتي ْريطلعرق ْعليهُا ْرزحللْ ِ،المشتريْ ِ،العمريخْ ِ،الرزُهارةْ ِ،وعطججايردْ ِ،إذا ْلججم ْيكججن
هاناعك ْاساتخداماقت ْلمتابعتهُم ْبكونهُم ْمرئية؟ ْلعطعيت ْرؤية ْأققل ْللنسججاينْ ِ،إن ْكججان ْل ْفائججدة
منهُا.
عندما ْيتأمرل ْالنسارن ْمججا ْريسججمييه ْالسججماعء ْالرمعرعصججعععة ْبججالنجويمْ ِ،كمججا ْريججذك عرر ْفججي ْكتججب ْالعلججويمِ،
عيكعتيشرفَّ ْفوائعد ْرؤيتيه ْلهُاْ ِ،أو ْميزُة ْرؤيته ْالقَويةْ ْ .عندما ْينظرر ْفي ْالموضويع ْفي ْضويء ْذلججعكِ،
يرى ْدافعءا ْإضافيءا ْللقَويلْ ِ،أن ْشيئءا ْلم ْريخللق ْعبثءا؛ ْوان ْرقدعرعتره ْعلى ْالرؤيية ْقد ْععقلعمتره ْشيئءا.

الفصل الثاني عشر :آثار المسيحية على التعليم وا الصلحات المقترحة
وبما ْأان ْالينظاعم ْالمسيحعي ْلليماين ْصنع ْثاورءة ْفي ْاللهاوتْ ِ،فإنه ْصنع ْأيضججءا ْثاججورءة ْفججي ْحالججة
التعلمْ .ما ْيسمى ْاﻵن ْبالتعلمْ ِ،لم ْيكن ْتعلمججءا ْأصج ء
لْ .التعلججم ْل ْيتكجورنْ ِ،كمججا ْجعلتججره ْالمججداررس

اﻵنْ ِ،يمن ْمعرفية ْاللغاتْ ِ،ولكن ْبمعرفية ْالشيايء ْالتي ْتعطيهُا ْاللغرة ْاساماءء.

كان ْالغريرق ْمن ْالنايس ْالمتعلميعنْ ِ،ولكن ْتعلعمرهُم ْلم ْعيركججن ْمتعلقَججءا ْباللغججة ْاليونانيججيةْ ِ،وينطبججق
الشججيء ْنفسججه ْعلججى ْالرومججانيون ْالججذين ْيتحججدثاون ْاللتينيججةْ ِ،أو ْالفرنسججيون ْالمتحججدثاين

بالفرنسيةْ ِ،أو ْالنجليزُ ْالناطقَين ْبالنجليزُية.
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من ْما ْنعرفه ْعن ْالغريقْ ِ،فإنه ْل ْيبدو ْانهُم ْقد ْدرساوا ْلغءة ْغير ْلغتهُمْ ِ،وكان ْهاججذا ْساججببا ْفججي
اتاحة ْالمزُيد ْمن ْالوقيت ْلهُم ْلتكريججعس ْأنرفيسججهُلم ْ ْلدراساججابت ْأفضججعلْ .مججداررس ْاليونججانيين ْهاججي
مججدارس ْالعلججوم ْوالفلسججفةْ ِ،وليسججت ْمججدارعس ْلغججابت؛ ْالتعلججرم ْيتكججورن ْمججن ْمعرفججية ْالعلججويم ْو

الفلسفية.

تقَريبا ْك ررل ْالتعلرم ْالعلمججري ْالموجججورد ْاﻵنْ ِ،جججاء ْإلينججا ْمججن ْالغريججقْ ِ،أو ْالنججاس ْالججذين ْتحججدثاوا

الغريقَيةْ .لذلك ْأصبح ْمن ْالضروري ْلشعوب ْالدول ْالخججرى ْالججتي ْتتكلججرم ْبلغججبة ْمختلفججبة ْأن
يتعلم ْبعضهُم ْاللغعة ْالغريقَيعة ْلكججي ْيتعلمججوا ْمججن ْالغريجيق ْعجن ْطريجيق ْترجمججية ْكتجب ْالعلجويم

والفلسفية ْالغريقَية ْالى ْاللغة ْالم ْلكيل ْأمة.

وبالتالي ْفإن ْدراساعة ْاللغعة ْالغريقَعة ْ)وبنفس ْالطريقَة ْلللتينية( ْلم ْيكن ْساوى ْعم ء
ل ْشاقءا ْمن
قبل ْمخت بص ْلغججوي؛ ْواللغججة ْالججتي ْتججم ْالحصَججول ْعليهُججاْ ِ،ليسججت ْساججوى ْالوساججيلة ْالمسججتخدمة
للحصَول ْعلى ْعليم ْالغريقْ .أنهُا ْلم ْرتقَيدلم ْأي ْجزُبء ْمن ْالتعليم ْنفسيهْ .وكان ْمن ْالمحتمجيل ْيججدءا
إن ْالشخاعص ْالذيعن ْقد ْعدعرساوا ْاليونانيعة ْبما ْيكفي ْلترجمية ْتلعك ْالعمايلْ ِ،على ْساججبيل ْالمثججال
كتاب ْعناصر ْإقليدسْ ِ،لم ْيفهُموا ْأيءا ْمن ْالعمال ْالواردة.
وبما ْأنه ْل ْيوجرد ْاﻵن ْشيقء ْجديقد ْيمكرن ْعتععلرعمره ْيمعن ْاللغايت ْالميتيةْ ِ،لن ْجميع ْالكتب ْالمفيججدة
قد ْتمججت ْترجمتهُججا ْبالفعججلْ ِ،وأصججبحت ْتلججك ْاللغججارت ْغيججعر ْمجديججبةْ ِ،والججوقرت ْالججذي ْلانيفججعق ْفججي
تدريسهُا ْوفي ْتعليمهُا ْيضيع.

وعلى ْالرغيم ْمن ْأن ْدراساة ْاللغايت ْقد ْتساهارم ْفي ْتقَدم ْالمعرفة ْوتواصلهُا ْ)لكن ْل ْعلقة ْلهُججا

بصَنع ْالمعرفة( ْأنه ْريمكرن ْالعثجور ْعلجى ْمعجاربف ْجديجدة ْباللغججايت ْالحيجية ْفقَجط؛ ْوم ن ْالمؤكجد
بشكل ْعامْ ِ،ان ْعتععلرعم ْالشبايب ْأكثر ْمن ْلغبة ْحية ْفي ْسانبة ْواحدبةْ ِ،افضججرل ْمججن ْتعلججيم ْلرعغججبة ْميتججبة
في ْسابع؛ ْوالتي ْنادرءا ْما ْعيعيررف ْالرمعلم ْالكثيعر ْمنهُا ْبنفسيه.
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صعوبرة ْتعلم ْاللغات ْالميتة ْل ْتنشأ ْمن ْأي ْتفوبق ْفي ْاللغات ْنفسججهُاْ ِ،ولكججن ْفججي ْكونهُججا ْميتججءةِ،
والنطق ْبهُا ْقد ْرفقَعد ْتمامءاْ .سايكورن ْالشيرء ْعنلفرسره ْمع ْأي ْلغبة ْلاخرى ْعندما ْتصَبح ْميتءةْ .أفضجرل

لغوبي ْاغريقَبي ْموجوبد ْاﻵن ْل ْيفهُم ْالغريقَيةْ ِ،ونفس ْالشيء ْينطبججق ْعلججى ْاللتينيججةْ .وفيمججا
يتعلق ْبالنطق ْوالتعبيرْ ِ،لذلك ْمن ْالمفيد ْلحالة ْالتعلججم ْالغججاء ْدراساججة ْاللغججات ْالميتججةْ ِ،وجعججرل
التعليم ْيتكورنْ ِ،كما ْكان ْأصلْ ِ،في ْالمعرفية ْالعلميية.

العذر ْالذي ْيتم ْفي ْبعض ْالحيان ْلمواصلية ْتعلييم ْاللغايت ْالميتية ْهاججو ْأنججه ْيتججم ْتدريرسججهُا ْفججي

الوقت ْالذي ْيكورن ْالطفل ْفيه ْغيعر ْقادبر ْعلى ْممارساية ْأي ْفعاليبة ْذهانيبة ْأخرىْ .ولكن ْهاذا ْأمقر
ئ ْتمامءاْ .العقَرل ْالبشرري ْلدييه ْميوقل ْطبيعقي ْللمعرفية ْالعلمييةْ ِ،والشيارءالمرتبطرة ْبه.
خاط ق
أول ْتسلية ْمفضلة ْللطفلْ ِ،حتى ْقبل ْأن ْيبدأ ْباللعبْ ِ،هاججو ْتقَليججرد ْأعمججال ْالنسججانْ .أنججه ْيبنججي
بيوتءا ْمن ْالبطاقات ْو ْالعصَججيْ .و ْيتنقَججل ْفججي ْالمحيججط ْالصَججغير ْبقَججارب ْمججن ْالججورقْ ِ،أو ْيبنججي

السدود ْلتيار ْ ْالمياهْ ِ،و ْيصَنع ْشيئءا ْمما ْريطلعرق ْعليه ْمطحنءةْ .ثام ْيذهاب ْإلى ْالمدرساججيةْ ِ،حيججث
رتقَعترل ْعبقَريتره ْمن ْقبل ْدراساة ْقاحلبة ْللغة ْميتبةْ ِ،و ْيضيع ْالفيلسوف ْفي ْلغوي.
ولكن ْالعذر ْالن ْلمواصلية ْتعلييم ْاللغججايت ْالميتججةْ ِ،ل ْيمكججن ْأن ْيكججون ْساججببءا ْفججي ْحصَججر ْالتعلججم

بمجال ْضيق ْومتواضع ْمن ْعلم ْاللغة؛ ْولذلك ْيجب ْالتماس ْسابب ْآخرْ .في ْجميججع ْالبحججوث
من ْهاذا ْالنوعْ ِ،أفضرل ْدليبل ْيمكججرن ْأن ْرينعتجججْ ِ،هاججو ْالدلججة ْالداخليججة ْللشججيء ْالججذي ْيحملججه ْمججع
نفسججهْ ِ،والدلججة ْالججتي ْتتناساججب ْمججع ْالظججروف؛ ْوكلهامججاْ ِ،فججي ْهاججذا ْحالججةْ ِ،ليججس ْمججن ْالصَججعب

اكتشافهُا.

دعونا ْنضرع ْجانبءاْ ِ،كمسألة ْمتميزُية ْللنظرْ ِ،الهاانة ْالتي ْتعرضلت ْلهُا ْالعدالرة ْالخلقية ْاللهُيةِ،
من ْخلل ْافترايض ْعقَاعبه ْللبريايء ْليعانوا ْمن ْاجل ْالمذنيبْ ِ،وأيضءا ْساججوء ْالخلججق ْفججي ْعرضججه
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مغيرءا ْنفسه ْمتلبسءا ْفي ْشكل ْرجلْ ِ،من ْأجل ْتقَديم ْعذر ْلنفسه ْلعدم ْتنفيذ ْحكمه ْالمفترض
على ْآدمْ .وأقولْ ِ،هاذه ْالشياء ْجانبا ْكمسألة ْذات ْأهاميبة ْخاصبةْ ِ،فمن ْالمؤكججيد ْأن ْمججا ْيسججمى

بالنظام ْالمسيحيي ْلليمانْ ِ،بما ْفي ْذلك ْفي ْالمفاهايم ْالغريبة ْعن ْالخليقَة ْمثججل ْقصَججة ْحججواء
والثعبان ْو ْالفكرة ْالبرمائية ْلله-إنسانْ ِ،و ْالفكرة ْالجسدية ْلوفاة ْإلبهْ ِ،و ْالفكججرة ْالساججطورية

لساربة ْمن ْاﻵلهُةْ ِ،والنظام ْالمسيحي ْالغريب ْللحسابْ ِ،بأن ْالواحعد ْيسججاوي ْثالثاججءةْ ِ،و ْالثلثاججة

هاي ْواحقدْ ِ،كلهُا ْل ْيمكن ْالتوفيق ْبينهُاْ ِ،ليس ْفقَط ْبالنسبة ْللهُديججة ْاللهُيججة ْمججن ْالعقَججلْ ِ،الججتي
أعطاهاججا ْالججرب ْللنسججانْ ِ،ولكججن ْللمعرفججة ْو ْالحكمججة ْاللهُيججة ْالججتي ْكسججبهُا ْالنسججان ْبمسججاعدة

العلومْ ِ،ودراساة ْهايكل ْالكون ْالذي ْصنعه ْالرب.
وهاكججذاْ ِ،فججإن ْواضججعي ْالنظججام ْالمسججيحي ْلليمججان ْل ْيسججتطيعون ْإل ْألتنبججؤ ْبججأن ْالمعرفججة
التقَدمية ْالمستمرة ْالتي ْسايكتسبهُا ْالنسان ْبمساعدة ْالعلم ْوقوة ْوحكمة ْالله ْالتي ْتتجلى

في ْبنية ْالكون ْْ ِ،وفي ْجميع ْأعمال ْالخلقْ ِ،من ْشأنه ْأن ْيطعججن ْفججي ْنظججام ْإيمججانهُم ْويشججكك
فيه؛ ْوبالتالي ْأصبح ْمن ْالضروري ْأن ْيكون ْالغرض ْمنهُا ْهاو ْخفض ْالتعلججم ْإلججى ْحجججم ْأقججل

خطورة ْعلى ْمشروعهُمْ ِ،وهاذا ْما ْيحدث ْعن ْطريق ْتقَييد ْفكرة ْالتعلم ْفججي ْدراساججة ْالللغججات

الميتة.
ولم ْيرفضوا ْدراساة ْالعلوم ْفي ْالمدارعس ْالمسيحيعة ْفحسبْ ِ،بل ْاضطهُدوهاا ْأيضا؛ ْولم ْيتججم

إحياء ْهاذه ْالدراساة ْإل ْخلل ْالقَرنين ْالماضيينْ .حتى ْوقت ْمتججأخر ْمججن ْعججام ْْ ِ،1610اكتشججفَّ
غاليليوْ ِ،واساتخدم ْالتليسكوباتْ ِ،ومججن ْخلل ْتطبيقَهُججا ْلمراقبججة ْحركججات ْومظججاهار ْالجسججام

السماويةْ ِ،وفر ْوساائل ْإضافية ْللتحقَق ْمن ْالهُيكججل ْالحقَيقَججي ْللكججونْ .فبججدل ْمججن ْاحججترامهُم

لهُذه ْالكتشافاتْ ِ،رحيكعم ْعليه ْبالتخلي ْعنهُاْ ِ،ذلك ْبأنهُا ْهارطقَة.

وقبل ْذلججك ْالججوقت ْلاديججعن ْفيرجيليججوس ْبججأن ْيحججرق ْلتأكيججده ْأن ْالرض ْكججانت ْكججرةْ ِ،وقابلججة
للسكن ْفي ْكل ْجزُء ْمن ْ ْاليابسة؛ ْولكن ْهاذه ْالحقَيقَة ْمعروفة ْجدا ْو ْل ْداعي ْلقَويلهُا.
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إذا ْكان ْاليمان ْبالخطاء ْلم ْيسبب ْاذىْ ِ،فإنهُا ْلن ْتجعل ْمعارعضيتهُا ْو ْازايلتهُا ْواجبججءا ْأخلقيججءا.

لم ْيكن ْهاناك ْأي ْضربر ْأخلقبي ْفي ْاليمان ْبأن ْالرض ْكججانت ْمسججطحة ْمثججل ْالخنججادقْ ِ،مثججل
العتقَاد ْانهُا ْكروية.

كما ْانه ْل ْيوجد ْأي ْضرر ْأخلقي ْفي ْالعتقَاد ْبأن ْالخالق ْلم ْيخلق ْعالمءا ْغير ْهاذاْ ِ،أكثر ْ ْمن
العتقَاد ْبأنره ْقد ْخلععق ْالمليينْ ِ،وأن ْاللنهُاية ْمن ْالفضاء ْالمليء ْبالعواليمْ .ولكن ْعندما ْينمججو

نظام ْالدين ْعلى ْافتراضابت ْغير ْصحيحبة ْللخليقْ ِ،و ْيرربرط ْنفسره ْبه ْفإن ْالقَضيعة ْتأخرذ ْمنحءى
مختلفءا ْتمامءاْ .ومن ْثام ْفإن ْالخطاءْ ِ،التي ْليس ْلهُا ْضررءا ْأخلقيججءاْ ْ ِ،تعججاقرب ْبنفججس ْالطريقَججة
كما ْلو ْكانتْ .لذلك ْفإن ْالحقَيقَججةْ ِ،تصَججبرح ْأسااساججيءةْ ِ،بأدلججة ْمطابقَججةْ ِ،أو ْينكججر ْبأدلججة ْمناقضججةِ،

حقَيقَة ْالدين ْنفسه.

ب ْالخلقعي ْللنسان ْهاو ْالحصَورل ْعلى ْك رججيل ْدليججبل ْرممكججبن
 ْومن ْوجهُة ْالنظر ْهاذهْ ِ،فإن ْالواج ع
ي ْرجزُبء ْآخججر ْمججن ْالخلججقْ ْ ِ،ولكججن ْأنصَججار ْالنظججاعم ْالمسججيحي ْيقَومججون
عن ْربنيية ْالسماواتْ ِ،أو ْأ ع
بالمعارضة ْبأساتمرارْ ِ،ليس ْفقَط ْبرفض ْالعلجومْ ِ،ولكجن ْباضجطهُاد ْالساجاتذةْ .لجو ْأن ْنيجوتن ْأو

ديكارت ْقد ْعاشوا ْقبل ْثالث ْأو ْأربع ْمئة ْسانةْ ِ،وواصججلوا ْدراساججتهُم ْكمججا ْفعلججوا ْفمججن ْالكججثر

احتما ء
ل ْأنهُم ْلما ْكانوا ْليعيشوا ْبما ْفيه ْالكفاية ْلنهُاءهاا.

في ْأوقات ْلحقَة ْعوعضععلت ْالكنيسرة ْكل ْاللوم ْعلى ْالقَوطيين ْوالمخربيعنْ ِ،ولكن ْانصَار ْالنظام
المسيحعي ْغير ْراغبين ْباليمان ْأو ْالعتراف ْبهْ ِ،على ْالرغم ْمن ْيصعحيتيهْ ِ،أن ْععصَعر ْالجهُيل ْبججدأا
مع ْالنظام ْالمسيحيْ ِ،فقَد ْكان ْهاناك ْالمزُيرد ْمن ْالمعرفية ْفي ْالعاليم ْقبل ْتلك ْالفتريةْ ِ،مما ْكججان

عليه ْلقَرون ْعديدبة ْبعد ْذلعك؛ ْوفيما ْيتعلرق ْبالمعرفية ْالدينيججيةْ ِ،والنظججاعم ْالمسججيحعيْ ِ،كمججا ْرذيكججعر
ساابقَءاْ ِ،لجم ْيركجلن ْيساجوى ْنوعجءا ْآخجرءا ْم ن ْالساججاطير ْالجتي ْنجحجت ْفجي ْافسجاد ْالنظجيم ْالقَديمجية
للتوحيد.
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وبسبب ْهاذه ْالفترية ْالطويلية ْمن ْاضطهُاد ْالعلمْ ِ،وليجس ْلي ْساجبب ْآخجرْ ِ،علينجا ْاﻵن ْأن ْننرظجعر
إلججى ْالججوراء ْمججن ْخلل ْهاججوبة ْواساججعبة ْمججن ْمئججايت ْالسججنيين ْإلججى ْشخصَججيابت ْمحترمججبة ْنسججميهُا

بالقَدماءْ .لو ْكان ْتطورر ْالمعرفججية ْقججد ْعذعهاججعب ْعلججى ْنحججبو ْمتناساججبب ْمججع ْالتوجهُججايت ْالججتي ْكججانت

موجودءة ْقبججل ْذلججكْ ِ،لكججانت ْهاججذيه ْالهُججورة ْممتلئججءة ْبشخصَججيابت ْتتفججورق ْفججي ْالمعرفججةْ .و ْلبقَججعي
القَدمارء ْباحترابم ْفي ْخلفية ْالمشهُد.
ولكن ْالنظاعم ْالمسيحعي ْاضاع ْكل ْذلكْ .وإذا ْاتخذنا ْموقغنا ْمن ْبدايية ْالقَجرين ْالسجاديس ْعشجرِ،

فإننا ْننظرر ْإلى ْالوراء ْمن ْخلل ْتلك ْالهُوية ْالطويليةْ ِ،إلى ْزمين ْالقَججدمايءْ ِ،كأننججا ْننظججرر ْ ْلصَججحرابء
رمليبة ْشاساعبةْ ِ،ل ْاثار ْفيهُا ْلشجيربة ْعتععتيررض ْرؤيعة ْالتلل ْالخصَبية ْوراءهاا.
ولكن ْالحقَيقَة ْالتي ْل ْرتنكرْ .بأن ْالعحعدعث ْالججذي ْعخججعدعم ْأكعثججعر ْمججن ْأي ْحججدبث ْاخججبر ْلكسججر ْالرابججط

الول ْفي ْهاذه ْالسلسلية ْالطويلية ْمن ْالساتبدايد ْو ْالجهُيل ْهاججو ْمججا ْيعججرف ْباساججم ْالصججليح ْمججن

قبل ْلوثار.

منذ ْذلك ْالوقتْ ِ،على ْالرغم ْمن ْأنه ْل ْيبدو ْأنهُا ْكانت ْأي ْرجزُبء ْمن ْنيية ْلوثارْ ِ،أو ْأولئك ْالججذين

يطلرق ْعليهُم ْالصلحيوعنْ ِ،بدأت ْالعلورم ْفي ْإلحيايةْ ِ،وبدأت ْالحرية ْفي ْالظهُور.

كان ْهاذا ْهاو ْالصَالرح ْالعارم ْالوحيرد ْالذي ْعفععلعره ْالصلرح؛ ْلنهْ ِ،فيما ْيتعلرق ْبالصَاليح ْالدينييْ ِ،قججد
ل ْيكون ْكذلكْ .السااطيرر ْل ْتزُارل ْرمسعتمعرءة ْبنفس ْالطريقَية؛ ْو ْتعددت ْالبابججاوارت ْمتفرعججءة ْمججن
البابا ْالمسيحي.
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الفصل الثالث عشر :مقارنة بين المسيحية وا أفكار ديانية مستوحاة من الطبيعة
ب ْألججذي ْانعتججعج ْتغييججرءا ْفججي ْحالججية ْالتعرلججيمِ،
 ْبعد ْأن ْأظهُررتْ ِ،من ْالدلية ْالداخليية ْللشيايءْ ِ،السججعب ع

والدافع ْلساتبدال ْدراساة ْاللغات ْالميتةْ ِ،فإنني ْأشججررعْ ِ،بالضججافة ْإلججى ْالملحظججات ْالعديججدة
التي ْسابق ْأن ْلاثايرت ْفي ْالجزُيء ْالسابيق ْمن ْهاذا ْالعملْ ْ ِ،مقَارنعة ْالدلية ْالتي ْتججؤدي ْإليهُججا ْربنيججرة
الكوينْ ِ،مع ْالنظام ْالمسيحيي ْللدينْ ِ،أو ْبالحرى ْمواجهُة ْهاذه ْالدلة.
ولكن ْبما ْأنني ْل ْأساتطيرع ْأن ْأبدأ ْهاذا ْالجزُعء ْأفضعل ْمن ْالشارية ْإلججى ْالفكججار ْالججتي ْراودتنججي

في ْوقت ْمبكبر ْمن ْالحياةْ ِ،والتي ْأشك ْفي ْأنهُا ْلم ْتحدث ْالى ْحد ْما ْلكل ْشخص ْفي ْوقججبت
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من ْالوقاتْ ِ،وساوف ْأذك ررر ْ ْيتلعك ْالفكارْ ِ،ولاضيرفَّ ْإليهُا ْأي ْمسألة ْأخرى ْتنشلا ْعججن ْالموضججوعِ،

مع ْإعطاء ْمقَدمبة ْعامبة ْموجزُبة.

كان ْوالدي ْمن ْالكججويكرزْ ِ،كججان ْمججن ْحسججن ْحظججي ْأن ْاحظججى ْبتعليججبم ْأخلقججبي ْجيججبد ْللغايججةِ،

ومخزُون ْ ْمفيبد ْمن ْالتعلمْ .على ْالرغم ْمن ْأنني ْذهابجرت ْإلجى ْمدرساجة ْقواعججد ْاللغجيةْ ِ،لجم ْأكججن
أتعلم ْاللتينيةْ ِ،ليس ْفقَط ْلنني ْلم ْيكن ْلججدي ْميججوقل ْلتعلججيم ْاللغججايتْ ِ،ولكججن ْبسججبب ْاعججتراض

الكويكرز ْعلى ْالكتب ْالتي ْيتم ْتدريس ْاللغة ْبهُاْ .ولكججن ْهاججذا ْلججم ْيمنعنججي ْمججن ْالتعججرف ْعلججى

موضوعات ْجميع ْالكتب ْاللتينية ْالمستخدمية ْفي ْالمدرساة.

لقَد ْكان ْذهاني ْيميرل ْبصَوربة ْطبيعيبة ْللعلمْ .كان ْلي ْبعض ْالمنعطفايتْ ِ،وأعتقَرد ْبعض ْمواهاب

الشعير؛ ْولكني ْقمعته ْلنه ْكثيرا ْما ْيؤدي ْالى ْمجال ْالخيالْ .وسارعان ْمججا ْتمكنججت ْمججن ْشججرايء
زو بج ْمججن ْالكججرات ْالرضججية ْالمصَججغرةْ ِ،وحضججور ْالمحاضججرات ْالفلسججفية ْلمججارتن ْفيرغسججون

ورافقَت ْفيما ْبعد ْ ْالدكتور ْبيفيس ْمن ْالجمعيججة ْالملكيججةْ ِ،ثاججم ْيعشجرت ْفجي ْمعبجدْ ِ،وأصجبحرت
ممتازءا ْفي ْعلم ْالفلك.
لم ْيكن ْلدي ْأي ْدخبل ْبما ْسامي ْبالسياساةْ .لقَججد ْكججان ْوقججرع ْ ْالكلمججة ْلججي ْككلمججية ْساججباق ْالخيججل.
عندما ْتحولت ْأفكاري ْنحو ْمسائل ْالحكوميةْ ِ،كان ْعلي ْ ْتشكيرل ْنظامءا ْخاصججءا ْلنفسججيْ ِ،الججذي

ئ ْالمعنويعة ْوالفلسفيعة ْالتي ْكنت ْقد ْتعلمتهُاْ .
يمثرل ْالمباد ع

رأيتْ ِ،أو ْعلى ْالقل ْفكرت ْأنا ْرأىْ ِ،مشهُدءا ْواساججعءا ْيفتججح ْنفسججه ْللعججالم ْفججي ْشججؤون ْأمريكججا؛

وبججدا ْلججي ْأنججه ْمججا ْلججم ْيغيججر ْالمريكيججون ْخطتهُججمْ ِ،فيمججا ْيتعلججق ْبحكومججة ْإنجلججتراْ ِ،و ْاعلن

اساتقَللهُمْ ِ،فإن ْذلك ْلن ْينطجوعي ْفقَجط ْعلجى ْالعديجد ْم ن ْالصَجعوبايت ْالجديجدةْ ِ،ولكجن ْاغلرق

اﻵفا يق ْالتي ْتقَدم ْنفسهُا ْللبشرية ْمن ْخلل ْامكانياتهُمْ .كانت ْهاذه ْمن ْدوافججع ْ ْنشججري ْالعمججل
المعروف ْباسام ْالحس ْالسليمْ ِ،الذي ْهاو ْأول ْعمبل ْرقمرت ْبهْ ِ،و ْعلى ْالمدى ْالذي ْيمكننججي ْفيججه

50

الحكم ْعلى ْنفسيْ ِ،أعتقَد ْأنني ْلم ْينبغي ْأبججدءا ْان ْاكججون ْمعروفججءا ْفججي ْالعججالم ْككججاتب ْعجن ْأي
موضوع ْ ْكانْ ِ،ما ْلم ْيكن ْمتعلقَءا ْبالشؤون ْالمريكية.
 ْلقَد ْعكتبرت ْالحجس ْالسجليم ْفجي ْنهُايجة ْ ْعجام ْْ ِ،1775ونشججرته ْفجي ْالول ْمجن ْينججاير ْْ 1776و ْتجم
أعلن ْالساتقَلل ْفي ْالرابع ْمن ْيوليو ْالذي ْتله.
 ْ
أي ْشخبصْ ِ،قد ْقدعم ْملحظايت ْعن ْالدولة ْوالتقَديم ْوالعقَعل ْالبشرييْ ِ،مجن ْخلل ْمراقبجية ْبلجديهِ،
ل ْكبعد ْانه ْقد ْلحعظ ْنوعاين ْمتميزُاين ْمن ْما ْيسمى ْبالفكارْ .تلك ْالججتي ْ ْعتنتججرج ْفججي ْأنفسججنا ْمججن
خلل ْالتفكير ْوالعملْ ِ،وتلك ْالراساخة ْفي ْالعقَل ْمن ْتلقَاء ْنفسهُا.

 ْلقَججد ْجعلججت ْدائمججا ْقاعججدة ْلمعاملججة ْالفكججار ْبتحضججرْ ِ،مججع ْالحججرص ْعلججى ْدراساججتهُاْ ِ،قججدر

اساتطاعتيْ ِ،إذا ْكانت ْتستحق ْالهاتمام؛ ْومنهُا ْقد ْاكتسبرت ْتقَريبا ْكل ْالمعرفية ْالتي ْلديْ .أما

بالنسبة ْللتعلم ْأن ْمجا ْيكسججبه ْأي ْشجخص ْ ْمججن ْالتعليجيم ْالمدرساججيي ْفججأنه ْكججرأس ْمجال ْصججغيرِ،
لوضعه ْفي ْطريق ْالبدء ْفي ْالتعلم ْلنفسججهْ .فكججرل ْشججخبص ْ ْفججي ْالنهُايججية ْهاججو ْمعلمججره ْالخججاص.

السبرب ْهاو ْأن ْمبادئ ْالتعلمْ ِ،التي ْتتسم ْبجججودبة ْمميججزُبة ْللظججرويفْ ِ،ل ْيمكججن ْان ْرتفججعرعض ْعلججى
الذاكريةْ .مكان ْإقاميتهُم ْالعقَلية ْهاو ْالفهُمْ .

منذ ْالوقت ْالذي ْكنت ْقادرءا ْفيه ْعلى ْتصَوير ْالفكرْ ِ،والعمججل ْمججن ْخلل ْالتفكيججرْ ِ،وأنججا ْلاشججكرك
في ْحقَيقَية ْالنظام ْالمسيحيْ ِ،أو ْأعتقَرد ْأنهُا ْقضيقة ْغريبقة.
 ْأتذكر ْأيضاْ ِ،عندما ْكنرت ْحوالي ْساببع ْأو ْثاماني ْسانوابت ْمن ْالعميرْ ِ،عند ْساماع ْرخطببة ْمن ْيقعبجيل
قريبب ْليْ ِ،كان ْرمخلصَءا ْعظيمءا ْللكنيسيةْ ِ،عن ْموضويع ْما ْيسمى ْالخلص ْمن ْقبل ْمججوت ْابججن
الربْ .

51

بعد ْانتهُاء ْالخطبةْ ِ،ذهابت ْإلى ْالحديقَيةْ ِ،وبينما ْركنرت ْأنيزُرل ْمن ْرساججليم ْالحديقَججية ْ)لننججي ْأتججذكرر
تمامءا ْالمكان( ْلقَد ْثاارت ْفي ْذاكرتي ْما ْعسايمعرتْ ِ،وفكججرت ْفججي ْنفسججي ْأن ْذلججك ْيجعججرل ْالقَججديرر
يتصَرف ْيمثعل ْرجبل ْعاطفبي ْعقعتعل ْإبنره ْعندما ْلم ْيمكنه ْالنتقَام ْبنفسه ْبأي ْطريقَة ْأخرى.

لم ْأرى ْأي ْساببب ْللتبشير ْ ْبهُذه ْالرخطيبْ .فلم ْتكن ْهاذه ْالفكارر ْمن ْالنججويع ْالججذي ْكججان ْلججه ْوقججقع
جيقد ْعلى ْعقَيل ْطفبلْ .كان ْلي ْانطباقع ْأن ْالله ْكان ْخيرءا ْجدءا ْمن ْان ْيقَوم ْبمثل ْهاكججذا ْعمججلِ،
او ْان ْالقَدير ْكان ْمضطرءا ْ ْللقَيام ْبذلك ْاسااساءاْ .أعتقَرد ْبنفس ْالطريقَية ْحتى ْهاذه ْاللحظججيةْ ِ،أن
أي ْنظابم ْدينبي ْلديه ْأي ْشيء ْيصَدرم ْعقَل ْالطفيلْ ِ،ل ْيمكن ْأن ْيكون ْنظامءا ْحقَيقَيءاْ .
ي ْشججيبء ْعججن
يبدو ْكما ْلو ْكان ْاﻵباء ْمن ْالمسيحيين ْيشعروعن ْبالخجيل ْمن ْإخبججاير ْأطفججالهُم ْأ ع
مباديئ ْديينهُلمْ .إنهُم ْأحيانءا ْيوجهُوعنهُم ْإلى ْالخليقْ ِ،ويتحدثاون ْمععرهُلم ْعججن ْخيججر ْمججا ْيسججمونه
الرعاية؛ ْلن ْالسااطير ْالمسيحية ْلديهُا ْخمسقة ْمن ْاﻵلهُةْ :هاناك ْ ْاﻵبْ ْ ِ،البنْ ْ ِ،الروح ْالقَدسِ،

الرعاية ْاللهُيةْ ِ،والطبيعةْ .ولكن ْالقَصَججة ْالمسججيحية ْمججن ْوضججع ْاﻵب ْلبنججه ْتحججت ْالمججوتْ ِ،أو
توظيرفَّ ْالناس ْللقَيام ْبذلكْ ْ ِ،ل ْريمكرن ْأن ْريقَاعل ْمن ْقعبيل ْأحد ْالوالدين ْلطفلهُمججاْ .وأن ْيقَججال ْلججه
أن ْذلك ْلجعل ْالبشرية ْأفضعل ْو ْأكثعر ْساعادءة ْْ ِ،هاو ْما ْيجعل ْالقَصَة ْأساوأ؛ ْكما ْلججو ْأن ْالبشججرية
يمكن ْتحسينهُا ْبقَدوية ْالقَتججيل؛ ْوألقَججول ْلججه ْأن ْكججل ْهاججذا ْالغمججوضْ ِ،هاججو ْذريعججة ْلعججدم ْعقَلنيجة

المبدأ.

كم ْيختلفَّ ْهاذا ْعن ْاليمان ْالنقَي ْو ْالبسيط ْمن ْالربوبية! ْالربوبي ْالحقَيقَي ْلديه ْإلقه ْواحججقد.

ويتكون ْدينره ْمن ْالتأميل ْفي ْقويةْ ِ،و ْحكميةْ ِ،الليه ْفي ْأعمالهْ ِ،وفي ْالسججعي ْلتقَليججديه ْفججي ْكججل

شيبء ْأخلقبيْ ِ،علمبيْ ِ،وميكانيكي.

الدين ْالذي ْعيقَتيررب ْمن ْ ْالربوبيية ْالصَحيحيةْ ِ،في ْالرجزُيء ْالخلقيي ْو ْالحميد ْمنهُاْ ِ،هاو ْالمعلججن
من ْقبل ْالكويكرز؛ ْولكنهُم ْانكمشججوا ْعلججى ْنفسججهُم ْكججثيرءا ْمججن ْخلل ْتججرك ْأعمججال ْاﻵلججهْ .علججى
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الرغم ْمن ْأنني ْأشعر ْبالحساس ْبأعمالهُم ْالخيريةْ ِ،ل ْيسعني ْإل ْأن ْأبتسججعم ْ ْبغججروبرْ ِ،أنججه ْإذا
ما ْتم ْاساتشارة ْالكويكر ْعند ْالخلقْ ِ،فما ْالخلجق ْالصَجامت ْال ذي ْكجان ْساجيكون! ْفل ْزهاجرة ْقجد

تزُهارْ ِ،ول ْطير ْقد ْيسمح ْله ْبالغناء.

وإنهُاقء ْلهُذه ْالفكارْ ِ،لاشررع ْفي ْمسائبل ْأخرىْ .بعد ْأن ْأصبحرت ْماهارءا ْفججي ْاساججتخدام ْالكججرات

)الكرات ْالرضية ْالمصَغرة(ْ ِ،وتصَجورر ْفكجرية ْالفضجايء ْاللمحجدويدْ ِ،و ْالتقَسجيرم ْالب دري ْللمجاديةِ،
والحصَورلْ ِ،على ْالقلْ ِ،على ْمعرفبة ْعامبة ْلما ْكان ْريسقمى ْبالفلسفة ْالطبيعيجيةْ ِ،بجدأت ْبمقَارنجة
او ْبمواجهُة ْالنظام ْالمسيحي ْلليمان ْمن ْخلل ْالدلية ْالداخليية ْالتي ْتحمرلهُا ْتلعك ْالمور.

على ْالرغم ْمن ْأنه ْلم ْيكن ْطرحءا ْمباشرءا ْمن ْالنظام ْالمسيحي ْكون ْهاذا ْالعالم ْالججذي ْنسججكنه

هاو ْالوحيد ْالذي ْرخلعقْ ِ،ولكن ْمن ْخلل ْالعمل ْبما ْيسمى ْقصَة ْالخلقْ ِ،قصَة ْحججواء ْو ْالتفججاحِ،
ونقَيض ْتلك ْالقَصَةْ ِ،موت ْابن ْالريبْ .ايماننءا ْخلفءا ْلذلكْ ِ،اي ْ ْاليمان ْبأن ْاﻵله ْقد ْخلق ْعددءا

وافرءا ْمن ْالعوالمْ ِ،على ْالقل ْالعديد ْمن ْما ْنسميه ْالنجومْ ْ ِ،يجعرل ْالنظاعم ْالمسيحعي ْصججغيرءا
و ْمثيرءا ْللسخرييةْ .متناثارءا ْفي ْالعقَيل ْكما ْيتناثارر ْالريرش ْفي ْالهُواء.
على ْالرغيم ْمن ْكو ين ْاليمان ْبعدد ْوفير ْمن ْالعوالم ْمألوفا ْلدى ْالقَ دماءْ ِ،إل ْأنجه ْفجي ْغضجون
الثلثاة ْقرون ْالماضية ْتم ْالتأكد ْمن ْمدى ْوأبعاد ْالعالم ْالذي ْنعيش ْفيججهْ .فقَججد ْأبحججرت ْعججدة

سافنْ ِ،في ْالمحيط ْحول ْالعالمْ ِ،حيرث ْريمكرن ْللرجل ْأن ْيسيعر ْفججي ْدائججربةْ ِ،ويججأتي ْبجولججة ْمججن

الجانب ْاﻵخر ْمن ْالدائرية ْإلى ْالمكان ْنفسججه ْالججذي ْأنطلججعق ْيمنججرهْ .إن ْأبعججاد ْعالمنججاْ ِ،فججي ْأوساججع
جزُءْ ِ،كرجل ْيقَيس ْأوساع ْمحيط ْلتفاحبةْ ِ،أو ْكربةْ ِ،هاو ْفقَط ْخمسة ْوعشججرون ْألفججءا ْوعشججرون

ميلْ ِ،ويمكن ْان ْريبعحعر ْفي ْحوالي ْثالث ْسانوات.

عالرم ْيمن ْهاذا ْالمدى ْعقد ْيبدو ْلنا ْكبيرءا ْلوعل ْعوهالبةْ .لكن ْإذا ْقارناهاا ْمع ْمسججاحية ْالفضججايء ْالججتي

رعلعقَلت ْفيهُاْ ِ،مثل ْفقَاعبة ْأو ْبالوبن ْفي ْالهُوايءْ ِ،فإنهُا ْصغيرقة ْمثل ْحبة ْالرمال ْمن ْحجم ْالعالمِ،
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أو ْأرقى ْالجسيمات ْمن ْالندى ْإلى ْالمحيط ْكلهْ ِ،وبالتالي ْفهُي ْصغيرةْ .وكما ْهاو ْمججبين ْفيمججا
بعدْ ِ،ليست ْساوى ْواحدة ْمن ْنظام ْالعوالمْ .
ليس ْمن ْالصَعيب ْالحصَورل ْعلى ْفكربة ْبسيطبة ْعن ْمساحية ْالفضايء ْالتي ْيترم ْفيهُا ْتعليرق ْهاججذا

العالم ْو ْالعوالم ْا ل
لخرىْ ِ،إذا ْتتبعنا ْالفكاعرْ .فعندما ْرنعفيكرر ْفي ْحجججيم ْأو ْأبعججادْ ِ،غرفججبةْ ِ،أفكاررنججا
تقَتيصَرر ْعلى ْالجدرانْ ِ،وهاناك ْتتوقفَّْ .ولكن ْعندما ْتكون ْاعيرنناْ ِ،أو ْخيالنا ْساهُامءا ْفي ْالفضاءِ،
ي ْجججدرابن ْأو
وهاكذاْ ِ،عندما ْنبدأ ْصججعودءا ْإلججى ْمججا ْنسججميه ْالهُججواء ْالطلججقْ ِ،فل ْيمكننججا ْتصَججورر ْأ ع
حدوبدْ .وإذا ْافترضنا ْحدودءاْ ِ،فإعن ْالسؤاعل ْريجيدرد ْعنفعسره ْفورءاْ ِ،ويسأرلْ ِ،مججا ْهاججو ْأبعججد ْمججن ْذلججك
الحد؟ ْوبنفس ْالطريقَةْ ِ،ما ْهاو ْأبعرد ْمن ْالحدود ْالتاليية؟ ْوما ْإلججى ْذلججك ْحججتى ْيعججورد ْالخيججارل
المرهاق ْويقَولْ :ليس ْهاناعك ْنهُايقةْ .ومن ْالمؤكد ْأن ْالخالق ْلم ْيكججن ْمقَيججدءا ْبغرفججبة ْعنججد ْخلقَججيه
لهُذا ْالعالم؛ ْوعلينا ْأن ْنبحعث ْفي ْشيء ْآخر.

إذا ْأخذنا ْدراساءة ْاساتقَصَائيءة ْلعالمناْ ِ،بالحرى ْقد ْأعطانا ْالخالق ْهاذا ْالساججتخداعم ْكجججزُبء ْفججي
نظام ْالخلق ْالهُائججيلْ ِ،عنجججرد ْكرججل ْجججزُبء ْمنججهْ ِ،الرعضْ ِ،الميججاعهْ ِ،والهُججواء ْالججتي ْتحيججط ْبهُججاْ ِ،مليئججءةِ،

ومرصوف ءة ْبالحياةْ ِ،من ْأكبر ْالحيوانات ْالججتي ْنعرفهُججا ْلصججغر ْالحشججرات ْالججتي ْنراهاججا ْبججالعين

المجردةْ ِ،واخرى ْاصغرْ ِ،ل ْرترى ْإل ْبمساعدية ْالمجهُيرْ .كل ْشجربةْ ِ،كل ْنبابتْ ِ،كل ْورقججبةْ ِ،تخججدم
ليس ْفقَط ْكمسكبنْ ِ،بل ْكعالبم ْلبعض ْالنوايع ْالعديديةْ ِ،حيرث ْيكججورن ْجججزُءءا ْمجن ْالعشجب ْغجذاءء
ﻵلبفْ .
رمنرذ ْعذلععك ْالحيين ْلجم ْريجترلك ْأري ْجججزُبء ْمجن ْأرضجنا ْغيجعر ْمشجغوبلْ ِ،لمجاذا ْاذءا ْنفجتررض ْأن ْمسجاحة
الفضاعء ْهاي ْفراقغ ْمتروقك؟ ْهاناك ْمجاقل ْلمليين ْالعوايلم ْالكججبيرية ْأو ْالكججبرر ْمججن ْعالمنججاْ ِ،ولكججل

ب
يمنهُم ْمليين ْالميال ْعن ْبعضهُا ْالبعضْ .بعد ْأن ْوصلنا ْاﻵن ْلهُججذه ْالنقَطججةْ ِ،قججد ْنججرى ْالسججعب ع
الحقَيقَعيْ ِ،أو ْعلى ْالقلْ ِ،سابب ْوجيه ْججدا ْلسجعادتناْ ِ،لجم ْجعجعل ْالخججالرق ْعجالءم ْواحجدءا ْ ْهاجائ ء
لِ،
بِ،
يمترد ْعلى ْمساحبة ْهاائلبة ْمن ْالفضايءْ ِ،رتعقَعسجرم ْفيجيه ْالمجادرة ْلعججوالم ْمنفصَججلة ْنسججميهُا ْالكجواك ع
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والتي ْأرضنا ْهاي ْاحردهااْ .ولكن ْقبل ْأن ْأطعرعح ْأفكاري ْحوعل ْهاذا ْالمرْ ِ،مججن ْالضججروري ْ)ليججس
من ْأجل ْالذين ْيعلمون ْبالفعل ْْ ِ،ولكن ْبالنسبة ْلولئك ْالذين ْل ْيعلمون( ْإظهُارر ْنظارم ْالكوين.

الفصل الرابع عشر :نظام الكون
هاذا ْالجزُرء ْمن ْالكون ْالذي ْيسججمى ْبالنظججاعم ْالشمسججعي ْ)بمعنججى ْإن ْالشججمعس ْهاججي ْمركججرزُ ْنظججام

العوالم ْالتي ْتنتمججي ْإليهُججا ْأررضججنا( ْيتكججورنْ ِ،إلججى ْجججانيب ْالشججميسْ ِ،يمججن ْساججتية ْأجججرابم ْساججماويبة
متميزُبة ْْ ِ،أو ْكواكببْ ِ،أو ْعوالبمْ ِ،إلى ْجانب ْالهُيئايت ْالثانوييةْ ِ،التي ْرتسمى ْأقمارءاْ ِ،والججتي ْيججدورر

احججردهاا ْحججول ْالرضْ ِ،كمججا ْتججدور ْاقمججاقر ْلاخججرى ْحججوعل ْكواكبهُججاْ ِ،كمججا ْيتضججرح ْلنججا ْبمسججاعدة
التليسكوب.
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الشمرس ْهاي ْالمركزُ ْالجذي ْيجدورر ْحورلهُججا ْكجقل ْيمجعن ْالعججوالم ْأو ْالكججواكب ْالسججتية ْعلججى ْمسججافابت
مختلفبة ْيمنهُاْ ِ،وفي ْدوائبر ْمتحدية ْالمركيزُْ .كرل ْعالبم ْعيبقَى ْباساتمرابر ْفججي ْنفججيس ْالمسججاير ْتقَريبججءا
حول ْ ْالشمسْ ِ،ويستمرر ْفي ْنفس ْالوقت ْبالدوراين ْحججوعل ْنفيسججهْ ِ،كمججا ْيججدورر ْاليمصَججرارع ْحججول

نفيسه ْلكن ْبميلبن ْقليبل.

تميجرل ْالررض ْ)ْ 23.5درج ءة( ْو ْذلجك ْمجا ْريسجبرب ْالفصَجوعل ْو ْإختلعف ْطجوعل ْالنهُجاير ْوالليجلْ .إذا
تحولت ْالرض ْلتدوعر ْحوعل ْنفسهُا ْعموديءا ْ ْكما ْيتحول ْالمصَججرع ْعنججدما ْيقَججفَّ ْرمنتصَججبءا ْعلججى

الرضْ ِ،فإن ْالياعم ْوالليالي ْتكورن ْدائما ْبنفيس ْالطولْ ِ،اثاني ْعشرة ْساججاعءة ْنهُججارءا ْويمثرلهُججا ْلي ء
لِ،
ويكون ْالموسام ْنفسه ْواحدءا ْعلى ْمدار ْالسنة.

في ْكل ْمرة ْريكيمرل ْفيهُا ْكوكقب ْ)أرضنا ْعلى ْسابيل ْالمثال( ْدورءة ْحوعل ْنفيسيهْ ِ،فإنه ْيجعججل ْمججا
نسميه ْالنهُار ْوالليلْ .وفي ْكل ْمربة ْريكيمرل ْجولءة ْحول ْالشمسْ ِ،فإنه ْيجعججرل ْمججا ْنسججميه ْساججنءةِ،
وبالتججالي ْعالرمنججا ْيججدورر ْحججوعل ْنفسججه ْثالثامئججة ْوخمججس ْوساججتون ْمججرةْ ِ،بجولججة ْواحججدبة ْحججول

الشمس.

الساماء ْالتي ْققعد عمهُا ْالقَججدماء ْلتلججك ْالعججوالم ْالسججتْ ِ،ومججا ْزالججت ْتسججمى ْبنفججس ْالساججماءْ ِ،هاججي
عطاردْ ِ،الرزُهارة ِْ،عالمناْ ِ،المريخْ ْ ِ،المشتريْ ِ،ورزحلْ .أنهُا ْتبدو ْأكججبر ْللعيججن ْمججن ْالنجججومْ ِ،و ْهاججي
أقرب ْبمليين ْالميال ْإلى ْأرضنا ْمن ْأبي ْيمعن ْالرنجولم.

 ْكوكرب ْالزُهارة ْ ْالذي ْيسمى ْنجم ْالمساءْ ِ،وأحيانا ْنجم ْالصَباحْ ِ،الذي ْيغججرربْ ِ،أو ْيشججررق ْقبججل
الشمسْ ِ،بفترة ْل ْتزُيد ْعن ْثالث ْسااعات.
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الشمس ْكما ْرذيكعر ْيملن ْقبرل ْهاي ْالمركججزُْ ِ،الكججوكب ْأو ْالعججالم ْالقججررب ْالججى ْالشججميس ْهاججو ْعطججارد.
مسافرة ْربعيديه ْعن ْالشمس ْهاي ْأربعقة ْوثالثاون ْمليوعن ْميبلْ ِ،وعيعتحررك ْ ْفي ْمججدابر ْدائججريب ْدائمججبي
على ْتلك ْالمسافة ْمن ْالشمسْ ِ،كما ْيدورر ْالحصَارن ْفي ْمطحنةْ .
العالم ْالثاني ْهاو ْالرزُهارةْ .عيبرعرد ْسابعءة ْوخمسيعن ْمليوعن ْمي ء
ل ْعن ْالشميسْ ِ،وبالتججالي ْيججدور ْفججي
دائرة ْأكبر ْمن ْتلك ْلعطاردْ .العججالرم ْالثججالرث ْهاججو ْهاججذا ْالججذي ْنعيججرش ْفيججهْ ِ،والججذي ْعيبعججرد ْثامانيججة

وثامانون ْمليون ْميبل ْعن ْالشمسْ ِ،وبالتالي ْيدورر ْفي ْدائربة ْأكبعر ْمن ْالرزُهارةْ .العالرم ْالرابرع ْهاججو

اليمريخ؛ ْويبعرد ْعن ْالشميس ْمائءة ْوأربعءة ْوثالثاوعن ْمليوعن ْميبلْ ِ،وبالتالي ْعيدورر ْفي ْدائربة ْأكججبرر
من ْيتلعك ْالتي ْللرضْ .والخامرس ْهاو ْكوكرب ْالمشتري؛ ْانره ْيبعرد ْعن ْالشميس ْرخمسمائة ْو ْسابقع

وخمسون ْمليوعن ْميبلْ ِ،وبالتالي ْيدورر ْفي ْدائربة ْأكبعر ْيمعن ْالمريخْ .العالرم ْالسججادرس ْهاججو ْرزحججل.

انه ْعيبرعد ْعن ْالشميس ْسابعمائعة ْوثالثاعة ْوساتون ْمليوعن ْميبلْ ِ،وبالتالي ْعيدورر ْفي ْدائججربة ْتحيججرط
مدارايت ْجمييع ْالعوالم ْأو ْالكواكيب ْالخرى.

إن ْالفضاعء ْالذي ْيشعغلره ْالنظارم ْالشمسري ْالذي ْيحتوي ْعدة ْعوالبم ْتدورر ْحوعل ْالشميسْ ِ،رقطجررره
مسابو ْلرقَطير ْالدائرية ْالتي ْيدورر ْفيهُا ْرزحل ْحوعل ْالشمسْ ِ،والتي ْتساوي ْضججععفَّ ْمسججافية ْربعججيديه
عن ْالشمسْ ِ،هاي ْخمسعة ْعشعر ْمائة ْو ْساتة ْوعشرون ْمليون ْميلْ .ومحيرط ْدائرتهُا ْما ْيقَججاررب
خمسة ْآلف ْمليون ْميل.

ولكن ْهاذا ْالفضاء ْالهُائل ْهاو ْنظاقم ْواحقد ْفقَط ْمن ْالعواليمْ .أبعد ْمنره ْفي ْمسججافبة ْواساججعبة ْمججن

الفضاءْ ِ،رهاناعك ْما ْيتجاورز ْالرحسبانْ ِ،و ْهاي ْالنجوم ْالتي ْرتدعى ْالنجوعم ْالثابتةْ .وتسمى ْثاابتججءةِ،
لنهُا ْل ْعتدولرْ ِ،كما ْتدورر ْالعوالم ْأو ْالكواكرب ْاليسرت ْالتي ْرقمججرت ْبوصججفهُاْ .تلججك ْالنجججورم ْالثابتججة

تبعرد ْدائمءا ْعن ْبعيضهُا ْالبعض ْبنفس ْالمسافيةْ ِ،و ْعتعقَرع ْدائمءا ْفي ْنفيس ْالمكاين ْمججن ْنظامهُججاْ ِ،كمججا
عتفعرل ْالشمرس ْفي ْنظامناْ .وبالتاليْ ِ،فإن ْالحتمجال ْهاججو ْأن ْك ء
ل ْمجن ْتلججك ْالنجججوم ْالثابتججة ْهاججو
أيضا ْكالشمسْ ِ،يدور ْحولهُا ْنظاقم ْآخقر ْمن ْالعواليم ْأو ْالكواكلب.
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وبهُذا ْالتقَدم ْالسهُل ْللفكارْ ِ،عتظعهُرر ْمساحرة ْالفضايء ْلنا ْمليئءة ْبأنظمججية ْالعججواليم؛ ْوأنججه ْل ْيوجججد
جزُقء ْمن ْالفضايء ْبل ْفائدةْ .و ْبذلعك ْانتقَرلْ ِ،بطريقَبة ْمألوفبة ْوساهُلبةْ ِ،بعد ْعريض ْيفكربة ْعن ْبنيججية

الكوينْ ْ ِ،إلى ْشرح ْما ْسابق ْأن ْألعمحرت ْإلييهْ ِ،وهاي ْالفوائرد ْالعظيمرة ْللنساين ْالناتجة ْيمججن ْجعججيل
الخالق ْعددءا ْوافرءا ْمن ْالعوالمْ ِ،مثججل ْعالمنججاْ ِ،الججذي ْيتكججورن ْمججن ْالشججميس ْفججي ْالمركججزُ ْوساججتعة
عوالبمْ ِ،إلى ْجانيب ْالقمايرْ ِ،بد ء
ل ْمن ْخليق ْعالبم ْكبيبر ْواحبد.

الفصل الخامس عشر :مزاياا واجود عوالم كثيرة في النظام الشمسي
إنهُا ْفكرقة ْلم ْأفقَدهاا ْأبداْ ِ،بأن ْكل ْمعرفتنا ْبالعلم ْرمسعتمدقة ْمن ْالجججوليت ْ)الججتي ْتظهُججر ْلعيننججا
ومن ْثام ْإلى ْفهُمنا( ْالتي ْتقَورم ْبهُا ْالكواكرب ْأو ْالعججوالرم ْالمتعججددة ْالجتي ْيتكججورن ْمنهُججا ْنظارمنججا

الشمسي.
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إذا ْكانت ْكميرة ْالمادية ْالتي ْتحتوي ْعليهُا ْهاذيه ْالعوالرم ْالست ْعقد ْقتعم ْعمزُرجهُججا ْفججي ْعججالبم ْواحججبد
منفربدْ ِ،لكانت ْالنتيجرة ْبالنسبة ْلناْ ِ،إمججا ْععججعدعم ْورجججوعد ْحركججية ْدورابنْ ِ،أو ْانهُججا ْلججن ْتكججوعن ْكافيججءة
لعطائنا ْالفكاعر ْوالمعرفجج عة ْالججتي ْلججدينا ْاﻵن ْمججن ْالعلججوم ْو ْجميججع ْالفنججون ْالميكانيكيججة ْالججتي
تساهارم ْكثيرءا ْفي ْالراحية ْعلى ْالرض.
ويمن ْرثام ْفججإن ْالخججالعق ْلججم ْيفعججل ْشججيئءا ْعبثججءاْ ِ،فججإنه ْقنعظججعم ْهايكججل ْالكججون ْ ْبججأكثير ْالرطججرريق ْفائججدءة

للنسانْ .وكما ْنرىْ ِ،الفوائعد ْالتي ْنستيمردهاا ْمن ْهايكل ْالكججونْ ْ ِ،كمججا ْهاججوْ ِ،و ْال ْ ْلمججا ْكججان ْلججدينا
رفرعصرة ْالعتعمرتيع ْلو ْكاعن ْالهُيكججعل ْعالمججءا ْانفراديججءاْ ِ،يمكننججا ْأذءا ْأساججتدلعل ْساججببب ْواحججبد ْعلججى ْالقججل
لوجويد ْعدبد ْوافبر ْمن ْالعوالمْ ِ،وهاذا ْالسبب ْيدعو ْالنسان ْللمتناين ْو ْالعجايب.
وقلكعن ْليس ْلناْ ِ،رساججكارن ْهاججذا ْالعججاليمْ ِ،فقَججطْ ِ،هاججذه ْالفوائججعد ْالناشججئعة ْيمججن ْوجججويد ْعججدبد ْوافججبر ْمججن
العواليمْ .إعن ْرساكاعن ْك رعل ْالعواليم ْالتي ْيتألرفَّ ْيمنهُا ْينظارمناْ ِ،يعتعمعتعوعن ْبنفججس ْفججرص ْالمعرفججية ْكمججا

عنفععججلْ .إنهُججم ْيعلعمججوعن ْعحعركججعة ْدوراين ْأريضججناْ ِ،و ْكججعل ْالكججواكيب ْالخججرىْ .وبالتججاليْ ِ،فججإن ْنفججس
المدرساججية ْالعالميججية ْللعلججويم ْرتقَججيدرم ْعنفعسججهُا ْللجميججيعْ .ول ْتتوقججرفَّ ْالمعرفججرة ْهانججا ْفينظججارم ْالعججوالم
المجاورية ْلناْ ِ،في ْدوراتهُججاْ ِ،لهُججا ْنفججرس ْالمبججاديئ ْالعلميججةْ ِ،وبطريقَججة ْمماثالججبة ْفججي ْجميججع ْأنحججايء
الفضاء.

إن ْأفكارناْ ِ،ليست ْفقَط ْحول ْرقدرة ْالخاليقْ ِ،بل ْحكميتيه ْوإثارائيهْ ِ،تتسرع ْبما ْيتناسارب ْمع ْحجججيم
الكوين ْوبنيتيهْ .إن ْفكرعة ْالعالعم ْالرمفرعد ْفي ْالمحيط ْالهُائيل ْيمعن ْالفضاءْ ِ،رتسعتبعدرل ْبفكربة ْمبهُجججبة

لمجتمبع ْمن ْالعواليمْ ْ ِ،إننا ْنججرى ْأرعضجنا ْمليئججءة ْبججالوفرية؛ ْولكننجا ْننسجى ْأن ْننرظجعر ْ ْكججم ْمجن ْتلججعك

الوفرية ْيرجرع ْإلى ْالمعرفية ْالعلميية ْالتي ْعتكيشرفهُا ْلنا ْآلرت ْالكوين ْالواساعة.
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الفصل السادس عشر :تطبيق ما سبق على النظام المسيحي
ولكنْ ِ،في ْخضيم ْتلك ْالفكارْ ِ،ما ْالذي ْنراره ْفي ْنظام ْاليمان ْالمسججيحي ْالججذي ْريعشججيكرل ْعنفعسججره

على ْفكرية ْعالبم ْواحبد ْفقَطْ ِ،ليججعس ْبججأكبر ْمججن ْخمسججة ْوعشججرين ْألججفَّ ْميججلْ .حيججث ْيسججتطيع

60

النسارن ْمشيه ْبمعديل ْثالثاة ْأميابل ْفي ْالساعة ْلمدة ْاثانتي ْعشرة ْسااعة ْفي ْاليومْ ِ،لقيل ْمججن
عامينْ ِ،بمسار ْدائربيْ .واحسرتاه! ْما ْ ْهاذا ْالمحيرط ْالعظيرم ْمن ْالفضايءْ ِ،وقوة ْيمن ْالخالق!
من ْهاناك ْتنشلا ْفكرقة ْغريبقة ْبأعن ْالخالعق ْالذي ْعتععتيمرد ْالملييرن ْيمعن ْالعواليم ْعلججى ْرعججاييتهْ ِ،عليججه

عتررك ْركل ْما ْتبقَىْ ِ،ويأتعي ْللمويت ْفي ْعالمناْ ِ،لنهُم ْيقَولوعنْ ِ،أن ْرج ء
ل ْوامرأءة ْقججد ْأكلججوا ْالتفججاح!
ومن ْناحيججبة ْلاخججرىْ ِ،هاججل ْعلينججا ْأن ْنفججترعض ْأن ْك ر ء
ل ْيمجعن ْالعججواليم ْفيهُججا ْحججواقءْ ِ،تفاحججقةْ ِ،ثاعبججاقنِ،
ومخلقص؟ ْفي ْهاذه ْالحالةْ ِ،فإن ْالشخص ْالذي ْل ْيرقى ْالجى ْاساجيم ْابججن ْالجربْ ِ،وأحيانججءا ْالججرعب
نفسهْ ِ،لن ْيكون ْله ْأري ْشيبء ْآخعر ْ ْساوى ْالسفعر ْمن ْعالبم ْإلى ْآخرْ ِ،والمو ع
ت ْبتتاببعْ ِ،مع ْما ْيكججارد

لحظءة ْفاصلءة ْللحياة.

انره ْيمن ْخليل ْرفيض ْالدلية ْحوعل ْكلمية ْأو ْأعمايل ْالريب ْفي ْالخلقْ ِ،تم ْتأسايرس ْنظمججءا ْغريبججءة ْ ْو
اديانءا ْملفقَءةْ ِ،قد ْيكون ْ ْالعديد ْمنهُا ْسايئءا ْأخلقيءا ْفي ْنوابح ْو ْجيدءا ْفي ْنوابح ْاخججرى؛ ْ ْولكججن
يمكن ْأن ْيكون ْهاناك ْواحقد ْصحيقح ْفقَطْ .يتفرق ْبالضرورية ْفي ْجمييع ْالموير ْبما ْيتناسارب ْمججع
ب ْللنظججام
كلمية ْالريب ْالقَائمية ْرمنرذ ْأي ْوقججبت ْمضججى ْالمتمثلججية ْفججي ْأعمججاليهْ .ولكججعن ْالبنججاعء ْالغريجج ع
المسيحيي ْلليمججانْ ِ،رتنايقرضججره ْككججعل ْالدلججية ْالججتي ْتمنحهُججا ْالسججماوات ْللنسججانْ ِ،أو ْتجعلججه ْيبججدو
ساخيفءا.
فمن ْالممكن ْأن ْنؤمنْ ِ،وأنا ْدائما ْأشجع ْنفسي ْعلى ْذلكْ ِ،أن ْهانججاك ْرجججال ْفججي ْالعججالم ْالججذين
أقنعوا ْبأن ْما ْيسمى ْغش ْالتقَيةْ ِ،على ْالقل ْفي ْظل ْظجروف ْمعينجةْ ِ،تكجون ْمنتجججة ْلبعججض

الخيرْ .غير ْأن ْالغش ْالذي ْتم ْإنشاؤه ْفي ْوقت ْماْ ِ،ل ْيمكن ْتبريره ْبعججد ْذلجك؛ ْلنجه ْمجع ْغجش

التقَية ْكما ْهاو ْالحال ْمع ْالعمل ْسايءْ ِ،فإنه ْيبعث ْعلى ْضرورة ْمن ْالساتمرار.
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الشخارص ْالذيعن ْعبعشروا ْأو ء
ل ْبالنظايم ْالمسيحيي ْلليمانْ ِ،وفي ْبعض ْالحيان ْجنبءا ْإلى ْجنججب
مع ْالخليق ْالتي ْقبعشعر ْبهُا ْيسوع ْالمسيحْ ِ،قد ْريقَنعوعن ْأنفسهُم ْأنه ْكان ْأفعضجعل ْمجن ْالساججاطيير
الوثانيية ْالتي ْساادت ْقبل ْذلك.
من ْالواعظ ْالول ْإنتقَعل ْالحتيارل ْإلى ْالثانيْ ِ،والثالثْ ِ،حججتى ْأن ْفكججرعة ْكججونه ْغشججءا ْتقَيججءا ْقججد
رفيقَعدلت ْو ْإخرتيلعطلت ْبإعتقَايد ْكونهُا ْحقَيقَءةْ .و ْيشرجع ْهاذا ْالعتقَارد ْمججرءة ْأرخججرى ْمصَججلحرة ْالججذيعن

ك ععسبوا ْيرزعقهُم ْبالوعظ.

ولكن ْعلى ْالرغيم ْمجن ْأن ْمثجل ْهاججذا ْالعتقَججاد ْيمكججن ْلججره ْبهُججذيه ْالوساججائيلْ ِ،أن ْعيكعججعم ْتقَريبججا ْبيججن

الدنيويينْ ِ،فمن ْالمستحييل ْمقَارنيته ْمججع ْالضججطهُايد ْالرمسجتمير ْالججذي ْماعرساججتره ْالكنيسججةْ ِ،لعججدة
مئابت ْمن ْالسنينْ ِ،ضضعد ْالعلويمْ ِ،وضد ْأسااتذتيهْ ِ،ما ْلم ْتكججن ْللكنيسججرة ْبعججض ْاليسجججليت ْبكونهُججا
غشءا ْتقَيءاْ ِ،أو ْتوقيعهُا ْعدعم ْالصَمويد ْاماعم ْالدلية ْالتي ْيويفررهاا ْهايكرل ْالكون.
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بعد ْأن ْأظهُررت ْالتناقضايت ْالتي ْل ْيمكن ْتوفيقَهُا ْبين ْالحقَيقَججي ْمججن ْكلمججية ْالججريب ْالموجججودية
في ْالكونْ ِ،والتي ْرتسقمى ْكلمة ْالربْ ِ،في ْكتابب ْمطبوع ْريميكرن ْلي ْإنسججابن ْرصججنعرهْ ِ،اتكلججرم ْاﻵعن

عن ْالوساائيل ْالرئيسيية ْالثلث ْالتي ْأاسارتخيدعملت ْفي ْجمييع ْالعصَويرْ ِ،وربما ْفي ْجمييع ْالبلججداينِ،
لفريضهُا ْعلى ْالبشريية.
هاججذيه ْالوساججائرل ْالثلعث ْهاججي ْالغمججوضْ ِ،المعجججزُةْ ِ،والنبججوءةْ .أوعل ْإثانيججين ْل ْيتفقَججاين ْمججع ْالججدين
الحقَيقَييْ ِ،والثالرث ْيجب ْأن ْريشكعك ْبه ْدائمءاْ .
وفيما ْيتعلرق ْبالغمويض ْفهُو ْكالتاليْ ِ،إعن ْركل ْمججا ْلججدينا ْهاججو ْلغججقزُ؛ ْالرخضججارر ْهاجو ْلغجزُْ .فل ْريمكرننججا
معرفعة ْكيفَّ ْأعن ْالبلوعطْ ِ،عندما ْيوضرع ْفي ْالرضْ ِ،ينمو ْوريصَبعح ْشجرعة ْبلوطْ .نحرن ْل ْنعججررف

كيعفَّ ْأن ْالبذوعر ْالتي ْعنزُرعهُا ْتنمججو ْوتضججاعرفَّ ْنفسججهُاْ ِ،و ْتعججود ْلنججا ْبفائججدبة ْوفيججربة ْلججرأيس ْمججابل
صغيبر ْجدءاْ .لكننا ْعنعيررف ْ ْالوساائعل ْالجتي ْعنسجعتخيدرمهُاْ ِ،وال تي ْليسجت ْيساجوى ْوضجع ْالبجذوير ْفجي
الريض ْ ْفنعررف ْفقَط ْبقَدير ْما ْهاو ْضرورقي ْبالنسبة ْلنا ْأن ْنعرف؛ ْوجزُرء ْالعمليية ْالذي ْل ْنعررفه
او ْحتى ْاذا ْعرفناهْ ِ،فلن ْنتمكن ْمن ْأدايءهْ ِ،فالخججالق ْعيفععجرل ْذلجك ْبنفسجيهْ .لجذلكْ ِ،نحجن ْأفضجل
حا ء
ل ْبتركهُا ْسارءا ْو ْعدعم ْالضطراير ْلفعيلهُا ْبأنرفيسنا.

ولكن ْعلى ْالرغم ْمن ْأعن ْركل ْشيبء ْمخلوبق ْهاو ْغججامقض ْلنججا ْبهُججذا ْالمعنججىْ ِ،فكلمججرة ْالغمججورض ْل

يمكرن ْتطبيرقَهُا ْعلى ْالحقَيقَية ْالخلقييةْ ِ،كمججا ْل ْريمكججرن ْتطججبيرق ْالغمججويض ْعلججى ْالضججوءْ .الججرب

الججذي ْنججؤمرن ْبججيه ْهاججو ْإلججره ْالحقَيقَججية ْالخلقيججيةْ ِ،وليججس ْإلججه ْالغمججوضْ .الغمججورض ْهاججو ْاختصَججاقر
للحقَيقَيةْ .إنره ْضباقب ْيمن ْاخترايع ْالنساين ْالذي ْعيحيجرب ْالحقَيقَعةْ ِ،وريعمثلهُججا ْبتشججويبهْ .الحقَيقَججرة
ل ْرتعغيلرفَّ ْعنفعسهُا ْأبدءا ْبالغمولض.
 ْوبالتججاليْ ِ،فججإن ْاليمججاعن ْبججالريبْ ِ،وممارساججية ْالخليق ْالحقَيقَججيةْ ِ،ل ْريميكججرن ْأن ْعيكججوعن ْرمرعتيبطججءا

بالغموضْ .اليمارن ْبربب ْفييه ْأري ْشيبء ْمن ْالغموض ْهاعو ْيمججعن ْالمعتقَججدايت ْالكججثير ْساججهُولءة ْالججتي
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رتثيررنا ْو ْعتظعهُرر ْلنا ْكضججرورةْ .قلكججن ْالرممارساججعة ْالخلقيججة ْالحقَيقَججعةْ ِ،أوْ ِ،وبعبججارة ْأخججرىْ ِ،تقَليججقد
عملقي ْللخلقيية ْالخيرية ْللرب ْليست ْساوى ْأن ْعنعتعصَعرعف ْتجاعه ْبعيضججنا ْالبعججض ْكمججا ْهاججو ْعيفععججرل
يتجاعه ْالجميعْ .
ل ْريميكرننا ْأن ْعنخردعم ْالقرعب ْكأنه ْبحاجبة ْماسابة ْلتليك ْالخدمججية؛ ْوبالتججاليْ ِ،الفكججررة ْالوحيججدرة ْالججتي
ريمكرن ْأن ْعتكوعن ْيخدعمءة ْللريبْ ِ،هاعي ْالرمساهامرة ْفجي ْساجعادية ْالخلجيق ْالحجيي ْالجذي ْعصجعنععره ْالجربْ .ل
ريميكرن ْالقَيارم ْبذيلعك ْعن ْطريق ْالتقَوقع ْعلى ْأنرفيسنا ْوإنفججارق ْحيجابة ْراكججدبة ْبتكريجبس ْانجانبيْ .إعن
طبيععة ْالديين ْوتصَميمرهْ ِ،إذا ْكان ْلعي ْأن ْلاعيبعر ْععنره ْهاكذا ْقييجرب ْأن ْيكججوعن ْخاليججءا ْيمججلن ْأي ْشججيبء
من ْالغمويض ْحتى ْفي ْمظاهاريه.

ب ْعلى ْك ريل ْروبح ْحيبة ْعلى ْحبد ْساواءْ ِ،يجرب ْأن ْيكوعن ْعلى ْمستوى
 ْالديرنْ ِ،كواجببْ ِ،هاو ْواج ق
يفهُيم ْالجمييعْ .الرجرل ْل ْيتعلرم ْالجديعن ْبتعلمججيه ْأساجراعر ْالتججاريةْ .لكنججه ْيتعلجرم ْنظريجعة ْالجديين ْمجن
خلل ْالتفكييرْ .وينشلا ْمما ْيسمرع ْو ْيقَرأْ ِ،والممارسارة ْعتنعضرم ْإلى ْذلعك.
ئ ْالنسارن ْدينءا ْيتعاررض ْمع ْكلمية ْأو ْأعمايل ْالريب ْفي ْالخليقْ ِ،خارجججءا ْعججن ْالفهُججيم
ويعندما ْرينش ر
البشرييْ ِ،فهُو ْرمضعطقر ْلخترايع ْأو ْاعتمججايد ْكلمججءة ْرتعميثججرل ْحججدءا ْلكججيل ْالساججئليةْ ِ،و ْالساتفسججارايت ْو
التناقضات.
كما ْخدعم ْالغمورض ْجميع ْالغراض ْالعامججعةْ ِ،أعقَبتججره ْالمعجججزُرة ْكمسججاعبد ْفججي ْبعججيض ْالحيججاين.
الول ْاشججار ْإلججى ْحيججرية ْالعقَججيلْ ِ،والثججاني ْإلججى ْلغججيزُ ْالحججوايسْ .وكججان ْاحججردهام ْكلميججءاْ ِ،واﻵخججرر
شعوريءا.
لكن ْقبعل ْالرمضججي ْرقججدمءا ْفججي ْهاججذا ْالموضججويعْ ِ،ساججيكورن ْمججن ْالمناساججيب ْالساتفسججارر ْعجن ْمعنجى
المعجزُةْ .بنفيس ْالمعنى ْالذي ْريمكرن ْأن ْريقَال ْفيه ْأعن ْك رعل ْشيبء ْهاو ْلغزُْ ِ،
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يمكرن ْأن ْيقَاعل ْأيضءا ْأن ْك رعل ْشيبء ْهاو ْمعجزُةْ ِ،وأنه ْل ْمعجزُعة ْأكبرر ْمن ْآخرىْ .الفيلْ ِ،وإن ْكان
أكبرْ ِ،ليس ْبمعجزُة ْاكبر ْمن ْساوسْ ِ،و ْليس ْالعجعبرل ْبأكبعر ْمعجججزُءة ْمججن ْالججذرةْ .فججإنه ْليججس ْمججن
الصَعب ْلقَدرية ْالريب ْجععل ْواحدءا ْمن ْاﻵخرْ ِ،وليس ْأكثر ْصعوبءة ْمن ْخليق ْمليونءا ْمن ْالعالمين

بخلق ْواحد ْفقَط.

ك رعل ْشيبءْ ِ،إاذءاْ ِ،هاو ْمعجججزُقةْ ِ،بمعنجءى ْواحجءد؛ ْبينمجاْ ِ،فجي ْالجججانيب ْاﻵخجير ْل ْيوج رد ْشجيقء ْأساجمره
معجزُةْ .إنهُا ْمعجزُقة ْعنعد ْمقَارنتيه ْمع ْرقججردرايتناْ ِ،ويفهُيمنججاْ .وليسججت ْمعجججزُءة ْمقَارنججءة ْمججع ْالقَججدرية
التي ْتؤديهُاْ .فأذءا ْل ْشججيء ْيمججن ْهاججذا ْالوصججيفَّ ْعينرقَججرل ْالفكججرة ْالملصَججقَة ْبكلمججية ْالمعجججزُةْ ِ،فيمججعن
الضروريي ْعتعفرحرص ْالساتفساير ْأكثر.

تتصَورر ْالبشججريرة ْلنفسججهُا ْقوانينججءا ْمعينججءةْ ِ،يججدعونهُا ْبالطبيعججة ْرتعفيسججرر ْكيججعفَّ ْمججن ْالمفججتريض ْأن
تتصَرعفْ .وأعن ْالمعجزُعة ْهاعي ْشيقء ْيخدرع ْاو ْيخررج ْعن ْتلعك ْالقَوانينْ .ولكن ْما ْلم ْعنكن ْنعججررف
مدى ْهاذه ْالقَوانينْ ِ،وما ْيطلرق ْعلييه ْعادءة ْالطبيععةْ ِ،فنحرن ْلسججنا ْقججادريعن ْعلججى ْالحكججيم ْمججا ْإذا
كان ْأري ْشيبء ْ ْيبدو ْلنا ْرائعءا ْأو ْخارقءاْ ِ،قد ْيكورن ْمخالفءا ْللطبيعة.
صعورد ْرجبل ْيعدعة ْأميابل ْعاليبة ْفي ْالهُوايء ْيشكل ْفكربة ْلمعجزُةْ ِ،إذا ْلم ْيكن ْمعروفءا ْأن ْأنواعججءا
من ْالغازايت ْيمكرن ْأن ْتكوعن ْأاخعفَّ ْوزنءا ْيمعن ْالهُوايء ْالجويْ ِ،ومرنءة ْبصَورة ْكافيبة ْلنفججيخ ْالبججالوين
الذي ْيكون ْفيه ْالغاز ْمغلقَءا.
بهُذه ْالطريقَيةْ ِ،إاسايتخرارج ْومضابت ْأو ْشرارابت ْمن ْالنججار ْمججن ْجسججيم ْالنسججاينْ ِ،كمججا ْيبججدو ْعنججد
طريق ْالحديدْ ِ،وتسبب ْالحدييد ْأو ْالصَليب ْبالتحريك ْدوعن ْأي ْعامبل ْمرئبيْ ِ،ريعطججي ْأيضججءا ْيفكججرة
معجزُةْ ِ،إذا ْلم ْنكن ْعلى ْدرايبة ْبالكهُربايء ْوالمغناطيسيية ْكما ْللعديد ْمن ْالتجاريب ْالخرى ْفي
الفلسفة ْالطبيعيةْ ِ،لولئعك ْالذين ْليسوا ْعلى ْدرايبة ْبهُذا ْالمر.
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 ْإساتعادرة ْالشخايص ْإلى ْالحياة ْبعد ْالمويت ْكما ْريماعررس ْيعند ْغريق ْالشخايصْ ِ،سايكورن ْأيضججءا
معجزُءةْ ِ،إذا ْلم ْعيكن ْمن ْالمعرويف ْأعن ْالحياعة ْقد ْتكورن ْرمععلقَءة ْدوعن ْأن ْتنتهُي.
وبالضافية ْالى ْهاذهْ ِ،رهاناعك ْعروقض ْلخفة ْاليد ْ ْلهُا ْمظجاهاقر ْخارقجقةْ ِ،و ْالخجدارع ْالبصَجرريْ .هانجاك
اﻵن ْمعرقض ْفي ْباريس ْريظيهُرر ْشبحءاْ ِ،على ْالرغم ْيمن ْأنه ْل ْريطعررح ْعلى ْالمتفرجيين ْكحقَيقَججبةِ،

لكن ْلدييه ْمظهُجقر ْرمجذهالْ .ولجذلكْ ِ،فإننجا ْل ْنعججررف ْمجدى ْالطبيعججية ْاو ْالفججينْ ِ،ليجس ْرهانججاعك ْمعيججاقر
لتحدييد ْما ْهاو ْمعجزُقة؛ ْوفكررة ْتسميية ْالمظاهاير ْبالمعجزُايت ْيمن ْيقبيل ْالبشرييةْ ِ،عتخعضججرع ْلتغييججبر
مستمبر.

ي ْمججع
لذلعك ْالمظاهارر ْهاي ْقادرقة ْجدءا ْعلى ْالخدايعْ ِ،وأشياقء ْليسججت ْحقَيقَيججة ْلججديهُا ْتشججابقه ْقججو ق
الشيايء ْالحقَيقَيةْ ِ،لذلعك ْل ْشيعء ْريمكرن ْأن ْعيكوعن ْأكثرر ْتناقضءا ْيمججن ْإساججتخدايم ْالقَججديير ْ ْأساججاليبءا
تسججمى ْالرمعجججزُاتْ ِ،الججتي ْمججن ْشججأينهُا ْأن ْعتخعضججعع ْللشججتباه ْبالكججذيب ْاو ْالحتيججالْ ِ،والمججذهارب
المدعورم ْبذلك ْريشعتعبره ْبكونيه ْاختراعءا ْخرافيءا.
إن ْمن ْجميع ْوساائيل ْالدلة ْالتي ْتم ْإخترارعهُا ْمنرذ ْأي ْوقبت ْعمضى ْللحصَويل ْعلى ْالمصَداقيية
لي ْنظابم ْأو ْرأبي ْأعطعي ْله ْاسارم ْالدينْ ِ،هاو ْالمعجزُةْ ِ،وعلى ْفريض ْكوينهُججا ْناجحججءة ْفإنهُججا ْاكججثرر
تناقضءاْ .لنهْ ِ،في ْالمقَايم ْالولْ ِ،كلما ْكان ْاللجورء ْلعربض ْمن ْاجيل ْدعيم ْفكربة ْ ْ)فالمعجزُرة ْهاججي
عرقض( ْ ْيدرل ْذلعك ْعلى ْضعبفَّ ْفي ْالمذهاب ْالذي ْريعبشرر ْبهْ .وفي ْالمقَام ْالثانيْ ِ،هاو ْريحججيط ْمججن

قيمججية ْالججريب ْممث ء
ب ْالحيججيل ْلتسججليية ْالنججاس ْمججن ْأجججيل ْالتحججدييق
ل ْإيججاه ْشخصَججيءة ْعتعججيررض ْرلعجج ع
والعجيب ْ.
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 ْبل ْيمعن ْالكثرر ْغموضءا ْمن ْالدلية؛ ْهاو ْ ْعدرم ْالعتمايد ْعلى ْما ْيسمى ْمعجزُءةْ ِ،بل ْعلججى ْائتمججان
المراسايلْ ِ،الذي ْيقَورل ْأنه ْرآهاا؛ ْعلى ْفرض ْانهُججا ْكججانت ْصججحيحءاْ ِ،فججإن ْأحتمججاعل ْعتصَججدييقَهُا ْ ْلججن
يكوعن ْ ْأفضعل ْمن ْإحتمايل ْتكذييبهُا.
لنفتررض ْأنني ْرقلرتْ ِ،أنه ْعندما ْجلست ْلكتابية ْهاذا ْالكتابْ ِ،قد ْنقعدعملت ْيدءا ْعنفعسججهُا ْفججي ْالهُججواءِ،
وأاخذلت ْالعقَلعم ْوك ععتعبلت ْك عرعل ْكلمبة ْمكتوببة؛ ْهال ْساريعصَدرقني ْأاحججد؟ ْبالتأكيججد ْلْ .هاججل ْساريعصَججردرقني
احقد ْ ْأكثر ْلو ْكان ْذلعك ْالمرر ْحقَيقَءة؟ ْبالتاكيججيد ْلْ .يلججذلعك ْفججإعن ْأي ْمعجججزُبة ْحقَيقَيججةْ ِ،ان ْكججانت

لتحدثْ ِ،ساعتخعضرع ْلنفجيس ْمصَجيير ْالربطلين؛ ْو ْالتنججاقرض ْيزُيججرد ْيعنجعد ْإفججترايض ْاساجتخدايم ْالججرب
لوساائعل ْل ْتؤدي ْالغرعض ْالمقَصَوعد ْيمنهُاْ ِ،حتى ْإذا ْكانت ْحقَيقَيءة.

إذا ْكاعن ْلنا ْأن ْنفترعض ْرمعيجزُءة ْخارجءة ْتمامءا ْعن ْما ْريعسمى ْبالطبيعججيةْ ِ،وإنهُججا ْعييجججرب ْأن ْعتخججررعج
عنهُا ْ ْبالطبع ْلكي ْرنكملْ ِ،ونحرن ْعنرى ْحساءب ْمعينءا ْلهُذه ْالمعجججزُة ْمججن ْقججويل ْشججخبص ْمججا ْ ْإنججه
ل ْفي ْالعقَيل ْيجججارب ْبسججهُولبة ْجججدءاْ ِ،أيهُمججا ْأكججثرر ْإحتمججا ء
رآهاا ْتحدثْ ِ،فإن ْذلعك ْريثيرر ْساؤا ء
ل ْ؟ ْأن
عتخررعج ْالطبيعرة ْعن ْمسايرهااْ ِ،أو ْأعن ْالعررجعل ْعيكرذب؟ ْلم ْنعر ْقطْ ِ،في ْعصَرناْ ِ،الطبيععة ْتخررج ْعججن
ب ْوجيجقه ْللعتقَجايد ْبجأن ْمليينجءا ْمجن ْالكججاذييب ْقجد ْقيلجلت؛ ْيلجذلك ْإن
مسايرهااْ .ولكن ْلدينا ْساب ق
إحتماعل ْروايية ْ ْالرمراساعل ْلكذببة ْهاو ْمليون ْالى ْواحد ْعلى ْالقل.

قصَة ْبلع ْالحوت ْليونسْ ِ،على ْالرغم ْمن ْأن ْالحو ع
ت ْضخقم ْبما ْيكفي ْليفععل ْذلعكْ ِ،هاي ْرائعججقة

الى ْحبد ْكبيبرْ .ولكن ْساتكورن ْأقرعب ْإلى ْفكرية ْمعجزُبةْ ِ،لو ْكاعن ْيونرس ْقد ْابتلجعع ْالحجوعتْ .فهُجذه
تستوفي ْجميعع ْشرويط ْالمعجزُاتْ ِ،وهاذه ْالمسألرة ْرتجيرب ْعنفعسهُا ْكمججا ْرذك عججعر ْيمججن ْقبججلْ ِ،أيْ ِ،هاججل
من ْالمحتميل ْأن ْرج ء
ل ْقد ْابتلعع ْحوتءاْ ِ،أو ْإنه ْعيكرذلب؟

 ْولكن ْلنفترض ْأن ْيونس ْعقد ْإبتلعع ْالحو ع
ت ْحقَءاْ ِ،وعحعمعلجره ْعمععجره ْفجي ْبطنجه ْإلجى ْنينجوىْ ِ،وأقنجعع

الناعس ْأن ْذلعك ْصحيقح ْبالقَاءه ْاياه ْاماعم ْأعينهُمْ ِ،بكاميل ْطوليه ْو ْحجميهْ ِ،ألن ْيعتقَدوا ْأنه ْكان
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شيطانءا ْبد ء
ل ْمن ْنججبي؟ ْأو ْإذا ْكججاعن ْالحججورت ْقججد ْحمججعل ْيججونعس ْإلججى ْنينججوىْ ِ،وألقَججى ْبججه ْبنفججيس
الطريقَيةْ ِ،ألن ْيعتقَدوا ْأعن ْالحو ع
ت ْشيطاقنْ ِ،ويونعس ْهاو ْواحقد ْمن ْعفاريتيه؟

الكثرر ْاساتثنائيءة ْمن ْجمييع ْالشيايء ْالتي ْرتعسمى ْالمعجزُاتْ ِ،المرتبطية ْبالعهُيد ْالجديججيدْ ِ،هاججو ْأن
الشيطاعن ْقد ْعحنلعق ْبعيدءا ْمع ْيسوع ْالمسيحْ ِ،وعحعملره ْإلججى ْقمججية ْجبججبل ْعججابل؛ ْوإلججى ْأعلججى ْذروية
المعبيدْ ِ،ووعدره ْكل ْمماليك ْالعاليمْ .كيفَّ ْحدث ْأنه ْلم ْيكتشفَّ ْأمريكا؟ ْ ْ
ي ْاحجتراقم ْللطججابع ْالخلقججي ْللمسجييح ْأكججثر ْمجن ْأن ْلاصجدق ْأنججره ْقججد ْروى ْرمعجججزُعة ْالحجويت
لد ع

بنفسيه؛ ْليعس ْيمعن ْالسهُيل ْحسارب ْغريض ْتلفييقَهُاْ ِ،إل ْإذا ْكاعن ْلطرحهُججا ْعلججى ْخججبرايء ْالمعجججزُاتِ،
كمججا ْريمججاعررس ْأحيانججءا ْمججعع ْرخججبراء ْالملكججية ْآنْ ِ،وجججامعي ْالقَطججيع ْالثاريججيةْ ِ،أو ْلتسججخيفَّ ْفكججرية
المعجزُايتْ ِ،من ْخلل ْجعل ْرقدريتهُا ْمشكوكءا ْيبهُاْ ْ ِ،أهاعي ْيمعن ْاقلريب ْأم ْيمعن ْالشيطاينْ ِ،أليمارن ْبججأي
معجزُبة ْيعتطلرب ْقدرءا ْكبيرءا ْمن ْاليماين ْ ْبالشيطان.
المعجزُارت ْفي ْأي ْ ْوجهُية ْنظر ْريمكرن ْوضرعهُا ْواعيتباررهااْ ِ،فوقورعهُا ْأمقر ْغيججرر ْرمحعتمججبلْ ِ،و ْل ْدابع
ئ ْاليهُا ْالخالرقْ ِ،كما ْرذكعر ْيملن ْقبلْ ِ،حتى ْو ْإن ْكانت ْصحيحءة؛ ْفاليمارن ْبمعجججزُبةِ،
لهُاْ .ولن ْيلج ع

اصعرب ْمن ْاليماين ْبمبدإا ْأخلقبي ْواضبحْ ِ،دوعن ْأي ْمعجزُة.

المبدلا ْالخلقري ْيعتعحدرث ْ ْعن ْنفسه ْعالميءاْ .الرمعيجزُرة ْريميكرن ْأن ْتكججوعن ْشججيئءا ْلحظيججءاْ ِ،ورتشججاهارد
من ْيقعبيل ْعدبد ْقليبل؛ ْبعد ْهاذا ْفالتصَديرق ْبمعجزُبة ْبنججاءء ْعلججى ْكليم ْأنسججابن ْيحججورل ْاليمججان ْمججن
إيماعن ْبجالرب ْليمججابن ْبإنسججان ْْ .وبالتججاليْ ْ ِ،العجترارف ْبججالمعجزُايت ْكجدليبل ْعلجى ْأي ْنظججابم ْمجن
الدينْ ْ ِ،يجب ْأن ْرتععتعبعر ْيمن ْأعراعض ْكوينيه ْخرافءةْ .فيمججعن ْالضججروريي ْأن ْيررفججعض ْالطججابرع ْالكامججرل
والمستقَيرم ْللحقَيقَية ْالرتكاعز ْإلى ْالخراعفية ْو ْالغمويض ْوالمعجزُات.
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كمججا ْتججولى ْالغمججورض ْوالمعجججزُرة ْمسججؤوليعة ْالماضججي ْوالحاضججرْ ِ،تججوللت ْالنبججوءرة ْمسججؤوليعة
المستقَبيلْ ِ،فلعلم ْيكن ْكافيءا ْللنساين ْمعرفرة ْما ْتم ْالقَيارم ْيبيهْ ِ،ولكن ْما ْعساعييترم ْيفعلررهْ .وكججان ْالنججبري
مؤرخءا ْلما ْسايأتي؛ ْفالتصَويرب ْمن ْبعبد ْعلى ْمدى ْألعفَّ ْسانبة ْوإصابة ْاميال ْبعيدة ْعن ْالهُججديف
عيجععرل ْالمعر ْيبل ْمعنىْ .وإن ْعحعدعث ْو ْكانلت ْالنبوءرة ْخطأا ْرمباشرءاْ ِ،يجججرب ْعلينججا ْأن ْعنفعتججيرعض ْأعن

القرعب ْقد ْغقيعر ْرأيرهْ .ما ْأحمعق ْالنساعن ْالذي ْعتصَعنرعره ْالرخرافات.

في ْرجزُبء ْسااببق ْيملن ْهاذا ْالعملْ ِ،رذيكعر ْأن ْأصعل ْمعنى ْكلمايت ْالنبي ْوالتنبؤ ْقد ْعتعغعيعرْ ِ،وإن ْالنججبعيِ،
بالمعنى ْالرمستخديم ْاﻵعنْ ِ،هاو ْ ْاختراقع ْحدي ق
ث؛ ْويرجرع ْذلعك ْالتغييرر ْفي ْمعنججى ْالكلمججايتْ ِ،الججى
أن ْالرحليت ْوالساتعارايت ْوالعبارات ْوالتعابير ْالشعريية ْاليهُوديةْ ِ،قد ْأصعبحلت ْاﻵن ْغامضججءة
لنا ْو ْل ْعنعججيررف ْالرظججروعف ْالمحليججعة ْالججتي ْنطبقَوهاججا ْفججي ْوقججيت ْاساججتخدايمهُاْ ِ،فرسججميلت ْنبججوءابتِ،
ورجيععل ْ ْككرل ْشيبء ْغيير ْمفهُوبم ْنبوءءةْ ِ،كان ْاليخدارع ْلريسمى ْنبوءءة.

أذا ْكان ْلنا ْأن ْنفعترعض ْأن ْالقرعب ْقد ْعحندعث ْوتواصعل ْمع ْإنسابن ْليعحدعثاره ْعججن ْالمسججتقَبلْ ِ،ساججواعء
كان ْرهاناعك ْمثرل ْهاكذا ْإنسابنْ ِ،أو ْلم ْعيكلنْ .فإن ْكان ْرهاناعكْ ِ،فمن ْالسلييم ْأن ْنعتقَججعد ْأن ْعيقتججعم ْإبلرغ
ي ْظججربف
العحعديث ْبمصَطلحابت ْمفهُومبة ْبعيدبة ْعن ْالغمويضْ ِ،وبطريقَبة ْل ْيلبعس ْفيهُا ْلرتناساجج ع
ب ْقا ع
عيحردرث ْبععد ْذلكْ .

ولكن ْكرججل ْالشججيايء ْالججتي ْرتسججمى ْنبججوءابت ْفججي ْالكتججايب ْالمسججمى ْبالمقَججديس ْتججأتي ْتحجج ع
ت ْهاججذا
الوصفَّْ .ولكن ْحال ْالنبوءية ْكحارل ْالرمعجزُيةْ .فلن ْنستطيعع ْالقججراعر ْحججتى ْلججو ْكججانت ْحقَيقَيججءة.

أولئك ْالذيعن ْيجرب ْأن ْريخعبروا ْبالنبوعءية ْل ْريمكرن ْلهُلم ْأن ْيعيرفوا ْما ْإذا ْكاعن ْالعررجججرل ْقججد ْتنبججأا ْأو

ك عيذعبْ ِ،أو ْما ْإذا ْكان ْقجد ْك ريشجعفَّ ْلججه ْشجيقءْ ِ،أو ْتجوقععه ْبنفسججيه؛ ْواذا ْكججان ْالشججيرء ْالجذي ْيسجمى
النبوءرة ْيجب ْان ْعيحردعث ْبالتحديد ْام ْشيقء ْيشبرهُره ْمن ْبيين ْالعدييد ْمجن ْالمججوير ْالججتي ْعتحججردرث

يوميءاْ ِ،ل ْريمكرن ْان ْريععرعف ْما ْاذا ْكان ْقججد ْتنبججأ ْبهُججاْ ِ،أم ْخقمعنهُججاْ ِ،أو ْمججا ْإذا ْكججان ْذلججك ْقججد ْحججدعث

69

عرضيءاْ .النججبريْ ِ،لججذلكْ ِ،هاججو ْشخصَججيقة ْعديمججرة ْالفائججدية ْوغيججرر ْضججروريبةْ .والجججانرب ْاﻵمججرن ْيمججعن

القَضيية ْهاو ْالحذرر ْمن ْافتراضهُاْ ِ،من ْخلل ْعديم ْإعطايء ْائتمابن ْلهُذه ْالعلقات.

على ْالعمومْ ِ،الغمورضِ،والمعجزُرةْ ِ،والنبوءرةْ ِ،هاي ْالزُوائرد ْالتي ْتنتمي ْإلى ْخرافبة ْوليججس ْدينججءا
حقَيقَيءاْ .فهُي ْالوسايلرة ْالتي ْإنعتعشرلت ْيملن ْخليلهُا ْالكثيرر ْمججن ْالقاويججيل ْحججول ْالعججالمْ ِ،و ْالججديرن
اصبعح ْتجارءةْ .وأدى ْنجارح ْأحيد ْالرمنعتيحليعنْ ِ،لتشجييع ْاﻵخرْ ِ،و ْاساتمروا ْبالقَيجايم ْببعججيض ْالخيججير
ومواكبية ْالحتيايل ْتقَية ْلحماييتهُم ْمن ْالندلم.
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ةخلصة
وبعججعد ْأن ْعمججعددرت ْالموضججوعع ْاﻵن ْلطججوعل ْممججا ْركنججرت ْأقصَججد ْفججي ْالمقَججايم ْالولْ ِ،ساججأختتمره
باساتخلبص ْملخبص ْمن ْرمجعميليه.

أو ء
لْ ِ،إعن ْيفكرعة ْأو ْرمعتعقَعد ْأن ْكلمعة ْالرب ْموجودقة ْفي ْالطباعيةْ ِ،أو ْالكتابيةْ ِ،أو ْفججي ْالكليمْ ِ،غيججر
رمتناعساقَبة ْفي ْحد ْذاتهُا ْللسابايب ْالتي ْرسايبعق ْعشررحهُاْ .وهاذه ْالسابابْ ِ،من ْبيججين ْأساججبابب ْلاخججرىِ،
هاي ْالحاجرة ْلوجججويد ْلغججبة ْعالميججبة؛ ْ ْعتغيججير ْاللغججات ْْ ِ،وأخطججارء ْالترجمججالتْ ِ،وإمكانيججرة ْقمججيع ْهاججذه
الكلمية ْتمامءا؛ ْوإحتمارل ْتغييرهااْ ِ،أو ْتلفييقَهُا ْك ريلهُاْ ِ،وعفريضهُا ْعلى ْالعالم.
ثاانيءاْ ِ،أن ْالخلق ْالذي ْنراره ْهاو ْالكلمرة ْالحقَيقَيرة ْوالبديرة ْللخججالقْ ِ،والججتي ْل ْريمكرننججا ْأن ْرنخججعدعع
بهُاْ .و ْرترينا ْرقدعرعترهْ ِ،وعتردرل ْعلى ْيحكعميتيهْ ِ،وعلى ْعخييريه ْوإثارائيه.
ب ْالخلقعي ْللنسجاين ْعيعتعمثجرل ْبتقَليجيد ْالخيجير ْالخلقججيي ْوإحسجاين ْالججريب ْالجذي
ثاالثءاْ ِ،إن ْالواج ع
تجلى ْفي ْالخليقَية ْنحو ْجمييع ْمخلوقايتهْ .أن ْعنفععرل ْيوميءا ْخيعر ْالججرب ْلجميججيع ْالنججاسْ ِ،بججل ْهاججو
رقدوقة ْلجميججيع ْالنججايس ْلممارساججية ْالحسججان ْتجججاه ْكججل ْمنهُمججا ْاﻵخججر؛ ْوبالتججاليْ ِ،ك رججعل ْشججيبء ْيمججعن
الضطهُايد ْوالنتقَايم ْبيعن ْالنايسْ ِ،وك رقل ْشيبء ْمن ْالقَسوية ْعلى ْالحيواناتْ ِ،هاو ْانتهُاقك ْللججواجيب
الخلقي.

أنا ْل ْلازعرج ْنفسعي ْبالنظير ْالى ْالمستقَبلْ .أنا ْساعيقد ْباليماينْ ِ،حتى ْبقَناعبة ْإيجابيبةْ ِ،أن ْالقَججدرعة

التي ْأعطتنعي ْالوجوعد ْقادرقة ْعلى ْمواصلية ْذلججعكْ ِ،فججي ْأي ْشججكبل ْوطريقَججبة ْعترغججربْ ِ،إمججا ْمججع ْأو
يبدوين ْهاذه ْالجسد؛ ْوعيبدو ْأكثعر ْاحتما ء
ل ْإنني ْساأظرل ْموجججودءا ْفيمججا ْبعججد ْكمججا ْانججا ْاﻵنْ ِ،و ْكمججا
ركنرت ْقبل ْأن ْيبدأ ْهاذا ْالوجود.

71

ومن ْالمؤكيد ْأنهْ ِ،في ْمرحلبة ْماْ ِ،تتفرق ْجميرع ْدول ْالرض ْوجميع ْالديان ْعلى ْشججيءْ .فكرلهُججم
يؤيمنوعن ْبالريبْ ِ،الشيايء ْالتي ْعيخعتيلفوعن ْفيهُا ْهاي ْالزُوائد ْالملحقَة ْبهُذا ْالعتقَاد؛ ْويمن ْرثاججمْ ِ،أاي

ديبن ْجديبد ْيجرب ْأالن ْيسوعدْ ِ،فإنه ْلن ْيأتعي ْبأي ْشججيبء ْجديججبدْ ِ،ولكنججره ْيتخلججرص ْيمججعن ْالزُوائججيدْ ِ،و
ريبقَي ْعلى ْاليماين ْكما ْآمن ْالنسارن ْفي ْالبدءْ ِ،فآدمْ ِ،إن ْكان ْ ْهاناك ْهاكذا ْرجلْ ِ،رخيلججعق ْربوبيججءا.
لكن ْفي ْالوقت ْالحاليْ ِ،لندع ْركل ْإنسابن ْريمايررس ْحقَره ْبإتبايع ْالديين ْوالعبادية ْالتي ْريعفيضلل
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 ْ
توماس بايان
توماس ْباين)ْ (1809ْ  – ْ 1737ثاوري ْإنكليزُي ْومخترع ْومفكر ْولد ْفي ْبريطانيججا ْوهاججاجر ْإلججى
أمريكا ْعام ْْ .1774كان ْلمجؤلفه ْ"الحجس ْالسجليم" ْساججنة ْْ 1776أثاججقر ْكجبير ْفجي ْالتعجيججل ْبججإعلن
الساتقَللْ ِ،وكذلك ْعفعععل ْععملرره ْاﻵخر ْ“الزمنة ْالمركية“.

