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 ِعلُْم ادِلفَاِعيَّاِت 
ْكِويِِنُّ ُمَقابَِل ََكْنْط :  14املحارضة  

َ
 األ

 أر. يس. سربول 

َي  ار  َص تِ اخْ بِ   َدرَْسنَا ،  الَْماِضيَةِ ا  نَ تِ ارَضَ  ُمَ ِف 
ْ
 ومَ تُ  َرأ

َ
نَِِّن   َوُربََّما تَْذُكُرونَ .  يِعي بِ الطَ   وِت هُ ل لَعِن ا  يِِني وِ كْ ا األ

َ
  َك لْ تِ   لَل خِ   أ

 ْ    ةِ ارَضَ حَ مُ ال
َ
 َل إِ   ُت َشْ أ

َ
أ ْكِويِِنَّ   نَّ  

َ
   ََعرََض   األ

َ
الْ ِف   ةَ يَّ لِ مُ َك الَ   ةَ يَّ طِ سْ رِ األ عَ ِت الَ   ،ةِ يَّ لمِ سْ الِ   ةِ فَ سَ لْ فَ   اْْلَقي   ةِ يَّ رِ ظَ نَ بِ   ْت مَ لَّ  

يِليُكوس  َدْكتُور    َع يُدْ   نَ ي َكَ اَلِ   -  ا ومَ تُ   يُس دي قِ الْ وَ   الُْمزَْدِوِج. ْْنِ
َ
ِو الَْعالَِم الَْملئِِكيَّ (Dr. Angelicus)أ

َ
ِ   ، أ   ةِ يسَ نِ كَ لْ ل

ْ   ورِ ُص عُ  الْ ِف   وِت اللهُ وَ   ةِ فَ سَ لْ فَ الْ   ََمَاَلْ   ا ِف لق  مْ عِ   نَ َكَ   -  ةِ يَّ كِ وِل ثُ َك الْ  بَْرزُ   الَْمْسُؤوُل   وَ هُ وَ   .ىطَ سْ وُ ال
َ
ِسيِس   َعنْ   األ

ْ
ا  مَ   تَأ

ْظَهرَ   -  يِكي سِ ْْك الْ   بِاَلْوِفيِق   يي رِ ظَ الَ   رِ كْ فِ الْ   يخِ ارِ  تَ ِف   ُف رَ ُيعْ 
َ
ْي إِنَُّه أ

َ
   أ

َ
  ودِ جُ وُ   ةَ يقَ قِ حَ ُيْعِلُن    وِت اللهُ وَ   ةِ فَ سَ لْ فَ الْ ّلُُكا ِمَن    نَّ أ

رََجِة   ا يا وِ قَ  ََكَن َهَذا اَلْوِفيُق  .اللِ   دِلَ
َ
  َك لْ  تِ ِف  رِ ادِ الَ   نَ مِ  نَ َكَ  هُ نَّ أ

َ
  امِ يَّ األ

َ
ْ  َض َتِ عْ يَ  نْ أ  . اللِ  ودِ جُ وُ  فِْكَرةِ  ََعَ  ونَ رُ كي فَ مُ ال

ِ   الُْمَؤييَدُة   ةُ يَّ يسِ ئِ الرَ  ََكنَِت اْلَُججُ ، يخِ ارِ الَ وََعرْبَ      ََكَلاِل:  اللِ   ودِ جُ وُ ل
َ
ةُ ،  ل  وَّ أ ْ  اْْلُجَّ ِ   الُْمَؤييَدةُ  ةُ يَ هِ الشَ   ةُ يَّ ودِ جُ وُ ال   -   اللِ  ودِ جُ وُ ل

   اغَ َص َوالَِت    -  ا ق  لحِ   َسنَتَنَاَولَُها الَِت  
ُ
َرَة،  وُس ينُ طِ سْ وغُ أ ْشَهُر ِهَ   نُْسَختََها الُْمبَكي

َ
َمَها   ِت الَ   بَيْنََما نُْسَختَُها األ   يُس دي قِ الْ   قَدَّ

 
َ
ْ أ ْسُقُف م لْ سِ ن

ُ
ُة  .ي رِ بِ ِتْ نْ َكَ أ ْ َواْلُجَّ  ، سَ َذَكْرُت ا مَ كَ وَ  ِخلِل الَْكيْنُونَِة. نْ مِ   اللِ  ودَ جُ وُ تُثِْبُت ُة  يَّ ودِ جُ وُ ال

ُ
ْ َبْعَض  ُس ري كَ أ   ِت قْ وَ ال

حَ ا ق  لحِ  وَضي
ُ
   الَْمِزيَد َعْن َذلَِك. أل

ُة الَْكْوِنيَُّة. ا،  ي  انِ ثَ  ُة    اْْلُجَّ ْت   الَِت َوِهَ تِلَْك اْْلُجَّ
َ
َ عَ الْ   نَ مِ   اْبتََدأ    مِ ال

َ
 َل  إِ وَع  جُ رُ ،  نِ وْ كَ الْ   وِ أ

َ
َ عَ الْ   لِ ْص  أ ْي  ،  مِ ال

َ
.  ِق الِ  اْلَ َل إِ أ

ُة الَْمبْنِيَُّة   َ عَ الْ   َك لِ ذَ   نَّ إِ ، الَْقائِلَُة  ةِ يَّ بِ بَ السَ   ونِ انُ  قَ ََعَ َوِهَ اْلُجَّ  ِمْن    دَّ ل بُ   اهُ رَ ي نَ اَلِ   مَ ال
َ
.  َلُ   ونَ كُ يَ   نْ أ ْن،  ذَ إِ   َسبٌَب ُمتََسام 

الَْكْوِنيَُّة  نَ َكَ  ُة  اْْلُجَّ مِ ء  زْ جُ ِت  ْينَا   مَّ ثُ   .يِخي ارِ الَ   يدِ لِ قْ الَ   َك لِ ذَ   نْ ا     دَلَ
َ
تَُسّمَّ ا  ض  يْ أ الَِت  ُة  الَْغاِئيَِّة   اْْلُجَّ ِة  بِاْْلُجَّ

(teleological argument)  -    ُربََّما"  ةِ يَّ انِ ونَ اْلُ   ةِ مَ َكِ الْ   نَ مِ   ةٌ قَّ تَ شْ مُ   ِهَ وَ .  ِض عْ اْلَ   ََعَ   ةٌ يبَ رِ غَ   " teleologicalََكَِمُة 
"telos"" ةٌ يَ َغ ، َوَمْعنَاَها" 

َ
  "َغَرٌض"  وْ ، أ

َ
ُة الَْغاِئيَُّة     "َهَدٌف". وْ أ  ،  يمِ مِ ْص اَل   نَ مِ   ُمْستَوَْحاةٌ َواْْلُجَّ

َ
  الَْكْونِ   ِف   يم  مِ ْص تَ   ودَ جُ وُ   نَّ إِ   يْ أ

ُة الَْغاِئيَُّة إِنَّنَا . َوَتُقوُل  م  مي َص مُ   ودِ جُ  وُ ََعَ   لُّ دُ يَ  ْشيَاءَ ى  رَ نَ   ةِ يعَ بِ الطَ   ُكي   ِف   اْْلُجَّ
َ
ا ِف ة  يَّ قِ طِ نْ مَ   ة  يقَ رِ طَ بِ   ُل مَ عْ تَ   أ َعْت َمع  ، وَُُجِ

  ،    َذِكي   ق  الِ خَ   ودِ جُ وُ يُوِِح بِ تَْرِتيب  ُمْذِهل 
َ
ُة الُْمْستَوَْحاُة    َذِكي.  م  مي َص مُ   وْ أ ِتيِب   َمَظاِهِر الَْمْعَن   نْ مِ إَِذْن، اْْلُجَّ  َواَلنَاُغمِ   َوالَتْ

ةُ ،  َك لِ  ذَ َل إِ   ةِ افَ َض الِ بِ   . اللِ   ودِ جُ وُ   اِت بَ ثْ لِ اْستُْخِدَمْت    نِ وْ كَ  الْ ِف  ا اْْلُجَّ يْض 
َ
ْخَلِقيَُّة الُْمَؤييَدُة لِوُُجوِد الِل،  ُهنَاَك أ

َ
الَِت    األ

َتنَاَوََلا اآلَن. 
َ
 لَْن أ

َمَها   الَِت ،  اْْلَُججَ   هِ ذِ هَ   نَّ كِ لَ  ْ   ةُ فَ لسِ فَ الْ   قَدَّ تَاَحْت  اللِ   ودِ جُ  وُ ََعَ   َرائَِعة    يَ اهِ رَ بَ   ةِ ابَ ثَ مَ بِ   ْت نَ َكَ ،  ونِ رُ قُ الْ   رْبَ عَ   ونَ يُّ يحِ سِ مَ ال
َ
، أ

 ِ    ةِ يَّ يحِ سِ مَ لْ ل
َ
َ   نْ أ َ عَ  الْ ِف   ودَ سُ ت    مِ ال

َ
 َغْرِب    ا ِف مَ يَّ ل سِ ، وَ يِمي ادِ كَ األ

ُ
ْ   ورِ ُص عُ الْ   اِت عَ امِ  جَ ِف   ُث يْ حَ   ،ا وبَّ ورُ أ ، ََكَن ِعلُْم ىطَ سْ وُ ال
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ْي إِنَّ    ِهَ وَِصيَفتَُها.  ةُ فَ سَ لْ فَ الْ وَ   ،ومِ لُ عُ الْ   ةَ كَ لِ مَ ُيْعترََبُ    وِت اللهُ 
َ
   مِ ادِ اْلَ   ةِ ابَ ثَ مَ بِ   نَ َكَ   ةِ فَ سَ لْ فَ الْ   مَ لْ عِ أ

َ
،  وِت اللهُ   ِعلْمِ   اِف دَ هْ أل

 
َ
حيَاِت  ْيَ بَ  ة  دَ حْ وَ  ودُ جُ وُ ُه قَِد اتََّضَح نَّ أل  . ِفي سَ لْ فَ الْ  َوالرُْبَْهانِ  رِ كْ فِ الْ بَْيَ وَ  ةِ يَّ وتِ اللهُ  اَلْْصِ

   ُب ا، َيِ د  دَّ َُمَ ْن  ذَ إِ 
َ
 ومَ تُ   يَس دي قِ الْ   نَْرفَُض الِْفْكَرَة الَْقائِلََة إِنَّ   نْ أ

َ
 ،  وِت اللهُ   ِن عَ   ةِ فَ سَ لْ فَ الْ   َل ْص فَ   َحاَوَل   يِِنَّ وِ كْ ا األ

َ
 ةِ يعَ بِ الطَ   وِ أ

ةِ   الَِت َساَدْت بِوَْضِع َنَظِريَِّة اَلْوِفيِق الْْْكِسيِكي  ا  مهَ تِ دَ حْ وَ   اْْلَِفاَظ ََعَ   َل اوَ حَ   . لَِكنَّهُ ةِ مَ عْ الِ   ِن عَ    َهَذا َهيَْمَن    .ون  رُ قُ   ِلِعدَّ
 َل إِ  الِْفْكِر الََظِريي ْوِفيُق ََعَ  الَ 

َ
َواِخِر    ْط نْ َكَ  يْل وِ انُ يمَ إِ  ََعَ يَِد ٌل ائِ هَ  ُمَؤلٌَّف  رَ دَ َص  نْ  أ

َ
 . َشَ عَ   نَ امِ الَ  نِ رْ قَ الْ ََنَْو أ

تَ ِف  نَّ ُصُدوَر كِ ،  ِبي رْ غَ الْ   رِ كْ فِ الْ   يخِ ارِ  
َ
أ "نْ يل َكَ وِ انُ يمَ إِ   اِب تَ َنْعتَِقُد  بُِعنَْواِن  ْ   دِ قْ نَ ط    ِف   فَاِرقَةٌ   ةٌ ظَ َْلْ ُهَو    "ِت حْ اْلَ   ِق طِ نْ مَ ال

َفَقْد  يخِ ارِ الَ  ثَ اب  تَ كِ   نَ َكَ .  وَ ا يا رِ وْ ا  ْ ِف .  ال َص عِ اقِ وَ   ا   رَ دَ ،  ََتِْديد  الِْكتَاُب  ْ ِف   َهَذا  ال   ُة رَ وْ الَ   يهِ فِ   انَْدلََعْت ي  اَلِ   هِ سِ فْ نَ   ِت قْ وَ  
 
َ
   ةِ رَ وْ الَ  اْعِتبَارِ  َل إِ  يُل مِ نَ وَ  .ةُ يَّ كِ ِريمْ األ

َ
َحَد  ةِ يَّ كِ يرِ مْ األ

َ
 أ

َ
  زِ رَ بْ أ

َ
َ غَ َوالَِت ، يِث دِ اْْلَ  يخِ ارِ  الَ ِف  َوَقَعْت  ِت الَ  اِث دَ حْ األ   ْت يَّ

َ عَ الْ   يخِ ارِ ى تَ رَ ََمْ  .   مِ ال ْ ِف   نْ كِ لَ   بِل رَْجَعة  ْن  ،  َذاتِهِ   ِت قْ وَ  ال
َ
 ُيْمِكُن أ

َ
 ِت الَ   ةَ يَّ رِ كْ فِ الْ   َة رَ وْ الَ   نَّ إِ   وَل قُ أ

َ
  ط نْ َكَ   اُب تَ كِ   ها ثَ دَ حْ  أ

ْ   دُ قْ "نَ   انِ وَ نْ عُ بِ  ْبَعَد ِف َمَداَها   ْت نَ َكَ   "ِت حْ اْلَ   ِق طِ نْ مَ ال
َ
ثِيَُها   ُث يْ حَ   نْ مِ   أ

ْ
   نْ مِ   يي رِ وْ الَ   تَأ

َ
ء    يي أ َق   ََشْ   ةِ يَّ اسِ يَ السِ   ةِ احَ  السَ ِف   ََتَقَّ

ْ   بِثَْوَرةِ     اِت رَ مَ عْ تَ سْ مُ ال
َ
ْ   دُ قْ "نَ   انِ وَ نْ عُ بِ   يِ هِ الشَ    ََكْنْط اِب تَ  كِ ِف وَ .  ا ِتَ لْ ْْنِ إِ   ِش رْ عَ   ِضدَّ   ةِ يَّ كِ يرِ مْ األ ثََّر ََكنْط    ،"ِت حْ اْلَ   ِق طِ نْ مَ ال

َ
تَأ

ِك   يَطاِِني    -   وميُ يد هِ افِ دَ بِتََشكُّ ،  هِ اتِ بَ سُ   نْ مِ   َظ قَ يْ تَ اسْ   هُ نَّ إِ   قَائِل    - اَلْجِريِِبي الرَْبِ  إِ وَ   الَْعِقيِديي
ْن يَُكوَن    َش َيْ   هُ نَّ

َ
  ومَ يُ هِ   َنْقدُ أ

  يِن ادلِ   ِن عَ إَِذْن    يَك اهِ نَ   ََكفَِّة الُْعلُوِم،   بِالِْفْعِل، ُهَو بَِدايَُة الَْقَضاِء ََعَ في ا الَص ذَ  هَ ِف   ار  َص تِ اخْ بِ َتنَاَوْلَاُه  ي  اَلِ ،  ةِ يَّ بِ بَ لسَّ لِ 
ِك، لَِكنَُّه ِف ُغُضوِن َذلَِك   نَ مِ   مِ لْ عِ الْ   اذُ قَ نْ إِ ََكْنْط إَِل َتْقِديِم َنْقِدهِ ُهَو    ََكَن ُجزٌْء ِمْن َدافِعِ ،  نْ ذَ إِ .  انِ يمَ الِ وَ    عَ َض ، وَ التََشكُّ

َسهُ 
ْ
 ََعَ   فَأ

َ
أ ِ   الُْمؤييَدةِ   ةِ يَّ يدِ لِ قْ اَل   لِلُْحَجِج   َتْفِصيِلياا ا  د  قْ ا نَ م  دي قَ مُ ،  يِكي سِ ْْك الْ   اَلْوِفيِق   ةِ رَ جَ شَ   لِ ْص   َ . َوبَِهَذااللِ   ودِ جُ وُ ل ل   مْ ، 

َ وَ ،  اد  حِ لْ مُ ْط  نْ َكَ   نْ كُ يَ  ََعَ   لِ اوِ حُيَ   مْ ل ا  َتَمام  ْ   الَْقَضاَء  لَِكنَُّه  ةِ يَّ يحِ سِ مَ ال ْ ََعَ   الُْهُجومَ   َل اوَ حَ ،  ال ْ ِلفَْساِح    ِق طِ نْ مَ     الِ جَ مَ ال
 ،  انِ يمَ لِ لِ 

َ
 رَ   هُ نَّ أل

َ
 أ

َ
أ ْ   نَّ ى  اْْلَدي    اد  مَ تِ اعْ   إَِل   تََدْهَورَْت   ةَ يَّ يحِ سِ مَ ال ْ ََعَ َزائِد  َعِن  ال اْعِتَماد  َكف   يي َشِ بَ الْ   ِق طِ نْ مَ     ََعَ ، ُدوَن 

مَ ا،  ذَ هَ لِ . وَ انِ يمَ الِ  ِ   َنْقَدهُ   قَدَّ قُوَل    -  دِ قْ ا الَ ذَ هَ   لُبي   ِف وَ .  اللِ   ودِ جُ وُ ل
َ
لَّ أ

َ
ُب أ ،  يح  حِ َص   ْيُ ا غَ ذَ هَ ، فَ اللِ   ودِ جُ وُ ا لِ د  قْ نَ   مَ دَّ قَ   هُ نَّ إِ َيِ

ا لِلُْحَجِج الُْمَؤييَدةِ  َم َنْقد  ِ   لَِكنَُّه قَدَّ ْن َنْعرَِف   نَا ل نَْستَِطيعُ نَّ إِ   اَل قَ   هُ نَّ كِ لَ ،  اللِ   ودَ جُ وُ يَُؤييُد    . َفَقْد ََكَن ُهَو َنْفُسهُ اللِ   ودِ جُ وُ ل
َ
  أ

 
َ
ْ بِ   ودٌ جُ وْ مَ   اللَ   نَّ أ ا يِعي بِ الطَّ   ِق طِ نْ مَ ال ه   وَ .  يِعي بِ الطَ   وِت اللهُ   ِضدَّ   . َوََكَن ُهُجوُمُه ُموَجَّ

َ
َ ََع   ودِ جُ  وُ َل إِ   ارَ شَ أ ، إِْن َجاَز اَلْعِبُي: ْيِ مَ ل

َ عَ الْ  َ عَ الْ بِ  َدََعهُ ي اَلِ  مُ ال   يِِني ومِ الُ  مِ ال
َ
، وَ  وِ أ َ عَ الْ الِْميتَافزِِييِِقي مَ يي رِ اهِ الظَ  مِ ال  . يمَ اهِ فَ مَ  ةَ لثَ ثَ   . َوِف الَْعالَِم الُوِميِِني قَدَّ

َ عَ  الْ ِف  ا َدََعهُ اِت الَ َعِن  َوالِْفْكَرةَ ، اللِ َعِن  الِْفْكَرةَ  دُ َْنِ  ،يِِني ومِ الُ  مِ ال ْن ِزيخ"،  ، َوالِْفْكَرَة َعمَّ
َ
 ََكْنْط "ِدينْج أ

َ
ِف  ءَ الَشْ  وِ أ

   ،هِ اتِ ذَ 
َ
َث ا  مَ دَ نْ عِ فَ   َذلَِك.  َفْهمَ   ُل اوِ حَ نُ سَ وَ ،  ا يق  مِ ا عَ س  فَ نَ   اْلَِقُطوا   ،اآلنَ وَ .  يُ بِ عْ الَ   ازَ جَ   إِنْ ،  رَ هَ وْ اْلَ   وِ أ    ِن عَ   ََتَدَّ

َ
ِف    اءِ يَ شْ األ

 هَ اتِ ذَ 
َ
ْ ، ََكَن يُِشُي إَِل رِ هَ وْ اْلَ   ِن عَ   وْ ا، أ ْ ِمَن ا الِْميتَافزِِييِِقي ى  وَ تَ سْ مُ ال   ونَ مُ لَ عْ تَ   . هِ اكِ رَ دْ  إِ ا ََعَ نَ اسي وَ حَ  َة رَ دْ قُ   َيُفوُق ي  اَلِ ،  عِ اقِ وَ ل

 
َ
   نَّ أ

َ
 ، وَ ونَ لطُ فْ أ

َ
ِث   يَ عِ ولَ وا مُ نُ َكَ   ةِ فَ لسِ فَ الْ   نَ مِ   مْ هُ ْيَ غَ و، وَ طُ سْ رِ أ ْشيَاءِ   رِ هَ وْ جَ   نْ عَ   بِاَلَحدُّ

َ
اى  رَ ا ل نَ نَ نَّ كِ لَ .  األ بَد 

َ
  رَ هَ وْ جَ   أ
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ْشيَاِء،
َ
ْو    ةِ رَ جَ الشَ   رَ هَ وْ جَ   اْلَتَّةَ ى  رَ ل نَ فَِإنَّنَا    .ِجَّ ارِ اْلَ   َمْظَهَرَها بَْل نََرى َفَقْط    األ

َ
، بَْل    رَ هَ وْ جَ أ ا. َول  ى  رَ نَ َفَقْط  الْبََشِ بََش 

   -اِلنَْساِن    َس فْ نَ َنْعرُِف  
َ
ْ   َعْن َطِريِق   -   ٌس فْ نَ   هِ يْ دَلَ   نَ َكَ   نْ  إِ ّتَّ حَ   وْ أ   يِب بِ الطَ   اَلَهاُب إَِل   ِِن نُ كِ مْ ل يُ . فَ يلِ لِ حْ الَ وَ   ةِ ظَ لحَ مُ ال

 قَائِل    لِلُْخُضوِع لِلَْفْحِص،
َ
اُتَها ا  مَ وَ   ؟ِس فْ نَ   ْكُ شَ   َكيَْف َيبُْدو،  يُب بِ ا الطَ هَ يُّ : "أ َ    ؟"ةُ يَّ وِ يَ اْْلَ   ُمَؤشي

َ
  اكُ رَ دْ إِ ُه ل ُيْمِكُن  نَّ أل

.  ِس فْ الَّ  ِي   -  الَْعالَِم الَْمادييي ِفيَما َوَراَء    ،ةُ فَ لسِ فَ ا الْ هَ بِ   مَ لَّ  سَ ِت الَ   الِْميتَافزِِييِقيَّةِ   ِق قائِ اْْلَ   تِلَْك   ُكُّ فَ ،  َوبِاَلاِل   بِاْْلََواسي
َ
  أ

 ْ ْو َما َيتََجاَوزُ يقْ زيِ افِ يتَ مِ ال
َ
َ عَ الْ   يَا، أ ْ   مَ ال ُموُر    -  يَّ ادي مَ ال

ُ
ي اْلِْ   اكِ رَ دْ الِ   للِ خِ   نْ مِ   اِش  بَ مُ تَُها بَِشْك   فَ رِ عْ مَ   نُ كِ مْ ل يُ تِلَْك األ .  سي

ْو  ا  هَ تِ يَ ؤْ رُ   ََعِجُزوَن َعنْ فَِإنَّنَا  
َ
ْو  ا  هَ قِ وُّ ذَ تَ أ

َ
َ أ  هَ سِ مْ ل

َ
ُمورُ   َك لْ تِ   إَِل آِخِرِه.  ،ا هَ مي شَ   وْ ا أ

ُ
َ  األ َ عَ  الْ َل إِ ََكنْْط  ها  بَ سَ ن ، ِمثِْل يِِني ومِ الُ  مِ ال

   اِت الَ 
َ
   ِس فْ الَ   وِ أ

َ
نَُّه يُوَجُد َما يَُسّمَّ   فََكيَْف َنْعلَمُ   الَْعْقِل.  وِ أ

َ
 َك سِ فْ ِلَ   وُل قُ تَ قَْد    ؟اِت الَ بِ   أ

َ
َ   رُ مْ : "األ ا  يٌط سِ ب يع  ََعَ . فَِإنَّنَا َُجِ

ْينَا  ْي دَلَ
َ
ْنُفِسنَا، أ

َ
ْ   نَ مِ   نَْوعٌ   َوْْع  بِأ  حُيَليُل ََكنْط    نَّ كِ لَ .  "اِتي الَّ   ْْعِ وَ ال

َ
: ، َوقَاَل ِفي سَ لْ فَ   َمنُْظور    نْ ، مِ َعْن َكثْب    َك لِ ذَ   اْبتََدأ

ْ الِ  ِس فْ نَ  اُس يَ قِ  ُيْمِكنُنَا  َف يْ كَ   نْ كِ "لَ  َ عَ الْ   ِف  اللِ َل إِ  اَت الَ َوَهَكَذا، َضمَّ  ؟"انِ سَ ن  . رُ هَ وْ اْلَ وَ  ،والاُت  ،اللُ : يِِني ومِ الُ   مِ ال

.    . بَْل ِِبََسِب رِ هَ وْ جَ لْ لِ   ودَ جُ ل وُ وَ ،  اِت لَ لِ   ودَ جُ ل وُ وَ ،  للِ   ودَ جُ ل وُ   هُ نَّ إِ لَْم َيُقْل ََكْنْط   ْمُر َمْعِرِفٌّ
َ
ْمُر َيتََعلَُّق ََكْنْط، األ

َ
فَاأل

 ،  ِق ائِ قَ اْْلَ   هِ ذِ هَ   نْ عَ   ء  ََشْ   ةَ فَ رِ عْ مَ   َهْل نَْستَِطيعُ "بِاآلِت:  
َ
َساِس،  ة  ودَ جُ وْ مَ   ْت نَ َكَ   اذَ ا إِ مَ   وْ أ

َ
 ِمي لْ عِ الْ   اْلَْحِث   َعْن َطِريِق   ِمَن األ

.  هُ ابُ وَ جَ  نَ َكَ وَ  ؟"الَْعْقلِِني  َواْلَْحِث  ِتَها ا نَ تُ فَ رِ عْ مَ فَ بِالَْفِ ةٌ  بُِرمَّ َ عَ ا الْ ذَ هَ ََعَ  قَاِِصَ ْي مِ ال
َ
َ ََع ، أ  الَظَواِهِر.   مِ ل

َ عَ الْ لَيَْس ُهَو    وَََعلَُم الَظَواِهرِ     وُل قُ نَ   الَْعِجيَب.  مَ ال
َ
ُق ا  ان  يَ حْ أ    ِحَي َيتََفوَّ

َ
ْي إِنَُّه  ،  "ةٌ رَ اهِ ظَ "  هُ نَّ إِ   ةِ اَض يَ  الرِ ِف   مْ هُ دُ حَ أ

َ
  ٌل هِ ذْ مُ أ

ْي إَِل  ِس مْ اْلَ   واسي اْْلَ بِ   هُ اكُ رَ دْ إِ   إَِل َما ُيْمِكنُ   "َظاِهَرٌة"  ةُ مَ ََكِ بَْل تُِشُي  ،  ّلَُكَّ َوَرائٌِع.  
َ
َ ََع ، أ َ عَ الْ وَ   الَْمَظاِهِر،  مِ ل   نُ كِ مْ ي يُ اَلِ   مِ ال

. وَ   ا.يا مِ لْ عِ   َوفَْحُصهُ   هُ يلُ لِ ََتْ وَ   هُ تُ اسَ رَ دِ  ْ   بِاْسِتْخَدامِ   هُ نَّ إِ ََكْنْط    اَل قَ َهَذا ُهَو الَْعالَُم الَظاِهِريُّ    ِق طِ نْ مَ ال
َ
ل ،  ِمي لْ عِ الْ   اْلَْحِث   وِ أ

ةَ . بَْل  ا نَ  هُ َل ا إِ نَ هُ   نْ مِ   اَل قَ تِ النْ   نَْستَِطيعُ  َ عَ الْ   ْيَ ا بَ هَ زُ اوُ َتَ   نُ كِ مْ ل يُ   ةٌ وَّ هُ   َثمَّ َ ََع وَ   اهُ رَ ي نَ اَلِ   مِ ال ْ   ْيِ غَ   رِ هَ وْ اْلَ   مِ ل .  ورِ ظُ نْ مَ ال
.ُهنَا    يُوَجدُ ا  مَ بِ   ة  يَّ يققِ حَ   ة  فَ رِ عْ مَ   اْكتَِساَب   نَْستَِطيعُ ، ل  َوبِاَلاِل  َْعَ

َ
   َوِمنَ   بِاأل

َ
نَُّه   ةِ يَّ يسِ ئِ الرَ   اِب بَ سْ األ

َ
َمَها أ لَِك الَِت قَدَّ ِلَ

 "َمَع    قَاَل:
َ
ِي    -ا  يهَ فِ   يُش عِ  نَ ِت الَ   َداِخَل ادَلائَِرةِ   ُل مَ عْ يَ   ةِ يَّ بِ بَ السَ   ونَ انُ قَ   نَّ أ

َ
َ عَ الْ أ َد    نَْستَِطيعُ ل    -  يي رِ اهِ الظَ   مِ ال كُّ

َ
  ةِ يَّ نِ َك مْ إِ   نْ مِ اَلأ

َ عَ  الْ ََعَ   هِ يقِ بِ طْ تَ   ،  الِْميتَافزِِييِِقي   مِ ال
َ
ْ   اْسِتْخَدامَ   نَْستَِطيعُ ل  إِنَّنَا    يْ أ ْ   ِق طِ نْ مَ ال  نِ وْ كَ الْ   نَ مِ ِلَِصَل    َوالَتِيَجِة،  ِب بَ  السَ ََعَ   ِِني بْ مَ ال

َ عَ ا الْ ذَ هَ   نْ مِ ، وَ  اللِ َل إِ  َ عَ  الْ َل إِ   مِ ال ِ   ِق ائِ فَ الْ   مِ ال ا.  "ةِ يعَ بِ لطَ ل ك    نَ ، َكَ َذَكْرُت ا  مَ كَ وَ ،  َوِلَ    ةِ فَ رِ عْ مَ   إِْمَكِنيَّةِ   ِف   ُمتََشكي
َ
  ِن عَ   ء  ََشْ   يي أ

 . اللِ 

ْ ِف وَ  ِ   هِ دِ قْ  نَ ِف   اَل ، قَ َذاتِهِ   ِت قْ وَ  ال ْغَراض    هُ نَّ إِ ،  ِلي مَ عَ الْ   ِق طِ نْ مَ لْ ل
َ
   يَنْبَِغ ،  ة  يَّ لِ مَ عَ   أِل

َ
َ مَ ا كَ يَ ََنْ   نْ أ نَُّه    وْ ا ل

َ
   َفيَنْبَِغ   يُوَجُد إَِلٌ.أ

َ
 نْ أ

 ؛  ة  نَ كِ مْ مُ   ةُ ارَ َض اْْلَ   ونَ كُ تَ َحّتَّ    بِوُُجوِد إَِل ،  نَ مِ ؤْ نُ 
َ
،ى  َنَ ا سَ مَ ، كَ اللِ   ودِ جُ وُ   ةَ يَّ ِض رَ فَ   نَّ أل ْجِل وُُجوِد   ةٌ يَّ ورِ رَضُ   َبْعَد قَِليل 

َ
أل

 
َ
.  لقِ خْ أ َ   َذاإِ وَ يَّات  َهاِدفَة     تُوَجدْ   مْ ل

َ
ْن تُوَجدَ   اٌت يَّ قِ َل خْ أ

َ
   ونَ دُ . فَ ةٌ رَّ مِ تَ سْ مُ   ةٌ ارَ َض حَ   َهاِدفٌَة، ل ُيْمِكُن أ

َ
   ات  يَّ لقِ خْ أ

َ
  ون  انُ قَ   وْ أ

ْو    ةِ يلَ ِض فَ  الْ ََعَ   ِِني بْ مَ 
َ
ْ ، َستَنَْحِدُر  ل  جِ ََع الُْمْطلََقِة، إِْن آِجل  أ   ُث يْ حَ ،  َض وْ فَ الْ إَِل  وَ   قَانُوِن الَْغابَِة،  إَِل اتيبَاِع   اُت عَ مَ تَ جْ مُ ال
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  َ َعربَّ قَْوى. 
َ
لأِل :  َعنْ   ِك سْ فْ ويِ تُ وسْ دُ اْلََقاُء  قَائِل  َ   نْ "إِ   َذلَِك  ء  ،  َلٌ إِ   يُوَجدْ   مْ ل ََشْ ُكُّ  ُل اح  بَ مُ   يَِصُي  َوُيََْتَ  إَِل   ونُ انُ قَ الْ   ا، 

،يلت  ِض فْ تَ  ْن ُيْعَمَل وَ   َشْخِصيَّة 
َ
 بَِما ُيْعَمُل بِالِْفْعِل". يُْستَبَْدُل َما يَنْبَِغ أ

 لَِكْن ََعَ  
َ
ْ   ةُ يسَ نِ كَ الْ   ِت عَ قَ وَ   بَِسبَِب َهِذهِ الُشُكوِكيَِّة،،  ال  حَ   يي أ  ِف   ةُ يَّ يحِ سِ مَ ال

َ
، َوادِلفَاِعيييَ   يَ يي وتِ اللهُ   نَ مِ . َوالَْكِثُي  ة  مَ زْ  أ

َه إَِل   دِ قْ ذا الَ هَ ُظُهوِر    دَ عْ بَ  ،  يِعي بِ الطَ   وِت هُ الَل وَ ،  يِكي سِ ْْك الْ   اَلْوِفيِق   تََراَجُعوا َعْن َتبَِني ،  ةِ يَّ يدِ لِ قْ اَل   اْْلَُجِج   اَلِي وُجي
ُ مَ ُمتَِّبِعَي   ن ْ وَ   .(fideism)  "ةَ يَّ انِ يمَ "الِ   وِت  اللهُ ِف   يهِ مي سَ ا   " ِف ان  يمَ "إِ   ةِ مَ ََكِ   نْ مِ   قٌّ تَ شْ مُ   (" ةُ يَّ انِ يمَ "إِ )  fideism  حُ لَ طَ ْص مُ ال

ْن َنْقبََل فِْكَرَة وُُجودِ   ة  اطَ سَ بَ  بِ ِِن عْ تَ   ةُ يَّ انِ يمَ الِ وَ ِة.  يَّ ينِ اللتِ 
َ
ل  ِمْن نَْوع  َما. فَ ان  يمَ إِ   بَِقْفَزةِ   امِ يَ قِ الْ َعْن َطِريِق    ،انِ يمَ الِ بِ   اللِ   أ

ا   اللِ   فِْكَرةِ وُُجودِ    َمْعِرفَةُ نُ كِ مْ يُ     َك يْ لَ عَ . فَ اللِ   ودِ جُ وُ   إِثْبَاَت   نَْستَِطيعُ ، ل  بِالَْمنِْطِق. َوَقْطع 
َ
 ،  انِ يمَ الِ بِ   َك لِ ذَ   َل بَ قْ تَ   نْ أ

َ
بِنَاء     وْ أ

ِلي   ََعَ افِْتَاض   وَّ
َ
   َك نُ كِ مْ ا يُ مَ بَّ رُ   آَخَر.  ء  ََشْ   ُكُّ َعلَيِْه    َن بْ يُ   ِمْن نَْوع  َما،  أ

َ
ا    َتْفَتَِض   نْ أ  ،  اللِ   ودَ جُ وُ ُمْسبَق 

َ
   وْ أ

َ
  ودِ جُ وُ بِ   تَُسليمَ   نْ أ

ْ بِ   اللِ   ودِ جُ وُ   اَت بَ ثْ إِ َك لَْن تَْستَِطيَع  نَّ كِ لَ .  انِ يمَ الِ بِ   اللِ  َمَع    يَ يي وتِ اللهُ وَ   ةِ فَ لسِ فَ الْ   نَ مِ   الَْعِديدُ   اتََّفَق ،  َذَكْرُت ا  مَ كَ وَ .  ِق طِ نْ مَ ال
ِي،  

ْ
 وِت اللهُ بِنَاِء    ةَ دَ ََع إِ   َشَ عَ   نَ امِ الَ   نِ رْ قَ الْ   ذُ نْ مُ   ْط، وََحاَولُوا ْن َكَ   يْل وِ انُ يمَ لِ   نَ ََع ذْ الِ   ونَ رُ آخَ   َض فَ ا رَ يمَ فِ ََكنْط ِف الَرأ

لِ   ، العْ ََعَ   دي لرَّ الَطِبيِعي ََكنْط  ِت الَ   اِت اَض ِتَ   بَْداها 
َ
الِل.  يي يدِ لِ قْ اَل   انِ يمَ الِ   دَّ ِض   أ بِوُُجوِد  الْهِتَمامِ   ُت نْ كُ   ا  ذَ هَ بِ   َشِديَد 

َ   ب  بَ سَ  لِ ةِ يَّ يمِ لِ عْ  الَ ِت نَ هْ  مِ ِف   الَمْسَع   ، َوُهَو َرْغبَِت  يط  سِ ب
َ
   نْ أ

َ
   ونَ كُ أ

َ
ْ   اِب تَ كِ لْ ُتَاَه اا  ين  مِ أ ا ِس دَّ قَ مُ ال رَى َتَعارُض 

َ
َ   . َوأ ا يط  سِ ب

 . يدُ دِ اْلَ   دُ هْ عَ الْ  هُ مُ لي عَ ا يُ مَ وَ  َمُه ََكْنْط لَّ ا عَ مَ  ْيَ بَ 

   َق بَ سَ 
َ
 رَ قَ   نْ أ

ْ
ْصحاِح   ِف ا  نَ أ

َ
   األ

َ
ُ بُ   وُل سُ الرَ   قَاَل   ُث يْ حَ ،  ةَ يَ ومِ رُ إَِل    ةِ الَ سَ رِ ال  نَ مِ   لِ وَّ األ    إِنَّ   ُس ول

ُ
ْ   ْيَ غَ   اللِ   ورَ مُ أ ، ِمثَْل  ةِ ورَ ظُ نْ مَ ال

بِالَْمْصنُوََعِت.  ةِ يَّ دِ مَ الَسْ   قُْدَرتِهِ  تُْدرَُك  بُولُُس   ْن،ذَ إِ   َولُهوتِِه،  إِ نَ هُ   نْ مِ   الْوُُصوَل   نَْستَِطيعُ   نَا نَّ إِ   قَاَل  هُ َل ا  وَ ا نَ    إِ ، 
  دُ وجَ يُ   هُ نَّ

ِكيَدةٌ،  مٌّ ََع   نٌ َل عْ إِ 
َ
، بَْل أ ْ   َك لْ تِ . وَ ا هَ للِ خِ   نْ مِ وَ   ةِ يقَ لِ  اْلَ ِف  َيَْعُل َمْعِرفََة الِل لَيَْسْت َفَقْط ُمْمِكنَة  َظاِهَرٌة وََجِليٌَّة    ةُ فَ رِ عْ مَ ال

رََجة    َ عَ الْ   َتَْعُل دِلَ . َولَوْ ل عُ بِ   مَ ال ا   نَ َكَ   ْذر  َ عَ ا الْ ذَ هَ   ْيَ بَ   زٌ اجِ حَ   ُهنَاَك َحقا َ ََع وَ   مِ ال ْي لَوْ اللِ  مِ ل
َ
ى  دَلَ ا، يَِصُي قا ُمِ   ََكْنْط   نَ َكَ  ، أ

ْ   ْيِ غَ  ِحبَّاُء،ِن مِ ؤْ مُ ال
َ
َها األ يُّ

َ
َ ل  ائِ قَ   هِ لِ هْ ِبَ   عُ رُّ ذَ الَ   هُ نُ كِ مْ يُ ، وَسَ اللِ   قَّ حَ   لَِرفِْضهِ   رٌ ذْ عُ   ، أ    مْ : "ل

َ
 .ا"نَ  هُ َل ا إِ نَ هُ   نْ مِ   الْوُُصوَل   عِ طِ تَ سْ أ

ُ بُ   ولِ سُ الرَ   يمِ لِ عْ تَ   ْيَ بَ   عٌ اسِ شَ   يُوَجُد فَْرٌق ،  نْ ذَ إِ   ط. وَِحَي  نْ يل َكَ وِ انُ يمَ إِ   يمِ لِ عْ تَ وَ   َس ول
َ
 ،  يِحي سِ مَ كَ َهَذا    َل إِ   رُ ظُ نْ أ

َ
  َذا "إِ   :وُل قُ أ

ُ بُ   نَ َكَ  ا،    ُس ول بُ فَ ُمِقا  ِمْن    دَّ ل 
َ
ا،  ََكنْط  نَ َكَ   لَوْ وَ ْط ُُمِْطئ ا.  نْ يل َكَ وِ انُ يمَ إِ يَُكوَن    نْ أ بُ فَ   ُمِقا  ِمْن    دَّ ل 

َ
ُ بُ يَُكوَن    نْ أ   ُس ول

 د  دَّ َُمَ ا". َهَذا،  ئ  طِ ُُمْ 
َ
   نَْستَِطيعُ ل  نَا  نَّ إِ   وُل قُ يَ ََكنْط    نَّ ا، أل

َ
َ عَ ا الْ ذَ هَ   ةِ فَ رِ عْ مَ   للِ خِ   نْ مِ   اللَ   َنْعرَِف   نْ أ   دُ هْ عَ الْ   وُل قُ يَ   يِ  حِ ِف ،  مِ ال

َ عَ ا الْ ذَ هَ   ةِ فَ رِ عْ مَ  للِ خِ  نْ مِ بِالِْفْعِل  اللَ   ُف رِ عْ ا نَ نَ نَّ إِ  يدُ دِ اْلَ   ، مِ ال
َ
ْن َنْعرَِف الَل َكْوِنياا. نَا نَْستَِطيعُ نَّ إِ  يْ أ

َ
 أ

ةِ   ََعَ   ةٌ يَّ نِ بْ مَ   اللِ   ودِ جُ وُ   َعنْ   ةِ يَّ يدِ لِ قْ اَل   اْْلَُجِج   ُكَّ   نَّ إِ   ل  ائِ قَ   ُه دَ قْ نَ ََكنْط    عَ ابَ تَ  ْ   اْْلُجَّ ِ يَّ ودِ جُ وُ ال ِة الُْمَؤييَدةِ ل ْي اْلُجَّ
َ
  ودِ جُ وُ ِة، أ

َم    اللِ     يُس دي قِ الْ الُْمْستَوَْحاةِ ِمَن الْوُُجوِد. قَدَّ
َ
ْ أ ِة،لَِهِذهِ    ةَ يَّ يكِ سِ ْْك الْ   ةَ يغَ م الِص لْ سِ ن ي ل  اَلِ   نُ ئِ َك الْ   وَ هُ   اللَ   نَّ إِ   قَائِل    اْْلُجَّ

ء   رُ وُّ َص تَ   نُ كِ مْ يُ    وُُجوِد ََشْ
َ
 . هُ نْ مِ  مَ ظَ عْ أ

َ
  وَ هُ  اللَ  نَّ إِ  ُل وْ قَ الْ  ُيْمِكنُ ، رَ آخَ  ي  بِ عْ تَ بِ  وْ أ

َ
 نَّ إِ . َوقَاَل هُ رُ وُّ َص تَ  نُ كِ مْ يُ  ن  ئِ َكَ  مُ ظَ عْ أ
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َ
ْن ُيْعترََبَ   دَّ ل بُ   هُ رُ وُّ َص تَ   نُ كِ مْ يُ   ن  ئِ َكَ   مَ ظَ عْ أ

َ
 ا،  ود  جُ وْ مَ   ِمْن أ

َ
   اْعترََبَْت   نِ إِ   َك نَّ أل

َ
   نَّ أ

َ
ُهَو َفَقْط    هُ رُ وُّ َص تَ   نُ كِ مْ يُ   ن  ئِ َكَ   مَ ظَ عْ أ

 ،  اَل يَ اْلَ   عِ نْ ُص   نْ مِ 
َ
ْ يَْس لََها َما يَُكافِئَُها ِف  لَ   ة  رَ كْ فِ   دُ رَّ َُمَ   وْ أ  ،   اللِ ِف   رُ كي فَ تُ   ، فَِإنََّك بَِهَذا لَْسَت عِ اقِ وَ ال

َ
نِْسلْم قَاَل   نَّ أل

َ
  إِنَّ   أ

ء     رُ وُّ َص تَ   نُ كِ مْ ي ل يُ اَلِ   وَ هُ   هُ دَ حْ وَ   اللَ   وُُجوِد ََشْ
َ
نَُّه  هُ نْ مِ   مَ ظَ عْ أ

َ
ُر الَصِحيُح َوالْوَِحيُد َعنُْه ُهَو أ ، ودٌ جُ وْ مَ وَ   نٌ ئِ َكَ ، َواَلَصوُّ

نَُّه 
َ
  نُ كِ مْ ل يُ  نٌ ئِ َكَ بَِمْعَن أ

َ
 .  َموُْجود اونَ كُ يَ   لَّ أ

ِن. قَاَل ََكْنْط    . وَسنَتَناَوُل َذلَِك َك لِ ذَ ََكْنْط    َعرََض   ْخَرى بَِمِزيد  ِمَن اَلَمعُّ
ُ
ة  أ ْ َحيُْث    نْ مِ   هُ نَّ إِ قَِريب ا َمرَّ   ْيَ بَ   َق رْ ل فَ ،  ومِ هُ فْ مَ ال

 ،  يِِقي قِ حَ   ن  ئِ َكَ وَ   اِضي ِتَ افْ   ن  ئِ َكَ 
َ
نَُّه يُوَجُد  اَل قَ   هُ نَّ أل

َ
، بَِمْعَن أ

. لَيَْس الْوُُجوُد ِصَفة  الِْفْكَرةِ    ْيَ بَ   ٌق رْ فَ  إِنَّ الْوُُجوَد لَيَْس ِصَفة 
 ِر،  ولادلُ   ةِ يقَ قِ حَ وَ  ولرِ ادلُ  َعِن 

َ
َمَها  ِت ا الَ هَ سُ فْ نَ  ةُ جَّ اْْلُ  ِهَ   هِ ذِ هَ . ولرِ ادلُ  ومُ هُ فْ مَ  وَ هُ  ولرِ ادلُ   ومَ هُ فْ مَ  نَّ أل   دَّ و ِض يلُ ونِ جُ  قَدَّ

 
َ
ْ أ َث َعِن ملْ سِ ن :  رِ زُ اْلُ ، ِحَي ََتَدَّ فَْضِل َجِزيَرة   وُُجوُد فِْكَرة  "، قَائِل 

َ
يَّ َعْن أ   اَل قَ وَ .  "َحِقيَقة  ا  هَ لُ عَ ل َيْ   ا هَ رُ وُّ َص تَ   نُ كِ مْ يُ  دَلَ

 
َ
ْ أ   دْ قَ "لَ  :ملْ سِ ن

َ
 سَ أ

ْ
ُث مَ هْ فَ  َت أ ََتَدَّ

َ
  رِ زُ اْلُ   ِن عَ  قَْصِدي. لَْسُت أ

َ
  ولراِت ادلُ  وِ أ

َ
ُث رَ آخَ  ء  ََشْ  أيي  وْ أ ََتَدَّ

َ
  ة  الَ حَ   نْ عَ ، بَْل َفَقْط أ

ء    نُ كِ مْ ي ل يُ اَلِ   ِن ئِ َك الْ   َك لِ ذَ   نْ عَ ،  ة  دَ احِ وَ  ُر وُُجوِد ََشْ    تََصوُّ
َ
 ،  هُ ودَ جُ وُ   رُ وُّ َص تَ   ُب ي َيِ اَلِ وَ ،  هُ نْ مِ   مَ ظَ عْ أ

َ
ْ   نَّ أل ْعَظمُ   ودَ جُ وُ ال

َ
  أ

ْ   مِ دَ عَ  نْ مِ    . فَالْوُُجوُد ِف الَْواقِعِ ودِ جُ وُ ال
َ
 ".الِ يَ  اْلَ ِف   َُمَرَِّد الْوُُجودِ   نْ مِ  ُل َض فْ أ

ْخِتُم َحِديِِث بَِهَذا: ِف َنْقِد ََكنْط  نْ كِ لَ .  اذَ ا هَ نَ مِ وْ يَ   إَِل   َهَذا اْلََدُل ُمْستَِمرٌّ 
ْ
،  اللِ   الُْمَؤييَدةِ لِوُُجودِ   ةِ يَّ يدِ لِ قْ اَل   لِلُْحَجِج   َسأ

يُعها   ُُتْتََْصُ   إِنََّها   اَل قَ  ْشَكلِ   ِف   ةِ ايَ هَ الِ   ِف   َُجِ
َ
ِة الْوُُجوِديَِّة،  َشْك  ِمْن أ نَّنَا    اْْلُجَّ

َ
   َذاإِ أل

َ
 نَ دْ رَ أ

َ
ْ إِنَّ  فَ ،  يَ يي قِ طِ نْ مَ   ونَ كُ نَ   نْ ا أ   َق طِ نْ مَ ال

ْ   َكْونِ   دَ رَّ َُمَ   نَّ كِ لَ .  اللِ   ودَ جُ  وُ ِض تَ قْ يَ   ِِن عْ ل يَ   اللِ   ودَ جُ وُ َيْقتَِض    ِق طِ نْ مَ ال
َ
أ َفَقْط ، بَْل  ودٌ جُ وْ مَ   اللَ   نَّ      َيْعِِن 

َ
ْ   نَّ أ   َق طِ نْ مَ ال

لُوا َرفََض    َولَِهَذا  ا.يا قِ طِ نْ مَ   ةِ ايَ هَ الِ   ِف   ل يَُكوُن الَْواقِعُ ا  مَ بَّ رُ   نْ كِ لَ   .َك لِ  ذَ ِض تَ قْ يَ    ةِ فَ سَ لْ  فَ َل إِ   َكِثُيوَن َنْقَد ََكْنْط، َوََتَوَّ
ْ   ةِ فَ سَ لْ فَ لْ َكَ ، ِق طِ نْ مَ  الل     .مَ وْ اْلَ  َُمْتََمَعنَا  احُ تَ  َتْ ِت الَ   ةِ يَّ بِ سْ  النِ َل إِ وَ ، ةِ يَّ ودِ جُ وُ ال

 

ْر. يِس. ْسرْبُول
َ
ْكتُور أ نْْدُرو  ادلُّ

َ
يِس أ َحَد رَُعةِ َكِنيَسِة الِْقدي

َ
ُس َهيْئَِة ِخْدَماِت ِلُجونِي، َوَكَن أ  St. Andrews)  ُهَو ُمؤَسي

Chapel  ) ِس لِلِْصلِح َل َرئِيس  ِلُكييَِّة الِْكتاِب الُْمَقدَّ وَّ
َ
 Reformation)  ِف َمِدينَِة َساْنُفورْد بِِوليَِة فْلُوِريَدا، َكَما َكَن أ

Bible College)  " بَِما ِف َذلَِك ، ْكََثِ ِمْن مائَِة ِكتاب 
َ
 ". أدَهَشِن األلم" و" َكُّنا لهوِتيُّونَ َوْهَو ُمَؤليُف أ
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