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التقوى

�Ã Hيع �لذين عرفو� �هللا 
�ملقا)  ֲדم  "�ستقر   �
مستبصر   Û�E بوعي 
'ما)  ""قفو�   ،� �هللا  "تلقو� "حي 
�حلق "جها لوجه قد �حتد� كلمتهم 
"�لسال)،  �ملحبة   � هو  'نه  على 
�لسكينة  "هو  �ألعظم،  �لنو�  "هو 
"هو   ،Eملال�" �مللجأ  "هو  �ملبا�كة، 
�Cدe "�لغاية. "Ãيع '"لئك �لذين 
شعر"�   � �هللا   W متام-  �ستغرقو� 
هائل  *يط   W �نغمسو�  قد  بأ�م 
 Ndمن �ملحبة "�خل6 "�لسال) "�لسعا

�لذ[ ال ُيوصف.
: �dملسيح �ملوعو� Pلذلك يقو"

'عظم   H�" �Cنا،  فرd"سنا   H�”
ملذ�تنا W �بنا، ألننا �'يناD ""َجْدنا 
فيه �حلسَن كله. هذ� �لكنـز جلديٌر 

به   Hُإلنسا� �فتد�  "لو   Oباالقتنا
 Oَحلِرّيٌة بالشر� Nجلوهر� Dحياَته، "هذ
كلَّ  طلبها   W  Hإلنسا� ضّحى  "لو 

(٤١ � iسفينة نو) .“Ddجو"
�H �لعقل �لتصو�ّ[ عاجٌز متام- عن 
ميكن  "ال   ،� �هللا  طبيعة   `��d�
من  �ال  �ملعرفة  حق   � �هللا  معرفة 

خالP �لوحي �إلCي فقط.
 ،Ddهللا � ليس *جوب- عن عبا� H�
"لكّن �حلجا# �لذ[ بيننا "بينه هو 
W 'نفسنا كما يقوP �لشيخ �لرئيس 

�بن سينا �»ه �هللا.

�لدينية Cلنظريا��لدين �
 M� Pلدين هو طريق �لوصو� Hكا �E�
�هللا � حيث �ملحبة "�لسال) فالبد 
�لدين "�لنظريا�  نفّرG بني   H' من 

نشأ�  �لدينية  فالنظريا�  �لدينية، 
من 'شخا� متدينني حا"لو� صياغة 
لكي  �مزية  بطريقة  �لدينية  جتربتهم 
يسهل على 'تباعهم �لذين a يبلغو� 
 H' �لعالية  �لر"حانية  �ملقاما�  تلك 
يستوعبها. "a تلبث هذD �لنظريا� 
فاستحالت  شذ���  تطاير�   H'
�M �آلe �لنظريا� �ملتعا�ضة، "قد 
�شاعة  على  �لنظريا�   Dهذ عملت 
هى  فأصبحت  �لنا®  بني  �لتفرقة 
 Nحليا� سبيل   W  Nعثر حجر  نفسها 
"�حد  فهو  �لدين  "'ما  �لدينية. 
"�لنظريا�  Ãيعا.  للبشر  بالنسبة 
�لدينية ال تعد" 'كثر من نسبة بعض 
بعض  "تطبيق   � �هللا   M� �لصفا� 

�لتصو��� عليه.
 Pتقو  Pملثا� سبيل  على  فاملسيحة 

Zلزه�� uها
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�ألقانيم،  مثلث  "�حد   � �هللا   Hبأ
"'H �ألقنو) �لثا قد حل W جسد 

�ملسيح �لناصر[ �.
�هللا   Hبأ  Pيقو ال  فإنه  �إلسال)  'ما 
 Hلقر��  H� Cا صفا� حسية،   ��E
Cا   ��E  � �هللا   Hبأ  Pيقو �لكرمي 
'{اO فا{ه �لر»ن "�لرحيم "مالك 
 O]لبا��" �خلالق  "�{ه  �لدين  يو) 

.Oلك من �أل{اE 6غ M� ملصو��"
ال  �لعقل   H' سبق  فيما  قلنا  "قد 
�ملعرفة،  يعرe �هللا حق   H' يستطيع 
"لكن �لعقل يستطيع 'H �كم على 
 (' صائبة  'كانت  �لدينية  �لنظريا� 
�هللا   H�  Pيقو من  "هنا`  خاطئة. 
ُعرe بالعقل، "هذ� قوP غ6 صحيح 
�H� E �لذ[ ُعرe بالعقل هو �لنظرية 
�لدينية �لصحيحة. 'ما معرفة �هللا � 

فال تكوH بغ6 �لوحي �إلCي. 
 � �هللا  عرفو�  �لذين  هم   Oألنبيا�"
 ،Oأل"ليا� بعدهم  من   ¡ �ملعرفة  حق 
"قد تكّلم �هللا � معهم بلغة �لرمز 
"�ملجاg حÀ يسهل علينا Fن 'تبا� 
�ألنبياH' O نعرe �هللا بشكل جزئي 
حÀ يكوE Hلك عون- لنا W طريقنا 

�M �هللا �.
قد   Oألنبيا�  (�d ما  قائل   Pيقو "�مبا 
فإ�م  �لرمزية  باللغة  �هللا  عن  تكلمو� 
'نفسهم ال يعرفوH �هللا حق- مثلنا  هم 

متام-.
ضر"�يا  شرط-  هنا`   H' "�حلق 
�لتمثيل   "'  gملجا� من  بكل   Hيقتر
�لرمزية "هو  �لكناية   "' �لتشبيه   "'
مع-  �ليه   gملرمو�" �لرمز   Hيكو  H'
حاضرين 'ما) Eهن �لشخص �لذ[ 
يستخد) �لرمز، "�a �E يتوفر هذ� 
 M� لرمزية� Pفهنالك تتحو Õلشر�
مع©  كل  من  متام-  خالية  عملية 

.iسا� Pخيا M� Pتتحو"
 � �هللا  عن  يتكلم  عندما  فالن+ 
بالرمز "�ملجاg تكوH طبيعة �هللا �ل2 
 P"عرفها بالوحي ماثلة 'مامه "�ا
�لتعب6 عن هذ� �لذ[ ال ميكن �لتعب6 

عنه باللغة �حلرفية.
"�حلق 'H �لوحي �إلCي ليس شيئا 
بل  �لنجو)،   O��" فيما  نائي-   mبعيد
باطن   W 'نه  كما  باطننا،   W هو 
�هللا   Hفإ Ãيعا،   ��dملوجو� سائر 
 Oسو� Hقلب كل �نسا W ماثل �
 ��" حضو�   Nبصو� Eلك   Hكا'
بذ�ته، '" على صو�N حقيقة مطوية 
"Fن  �لالشعو�.  باطن   W dفينة 
نع� عن Eلك بصو�N £اgية عندما 
نقوH� P �هللا موجـوW d �لقلب، 
يكمـن   Hنسـا� كل  قلب  ففي 
Eلك �لشاهد �لذ[ ينـطق باسـم 

.Ddهللا "يـ�هن على "جو�

حقيقة �لتوحيد
 Oلشي �{ا  ليس  �لتوحيد   H' "�حلق 
 W تلجh خلي�d معني، بل هو شعو�
 H'" (هللا هو عد� H"d ما Hلقلب بأ�
 .dهللا � هو �لوحيد �لو�جب �لوجو�
 � dملسيح �ملوعو� Pهذ� يقو W"
هي  �منا  �لتوحيد   Pكما ""�dجة 
سو�  ما   Gdلصا� �ملحبُّ  يعت�   H'
نتيجة  كاملعد")،  �حلقيقي  �ملحبو# 
غلبة حبه له "شهوDd عظمته سبحانه 
"تعاM، "ال يع¨ Eلك 'H ما سو� 
�عتبا�   H�  E� �لو�قع،   W معد")  �هللا 
بغلبة  له  عالقة  ال  معد"ًما  �ملعد") 
'»دية،  (مكتو#  "�لعشق."  �حلب 

�ملجلد �أل"P �لرسالة �قم ٤١)
من  �ملستو�  هذ�   M�  Pللوصو"
�لتوحيد cب على �ملؤمن 'H يو�ظب 
 Nكالصال �لدينية  �لشعائر  �قامة  على 
"�لصيا) "�لزكاN "�حلج �H �ستطا� 
�ليه سبيال، "Eكِر �هللا 'يضا "معاملة 
يو�ظب  فمن  حسن.  Åلق  �لنا® 
  Hعلى هذ� "ُيقبِل عليه §ب "�حسا
hلق �هللا W نفسه شعو�m عجيب- ال 
 M� �لعـر"   �نه  "صفه..  ميكن 
�ملؤمن  يشعـر  "عندها   Oلسمـا�
"يظـل   Oبالسمـا يتـصل  بأنه 
من  بنهر  يشعر  "عندها  ֲדا،  معلق- 

.Ndلر�حة "�لسعا�




