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إدانة اآلخرين: االصحاح الثاني

لذلك أنت بال عذر أيها اإلنسان كل من يدين، ألنك في ما تدين غيرك"

نعلم نحن و. تحكم على نفسك، ألنك أنت الذي تدين تفعل تلك األمور بعينها

ا أيها هذأفتظن. ان دينونة هللا هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه

ن اإلنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو م

[3-1" ]دينونة هللا؟

موضوع اعتداد اليهودي بنفسه ألنه مستلميعالج القديس بولس -

ح الناموس دون سواه من بقية األمم، ولم يدرك أن الناموس هو مرآة تفض

ي لألسف بدالً من أن يستخدمه اليهود. الخطيّة وتكشف عن الضعف

الناموس تخدماً مسقلبه تقّسى ، فيصرخ إلى هللا بالتوبة، ضعفاتهالكتشاف 

.اآلخرينلفضح خطايا 

م نفسه وأقاالديّان اغتصب مركز التوبة، إلى يقوده الناموس من أن بدالً -

.اآلخرين، تحت دعوى معرفة إرادة هللا ومشيئتهلمحاكمة وإدانة  
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اآلخرين هي في ذاتها إعالن عن التعب الداخلي، كما فعلإدانة -

مها، أّما اليهود عندما أمسكوا بالزانية فأرادوا أن يتشفّوا فيها برج

ا خالل بحبه، لكنه لم يتركها في خطيتها، إنمعليها الديّان فستر 

ً وال أنا أدينك، اذهبي وال تخطيء ": محبته الحازمة أوصاها ."أيضا

أنه بين تصرف اإلنسان الذي يدين أخاه معهكذا ال توجد مقارنة -

لينا، مشترك معه في الضعفات، وبين حكم هللا الذي يطيل أناته ع

.الدينونةمن فننجو لعلّنا نتوب 

عف، نحكم مشتركون معهم في الضلآلخرين نقيم أنفسنا ديّانين إذ -

ك أنت بال لذل": على أنفسنا بأنفسنا خالل حكمنا على الغير، إذ يقول

لى عذر أيها اإلنسان كل من يدين، ألنك في ما تدين غيرك تحكم ع

.[1" ]بعينهانفسك، ألنك أنت الذي تدين تفعل تلك األمور 
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رفك، على أخيك ليس فقط تحكم على نفسك بذات تصبحكمك -

ر وال ما تخطئ أنت في الحكم، ألنك تحكم حسب الظاهغالباً وإنما 

، ألنه تعرف أعماق اآلخرين ودوافعهم، أّما هللا فيحكم عليك بحق

أخيك حتى أن حسبت نفسك أبّر منيعنى أنه . عالم بكل أسرارك

ا هللا فهو أمّ ظالماً، ما يكون هذا الحكم فغالباً فتحكم عليه وتدينه، 

هللا ونحن نعلم أن دينونة": وحده يدين البشر عن حق، إذ يقول 

.[2" ]هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه

تماماً بولس سمات دينونة هللا التي تختلفالقديس وقد أبرز هذا 

:عن إدانتنا نحن لآلخرين، أال وهي

.عينه" الحق"، ألنه هو [2" ]حسب الحق"أنها . 1
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ه أنه ال يوّد العقوبة، إنما في غنى لطفه وإمهاله وطول أنات. 2

.[4" ]يقتادك إلى التوبة"يوّد أن 

.[5]عادلة إنها . 3

.[6" ]سيجازي كل واحد حسب أعماله". 4

.[11]بدون محاباة . 5

له بل حسب ما يعماإلنسان يعرفه ويسمعه ليست حسب ما . 6

.[13]ويحياه

لناس سرائر ااألعماق الداخليّة للضمير والفكر، أي أنه يدين . 7

[15-16].

م كمعلال مظهره كمتديٍن أو حسب حقيقة اإلنسان الداخلي، . 8

[17-29].
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أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف هللا"

ائب، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير الت. إنما يقتادك إلى التوبة

العادلة، ، واستعالن دينونة هللافي يوم الغضبغضباً تذخر لنفسك 

[6-4]" الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله

تحويل بأوالً اليهود، خاصة قادتهم من الكتبة والفّريسيّين أخطأ -

الناموس ال إلى مجال للحياة والعمل الروحي، وإنما لنقد الناس 

ً ، الكبرياءوإدانتهم بروح  ول بكونهم إذ أدركوا لطف هللا وطوثانيا

.أناته أساءوا استخدام هذه المعرفة

إذا بهمويدينونهم، آخر بينما هم يقسون على اآلخرين بمعنى -

ن طول أناة هللا علينا بالرغم ملكن . وصالحهيستهينون بحب هللا 

قاب، إنما تسّرعنا نحن في الحكم على اآلخرين ال يعني إعفائنا من الع

.المعيّنحفظه للوقت 
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نا نذخر ألنفس"كان هللا هو الديّان، لكنّنا نحن الذين إن -

قتنيها، أّما كل وسيلة لعلّنا نمقدماً إذ يريد هللا الرحمة " غضبًا

.الغضباإلنسان غير التائب فيحفظ لنفسه 

ً تذخر لنفسك "قوله - صدر عن الدينونة ال ت، يعني أن "غضبا

يذخر هللا"إذ ال يقول الخاطئ، الديّان إنما هي نتيجة لعمل 

.  "تُذّخر لنفسك"وإنما " لك

ذخر يحاول اجتذابك بكل وسيلة، فإن ظللت على عنادك تهللا -

.العادلةفي يوم الغضب واستعالن دينونة هللاغضباً لنفسك 

و ال يتبادر إلى ذهنك أن غضبه انفعال عنيف إنما هولكن -

.، حيث ينال كل إنسان ما يستحقه"استعالن"العدالة، هو 
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بقاء وأما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة وال"

حق فبالحياة األبدية، وأّما الذين هم من أهل التحزب وال يطاوعون لل

سان شدة وضيق على كل نفس إن. وغضبفسخط لإلثم بل يطاوعون 

ل من مجد وكرامة وسالم لك. يفعل الشّر، اليهودي أوالً ثم اليوناني

[10-7" ]يفعل الصالح، اليهودي أوالً ثم اليوناني

الحين يتحّدث عن دينونة هللا للبشر يبدأ أوالً بالحديث عن الصإذ -

سقطون الذين يكافئون بالحياة األبدية، وبعد ذلك يتحّدث عن الذين ي

دية خالل هللا يوّد أن يتمتّع الكل بنوال الحياة األبكأن . الغضبتحت 

الم مع سوخلوداً وكرامة مجداً صبرهم في العمل الصالح، فينالون 

ت السخط أبدي، لذلك بدأ بهذه الفئة، أّما الفئة الثانية التي تسقط تح

هذا والغضب التي تئن من الشدة والضيق فهي تحكم على نفسها ب

.خالل إطاعتها لإلثم، األمر الذي يوّد هللا أال يسقط أحد تحته

الرسالة إلى أهل رومية 
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[11" ]ألن ليس عند هللا محاباة"

يهودي فإن كان يكافئ اليحابى، أن هللا في حكمه ال يؤّكد القديس بولس -

ة أوفر أو أوالً سواء في الخير أو الشّر، فألن هللا يدين باألكثر من نال معرف

.احتمل مركز القيادة والخدمة

طلب يُ غنياً كنت والسلطان، فإن عقابنا أشد كلما ازددنا في الحكمة يكون -

اعة يجب عليك الطمنك العطاء أكثر من الفقراء، وإن كنت صاحب حكمة أوفر 

.بهاءً أعمال أكثر سلطاناً يجب عليك تقديم أكثر من غيرك، وإن نلت 

اة المحاباة هي من سمات البشر، الذين ينحرفون عن الحق في الحكم مراع-

:يقول الكتابإذ الغني أو للمنفعة، أو للحسب أو النسب 

.  كبيرهوجتحترم وال مسكين بوجهتأخذوا ال . القضاءفي جوراً ترتكبواال "

(15: 19الويين " )لقريبكبالعدل تحكم 

العظيم الجبار المهيب إله اآلهة ورب األرباب، اإلله الرب الهكم هو ألن "

(17: 10تثنية " )رشوةيقبل وال بالوجوهيأخذ الذي ال 
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ن ان السادة افعلوا لهم هذه االمور تاركين التهديد عالميوأنتم أيها "

"محاباةعنده وليس في السماوات أنتم أيضاً سيدكم 

(9: 6أفسس)

(25: 3كولوسي" )وليس محاباةالظالم فسينال ما ظلم به وأما "

ي فالمجد، رب المسيح، يكن لكم إيمان ربنا يسوع اخوتي ال يا "

(1: 2يعقوب )" المحاباة

(16يهوذا " )من أجل المنفعةيحابون بالوجوه"

:إذظهر عدم محاباة هللا على الصليب، وقد 

حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال( بال محاباة)هكذا أحب هللا العالم "

(16: 3يوحنا )" يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية

الرسالة إلى أهل رومية 
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ألن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من "

[12" ]أخطأ في الناموس فبالناموس يُدان

يكون الناموس في حياة اليهود عن غايته اإللهية، فِعوض أنتحّول -

علّة إدراكهم لخطاياهم وشعورهم بالحاجة إلى عمل هللا الخالصي، 

ا تحّول إلى تشامخ وكبرياء بأنهم عارفو الحق ومعلموه، فصارو

.ديّانين لألمم، األمر الذي أسقطهم تحت دينونة هللا

ب ليس مجاالً لالفتخار بل للعمل، فإن كان الناموس يهالناموس -

معرفة لوصية هللا وإرادته، يلتزم أصحاب الناموس أن يمارسوا 

كاألمم س الوصيّة، وإال سقطوا بالناموس تحت الدينونة، فيصيروا لي

وإنما أشر منهم ألنهم فيهلكون الذين يخطئون بدون الناموس 

.يخطئون بمعرفة وهم تحت الناموس
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ين ألن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند هللا، بل الذ"

[13" ]يعملون بالناموس هم يبّررون

و يُخطي في الناموس تكون عقوبته أشد، ألن الناموس أمن -

ّرر المعرفة تشهد عليه في يوم الدين، لذلك فالناموس ال يُب

ي اإلنسان لمجرد سماعه أو حفظه، وإنما بتنفيذه كله، األمر الذ

.البشريحسب مستحيالً على 

تلونه يسمعون الناموس ويكثيرين : "هللاأبرار عند هم ...ليس"-

ال يدين على لسانهم فيتبّررون أمام الناس كمتديّنين، لكن هللا

نا فبسماع. اإلنسان حسب مظهره، إنما حسب بّر قلبه الداخلي

قدر أن للوصية يمكننا أن نخدع إخوتنا وربّما أنفسنا، لكن هل ن

؟نتبّرر أمام هللا

الرسالة إلى أهل رومية 
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ألن األمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في"

الناموس، فهؤالء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس ألنفسهم، الذين 

ضميرهم شاهداً أيضاً في قلوبهم، مكتوباً يظهرون عمل الناموس 

هللا وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة، في اليوم الذي فيه يدين

[16-14" ]سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح

األمم، يبّرربسببه لكن الناموس، يؤكد القديس بولس أنه ال يرفض -

نهم بل يمتازون عنهم بعملهم الصالح، مع أمن اليهود، مظهًرا أنهم أفضل 

جديريناألمم في هذا كان . لم يأخذوا الناموس الذي يتشامخ به اليهود

.باإلعجاب، ألنهم تّمموا صالح الناموس بأعمالهم ال بكلمات سمعوها

يس لأنه ، تحذر "خطايا الناس"وليس "الناسيدين هللا سرائر "قوله -

الناس يقيمون القضاءفإن كان . الهروب من دينونة هللافي مقدورهم 

.العلنية، فاهلل يدين السرائرلمحاكمة األعمال 
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ليهود، ابحياتهم مع هللا، فوق ارتفعوا الذين ربما المقصود باألمم -

ى موسيد قبل استالم الناموس الموسوي على هم اآلباء السابقون 

اً وعاش طبقآمن إبراهيم باهلل ، حيث مثل إبراهيم وأيوب ويوسف

ن يكون وقّرب أيوب عن بنيه ذبائح، خشية ألوصاياه فاختاره هللا، 

أحدهم قد نطق بكلمة باطلة، أو أضمر في داخله ما يغضب هللا 

ال عن الشّر لئممتنعاً ، ويوسف مارس حياة الطهارة (5: 1أيوب )

(.9: 39تكوين )قدام الرب يخطئ 

عملوا بالطبيعة ما بالناموس ولم يحتاجوا إلى ناموٍس هؤالء -

من نيّاتهم تبّكتهم بل عملوا بما توجبهيَدعوا مكتوٍب، إذ لم 

ا نحن الصالح، وتركوا ما تنكره من القبائح، وهم في هذا ليسوا مثلن

.الذين تبّكتنا نيّاتنا وكتبنا

الرسالة إلى أهل رومية 
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أمراً فعلوا إن توبّخهم ، تعنى أن أفكارهم [15]" أفكارهم مشتكية"-

.غير حسن، إذ كانت تقوم مقام الناموس

ارنا اإلنسان على فكره، وإال ما كانت أفكتؤكد سلطان العبارة وهذه -

.عليناوضمائرنا تشتكي 

القديس بولس وما ما كرز به يعني أن كل ، [16" ]حسب إنجيلي"-

وما كرز به ، "اإلنجيل"good newsهو البشارة الحسنة قاله 

ن كان وإ. إنجيالً في حكم المكتوب؛ وما كتبه كان أيضاً وما قاله كان 

.إنجيلهو أيضاً ما كتبه بولس إنجيالً، فإن ما كتبه بطرس 

لمسيح اُكتب باآلباء الرسل هو كرازة بتجسد السيد ما قيل أو فكل -

قائمة في لمجيئه الثاني أو ليقّدم ذلك كحقيقةمن أجل خالصنا، ويهيئ 

اب يقرع تلك النفوس التي تريد أن تتقبّل كلمة هللا الواقف على الب

.ويطلب أن يدخل فيها
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.  على الناموس وتفتخر باهلليهودياً وتتكل هوذا انت تسمى "

وتثق . من الناموسمتعلماً المتخالفة وتميز األمور مشيئته وتعرف 

لم ومهذب لألغبياء ومع. للذين في الظلمةونور للعميانقائد نك أ

[20-17]" في الناموسوالحق صورة العلم لألطفال ولك 

م عطية هللا في حبه لهم واعطاءهيوبخ اليهود الذين يظنون أن-

فيتشامخوا على الناس فوق جميع ناموسه تجعلهم مكرمين 

هذا األمر جعلهم أيضاً ينسون خالصهم . اآلخرين ويزدروا بهم

.المجدوراء الشتعالهم بجنون شهوتهم 

نتفخ تأنك تعنى " أنت قائد: "ولم يقل، "للعميانتثق أنك قائد "-

.متشامخاً جداً وهذا ألن كبرياء اليهود كان وتتكابر، 

الرسالة إلى أهل رومية 
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:لنذكر قولهم للمولود أعمي-

(34: 9يوحنا )" ُولدِت أنت بُجملتك وأنت تعلمناالخطايا في "

.اساالستخفاف المتعالي كانوا يتطلّعون إلى جميع النبهذا -

ر ، ونوللعميانقائد : "كلماتهميستخدم القديس بولس ذات -

اظ التي ، األلف"للذين في الظلمة، ومهذّب لألغبياء، ومعلم لألطفال

.لهمكان اليهود يطلقونها على من يتتلمذون 

هنا للعبارات هدفه أن يدركوا أن ما زعموه ميزة تكراره -

.يفتخرون به هو علّة دينونتهم باألكثر

الرسالة إلى أهل رومية 

أال فأنت إذن الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز"

تكره يُسرق، أتسرق؟ الذي تقول أن ال يُزنى، أتزني؟ الذي تس

أبتعدياألوثان، أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس، 

[23-21" ]الناموس تهين هللا؟

وبيخهم، استخدام تعبيراتهم ذاتها لتالقديس بولس عند يقف ال -

شيئاً ون ألنهم احتلّوا مركز المعلِّمين للعالم الوثني وهم ال يمارس

هللا به، وإنما انتقل بهم إلى اتهامهم أنهم يهينونيعَّلمون مّما 

.عنهاآلخرين يعًّلمون نفسه الذي يظنون أنهم 

.هاقّوتاهتم معلمو اليهود بالوعظ دون الحياة، ففقدت الكلمة -

الرسالة إلى أهل رومية 
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يس ولكي يظهر اهتمامه بالتطبيق العملي للتعليم، يحث القد-

:قائالً بولس تلميذه تيموثاوس 

، في كن قدوة للمؤمنين في الكالم، في التصرف، في المحبّة"

إلى أن أجيء أعكف على . الطهارةالروح، في اإليمان، في 

لك ال تهمل الموهبة التي فيك المعطاة. القراءة والوعظ والتعليم

اهتم (. presbyterكهنوت )المشيخة بالنبوة مع وضع ايدي 

فسك الحظ ن. في كل شيءظاهراً كن فيه لكي يكون تقدمك . بهذا

الذين والتعليم وداوم على ذلك، ألنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك و

ً يسمعونك  (16-12: 4تيموثاؤس 1)" أيضا

الرسالة إلى أهل رومية 

[24" ]ألن اسم هللا يجدف عليه بسببكم بين األمم"

ذلكهللا فحسب، بل يدفعون اآلخرين على يهينوا ال فاليهود 

:ايا هللاالتجديف بسبب عصيانهم والفهم الخاطئ لوصإلى ويدفعونهم 

نا الرب في وسط بني اسرائيل افأتقدس تدنسون اسمي القدوس وال "

(32: 22الويين " )مقدسكم

ً حتى اخذ شعبي الرب، يقول هنا، ماذا لي فاآلن " طون المتسل. مجانا

"يهانكل يوم اسمي ودائماً . الربيقول يصيحون، عليه 

(5: 52أشعياء )

هم اذ قالوا لنجسوا اسمي القدوس حيث جاءوا األمم فلما جاءوا الى "

(20: 36حزقيال )" أرضهخرجوا من وقد هؤالء شعب الرب 

الرسالة إلى أهل رومية 
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ال نسقط نحن في ذات هذا الخطأ علمنا ربنا يسوع أنولكي -

ط إّما أن وسحل ، فإنه ال يوجد "ليتقّدس اسمك": نصلّي قائلين

.عليه بسببنايَُجدف يتقّدس اسم هللا فينا، أو 

تدنس بين يأحياناً هللا قدوس بطبيعته، قلنا أو لم نقل، لكنه اسم -

كما قدساً، ملذلك نصلّي أن يتقّدس اسم هللا، ال بأن يصير . الخطاة

س نحن لو كان غير مقدَّس، وإنما أن يتقّدس فينا عندما نتقدّ 

.ونعمل ما يليق بالقداسة

ْرلة أن ينزعه من الغُ األممي في تعليمه لهذا يجب علي اليهودي -

، ومن إنسان بال ناموس إلى إنسان تحتالِختانلينقله إلى 

.  الناموس، أي أن نعيش هلل ونعمل بوصاياه قوالً وعمالً 

الرسالة إلى أهل رومية 

ً أن كنت ولكن فإن الِختان ينفع أن عملت بالناموس، " الناموس متعديا

، أفما يحفظ أحكام الناموساألغرلإن كان إذاً . فقد صار ختانك ُغْرلة

تكمل الغُْرلة التي من الطبيعة وهيختاناً؟ وتكون تُحسب غرلته 

؟ ألن الناموسأنت الذي في الكتاب والِختان تتعدى تدينك الناموس 

هر في وال الِختان الذي في الظايهودياً، اليهودي في الظاهر ليس هو 

القلبوختان اليهودي في الخفاء هو اليهودي، ختاناً، بل اللحم 

مدحه ليس من الناس بل من، الذي بالروح ال بالكتاب هو الِختان

[29-25" ]هللا

عن نوعين من الِختان، ونوعين من هنا يكشف القديس بولس 

لجسد ال فاليهودي يهتم بنزع ُغْرلة ا. من الناموسونوعين الغُْرلة، 

ر الروح، وممارسة ختان الجسد ال الروح واالستماع للناموس والفخ

ً به دون الحياة به  . عمليا

الرسالة إلى أهل رومية 
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ً يهتم بالجسد والمظهر الخارجي في حياته اليهودي - في وأيضا

ر عن حقيقة أمرهم أنهم غيأن يكشف تعليمه لألممي، لذلك أراد 

يشون إنما يعروحياً، مختونين بالروح، وال متمتعين بالناموس 

.بالجسدفي ُغْرلة روحية رغم ختانهم 

على زاً امتياشأن الِختان، وال أعطى للغُْرلة من لم يقلّل بهذا -

ن جهة الِختان، إنما أوضح أن مختون الجسد قد يكون في ُغْرلة م

ي الداخل فمختوناً من في ُغْرلة الجسد قد يكون وأيضاً الروح، 

ً ختانوهكذا قد يصبح الِختان ُغْرلة، والغُْرلة روحياً،  .ا

الرسالة إلى أهل رومية 

هذا في تعليقاته على إنجيل متي أنأوريجانوسالعالمة يرى -

حسب النص الرسولي يوّد أن يوّضح أن اليهودي الحقيقي، ليس

د الجنس، وإنما بالروح كرجل هللا، هو ذاك الذي يُنتسب للسي

جاءت منتسبة ليهوذا بن " يهود"المسيح، إذ يقول أن كلمة 

د من يعقوب، لكنها اآلن بالروح تخص من ينتسب لذاك الذي تجس

هذا هو اليهودي في الخفاء الذي له ختان القلب . سبط يهوذا

.بالروح

ما : سألأاآلن : الكبيراغريغوريوسالمعني يقول القديس بنفس -

الروح الذين يسلكون ب: هو إسرائيل اليوم؟ يجيب بولس الرسول

.ل هللاال بالحرف، يسلكون في ناموس السيد المسيح، هم إسرائي

الرسالة إلى أهل رومية 
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لقديس كيف يصير اإلنسان في ُغْرلة بعد أن يُختتن؟ يقول ا-

، أي كما ليته ال يكون هكذا، ليته ال يعيش كما لو كان أَْغلف: بولس

ً لو كان قد اِكتسى مرة أخرى باللحم الذي قُطع منه، فلم يعد .يهوديا

:يتفق هذا مع قوله-

ة فال في الغرلأحد دعي . ُدعي أحد وهو مْختون فال يصر أَْغلف"

" ظ وصايا هللابل حفشيئاً، الغرلة شيئاً وليست ليس الختان . يختتن

(18: 7كورنثوس 1)

ير أَْغلف، يهودياً وُدعي مختوناً، فليته ال يشاء أن يصأي إن كان -

 ً .أي ال يعيش كمن هو ليس مختونا

الرسالة إلى أهل رومية 

:القلبسبق فتحدث ارميا النبي بوضوح عن ختان وقد -

اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان"

ئ أورشليم لئال يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطف

(4: 4ارميا " )بسبب شر أعمالكم

مل اليهودي يصير ختانه ُغْرلة، وعندما يععندما يخطئ -

ً األممي باستقامة تُحسب غرلته  ظن أنها فاألمور التي ي. ختانا

.طاهرة تُحسب دنسة بالنسبة لمن ال يستخدمها بلياقة
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ه الذي مْدحُ ": أما سمة اليهودي الروحي أو إسرائيل الجديد فهي-

.[29" ]ليس من الناس بل من هللا

:الفمالقّديس يوحنا الذهبي يقول -

أمنعك من شهوة المجد، إنما أريك المجد الحقيقي النابع عنلست 

المظاهر لنكن أنقياء في الخفاء، ال أن نتثقل باالستعراضات و... هللا

.والرياء

شيء باألحرى ثياب الحمالن، ولنكن بالحقيقة حمالن، ليسلنخلع -

.أتفه من المجد البشري

ذا هو منهم؟ همجداً ُرضَّع، فهل تشتهي صغاراً أن رأيت أطفاالً -

المجد "الحادث بالنسبة لكل البشر بخصوص المجد، لهذا ُدعي 

."الباطل
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