
١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com

سرهفلا
٣.............................................................لالهتسا
٣.......................................................سونيطسغأةأشن
٤......................................................سونيطسغأةواقش
٤...................................................ةجاطرقيفسونيطسغأ
٥........................................................ةيركففصاوع
٦...........................................................عومدلانبا
٦........................................................يلخادلاعارصلا
٧....................................................وناليميفسونيطسغأ
٨.........................................................ةديدجلاةايحلا
٨..........................................................نيمألامداخلا
٩........................................................تارايتلاةهجاوم

سونيطسغأعارص

ييدولمالسلادبع
2010 All rights reserved

1990ىلوألاةعبطلا
Pub. No. SSB 7450 ARA

English title: The Struggle of Augustine
German title: Der Kampf Augustins

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
70007 Stuttgart

Germany

www.call-of-hope.com
contact-ara@call-of-hope.com



لالهتسا

ىلإقالطإلاىلعتفتلنالوعونصملابًاريثكرهبنن
عتمتسنوبرطنو،ةبالخلاةينفلاةحوللابرختفن.عناصلا
لاثمتلاقناعنو،ةعئارلاةيجسلاةيقيسوملاةعطقلاعامسب
عباصألاوةشيرلالمحتيتلاديلاىلإعلطتنالو..توحنملا
وأىسننوقولخملادجمنف،ةيقيسوملاةعوطقملافزعتيتلا
.قلاخلاىسانتن

صخشريصقلاثحبلااذهيفانهدوصقملاسيل
تناكيتلاةكرحتملاةيفخلاديلالب,تاذلابسونيطسغأ
ةليمجةينآنيطلانميراخفلاعنصيامك.عدبتولمعت
اعديذلايحلاعناصلاىلإ،بابلألابلختةعئار
،كلاحلاليللاةملظطسورونلالعشمعفريلسونيطسغأ
ىلعوهتايحيفحيسملاةلاسرلمحيل.انملاعيطغييذلا
.هدادموهركفبوهيتفش

يفةسينكلاهبرختفتيذلاسونيطسغأسيدقلاوه
دهشتستيذلاريهشلايتوهاللاوهو،قرشلايفامكبرغلا
،قحلايحيسملايفوصلاوهو,ةعماجلاةسينكلاةفيصحلاهئارآب
ناكيذلالجرلاوهو.نيمألامداخلاو،عضاوتملافقسألاو
ناكف،هللايفمويلكرهصنيةالصلاةقتوبيفرارمتساب
ةروصهيفتناك.هيدافوهديسناعملوقيربهيفنوريسانلا
ودشتهركفوهناسلوهبلقناكو،نايعللةحضاوحيسملا
ةبوتلابهيلعمعنأيذلاهناحبسقلاخللءانثلاوحيدملاباهعيمج
هللااهعنصةزجعموأةبوجعأسونيطسغأناكف.نارفغلاو
هللاانبولقدمحوانركشمدقننأًاضيأنحنانيلعف؟هتايحيف
.هلالجّلج

ةعونصملاةينآللًاحدمفدهتسنالبيتكلااذهيف
يذلاكاذىلإراظنألاهجونو.اهيرابواهعناصللب،ةينافلا
ملٰاَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«:ًالئاقىدان

،ِلاَْمحَألٰاِيليِقَّـثلٰاَوَنيِبَعْتُْ
ٌعيِدَوِّـينَأل،يِّـنِماوُمَّـلَعَتَوْمُكْيَلَعيِريِناوُلِْمحِا.ْمُكُحيِرُأاَنَأَو
لٰاُعِضاَوَتُمَو

ْ
لَق
ْ

ٌِّـنيَهيِريِنَّـنَأل.ْمُكِسوُفُنِلًةَحاَراوُدِجَتَف،ِب
.)٣٠-١١:٢٨ىّتم(»ٌفيِفَخِيلِْمحَو

سونيطسغأةأشن

)يناثلانيرشت(ربمفون١٣خيراتبرونلاسونيطسغأرصبأ
ةفورعملاThagasteاطساغتةنيدميفداليملادعب٣٥٤ةنس

نمةبيرقلارئازجلابةبانعةيالولةعباتلاسارهأقوسبًايلاح
.»ايديمون«كاذنآىمستتناكيتلاوسنوت

يتلاةنيامورلاةيبوطاربمأللةعضاخةقطنملاهذهتناك
ىتحداليملالبق١٦٤ةنسذنمايقيرفألامشدالبتمكح
سنوت(ريبكلابرغملايفاورشن.داليملادعب٤٣٠ةنس
رهظف.مهمولعومهبادآومهتراضحومهتغل)برغملاورئازجلاو
انلاومدقينأاوعاطتساءارعشوباّتكونوخرؤمةبراغملانيب
نمةبقحلاكلتيفةيبرغملاةراضحلاوةفاقثلانعًاقيقدًافصو
ةلواحموينامورلاريثأتلااذهمغرو.ةينيتاللاةغللابنمزلا
بعشلاّنإف،ضحمينامورعباطبملاعلانمةعقرلاهذهعبط
،ةيقينيفلابثدحتلايفةيبرغملاهتيوهىلعًاظفاحملظيبرغملا
.كاذنآًاعساوًاراشتناةرشتنمتناكيتلاةغللا

ةيحيسملاوةينثولاةنايدلاتناكسونيطسغأنمزيف
هيفعرعرتوأشنيذلاتيبلاو,عساوقاطنىلعنيترشتنم
مألاوًاينثو»سكرتاب«دلاولاناكثيح،نيتنايدلاعمجيناك
،اهنيدلةسمحتماهناميإلةرويغوةيقت،ةيحيسم»اكينوم«
.اهترسأدارفأمامأواهعمتجمطسويحيسملااهكولسيفًالثم
اهتيبلهأعيمجىرتنأديحولااهعمطمواهمامتهاناك
ريسلاو،حيسملابناميإلالظتحتنوشيعيواهنيدبنونيدي
سونيطسغأةدلاواكينوملناك.ىوقتلاوحالصلاقيرطيف
ملةلفطو»سكيفان«هتمسأسنونيطسغأدعبهتبجنألفط
.اهمسافرعُي

ّنأىتحةفعلاوةراهطلاوىوقتلاةايح»اكينوم«تشاع
اهجوزلةعيطماهيفةمعنلالمعلدهشتتناكاهتايح
نماهلامهببسيناكيتلاةرارملاونزحلامغرهلةعضاخ
اهجوزعماهلماعتواهتافرصتعيمجيفةيلاثم.رخآلتقو
،ماتلاءودهلاوةنويللابهتدشلباقتتناكثيح،ريرشلا
ناريجلاّنأىتح،شأجلاةطابروربصلابهشطبوهرشو
.اذهميكحلااهكولسنمنوبجعتياوناكبراقألاو

امكًاريرشًانيثوناكفسونيطسغأدلاوسكرتابامأ
هنباميلعتوهديحولاهمه،ةلماعملانشخ،عطبلاداح.انركذ
ةزيزعلاهتينمأقيقحتلهكلمياملكبكلذليبسيفًايحضم
دقو.ملعلانمةجردىلعأىلإهنبالصينأيف،هبلقىلع
هكولسنكل،يحيسملانيدلاقنتعاليلقبهتافولبقهّنأليق
ًانزوهلميقيالونيدلابأبعياليقبو,رييغتيأهيلعأرطيمل
.هتايحةليط

سونيطسغأعارصلالهتسا
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ةزيكرلاامهينامورلاعتمجملايفةيلاعلاةفاقثلاوملعلاناك
.عمتجملايفردصتلاوةايحلايفحاجنلانامضلةديحولا
ةسردملاىلإامهنباالخدينأسونيطسغأيدلاوىلعناكف
-٣٦١ةنسنيب)سارهأقوس(اطساغتةنيدميفةيئادتبالا

هنادعيآدبف.حاجنلاوريخلاامهنبايفنيمسوتم،٣٦٥
ـهبـاـتكيفسـوـنـيطـسـغأـاـنلفـصـيو.رـهـابلــبـقـتسـمل
:هلوقبهذهنيدلاولاةينمأ»تافارتعالا«

،ةايحلايفيكولسلةدعاقّيلعاحرتقاموييبابعالتمك«
نيبعملأيكّيملعمعيطأنأ،دوعلايرطلاثدحلاانأ
ًادجميلنمضتيتلامالكلاةريثكلانونفلايفعربأو،سانلا
.»ةفئازتارثوًايرشب

امهيفامنيذلاعمتجملاوتيبلاعقاووهاذه
تاضقانتلالكناعمجياناكذإ،عرعرتوسونيطسغأ
اهلكاهتايح،ةعروةيقتمأناميإ،رفكلاوناميإلا:ةيحورلا

نيدللثرتكيالريرشينثوبأو،قلاخلاهللاعرضتوةالص
يفسونيطسغأشاعف.ةورثلاودجملاالإةايحلانمهمهيالو

طسوةبرطضملاةقلقلاهسفنلةحارلانعًاثحابرمتسمعارص
ةايحلاوةينافلاةينمزلاةايحلاعم،حورلاوةداملاعمكباشت
.ةدلاخلاةيرهدلا

سونيطسغأةواقش

,هرمعنمةرشعةيناثلاسونيطسغألمكأامدنع
نميوناثلاهميلعتةعباتملاروداميفريهشدهعمىلإلقتنا
ىلعءاكذلاّداحلادوعلاّيرطلاىتفلاّبكناف.٣٦٩-٣٦٦ةنس

ركبملاتقولااذهيفو.ءافكأةذتاسأنعًاماهتلاملعلاماهتلا
انربخيو.ريغلابءزهلاووهللاوةواقشلاملعتيأدبهتايحنم
ينحبقأناكام...هاوأ«:ًالئاقهتايحنمةرتفلاهذهنع
صاخشألاكئلوأوفرصتلاءيسأتنكمويكيرظانمامأ
عبشألًارارممهعدخأف،ّيدلاووّيملعمويتذتاسأ،مهسفنأ

ةيحرسملادهاشملانميأمظيورأوبعللاىلإيمهن
.»ةينوجملاةكتهتملا

ةئيطخلاتذخأدقونوجملابرديفىتفلاقلطنااذكهو
ةسردملايفهتذتاسأشغيأدتبافهبلقبلبةئيدرلاةوهشلاو
نمةرشعةسداسلانسغلبامدنعو.بعللاءانثأهقافرو
نفيفعربثيح،لتاختلاوةواقشلاةورذجوأغلبهرمع
نمةمذرشمعزتيراصنأىلإ,سانلابىذألاعاقيإوةقرسلا
.ءايدرألاباحصألا

دق«:ًالئاق،ةرمقرسيهلعجيذلاعفادلانعانثدحيو
نكلو،حبرلابعلونعالو،زوعنعينمنكيملو،تقرس
يبلقغارفاهيلإينعفددقو.مارحلابًابحو.لالحلابةياكن
تقرس.ّيلعّيصاعمنايغطببسبهنمهمأسولدعلانم
هنيعقورسملابًاعمطال،رفوأوهنملضفأكلمأتنكًائيش
.»مثإلاوةقرسلابًابحلب

يتلاةقرسلاثداح»تافارتعالا«هباتكيفانلدرسيو
ءارونماهينجيناكيتلاةذللاانلفصيو,اهبموقيناك
بناجىلإ«:ًالئاقهشيطوهغيزنعو،نيشملالمعلاكلذ
نكيملاهصاجإنكلو،اهرامثأبةلدجمصاجإةرجش,انمرك
،كلاحلامالظلاحنجتحتاهتدصق.معطلاذيذلالوًايهش
نمًارطوانيضقنأدعب،لاهجلانايبصلانمةرمزعم
ليللاغلبىتح،ةهيركلاانتداعلًاقبط،ةقزألايفبعللا
ذذلتنلال،ةليقثلامحأباندعوًارطواهنمانيضقمث,هدشأ
ىمرُتنأاهقحناكةجضانلاريغهذهاهرامثنأل،اهب
ًامرحمناكاملعفننأيفتناكانتذلوانتطبغو،ريزانخلل
.»بسحوركنملانايتإبوًاهوركمو

عيطتسيمل-ةرسعةسداسلا-رمعلانمةلحرملاهذهيف
)ًايلاحسنوتةنيدم(ةجاطرقةنيدملرفسلاهلنمؤينأهوبأ
ىلإملك٢٤ةفاسمارودامنمداعف،كانههتساردمامتإل
وهللايفاهيفلغوتةلماكةنسثكمواطسغاتةنيدم
باكترالهيعارصمىلعهمامأةواقشلابابحتفناونوجملاو
نمةنسلاهذهتحبصأنأىلإ،هينيعمامأبيطيوولحيام
يواهمىلإهرجف،ررحتلارايتهيلعبلغ،هتايحتاونسرشأ
.هتايحلاوطاهنسيملاهلاكشاواهعاونأىتشىلعةليذرلا

ةجاطرقيفسونيطسغأ

نمةرهدزم)ًايلاحسنوت(كاذنآةجاطرقةنيدمتناك
ايقيرفألامشخيراتيفًاميظعًارودتبعلدقو،بناوجةدع
ةجاطرقةنيدمتناك.ًايركفوًايراجتوًايندموًايركسع
يراضحلاراهدزالاومدقتلاثيحنمامورةنيدمسفانت
.ةراجتلاوةعانصلاوبادآلاومولعلاناديميفوينارمعلاو
ةقبطلاو،اهيلعًابلاغناكيراجتلاعباطلانأامك
ىنغلاوخذبلاوفرتلاعباطناك.ةمكاحلايهةيطارقتسرألا
ةيدنألاويهالملارودوحراسملانمديدعلااهيف،اهيلعًايداب
لامشةقطنملةيركفلاةمصاعلاتناكاهنأامك،ةفلتخملا
فارطأعيمجنمبالطلااهيلعدفاوتيناكثيح،ايقيرفأ
ّنأل،ةفرعملانمديزملاوملعلابلطل،ايقيرفألامشدالب
ةاماحموقطنموةفسلفنم،اهيفًارفوتمناكيلاعلاميلعتلا

سونيطسغأعارصسونيطسغأةواقش
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تناكتاقطرهلاوعدبلاّنأامك.بدألاونايبلامولعو
.اهعاونأفالتخاىلعكانهةجئار

اطسغاتيفةلماكةنسسونيطسغأىضقنأدعبو
يفةيداملاهدلاوةيناكمإمدعببسب،ميلعتلانعًافقوتم
،كانهيلاعلاهميلعتةعباتملةجاطرقةنيدملهلرفسلانيمأت
»سكرتاب«»سونابنامور«ىعدُياطسغاتءايرثأدحأماق
ةمصاعلايفهتساردمامتالهتدعاسمبسونيطسغأدلاو
ملعلامهتليسونيطسغأراصكانهو.ةجاطرقةيملعلا
باعيتسالاوةركاذلاةوقنميتوأاملكبسردي،ًامامهتلا

نفيفهئالمزنيبًاعرابحبصأىتح،للموأللكنود
.ايلعلاتاداهشلاضعببرفظوةياطخلا

ةأرماىلعفّرعتهرمعنمةرشعةنماثلاغلبامدنعو
ًادلواهنمبجنأف،ًاينونجًابحاهبحأةليلخهسفنلاهذختا
ةدمةأرملاهذهرشاعةدقو»ستادويدأ«هامسيعرشريغ
.ًاماعرشعةعبرأ

امهعمجتتناكيتلاةقالعلاسونيطسغأانلفصيو
ًاعابشإاهتذختا.ةيعرشنكتملوةجوزيلتذختا«:ًالئاق
يدوهععيمجتظفحواهاوسّيدلنكيملوةحماجةوهشل
يجوزلاقاثيملانيبقرفلايسفنبًامامتتققحتمث.اهعم
ىلعزكتريامنيبوةايحلاءاطعإليبسيفدوقعملالقاعلا
.»نينبللًاداليإةيناويحلاةذللاعابشإ

هترشاعملةبسنلابهضراعتتفقودقف»اكينوم«همأامأ
الو،اهعمهتقالعبةيضارقالطإلاىلعنكتملذإ،ةأرملاهذه
ةعيرشنعهدعبببسب،ضيضحللهبتوهيتلاهتايحب
نونحلامألاتحلستف.ريرشلاملاعلاةعيرشهعابتاوهللا
لاضلااهنباةيادهلجأنمهللاىلإعرضتلاوةالصلاحالسب
.ةليذرلاورشلارعقىلإهشيطوهغيزوهبلقىمعهداقيذلا

سونيطسغأملحققحتةمخضلاةريبكلاةنيدملاهذهيفف
ةوهشلاوؤسللةشطعتملاهسفنعابشإومولعلابهركفءانغإيف

.هعامعأيفةججأتملاوةمراعلا

ةيركففصاوع

فرتـعااذـكـه»حـيرلـكعـمتـحرو...تهت«
،بوصلكنمهيلعبهتةيتاعحاير.سونيطسغأ
هنمملسياليذلابرطضملاجئاهلارحبلابجلهببعالتتو

مالسلائطاشىلإهلاصيإليلاعألانمنوعلاهءاجنمالإ
.ةنينأمطلاو

ةساردىلعفكعهرمعنمةرشعةعساتلايف
ةرواحمهيدينيبتعقوةفدصلاقيرطبذإ،»نورشيش«
De«وأ»Hortansius«»سويسناطروه« Pholosophi«»نع
بيطخلا)م.ق١٠٦دلو(ينامورلانورشيشل»ةفسلفلا
ديجمتنعةرابعوعاذهراوحلاو.ريهشلافوسليفلاو
،»سويسناطروه«اهتميقنمللقينألواحيتلاةفسلفلا
ىلعمهثحونامورلابولقلاهببحينأنورشيشلواحف
.نورشيشلوقيامكقحلاىلإلوصوللليبسلااهنألاهتسارد
ءارويعسلاوةمكحلابلطوحناذهيقيرفإلاسفنتهجتاف
يفًادمتعم،نيقيهدعباميذلانيقيلانعثحبلاوقحلا

رخآباتكبرثأتو.يرشبلاهكاردإوهلقعةردقىلعكلذ
De«وهنورشيشل Finibous Bonorum et Malorum«
.ةريرشلاوةيريخلالامعألادودح

مهأنمربتعيو،ءازجأةسمخيفباتكلااذهعقيو
نيبةمواقمنعةرابعهنإ.ةيفسلفلانورشيشتاباتك
)ةيئاشملاوةيقاورلاوةيروقيبألا(ةفلتخملاةيركفلاسرادملا
سفناذهبتهجتاف.رشلاوريخلاةيضقنماهفقومصوصخب
يوريراصف,ةمكحلابلطلشطعتملاسونيطسغأىتفلا
ةخراصلاةوهشلاوةذللابلطىلعراصتقالالدباهنمهأمظ
بحوةذللابحنيبهلخاديفعارصلادتشاف،هقامعأيف

انثدحيو.نييوناملاةعيشريثأتتحتعقونأىلإ،ةمكحلا
هذهخفيفهعوقووهقالزنإنع»تافارتعالا«هباتكيفهسفنب
نسنيبةدتمملاعستلاتاونسلاكلتلوط«:ًالئاق،ةعدبلا
ةسيرفانكيرمعنمنيرشعلاوةنماثلاوةرشعةعساتلا
مهعدخنواننورغيوسانلايرغنانك.ةفلتخمتاوهشل
رئاعشتحتًارسًاروطومولعلاةطساوبًانلعةرات،اننوعدخيو
.»ةبذاكلانيدلا

اهيفعرجتيتاونسعستسونيطسغأىضقاذكه
ةدوشنألامهعمًامنرتمةبذاكلامهتفسلفوةمومسملامهراكفأ
ينبهيبر«:لوقتيتلامهناميإلرارقإوراعشكاهنودشنييتلا
.»نآلاسيلنكلو،ةايحلاةفع

نامزرهظيذلاكتافنبينامىلإبستنتةيوناملاةعيشو
يناملاقدقو.سرفلادالبيف)٢٧٦-٢١٥(ريسدرأنبروباس
ّنأمعزو.رشلاوريخلاامهنيتوقةرطيستحتوهملاعلاّنأب
امهنأو،ةملظلارخآلاورونلاامهدحأنيلصأنمعونصمملاعلا
سيلنألوقلاىلإةعدبلاهذهباحصأبهذىتحنايلزأ

سونيطسغأعارصةيركففصاوع

٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



دجواذهبو،نيتوقلانيتاهنمصلخينأءرملاعسويف
اذهناكفرجافلايناوهشلاهكولسرربيامسونيطسغأ
غولبءارويعسلا:ةجودزملاهتجاحعابشإبًاليفكبهذملا
.ةيدسجلاةوهشلاوةذللابهسفنعابشإنمضكرلاونيقيلا
اهحرطييتلاتالاكشإلاببسببهذملااذهلنطفنأىلإ

ةبسنلابهدواريكشلاأدبف.اهلباوجيأمدقينأنود
ىلإىدتهانأىلإ،ةبوناملاةعيشميلاعتنمديدعلاةحصل
ةديدجلاةيميداكألالاجرنم)ةيلامتحالا(كاكشلابتك
ىلإلصوتينأءرملاىلعريسعلانمهنأاهباحصألوقييتلا
هذهتناكف،كشلاولدجللةلباقريغةتباثةينيقيةفرعم
ةءارقىلعفكعف.ةيسفنلاسونيطسغأةلاحلةيتآومةيرطنلا
عنتقاهنأنظىتح،مهئارآةشقانمواهيفبيقنتلاومهبتك
عالقإلاةرورضونيقيلاىلإلوصولاةلاحتسايفمهتفسلفب
.ةفرعملافدهتسيثحبلكنع

عومدلانبا

اهنباىرتنأيفعمطت،ةنمؤممأيأكاكينومتناك
نأيفعقاوتوةيماسةرهاطةايحوةديمحقالخأبىلختي
يفحلاصلاناميإلاقيرطًاكلاسًانمؤماهدبكةذلفحبصي
ةرداقتناكاملكريغصدعبوهوهتنقلف.ةيادهلاوريخلا
نأالإ.اهفرعتتناكيتلاحيسملابناميإلائدابمنمهيلع
.قالطإلاىلعاهلثرتكيملوهبلقجلتملميلاعتلاكلتلك
ملوركعءاميفحبسيحارورايتلكعمفرجناوىتفلاهاتف
اهتاداشرإوةميكحلااهتاهيجوتلالوهمأحئاصنلًانزومقي
ةفطاعلاوةضايفلاةبحملابضبنيبلقنمةرداصلاةميوقلا
تالبعزخ:هلوقبسحاهحئاصنعيمجربتعاهنأالإ،ةشايجلا
ءاطسبلللبهلاثمألحلصتالةيحيسملاةنايدلاّنأو،ءاسن
.يحيسملااهناميإواهميلاعتنمرخسيناكف.همألاثمأ

،طونقلاوسأيللملستستملفاكينومةنيكسملامألاامأ
ءاعدلاوةالصلابهيلعلاكتالاوهللاىوقتبتحلستلب
عفرتتناكف.هتبحميفاهنباىلعرصتنتىتحهلعرضتلاو
ريغيهواهيدخىلعرمهنتىسألاعومدوءامسللاهينيع
هتلاحيعيلاهنبالمشتيكءامسلاةمحرنمءاجرلاةدقاف
عومدالءاجروةالصعومداهعومدتناك.ةسيعتلاةيرزملا
يفيبنلاءايمرإبتهبشتاذهبو.لمألانادقفوةرسح
ِيسْأَرَتْيَلاَي«:لاقنيحطقاسلاهبعشىلعهئاكبوهعومد
ِتْنِبَىلْتَقًالْيَلَوًاراََهنَيِكْبَأَف،ٍعوُمُدُعوُبْنَيَّـيَنْيَعَوٌءاَم
عطقتملوةالصلانعفقوتتملولكتمل.)٩:١ايمرإ(»يِبْعَش
عقنتسميفصئاغلااهنباصالخيفءاجرلاولمألالبح

ةرجحأيفشبنيرارمتسابناكيذلاو،ةوهشلاوةلسذرلا
.ميلعتلكءاروًاداقنمةماسلايعافألاونيباعثلا

داشرإلابلطتةينكسملامألاتبهذمايألادحأيف
.زوربمأسيدقلاوهو،ءايقتألاهللالاجردحأنمةحيصنلاو
هترهبيذلاو،قحلانعلاضلااهنباواهتياكحهيلعتصقف
اهلأسف.ينافلارهدلااذهةمكحنمةدسافلاةبذاكلاميلاعتلا
لجأنمعومدبنيلصتله«:زوربمأسيدقلاهللالجر
ينوك«:ًالئاقاهيلعدرف.»معن«:هتباجأف»؟اذهكنبا
نأنكميالعومدلانباّنأل،هيلعيقلقتالوةنأمطم
،اهتميزعزوربمأسيدقلاددشةيزعمتاملكبو.»عيضي
ةيادهلابلطيفةالصلانعفكتالنأاهنمبلطو
سأيللملستستالنأو،اهدلولجأنميهلإلافطللاو
نأىلإهلجأنميلصتترمتسااذكهو.طونقلاورجضلاو
ميقتسملاليبسلاوناميإلاةريظحىلإةيهلإلاةيانعلاهتداق
.ةيدبألاةايحلاىلإيدؤييذلا

يلخادلاعارصلا

:سونيطسغأةالص

ىلإرظنا...ريقفلاانأ،برلااهيأّيلعفأرت...هاوأ
.ضيرملاانأوبيبطلاتنأ.كيدلةفوشكميهاهفيحورق

داعوهدلاوسكرتابةافودعبةجاطرقسونيطسغأكرت
هذهيفهيلعناكو.يلاعلاهميلعتىهنأنأدعبهتنيدمىلإ
ةدململعمكلمعف.هسفنبهشيعةمقلبسكينأءانثألا
دقو.»اطسغات«هتنيدميفًالوأأدبوةنسةرشعثالث
نعهفارحناوةيوناملاهقانتعاببسبًادجةفوختمهمأتناك
كانهلغتشاوةجاطرقىلإداعاهدعبمثباوصلاوقحلا
نكل.ةباطخلانفوةغالبلاملعاهيفسرّديةزيجوةرتفل
ةنيدمىلإليحرلاىلعممصف،هقريملةجاطرقيفلمعلا
دجملاةمقىلإاهيفلصينأهعسوبيتلاةنيدملا،اموردجملا
.دقتعاامك،اهيفهمالحأققحيوةعرسب

امك.اهتحصوةيوناملاميلاعتيفكشلاهدواريأدبكانه
دقو.)كاكشلا(ةديدجلاةيميداكألالاجرءارآىلعبلغت
ريثكلالحيفًاريبكًادعاسمةثدحملاةينوطالفألاميلاعتتناك
ةيلقعلاهتعزنعبشياماهيفدجوف.ةيلقعلاهتالكشمنم
نمهبتبرتقااهنأامك.ةفرعملايغبتونيقيلادشنتيتلا
عاتنقاللليبسلاهمامأتدّهمف.ةيحيسملاةسينكلاةبتع
اهدحوةثدحملاةينوطالفألاّنأبملعلاعم،يحيسملاناميإلاب

سونيطسغأعارصعومدلانبا
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.هلخاديفمئاقلاعارصلانمئدهتملوهعوجعبشتمل
،هقامعأيفًازههزهيناكحورلاوةداملانيبيوقلاعارصلاف
.كاذنآةنيكسلاوةحارلامعطةبرطضملاهحورفرعتملف

ثيحوناليمىلإامورنمكلذدعبسونيطسغألقتنا
يفهيلعناكاممريثكببعصأوًاقاشاموريفلمعلاناك
ةنسةحاصفلاوةياطخلاوناليميفملعيراصف.ةجاطرق

كانهىلإهبتقحلفوناليميفهدوجوبهمأتملعف.م٣٨٤
ناكيتلاةأرملاكلتنعلصفنينأهيلعحاحلإبترصأو
ءانثألاهذهيفو.يعرشريغًانبااهنمبجنأيتلاواهرشاعي
هنباىقبأورئازجلاىلإهنبامأدعبأواهمالكبلمعوعاطأ
.هقرتملهنبامأنعاهبقرتفايتلاهذهةلاحلانكل،هعم
نيبعساشلاقرفلاربتخاف،نوناقلابجومباهجوزتواهبلطف
.ةيعرشةروصباهبهنارتقاوةيعرشلاريغةرشاعملا

ليجنإلاحورلحتفنتهسفنتأدبوناليمبهدوجوءانثأو
،ةيحيسملاتاعامتجالاروضحوبرلاةملكىلإعامتسالاو
برلاديّنأامكءايقتألانينمؤملانييحيسملارشاعيأدبو
.ءافخلايفهيفلمعتتناك

وناليميفسونيطسغأ

»يقلاخىلإًايجيردتعفترأل،يتعيبطةوقىطختأنأدوأ«
سونيطسغأ

كانهو،وناليمىلإسونيطسغأةيهلإلاةيانعلاتداق
.رخآىحنمذخأتسونيطسغأةايحيفثادحألاتأدب
ةديدجةهجاومىلإيردينأنودلوحتيههاجتاأدبو
اهشاعيتلاتاهاجتالالكنعفالتخالالكفلتخت
.ًاقباس

دقو،مهاوقتبنيفورعملاهللالاجردحأوناليميفناك
اذهناك.ةقحلاهتملكرشنوهتمدخلًاحلاصءانإهللاهراتخا
ةايحيفًاريبكًارودبعليذلازوربمأسيدقلاوهلجرلا
.ةيحورلاهتايحلةكربببسبرلاهلعجدقف،سونيطسغأ

يفلجرلااذههكرتيذلاريبكلاريثأتلافرعنيكلو
ىلعًاليلقولوفرعتننأًالوأانيلع،سونيطسغأةايح
.هتاذزوربمأ

ناكو،ًايلاحةيبرغلاايناملأب»ريارب«ةنيدميف»زوربمأ«دلو
يفهميلعتزوربمأىقلت.ةلودلايفقومرمزكرمهدلاول

،م٣٧٤ةنسايلاطيإلامشيفةيالوىلعًامكاحّنيع.امور
ةيروطاربمألاةمصاعتناكيتلاوناليميفكاذنآميقيناكو
.نيحلاكلذيف

بحتنا،بهذملايسويرألاوناليمفقسأيفوتنأدعب
ةوعدلالبقف.وناليمىلعًافقسأنوكيلزوربمأبعشلا
مث،توهاللاسردو.ةسينكلاوءارقفللهتورثلكبهوو

بهاومبزاتمادقو.نايبلاوةحاصفلابهلدهشُيًاظعاوراص
مالعأنمًاملعحبصأوهتيصعاذامناعرسو،ةديدع
هلوقيفةذفلاهتلاسبوهتعاجشبزوربمأفرُعدقو.نيدلا
َنِمَرَثْكَأُهللاٰاَعاَطُيْنَأيِغَبْنَي«هنأل،رمألاهفلكامهمقحلا
ةيضق،هتاراصتناعورأنمو.)٥:٢٩لسرلالامعأ(»ِساَّـنلٰا
ةنسةعشبةبيهرةحبذمبرمأيذلاسويسودويتروطاربمألا

باقعل)ةيلاحلاكينولاس(يكينولاستةنيدميفم٣٩٠
ليلقبةحبذملادعبو.نيفظوملادحأمهلتقببسب،اهناكس
وناليميفةسينكلاىلإيمسربكومبروطاربمألابهذ
زوربمأفقسألابابلاىلعهيقلف.هتداعككانههدبعيل
دوجولااذهلدحاوكلمودحاوبرالإسيل«:هلوقبهردابو
نأىلعّرصأوةسدقملاةدئاملاىلإمدقتلانمهعنمو.»هلك
،ءاعنشلاهتلعفىلعبعشلامامأًاراهجهمدنبفرتعي
ةينامثةسينكلابنجتو،ًاراهجمدنلا»سويسودويت«ضفرف
رمألعضخينأرطضاداليملاديعلولحدنعو.رهشأ
ةسينكلاروطاربمألالخدوًاراهجهتبوتنلعأومدنففقسألا
لامعألاهذهنعًالضفو.يداعنطاوميألثمًاللذتم
يفوتوهاللايفةدعًابتكزوربمأبتكدقفةلسابلاةليلجلا
.ةيدبعتمينارتعضوهنأامكةيحيسملاتايقالخألا

ميظعلالجرلابسونيطسغأعمسوناليميفكانهو
حبصأوهيلعفرعتف،ناكملكيفهتيصالعيذلازوربمأ
ىلإعمتسي،هتسينكيفةينيدلاتاعامتجالاىلعددرتي
زوربمأناكامك.رانلاكةبهتلمتناكيتلاوةميقلاهظعاوم
،لابلوطونانحوةبحملكبهلماعيناكف،هلةنسحةودق
.ةديدشةبحمهبحأسونيطسغأّنأىتح

ةايحيفةيوقةيبذاجولبةيلعاففقسألاظعاوملتناك
هتاعامتجاروضحىلعبظاويومواديناكف.سونيطسغأ
ةيادبيههذهتناكو.هللاةملكعامتسابذذلتيذخأو
.سونيطسغأهئاتلابلقيفلمعتحورلاةلعش

سونيطسغأعارصوناليميفسونيطسغأ
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ةديدجلاةايحلا

ينأيسفنيفتسسحأامنيحملاعلاةمقىلعتسلج«
سونيطسغأ.»ًائيشفاخأالوًائيشيهتشأال

،سونيطسغأريمضظقويبرلاأدبوناليميفكانه
فقسأظعاومةطساوبهيفاهلمعلمعتةمعنلاتأدبو
نينمؤملاضعبهترشاعمو،سدقملاباتكلاهتءارقوزوربمأ
رعشيأدب.نهاكلاسونايشلبسلاثمأ،ءايقتألانييحيسملا
يفةنيفدلاهتثابخوةئطاخلاةطقاسلاهتعيبطوهتايحداسفب
يفةنبهرلاةايحنعبتكامضعبأرقنأدعبةصاخ،هبلق
كئلوأنمةعامجىرينألجخلاويزخلابسحأفرصم
.عوسياوعبتيلملاعلااوكرتنيذلاءاطسبلانابهرلا

ىلإهسفنعمًادرفنمبهضوهلخاديفعارصلادتشا
توصعمسكانهوريرملاهيضامطيرشلمأتيهلزنمةقيدح
ةخسنلوانتف.»أرقاوذخ«:هللوقيرواجملزنمنميبص
ةيلاتلاتاملكلاىلعهرظنعقوف،اهحتفوسدقملاباتكلانم
يفاَمَكٍةَقاَيِلِبْكُلْسَنِل«: لٰاِبَال،ِراَهَّـنلٰاِ

ْ
َال،ِرْكُّسلٰاَوِرَطَب

ملٰاِب
لٰاَوِعِجاَضَْ

ْ
خلٰاِبَال،ِرَهَع

ْ
حلٰاَوِماَصِ

ْ
لٰاِلَب.ِدََس

ْ
َّـبَّـرلٰااوُسَب

ملٰاَعوُسَي
لِلًاريِبْدَتاوُعَنْصَتَالَو،َحيِسَْ

ْ
»ِتاَوَهَّـشلٰاِلْجَألِدَسَج

.)١٤-١٣:١٣ةيمور(

هللااهبثعبةلاسرةباثمبهذهتايآلاتاملكربتعاف
،هلخاديفحايتراوهبلقيفمالسبسحأكلذدعبو.هيلإ
ةفدحيسملامّلستوةدايقمظعألهتايحنونيطسغأملسف
.ًايرذجًاديدجتهتعيبطتددجتو،هتايح

ةمايقلاديعيفو.م٣٨٦فيصيفهؤادتهاثدحدقو
.وناليميفزوربمأفقسألاديبءاملابدّمعتم٣٨٧ةنس

.هسأرطقسمىلإهيخأوهمأعمةدوعلاررقكلذدعبو
»اتيسوأ«يفةيقتلاهمأةحصتلتعاهتدوعقيرطيفو
تلاقاهتافولبقو،مايأةعستةدملاهضرمرمتساو
,دحاوببسليرمعيفّدمأدقهللانإ«:سونيطسغأل
،تومأنألبققحلابًايحيسموًاصلخموًانمؤمكارأيكوهو
.»روظنملارقتحتنيمألاهمداخكارأليناقبأدقينغلاهللاو

نيسمخلاوةسداسلايفيهواهضرملمويعساتيفو
ةافولًاريثكسونيطسغأنزحف،ينافلااهدسجاهحورتقراف
يهو،اهلجأنمةنيخسلاعومدلافرذوةبرغلاضرأيفهمأ

.هصالخلجأنمعومدلافرذتةليوطتاونستلظيتلا
راثآلاعدبأوعورأنمّدعيباتكيفاهتومةصقبتكو
.ميدقلايحيسملابدألايفةيحيسملا

ةباتكلاةمدخلغرفتكانهو،امورىلإرفاسهمأةافودعبو
ناكيتلاةيحلاهتداهشوهملقلالخنمبرلادجمتثيح
عوسيةيطخلاةأمحنمهصّلخوهادفنممسالاهمدقي
.يدافلاحيسملا

نيمألامداخلا

ربخيلامورىلإرفاسسونيطسغأمأ»اكينوم«ةافودعب
لاقيذلاكاذىلإمهدشريوةميظعلاهللالامعأنعسانلا
حلٰاَوُقيِرَّـطلٰاَوُهاَنَأ«:هسفننع

ْ
حلٰاَوَُّق

ْ
،)١٤:٦انحوي(»ُةاََي

توملاوةيطخلاناطلسنمديحولاصلخملاحيسملاعوسي
مهميلعتداسفونييوناملاةفسلفنمرذحييكلو.يدبألا
هنأةصاخ،سانلالوقعيفاهنوعرزييتلاةريرشلاراكفألاو
تاونسعستشاعومهمومسنمبرشومهتالبعزخربتخا
نأردقيالفيك.مهتاعقنتسملحويفًاصئاغمهناضحأيف
؟ميقسلاميقعلامهميلعتومهبويعسانللفشكي

ىضقثيحًالوأةجاطرقايقيرفأىلإداعاذهدعبو
عابف،هسأرطقسماطسغاتىلإعلقأمث،ةريصقةرتفكانه
ةءارقعباتيلظو،ةسينكلاوءارقفلاىلعاهعزووهتاكلتمملك
ةماتةلزعيفةيهلإلاتاذلايفلمأتلاوسدقملاباتكلا
ةرورضبّسحأف؟هبعاتمتسالاوهقلاخعمةميمحةكرشو
ةنيدمةرايزلهاعدهئاقدصأدحأنكل،كانهريدءاشنإ
ةنيدملاهذهتناكو،ًايلاحةبانع)Hippone(»نوبه«
ةنسيفو.كاذنآايديمونةعطاقمةمصاعتناكذإةروهشم

ءافودعبو،ةنيدملاكلتيفًاسيسقسونيطسغأمسرم٣٩١
»نوبه«ةنيدمىلعًافقسأهرايتخاببختناقباسلافقسألا
نمماسجلاتايلوؤسملاهيلعتمكارتفم٣٩٥ةنس)ةبانع(
فلأف،ةسينكلايفةيشفتملاعدبلاىلعدرلاو،ةسينكللةياعر
ديدعلاعضوو،ةماهلاتاساردلاوةمّيقلابتكلانمريثكلا
ريخلابضيفتيتلاةقيمعلاتاحورشلاوةقيقدلالئاسرلانم
باتكلانمةقرفتمءازجأريسفتيفيحورلابصخلاو
اذهلجسم٣٩٨لئاوأوأم٣٩٧ةنسرخاوأيفو.سدقملا
هللاحالصلو،هتايحيفةمعنلالمعلةيحةداهشفلؤملا
سونيطسغأمّطحباتكلااذهيف.كاردإلاةقئافلاهتبحمو
يتلاةينانألاىلعىضقوءايربكلاقحسوةيرشبلاءايحلادويق
.هقلاخمامأًايراعفقووهتاذيف

سونيطسغأعارصةديدجلاةايحلا
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يعارللًايحًاجذونرارمتسابسونيطسغأناكدقل
هفارخىعريلهاعديذلاكاذبًاهبشتمكاذنآحلاصلا
.اهبينتعيو

ةحضاووةريصقوًادجةطيسبتناكهتاظعّنأليق
هتمدخءانثأاهمدختسيناكيتلايهةيماعلاةغللاو.ةياغلل
اوناكنيذلاسانلامظعمّنأل،ةسينكلايفةيدبعتلا
لبةينيتاللاةغللانونقتيوأنوفرعياونوكيملهيلإنوعمتسي
بيطعقوهتاملكلتناكف.كاذنآةقطنملاةغلةيقينيفلاةغللا
ةحسمبهتاظعحسميهللاناكثيح،هيعماسىلعيوقو
ربكأو،هنامزيفظعاومظعأحبصأىتح،سدقلاحورلا
ًايتوهالواهيلعهنمتئايتلاحيسملاةلاسرللضانموعفادم
.ةالصلجرو،ًايلاثمًافقسأو،ًاريبك

وهودجملاىلإلقتنام٤٣٠ةنسسطسغوأ٢٨يفو
نمثتالةيحورةريخذهءاروًاكراتةيلقعلاهاوقلماكبظفتحم
تقرحأهتافونمنيرهشدعبو.ةقحاللالايجأللنمثب
ربتعياذهبو.اهيبأةركبنعترمدو»نوبه«ةنيدم
.نوبهةنيدملفقسأرخأسونيطسغأ

لامشفارطأمظعملادنولالتحاتاونسسمخدعبو
امك.ةينامورلاةيروطاربمألاةرطيستحتتناكيلاايقيرفأ
عدبلاولحنلاناطرسبسبلوفألابتأدبةيحيسملانأ
.اهيفتشفتيتلاةددعتملا

تارايتلاةهجاوم

تنك،نكل.ةديعسلاةايحللمئادقوشيفتنكمعن«
تنك،اهنعيداعتباعمو.اهناكميفاهيلإبهذأنأىشخأ
ريصأدسجلاةوهشتكرتاذإيننأليختأتنكو,اهبلطأ
ةلازإىلعردقتكتمعنّنأ،يلهجليلابىلعرطخيملو.ًايقش
.سونيطسغأ.»انعفعضلااذه

ثالثنمبرقيامةبانعفقسأسونيطسغأىضق
نمهاعديذلاهديسةمدخلهتايحًاسركم،ةنسنيعبرأو
هدبعبهاومهللامدختساف.رونلاىلإملاعلاةملظلاطسو
ليجنإلةيداعملاتارايتلاةهجاوموهتسينكةمدخلةددعتملا
.حيسملا

عدبلاوةقدانزلاريبكسامحوةوقبسونيطسغأمواق
ةيميداكألاكةينيدلاوةيفسلفلابهاذملاوةديدعلاتاقطرهلاو
نييوناملاىلعدرف،ًاليوطاهقيرببرهبنانأقبسيتلا،ةيوناملاو

اهيفرّوصيتلاتافلؤملايفوةيمومعتاشقانميفةدشب
ماقهنأامك.مهتديقعفعضومهبويعنعفشكومهقالخأ
ىعدُييزيلجنإبهارىلإبسنتيتلا-ةيجالبلاميلعتمدهب
طقفتناكمدآةئيطخّنإ:ةيجالبلاتلاقدقو-ناجروم
،ءاوحومدآيفالإرثؤتملاهنإويرشبلاسنجللةئيسةودق
ّنإو،ةيرشبلاةعيبطلايفداسفيأطوقسلانعمجنيملو
ةراهطلاوةيبدألاةوقلاسفنهلوةراربلاةلاحيفدلويناسنإلا
رايتخالاةوقهلو،هللاامهقلخامدنعءاوحومدآلاتناكنيتللا
،ئطاخلابلقيفةمعنلالمعلموزلالو,رشلاوريخلانيب
نمةجردىلعأىلإومسيهلعجتةوقناسنإلالخاديفّنأل
باتكلالوقةعدبلاهذهباحصألهاجتاذكهو.ةسادقلا
َسْيَلَكِلٰذَو،ِناَميِإلٰاِب،َنوُصَّـلَُخمِةَمْعِّـنلٰاِبْمُكَّـنَأل«:لئاقلا
أرقناننأامك.)٢:٨سسفأ(اننأامك»ِهللاٰاُةَّـيِطَعَوُه.ْمُكْنِم
َراَصٍةَدِحاَوٍةَّـيِطَخِباَمَكًاذِإَف«:قحلاهلوقسدقملايحولايف

حلٰا
ْ

ِتَراَصٍدِحاَوٍِّربِباَذَكٰه،ِةَنوُنْيَّـدلِلِساَّـنلٰاِعيَِمجَىلِإُمُْك
هلٰا
ْ
حلٰاِرِيْربَتِل،ِساَّـنلٰاِعيَِمجَىلِإُةَبِ

ْ
ِةَيِصْعَمِباَمَكُهَّـنَأل.ِةاََي

لٰاِناَسْنِإلٰا
ْ

لٰاَلِعُجِدِحاَو
ْ

ِةَعاَطِإِبًاضْيَأاَذَكٰه،ًةاَطُخَنُوريِثَك
لٰا
ْ

لٰاُلَعْجُيَسِدِحاَو
ْ

.)١٩و٥:١٨ةيمور(»اراَرْبَأَنُوريِثَك

ناك-)٣٣٥-٢٥٦(سويرآةعدبىلعدرللهملقهّجومث
دكأ-اهيفمّلعتوةيردنكسالاّمأ.أشنملاودلوملاّيبيلسويرآ
نكيملفنبالاةلزنمنمللقوبآلاةينادحوىلعسويرآ
ملفنبالاامأ.هلإلابقلقحتسيهدحوبآلافهلإىوس
اذهو.ةلزنملاوةبترلايفضفخنميوناثهلإىوسنكي
مجاهو-مويلاىوهيدوهشميلعتبًادجهيبشميلعتلا
يمرتةيسايسةكرحلاهذهتناك.Donatisme»ةيتانودلا«
ةينامورلاةسينكلاةطلسوينامورلارامعتسالانمررحتلاىلإ
ةينيدةكرحبوثيفتءاجف.ايقيرفألامشةقطنميف
لخادةنتفلاةماقإيفاهلًارربمينيدلاقاقشنالاتمدختساو
نوكتامنيحهنإ:ةعامجلاهذهنيبنمو.حيسملاةسينك
يتلاةيحيسملاةلاسرلابقيلتالوةهوبشمفقسألاقالخأ

كلذاهبموقييتلاةينيدلاسوقطلاّنإف،اهبرشيواهلمحي
قالخأّنأبسونيطسغأمهيلعّدرف.ةلطابنوكتفقسألا
تامدخولامعأةحصىلعًاقلطمرثؤتالفقسألا
.هتتسينك

مجهذإ،ةريبكلاةمزألااموربتلحم٤١٠ةنسيفو
.ليوطراصحدعباهولتحاوكيرألاةدايقبامورىلعطوغلا
لكومهتاكلتممنوبهنيوبعشلانودهطضيونولتقياوراسف
نييحيسملابولقيففوخلاوبعرلاّبدف،ةنيدملابام
مهنولمحينييحيسملاموصخماقءانثألاهذهيفو.نينمؤملا
اهبضغتلزنأمهيأريفةهلآلانأل،ةثراكلاهذهةيلوؤسم

سونيطسغأعارصتارايتلاةهجاوم
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.نييحيسملاويحيسملانيدلاببسبامورىلعديدشلا
يفناميإلاتيبثتوراكفألاةئدهتبسونيطسغأمواقف
ءادعألاموجهىلعدردقو،تعزعزتيتلاسوفنلا
ًازيمم،»هللاةنيدم«مّيقلاهباتكيفيحيسملاناميإللمهتاماهتاو
هللاةنيدمنيبوةينافلاةيويندلاتاعمتجملافيزنيبهيف
ًاحضوم،يوامسلامكحلاويضرألامكحلاماظننيب،ةيلزألا
امعورأاذهناكو.ةينثولاتانايدلاوتافسلفلالشفهيف
م٤١٣ةنسنيباماذههباتكفلأدقو.سونيطسغأهبتك
.ًاباتكنيرشعونينثايفم٤٢٦ةنسو

تسوناتئمالإاهنمقبيملةريثكًابطخبتكهنأامك
مهفوينيدلاخيراتللةبنسلابةريبكةيمهأاهلةلاسرنوعبسو
اهنمًادجةمّيقةديدعتافلؤمانلكرتدقو.بتاكلاةيسفن
»ةديتعلاةايحلا«باتكو»نييمداكألاىلعدرلا«هتلاسر
نمو.»ةمعنلا«و»سفنلادولخ«باتكمث»ةدارإلاةيرح«و
»هللاةنيدم«مسابفورعملاريبكلاهباتكهتافلؤممظعأ
.»تافارتعالا«ةيتاذلاهتمجرتو

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007Stuttgart

Germany
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