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  انًقذيخ

توجد الٌوم كتب كثٌرة جدا, ُكتبت منذ بدء المسٌحٌة إلى اآلن, تحاول شرح شخصٌة ٌسوع المسٌح و تعالٌمه. لماذا, إذن, كتابة 

هذا الكتاب؟ هل لكً ٌكون واحدا من تلك الكتب؟ هذا البحث فرٌد من نوعه, خالً من المفاهٌم الٌهودٌة و األساطٌر التً 

جدٌدة عن ٌسوع الذي صار المسٌح, إبن االنسان الذي  واقعٌة و الحقٌقٌة. ٌقدم هذا البحث صورةسٌطرت على صورة ٌسوع 

. دراسة الذي ولد من عذراء أو هللا بحد ذاته الوحيدمختلفة كلٌا عن ما عرفناه عنه, أعنً أنه إبن هللا  صورةصار أبن هلل,

تبٌن لنا الفرق الكبٌر بٌن ٌسوع المسٌح, الكائن  التً نسبت إلٌة,, بصرؾ النظر عن المفاهٌم الٌهودٌة تعالٌم ٌسوع الحقٌقٌة

سنة. ٌوجد فرق كبٌر بٌن  0222ُشكل حول شخصه من قبل الناس منذ  ال حٌاة فٌه, الروحً, المعلم الروحً, و الصنم الذي

كلت, فً كثٌر من الحاالت, التً شُ  المسٌحٌة سنة و التعالٌم األرثوذكسٌة 0222التعالٌم الحقٌقٌة التً أعطاها ٌسوع منذ 

 ألسباب سٌاسٌة. 

تعالٌم ٌسوع الحقٌقٌة تجاهلتها المسٌحٌة األرثوذكسٌة. لذلك لكً نعرؾ تعالٌم ٌسوع الحقٌقٌة علٌنا أن نكون منفتحٌن  كثٌر من

نصادفها, خاصة  العقول, مستعدٌن لتجاوز الحدود التً وضعتها األرثوذكسٌة. لكن هذا ال ٌعنً أن نكون منفتحٌن ألٌة نظرٌة

فً عصر االنترنت هذا, بدون استعمال ملكة التمٌٌز فٌنا. أدت كثرة هذه النظرٌات ببعض الطالب الروحٌٌن أن ال ٌعرفوا 

بماذا ٌإمنون, أو حتى نكران االٌمان بؤي شًء. المطلوب هو اإلبتعاد عن التطرؾ الذي ال ٌقبل بؤي شًء ٌتجاوز التعلٌم 

معاكس الذي ٌقبل كل نظرٌة تعرض علٌه. أسئلة الحٌاة الصعبة ال ٌمكن فهمها من خالل العقل األرثوكسً, و التطرؾ ال

االنسانً, و إنما من خالل تمٌٌز عقل المسٌح. أنت تتحد مع ذات المسٌح من خالل القلب, و لٌس من خالل الفكر. فً القلب 

     تجد حق المسٌح, وحق المسٌح ٌحررك من التعالٌم الكاذبة.

, ِٓ ٘ٛ ٠َٛع ٚ ِب ٟ٘ هٍبٌزٗ. ٌٙنا ػ١ٍٕب أْ ْٔوػ أْ ٍٕخ 2000وػ اٌَئاي اٌنٞ ؽ١ّو ػمٛي إٌبً ِٕن ي ٘نا اٌجؾش ٠ّؾبٚ

٠َٛع ٌُ ٠ىٓ ٘ٛ هللا اٌنٞ ٚعل ِٕن اٌجلء, أٞ ُفٍك ثًّء لبِخ ا١ٌَّؼ. وبْ ٠َٛع أَبٔب ِضٍٕب, ؽمك فٟ آفو رغَل ٌٗ إٌٛٛي 

, اٌٌّٛٛك لجً اٌل٘ٛه, ٚ أّب رًٕٛ اٌٝ أْ ١ٖ٠و اثٕب هلل ثبرؾبكٖ ِغ ٍذانٕحَٛع اثٓ هللا اٌٝ ًِء لبِخ ا١ٌَّؼ. ٌنٌه ٌُ ٠ىٓ ٠

ِٓ اٌُّٙ أْ ٔؼوف أْ هللا ٌٗ ٛج١ؼخ صٕبئ١خ, ِظٙو هللا ا٤ة )أٌفب( ِنوو, ٚ ِظٙو هٚػ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ, اٌنٞ ٘ٛ اثٓ هللا اٌٛؽ١ل. 

ِظٙو هللا ا٤َ ٠ٌُٛل اثٓ هللا اٌٛؽ١ل. ٚ ٤ٔٗ أٚي ف١ٍمخ هللا ٠لػٝ اثٓ هللا  هللا ا٤َ )أ١ِغب( ِئٔش. اْ ارؾبك ِظٙو هللا ا٤ة ِغ

أْ  اٌٛؽ١ل. امْ, ٠ظٙو اثٓ هللا اٌٛؽ١ل, اٌٌّٛٛك لجً اٌل٘ٛه ِٓ رفبػً هللا ا٤ة )أٌفب( ِغ هللا ا٤َ )أ١ِغب(. ٚ ٠ّىٓ ٤ثٓ هللا اٌٛؽ١ل

فٟ وً أَبْ ٚ ٠غؼٍٗ اثٕب/ثٕزب هلل, وّب عؼً ٠َٛع اثٕب هلل. أٗ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, اٌىٍّخ, فىو ا١ٌَّؼ, اٌٛػٟ اٌىٟٛٔ.  ٠ؾً  

ٚ ٌىٟ ْٔوػ ِٓ ٘ٛ ٠َٛع, ػ١ٍٕب أْ ٔجو٘ٓ أْ ٨ٚكرٗ ٌُ رىٓ ِٓ ػنهاء, أٞ ُؽجً ثٗ ثطو٠مخ غ١و ٛج١ؼ١خ. ٚ أ٠ٚب اْ ٔفَٗ 

ٚ أ٠ٚب هف٘ اٌّفَٙٛ  ٚ ٘نا ٠ئكٞ ثٕب اْ ْٔوػ أ١ّ٘خ ِفَٙٛ اٌزمّٔ فٟ فُٙ اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ. وبٔذ ِزملِخ هٚؽ١ب ػٕل رغَلٖ,

٠ؼزجو اْ ٠َٛع ِبد  للِٗ ثٌٌٛ ١ٌٍٙٛك ٌىٟ ٠غٍجُٙ اٌٝ ا٠٨ّبْ ث١َٛع ا١ٌَّؼ. ٘نا اٌّفَٙٛ اٌجلائٟ ا١ٌٙٛكٞ ٌٍٖت ٠َٛع اٌنٞ

ٔؾٓ ا٢ْ ١ٌٌ  ٍزقٍٔ ِٕٗ ٤ٔٗ رؾلٜ رؼب١ٌُّٙ ٚ ِّبهٍبرُٙ.وفبهح ػٓ فطب٠بٔب. اٌٛاٙؼ أْ ٠َٛع ٍٕت ٔز١غخ رآِو ا١ٌٙٛك ٌ

ٔؼُ, ِب ألٌٛٗ ٘ٛ أْ ٘نا اٌّفَٙٛ أُػطٟ "ِئلزب", ٌُٚ ٠ىٓ ٠ْىً عٛ٘و  ػٕلٔب فٍف١خ ٠ٙٛك٠خ, ٌنٌه ٨ ٔؾزبط اٌٝ ٘نا اٌّفَٙٛ.

كافٍٟ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ارجبع ٛو٠ك هٚؽٟ  اٌغٛ٘و٠خ ٟ٘ فٟ اٌٛالغ, وبٔذ ٚ ِب ىاٌذ هٍبٌخ ٠َٛع ا١ٌَّؼ هٍبٌخ ٠َٛع. 

ف٩ٓ إٌفٌ, أػٕٟ اٌّٛد ػٓ اٌؼمً اٌغَلٞ ٚ إٌّٛ فٟ ػمً ا١ٌَّؼ. ػٕلِب رلع اٌؼمً اٌنٞ وبْ فٟ ٠َٛع أْ ٠زًٖ ِؼه, 

  رزؾٛي ِٓ وبئٓ عَلٞ اٌٝ وبئٓ هٚؽٟ, وبئٓ َِّٛػ ِضً ٠َٛع.

جوِظ اٌؼمً ِٕن اٌٖغو ػٍٝ لجٛي ا٤فىبه اٌل١ٕ٠خ ِب ٔؾزبط ا١ٌٗ ا١ٌَٛ ٘ٛ ِفَٙٛ أػّك ٩ٌَٔبْ ٚهللا ٚاٌؼبٌُ اٌنٞ ٔؾ١ب ف١ٗ. ٠ُ   

ثلْٚ ا٨ٍزفَبه ػٓ ٕؾزٙب, فزْىً لٛاػل صبثزخ ِٓ اٌٖؼت رغ١و٘ب أٚ لجٛي ِفب١ُ٘ عل٠لح رزؼبهٗ ِؼٙب. ٚ٘ىنا ٠وف٘ 

ِ ٘نا ا٨َٔبْ ػٍٝ ا٨َٔبْ لجٛي اٌؾك, وٍّخ هللا اٌؾ١خ, ٚا١ٌَو ِغ اٌزملَ اٌؼٍّٟ, ِمزٕؼب أٗ ٨ ٠زجغ رؼب١ٌُ ِبئزخ, ثً اٌؾك. ٠ؼ١

٘بِِ اٌؾ١بح, ٠مجً ثؤػ١ٓ ِٕغٍمخ ِب للِٗ ٌٗ اٌٍَف ِٓ اٌّٛهٚس اٌل٠ٕٟ, ٠ٚقبف اْ ٠فزؼ ػ١ٕ١ٗ ٌّٛاعٙخ ا٨ٔفزبػ اٌفىوٞ فٟ 
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اٌؾبٙو ٚاٌَّزمجً. ٨ ٠ؼٍُ ثؤٔٗ ثؾبعخ كائّب اٌٝ ػمً ِٕفزؼ ٌىٟ ٠ٕظو اٌٝ ِب ٚهاء ِؼوفزٗ ٚاػزمبكٖ اٌؾبٌٟ ٚرمجً افىبها عل٠لح 

. ثبٌوٙب ػٕٙب, ِغ أٙب فبهط اٛبهٖ اٌفىوٞ ٠ْؼو  

شًء مهم ٌجب أن نعرفه الٌوم, و هو أن التؽٌٌر الفجائً و االضطرابات التً تحدث فً الطبٌعة و المجتمع فً أٌامنا هذه 

ة سببها هو أن كوكب األرض ٌمر من دور روحً إلى دور روحً آخر. فً مجًء الدور الروحً الجدٌد, تبدأ طاقاته الروحٌ

فً الدخول إلى جملة طاقة كوكب األرض, فتخلق ضؽط على الناس لتؽٌٌر وعٌهم و معتقداتهم القدٌمة. و هذا ٌعنً أن على 

البشرٌة أن تكون مستعدة لكً تعانق نظرة جدٌدة للعالم, هلل و االنسان. إذا قاوم الناس طاقات الدورالروحً الجدٌد هذا, ٌزداد 

نٌفة, مثل هزات أرضٌة أو تؽٌٌر ثوري فً المجتمع. هذا ما نراه الٌوم ٌحدث على كوكب الضؽط و ٌظهر بشكل انفجارات ع

 األرض. ماٌحدث هو نهاٌة سرٌعة لموت قوة الحروب التً سٌطرت على هذا الكوكب آلالؾ السنٌن. 

تعابٌر "الدهر الجدٌد" أو "نهاٌة الدهر" مفهومة و مترجمة بعبارة "نهاٌة العالم". التعابٌر تشٌر إلى نهاٌة الدهر الروحً الذي 

سنة. ال ٌوجد نهاٌة للعالم, كما ٌفهمه بعض رجال الدٌن. سوؾ ال ٌنزل ٌسوع المسٌح بالجسد من الفضاء  0222ٌحدث كل 

ومة لكً ٌجري دٌنونة عامة للبشرٌة. ٌوجد أدوار روحٌة متدرجة ألجل تقدم البشرٌة روحٌا الخارجً فً نهاٌة العالم المزع

على األرض. جاء ٌسوع لكً ٌدشن دورا روحٌا جدٌدا على األرض, هو السادس فً سلسلة سبعة أدوار تبؽً إلى إرتقاء 

ض )سماء جدٌدة و أرض جدٌدة(. سبق البشرٌة و األرض إلى مستوى روحً أعلى, حٌث ٌمهد لظهور ملكوت هللا على األر

الدور الروحً الذي دشنه ٌسوع دور آخر بدأ مع النبً إبراهٌم, و هٌمنت علٌه وصاٌا موسى. اآلن ندخل دور روحً أسمى 

أو عصر ذهبً لتشكٌل ملكوت هللا على األرض. سان جرمن )ٌوسؾ النجار, زوج مرٌم أم ٌسوع( هو قائد هذا الدور 

  فٌه اآلن.   الروحً الذي ندخل 

لذلك من المهم أن نعرؾ أننا الٌوم ندخل فً دور روحً جدٌد, و هذا الدور ٌصدر طاقة روحٌة على كوكب األرض, مختلفة 
سنة. تنزل اآلن الطاقات الروحٌة للدور الجدٌد إلى كوكب  2000عن طاقة الدور الروحً الذي إنتهى اآلن, بعد مرور 

س أن تبقى فً حالة ال مباالة روحٌة. على الناس الٌوم إما أن ٌعانقوا طاقات الدور األرض, جاعلة من الصعب على النا
الجدٌد و تتقدم روحٌا بقبولها الحاجة إلى التؽٌٌر, أو تبقى معلقة باالفكار و التعالٌم القدٌمة, خائفة إذا تركتهم سوؾ تخسر 

الحقٌقة التالٌة: و هً أن الممارسات و التعالٌم و المفاهٌم الخالص المزعوم. ٌتبٌن لنا من معرفة بزوغ الدور الروحً الجدٌد 
الدٌنٌة التً كانت معروفة فً الدور الروحً الذي انتهى صارت اآلن عتٌقة, عفى علٌها الزمن. لم تعد تشبع حنٌن نفوس 

 الناس المتعطشة  للخبرة الروحٌة, و لم تعد فعالة فً مساعدة الناس على خالص نفوسهم. 

أن تدفق طاقات الدور الروحً الجدٌد فً وعً الناس ٌخلق صحوة تصحٌحٌة فٌهم, و ألنهم ؼٌر متوازنٌن فً  و أٌضا نجد
كٌانهم الداخلً فانهم ٌتجهون نحو واحد من تطرفٌن: فً األول ٌتمسك الناس بدٌن معٌن, مإمنٌن أنه هو الدٌن الحقٌقً الوحٌد. 

هذا الدٌن, معتبرٌنهم أنهم الحقٌقة الوحٌدة الموجودة على األرض و  و من ثم ٌصٌروا متعصبٌن جدا لتعالٌم و ممارسات
المإدٌة إلى خالص النفوس. فٌحولوا الدٌن إلى ساحة معركة, إما أن ٌقبل كل الناس دٌنهم "الحقٌقً", أو ٌذهبوا إلى جحٌم 

ء الدٌانات األخرى, و نحوى أٌة الموت على أٌدٌهم. ؼالبا ما ٌظهر هإالء المتعصبٌن درجات مختلفة من العداوة نحو أعضا
 فكرة ال تطابق تعالٌم دٌنهم المعصوم.  

فً التطرؾ الثانً ٌصحوا بعض الناس من خالل مجًء الطاقات الروحٌة الجدٌدة و ٌكتشفوا بعض "عٌوب" التعالٌم الدٌنٌة   
ٌّا, شاعرٌن التً كانوا مإمنٌن بها بطرٌقة عمٌاء. و هذا ما ٌإدي بهم إلى إنتقاد دٌنهم التقلٌد ي علنا, و حتى ترك هذا الدٌن كل

أنه خدعهم كل أٌام حٌاتهم. و منهم َمن ٌذهب إلى تطرؾ رفض كل األدٌان, و البعض ٌتبنى الدٌن المادي العلمً الذي ٌنكر 
باض, مإمنٌن واقع أي نوع من الخبرة الروحٌة و الحٌاة الروحٌة. هذا التطرؾ ؼالبا ما ٌإدي بهإالء الناس إلى الشعور باالنق

بال شًء. كال التطرفٌن ٌإدٌان إلى عدم التوازن فً الكٌان الداخلً, الذي ٌإذي صحة النفس. النظرة المتوازنة للحٌاة فقط 
 تؤتً من خالل الحصول على العقل الذي كان فً المسٌح ٌسوع.  

ض الطرق القدٌمة لفهم و خبرة الحٌاة فً هذا الدور الروحً الجدٌد الذي دخلنا فٌه اآلن من الضروري علٌنا أن نترك بع
الروحٌة. لكن ٌجب الحذر من الذهاب إلى التطرؾ المعاكس و ترك كل دٌن و ممارسة للحٌاة الروحٌة. على الناس أن تتخلى 

عن الطرق القدٌمة, بدون الدخول فً فراغ ال ٌكون فٌه أي شًء. ٌستبدل الناس التعالٌم و الممارسات بؤفكارو ممارسات  
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فتنا الٌوم, من خالل التارٌخ الكنسً, أن الكنٌسة األولى تبنت ضرورة الحاجة إلى التؽٌٌر من معرئم الدور الجدٌد. تؤتً تال
مجموعة من تعالٌم دعتها معصومة و مقدسة, و هً فً الواقع ال أساس لها فً الكتاب المقدس و ال عالقة لها مطلقا مع تعالٌم 

. مالتً نعرفها الٌو ٌسوع الداخلٌة  

ٌحدث مجًء المسٌح الثانً و انتشار ملكوت هللا على األرض من خالل أشخاص جسدت فً كٌانها الحٌاة بالمسٌح, و بالتالً 
ًّ جسدٌا فً حٌاة قلة  تعمل كمشاركة هلل فً عملٌة الخلق فً انتشار الملكوت على األرض. بكلمة أخرى, ٌظهر المسٌح الح

صٌة فً كٌانها الداخلً. ال أحد ٌعرؾ زمن المجًء الثانً للمسٌح ألنه متوقؾ على من الناس التً تحقق المسٌحانٌة الشخ
الناس و لٌس على هللا, و ذلك عندما تصحوا الناس و تتبع تعالٌم ٌسوع الداخلٌة و بذلك تظهر مسٌحٌاتها الشخصٌة. سوؾ ال 

ا. هذا هو عٌن الوهم و الخٌال الذي سوؾ ال ٌظهر ٌسوع المسٌح ٌوما ما من السماء و ٌؤتً إلى األرض لكً ٌحل كل مشاكلن
ٌكون له واقع فً العالم ألنه ٌضع المسٌحً فً موضع سلبً روحٌا فال ٌساهم فً مجٌئه. ٌسوع لم ٌعلم هذا التعلٌم, و إنما 

  جاء هذا التعلٌم من المفهوم الحرفً للكتاب المقدس.  

م ٌسوع الحقٌقٌة. إنها فً الؽالب مسٌحٌة ٌهودٌة مإسسة على مفاهٌم المسٌحٌة المعاصرة بكافة تفرعاتها ال تتوافق مع تعالٌ

ٌهودٌة التً هً فً تضاد تام مع تعالٌم ٌسوع المسٌح. ٌبدو هذا القول ؼرٌبا لكثٌر من المسٌحٌٌن االرثوذكسٌٌن المكتفٌن بما 

بانتقاده أو الشك فً صحته. ٌنظرون  استلموه من أبائهم وأجدادهم, إذ أنهم ٌضعون علٌه صفة القداسة والعصمة وال ٌقبلون

الى هذه التعالٌم التً استلموها عبر التقلٌد بؤنها معصومة وأبدٌة. فً الواقع تحتاج التعالٌم المسٌحٌة الٌوم الى النظر فً 

 صحتها على ضوء المعلومات الروحٌة المعلنة حدٌثا, تحتاج الى التخلً عن الكثٌر منها التً كان ٌعتقد انها حقٌقٌة

ومعصومة. آن اآلوان الٌوم, فً عصر المعلومات وما ٌقدمه العلم الحدٌث لنا من المساعدة فً فهم الحقائق الروحٌة, من أن 

نكون منفتحٌن عقلٌا, نفحص كل تعلٌم ونتمسك بالحسن. هناك كثٌر من المسٌحٌٌن الذٌن ٌتوقون الى فهم روحً أعمق لرسالة 

.اإلنسانٌة. الى هإالء الجٌاع روحٌا أقدم هذا البحث. ٌسوع, بعٌدا عن المفاهٌم والتقالٌد    

٠غت أْ ٔؼوف ٘نٖ اٌؾم١مخ اٌّّٙخ ٚ ٟ٘ اْ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ, ِٓ لجً عّبػخ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ, ٠َٛع ٘ٛ ػٚٛ ف١ٙب, ٠ُؼطٝ كائّب 

اٌيِبْ, وبْ إٌبً فٟ ؽبٌخ اٌٝ عّبػخ ِٓ إٌبً ِٛعٛكح فٟ ؽبٌخ ٚػٟ ِؼ١ٕخ, ٚ اٌزؼ١ٍُ ٠ؼىٌ ؽبٌخ اٌٛػٟ ٘نٖ. ِٕن لل٠ُ 

ٚػٟ ٍؾو٠خ أٚ اٍطٛه٠خ, اٌزؼب١ٌُ اٌل١ٕ٠خ اٌزٟ أُػط١ذ ٌُٙ رٛافمذ ِغ ؽبٌخ اٌٛػٟ اٌزٟ وبٔٛا ِٛعٛك٠ٓ ف١ٙب. ٌنٌه ػٕلِب ٠ُؼطٝ 

رؼ١ٍُ هٚؽٟ اٌٝ عّبػخ ِٓ إٌبً ِٛعٛكح فٟ ؽبٌخ ٚػٟ اٍطٛهٞ فبْ ا٨٘زّبَ ا٤ٍبٍٟ ٘ٛ أْ ٨ ٠ُؼطٝ رؼ١ٍُ ِجٕٟ ػٍٝ 

مخ. ا٨٘زّبَ ا٤ٍبٍٟ ٘ٛ اٍزؼّبي ا٨ٍطٛهح ٌىٟ رقجو ػٓ لٖخ رَبػل ٘ئ٨ء إٌبً ػٍٝ فُٙ اٌّفب١ُ٘ اٌوٚؽ١خ.اٌؾم١   

إنفراد التعالٌم الروحٌة الداخلٌة التً هً أعلى  واضح لنا أن ٌسوع أعطى الجموع التعالٌم الخارجٌة, وأعطى التالمٌذ على  

ٌسوع التعالٌم حسب مقدرة الناس على استٌعابها وقال, هناك تعالٌم كثٌرة ال  ( . أعطى4343من التعالٌم الخارجٌة )مرقص 

(. نجد بعض هذه التعالٌم موجودة فً االناجٌل الؽنوسٌة ؼٌر القانونٌة. بولس الرسول 20421تستطٌعون اآلن فهمها )ٌوحنا 

الناضجٌن فً الروح تعالٌم متقدمة عن إتبع أٌضا هذه الطرٌقة, أعطى التعالٌم حسب مقدرة الناس على استٌعابها, أعطى 

التعالٌم التً أعطاها لؽٌر الناضجٌن روحٌا, هإالء الذٌن كانوا أطفاال فً المسٌح. أعطى التعالٌم السهلة "الحلٌب" الى ؼٌر 

 الناضجٌن فً الروح, أما الناضجٌن فؤعطاهم الطعام "الصلب". 

طاء تعالٌمه,  النه ٌساعدنا على البرهان ان الطرٌق الحقٌقً للخالص ٌجب أن نعرؾ حقٌقة المنهج الذي إتبعه ٌسوع فً إع  

الذي علمه ٌسوع هو طرٌق طوٌل, ضٌق وشاق, ولٌس هو طرٌق قصٌر, سهل ٌكمن فً قبول خالص جاهز قدمه لنا ٌسوع 

به عن حٌاة من خالل موته على الصلٌب. قدم ٌسوع طرٌق خالص اٌجابً ٌتحمل فٌه االنسان مسإولٌة خالص نفسه, ٌموت 

هذا العالم لكً ٌحٌا فً عالم الروح. هذا الطرٌق لٌس هو طرٌق سلبً ال ٌتحمل فٌه االنسان مسإولٌة خالص نفسه, فال ٌجاهد 

روحٌا وانما ٌقبل سلبٌا خالصا اتوماتٌكٌا جاهزا حققه ٌسوع بموته على الصلٌب. ٌوجد تعلٌم أساسً أعلنه ٌسوع لم ٌسمع به 

  أكثرٌة المسٌحٌٌن.

ما حدث لكثٌر من الدٌانات هو أنه بعد ؼٌاب المإسس األول للحركة الروحٌة أو الدٌن, ٌسٌطر على الدٌن أناس تستعمله كؤداة 

للتحكم بالناس. هإالء هم األنبٌاء الكذبة, جاء ٌسوع لكً ٌخلص الناس من طؽٌانهم, فهم ٌقنعوا الناس بؤنهم ال ٌصلوا إلى هللا 
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أن االنسان ال ٌمكنه معرفة هللا من خالل مصدره الداخلً, و إنما ٌحتاج إلى تعلٌم خارجً ٌحدد له  إال بواسطتهم. و هذا ٌعنً

مفهوم الحق. ٌصٌر هذا التعلٌم الخارجً, من خالل الزمن, بعٌدا كل البعد عن جوهر التعلٌم الذي أعلنه المإسس األول 

ٌُستعمل من قبل الناس, مفضلٌن للحركة الروحٌة أو الدٌن. و هكذا لم ٌعد "مفتاح المعرفة" ا لداخلً الذي تكلم عنه ٌسوع 

  االعتماد على تعالٌم وضعٌة, معتبرة مبنٌة على تعالٌم ٌسوع, من قبل معلمٌن عمٌان, تقود اناس عمٌان.  

جاء ٌسوع ال لكً ٌعمل لنا كل ما نحتاجه للخالص. جاء لكً ٌعطٌنا القوة لنجاهد لنحصل على الحرٌة الروحٌة على أساس   

فردي من خالل اتحادنا مع ذات المسٌح أي فكر المسٌح فٌنا. جاء ٌسوع ال لكً ٌخلصنا بدون مجهود شخصً, بل لكً 

داخلً  ٌقدمه لنا. جاء ٌسوع ال لكً ٌعمل لنا كل ما نحتاجه الى  ٌساعدنا على ان نخلص نفوسنا من خالل طرٌق روحً

ٌُرٌنا كٌؾ نخلص نفوسنا. جاء ٌسوع كثوروي روحً لكً ٌحررنا من العبودٌة الخارجٌة والعبودٌة  الخالص, بل لكً 

تشتت عقولنا فً العالم الداخلٌة. تكمن العبودٌة الخارجٌة بممارسة الطقوس الخارجٌة التً تبعدنا عن وجود هللا فً داخلنا و

الخارجً. وتكمن العبودٌة الداخلٌة بالخضوع الى العقل الجسدي وإهمال عقل المسٌح فٌنا. الخالص هو عملٌة فردٌة داخلٌة, 

ٌُحقق من خالل التؽلب على العقل الجسدي. ٌسوع ال ٌجاهد بالنٌابة عنا, بل ٌساعدنا فً عمل الجهاد. جاء ٌسوع لٌقدم للناس 

 خالصا فردٌا, ولٌس خالصا جماعٌا. جاء ٌسوع لكً ٌخلص الناس من سجن داخلً, عقلً و روحً.  

جاء ٌسوع لٌعطٌنا خمٌرة الطاقة الحٌوٌة لكً نبدأ عملٌة االتصال مع ذات المسٌح فٌنا و نعٌش فً حالة علٌا من الوعً 

لطاقة الحٌوٌة التً استلمها من ٌسوع, أعنً أن الروحً, دعاها ملكوت هللا. مسإولٌة كل واحد مّنا أن ٌعمل على زٌادة هذه ا

ٌدع خمٌرة الروح, هبة ٌسوع لنا, أن تخمر كافة وعٌنا لكً نصل إلى درجة علٌا من الحٌاة بالمسٌح. علٌنا أن ال نتجاهل هذه 

ان", و ذلك لكً "الوزنة" و ندفنها فً التراب, بل نتاجر و نربح من خاللها. نعرؾ أن ٌسوع أشار إلى ذاته بؤنه "إبن االنس

ٌإسس رباطا بٌنه و بٌننا, و ٌرٌنا أنه ؼٌر مختلؾ عّنا. بعض الناس أشاروا إلى ٌسوع بؤنه "إبن هللا", و لم ٌعترض ٌسوع 

مع ٌسوع )أنا و على هذه التسمٌة. ذلك أن مهمة ٌسوع كانت لتظهر أنه متى إتحد االنسان مع ذات المسٌح فٌه, كما حدث 

.  االنسان  إبن هلل.  األب واحد(, ٌصٌر إبن   

كل من َقبل ٌسوع, أعطاه ٌسوع القوة, السلطان, لٌصٌر إبن/بنت هلل, أي ٌولد روحٌا من روح هللا. قبل ذلك ٌرى االنسان ذاته 

أنه "إبن االنسان", انسان مائت. من خالل االتحاد مع ذات المسٌح فٌه ٌتحقق االنسان بؤنه صار "إبن هللا", كائن روحً أبدي, 

ً, مع انه ؼٌر شاعر بذلك قبل ذلك التحقق. وهذا ٌعنً ان على المجاهد الروحً أن ٌؤتً بملء الذي هو جوهر كٌانه الحقٌق

ٌُمطر هبته إال على الذٌن ٌطلبونها. المسٌح ال ٌمنح خالصا جاهزا, كما ٌظن  ارادته الى المسٌح طالبا قبول الهبة, المسٌح ال 

طٌنا النموذج, القدوة الكاملة. لشخص إتحد مع عقل المسٌح الكونً البعض منا, ٌعمل اوتوماتٌكٌا فً الناس.  جاء ٌسوع لكً ٌع

. جاء ٌسوع لكً ٌؤخذ االنسان فً تطوره الروحً إلى مرحلة أعلى, ٌعرؾ من خاللها أنه فً الحقٌقة  ًّ و صار المسٌح الح

ٌسوع أن هللا لٌس هو إبن/بنت هلل, شارحا أن هللا هو مثل أب محب, ٌمكن االتصال معه مباشرة فً عالقة شخصٌة. َعلم 

الكائن الدٌان القابع فً الفضاء الخارجً, كما نجده مصورا فً المزامٌر, و منتقما من األعداء. ٌبدوا لً عندما نقرأ المزامٌر 

كؤن ٌسوع لم ٌؤت و ٌعلمنا أي شًء عن هللا. نعم, االنسان هو هللا فً طرٌق النمو الروحً و التطور. لهذا قال ٌسوع: "أنتم 

( فً معرض شرحه لمفهوم أعلى هلل. متى سوؾ نستوعب رسالة ٌسوع الحقٌقٌة ونترك األوهام؟؟؟ 43422" )ٌوحنا آلهة  

أٌن تكمن الكنٌسة الداخلٌة التً بشر بها ٌسوع؟ أٌن كانت الكنٌسة الخارجٌة التً بشر ٌسوع رسالته من خاللها؟ بشر ٌسوع 
ًّ ٌقود من الموت الروحً إلى الحٌاة الروحٌة. من خالل هذا بوجود طرٌق روحً داخلً فً داخل كٌان االنسان, ط رٌق ح

الطرٌق الداخلً ال ٌعبد االنسان هللا كما ٌعبده الناس بطرٌقة خارجٌة آلٌة, بحٌث ٌحبون الظهور أمام الناس أنهم ٌصلون. من 
إنفتاح قلبه لمجًء و قبول محبة  خالل إتباع الطرٌق الداخلً ٌقترب االنسان من خبرة هللا حسب حالة استنارة وعٌه, حسب

هللا, حسب نقاوة قلبه, حسب الرؼٌة الشدٌدة بالوحدة مع هللا المحبوب فً القلب. فً حالة الوعً هذه ٌلبس وعً براءة الطفل 
ً الصؽٌر, الخالً من الؽضب, الحقد, البؽض, االنتقام و عدم المؽفرة. و هذا ما ٌإدي إلى االرتقاء من وعً إلى وعً آخر, ف

 طرٌق النضوج الروحً, أعنً النمو فً القداسة.  

و هكذا تجد أنك فً إتباع الطرٌق الداخلً ال تعبد هللا بطرٌقة خارجٌة آلٌة, ظانا أنك تحصل على الخالص بمجرد إقامة 

ض و ٌمطر الفروض الخارجٌة. ال تدخل ملكوت هللا حتى تفتش عنه فً داخلك و تجده هناك. هناك فً القلب تجد أن هللا ٌفٌ
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من رحمته ونوره على األخٌار و األشرار, فً كل لحظة, و فً كل دقٌقة و فً كل ساعة. ؼالبا, ؼٌوم سوداء تحجب نور 

فً هذه  شمس هللا عن وعٌنا, لكن من المإكد أن نور المسٌح الكلمة "ٌضًء فً كٌاننا المظلم", بالرؼم من عدم رإٌتنا له. 

داخلٌة صوت جرسها كهدٌر شالل ماء, و ترى العٌن الداخلٌة شمعة لهبها كنور إلهً ال ٌؽٌب. الكنٌسة الداخلٌة تسمع األذن ال

فً هذه الكنٌسة الداخلٌة, بعٌدا وعٌك عن كل إهتمام و تعلق دنٌوي, ٌدعوا قلبك الروح القدس أن ٌحل على كافة كٌانك و 

نٌسة الداخلٌة التً بشر بها ٌسوع. الكنٌسة الخارجٌة هذه هً الك ٌطهرك من كل دنس لكً ٌصٌر جسدك كله  هٌكال لروح هللا.

التً بشر ٌسوع من خاللها كانت الهضاب و الحقول فً فلسطٌن, و شاطىء بحٌرة الجلٌل, و سقفها كان قبة السماء الزرقاء.  

     

اٌطو٠مخ اٌغ١ّلح اٌفؼبٌخ ٍٕخ رؼب١ٌّٗ ثٛاٍطخ أِضبي, ٤ْ إٌبً وبٔذ فٟ ؽبٌخ ٚػٟ اٍطٛهٞ.  2000ػٍُ ٠َٛع اٌغّٛع ِٕن 

٦ػطبء ٘ئ٨ء إٌبً رؼب١ٌُ ػٓ اٌٛالغ اٌوٚؽٟ وبٔذ ١ٌٌ ثبػطبئُٙ رؼب١ٌُ ػم١ٍخ أٚ ؽمبئك. مٌه اْ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٨ ٠غل 

ٕلٜ ٚ أغناة ػٕل ٘ئ٨ء إٌبً اٌّٛعٛك٠ٓ فٟ ؽبٌخ اٌٛػٟ ٘نٖ. ٌنٌه أػطٝ ٠َٛع لٖٖب, ػٍُّٙ ثٛاٍطخ أِضبي. ١ٌٌ 

٠ُفُٙ اٌّضً ؽوف١ب, فٙٛ ١ٌٌ لٖخ ؽم١م١خ رقجو ػٓ ؽٛاكس ٚالؼ١خ. اٌّضً ٘ٛ اٍطٛهح, لٖخ رْوػ ٔمطخ ِب, ٌُٚ  اٌّمٖٛك أْ

ٍٕخ ِٓ اػطبء ٠َٛع ٌزؼب١ٌّٗ ٘ٛ أْ أوضو٠خ إٌبً رغبٚىد ا٢ْ ؽبٌخ  ٠2000ىٓ اٌّمٖٛك ِٕٙب أْ رُْوػ ؽوف١ب. ِب ؽلس ثؼل 

ىّٓ اٌّْىٍخ ٕ٘ب فٟ اْ اٌّلاهً ا٩ٌ٘ٛر١خ ٚ ونٌه غبٌج١خ إٌبً غ١و اٌٛػٟ ا٨ٍطٛه٠خ ٚ ٍٕٚذ اٌٝ ؽبٌخ ٚػٟ ػم١ٍخ. ر

ِٛعٗ اٌٝ عّبػخ ِٓ إٌبً  ٍٕخ ٌُ رىٓ 2000ػبٌّخ ثٙنا اٌزطٛه. ٌنٌه فُٙ ٨ ٠فّٙٛا اْ اٌزؼب١ٌُ اٌزٟ أػطب٘ب ٠َٛع ِٕن 

ٚػٟ ػم١ٍخ. ػٕلِب ٠ؾبٚي إٌبً  ِٛعٛكح فٟ ؽبٌخ ٚػٟ ػمٍٟ. فٕغل اْ غبٌج١خ ا١ٌَّؾ١١ٓ ٠ؾبٌٚٛا ّوػ رؼب١ٌُ ٠َٛع ِٓ ؽبٌخ

  اْ ٠ْوؽٛا اٍطٛهح ِٓ ف٩ي ؽبٌخ ٚػٟ ػمٍٟ فبُٔٙ ٨ ِؾبٌخ ٠مؼٛا فٟ رٕبل٘ أٚ أْ اٌْوػ ٠جلٚا ٨ ِؼٕٝ ٌٗ.

َو إَِّلا َعْبد   صدق القرآن عندما قال هذا القول الذي ٌتفق تماما مع واقع و تعلٌم ٌسوع: " ٌُ  )عيسى إبه مريم( إِْن 

ًِ َوَجَعْلَىاُي َمَثًلا لِبَىِي إِْسَرائِيلَ أَْوَعْمَىا َعلَ  (. حسب القرآن, عٌسى أو ٌسوع هو انسان مثلنا, جعله هللا مثال 34434" ) ْي

. و هذا ٌعنً أن الذي ٌتبع ٌسوع علٌه أن ٌعتبره األخ األكبر  ًّ أو النموذج للناس لكً تتبع خطواته و تصٌر مثله المسٌح الح

مرشد الروحً, الذي ٌعلمه الطرٌق الروحً الداخلً و ٌرشده إلى الوحدة مع هللا. و بذلك ٌمكنه أن البالػ روحٌا, المعلم و ال

ٌعمل ذات األعمال التً عملها ٌسوع, من خالل هللا الساكن فٌه. لم ٌستطع ٌسوع أن ٌعمل من ذاته شٌئا, كما قال, بل كان هللا, 

الل هللا العامل من خالل االنسان. هللا قرٌب من االنسان, "ونحن الساكن فٌه, ٌعمل من خالله. ألن كل شًء مستطاع من خ

, كذلك ٌنعم على الذي ٌتبع مثال ٌسوع 21أقرب إلٌه من حبل الورٌد")ق ًّ (. كما أنعم هللا على ٌسوع لكً ٌصٌر المسٌح الح

ًّ مثله. "أنتم آلهة   . )القدوة الحٌاتٌة النموذجٌة( و ٌصٌر المسٌح الح

٠ؾزبط ا١ٌَٛ ا٨َٔبْ اٌّؼبٕو, اٌّٙزُ فٟ اٌلفٛي ٚ إٌّٛ فٟ اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ اٌٝ رجٕٟ ٔظوح عل٠لح اٌٝ اٌؼبٌُ, رَزجلي إٌظوح 

اٌؾب١ٌخ اٌزٟ ٨ رّذ اٌٝ اٌٛالغ. رؼزجو إٌظوح اٌؾب١ٌخ أْ اٌىْٛ ِمَُ اٌٝ ألَبَ, ِضً لَُ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ٚ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. ٔظوح 

٩ٌَٔبْ ٚ هللا ٚ اٌؼبٌُ ٟ٘ ٔظوح ثلائ١خ, ٌُ رؼل رٍٖؼ ٌج١ٕبْ ا٨َٔبْ اٌوٚؽٟ, ٠٤ّبْ ا٨َٔبْ اٌّؼبٕو إٌّفزؼ ا٨َٔبْ اٌؾب١ٌخ 

اوزْف أْزب٠ٓ, اٌؼبٌُ اٌف١ي٠بئٟ, أْ اٌىْٛ ٨ ٠ٛعل ف١ٗ  1905ػٍٝ ِؼوفخ ٚاٍؼخ ٌُ رىٓ ِٛعٛكح فٟ اٌّبٟٙ. فٟ ػبَ 

. ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أْ اٌٛالغ ِٖٕٛع ِٓ ٛبلخ َِزّوح, ِٓ مثنثبد أٚ روككاد أمَبِبد, ٚ ثو٘ٓ أْ وً ّٟء فٟ اٌىْٛ ٘ٛ ٛبلخ

َِزّوح فٟ اٌزيا٠ل أٚ إٌمٖبْ. ٠ٛعل فٟ اٌىْٛ َِز٠ٛبد غ١و ِؾلٚكح ِٓ اٌنثنثبد ٨ ٠ّىٓ أْ ٠َُزلي ػ١ٍٙب ثٛاٍطخ ا٨كٚاد 

ْٛ ِغ هللا فٟ لٍٛثُٙ( ِٓ أٔٗ ٠ٛعل ػبٌُ اٌؼ١ٍّخ اٌؾب١ٌخ. ٌنٌه ِٓ اٌٖؾ١ؼ ِب ٠مٌٛٗ اٌٖٛف١ْٛ )إٌبً اٌوٚؽ١١ْٛ اٌن٠ٓ ٠زٍٖ

         هٚؽٟ ٠زغبٚى اٌؼبٌُ اٌّبكٞ, ؽَت فجوارُٙ اٌوٚؽ١خ.                                                                              

ٕغ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ِٓ ٛبلخ ماد مثنثبد ِورفؼخ علا ُففٚذ مثنثبرٙب. ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أْ اٌؼب ٌُ اٌّبكٞ ِٖٕٛع ِٓ ماد اٌطبلخ ُٕ

اٌّٖٕٛع ِٕٙب اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. اٌّبكح ٟ٘ ٛبلخ هٚؽ١خ ُففٚذ مثنثبرٙب. ٚ ثبٌزبٌٟ فبْ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ١ٌٌ فمٜ ِٖٕٛع ِٓ ماد 

ٕغ ِٕٙب اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ, ام أٗ أ٠ٚب اِزلاك ٌٍؼبٌُ اٌوٚؽٟ. ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أٗ ٨ ٠ٛعل ؽبعي ٨ ٠ّىٓ افز ُٕ والٗ ث١ٓ "اٌّٛاك" اٌزٟ 

ٕؼذ ػٍٝ ٕٛهح هللا ٚ ِضبٌٗ, رؾزبط اٌٝ هفغ مثنثبد ٚػ١ه  ,٘ٛ فٟ اٌٛالغ اِزلاك هلل ٌّبكٞ ٚ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. أٔذاٌؼبٌُ ا ُٕ ٤ٔه 

ٚ ٘ىنا ثوفغ  .ٌزقزجو اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ ِجبّوح, ثلْٚ ٚ ١ٍٜ فبهعٟ. ٘نا اٌٛػٟ اٌؾبٌٟ "ٍمٜ" فٟ اٌّبٟٙ اٌٝ ٚػٟ ِٕقف٘

ّٛن اٌوٚؽٟ, ثزغوكن ػٓ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ٚ ا٨هرمبء ِٕٗ, رجو٘ٓ ٌٕفَه ػٕلِب رقزجو ّواهاد ٚ هإ٠ب ٚػ١ه اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ ٔ
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ٕؾخ لٛي ٠َٛع: "ٍِىٛد هللا فٟ كافٍىُ". ٚ ثبٌزبٌٟ رزغ١و ٔظوره اٌؾب١ٌخ اٌٝ ٔفَه, اٌٝ هللا ٚ اٌٝ  ػٓ ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ

                    اٌؼبٌُ ؽٌٛه.                                         

ِزٝ ًٕٚ ا٨َٔبْ اٌٝ ؽبٌخ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ  ٠وٜ ٚؽلح ث١ٓ اٌقبٌك ٚ اٌق١ٍمخ. ٌىٓ ا٢ْ, لجً إٌٛٛي اٌٝ اٌٝ ٘نٖ  

اٌؾبٌخ, فبْ اؽَبً ا٨َٔبْ ثب٠ٌٛٙخ اٌْق١ٖخ ِجٕٟ ػٍٝ أٚٙبع ٘نا اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ٚ ػٍٝ أفىبه غ١و ؽم١م١خ ٤ٔٙب رٖله ػٓ 

 فٟ ٚؽلح ِغ ٚالغ هللا. َّٟٔ ؽبٌخ اٌٛػٟ ٘نٖ اٌّٛد اٌوٚؽٟ, ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ أٚ ٚػٟ اٌضٕبئ١خ. امْ, ٚٙغؽبٌخ ٚػٟ ١ٌَذ 

ٔمٖبَ. ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ أفٖبي ٚ اث١ٓ اٌقبٌك ٚ اٌق١ٍمخ, أػٕٟ ٠وٜ اٌٛؽلح  ف١ٙب ا٨َٔبْ ٨ ٠وٜ زٟاٌ ٟٙل ا١ٌَّؼ ٘ ؽبٌخ

, ث١ٓ هللا ٚ ا٨َٔبْ, ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ هللا اٌمبثغ ثؼ١لا فٟ اٌفٚبء اٌقبهعٟ. ٘نا ٠وٜ فوق, َِبفخ, ٘ٛح, أمَبَ ث١ٓ اٌقبٌك ٚ اٌق١ٍمخ

هللا ِٕن اٌجلء, ٚ ثنٌه أٔيي ِٓ هرجخ وبفخ إٌبً ٌىٟ ٠ىٛٔٛا ف٩ئك  ٠ٕظو ا١ٌٗ ثؤٔٗ وبْ اٌٛػٟ ثبٌناد هفغ ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٌىٟ

ٍبه ػ١ٍٙب ٠َٛع, ٚ ارقبمٖ للٚح ٌُٙ فٟ ؽ١برُٙ  أكٔٝ ِٕٗ. ٚ ٘نا ِب أكٜ اٌٝ ِٕغ إٌبً ِٓ ارجبع اٌقطٛاد اٌوٚؽ١خ اٌزٟ

   اٌوٚؽ١خ, ِؼ١ٍٕٓ ٚؽلرُٙ ِغ هللا ٚ ػًّ أػّبي ِضً ا٨ػّبي اٌزٟ اعوا٘ب ٠َٛع.

اٌّْىٍخ ا٤ٍب١ٍخ فٟ اٌٛعٛك ا٨َٔبٟٔ ا٢ْ ٟ٘ اؽبً ثب٠ٌٛٙخ اٌْق١ٖخ ِجٕٟ عيئ١ب ػٍٝ ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ. ٚ ٘نا ِب ٠ئكٞ 

ثؤٔٗ وبئٓ ِقزٍف ػٓ, ِٕفًٖ ػٓ ِٖلهٖ, ػٓ فبٌمٗ. ا٤ؽَبً ثب٠ٌٛٙخ اٌّبئزخ ظٙو ِٓ اٌناد ثب٨َٔبْ أْ ٠َُؼوف ػٓ ٔفَٗ 

اٌٛاػ١خ )إٌفٌ( اٌزٟ لجٍذ ثؼ٘ ا٤ٚ٘بَ اٌزٟ رٖله ػٓ ػمً ٙل ا١ٌَّؼ. ٕ٘ب ٠غت أْ ٔؼوف أْ اٌناد اٌٛاػ١خ ُفٍمذ ػٍٝ 

ٟ أٞ ٠ٛ٘خ رفىو ثٙب. فٟ ٕ٘ب ٚ ا٢ْ اٌٍن٠ٓ ٌٍيِبْ ٚ ٕٛهح هللا ٚ ِضبٌٗ, ٚ ػٕل٘ب ا٤ِىب١ٔخ أْ رىْٛ أٞ ّٟء رفىو ثٗ, أػٕ

اٌّىبْ, رىْٛ أٔذ وّب رفىو أْ ٠ىْٛ و١بٔه. ٠ىّٓ عٛ٘و إٌّٛ اٌوٚؽٟ فٟ أْ روفغ هإ٠زه, أْ رزق١ً, أْ رؼوف, أْ رمجً, أْ 

خ ٔظب١ِخ, رزؾلٜ ٚ رزغبٚى ا٠ٌٛٙخ ا٤َٔب١ٔخ اٌّؾلٚكح ؽَت اٌؼبٌُ اٌّبكٞ. ٛو٠ك ا١ٌَّؾب١ٔخ اٌْق١ٖخ ٘ٛ أْ رىزْف ثطو٠م

ئ٠لح ِٓ لِجً رمب١ٌل  ُِ رزقٍٝ ػٓ ٘نٖ ا٨ٚ٘بَ, َِزجل٨ ا٠بُ٘ ثؾك ا١ٌَّؼ. غبٌجب ِب رىْٛ ٘نٖ ا٤ٚ٘بَ, ٘نٖ ا٤فىبه اٌقبٛئخ 

اٌّغزّغ, اٌضمبفخ اٌزٟ ٠ؼ١ِ ا٨َٔبْ ف١ٙب ٚ أؽ١بٔب ِٓ اٌقجوح اٌؾ١بر١خ. ثبٌوغُ ِٓ وً ٘نا, فبُٔٙ أٚ٘بَ رّٕؼه  ِٓ اٌلفٛي اٌٝ 

  ٍىٛد هللا فٟ ٚ ا٨رٖبي اٌّجبّو ِغ ٠َٛع فٟ لٍجه. ِ

ّوػ ٠َٛع ِّواد ػل٠لح ثؤٔٗ عبء ٌىٟ ٠ؾوه إٌبً, ٨ ِٓ ػجٛك٠خ اٌوِٚبْ ١ٌٍٙٛك, ثً ِٓ ػجٛك٠خ هعبي اٌل٠ٓ ا١ٌٙٛكٞ  َٕ

(, ٠ؼٕٟ أْ ٨ رلع أٞ 11:3ٌٍٕبً, اما أُٔٙ ٚٙؼٛا أٔفَُٙ ٍٚطبء ث١ٓ هللا ٚ إٌبً. اٌمٛي: "٨ رلع أؽل أْ ٠ؤفن او١ٍٍه" )هإ٠ب 

ارٖبٌه اٌْقٖٟ, اٌّجبّو, اٌلافٍٟ ِغ هللا. ٘جخ ا٨رٖبي اٌّجبّو ِغ هللا ٟ٘ أصّٓ ٘جخ ؽًٖ  عّبػخ ِٓ إٌبً أْ رؤفن او١ًٍ

ػ١ٍٙب ا٨َٔبْ ِٓ هللا, ػ١ٍٗ أْ ٨ ٠لع أؽل أْ ٠ؤفن٘ب ِٕٗ. ِبما رظٓ رؼٕٟ ا١ٌٕٛخ اٌزٟ رمٛي: "٨ ٠ىٓ ٌه آٌٙخ أِبِٟ"؟ رؼٕٟ أْ 

فبهعٟ ِب ثؤٔٗ هللا, فبٔه ٍٛف ٨ رؼوف ا٨ٌٗ اٌؾم١مٟ اٌنٞ ٠زغبٚى  ٨ رؼجل إٕٔبِب فبهع١خ. ٌّبما؟ ٤ٔٗ اما اػزجود ّىً

اٌْىً. هللا ٠زغبٚى وً ّىً ٚوً اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ فٍمٙب ا٨َٔبْ. ٨ رقزجو اٌؾ١بح ا١ٌٙ٨خ ِٓ ف٩ي اٌؾٛاً اٌغَل٠خ. ٨ رفُٙ هللا ٚ 

٠ُؼٍٓ ِٓ ف٩ٌٙب هللا و١بٔٗ, عٛ٘وٖ, ٌه.  أٔذ فٟ ؽبٌخ ٚػٟ اٌؼمً اٌغَلٞ. رقزجو هللا ِجبّوح ثفزؼ لٍجه ٌقجوح هٚؽ١خ,  

ٌُ ٠ىزت ٠َٛع ا١ٌَّؼ رؼب١ٌّٗ ٤ٔٗ وبْ ِيِؼب أْ ١ُٙ٠ئ ٌٍٕبً ٛو٠مب كاف١ٍب ٠ّىُٕٙ ثٛاٍطزٗ أْ ٠َزٍّٛا رؼب١ٌّٗ ِجبّوح ِٕٗ.   

اػطبءُ٘ ٖٔب ١و ثلْٚ ٚوّب ٔغل فٟ اٌى١َٕخ ا٤ٌٚٝ, اٌؾووخ اٌوٚؽ١خ اٌوٚؽ١خ اٌزٟ أٍَٙب ٠َٛع, أهًٍ ٠َٛع هٍٍٗ ٌٍزجْ

فٟ مٌه اٌٛلذ.  ذىٓ لل وزجرٌُ  بع١ً, ٨ٔٙبٔا٤ فٟ ُ ٠َزْٙلٚا ثىٍّبد ٠َٛع اٌّىزٛثخزٗ ػٍٝ إٌبً. ٌُ ٠ْوؽٛا ٌٚئِىزٛثب ٌموا

لبي ٌُٙ, ٨رفىوٚا ثّبما رمٌْٛٛ ٤ٔٗ ١ٍُؼطٝ ٌىُ ِب رمٌْٛٛ. ثْوٚا ثمٛح اٌوٚػ اٌملً, اٌىٍّخ اٌؾ١خ, اٌزٟ رىٍّٙب ٠َٛع ِجبّوح 

ٚعٗ  ثُٙ. وبٔذ ٘نٖ اٌؾووخ اٌوٚؽ١خ ثلْٚ رؼ١ٍُ هٍّٟ ٚكٍزٛه ا٠ّبْ, ٤ْ أٍبٍٙب ٘ٛ ؽبٌخ ٚػٟ ثوٚػ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ.فٟ لٍٛ

اٌنٞ ؽلس ث١ٓ  ٚ اٌقٖبَ ٠َٛع اٌؾووخ اٌوٚؽ١خ, ثؼل اٌم١بِخ, ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ ِٓ ف٩ي اٌوٚػ اٌملً. ٥ٌٍف, اٌغلي

فٟ أْبء ك٠ٓ ١َِؾٟ هٍّٟ أكٜ اٌٝ ١ٍطوح هعبي اٌل٠ٓ.  أػٚبء ٘نٖ اٌؾووخ اٌوٚؽ١خ  ٚ ث١ٓ اٌن٠ٓ هغجٛا  

"اٌمبكح اٌؼ١ّبْ" ِؾً اٌؾووخ اٌوٚؽ١خ اٌزٟ وبْ أػٚبإ٘ب ِؼوٚف١ٓ ثؤٍُ "إٔؾبة اٌّؼوفخ". ٚ ٘ىنا ؽً اٌل٠ٓ إٌّظُ ِٓ لجً 

ٕبه هعً اٌل٠ٓ , وؤٍبً ٌٍؾ١بح اٌوٚؽ١خ. ِجبّوح ػٓ ػمً ٠َٛع اٌٖبكهح ِؾً اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ فٟ ا٨ٔغ١ً ؽٍذ اٌىٍّخ اٌّىزٛثخ

ٕقوح ا٨ػزواف ٚ ِؼوفخ ٠َٛع ثؤٔٗ ا١ٌَّؼ ا١ٌٍٜٛ ث١ٓ هللا ٚ ا٨َٔبْ ثل٨ ِٓ ا١ٌَّؼ ا١ٌٍٜٛ اٌٛؽ١ل ث١ٓ هللا ٚ ا٨َٔبْ. 

, اٌنٞ رُجٕٝ اٌى١َٕخ اٌلاف١ٍخ ػ١ٍٗ, ّٟ ٌّٛد اٌوٚؽٟ, ٨ رمٜٛ أثٛاة اٌغؾ١ُ ػ١ٍٗ. ٌىٓ أثٛاة اٌغؾ١ُ,, ػٕبٕو ا ؽَت ٠َٛع, اٌؾ
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رمٜٛ ػٍٝ اٌى١َٕخ اٌقبهع١خ وّئٍَخ أه١ٙخ, ٤ْ وً ّٟء فٟ ٘نا اٌؼبٌُ فبٙغ ٨هاكح إٌبً اٌؾوح. ٠زٛلف ١ِٖو اٌى١َٕخ 

ّٟ فٟ و١بُٔٙ اٌلافٍٟ أٚ ػٍٝ ِب ٠و٠ل إٌبً: ارجبع ا١ٌَّؼ ا   ارجبع أٛو ػم١ٍخ, ٛمًٛ ٚ ػبكاد فٍمٙب ػمً ٙل ا١ٌَّؼ. ٌؾ

(. ٌتقبل الطفل الصؽٌر الفهم بعقل منفتح و ؼٌر 21421مثل طفل صؽٌر, ال ٌقدر أن ٌدخله")لوقا  "من ال ٌقبل ملكوت هللا

ًّ ألن عقولها تحجرت حول صورة مائتة للمسٌح, و ال تقبل عنها بدٌال. ٌرٌد هإالء  ٌّز. أؼلبٌة الناس ترفض المسٌح الح متح

ًّ أفكارهم الخاصة, و ال ٌدعو ٌُّؽٌر إحساسهم باإلطمئنان و اآلمان الكاذب. إن أنت نشؤت السلفٌون أن ٌطابق المسٌح الح نه أن 

ٌُحررك من مسإولٌتك الشخصٌة بؤن تسعى إلى مفهوم أصح  على مفهوم خاطىء للمسٌح و ُبرمجت على قبوله , فؤن هذا ال 

, بعقل منفتح. أنت عندك عٌون لترى بها و آذان لتسمع بها, إن لم ٌكن عندك عقل منفتح, فؤنت ترفض س ًّ ماع المسٌح الح

ٌّة, مفضال مسٌح "مائت" ٌطابق التعالٌم الخاطئة التً تتمسك بها. كان أمل ٌسوع أن تصٌر المسٌحٌة حركة روحٌة  الكلمة الح

ٌّة إلى الناس. هذا حصل فعال فً العشرات السنٌن األولى للمسٌحٌة. لؤلسؾ الشدٌد, ضاعت  مإسسة على إٌصال الكلمة الح

ٌّة و ل م تعد الناس تستلمها عندما بدأت تشكل الكنٌسة المنظمة. حلت جماعة الكنٌسة, ذات المفاهٌم الٌهودٌة, محل الكلمة الح

ٌّة. و هكذا إستبدل روح القانون بحرؾ القانون ) كو 0حركة ٌسوع الروحٌة, وكذلك َحلت األناجٌل المحلٌة محل الكلمة الح

ٌّة(, و لم ٌعد هناك إتصال مباشر مع ٌسوع الممجد 144 .  الذي كان ٌعطً الكلمة الح  

نجد فً الكنٌسة األولى أن رسل المسٌح انطلقوا و عملوا على إهتداء الناس إلى طرٌق المسٌح و على إٌقاظهم من الموت 

الروحً. هكذا انطلقت المسٌحٌة فً البدء, ال من خالل وقوؾ مبشرٌن على المنصة و قراءة نصوص من الكتاب المقدس, و 

الترهٌب بحد السٌؾ أو قوة االقناع. َسمح رسل المسٌح األوائل لروح هللا أن ٌتكلم من خاللهم فً شكل كلمة هللا ال من خالل 

ٌّة هذه النار فً قلوب المستمعٌن لها. و بالتالً فؤن المستمعٌن صحوا و ارتقوا روحٌا و انضموا  ٌّة. أشعلت كلمة هللا الح الح

اء الناس إلى الحٌاة بالمسٌح. لؤلسؾ, ذه الحركة لتصٌر قوة فعالة فً اهتده و نمت لروحٌة. و من ثم, نمتإلى حركة ٌسوع ا

تحولت هذه الحركة الروحٌة بعد ذلك, أعنً منذ القرن الثانً, إلى كنٌسة ذات فروض, طقوس خارجٌة و تعالٌم وضعٌة و 

ٌّة. و بذلك لم ٌّة مباشرة من  سٌطرة الفكر المسٌحً الٌهودي علٌها و توقؾ تدفق كلمة هللا الح ٌعد هناك رسل تتلقى كلمة هللا الح

فً  فم ٌسوع. حل المدخل الخارجً للدٌن محل المدخل الداخلً الذي هو طرٌق المسٌح الداخلً. الطرٌق الداخلً لمالقة هللا

نه الداخلً. همل هذا الطرٌق الداخلً ألن االنسان صار ٌوجه كافة انتباهه إلى خارج كٌاالقلب هو جوهر تعالٌم ٌسوع. أُ    

ًّ دائما كالم كثٌر لكً ٌعطٌه لمن هو منفتحا على سماعه, و الُمعطى من خالل الروح القدس. لذلك ال ٌكفً  عند المسٌح الح

ٌّة. هذا هو جوهر العهد الجدٌد الذي جاء ٌسوع المسٌح  تكرٌم ٌسوع بالفم فقط, بل ٌجب علٌك أن تفتح قلبك إلستقبال كلمته الح

ٌسوع المسٌح شرٌعة موسى بإعطاء تعالٌم أعلى منها, كما نجدها فً الموعظة على الجبل. و تمم خدمة  لكً ٌدشنه. تمم

ٌّة اآلتٌة من هللا, إضافة أٌض ٌّة اآلتٌة لهم من هللا إلى الناس, بتكلمه أٌضاً الكلمة الح ا األنبٌاء الذٌن كانوا ٌتكلمون الكلمة الح

ٌّة من المسٌح فً قلوبهم و إعالنها للناس. هذا ما حدث فعال فً القرون المسٌحٌة األولى و  تؤهٌل أتباعه الستالم الكلمة الح

أدى إلى انتشار المسٌحٌة فً العالم. ذلك ان المسٌحٌة إستعملت قوة الكلمة و لٌس قوة السٌؾ. لؤلسؾ, ٌمكننا القول أن ٌسوع 

ة إنقطع عن الناس عندما تحولت حركة ٌسوع الروحٌة الى "فشل" فً إبقاء حركته الروحٌة على قٌد الحٌاة. ذلك إن تٌار الكلم

دٌن خارجً ذات تعالٌم و عقائد ثابتة, ُمهٌمن علٌها مفاهٌم ٌهودٌة و ؼرٌبة. و هكذا نسً الناس عظمة, قوة, و قداسة الحركة 

    الطرٌق".الروحٌة األولى لٌسوع التً كانت تتبع الطرٌق الداخلً للعبادة و التً كانت معروفة بإسم "أتباع 

ٔب، ِٓ ٨ ٠وٜ ٚالغ ٚعٛك ا١ٌَّؼ فٟ كافٍٗ، ٠ٛلف رلفك ر١ابه اٌاوٚػ ف١اٗ. ِاب ت ٔٛه ا١ٌَّؼ، ِٓ ٨ ٠زقٍٝ ػٓ ا٤ِٓ ٨ ٠َزٛػ

قاٛف ِآ اٌقط١ئاخ اٌزاٟ ٠ّىآ ٘ٛ اٌقٛف ِٓ ٔبه عٙإُ، اٌ هعبي اٌل١ٕٓ٠َخ ٚاٌقٚٛع ٌٍَطخ ٠لفغ ا٨َٔبْ اٌٝ اٌن٘بة اٌٝ اٌى

ِفؼٌٛٙب، اٌقٛف ِٓ اٌّطٙو. ثلْٚ ٘نا اٌقٛف ٨ ٠ن٘ت ا٨َٔبْ اٌٝ اٌى١َٕخ اٌقبهع١خ ثً اٌٝ اٌى١َٕخ  فمٜ اْ ٠ؾًٌوعً اٌل٠ٓ 

 ١ٌٌ فٟ اٌى١َٕخ اٌىبص١ٌٛى١اخ ٍِىٛد هللا اٌلاف١ٍخ ، ؽَت اهّبك ٠َٛع، ٕٚ٘بن فٟ اٌمٍت ثغل ٠َٛع اٌنٞ ٠ؼط١ٗ ٘جخ ٔٛه ا١ٌَّؼ.

ػطااٝ ِفاابر١ؼ اٌٍّىااٛد أٌاانٌه ِاآ اٌقطااؤ اْ ٔفىااو اْ ٠َااٛع  ً أَاابْ .ٞ و١َٕااخ افااوٜ. ٍِىااٛد هللا واابِٓ فااٟ كافااً وااأٚ فااٟ أ

 ّٟ  ٌجطوً. اػطٝ ٠َٛع ِفبر١ؼ ِؼوفخ اٌٛػٟ اٌوٚؽٟ. مٌه اْ وً أَبْ ػٕلٖ اٌملهح اٌىبِٕخ اٌزٟ رئٍ٘ٗ ٌىٟ ٠ؼوف ا١ٌَّؼ اٌؾ

هللا كافٍاٗ. ْ ٠َازؼًّ ِفابر١ؼ ِؼوفاخ اٌَّا١ؼ، فٍاُ ٠غال ٍِىاٛد أٖ اٌّفبر١ؼ. هفا٘ ثطاوً صا٩س ِاواد ما اٍزؼًّ ٘نافٟ كافٍٗ 
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ٍاازؼّبي ِفاابر١ؼ اٌّؼوفاخ اٌلاف١ٍااخ، ِاآ فاا٩ي اٌزؼااب١ٌُ اٌقبٛئاخ، ٨ ٠غاال ٍِىااٛد هللا كافٍااٗ. ٠ٍزغااٝء اٌااٝ اػٕالِب ٠ااوف٘ ا٨َٔاابْ 

  ث١ٓ هللا. ث١ٕٗ ٚ ١ٍٚطب اٌى١َٕخ اٌقبهع١خ، اٌٝ " ٔبئت" ا١ٌَّؼ ػٍٝ ا٨هٗ، عبػ٩ ِٕٗ ّٕٕب ٠ؼجلٖ ٠ٚمف

أتباع ٌسوع األوائل كانوا معروفٌن ٌؤسم "أتباع الطرٌق", و لٌس بؤسم المسٌحٌٌن. أطلق الناس ألول مرة فً أنطاكٌة على 

أتباع طرٌق ٌسوع لقب "المسٌحٌٌن". عندما قال ٌسوع: "أنا الطرٌق, الحق و الحٌاة: ال أحد ٌؤتً إلى اآلب إال بواسطتً" 

 على أن الطرٌق إلى اآلب هو بواسطة توصل االنسان إلى مسٌحانٌة شخصٌة. و هذا ٌعنً أن( كان ٌعنً 1423)ٌوحنا 

االنسان أن ٌجاهد لكً ٌصٌر واحدا مع عقل المسٌح الكونً. َعلم ٌسوع هذا الطرٌق ألنه هو أوال سار فً هذا الطرٌق و أتحد 

مع عقل  ستطاع ٌسوع أن ٌبرهن عن هذه الوحدةإعروؾ بؤسم إبن هللا الوحٌد. كٌؾ مع عقل المسٌح المسٌح الكونً, الم

و ٌإكد "أنا هو الطرٌق"؟ كان ذلك التؤكٌد لكً ٌإكد التباعه أن كل انسان عنده  الداخلً إن لم ٌسٌر فً هذا الطرٌق المسٌح

"لٌكن فٌكم االمكانٌة أن ٌصٌر واحدا مع عقل المسٌح الذي هو الطرٌق, الحق و الحٌاة. لهذا نجد بولس الرسول ٌقول لنا: 

االتحاد مع عقل المسٌح الكونً هو الطرٌق  أعنً العقل الذي كان فً المسٌح ٌسوع". الوصول إلى وعً الحٌاة بالمسٌح,

النموذج الروحً المثالً الذي قدمه و ٌق, و بذلك ٌهتدي الناس بهذا الوحٌد للخالص. جاء ٌسوع لكً ٌبرهن عن هذا الطر

  . ٌحققوا هذا الطرٌق, كما حققه هو

أن شخصه  (, لم ٌعنً به1423ى األب إال بواسطتً")ٌوحنا عندما قال ٌسوع: "أنا هو الطرٌق و الحق و الحٌاة: ال أحد ٌؤتً إل

التارٌخً هو المإدي الى األب السماوي, لم ٌشر إلى شخص خارجً فً جسد إنسانً. تكلم ٌسوع هذا القول ألنه كان متحدا 

ة وصلت إلى درجة كانت فٌها متحدة كلٌا مع ذاته الروحٌة و مع خالقه. وهذا ٌعنً أن مع عقل المسٌح. ذات ٌسوع الواعٌ

ٌسوع كان متحدا مع عقل المسٌح الكونً.  إستعمل ٌسوع كلمة "أنا" التً كانت تشٌر لٌس فقط الى شخص ٌسوع التارٌخً, و 

إلى عقل المسٌح الكونً و إلى الخالق)أنا هو  إنما الى عقل المسٌح الكونً. لذلك عندما قال ٌسوع "أنا" كان ٌشٌر بالفعل

هو الطرٌق, الحق و الحٌاة. ال أحد  مع ذات المسٌح الكائن(. بكالم آخر, ٌعنً ٌسوع أن االحساس بالذات المإسس على الوحدة

  ٌؤتً إلى الخالق بدون المرور باحساس الوحدة مع هللا الذي ٌصدر عن عقل المسٌح. 

الرتقاء الداخلٌة التً تتجاوز حالة الوعً االنسانً. الطرٌق مإلؾ من سلسلة طرٌق" كرمز لعملٌة اٌسوع كلمة " و إستعمل

من الخطوات, كل خطوة تمثل حالة وعً معٌنة. نحن نعرؾ أن بولس الرسول ٌدعونا أن ٌكون عندنا "العقل الذي كان 

ح, عقل المسٌح, هو الطرٌق الوحٌد إلى األب السماوي المسٌح ٌسوع". لذلك فان المقصود من هذا القول أن وعً الحٌاة بالمسٌ

و إلى ملكوته. لم ٌكن ٌسوع الشخص الوحٌد الذي توصل إلى الوحدة مع عقل المسٌح الكونً, بل كان القدوة, المثال الكامل 

كٌؾ ٌمكننا أن الذي حقق الوحدة, فً كٌانه الداخلً, مع عقل المسٌح الكونً. هذه هً الرسالة األساسٌة فً تعلٌم ٌسوع, 

نتجاهلها أو نؽٌرها؟ لو كان ٌسوع اإلستثناء الذي حقق هذه الوحدة, ٌكون شخصه التارٌخً هو المإدي إلى األب. الواقع هو 

 أن كل انسان عنده اإلمكانٌة, كما برهن ٌسوع بحٌاته, أن ٌصل إلى الحٌاة بالمسٌح. 

لقه" كان ٌشٌر إلى عقل المسٌح الكونً الذي اتحد معه لدرجة أنه عندما قال ٌسوع: "أنا هو الباب الذي ال أحد ٌقدر أن ٌؽ

استطاع القول: "أنا و األب واحد". عقل المسٌح الكونً, وعً المسٌح الكونً فً ٌسوع كان هو العامل فٌه. إذن, باب ملكوت 

قسما من روحه, من هللا لٌس هو شخص ٌسوع, وإنما حالة وعً, أعنً وعً المسٌح الكونً. ٌعطً ٌسوع نفس االنسان 

وعً المسٌح الكونً لكً ٌرفعها إلى مستوى أعلى و ٌخلصها. المخلص الحقٌقً هو وعً المسٌح الكونً الذي خلقه هللا منذ 

سنة, أعنً قبل مجًء ٌسوع إلى العالم.   0222بدء األزمة, عندما خلق عالم الشكل. طبعا, وجد هذا الوعً منذ أكثر من   

عن كٌفٌة قدوم ملكوت هللا, أجاب: " ملكوت هللا ال ٌؤتً بواسطة ممارسة طقوس, و ال ٌوجد هنا أو  عندما سؤل الٌهود ٌسوع

(. أشار ٌسوع بهذا الجواب الى أن الخالص ال ٌؤتً بممارسة طقوس خارجٌة, و 21هناك, ملكوت هللا موجود داخلكم")لوقا 

ول بالذات تآمر رإوساء الدٌن الٌهودي على قتل ٌسوع. ألنه إذا هذا القداخلٌة تحدث داخل كٌان االنسان. بسبب إنما هو عملٌة 

نجح فً إقناع الناس على ترك الممارسات الخارجٌة للدٌن و إتباع طرٌق الخالص الداخلً فان رجال الدٌن سوؾ ٌخسرون 

تفتش عنه خارج كٌانك عملهم و سلطتهم فوق الناس. أنت تدخل الملكوت عندما تكتشفه فً داخل كٌانك, و ال تجده طالما أنت 

الداخلً. قول ٌسوع فً كتاب الرإٌا: "ال تدع أحد أن ٌؤخذ اإلكٌل من على رأسك" ٌشٌر إلى أنه على االنسان أن ال ٌدع أي 
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انسان آخر أو منظمة أن تؤخذ هبة إكلٌل إتصاله الشخصً, المباشر و  الداخلً مع هللا. الطرٌق إلى هللا هو طرٌق داخلً, 

فً  " فً داخل االنسان, الذي أُخذه منه رجال الدٌنرة فً قلبك. جاء ٌسوع لٌعلن عن وجود "مفتاح المعرفةتتصل معه مباش

  محاولة للسٌطرة على الناس.

اآلن أنت تعرؾ أن طرٌق الخالص الداخلً الذي قدمه  و ٌقدمه اآلن ٌسوع ال هو أوتوماتٌكً, آنً, مجانً أو سحري, كما 

الروحً الداخلً هو أن ٌرتقً االنسان بحالة وعٌه الشخصً و ٌختبر ملكوت هللا فٌه. هذه الحالة ٌفكر البعض. جوهر الطرٌق 

من الوعً الروحً هً الحٌاة بالمسٌح. إذن, عبارة "المسٌح" هً كلمة عامة تعبر عن حالة علٌا من الوعً. ملكوت هللا هو 

ذا الطرٌق, ٌستبدل االنسان العقل الجسدي بالعقل الذي كان العٌش فً حالة وعً الحٌاة بالمسٌح, الذي هو لباس العرس. فً ه

و ما ٌزال فً المسٌح ٌسوع. لم ٌؤِت ٌسوع لكً ٌعمل لنا كل الخالص لنفوسنا, و إنما لكً ٌساعدنا فً عملٌة الخالص, من 

ٌُفعل ذات المسٌح فٌنا, فننمو روحٌا و نحصل عل -جزء من كٌانه  –خالل إعطاءنا خمٌرة المسٌح  ى الخالص. لكً   

ٌجب أن نعرؾ الحقٌقة المهمة التً لم ٌنتبه الٌها كافة  ظهر ٌسوع فً بٌئة ٌهودٌة مإثرة كلٌا بفكرة الذبٌحة الدموٌة.   

المعلمٌن فً الكنٌسة, وهً أن الثقافة الٌهودٌة كانت معلقة بفكرة تهدئة هللا الؽاضب, من خالل إهراق الدم, لذلك نمت عند 

د لكً ٌتركوا ممارسة المسٌحٌٌن األوائل الفكرة بؤن َصلب ٌسوع كان ذبٌحة دموٌة. هذه الفكرة ساعدت, لدرجة ما, الٌهو

الذبائح الدموٌة واعتناق المسٌحٌة. فً الواقع, إن إهراق دم ٌسوع على الصلٌب لم ٌكن لتهدئة هللا الؽاضب أو مؽفرة خطاٌا 

الناس. هللا هو إله محبة ؼٌر مشروطة, ال ٌطلب ذبٌحة أو إهراق دم إنسانً أو حٌوانً. لم ٌكن صلب ٌسوع المسٌح ذبٌحة 

قة له مع الذبٌحة االنسانٌة أو الحٌوانٌة. وأٌضا نجد أن المسٌحٌٌن األوائل تبنوا االعتقاد بالوهٌة االمبرطور دموٌة, وال عال

الرومانً والصقوه بٌسوع المسٌح, جاعلٌن منه هللا المتجسد. وهكذا أساء الناس فهم تعالٌم ٌسوع باعتباره كائنا اثتثنائٌا فرٌدا 

   الحٌاة بالمسٌح, وترك لنا مثال أو قدوة فً حٌاته لكً نقتدي بها ونصبح مثله مسحاء.ولٌس كائنا مثلنا, حقق فً ذاته 

المفهوم الٌهودي للصلب أدى أٌضا الى عدم فهم التعبٌر "دم المسٌح", النه الصق بدم ٌسوع المهرق على الصلٌب. "دم   

ص. إن إساءة فهم هذا التعبٌر جاء عندما ُجمع المسٌح" هو رمز ٌشٌر الى تٌار وعً فكر المسٌح الكونً, وهو مفتاح الخال

بٌن العشاء السري واهراق دم ٌسوع على الصلٌب. ما عمله ٌسوع أثناء العشاء السري كان مختلؾ كلٌا عما حدث أثناء 

ٌُهرق دم ٌسوع الجسدي أثناء العشاء, وانما رَ  ء الصلب بالخمر. أثنا للدم الروحً, تٌار الروح فً كٌٌانه, ٌسوع مزالصلب. لم 

المسٌح. لم ٌكن صلب ٌسوع ذبٌحة دموٌة. هرق دم ٌسوع على األرض. فكرة الذبٌحة الدموٌة ال توجد مطلقا فً تعالٌم ٌسوع 

لم  ,منه كلكم هذا هو دمً الذي ٌهرق من أجلكم" اأجلكم, إشربوهذا هو جسدي الذي ٌكسر من  اعندما قال ٌسوع: " خذوا كلو

وعً المسٌح الكونً الحال فٌه. وهكذا فإن المإمن ال ٌذكر فقط ٌسوع عند اقامة  دي, وإنما الىه الماالى جسده ودم بذلك ٌشر

  ما أجراه ٌسوع أثناء العشاء السري كان مختلفا كلٌا عما حدث أثناء الصلب.   هذا الطقس وانما وعً المسٌح الكونً.

ٌوجد تعالٌم لٌسوع لم ٌسمع بها كثٌرون من المسٌحٌٌن. ما ٌعرفه المسٌحٌون من تعالٌم هً التً ُشكلت و تبنتها المجامع 

. أؼلب هذه التعالٌم مبنٌة على مفاهٌم ٌهودٌة, أهمها الذبٌحة. جاء ٌسوع لٌجلب ثورة 122إلى سنة  022المسكونٌة بٌن سنة 

ٌُعلم ٌسوع روحٌة فً عالم الوعً االنسانً و ٌ حرر االنسان من عبودٌة القوة التً تحصره فً سجن عقلً و روحً. َعلم و 

الٌوم أنه ٌنبؽً على االنسان أن ٌجاهد لكً ٌنهض من حالة الوعً المنخفضة, التً دعاها بولس الرسول العقل الجسدي, لكً 

علمنا كٌؾ نتخلص من األلم االنسانً و ٌقودنا ٌلبس عقل المسٌح, و ال ٌعود منفصال عن هللا. جاء ٌسوع كمعلم روحً لكً ٌ

إلى حالة عقل مإسسة على المحبة و السالم. لم ٌؤت ٌسوع لكً ٌخلصنا, و لم ٌعلم أن نؤخذ موقؾ سلبً من خالصنا. جاء 

 ٌسوع لكً ٌساعدنا على أخذ المسإولٌة للعمل على خالص نفوسنا. علٌنا أن نتخلص من الحلم بالخالص االتوماتٌكً الذي

نتؽنى به فً صلواتنا و نقبله فً تعالٌمنا. الُمعتقد أن ٌسوع جهز لنا خالصا, و ما علٌنا إال أن نقبله لكً نخلص. فً الواقع, 

علم ٌسوع عن الخالص الفردي, الجهاد الروحً الشخصً, لكً نخلع االنسان القدٌم, و نلبس االنسان الجدٌد, أعنً نلبس 

, مثل ٌسوع. عقل المسٌح و ٌصٌر كل واحد منا  ًّ   المسٌح الح

من السخرٌة أن تجد معظم الشٌع المسٌحٌة تتبنى المفهوم الٌهودي للخالص, و ذلك بالنظر إلى ٌسوع أنه مخلص خارجً, ٌقٌم 

فً الفضاء الخارجً, بعٌدا عن الناس و ٌقدم لهم خالصا سلبٌا, أعنً أن الناس ال تشارك فً عملٌة الخالص هذه. حسب هذا 
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على االنسان فقط أن ٌعٌش حسب بعض المتطلبات, مثل قبول العماد و اإلعتراؾ الشفوي بؤن ٌسوع هو الرب و المفهوم, 

المخلص و اإلٌمان بدم ٌسوع الخالصً المهرق على الصلٌب. هنا نجد أن العٌش حسب أوضاع داخلٌة لكً ٌحدث التحول 

عدم الرؼبة فً االنتقام, و االبتعاد عن البؽض و الؽضب.  الداخلً مهمل, مثل المحبة و المؽفرة و عدم إدانة اآلخرٌن و 

وهكذا نجد أن عملٌة الخالص الداخلٌة إستبدلت بممارسات خارجٌة. علٌك أن تعرؾ أنك ال تجد المسٌح خارج كٌانك, بل 

النفس, و ٌسوع داخله. عندما قال ٌسوع أن ملكوت هللا فً داخلنا, لم ٌكن ٌتكلم عن ملكوت مادي. ما ٌوجد فً داخلنا هو 

إستعمل عبارة "ملكوت هللا" كرمز لحالة داخلٌة, حالة عقل مستنٌر, حالة وعً روحً. أن تكون فً الملكوت ٌعنً أن تحصل 

 على حالة وعً أعلى, تتجاوز حالة الوعً التً ٌعتبرها أكثرٌة  الناس "عادٌة". 

تقوى معلمً الشرٌعة و الفرٌسٌٌن, لن تدخلوا ملكوت  ماذا كان ٌعنً ٌسوع عندما قال للناس: "إن كانت تقواكم ال تفوق

(. فكر معلمً الشرٌعة و الفرٌسٌٌن أن علٌهم إتباع الوصاٌا الخارجٌة تماما, كما أوجدها الدٌن: ماذا 0243السموات؟")متى 

فانهم ٌتبعون التقوى و  ٌتوجب علٌهم أن ٌؤكلوا, أن ٌقولوا, أن ٌلبسوا, أن ٌتصرفوا بشؤن كل مظهر حٌاتً. ظنوا إذا تمموا هذا

, على هللا أن ٌخلصهم. بهذا التصرؾ خلقوا صورة عن الخالص و هً أن هللا هو كائن خارجً ٌمكن عمل صفقة رابحة معه

فما على هللا إال أن ٌدعهم أن ٌدخلوا إلى ملكوته. قصد ٌسوع بالتقوى الخارجٌة الطرٌق  إذا تمموا كل الوصاٌا الخارجٌة,

ظن الناس من خالله أن التمسك بالتعالٌم و الفرائض الخارجٌة أو المشاركة فً الطقوس الخارجٌة سوؾ الكاذب للخالص, ت

تقود االنسان آلٌا إلى الخالص. قصد ٌسوع أن ٌعلم أن مفتاح الخالص الحقٌقً هو لٌس فً المسٌح الخارجً, و لكن فً 

الوحدة مع هللا و ٌدخله إلى ملكوته. الملكوت هو داخل المسٌح الداخلً الذي من خالله ٌصل االنسان إلى إحساس داخلً ب

 االنسان, ألنه إحساس بالوحدة مع هللا, وهذا االحساس هو مفتاح الملكوت.   

المطلب األساسً للخالص هو وضع داخلً, تطهٌر القلب, تحول كلًّ فً وضع الكٌان الداخلً, التخلً عن حالة العقل 

ك اإلعتقادات الخاطئة, تؽٌٌر جزري فً حالة الوعً ٌوصؾ بؤنه مثل والدة ثانٌة, بداٌة حٌاة القدٌمة و الذات األنانٌة, و كذل

جدٌدة. ٌجب أن تعرؾ أن حالة الوعً القدٌمة ال تإهل االنسان الى الدخول إلى ملكوت هللا و الحصول على الخالص, إال إذا 

ذه هً "الوالدة من الماء" التً تكلم عنها ٌسوع مات عنها و لبس "لباس العرس" لحالة الوعً المطهرة المرتفعة. ه

لنٌقودٌموس. ٌرمز العماد بالماء إلى إلتزام الُمعمد السٌر فً الطرٌق لتطهٌر القلب و العقل تدرٌجٌا من العناصر االنسانٌة. إن 

ٌُعطً َمن إلتزم السٌر فً طرٌق التطهٌر الداخلً قسما من روحه ٌشكل خمٌرة ترفع وعً االنس ان فً هذه العالقة المسٌح 

التفاعلٌة بٌن المجاهد الروحً و المسٌح.  متى تتم االنسان هذه الحالة العلٌا من الوعً النقً حٌنئذ ٌإهل إلى "الوالدة من 

 الروح" التً ٌجرٌها المسٌح ذاته. 

ٌقبل بالحلول الوسط.  سبق ٌسوع و حذر أتباعه من الضالل التباع الطرٌق المإدٌة الى الهالك. ٌسوع معلم روحً صارم, ال

(. علٌك أن تختار إما الطرٌق المإدٌة إلى الخالص الذي ٌقدمه المسٌح 1تكلم بالتفصٌل عن التلمذه تحت إشرافه )انظر متى 

ًّ أو الطرٌق المإدٌة إلى الهالك الذي ٌقدمه أمٌر هذا العالم و المعلمٌن العمٌان  ٌُحدد الخالص باالالح ختٌارات فً هذا العالم. 

تً تعملها الذات الواعٌة. إن كانت اإلختٌارات حسب واقع المسٌح, سوؾ تكتشؾ ملكوت هللا فً داخلك. إن كانت ال

االختٌارات حسب وهم وعً الموت, سوؾ تستمر فً التفتٌش عن الملكوت خارج نفسك, وهذا ٌبقٌك فً الظلمة الخارجٌة, 

التمٌٌز للمسٌح لتعرؾ كٌؾ تمٌز بٌن صوت المسٌح و  ٌجب أن ٌكون عندك قوة هذالحٌث البكاء و صرٌر األسنان. 

ًّ لكً ال تسٌر  األصوات الكاذبة الكثٌرة, بٌن الحقٌقً و ؼٌر الحقٌقً. إنتبه, أن ال تستعمل الصورة الخاطئة عن المسٌح الح

عٌنك و التؽلب على  أنك ال تحتاج إلى إزالة الخشبة من فٌه فً الطرٌق المإدٌة إلى الهالك الذي ٌقدم خالصا خارجٌا, تظن

 وعً الموت الروحً.  

لماذا حّذر ٌسوع أتباعه حول قضٌة ظهور المسٌح الثانً الكاذب و قال لهم, إن قال الناس لكم ان المسٌح ظهر هنا أو هناك, 

ان   علٌكم أن ال تذهبوا الى هناك؟. ألنه طالما أنت تظن ان المسٌح ٌظهر فً مكان خارج نفسك, فانه ال ٌمكنك أن تقبل

ظهور "النار المقدسة" ٌوم عٌد القٌامة من قبل "صلوات" البطرٌرك األرثوذكسً على القبر المقدس  المسٌح ٌظهر فً داخلك.

مجًء المسٌح الثانً ال  فً القدس تحتاج إلى شرح دقٌق ٌوما ما, لكً نعرؾ إن كانت من المسٌح الحقٌقً أو المسٌح الكذاب.

ظهور فكر المسٌح الكونً بشكل فردي فً داخل الناس التً تسٌر فً طرٌق بد ثانٌة, و إنما ٌكون بظهور ٌسوع المسٌح بالجس
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المسٌحانٌة الشخصٌة. مجًء المسٌح الثانً هو حدث ٌظهر فٌه المسٌح فً داخلك. أعطى هللا جزء من كٌانه لالنسان. هللا هو 

ٌّة هللا. أنت جزء من هللا, و جزء من هللا   الكل, و هللا فً الكل. إن كنت تملك جزء من كٌان هللا, فانه ٌمكنك الحصول على ُكل

  ال ٌمكنه أن ٌنفصل عن هللا. 

لواءرٗ اٌٝ ػمً ِٕفزؼ ٚلٍت ٚاٍغ ٨ٍز١ؼبة اٌّفب١ُ٘  ٘نا وزبة "صٛهٚٞ" ؽَت اٌّفَٙٛ ا١ٌَّؾٟ ا٨هصٛمٚوَٟ, رؾزبط  

اٌوٚؽ١خ اٌزٟ ٠ملِٙب, ٚاٌزٟ رجلٚ عل٠لح ٌٍمبهٜء, ِغ أٙب رؼب١ٌُ ٠َٛع ا١ٍٕ٤خ, أٍُّ٘ذ ػٕلِب ؽً ِؾٍٙب ِفب١ُ٘ ٠ٙٛك٠خ ٨ رّذ 

خ ٠َٛع, فٛفب ِٓ أْ ثٍٖخ ٌغٛ٘و هٍبٌخ ٠َٛع ا١ٌَّؼ. ٨ َٕٔٝ أْ وً ِٓ وبْ ٠ؤفن ٚظ١فخ فٟ اٌل٠ٓ ا١ٌٙٛكٞ هف٘ هٍبٌ

٠قَو ِٕٖجٗ. رآِو ا١ٌٙٛك ػٍٝ ٍٕت ٠َٛع ٤ُٔٙ ٚعلٚا ف١ٗ رٙل٠لا ٌٍَطزُٙ, ام ٚٙؼٛا أٔفَُٙ ٍٚطبء ث١ٓ هللا ٚإٌبً, أِب 

ا٨هس اٌل٠ٕٟ ٠ؾزبط اٌٝ ا٩ٕػ ٠جلأ  ا١ٌَٛ ٠َٛع فؼٍُ أْ ماد ا١ٌَّؼ فٟ وً أَبْ ٟ٘ ا١ٌٍٜٛ اٌٛؽ١ل ث١ٓ هللا ٚا٨َٔبْ.

ٛو اٌفىو٠خ اٌمل٠ّخ ٚ رجٕٟ اٛو عل٠لح رزٛافك ِغ اٌٛالغ اٌؾ١برٟ ٚاٌوٚؽٟ, مٌه اْ اٌٛػٟ ا٨َٔبٟٔ اٌؼبَ اهرفغ ثبٌزقٍٟ ػٓ ا٨

ٍٕخ. 2000ِّب وبْ ػ١ٍٗ ِٕن    

ال ٌمكن لالنسان فهم عالقته مع هللا بدراسة تعالٌم دٌنٌة و استعمال نسبٌة العقل االنسانً. لمعرفة هللا, على االنسان أن ٌتجاوز 

لتعالٌم الخارجٌة و ٌستعمل طرٌقة المعرفة الداخلٌة. ذلك ان الذات العلٌا فً كٌانه تساعده تدرٌجٌا على حل كل الصراعات ا

الناجمة عن عالقته مع هللا. ٌجد االنسان المتدٌن صعوبة فً فهم السإال, لماذا لم ٌحل هللا قضٌة وجوده لالنسان. إذا اعتبرنا 

فة الداخلٌة و أهمٌة االرادة الحرة عند االنسان ٌسهل علٌنا االجابة على هذا السإال. عند ضرورة استعمال طرٌقة المعر

االنسان الحرٌة فً أن ٌتجاهل أو ٌنكر وجود هللا. إذا أعطى هللا براهٌن ال تقبل الجدل عن وجوده, فانه ٌخالؾ حرٌة االرادة 

باعطاء برهان عن وجوده. إختار هللا أن ٌترك هذا السإال الى حرٌة  عند البشر. باعطاء البشر حرٌة االرادة, لم ٌعد هللا ملزما

ٌُبرهن علٌه فقط على مستوى انسانً فردي.   االرادة عند الكائن االنسانً الفرد. أي أن وجود هللا 

ٌُعطى هذا البرهان فقط على مستوى  ٌُعطً هللا برهان عام عن وجوده.  فردي الى إحتراما لحرٌة ارادة الفرد االنسانً, ال 

الذٌن هم مستعدون الستعمال طرٌقة المعرفة الداخلٌة, أعنً طرٌقة التصوؾ. من خالل العصور الماضٌة, نجد كثٌر من 

االفراد قد برهنت على وجود هللا فً داخلها. و لم ٌكن البرهان عبارة عن نظرٌة, بل خبرة داخلٌة مباشرة تبعد كل شك. عند 

على هذه الخبرة من  صول على هذه الخبرة, اذ أن النفس, الذات الواعٌة, ٌمكنها الحصولكل كائن انسانً القدرة على الح

اشر مع الذات الروحٌة لالنسان. ٌظهر هللا بشكل نور الهً تعاٌنه العٌن الروحٌة الداخلٌة, و أٌضا بشكل خالل اتصال مب

ً )المسٌحً, المسلم أو البوذي( ٌقول, كما قال موسٌقى جمٌلة تسمعها االذن الروحٌة الداخلٌة. لسان حال الصوفً الحقٌق

ٌسوع, الحق أقول لكم اننا نتكلم بما نسمع و نعرؾ. اعرؾ هذه الحقٌقة: "الكلمة" الذي كان فً البدء هً صوت و نور. ان 

ً االنسان. تقلٌد اٌقاد "نور" الشمعة و قرع "صوت" الجرس فً اماكن العبادة هو تعبٌر عن واقع هللا بانه نور و صوت ٌحل ف  

نعٌش فً عالم كل شًء فٌه محدد بنوع من الشكل. إذا خلق هللا كافة عالم الشكل, إذن, هللا ٌتجاوز عالم الشكل. و هذا ٌعنً 

انك ال تستطٌع وصؾ هللا باستعمال أفكار, كلمات, مفاهٌم أو صور مؤخوذة من عالم الشكل. ٌمكن للوصؾ أن ٌشرح بعض 

لمعرفة هللا هو أن تتجاوز عالم الشكل. الوصٌة التً تقول: "ال ٌكن لك آلهة اخرى ؼٌري"  حيدالوصفات هللا, لكن الطرٌق 

هً محاولة لمنع الناس من وضع صنم مصنوع فً عالم الشكل و اعتباره انه ٌمثل هللا بالكلٌة. الوصٌة التً تقول: "ال تؤخذ 

بالسعً دائما الى النظر الى ما وراء الصور المنحوته فً  صورة منحوته" هً محاولة لمساعدة الناس لكً تجد االله الحقٌقً

عالم الشكل. لذلك علٌنا أن نعرؾ مكونات الكٌان الداخلً حٌث نجد هللا, و ال نكون مثل العمٌان, ٌقودنا قادة "روحٌٌن" عمٌان 

مإسسة لٌس فقط على االٌمان, بل  ال ٌعرفوا شٌئا عن الكٌان الداخلً. نحتاج الدخول الى حالة وعً تكون فٌها عالقتنا مع هللا

 على خبرة داخلٌة مباشرة و شركة شخصٌة مباشرة مع كائنات روحٌة تسكن ملكوت هللا. 

إٌّٛ فٟ ؽ١بح ا١ٌَّؼ ٠زطٍت ِٓ ا٨َٔبْ أْ ٠ُؼجو ػٓ ٠ٛ٘زٗ اٌوٚؽ١خ, ِٓ ف٩ي أفىبهٖ, ّؼٛهٖ ٚ أػّبٌٗ. ٠زُ مٌه ثبٍزؼّبي 

٘ىنا ٠ي٠ل ٚىٔبرٗ, ٚ ثبٌزبٌٟ ٠ؼط١ٗ هللا ِي٠لا ِٓ اٌٛىٔبد, ِٓ اٌطبلخ اٌق٩لخ, ػبئْب فٟ ؽ١بح اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ اٌّبهح فٟ و١بٔٗ. ٚ 

أٚفو. ِب ٠ؾلس ٘ٛ أْ و١بْ ا٨َٔبْ ٠زلٌٔ ثبٌزَّه ثبػزمبكاد غ١و ٕؾ١ؾخ ٚفٍك ٛبلبد ٍٍج١خ ف١ٗ رّٕغ ٘جٛة اٌطبلخ 

٩١ٍ ِٓ اٌطبلخ ٌىٟ ٠جمٝ ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح. اما أفن ا٨َٔبْ اٌوٚؽ١خ ف١ٗ, ٚرؾل ِٓ للهرٗ اٌق٩لخ, ٚثنٌه ٠جمٝ ٌٍغَل اٌّبكٞ ل
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ٚىٔبد اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ ٚ اٍزؼٍّٙب ٤عً ِمبٕل أٔب١ٔخ ٚ رقو٠ج١خ, فبٔٗ ٨ ٠ىضو اٌٛىٔبد, هللا ٨ ٠ؼط١ٗ ثبٌّمبثً ِي٠لا ِٓ 

ػٍٝ هإ٠خ اٌناد ثؤٔٙب وبئٓ  اٌٛىٔبد. ٠جمٝ ِؾلٚكا ثى١ّخ ٕغ١وح ِٓ اٌطبلخ رلفً و١بٔٗ. ٚ أ٠ٚب رقٍك ا٨ػزمبكاد اٌّج١ٕخ

ِٕفًٖ ػٓ هللا ثؼ٘ اٌؾٛاعي اٌزٟ رّٕغ ٘جٛة اٌطبلخ ا١ٌٙ٨خ فٟ اٌى١بْ اٌلافٍٟ. وٍّب ىاك ا٨َٔبْ ِٓ أٔب١ٔزٗ, وٍّب ٔمٖذ 

ً و١ّخ اٌطبلخ ِٓ اٌٙجٛة ف١ٗ ٚ ّؼو ثب٨ٔمجبٗ ٚ ػلَ اٌَؼبكح. ا٨ٔٚجبٛ اٌنارٟ ٚ اٌزؾىُ فٟ ا٤فىبه ٚ اٌوغجبد اٌؼبٛف١خ أٍب

 اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ. 

ؽزٝ ا٢ْ، ١ٌٌ ٌل٠ٕب أعٙيح ػ١ٍّخ ٦وزْبف ٚعٛك إٌفٌ، أٚ ك١ًٌ ٦وزْبف هللا ٚ ٚعٛك اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. رجمٝ ا٤ِٛه اٌوٚؽ١خ   

ّئْٚ اػزمبك فٟ اٌؼمً فمٜ ٤وضو٠خ إٌبً. ٨ ٠ٛعل ثو٘بْ فبهعٟ ػٍٝ ٚعٛك اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ. رٛعل فمٜ فجوح كاف١ٍخ ػٕل 

٠قزجو ا٦َٔبْ اٌْئْٚ اٌوٚؽ١خ ػٕلِب ٠ٕظو اٌٝ ِب ثؼل اٌىْٛ اٌّبكٞ, ػٕلِب ٠ورمٟ ثٛػ١ٗ. اما ا٨َٔبْ ثٛعٛك اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. 

وبْ ٍِىٛد هللا ِٛعٛك ف١ٕب، فؼٍٝ ا٦َٔبْ أْ ٠ُفزِ ػٕٗ فٟ كافٍٗ ٠ٚقزجوٖ فٟ لٍجٗ ٌىٟ ٠زؾمك ثؤٔٗ وبئٓ هٚؽٟ. ػٕلِب ٠قزجو 

أثلٞ ٚغ١و  هٚؽٟ ٗ أزمً ِٓ ؽبٌخ وبئٓ ِؾلٚك ِٚبئذ اٌٝ ؽبٌخ وبئٓا٦َٔبْ و١بٔٗ اٌلافٍٟ ثؤٔٗ و١بْ هٚؽٟ، ػٕلئن ٠زؾمك أٔ

أزمً ِٓ ؽبٌخ اٌّٛد اٌوٚؽٟ اٌٝ ؽبٌخ اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ. اٌمٛي اٌزبٌٟ ٘ٛ  ٕؾ١ؼ: " ٔؾٓ فٟ ا٤ٍبً  ٠زؾمك أٔٗ ِؾلٚك. أٞ

    وبئٕبد هٚؽ١خ ّٔو فٟ فجوح أَب١ٔخ، ٌَٕٚب وبئٕبد أَب١ٔخ ّٔو فٟ فجواد هٚؽ١خ. 

اٌجلء فٟ لواءح ٘نا اٌىزبة, ٠غت أْ رؼوف ِب ٘ٛ ا١ٌَّؼ, ِٚب ٘ٛ ٙل ا١ٌَّؼ. ػٍٝ ٙٛء ٘نا اٌزؼو٠ف ٠ّىٕه فُٙ ِؾزٜٛ لجً 

اٌنٞ ٠وٜ ٚؽلح وً اٌؾ١بح, ٚؽلح اٌقبٌك ِغ  اٌىزبة, أػٕٟ رؼب١ٌُ ٠َٛع اا١ٌَّؼ اٌؾم١م١خ. ِب ٘ٛ ا١ٌَّؼ؟ ا١ٌَّؼ ٘ٛ اٌٛػٟ

ٌنٞ ٠ٕىو ٘نٖ اٌٛؽلح ٚ ٠ملَ ٕٛهح ػٓ ػبٌُ ِٕمَُ اٌٝ ألَبَ ِقزٍفخ. ٌنٌه ٙل ا١ٌَّؼ اٌق١ٍمخ. ِب ٘ٛ ٙل ا١ٌَّؼ؟ ٘ٛ اٌٛػٟ ا

١ْ٠و اٌٝ أْ هللا ٨ ٠ٛعل أٚ أٗ ٠ٛعل فٟ اٌفٚبء اٌقبهعٟ اٌجؼ١ل, ٨ فٟ ٍِىٛد كافً ا٨َٔبْ. عبء ا١ٌَّؼ فٟ ّقٔ ٠َٛع 

ك اِزلاك ٌٛػٟ ٚ و١بْ هللا. ٚ ٘ىنا ٔؼوف ثبٕٔب غ١و ٌىٟ ٠ؾوهٔب ِٓ ُٚ٘ ا٨ٔفٖبي ػٓ هللا, ٚ ثنٌه ٔمجً اٌٛالغ ثؤٕٔب أفوا

 ِٕف١ٍٖٓ ػٓ هللا, ٚ أّب ا٨ٔفٖبي ِٛعٛك فمٜ ِضً ُٚ٘ فٟ اٌؼمً. 

امْ, ٚػٟ اٌّٛد اٌوٚؽٟ ٘ٛ ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ, روٜ ِٕٗ ٔفَه ِٕفٍٖخ ػٓ ِٖلهن اٌوٚؽٟ, ٚػٓ وً إٌبً. ا٢ْ, أذ  

١ٌ ٌٗ ٚالغ ؽم١مٟ. ٌنٌه ٠زٛعت ػ١ٍه أْ رقزبه اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, ٚ رزون رؼوف أْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ ٚالغ ؽم١مٟ, ٚ ٙل ا١ٌَّؼ ٌ

ّٟ أْ ٠ٌٛل فٟ و١بٔه, ٚ كع اٌناد اٌّبئزخ, ا٤ٔب, أْ  ا٨ٛبه اٌؼمٍٟ اٌّٟٛ٘ اٌنٞ ٠َجت ٌه اٌّٛد اٌوٚؽٟ. اٍّؼ ١ٌٍَّؼ اٌؾ

وبئٓ اٌٟٙ أثلٞ. ٘نٖ إٌظوح اٌْبٍِخ رئكٞ  رّٛد ِغ ا٠ٌٛٙخ اٌىبمثخ اٌزٟ ر١ْو ا١ٌه ثؤٔه وبئٓ أَبٟٔ ِبئذ, ٚ ١ٌٌ فٟ اٌٛالغ

ثه اٌٝ أْ روٜ و١بْ وً أَبْ ثؤٔٗ عيء ِٓ و١بٔه, فزؾجٗ. ٘نا اٌٛػٟ ٠ّٕؼه أْ رئمٞ ا٢فو, ٤ٔه رؼوف ا٢ْ اْ أٍؤد ا١ٌٗ, 

 رَٟء اٌٝ ٔفَه.  

ٍٝ إٌٛٛي اٌٝ ؽبٌخ اٌٛػٟ اْ ػجبهح "ا١ٌَّؼ" ٟ٘ اٍُ ػبَ ٌؾبٌخ ٚػٟ هٚؽٟ ػ١ٍب, ػٍُ ٠َٛع أْ وً أَبْ ػٕلٖ اٌملهح ػ

 ,. رىْٛ ِّٙخ ٠َٛع فٟ أٔٗ ػٍٝ اٍزؼلاك ٌَّبػلح اٌّغب٘ل اٌوٚؽٟٚ ١ٖ٠و اثٓ هلل ِضً ٠َٛع ٘نٖ, أػٕٟ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ

, اٌٝ أْ ٠ورمٟ ِٓ ؽبٌخ اٌٛػٟ إٌّقفٚخ )اٌؼّٝ اٌوٚؽٟ( اٌٝ ؽبٌخ ٚػٟ ػ١ٍب, ٌٝ ا١ٌَو فٟ اٌطو٠ك اٌوٚؽٟااٌنٞ ٠َؼٝ 

ػ اٌق٩ٓ ٘ٛ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, ِٚفزبػ ٚػٟ اٌؾجبح ثب١ٌَّؼ ِٛعٛك كافً ثب١ٌَّؼ )ؽبٌخ ا٨ٍزٕبهح(. ِفزب اٌؾ١بحؽبٌخ ٚػٟ 

ا٨َٔبْ. ٨ ٠ّىٓ أْ ٠غل ا٨َٔبْ اٌؾك فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌقبهعٟ. ٠غلٖ فمٜ فٟ ِىبْ ٚاؽل ٚ ٘ٛ ٍِىٛد هللا, ٚ ٍِىٛد هللا ِٛعٛك 

اٌّفزبػ غ١و ِٛعٛك فٟ أ٠خ ِئٍَخ فبهع١خ أٚ ػٕل أٞ أَبْ آفو. فٟ كافً و١بْ ا٨َٔبْ. ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أْ   

باألساس تشٌر كلمة "المسٌح" إلى حالة وعً كونً, ٌمكنها أن تعبر عن ذاتها على األرض من خالل وعً كل انسان. ٌحل 

لى اإلحساس بالهوٌة هذا الوعً فً االنسان عندما ٌتبع طرٌق المسٌح الداخلً الذي علمه ٌسوع و ٌنقً كٌانه و ٌتؽلب ع

االنسانٌة المائتة و ٌقبل هوٌته الحقٌقٌة األبدٌة بؤنه إبن/بنت هلل. عندما ٌقبل هوٌته الحقٌقٌة هذه بؤنه إبن/بنت هلل ٌصٌر الكلمة 

الجحٌم.  المتجسد, وعً المسٌح المتجسد, الباب المفتوح الذي ال تقدر القوة االنسانٌة أن تؽلقه, الكنٌسة التً ال تقوى علٌها قوى

ٌصٌر هذا االنسان نورا للعالم. لهذا قال ٌسوع:" َمْن ٌإمن بً" أي من ٌتجرأ على إتباع الخطوات الحٌاتٌة التً إتبعها ٌسوع و 

(. هذا الجهاد الروحً هو فً توافق 21: 14ٌؤخذ ٌسوع كقدوة حٌاتٌة له, "ٌمكنه أن ٌعمل ذات األعمال التً أعملها")ٌوحنا 

الذي كان فً المسٌح ٌسوع")فٌلٌبً  –عقل المسٌح الكونً  –الرسول التً تقول: "لٌكن فٌكم العقل  تام مع نصٌحة بولس
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(. هذا هو جوهر رسالة ٌسوع على االطالق, ٌسوع ٌرٌدنا أن نصٌر مسحاء مثله, كما صار هو المسٌح. أنت لم تسمع 2:5

  وحجبته عن أنظار المإمنٌن.   بهذا التعلٌم ألن مفاهٌم ٌهودٌة سٌطرت على تعالٌم ٌسوع الحقٌقٌة

اٌنٞ أؾله ١ٌَبُ٘ فٟ "ا٤وً ِٓ ّغوح ِؼوفخ اٌق١و ٚ اٌْو" ٨ ٠ّىٕٗ ِؼوفخ اٌؾك ثٛاٍطخ  ,َٔبْ إٌّقف٘اْ ٚػٟ ا٦

اٌؼمً اٌغَلٞ. ٌنٌه ٔغل أْ ا٨َٔبْ ٠ؾلك ِٓ ف٩ي ٕٛهح ػم١ٍخ ِب ٘ٛ اٌؾك ٚ ِب ٘ٛ غ١و اٌؾك. ٕٚ٘ب ٔغل أٔٗ ِٓ اٌٖؼت 

ٍّبع اٌٙلا٠خ ِٓ اٌّٖله  قفٚخ, ٤ٔٗ ٨ ٠َزط١غاٌنٞ أؾله اٌٝ ؽبٌخ ٚػٟ ِٕ ْػٍٝ هللا أْ ٠ؼطٟ ٘لا٠خ هٚؽ١خ ٩ٌَٔب

اٌلافٍٟ. ٌىٓ ػٕلِب رورفغ إٌفٌ اٌٝ َِزٜٛ أػٍٝ ِٓ إٌٚٛط اٌوٚؽٟ رزًٖ ِغ ٍِىٛد هللا ٚ رؤفن اٌؾك ِجبّوح ِٓ ِٖله 

  اٌؾك اٌلافٍٟ, اٌنٞ ٠زغبٚى اٌّفب١ُ٘ إٌَج١خ ٌٍق١و ٚ اٌْو. 

ٚ أِب اٌجبٌغْٛ فبُٔٙ ٠ؤوٍْٛ اٌطؼبَ اٌمبٍٟ. ا٤فىبه ٚاٌزؼب١ٌُ اٌوٚؽ١خ اٌّملِخ  ٠ُؼطٝ ٛؼبَ اٌؾ١ٍت, ًٍٙ اٌُٙٚ, اٌٝ ا٨ٛفبي,  

فٟ ٘نا اٌىزبة ٟ٘ ٛؼبَ ٌٍجبٌغ١ٓ هٚؽ١ب, ١ٌَٚذ ِملِخ اٌٝ أّقبٓ ٠ّىضْٛ فٟ ؽبٌخ ٚػٟ ِٕقفٚخ ٚ ١ٌَذ ٌل٠ُٙ ِؼوفخ 

ٓ ٨ ٠مجً اٌؾك ٠ٚزون اٌجبًٛ ٘ٛ اٌْقٔ اٌنٞ ثبٌىزبة اٌّملً. أٙب رزطٍت ػم٩ ِٕفزؾب ٨ٍز١ؼبثٙب ٚ لٍجب ٛب٘وا ٌزٍم١ٙب. ِ

اػزبك ػٍٝ لجٛي رؼ١ٍّبد ِٓ فبهط ٔفَٗ ٚرمل٠ُ ا٨ٌٛء ا٤ػّٝ ٌٍوإٍبء ٚاٌّؼ١ٍّٓ اٌؼ١ّبْ. ٌنٌه أظٍّذ ػمٌُٛٙ ٚثبٌزبٌٟ 

غ١و  أظٍّذ هإ٠زُٙ اٌلاف١ٍخ ػٍٝ رٍمٟ ا٠ؾبءاد ٚرٛع١ٙبد ِٓ ف٩ي ِؼوفخ كاف١ٍخ ِج١ٕخ ػٍٝ ٕقوح ا١ٌَّؼ. ٘نا اٌىزبة 

٩ِصُ ٌٍمواءح ٌّضً ٘ئ٨ء ا٨ّقبٓ غ١و اٌجبٌغ١ٓ هٚؽ١ب. ٘نا اٌىزبة ٠ملَ ٔظوح عل٠لح ٩ٌَٔبْ ٚهللا ٚاٌؼبٌُ ٚاٌؼ٩لخ ث١ُٕٙ فٟ 

ؽ١بح ا٨َٔبْ اٌْق١ٖخ. ٘نٖ اٌؼ٩لخ رىْف ا٠ٌٛٙخ ا١ٌٙ٦خ ٩ٌَٔبْ ثؤٔٗ وبئٓ هٚؽٟ, فو٠ل, ِؾجٛة ِٓ هللا, عبء اٌٝ اٌؼبٌُ ٤عً 

ٚ ٘ٛ أْ ٠ّٕٛ ا٨َٔبْ فٟ ؽ١بح ٍِىٛد هللا فٟ كافٍٗ, ٚ ِٓ صُ ٠ىْٛ ِْبهوب هللا فٟ ػًّ اٌق١ٍمخ, ف١غٍت  ٓ.٘لف هٚؽٟ ِؼ١

وٓ ػٍٝ صمخ ربِخ أْ ٘نا ٘ٛ رؼ١ٍُ ٠َٛع ا١ٌَّؼ إٌمٟ, اٌقبٌٟ ِٓ "اٌؼىبىاد" ا١ٌٙٛك٠خ اٌزٟ ّٛ٘ذ  ٍِىٛد هللا ػٍٝ ا٤هٗ.

بة ِؤفٛمح ِٓ اٌّٛلغ ا٨ٌىزوٟٚٔ ٌغّبػخ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ ٚ أفند ثبمْ ِٓ و١ُ ٍٕخ.   اٌزؼب١ٌُ فٟ ٘نا اٌىز 2000هٍبٌزٗ ِٕن 

 ِب٠ىٍي, اٌْقٔ اٌَّئٚي ػٓ اٌّٛلغ.  

  For more information about the teachings of the Ascended Masters, please look at the website: 

askrealjesus.com   

 

   2014 ػ١ل ا٩١ٌّكٛ, وب١ٌفٛه١ٔب      ٍبووِٕز                   أصٕب١ًٍٛ أٍؼل ث١طبه             

 

  

 اٌٛؽٟ اٌزله٠غٟ 

وعملها المستمر فً إعطاء الوحً التدرٌجً  القوات السماوٌة, من المهم قبل البدء فً هذا البحث أن نعرؾ عن وجود 

القوات السماوٌة هً جماعة من الكائنات الروحٌة, كثٌرون منهم كانوا ٌعٌشون على األرض ثم حصلوا على  للبشرٌة.

التتعجب من أن تعلم الٌوم أن هناك جماعة من األسٌاد الروحٌة  , ٌسوع هو عضو فٌها.لخالص والصعود الى العالم الروحًا

بٌراً ستلم هإالء األسٌاد تدإى األرض. من المنظمات واألفراد عل فً العالم السماوي, تعطً تعالٌم روحٌة من خالل العدٌد

ذٌن هم على استعداد لالستماع الى تعالٌمهم., وجعلت وجودها معروفاً لجمٌع الخاصاً من هللا للعمل بشكل مباشر مع الناس  

ئتً عام. انهم معروفٌن بعدة أسماء, َعرؾ العالم عن هإالء األسٌاد, المعلمٌن الروحٌٌن السماوٌٌن, ألول مرة, منذ حوالً ما  

ٌشٌر كتاب الرإٌا إلى القوات السماوٌة بؤنهم الجمع  منها, األسٌاد الُمَخلصٌْن, األخوٌة البٌضاء العظمى والقوات السماوٌة.

ا ثٌابهم و الكثٌر المإلؾ من كل األمم و قبائل األرض. و هم دائما واقفٌن أمام عرش هللا, متسربلٌن بثٌاب بٌضاء, و قد ؼسلو

(. و هذا ٌعنً أنهم طهروا نفوسهم و لبسوا لباس العرس, أي تخلصوا من خطاٌهم و 23, 4: 1بٌضوا ثٌابهم بدم الخروؾ )
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ٌعمل هإالء المعلمٌن الروحٌٌن على رفع مستوى وعً  من الكرما المرافقة لنفوسهم و تحرروا من دورة الوالدة و الموت.

نهم ٌقدمون طرٌقاً روحٌاً ٌإهل النفوس تدرٌجٌاً أن ترتقً الى مستوى أعلى من الوعً الذي إ البشرٌة الى حالة روحٌة أعلى.

هم علٌه . ألهمت هذه الجماعة السماوٌة العدٌد من دٌانات العالم, الكبرى والصؽرى, بما فً ذلك دٌن اإلسالم.  ٌستخدمون فً 

النمو الروحً, الٌصال تعالٌمهم  وارشاداتهم الى البشرٌة.   مهمتهم االلهٌة هذه رسل أو أنبٌاء, أي أشخاصا حققوا قدرا من  

عطاء إس على كوكب األرض, وذلك عن طرٌق أعطٌت مهمة من هللا الى هإالء القوات السماوٌة النقاذ أو خالص كل نف  

زداد وعً إ كلما رسال رسول واحد.إعطاء دٌن واحد أو إالٌتوقؾ الوحً التدرٌجً من خالل الوحً التدرٌجً للبشرٌة. 

الناس فان هذه الجماعة تعطٌهم  تدرٌجٌاً تعالٌم أعلى, وهذه العملٌة التنتهً أبداً. ألهمت وأسست هذه الجماعة, على مر 

لى الٌوم ما ٌزالون مستمرٌن باالٌحاء وتعلٌم كل شخص إقٌقٌة التً وجدت على األرض. وهم العصور, جمٌع الدٌانات الح

الٌهم.ٌرفع قلبه وعقله لكً ٌستمع   

ٌمكن للوحً التدرٌجً أن ٌجدد دٌن موجود أو أن ٌنشئ حركة دٌنٌة جدٌدة. العقٌدة البهائٌة هً مثال حً عن عمل الوحً   

ٌَُجَدَد دٌن االسالم وتصبح هً  التدرٌجً والتجدٌدي. أوحت القوات السماوٌة العقٌدة البهائٌة فً الشرق األوسط على أمل أن 

تحقق هذا األمل فان العالم كان قد تجنب كثٌراً من اآلثار الراهنة لؤلصولٌة االسالمٌة . بدالً من  الخلؾ الحدٌث لالسالم. لو

ذلك فاننا كنا سنشهد التسامح الكبٌر تجاه االدٌان األخرى. تلتزم العقٌدة البهائٌة بثبات فً الالعنؾ والمساواة  فً الحقوق 

طائفة البهائٌة بلػ درجة عالٌة من النمو الروحً, أُختٌر كرسول وأُعطٌت والمعاملة المتزنة بالنسبة للمرأة. ألن مإسس ال

 التعالٌم من خالله.  

لؤلسؾ, فان هذا األمل بالتجدٌد فً االسالم لم ٌتحقق, والعالم  لم ٌتجنب اآلثار الراهنة لؤلصولٌة االسالمٌة. بعد رحٌل   

ائفة كان النبً النهائً, وأنه لن ٌكون هناك أي وحً تدرٌجً من مإسس طائفة البهائٌة, تبنت الطائفة الفكرة أن مإسس الط

بعده. هذا هو بالتمام ما حدث فً المسٌحٌة  واالسالم. المسٌحٌٌون لٌسوا على استعداد لالستماع الى التعلٌم الذي ٌعطٌه ٌسوع 

نٌسة, ومازالت حتى اآلن, خائفة من الٌوم. انهم ٌعتقدون ان هللا توقؾ عن الحدٌث مع البشرٌة بعد أن ذهب ٌسوع . كانت الك

 اعتبار فكرة الوحً التدرٌجً بعد أن قبلت رسمٌاً كتب العهد الجدٌد وتوقفت عند تعالٌمه. 

تستمر القوات السماوٌة باعطاء الوحً التدرٌجً للتعالٌم الروحٌة الى البشرٌة على الدوام. ألم ٌقل ٌسوع ألعضاء الحركة   

ده تعالٌم كثٌرة ٌرؼب باعطائها لهم, لكنهم كانوا ؼٌر مإهلٌن لتقبل هذه التعالٌم فً ذلك الوقت؟ الروحٌة التً أسسها, أن عن

طبعاً االستمرار فً إعطاء التعالٌم ٌتطلب وجود الُمعطً. أكد ٌسوع ألتباعه أنه سوؾ ٌكون معهم دائما. تكمن الصورة 

قبول الكنٌسة للكتب التً اعتبرتها  قانونٌة للعهد الجدٌد. هل  الخاطئة عن ٌسوع المسٌح بؤنه توقؾ عن التكلم مع البشرٌة بعد

ًّ أن ٌؤخذه الى ما بعد معرفته الروحٌة الحالٌة  ٌسوع المسٌح حاضر مع البشرٌة أم ال؟ هل االنسان مستعد أن ٌدع المسٌح الح

ٌُعلمها الى كل ًّ الكثٌر من التعالٌم لكً  من ٌفتح قلبه وفكره نحو واقع الوحً  وٌعترؾ بواقع المسٌح الحً ؟ عند المسٌح الح

 التدرٌجً. 

سنة أعلى تعالٌم ٌقدمها هللا للبشر. وإنما كانت أعلى تعالٌم ٌمكن  0222لم تكن التعالٌم التً أعطاها ٌسوع المسٌح منذ   

البشرٌة, التً لم تكن اعطائها فً ذلك الزمان, بالنظر الى حالة الوعً االنسانً. كانت تعالٌم تدرٌجٌٌة, جذئٌة, محدودة بوعً 

سنة. لذلك, ٌمكن  0222مستعدة لقبول تعالٌم أعلى منها. الٌوم, تقدمت البشرٌة الى حالة وعً أعلى, مما كانت علٌه منذ 

لٌسوع المسٌح أن ٌعطً تعالٌم أعلى من التعالٌم التً أعطاها فً الماضً. إن الفجوة بٌن الوعً االنسانً المحدود ووعً هللا 

د هً ؼٌر محدودة. ومع ذلك, عند االنسان, الذي خلق على صورة هللا ومثاله, قدرة وعً كامنة الختبار ملء ؼٌر المحدو

 الحٌاة االلهٌة. لذلك, على االنسان ان ٌتجاوز حالة الوعً المسٌطر علٌها المحدودٌة, النسبٌة والفنائٌة. 

سانٌة, التً اُعطٌت لها التعالٌم, الى مستوى روحً أعلى. متى ان الهدؾ من اعطاء التعالٌم الروحٌة هو ارتقاء الجماعة االن  

ٌُعطى لها أٌضا تعالٌم, فً المستقبل, أعلى من التعالٌم السابقة. هنا نرى أهمٌة  ارتفعت هذه الجماعة الى وعً روحً أعلى, 

ٌُفهم الوحً التدرٌجً. وهنا علٌنا أن نتحقق أن التعلٌم الروحً لٌس هو منقوش على حجر, اذ أنه ٌ تؽٌر بتؽٌٌر وعً الناس. 

التعلٌم الجدٌد جٌدا من قبل الذٌن ارتقوا فً الوعً الروحً وأصبحوا بالؽٌن روحٌا من خالل التوجٌه أو االٌحاء الداخلً. 
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 ٌوجد دائما مستوٌات عمٌقة من المفاهٌم الروحٌة, ُتعلن من خالل اعالنات متتالٌة. مثال, لمدة االلفً سنة الماضٌة لم ٌعرؾ

المسٌحٌٌون على االطالق  معنى قول ٌسوع: "فً بٌت أبً منازل كثٌرة". الٌوم, ٌشرح لنا ٌسوع باسلوب علمً حدٌث 

المفاهٌم الروحٌة, بحٌث ٌمكننا أن نتفهمها حسب المفاهٌم المعاصرة. كان من ؼٌر الممكن على االطالق لٌسوع أن ٌقدم هذا 

ة. الشرح الى الناس لكً ٌستوعبوه منذ الفً سن  

السبب فً أن جماعة القوات السماوٌة تعطً الوحً التدرٌجً هو أن ٌتكٌؾ التعلٌم و ٌتناسب مع االوضاع الحالٌة على   

ٌُعطى تعلٌم ما لكً ٌساعد الناس المؤسورٌن فً مستوى ادنى لكً ٌتجاوزوه وٌرتقوا الى مستوى أعلى منه. ٌمكن  األرض. 

ت السماوٌة أن ٌعطوا تعالٌم متقدمة, أعلى من التعالٌم التً أعطاها ٌسوع منذ الفً الٌوم لٌسوع المسٌح وسائر أعضاء القوا

مان. لهذا قال ٌسوع لتالمٌذه: "عندي أشٌاء كثٌرة ألقولها لكم, لكن ال زقد ارتفع مما كان علٌه فً ذلك السنة, ألن وعً الناس 

(.    20421تستطٌعوا أن تفهمونها اآلن")ٌوحنا   

ً الناس, كلما أُعطً لهم تعلٌم أعلى وأسمى. وهذه العملٌة ال تنتهً أبدا. نذكر على سبٌل المثال ان الناس رتفع وعإ كلما  

المنحدرة الى مستوى روحً منخفض ال ُتعطى رسالة قائمة على المحبة, بل رسالة قائمة على الخوؾ من هللا. ٌمكن لهذا 

د الناس على االمتناع عن القٌام باالعمال السلبٌة والشرٌرة. لكن بمجرد النهج القائم على الخوؾ بالتهدٌد بنار جهنم أن ٌساع

ان ٌتقدم هإالء الناس روحٌا, فانهم ٌحتاجون الى الخروج من حالة الخوؾ من هللا, بحٌث تصبح تصرفاتهم نابعة من محبة 

ماعة القوات السماوٌة َعملت نرى ان ج هللا, ال الخوؾ منه, بل نابعة من محبة انفسهم, ومحبة كل الناس والحٌاة ذاتها. لهذا

ن البهائً مجابه عطاء تعالٌم روحٌة عالٌه عندما أوحت بالدٌن البهائً. لؤلسؾ, صادؾ الدٌإحٌاء الدٌن االسالمً وإعلى 

كثرٌة المسلمٌن.  أوعدم القبول من   

لتصرفاتهم الخارجٌة, والنظافة الخارجٌة. ثم صالح الناس إتً أُعطٌت الى موسى كانت تتعلق بوأٌضا نرى ان الوصاٌا ال  

 اة.ٌ, الن منه مصدر التصرؾ فً الحسنة بتعالٌم أعلى منها, فؤوصى باالنتباه الى وضع القلب الداخلً 0222جاء ٌسوع, بعد 

كلما ارتفع وعً الناس, تإدي الى أعمال خارجٌة صالحة.  القلب النقً والعواطؾ المبنٌة على أساس المحبة  شرح ٌسوع أن

كلما أصبح التعلٌم ؼٌر نافع وقدٌم. ٌوجد مظهرٌن للتعالٌم المعطاة. ٌتعلق المظهر األول بالتعالٌم العامة أي ؼٌر المتعلقة 

بالزمن التً تتعلق بالحقائق الروحٌة. هذه التعالٌم ال تتؽٌر مع الزمن. ٌتعلق المظهر الثانً للتعلٌم باالوضاع الخاصة على 

رض. نجمت هذه األوضاع عن اختٌارات الناس, وٌمكن أن تتؽٌر بتؽٌٌر اختٌاراتهم. الطرٌق الروحً هو عملٌة متدرجة ال األ

ٌُعطً باستمرار مفاهٌم روحٌة علٌا تناسب التقدم فً الوعً.   تنتهً, ومهمة الوحً المتدرج هو أن 

, الذي قدمه ٌسوع )جاء لكً ٌكمل قبل رجال الكنٌسة من تعالٌم روحٌة متقدمة عرقلة الوحً التدرٌجً, أعنً عدم قبول

الناموس و األنبٌاء(, واضح جدا فً الكنٌسة من خالل التعلق العاطفً بمزامٌر داوود. تقدم المزامٌر تعالٌم بدائٌة روحٌة, 

الساخط, الكائن الخارجً, أكثرٌتها ال ٌتوافق مطلقا مع تعالٌم ٌسوع المتقدمة. فً المزامٌر نجد مفهوم هللا المنتقم, الؽاضب, 

اإلله القبلً األقوى من ٌقٌة آلهة القبائل األخرى, الرب الجبار فً القتال, رب الجنود. مفهوم هللا الذي قدمه ٌسوع ٌختلؾ كلٌا 

عن هذا المفهوم. إنه مثل األب المحب, ٌعطً أوالده محبة ؼٌر مشروطة, مثل الشمس التً تشرق نورها على الصالحٌن و 

ر. إنه إله ؼفور, رحٌم, ؼٌر منتقم. ٌتصل االنسان به فً هٌكل جسده, من خالل مسٌرة داخلٌة تحقق المسٌحانٌة األشرا

الشخصٌة, فٌلبس فٌها الحٌاة بالمسٌح. على االنسان أن ٌقبل حضور ٌسوع الروحً و ٌدعوه لكً ٌرسل روحه إلى هٌكل 

خلً. و هذا الجهاد الروحً, أعنً النمو فً حٌاة المسٌح, ٌإدي إلى جسده لكً ٌهلك عقله الجسدي األنانً و ٌطهر كٌانه الدا

  مجًء ٌسوع الثانً فً القلب المحب و المتشوق لرإٌته, و التحقق أن ملكوت هللا هو فً داخل االنسان. 

تقول هذه (. 72 مان" ولْو أنما في األرض من شجرة أقالم والبحر يمده من َبعده َسبعة أبحٍر ما نفَدْت كلماٌت هللاِ" )لق    

اآلٌة, لو قطعت أشجار األرض وصنع من اؼصانها أقالما, وجعل من المحٌط الذي ٌصب فٌه سبعة أبحر حبرا ألجل كتابة 

قالم ونفد ذلك المداد, ولم تنفد كلمات هللا. وذلك ألن كلمات هللا ؼٌر الم وبذلك المداد, لتكسرت تلك األكالم هللا بتلك األق

ٌُعلن جوهر هذه اآلٌة لنا أن الوحً االلهً هو وحً تدرٌجً  متناهٌه, اذ أن سعة علم وحكمة هللا ال تنفد بحال من االحوال. 

ستٌعاب مضمونها ومدلوالتها إجداً وعدم  اهل هذه اآلٌة المهمةوأن هذا الوحً هو مثل نهر دائم الجرٌان, ٌتدفق دائما. تج
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الواسعة ٌإدي بنا الى أن نعتقد أن هللا أؼلق الباب أمام الوحً المستمر والتدرٌجً فً العالم بعد نزول القرآن. تإكد لنا القوات 

  د.السماوٌة, كما تإكد هذه اآلٌة, أن الوحً اإللهً التدرٌجً لن ٌتوقؾ بعد رسول واحد أو دٌن واح

٘نا اٌَئاي, اٌنٞ َئاي اٌُّٙ ٘ٛ: و١ف رُ رغ١١و عٛ٘و ا٩ٌََ ِٓ هٍبٌخ هٚؽ١خ اٌٝ ؽووخ ١ٍب١ٍخ؟ ٌّؼوفخ اٌغٛاة ػٍٝ اٌ   

ٍبٛ ا١ِ٩ٍ٨خ, ٠غت ِؼوفخ  عنٚه اٌّؤٍبح اٌىج١وح اٌزٟ ؽلصذ فٟ ا٩ٍ٨َ ِٕن ثلا٠زٗ. اٌؾم١مخ اٌٛاٙؾخ ٌٕب ِٕن ٨ ٠َُؤي فٟ ا٤ٚ

َ فٍٜ اٌل٠ٓ ِغ ا١ٌَبٍخ. ٚٔؾٓ ٔؼوف أٗ ِزٝ  كفٍذ ا١ٌَبٍخ ِغ اٌل٠ٓ, رفَل ا١ٌَبٍخ اٌل٠ٓ ثلء ربه٠ـ ا٩ٍ٨َ ٘ٛ أْ ا٩ٍ٨

ٚرَزقلِٗ ٌٍغٙبك, ٌٍؾوة اٌّملٍخ, ٙل ا٢فو٠ٓ, ٚرؼزجو مٌه ١ِْئخ هللا. ألٛي اْ ٘نا اٌَئاي ٨ ٠َُؤي ٤ْ اٌٍَُّ ٠ْٕؤ ػٍٝ 

اْ رغ١١و  ١ٌ ػٍٝ اٌٖٛهح اٌٛالؼ١خ ثؤْ هللا ٘ٛ اٌٗ ِؾجخ ٩ٍَٚ.لجٛي اٌٖٛهح غ١و اٌٖؾ١ؾخ ػٓ هللا, ثؤٔٗ ا٨ٌٗ اٌّؾبهة, ٌٚ

 ٘نٖ اٌٖٛهح اٌٛالؼ١خ ػٓ هللا ٘ٛ  أوجو ػ١ٍّخ ري٠ٚو عود فٟ اٌزبه٠ـ.  

ثؼل اٌّوؽٍخ ا٨ٌٚٝ ٌٛؽٟ اٌموآْ اٌنٞ ِو ثٙب ِؾّل فٟ ِل٠ٕخ ِىخ, ٚاعٗ ِؾّل اٙطٙبك ّقٖٟ فٟ مٌه اٌّل٠ٕخ. ٌُ ٠مجً   

أػٚبء لج١ٍخ لو٠ِ, اٌوٍبٌخ اٌزٟ عبء ثٙب ِؾّل, فؼبهٖٙٛ ٚؽبٌٚٛا لزٍٗ. ٌنٌه أزمً ِؾّل اٌٝ ِل٠ٕخ  إٌبً فٟ ِىخ, ٚونٌه

ؾووخ اٌغل٠لح. ٚػٕلِب ّقٖب ِٓ ارجبػٗ. فٟ اٌّل٠ٕخ أُٚ ا٠ٚب ػلك ل١ًٍ ِٓ إٌبً اٌٝ ػ٠ٛٚخ ٘نٖ اٌ 30اٌّل٠ٕخ ِغ ٔؾٛ 

رجبػٗ ٌغيٚ ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح. ٌنٌه لوه ِؾّل اٍزقلاَ أ ٌُٙ, ٨ٚثمبء ؽووزٗؽزبط ِؾّل اٌٝ اٌّبي ٌزمل٠ُ اٌلػُ اىكاك ػلك أرجبػٗ ا

ً ِؾّل اٌمٛافً اٌمبكِخ ِٓ ٍٛه٠ب اٌٝ ِىخ. ٚ٘نا ٘ٛ ِب ؽلس. َعٍجذ ٘نٖ اٌغيٚاد اٌىض١و ِٓ اٌّبي ٌّؾّل. ٘نا إٌغبػ عؼ

جبئً ٟ غيٚ اٌمجبئً اٌٖغ١وح أكٜ اٌٝ غيٚ اٌمّٔب رؼلا٘ب اٌٝ غيٚ اٌمجبئً اٌٖغ١وح, ٚأ٠ٚب, إٌغبػ ف٠٨ىزفٟ ثغيٚاد اٌمٛافً, ا

ٍَٓ ِؾّل رؾ١خ "ا٩ٌََ ػ١ٍىُ", ٌُ ٠مٖل ثٙب "٩ٍَ هللا ػ١ٍىُ" وّب لبي   اٌىج١وح, ِٚٓ ثؼل مٌه اٌموٜ, صُ كٚي اٌؼبٌُ. ػٕلِب 

ٓ ِِ ٍُِ ٚأ ٍَ ٗ ِٚبٌٗ, ٍٚمطذ  ٠َٛع ٌز١ِ٩نٖ, ٚأّب أهاك, وّب لبي اٌواىٞ, اْ ٠ؼٍُ ا١ٌٍَّّٓ اْ ِٓ كفً فٟ ا٩ٍ٨َ فمل  ُِ ََ َك َٚؽُو

ٓ فٟ اٌل١ٔب ِّب ػٍٝ أً٘ اٌؾوة ِٓ اٌّْوو١ٓ ٚػٍٝ أً٘ اٌغي٠خ ِٓ أً٘ اٌنِخ, ٚأٗ ١ٍٍُ فٟ ا٢فوح  ِِ ٌُ آ ١ٍِ ٍَ ػٕٗ اٌغي٠خ, فٙٛ 

  ِٓ ػناة إٌبه.  

ٍل٠ٓ ٚاٌلٌٚخ ِؼب, عبِؼب ث١ٓ رْىٍذ كٌٚخ اٌّل٠ٕخ ا٤ٌٚٝ رؾذ ل١بكح ِؾّل, ووأً ٌ , ػٕل ا٨ٔزمبي اٌٝ اٌّل٠ٕخ,فٟ رٍه اٌفزوح  

إٌجٛح ٚاٌؾىُ. ً٘ اٍزٍُ ِؾّل ٚؽ١ب ا١ٌٙب ثْؤْ هآٍزٗ ٌٍلٌٚخ ا١ٌَب١ٍخ؟ ٠٨ٛعل ِطٍمب أ٠خ اّبهح اٌٝ مٌه فٟ اٌموآْ.  ثزؤ١ٌٍ 

ُِوًٍ ِٓ هللا اٌٝ ِٛؽل ٌٍمجبئً اٌّزفولخ ٚل بئل اٌلٌٚخ ا١ِ٩ٍ٨خ فٟ اٌّل٠ٕخ  ٚهثٜ اٌل٠ٓ ِغ ا١ٌَبٍخ رؾٛي ِؾّل ِٓ ٔجٟ 

ػَىوٞ ٍِٖٚؼ اعزّبػٟ ِْٚوع لبٟٔٛٔ. ٚ٘ىنا ْٔؤ اٌزم١ٍل اٌمبئً ثؤٔٗ ٨ ٠ّىٓ ٩ٍ٩ٌَ ا٩ٛلب اٌزى١ف ِغ ٔظبَ ١ٍبٍٟ ٠فًٖ 

اٌل٠ٓ ػٓ اٌلٌٚخ, أٚ اٌيِٕٟ ػٓ اٌوٚؽٟ. ٌنٌه غبثذ فىوح اٌؼٍّب١ٔخ ا١ٌَب١ٍخ ػٓ اٌّغزّؼبد ا١ِ٩ٍ٨خ اٌزٟ رفًٖ ث١ٓ ا١ٌَبٍخ 

غبثذ اٌؾو٠خ ا٨َٔب١ٔخ ٌُٚ ٠ؼل ٠ُمجً ثبٌزؼلك٠خ اٌل١ٕ٠خ ٚإٔجؾذ ١ٍبٍخ "ا٦وواٖ فٟ اٌل٠ٓ" ٟ٘ ا١ٌَّطوح ٚث١ٓ اٌٍَطخ اٌل١ٕ٠خ, ٚ

ثل٨ ِٓ "٨ اوواٖ فٟ اٌل٠ٓ". رغ١ود وٍّخ ا٩ٍ٨َ اٌزٟ رؼٕٟ اٌقٚٛع, ا٨ٍز٩ََ هلل, اٌٝ ػىٌ ٘نا اٌّؼٕٝ ػٕلِب ثلأ ِؾّل 

ُٛ٘  اٌٝ ا٠٨ّبْ ثٗ وٕجٟ, ٚاٌٝ اٌقٚٛع ٌلٌٚزٗ اٌغل٠لح ثزٛل١غ "أٍٍُ رٍََُ". ٠ي٠ً هٍبئٍٗ اٌٝ ىػّبء اٌمجبئً اٌن٠ٓ وبْ ٠لػ

 اٌق١به اٌٛؽ١ل وبْ, اِب ا٩ٍ٨َ أٚ اٌّٛد.     

هعً. إٌغبػ اٌَّزّو فٟ اٌغيٚ  6 000ٍٕٛاد ِٓ اٌؾوٚة اٌَّزّوح رّىٓ ِؾّل ِٓ رْى١ً عّبػخ ِٓ ؽٛاٌٟ  3فٟ ف٩ي   

ّغبٚهح. أهًٍ ِؾّل اٌٝ ِقزٍف اٌؾىبَ ٍٚٛت ُِٕٙ أْ ٠ئِٕٛا ثٗ ػٍٝ أٗ هٍٛي هللا. وبْ أكٜ ثّؾّل اٌٝ أْ ٠غيٚ اٌلٚي اٌ

ُِقٍٖب ِٓ اٌّٛد". ا٨ٍز٩ََ ١ٌٌ اٌٝ هللا, ٌٚىٓ  ِؾّل ٠ي٠ً هٍبئٍٗ ثزٛل١غ "أٍٍُ رٍَُ", اٌزٟ رؼٕٟ "اكفً ا٩ٍ٨َ رىْٛ 

اٍز٩َ ٚؽٟ ثْىً ٔمٟ ِٓ ا٩ٌّن عجوائ١ً, ثؼل اْ رؾٛي  ١ٌَف ِؾّل اٌمبٛغ. ٘نا ِب ٠فَو ٌٕب و١ف اْ ِؾّل ٌُ ٠ىٓ لبكها ػٍٝ

ِٓ هٍٛي هللا اٌٝ لبئل ؽوثٟ. ٩ٔؽع أْ وً ا٠٢بد اٌزٟ رلػٛا اٌٝ اٌزَبِؼ ِٛعٛكح فٟ اٌىْف اٌّى١خ )ا٠٢بد اٌّؼٍٕخ فٟ ٚلذ 

  ِجىو(, ٚوً ا٠٢بد اٌزٟ رلػٛا اٌٝ اٌمزً أُػٍٕذ فٟ اٌّل٠ٕخ )ا٠٢بد اٌّؼٍٕخ فٟ ٚلذ ٨ؽك(.  

ِٓ اٌٛاٙؼ أٗ ِٓ ا٤فًٚ رور١ت ٍٛه اٌموآْ ؽَت ٔيٌٚٙب اٌيِٕٟ, ثؾ١ش ٠ّىٓ ٌٍطبٌت اٌوٚؽٟ أْ ٠زغبً٘ أٚ ٠ٕظو ثؼ١ٓ 

فبؽٖخ اٌٝ اٌَٛه اٌزٟ أُػط١ذ ِئفوا فٟ اٌّل٠ٕخ ٚاٌزٟ ٌٙب ا٘زياى صٕبئٟ. ا٤ّقبٓ ا٤ٚائً, غ١و اٌَّز١ٕو٠ٓ هٚؽ١ب, اٌن٠ٓ 

ٚاؽل, عؼٍٛا رور١ت اٌَٛه ؽَت إٌيٚي اٌيِٕٟ ٕؼت ٌٍغب٠خ. ١ٌٌ ِٓ اٌٖؼت ػٍٝ هرجٛا ٍٛه اٌموآْ ٚعّؼٛ٘ب فٟ وزبة 

اٌطبٌت اٌوٚؽٟ, اٌنٞ ٠زىً ػٍٝ اٌٙلا٠خ اٌلاف١ٍخ, أْ ٠ْؼو ثبفز٩ف ا٨٘زياىاد اٌوٚؽ١خ ث١ٓ اٌَٛه اٌزٟ ٔيٌذ أ٨ٚ فٟ ِىخ, 
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١ٙخ ا١ِ٩ٌَخ ا٤ٌٚٝ فٟ ِىخ, ٚا٠٢بد اٌؼ١ٕفخ ٚاٌَٛه اٌزٟ أُػط١ذ ِئفوا فٟ اٌّل٠ٕخ. اٌزٕبل٘ ٚاٙؼ ث١ٓ عٛ٘و ا٠٢بد ا٦ٌ

اٌؾوث١خ اٌزب١ٌخ فٟ اٌّل٠ٕخ. ٚ٘ىنا, ٨ ٔغل فٟ اٌموآْ ٍٛها رزٕبٚي وً ٚاؽلح ِٕٙب ِٛٙٛػب ِؼ١ٕب. ٌٚىٓ ٔغل اٌّٛٙٛع اٌٛاؽل 

ٚاٌيِٕٟ ٚاٌزٛث١ت. ِجؼضوا فٟ ٍٛه ِزؼلكح ٚآ٠بد ِزفولخ. رور١ت آ٠بد اٌموآْ ٘ٛ رور١ت ثلائٟ, ٠ؾزبط اٌٝ اٌزور١ت اٌّٛٙٛػٟ 

   

 

 انٕجٕد انضبثق نهُفش 

٠ْٕؤ ا٨َٔبْ فٟ اٌغوة ػٍٝ ِفَٙٛ ث١َٜ ٌٕفَٗ ٚ ٌٍؾ١بح. ِض٩, اما أٔذ ْٔؤد فٟ ِؾ١ٜ ١َِؾٟ رزؼٍُ أْ هللا فٍك ٔفَه فٟ 

ثبٌناد ٠ؤرٟ ِٓ ٌؾظخ اٌؾجً, ٚ أْ إٌفٌ ١ٌٌ ٌٙب ٚعٛك ٍبثك فٟ أٞ ِىبْ. ٚ اما أٔذ ْٔؤد فٟ ِؾ١ٜ ِبكٞ رزؼٍُ أْ اؽَبٍه 

اٌّـ, ِئصوا ػ١ٍٗ ِٓ ػٛاًِ ث١ئ١خ. ٚ أ٠ٚب ٕ٘ب ٠جلٚ اْ ا٨َٔبْ ظٙو ٠َٛ ا٨ٌٛكح ثلْٚ ٚعٛك ٍبثك ٌٗ. فٟ اٌٛالغ, ٕٛهح 

رىّٓ اٌّْىٍخ فٟ أْ أوضو ر١ِ٩ن اٌطو٠ك اٌوٚؽٟ ٠ْؼوٚا ثبٌو٘جخ اٌى١ٍخ ػٕل ٍّبع  ا٨َٔبْ اٌؾم١م١خ ٟ٘ أوضو رؼم١لا ِّب رؼٍّٕب.

ٍِخ ِٓ أ٠ٓ عبءد إٌفٌ. فبما لُلِذ اٌٝ ر١ٍّن اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ فىوح رزغبٚى اػزمبكارٗ اٌؾب١ٌخ فبٔٗ ٠وفٚٙب ٚ ٠وف٘ اٌمٖخ اٌىب

 ريػيع , ٚ ثبٌزبٌٟاٌنٞ ٠زجؼٗ رٙل٠ل, ٤ٔٙب رٙلك ا٨ػزمبك اٌؾبٌٟ بأٙ ٌٗ اٌّؼٍُ اٌوٚؽٟ اٌنٞ للَ اٌفىوح ٚ وً رؼب١ٌّٗ. رجلٚ اٌفىوح

ٚ ٠ىْٛ فٜ اٌلفبع ػٕلٖ ثوف٘ أٞ فىوح عل٠لح, ثلْٚ اػطبئٙب اػزجبهاد عل٠ّخ ٚ  .ا٢ِٓ ؾبٌٟاؽَبً اٌز١ٍّن ثٛٙؼٗ اٌ

 فؾٖٙب. 

ر١ٍّن ا١ٌَّؼ اٌؾم١مٟ َِزؼل كائّب أْ ٠فؾٔ أ٠خ فىوح عل٠لح. ا٤فىبه اٌؾب١ٌخ اٌزٟ ٌل٠ٗ ٚ ا٤فىبه اٌغل٠لح اٌّملِخ ٌٗ. اما أٌم١ٕب 

ب٤ِٛه اٌوٚؽ١خ ٔغل أْ غبٌج١زُٙ غ١و لبثٍخ ٌٍزؼ١ٍُ. ٠ّْٚٛ ؽ١برُٙ هاف١ٚٓ إٌّٛ ٚ أٚ اٌّٙز١ّٓ ثٔظوح ػٍٝ إٌبً "اٌّزل١ٕ٠ٓ" 

اٌؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ عل٠لح ثبٌَّبػ ٥ٌٔب أْ رزؾىُ ثُٙ, هاف١ٚٓ أفىبها عل٠لح ٌىٟ ٨ ٠غ١وٚا ٔظورُٙ اٌٝ اٌؼبٌُ, اٌٝ هللا ٚ اٌٝ 

بكاد اٌجب١ٌخ اٌزٟ ٠قزجٝء ٚهائٙب, اٌٖبكهح ػٓ ػمً ٙل "اٌقْجخ فٟ اٌؼ١ٓ" ٟ٘ ا٤ٔب ٚ ِغّٛػخ ا٤ٚ٘بَ, ا٨ػزم أٔفَُٙ.

. ٚ ٠ىْٛ اٌزملَ اٌوٚؽٟ ؽَت ٌاٌفؾٔ اٌنارٟ اٌَّزّو ٘ٛ اٌضّٓ اٌنٞ ٠لفؼٗ ا٨َٔبْ ٌىٟ ٠ىْٛ ر١ٍّن  ا١ٌَّؼ. ّٟ ١ٍَّؼ اٌؾ

ٌفؾٔ مارٗ, ٚفبٕخ هكح اٌفؼً اٌزٟ رٕغُ ػٕٗ ٔز١غخ أفىبه رزؾلٜ ا٤ٔب اٌزٟ ر١َطو ػ١ٍٗ ٚ رجم١ٗ فبهط اٌٍّىٛد. ٚ  اٍزؼلاكٖ

 ٘ىنا ٠جمٝ غ١و لبكه ػٍٝ ا٨هرمبء فٛق ٘نٖ ا٤ٚ٘بَ, ٘نٖ اٌّؼزملاد اٌجب١ٌخ اٌزٟ ٕبهد ثمواد ػم١ٍخ ِملٍخ ٨ ٠ّىٓ مثؾٙب. 

هو أن ٌحدث تؽٌٌر ثابت و مستمر فً حٌاة المجاهد الروحً, له نتائج إٌجابٌة على هدؾ المسٌرة فً طرٌق المسٌح الداخلً 

مستقبله و مستقبل نفسه. فهو ٌكتشؾ و ٌتبنى أثناء المسٌرة إحساس جدٌد بالهوٌة الشخصٌة وهو أنه كائن روحً, إبن هلل, 

إلى حالة مجٌدة تخلو من األلم و  كوت هللا,إلى مل ولٌس فقط كائن انسانً محدود. و بذلك ٌرتقً إلى حالة وعً روحً أعلى,

إذن, ٌجب أن نعرؾ ما هً النفس لكً نسٌر على هدى و نستوعب آلٌة المسٌرة فً الطرٌق الروحً و نحقق نمو  البإس.

كل كائن انسانً مإلؾ من جسد مادي و نفس. النفس لٌست هً كائن مادي و ال ٌنتجها الجسد, و إنما تسكن فً   روحً.

ى أساس مإقت. هذه النسمة االلهٌة لها وجود سابق لوجود الجسد, إنها شرارة من النار االلهٌة. ٌمكننا القول أن الجسد عل

الجسد المادي هو مثل سٌارة و النفس هً السائق. ٌمكن للنفس أن تعٌش بمعزل عن  الجسد, و تبقى على قٌد الحٌاة بعد وفاة 

هوم الخالص للنفس. إن كانت النفس ُتخلق مع الجسد, تكون مإقتة مثل الجسد, كٌؾ الجسد المادي, لهذا ٌمكننا أن نتكلم عن مف

                           ٌمكن للمإقت أن ٌصٌر أبدٌا؟ إن لم تبقى النفس على قٌد الحٌاة بعد وفاة الجسد, كٌؾ ٌمكن خالصها؟ 

نوع الطاقة المصنوع منها الجسد االنسانً. أشار  معظم الناس لدٌها مفهوم ناقص حول النفس. النفس لٌست مصنوعة من ذات

(. النفس 2444ٌسوع إلى ذلك عندما قال: ال انسان ٌستطٌع الصعود الى السماء إال االنسان الذي نزل من السماء )ٌوحنا 

ا ال ٌعنً أن مصنوعة من طاقات روحٌة عالٌة للعالم الروحً. تنزل النفس إلى العالم المادي و تتحد مع قدرات الجسد, لكن هذ

النفس صارت جسدٌة أو أن درجة طاقة ذبذباتها إنخفضت. تبقى النفس كائن روحً, و المفروض هو أن تكون فً العالم, 

ال انسان ٌصعد إلى السماء, إال االنسان الذي "لم ُتخلق النفس لتعٌش لوحدها. إذا استوعبنا القول:  بدون أن تكون من العالم.

أنه ٌوجد كائن روحً واعً فً العالم الروحً قبل أن تنزل النفس إلى الجسد االنسانً. هذا الكائن , نتحقق "نزل من السماء
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و هذا ٌعنً أنها ٌخلقت من طاقات روحٌة عالٌة  .على صورة هللا و مثاله النفس منه الواعً هو الذات الروحٌة التً ُخلقت

ٌُرسل قسما من ذ اته إلى العالم المادي لكً ٌختبر الحٌاة المادٌة و ٌساهم فً بناء للعالم الروحً. قرر هذا الكائن الروحً أن 

                                   ملكوت هللا على األرض. النفس إذن هً إمتداد للذات الروحٌة, المقٌمة دائما فً العالم الروحً.

ات الروحٌة إلى كوكب ٌدور فً مدار حول تشبه العالقة بٌن النفس و الذ االنسان إذن مشكل من الروح, النفس و الجسد.

جوهر رسالة ٌسوع هو أن الوسٌط  الشمس. الذات الروحٌة هً الشمس التً تشع الطاقة الروحٌة و تعطً الحٌاة للنفس.

الوحٌد بٌن هللا و االنسان هو وعً الحٌاة بالمسٌح. وعً الحٌاة بالمسٌح لٌس هو من انتاج الجسد المادي, بل من انتاج وعً 

لنفس. كل انسان عنده االمكانٌة لٌصل إلى مسٌحانٌة فردٌة, ومن خاللها ٌستطٌع الشركة المباشرة مع هللا, ٌستطٌع سماع ا

صوت ٌسوع فً داخله. طرٌق الخالص هو طرٌق المسٌحانٌة الشخصٌة, وهو طرٌق داخلً, كل انسان عنده االمكانٌة لٌقتدي 

النفس, العقل الواعً واقع بٌن قوتٌن تجذبانه. قوة تجذب العقل لٌطابق . بنت هللبحٌاة ٌسوع و ٌقبل إرثة اإللهً بانه  إبن/

األوضاع فً العالم, و القوة الثانٌة تجذبه الى ما وراء هذا العالم. ندعو القوة المادٌة األولى قوة ضد المسٌح, و ندعو القوة 

ة ضد المسٌح فال ٌعرؾ قوة المسٌح. االنسان الذي ٌسعى الروحٌة الثانٌة قوة المسٌح. إن كان االنسان تحت َتحكم و سلطة قو

إلى حٌاة الحٌاة الروحٌة ٌبدأ تدرٌجٌا فً التخلص من سلطة قوة ضد المسٌح, القوة العالمٌة. لكن ٌجب أن نعرؾ أن االنسان 

ختلؾ الحدة, طالما هو ٌبقى دائما معرضا للتجربة و ال ٌتخلص نهائٌا من قوة ضد المسٌح العالمٌة. إذ تبقى التجربة معه بم

عائش فً الجسد االنسانً. برهن ٌسوع أثناء تجربته فً البرٌة عن التجارب التً ٌجابهها الناس عندما ٌتبعوا طرٌق المسٌح 

          م.                                                                                    الداخلً لٌتخلصوا من قوة جذب هذا العال

و والدٌن, بل ٌخلقها هللا مباشرة, ٌذكر كتاب "التعلٌم المسٌحً للكنٌسة الكاثولٌكٌة" ما ٌلً: "النفس الروحانٌة لٌست من صنع ال

عندما تفارق الجسد بالموت ال تتالشى. وهً تعود إلى االتحاد بالجسد فً القٌامة اآلخٌرة." و هذا ٌعنً أن هللا ٌخلق النفس فً 

 .بعد موت الجسد المادي تصٌر أبدٌة من ثم و مع الجنٌن الجنٌن, و لٌس لها وجود سابق, أي تخلق النفس فً الزمن الزمن مع

تنتظر النفس, بعد موت الجسد المادي, فً العالم الروحً حتى تجري القٌامة العامة و تؤتً من العالم الروحً لكً تتحد مع 

لقاٌمة اآلخٌرة. كٌؾ ٌمكن أن ُتخلق النفس فً الزمن مع الجنٌن, و من ثم الجسد الذي سوؾ ٌقوم من بٌن األموات ٌوم ا

هو أكبر جرٌمة  , الذي هو أساس التعلٌم الروحً فً الكنٌسة,هذا التعلٌم من أجل حٌاة واحدة عاشتها فً الجسد؟ أبدياتحاسب 

 كٌؾ نفسر وجود السطوري و ال ٌرفضوه؟كٌؾ ٌإمن الكاثولٌك "البسطاء" بهذا التعلٌم ا بحق فهم و حٌاة الحٌاة الروحٌة.

, أن لم ٌكن هناك حٌوات سابقة نمت الناس على مستوٌات مختلفة من الوعً, من النمو الروحً, كما ٌبن لنا ذلك مثل الزارع

له , حسبما ما  ٌقوعلى مستوٌات مختلفة من الوعً , مع تشكل الجنٌن,هل ٌخلق هللا نفوس الناس فً الزمن ؟فٌها النفس روحٌا

هذا ؼٌر صحٌح على االطالق. "أنتم آلهة" تعنً ان النفس, الذات الواعٌة هً من أصل إلهً, و لم  ؟هذا التعلٌم الكاثولٌكً

. تخلق فً الزمن مع الجنٌن    

اٌزمّٔ ٘ٛ ا٨ػزمبك ثؤْ إٌفٌ، ػٕل ِٛد اٌغَل، رجمٝ ٌفزوح ِٓ اٌيِٓ فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ، ٚثؼل مٌه رؼٛك اٌٝ عَل 

فو. اٌزٕبٍـ ٘ٛ ا٨ػزمبك ثؤْ إٌفٌ، ػٕل ِٛد اٌغَل، رؼٛك اٌٝ عَل أَبٟٔ آفو أٚ ّىً آفو ِٓ اّىبي اٌؾ١بح. ِفَٙٛ أَبٟٔ آ

رمّٔ إٌفًٛ ٘ٛ ٚالغ ٨ ّه ف١ٗ ثؾَت رؼ١ٍُ اٌّوّل٠ٓ اٌوٚؽ١١ٓ. أُٙ ٠ؼٍّْٛ أْ ِؼظُ إٌفًٛ ٔيٌذ ِجبّوح ِٓ اٌؼبٌُ 

و ثبٌؼٛاٌُ ا٤كٔٝ. ِٚغ مٌه ٠ٛعل أبً ػٍٝ ا٤هٗ رطٛهد ٔفٍُٛٙ ِٓ اٌؼٛاٌُ اٌوٚؽٟ اٌٝ اٌغَل ا٦َٔبٟٔ، ِٓ كْٚ أْ رّ

ا٨ػزمبك ثؾ١بح ٚاؽلح ػٍٝ ا٤هٗ، ٚثؼل  اٌَفٍٝ، اٌزٟ رزّٚٓ ػبٌُ اٌؾ١ٛاْ، اٌٝ وبئٕبد أَب١ٔخ. ٘نا اٌزطٛه ٠َّٝ اٌزٕبٍـ.

 اٍبً ٌٗ هٚؽ١ب.. أٗ ٍجت ر٠ِْٛ ٚفٛف ١٠٩ٌّٓ اٌّٛد رقزجو إٌفٌ اٌفوػ ا٤ثلٞ فٟ اٌَّبء أٚ اٌؼناة ا٤ثلٞ فٟ اٌغؾ١ُ, ٨

  ِٓ إٌبً اٌن٠ٓ رّذ ثوِغزُٙ ٙل فىوح اٌزمّٔ. ٘نا اٌّفَٙٛ ٨ ٠ْوػ ٌٕب وض١وا. ِٓ ا٨ٍئٍخ ػٓ اٌؾ١بح ٚهللا.

اٌؾم١مخ ؽٛي ِفَٙٛ اٌزٕبٍـ ٘ٛ ٘نا: اْ أوضو٠خ إٌفًٛ اٌزٟ رزمّٔ ػٍٝ ا٤هٗ ٔيٌذ ِجبّوح ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ اٌٝ عَل 

أَبٟٔ, ثلْٚ أْ رّو فٟ َِز٠ٛبد اٌق١ٍمخ ا٤كٔٝ. ٌىٓ ٠غت أْ ٔؼوف أٔٗ ٠ٛعل لٛح رطٛه٠خ رغٍت وً اٌطبلخ فٟ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ 

ا١ٌَٛ فٟ اٌؼبٌُ أبً رطٛهد ٔفٍُٛٙ أٚ رٕبٍقذ ِٓ اٌؼٛاٌُ اٌَفٍٝ, اٌزٟ رزّٚٓ ػبٌُ اٌٝ ِٖله٘ب. ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠ٛعل 

 اٌؾ١ٛاْ ٚ ػبٌُ إٌجبد, صُ ٍٕٚذ اٌٝ اٌىبئٕبد ا٨َٔب١ٔخ. ٌىٓ أوضو٠خ إٌفًٛ ا٨َٔب١ٔخ ٔيٌذ ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. 
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ػٕل إٌفٌ فزوح ى١ِٕخ ٌىٟ رَزّو فٟ اٌزمّٔ ٚ رؾمك اهرمبء٘ب ٚ ّٔٛ٘ب اٌوٚؽٟ, صُ رٖؼل اٌٝ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. اْ ٌُ 

رفؼً مٌه فبْ ٚػٟ اٌز١به اٌؾ١برٟ )اٌناد اٌوٚؽ١خ ٚ اٌناد اٌٛاػ١خ( ٠ٕؾً فٟ "اٌّٛد اٌضبٟٔ". ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أْ اٌطبلبد اٌزٟ 

ٝ ِٖله٘ب, ٌىٓ ٚػٟ ٚ موو٠بد اٌز١به اٌؾ١برٟ ٠ّؾٝ ِٓ اٌٛعٛك, ٚ وؤٔٗ ٌُ ٠ٛعل. اٌناد رْىً اٌز١به اٌؾ١برٟ رزطٙو ٚ رؼٛك اٌ

اٌوٚؽ١خ ٚ اٌناد اٌٛاػ١خ ٨ رٕؾً, ٚ أّب روعؼب اٌٝ ؽبٌزّٙب ا١ٍٕ٤خ. ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أْ اٌز١به اٌؾ١برٟ ٨ ٠ؼٛك ٠ّٕٛ ٚ ٠جٕٟ ػٍٝ 

ٛاػ١خ رؼٛك اٌٝ هللا, ثبٌوغُ ِٓ "اٌّٛد اٌضبٟٔ", ٌىٓ لٖل هللا ِٓ فجوارٗ اٌَبثمخ, ٚ أّب ٠جلأ ِٓ عل٠ل ٕفؾخ عل٠لح. اٌناد اٌ

فٍك اٌز١به اٌؾ١برٟ ٘ٛ أْ ٨ ٠ؼٛك ا١ٌٗ ِطٙوا اٌٝ ؽبٌزٗ ا١ٍٕ٤خ. لٖل هللا ٘ٛ أْ ٠ي٠ل اٌز١به اٌؾ١برٟ ِٓ ٚىٔبرٗ ٚ ٠ؼٛك ا١ٌٗ 

مذ ف١ٙب.  ٍثؾبٌخ ّٔٛ أوضو ِٓ اٌؾبٌخ اٌزٟ فثؾبٌخ أوضو,     

٨ رّٛد إٌفٌ ِغ اٌغَل اٌّبكٞ ٚ ٨ رجمٝ  واه ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ اٌٝ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ, صُ رؼٛك ا١ٌٗ.رؤرٟ إٌفٌ ثبٍزّ

٠ْوػ اٌزمّٔ ٌٕب أْ إٌفٌ، فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت، رٌٛل صب١ٔخ فٟ عَل عل٠ل، ٠قلَ أؽَٓ ٔزبئظ  فٟ اٌغٕخ أٚ اٌغؾ١ُ اٌٝ ا٤ثل. 

٨ ٠ّىٕٕب أْ ٔفُٙ ٍو ّٔٛ إٌفٌ فٟ  ٕفٌ اٌٝ عَل عل٠ل ٠لػٝ ثبٌزمّٔ.ِغّٛػخ أػّبٌٙب اٌّورىجخ فٟ ؽ١ٛاد ٍبثمخ. كفٛي اٌ

فٟ آفو  ثبٌزؼ١ٍُ ػٓ ل١بِخ اٌغَل فٟ اٌل٠ٕٛٔخ اٌؼبِخ اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ ا٨ ِٓ ف٩ي فُٙ ِفَٙٛ اٌزمّٔ. اٍزجلي اٌزؼ١ٍُ ػٓ اٌزمّٔ

هٚؽٟ ٌّفَٙٛ ٔٙب٠خ اٌؼبٌُ, أٗ ّوػ  فٟ اٌٛالغ, ٍٛف ٨ ٠ٛعل ك٠ٕٛٔخ ػبِخ, ٤ْ اٌل٠ٕٛٔخ ٟ٘ فوك٠خ, ٚ ٨ ٠ٛعل أٍبً .ا٨ىِٕخ

و١ف ٠ّىٓ  ٍب١ٍب. ٤ٔٗ وبْ ِؼوٚفب. ٌلٜ إٌبً فٟ مٌه اٌٛلذ.أٌُ ٠غؼً ٠َٛع ِٓ اٌزمّٔ رؼ١ٍّب.  ؽوفٟ ٌّفب١ُ٘ هٚؽ١خ.

ِٓ عٛ٘و اٌوة، ٚأثل٠خ ِضً  ِغ مٌه ٠ئِٓ ثٛعٛك٘ب ا٤ثلٞ ثؼل اٌّٛد؟ إٌفٌ ٩ٌَٟ٘ٔبْ أْ ٠ٕىو اٌٛعٛك اٌَبثك ٌٍٕفٌ، ٚ

ػٕلِب رقزجو إٌفٌ اٌىوِب ا٩ٌّىِخ ٌٙب ٟٚ٘ فٟ اٌغٕخ أٚ عُٕٙ، ػ١ٍٙب أْ رؼٛك اٌٝ ا٤هٗ فبٙؼخ ٌلٚهح ا٨ٌٛكح ٚاٌّٛد.  هللا.

  اٌؾ١بح ا٤ثل٠خ ٌٍٕفٌ رّٚٓ ٌٙب ا٨ٔزٙبء ِٓ كٚهح ا٨ٌٛكح ٚاٌّٛد.

لق التٌار الحٌاتً للنفس من خالل سلسلة من أبوان روحٌان ٌتصالن إلى األب األول آلفا و األم األولى أومٌؽا. النفس, إذن, خُ 
هً من نسل هللا, لكنها لم تخلق مباشرة من هللا. ُخلقت النفس )الذات الواعٌة( من تٌار حٌاتً ٌقٌم دائما فً العالم الروحً, و 

سدا مادٌا. الوعً هو جوهر و كٌان هللا. ال تخلق الذات الواعٌة )النفس( بكامل وعٌها هلل, علٌها أن نزلت إلى األرض لتؤخذ ج
تنمو تدرٌجٌا لتصل إلى أعلى مستوٌات الوعً و تعرؾ أنها كائن روحً, جزء من هللا, و أن مهمتها هً أن تكون مشاركة 

رض الذات الواعٌة على اختٌارات بناءة تجلبها أقرب  إلى وعً هللا فً عمل الخلٌقة. تعمل فً هذه المسٌرة الروحٌة على األ
  هللا, أما االختٌارات المخربة )الخطاٌا( تبعدها عن الوحدة مع هللا و اختبار حٌاة و وعً هللا.  

     نجد فً كتاب التكوٌن قصتٌن حول خلق هللا لالنسان. فً األولى: "قال هللا نعمل االنسان على صورتنا و

(. و فً الثانٌة: "جبل الرب االله آدم من تراب األرض و نفخ فً أنفه نسمة حٌاة, فصار 0142..ذكرا و أنثى خلقهما")مثالنا...

ٌّة") (. نالحظ أنه ٌوجد فرق كبٌر بٌن القصتٌن. هل أنت كائن روحً ُخلقت فً العالم الروحً, ثم نزلت إلى 140آدم نفسا ح

فقط انسان مادي ُخلقت من المواد األرضٌة؟ من الواضح أن القصة األولى هً الحقٌقٌة و  األرض لتؤخذ جسدا مادٌا أو أنت

الثانٌة هً شرح انسانً لؤلولى. آدم و حواء ال ٌمثالن شخصٌن, واحد مذكر و الثانً مإنث, بل مظهرٌن من كٌان االنسان. 

ات الواعٌة(. و ألن االنسان لم ٌتبع وصاٌا و قوانٌن آدم المظهر الروحً المذكر )الذات الروحٌة(, حواء المظهر المإنث )الذ

بٌن هللا و االنسان, هو العامل الذي ٌجمع بٌنهما, و بذلك ٌكون  , حدث انفصال بٌنهما. ذات المسٌح هو الوسٌط الوحٌدهللا

 االنسان كامال, إبنا/بنتا هلل.

كائن روحً ٌسكن مإقتا فً الجسد المادي. و هذا ٌعنً لكً نفهم عملٌة النمو الروحً, ٌجب ان نفهم ما هً النفس. النفس هً 

ان النفس لها وجود سابق قبل الحبل بالجسد المادي. للنفس تارٌخ طوٌل على كوكب األرض. و ألن النفس من أصل الهً, 

تعود تخص  فهً لٌست خاطئه. عند النفس االمكانٌة للدخول الى ملكوت هللا من خالل المٌالد الثانً, المٌالد الروحً, فال

الجسد, و انما تتحد مع الروح االلهً."من ٌولد من الروح, هو روح". فً هذه الحالة ٌمكنها ان تحصل على الخالص, أعنً 

ان تصعد الى العالم الروحً, و ال تعود ترجع الى جسد انسانً آخر على األرض. حسب تعلٌم ٌسوع, ان مصدر النفس هو 

السماء, إال الذي نزل من السماء". ُخلقت النفس فً عالم الروح من قبل الروح, و نزلت  من السماء, "ألنه ال أحد ٌصعد الى

الى العالم المادي لتسكن فً جسد مادي لفترة معٌنة. على النفس ان تحرر ذاتها من هوٌة الجسد المادي, و تولد فً احساس 

المهم أن نفهم أن النفس لٌست هً خلٌقة جسدٌة, و إنما جدٌد من الهوٌة, ثم تعود الى العالم الروحً لتقٌم هناك الى األبد. 
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خلٌقة من الروح, ٌمكنها أن توجد مستقلة عن الجسد المادي, انها كائن روحً. المؤساة الكبرى فً تعلٌم الكنٌسة هً ان النفس 

 تخلق مع الجسد االنسانً و تشكل كٌانا واحدا. 

. العامل المإثر فً مصٌره هو حالة الوعً التً ٌكون فٌها, و نموه مصٌر النفس بعد وفاة الجسد ٌتوقؾ على سٌرة الشخص

أو عدم نموه على الطرٌق الروحً المإدي الى هللا. عندما تخالؾ النفس قوانٌن هللا ُتحمل ذاتها مصارفات َدٌن للحٌاة. ٌجب أن 

األرض. إذا مات االنسان قبل أن ٌدفع دٌنه  ٌدفع هذا الَدٌن قبل أن تصعد النفس نهائٌا الى العالم الروحً و ال تعود ترجع الى

الى الحٌاة, على النفس ان تعود الى األرض. ُتعطى للنفس فرصة, أو فرص عدٌدة لكً تدفع دٌونها للحٌاة, و ذلك بؤخذ جسد 

جسد انسانً آخر. ماذا ٌحدث للنفس بعد الموت ان كانت ؼٌر مستعدة ان تصعد نهائٌا الى العالم الروحً؟ تترك النفس ال

المادي ورائها و ال تعود مطلقا الى ذلك الجسد. ٌتحلل الجسد المادي الى العناصر األولٌة التً ُشكل منها, و ال تستعملها فً 

المستقبل النفس أو أي نفس اخرى. تنتقل النفس الى مستوى مختلؾ من خلٌقة هللا فً المنازل الكثٌرة و تبقى هناك الى زمن, 

زل الى األرض و تؤخذ جسد مادي آخر. المهم ان تعرؾ ان ما ٌحدد مصٌر أو وجهة النفس بعد حتى تؤخذ فرصة اخرى لتن

 الموت هو حالة الوعً التً كانت فٌها قبل الموت.   

ٌُخلق الجسد االنسانً. جوهر االنسان هو كائن روحً, ُخلق فً العالم الروحً  لم ٌظهر الوعً االنسانً من مكان ما عندما 

ن أبوٌن روحٌٌن. َخلق هذا االتحاد تٌار حٌاتً على صورة هللا و مثاله. و هذا ٌعنً أن االنسان عنده ذات نتٌجة إتحاد بٌ

واعٌة, قدرة التخٌل التً تسمح له أن ٌتصور شًء لم ٌره بعد و إرادة حرة تسمح له أن ٌقرر ما ٌرٌد أن ٌظهره للوجود. و 

هللا فً عمل الخلٌقة. ٌقٌم هذا التٌار الحٌاتً دائما فً العالم الروحً, و  بالتالً ٌكون االنسان, هذا الكائن الروحً, مشاركا

ٌمكن أن ندعوه الذات الروحٌة. الذات الواعٌة )النفس( ُخلقت كإمتداد للذات الروحٌة, و من ثم قررت أن تنزل إلى األرض و 

لمساعدة فً مجًء ملكوت هللا على األرض.   أعنً ا تتم خطة هللا فً إعمار هذا الكون,تختبر الحٌاة فً العالم المادي و   

مجًء ملكوت هللا على األرض ال ٌحدث بمجًء ٌسوع جسدٌا من الفضاء الخارجً ٌوما ما, و من ثم تؤسٌس ملكوت هللا  

على األرض, كما ٌفكر بعض الناس. األرض مصنوعة من طاقات هللا الروحٌة التً خفضت درجة ذبذباتها, ولها أساس وعً 

ٌها. لكن لٌس لدٌها وعً الذات الكافً لتظهر ملكوت هللا على األرض. لكً ٌظهر ملكوت هللا على األرض بشكل ملموس هللا ف

ٌجب اشباعها بوعً هللا القادم مباشرة من العالم الروحً بواسطة مجاهدٌن روحٌٌن حصلوا على هذا الوعً فً كٌانهم. 

ن الناس على دمج النفس )الذات الواعٌة( مع الذات الروحٌة. لهذه ٌحصل إشباع األرض بوعً روحً عندما ٌنجح جماعة م

 .  القول:"اثمروا و اكثروا و امؤلوا األرض و)أنتم آلهة( المهمة األساسٌة, مشاركة هللا فً عملٌة الخلٌقة, ُخلقت النفس

لعالم المادي لكً ٌجسم الكمال ( ٌشٌر إلى مهمة االنسان فً أن ٌجلب وعً هللا من العالم الروحً إلى ا0142")تك إخضعوها

 الحقٌقً الذي هو ملكوت هللا. 

بما أن عملٌة النمو الروحً تجري فً العقل و النفس, أعنً فً الكٌان الداخلً, لذلك من الضروري و المفٌد لنا أن نعرؾ 

الحٌاتً, النفخة االلهٌة, المشكلة جٌدا تقسٌمات و مكونات الكٌان الداخلً و مستوٌاته المتعددة. أساس الكٌان الداخلً هو التٌار 

المقٌمة دائما فً العالم الروحً, و المعروفة بؤسم األب, و الذات الواعٌة, النفس, المقٌمة مإقتا فً الجسد  و من الذات الروحٌة

كٌان االنسانً, و المعروفة بؤسم األم. و هكذا نرى أن جوهر االنسان هو كائن روحً, وعلى االنسان أن ٌعبر عن هذا ال

الروحً من خالل حٌاته الروحٌة و هو مقٌم فً العالم المادي. ٌتم هذا التعبٌر الروحً عندما ترتقً و تتصل الذات الواعٌة, 

النفس, مع الذات الروحٌة, أي أن الذات الروحٌة تعبر عن شخصٌتها الروحٌة من خالل الذات الواعٌة, النفس. و هكذا تكون 

, امتداد هلل فً االنسان. النفس امتداد للذات الروحٌة  

ٌكمن مفتاح النمو الشخصً, مفتاح السعادة و السالم الداخلً فً الجهاد للحصول على التوازن و االنسجام بٌن قطب النفس, 

الذات الواعٌة, و قطب الذات الروحٌة. آلٌة الطرٌق الروحً الداخلً الذي علمه ٌسوع لتالمٌذه هً إعادة اتصال النفس, الذات 

على تحقٌق هذا التوازن بٌن النفس و الذات الروحٌة. ذات المسٌح هذه  . تعمل ذات المسٌح,عٌة, مع الذات الروحٌةالوا

معروفة بؤسم الوسٌط الوحٌد بٌن هللا و االنسان. و بالعكس, ٌعمل األنا و العقل الجسدي على إبقاء حالة االنفصال بٌن النفس و 

هبة الحٌاة و وعً الذات الواعٌة فً االنسان . و هكذا ٌبقى االنسان بٌتا منقسما على ذاته. الذات الروحٌة و منع االتحاد بٌنهما
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الموجود فً العالم المادي مصدرهما هو هللا الموجود فً العالم الروحً. من خالل االنتباه الواعً ٌدعوا االنسان طاقة نور هللا 

ه, جسده و حٌاته". ٌحول  هذا النور االلهً كل شًء فً االنسان ؼٌر المحدود أن ٌكون هناك "نور فً كل مظاهر نفسة, عقل

حسب رإٌة المسٌح الكاملة و ٌظهر كمال المسٌح فٌه. عندما تهب طاقة نور هللا المرتفعة الذبذبات, التً هً مثل نار آكلة, فً 

الترددات  الروحً و الجسدي. توافق مع رإٌة المسٌح الكاملة و ٌحصل الشفاء ؼٌر كٌان االنسان تهلك فٌه كل شًء هو فً

ٌصٌر هذا االنسان نورا  العالٌة لطاقة النور االلهً هً التً تبدد الظلمة الداخلٌة و تعلن نور هللا للعٌن الداخلٌة فً القلب.

  للعالم.  

ققوا المسٌحانٌة ٌبدأ ملكوت هللا بالظهور فً المجتمع و العالم و ٌتحقق عندما ٌتحقق أوال فً حٌاة قلة من األشخاص الذٌن ح

ما  الشخصٌة. ٌعمل هإالء األشخاص المستنٌرٌن, كما عمل ٌسوع, و ٌكونوا مشاركٌن هللا فً عمل الخلٌقة على األرض.

فهم هذا الفول المهم و الؽامض على الكثٌرٌن ٌشرح لنا أن  (.2143"أبً ٌعمل اآلن, و أنا أعمل")ٌوحنا  ٌعنً ٌسوع بقوله:

رسال طاقة النور االلهً لكً تهٌمن على إ)األب(  الروحٌة هذات عمل الخلٌقة. فً كل انسان تعمل االنسان هو مشارك هلل فً

ًّ طاقة النور هذه  ُتخضع كل الطاقات السلبٌة و قوى الظلمة فً الكٌان أٌضا على العقل و العقل ؼٌر الواعً, و الداخلً. ُتح

أٌضا عندما تقبل طاقة النور االلهً النازلة من الذات  بالتالً ملكل خلٌة فً الجسد االنسانً. و الذات الواعٌة )األم( تع

باستعمال االنسان النتباهه الواعً لتوجٌه هذا النور ذات الذبذبات العالٌة على كل المظاهر ؼٌر  الروحٌة, تستعملها و تكثرها.

الكاملة.  الكاملة فً الكٌان و الجسد المادي ٌحولهم لكً ٌتؽٌروا و ٌتجلوا حسب رإٌة المسٌح  

تعمل على تجسٌم رإٌة المسٌح الكاملة على األرض, و تكون بذلك األداة التً ٌشع من خاللها تٌار طاقة نور  الذات الواعٌة

الذات الواعٌة هً العامل  و هكذا ٌصٌر االنسان صحٌحا روحٌا و جسدٌا. هللا لكً ٌهلك كل شًء ؼٌر كامل و ؼٌر متوازن.

بواسطة (. 144الذي ٌتصور ظهور ملكوت هللا على األرض و تحققة, فتكون نورا للعالم و الصلة بٌن السماء و األرض )رإٌا 

و  –أنا و األب واحد  –لم الروحً اشعلة المسٌح فً داخلك أنت تعلن وحدة ذاتك الواعٌة مع ذاتك الروحٌة المقٌمة فً  الع

ٌنزل  ,ٌجلس تحت شالل نور هللا ؼٌر المحدود اآلن تصور أن كٌانك كله , و أنت تعمل.هللا ٌعمل األن من خاللكبذلك فان 

هللا لكً ٌؽٌر حضور نور  و أن هذه الطاقة االلهٌة هً التً تجلب و ٌحولها. ر حٌاتك بقوةو ٌتدفق على كافة مظاه إلى العالم

من خاللك. هذا هو دورك فً الحٌاة: أنت مشارك هللا  حسب رإٌة المسٌح الكاملة احولها بتجلٌهمظاهر العالم ؼٌر الكاملة و ٌ

 فً عمل الخلٌقة. 

اآلن أنت تفهم أن طفل المسٌح ٌولد فً كٌانك من خالل عقلك و قلبك. و هكذا تبدأ إختبار الحٌاة بالمسٌح, كما إختبره ٌسوع, 
و بالحقٌقة الهٌكل الداخلً لعقلك و قلبك. و هناك استدعً هبوب طاقة من خالل العملٌة التالٌة: إدخل إلى هٌكل هللا الذي ه

)الذات  األملتنقً و تشفً كٌانك و تتؽلب على الذات السفلى, األنا. و بذلك تعمل على تؤسٌس إتصال بٌن الروح القدس 

ًّ فٌك, كما ولد فً ٌسوع منذ اإلبن )الذات الروحٌة( لكً ٌولد األبالواعٌة( و  سنة. متى دخلت ذات  0222, المسٌح الح

(. 42422المسٌح إلى عقلك و قلبك و اختبرت الوحدة مع ذاتك الروحٌة ُتصرح, كما َصرح ٌسوع, "أنا و األب واحد")ٌوحنا 

ًّ بال جسد, إذا جاهدت الجهاد نعم, كل نفس عندها االمكانٌة للسٌر فً طرٌق المسٌحانٌة الشخصٌة و تصٌر المسٌح الح
 الروحً المطلوب, مقتدٌة بحٌاة ٌسوع النموذج الذي قدمه لنا.  

 

إن تعبٌر "المسٌح" هو رمز لعملٌة تنقٌة داخلٌة ٌقوم بها االنسان, تنقله من حالة اإلنفصال عن مصدره إلى الوحدة مع 
كل الحٌاة. و ال ٌعود ٌعٌش فً حالة بٌت منقسم على  . فً هذه الحالة المجٌدة و المباركة ٌرى وحدةذاته الروحية مصدره, مع

ذاته, متؤلما, مرٌضا و محدودا, بل صحٌحا, معافى, ٌحٌا فً حالة وعً المسٌح. هذا هو المفهوم المسٌحً الحقٌقً لتعبٌر 
قالئل من  "المسٌح", الذي هو طرٌق داخلً طوٌل, ضٌق و صعب, تنمو من خالله النفس )الذات الواعٌة( فً حٌاة المسٌح.

الناس ٌجدون هذا الطرٌق و ٌسٌرون به, مفضلٌن أو ضائعٌن فً طرٌق خارجً سهل ال ٌتطلب بذل مجهود شخصً 
عندما ٌتصرؾ االنسان حسب عقل ضد المسٌح, ٌرى ذاته بؤنها منفصلة عن اآلخرٌن, فٌتبنى . للحصول على الخالص

ٌُخلق بعض  إعتقادات أنانٌة و ٌمارس األنانٌة. هذا الوضع األنانً, البعٌد عن عقل المسٌح, ال ٌساعد على تكثٌر الوزنات. إنه 
الحواجز فً الكٌان الداخلً ٌمنع مرور الطاقة الروحٌة النازلة من الذات الروحٌة للمرور فٌه و من الوصول إلى الجسد 

 المادي لكً ٌعمل أعماال خالقة و مفٌدة لآلخرٌن.  
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الروحً هً نقٌة تماما, ال تإثر علٌها طاقات العالم المادي المنخفضة. تكمن أهمٌة هذا  الذات الروحٌة  المقٌمة فً العالم

الواقع فً انه بالرؼم من كل الخطاٌا التً ٌرتكبها االنسان, فان هذا ال ٌإثر علٌها, تبقى نقٌة و برٌئة و مقبولة فً عٌن هللا. 

ذلك تؤخذ اختٌارات خاطئة و ترتكب الخطاٌا, لكن باتصالها مع مركز االرادة الحرة موجود فً النفس, فً الذات الواعٌة, ل

الذات الروحٌة, تدخل النفس فً عملٌة التؽلب على خطاٌاها السابقة و دفع ثمن دٌونها للحٌاة. النفس المنفصلة عن الذات 

  الروحٌة هً نفس ضائعة, تعٌش فً بٌت منقسم على ذاته. انها الخروؾ الضال, األبن الضال.

الذات الروحٌة, المقٌمة دائما فً العالم الروحً, لكل انسان خلقت فً الكمال. و النفس )الذات الواعٌة( التً صدرت عنها 

)االنسان الذي نزل من السماء, و باستطاعتة الصعود إلى السماء(, خلقت لكً ُتعبر عن كمال هللا على األرض. و ألن كل 

ها أن تختار االبتعاد عن رإٌة هللا الكاملة لها تدرٌجٌا )االبن الضال(, و هذا ما حدث فعال نفس تملك هبة االرادة الحرة, فبامكان

لها, من خالل حٌوات عدٌدة. بعٌدا عن هللا تخسر شعورها بهوٌتها األصلٌة, و ترى ذاتها أنها كائن انسانً مائت, ؼٌر كامل, 

تعود إلى هللا )عودة االبن الضال( و تعرؾ هوٌتها األصلٌة.  و ال تعرؾ من أٌن جاءت. لكن عند النفس القدرة الكامنة لكً

بصرؾ النظر عن مستوى الوعً المنخفض الذي ٌصل إلٌه االنسان, و عدم الكمال الذي عمله, فان هذا ال ٌشوه نقاوة النفس 

الوساخ, فانك تكتشؾ االنسانٌة.الجمال األصلً للنفس هو مثل لإلإة مؽطاة بطبقات من الوسخ. إذا عملت على إزالة هذه ا

(.  31424لإلإة كٌانك األصلٌة, اللإلإة جزٌلة الثمن )متى   

ما هو الفرق بٌن الذات الروحٌة )الروح( و الذات الواعٌة )النفس(؟ َخلقت الذات الروحٌة الذات الواعٌة من كٌان طاقاتها, لكن 

م تخلق النفس و عندها وعً هللا الكلً الذي عند الروح. أثناء هذه العملٌة ُخفض من ذبذبات طاقات الذات الواعٌة )النفس(. ل

أحد أهداؾ النفس هو أن تحصل على وعً أعلى هلل من خالل سفرها فً العالم المادي, و تصل إلى وعً الحٌاة بالمسٌح 

خل النفس إلى العالم, فتنال الخالص, الحٌاة األبدٌة. ذبذبات طاقات النفس أعلى بقلٌل من ذبذبات طاقات العالم المادي. لذلك, تد

لكنها لٌست من هذا العالم, لم ُتصنع من طاقات هذا العالم. الفرق بٌن الروح و النفس هو فرق فً مستوى الذبذبات لطاقة كل 

  منهما. الروح ٌقٌم فً العالم الروحً, و ال ٌتؤثر بؤي خطٌئة. النفس تتؤثر باالفكار البشرٌة و طاقات هذا العالم. 

فً بٌت منقسم على ذاته, لهذا ال ٌشعر بالراحة و السالم الداخلً. لكً ٌشفً االنسان ذاته و ٌتخلص من هذا  ٌعٌش االنسان

االنقصام, علٌه أن ٌتخلص من الجراح التً تسبب الخلل الداخلً و ٌصل إلى وحدة كٌانه. هذا هو طرٌق الوحدة مع هللا, و 

الجسم العاطفً و الجسم الفكري من كل الموانع المترسبة فٌها و التً  ٌكون ذلك بتطهٌر العقل و العقل ؼٌر الواعً, أعنً

تمنع مرور الطاقة االلهٌة فٌهم. ٌحصل ذلك باستدعاء طاقة الروح القدس المستمر. طاقة الروح هذه العالٌة الذبذبات تلتهم 

ٌُنقى العق ل, أعنً الذات الواعٌة, تتصل الذات الواعٌة الموانع فً الكٌان الداخلً ذات الذبذبات المنخفضة, فٌصٌر نقٌا. بعد أن 

مع ذات المسٌح فً أعلى الكٌان الداخلً, الذي هو الوسٌط الوحٌد بٌن هللا و االنسان, و الذي هو جزء من روح المسٌح 

لالنسان, العلٌا  الروحٌة الكونً. و من خالل هذا االتحاد بٌن الذات الواعٌة و ذات المسٌح الوسٌط, ٌصٌر االتحاد مع الذات

 المقٌمة دائما فً العالم الروحً. 

ٌكون عمل ٌسوع الخالصً فً عملٌة الخالص هذه, باعطاء جزء من روحه المعزّي, أعنً خمٌرة الروح لتفعٌل ذات المسٌح 

نعرؾ فً الكٌان الداخلً. و أٌضا ٌعمل ٌسوع فً هداٌة التلمٌذ أثناء السٌر فً طرٌق المسٌحانٌة الشخصٌة الداخلً. ٌجب أن 

إتحاد األب "األم". و الذات الواعٌة معروفة باسم "األب", اآلن أن الذات الواعٌة هً إمتداد للذات العلٌا, المعروفة باسم 

هو القوة المحركة البناءة فً عملٌة الخالص التً  الروح القدس .االبن "الذات العلٌا" مع األم "الذات الواعٌة" ٌولّد المسٌح

ار هذا االتحاد ٌصرح االنسان, مثل ٌسوع, "أنا و األب واحد." المسٌح, إذن, هو حالة وعً علٌا فً تحقق االتحاد. متى ص

, دعا ٌسوع هذه الحالة: ملكوت هللا فٌكم. و هكذ ٌحل فً االنسان العقل الذي كان و ما  ًّ االنسان من خاللها ٌصٌر المسٌح الح

  زال, فً المسٌح ٌسوع, محل العقل الجسدي و األنا.  

تؽذي النفس ذاتها و تشعر بالكفاٌة الداخلٌة باتصالها مع الذات الروحٌة و بقائها فً االتصال معها, فال تعود ضالة. الذات 

الروحٌة هً مصدر طاقة النور االلهً الذي ٌدخل الى كٌان االنسان. ان تدفق تٌار الطاقة الروحٌة من الذات الروحٌة هو 

دما تفصل النفس ذاتها عن االتصال الواعً مع الذات الروحٌة, فان تٌار الطاقة الروحٌة الذي ٌحً النفس و الجسد معا. عن
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ٌخؾ كثٌرا, و ٌكون كافٌا فقط لبقاء النفس و الجسد على قٌد الحٌاة. لكن االتصال مع الذات الروحٌة ٌإدي الى تدفق كمٌة ؼٌر 

إذن, ٌجب ان ٌعمل االنسان على أن تكون النفس فً  محدودة من الطاقة تإدي الى اٌجاد قوة شخصٌة روحٌة فً االنسان.

.  و تؤخذ منها النور و الحٌاة. كٌانه مثل كوكب ٌدور فً مدار حول شمس طاقة الذات الروحٌة  

توجد االرادة الحرة فً النفس, و على هذا المستوى ٌعمل االنسان كافة اختٌاراته. ال تعمل الذات الروحٌة اختٌارات لالنسان, 

ٌّد. و بالعكس, نجد أن العقل الجسدي و العقل  و انما توضح الوضع لكً تعمل االرادة الحرة فً النفس على اتخاذ القرار الج

ى االرادة الحرة و ٌدٌر حٌاة االنسان. عندما تنفصل النفس, الذات الواعٌة, عن الذات الروحٌة ؼٌر الواعً المبرمج ٌتؽلب عل

تبنً احساس جدٌد كاذب بالهوٌة, و تنسى هوٌتها الحقٌقٌة بانها كائن روحً. عندما تتصل النفس مع الذات الروحٌة تتحقق 

ٌّر العالم. لذلك انها كائن روحً تعٌش مإقتا فً العالم, و انها لٌست من العالم , و تفهم القوانٌن الروحٌة و الطبٌعٌة التً تس

ٌّدة, و تتجاهل تؤثٌر العقل الجسدي فً اتخاذ قراراتها, انها تحت حماٌة و هداٌة  فانها تستعمل هذه المعرفة التخاذ قرارات ج

ل الذات الروحٌة, و ال ٌعطٌها الذات الروحٌة. النفس المنفصلة عن الذات الروحٌة تبنً هوٌة كاذبة, عقل جدٌد ٌحل مح

الحماٌة و الهداٌة التً تعطٌها الذات الروحٌة. االحساس بالهوٌة الكاذبة هو األنا الذي ٌنمً برامج فً العقل ؼٌر الواعً 

ت لمعالجة الشإون الحٌاتٌة. األنا هو العامل على هذه البرامج. إذن, النفس خلقت األنا بدال من الذات الروحٌة عندما انفصل

 عنها و ُطردت من الجنة الفردوسٌة, تعٌش فً حالة احساس بانها وحٌدة, مهجورة فً العالم المادي. 

ذات المسٌح أو الذات العلٌا فً كٌان االنسان هً الوسٌط الوحٌد بٌن النفس, الذات الواعٌة فً الجسد, و بٌن الذات الروحٌة 

و انما على النفس أن  ة أن تنزل الى ذبذبات العالم المادي المنخفضة,المقٌمة فً العالم الروحً. ال تستطٌع الذات الروحٌ

. النفس المكبلة برباط األنا, الذات المنخفضة المائتة و العقل الجسدي فً العالم الروحً العالم المادي و تتصل معها تصعد من

تجد النفس المساعدة عند ذات المسٌح أو ال تستطٌع الصعود من العالم المادي, فٌتعذر علٌها االتصال مع الذات الروحٌة. 

الذات العلٌا التً عندها القدرة على الوصل بٌن العالم المادي و العالم الروحً. لذلك تجهز ذات المسٌح االتصال بٌن مظهري 

ٌعنً ان كٌان االنسان, أعنً النفس و الذات الروحٌة, و تعمل كرسول من الذات الروحٌة الى النفس, الذات الواعٌة. و هذا 

 ذات المسٌح ُترسل الى العالم المادي لكً تخلص النفس و ترجعها الى البٌت األبوي السماوي. انها المخلص الشخصً للنفس. 

تستعمل النفس حرٌة االرادة لكً تقبل توجٌه و مساعدة ذات المسٌح. عندما ال تكون النفس قادرة على سماع صوت الذات 

المسٌح الهادىء فً اعماق كٌانها الذي ٌدعوها الى االرتقاء و الصعود. ٌدعى هذا  الروحٌة, ٌمكنها  سماع صوت ذات

الصوت بؤسم البصٌرة, و هو ٌعلن بجالء للنفس ما هو خٌر لها. ٌمكن للنفس ان تتجاهل هذا الصوت الداخلً, لكن ال ٌمكنها 

صال مع ذات المسٌح. على النفس ان تستمع الى ان توقفه. بالرؼم من كل الخطاٌا التً ترتكبها النفس, فانها ال تخسر االت

 صوت ذات المسٌح فً صمت القلب الذي ٌقودها الى االرتقاء و الوصول الى اتصال مباشر مع الذات الروحٌة. 

ٌجب أن ال نجمع بٌن هذا الصوت الداخلً لذات المسٌح مع شخص ٌسوع. تؤمل قول ٌسوع: "األعمال التً أعملها, ٌمكنكم أن 

". كٌؾ ٌمكنك أن تعمل اعماال مثل االعمال التً عملها ٌسوع؟ ٌمكنك ذلك بؤن تنظر الى خدمة ٌسوع االرضٌة بانها تعملونها

كانت تظهر لك مثاال عن ما ٌستطٌع عمله أي كائن انسانً عندما ٌستمع الى الصوت الداخلً لذات المسٌح فً كٌانه. كان 

اتحد مع حالة وعً كونً التً تدعى الذات العلٌا أو ذات المسٌح أو عقل  ٌسوع قادرا على عمل االعمال التً قام بها ألنه

  المسٌح الكونً. هذا هو بالتمام ما دعانا بولس ان نعمل من اجله: "لٌكن فٌكم العقل الذي كان فً المسٌح ٌسوع".  

٨ ؽوف١خ. أٙب لٖخ رٖف اْ لٖخ آكَ ٚ ؽٛاء اٌزٟ ؽلصذ فٟ عٕخ ػلْ, اٌّٛعٛكح فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ, ٟ٘ لٖخ هِي٠خ   

أؾلاه إٌفًٛ اٌجْو٠خ ِٓ ٚػٟ اٌٟٙ ِورفغ اٌٝ ٚػٟ أَبٟٔ ِٕقف٘. ثؼىٌ ا٨ػزمبك اٌَبئل ث١ٓ اوضو٠خ إٌبً, ٨ رٖف 

اٌمٖخ ّق١ٖٓ اػزُمل أّٔٙب وبٔب اٌغل٠ّٓ ا١ٌٚ٤ٓ ٌٍغٌٕ اٌجْوٞ, ٚأّب رج١ٓ ٍمٛٛ وً وبئٓ أَبٟٔ اٌٝ ؽبٌخ ٚػٟ ِٕقفٚخ 

ا٤هٗ, ؽلصذ فٟ اٌّبٟٙ اٌجؼ١ل, أػٕٟ ِٕن ؽ١ٛاد ػل٠لح. ٛجؼب ٘نا اٌّفَٙٛ ٠ئكٞ ثٕب اٌٝ أْ ٔمجً ِفَٙٛ ٠ؼ١ِ ف١ٙب ػٍٝ 

ٔغل فٟ  ١خ, أٞ ٟ٘ اِزلاك ٌى١بْ اٌقبٌك.رمّٔ إٌفٌ, ٚأٙب ٌُ رُقٍك ِغ ٨ٚكح اٌغ١ٕٓ, ٚأّب ٌٙب ٚعٛك ٍبثك, ام أٙب ّواهح اٌٙ

ؽٛاء(, ٚ أْ آكَ ُفٍك أ٨ٚ ٚ ثؼل مٌه ُفٍمذ ؽٛاء ِٓ ٍٙؼٗ آكَ. فٟ اٌٛالغ, اٌمٖخ ٕٛهح وبئٓ ِنوو )آكَ( ٚ وبئٓ ِئٔش )

رْوػ ٘نٖ اٌٖٛهح اٌوِي٠خ أْ اٌمَُ ا٤ػٍٝ ٌى١بْ ا٨َٔبْ ٘ٛ ِنوو, أٞ أْ اٌّظٙو اٌوٚؽٟ ٌىً و١بْ ا٨َٔبْ ٘ٛ ِنوو. ٚأْ 
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ٙو أٚ اٌمطت اٌّئٔش ٌىً و١بْ ا٨َٔبْ. اٌمَُ اٌناد اٌٛاػ١خ, ا٨ؽَبً ثبٌناد اٌنٞ ٔيي اٌٝ اٌغَل ا٨َٔبٟٔ اٌّبكٞ ٘ٛ اٌّظ

ء ٠ؾلس فٟ ٘نا اٌؼبٌُ اٌّبكٞ. ٌنٌه فبْ ٛه ا٨ٌٟٙ, ٚ ٨ ٠ئصو ػ١ٍٗ أٞ ّٟا٤ػٍٝ ٠ّىش ثبٍزّواه فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ, فٟ اٌؾٚ

١خ. اٌّظٙو ٘نا اٌمَُ ١ٌٌ ٘ٛ اٌنٞ ُعوة ِٓ ا٤فؼٝ ٚ أؾله اٌٝ ٚػٟ ِٕقف٘, ٚػٟ ِٕفًٖ ػٓ ا٨ؽَبً ثبهلل, ٚػٟ اٌضٕبئ

 ا٨ٔضٛٞ ٌى١بْ ا٨َٔبْ, اٌناد اٌٛاػ١خ ٟ٘ اٌزٟ ُعوثذ ٌىٟ رَبُ٘ فٟ ٚػٟ اٌق١و ٚ اٌْو إٌَجٟ, ٚػٟ اٌضٕبئ١خ.  

اٌىبئٕبد اٌٛاػ١خ اٌزٟ وبٔذ رؾذ اّوافٗ أٗ اما أوٍٛا ِٓ صّوح ِؼوفخ اٌق١و ٚ اٌْو فبُٔٙ ٍٛف  "اٌّؼٍُ اٌوٚؽٟ" هللا أفجو  

٠ّٛرْٛ. ِب ؽلس ٘ٛ أٗ ثؼل أوً اٌضّوح ُٛوكٚا ِٓ اٌغٕخ, أٞ أْ ا٨ؽَبً ثبٌناد فمل ٍٕخ ٚػ١ٗ ِغ اٌناد اٌؼ١ٍب, أٞ اٌؾٚٛه 

١م١خ. ٘نا ِب ػوفٗ اٌّؼٍُ اٌوٚؽٟ, ٌىٓ اٌىبئٕبد اٌزٟ وبٔذ رؾذ اّوافٗ ا٨ٌٟٙ فٟ و١بٔٗ, ٚ ِبد ا٨ؽَبً ثبٌناد, ثب٠ٌٛٙخ اٌؾم

ٌُ رفّٙٗ. إٔجؼ ا٨ؽَبً ثبٌناد ٠ُؼطٟ ا٨َٔبْ ا٨ٔطجبع اٌقبٛٝء ثؤٔٗ ِٕفًٖ ػٓ هللا. ِٛد ا٨ؽَبً ثبٌؾٚٛه ا٨ٌٟٙ ٌلٜ 

ٚ اٌْو, ٚػٟ اٌضٕبئ١خ, اٌنٞ ٠ُؼطٟ  ا٨َٔبْ ٘ٛ اٌّْىٍخ ا٤ٍب١ٍخ ػٍٝ ا٤هٗ. وً اٌّْبوً ٔبعّخ ػٓ اٌٛػٟ إٌَجٟ ٌٍق١و

ٚ ٘ىنا ٔغل أْ  اٌّطٍك.ا٨َٔبْ ِٓ ف٩ٌٗ رؼو٠فٗ اٌقبٓ ٌّب ٘ٛ ف١و ٚ ّو, ٚ ِب ٘ٛ ٕؼ ٚ فطؤ, غ١و ػبهف ػٓ ؽك هللا

اٌٝ اٌؾبٌخ اٌفوك١ٍٚخ ا٤ٌٚٝ لجً اٌَمٛٛ. ػٍٝ اٌناد اٌٛاػ١خ  -اٌناد اٌٛاػ١خ –عٛ٘و اٌطو٠ك اٌوٚؽٟ ٠ىّٓ فٟ ػٛكح إٌفٌ 

رورمٟ اٌٝ ٚػٟ أػٍٝ ٚ أػٍٝ, ِٓ ف٩ي ارقبم فطٛاد ٕغ١وح رئكٞ اٌٝ ا٦هرمبء ِٓ اٌَّزٜٛ اٌؾبٌٟ ٌٍٛػٟ ٌزًٖ اٌٝ أْ 

اٌؾك ا٤ػٍٝ ٌفىو ا١ٌَّؼ. ٍِىٛد هللا ٘ٛ ٔٙو اٌؾ١بح اٌلائُ اٌغو٠بْ, كائّب فٟ ؽبٌخ ّٔٛ, ٌنٌه ٨ ٠ٛعل ِىبْ رٕزٟٙ ف١ٗ اٌوؽٍخ 

اٌؾ١بح. ٔٙو اٌؾ١بح ٘ٛ رلفك ٨ ٠ٕزٟٙ ِٓ و١بْ هللا, رىْٛ ف١ٗ وً اٌؾ١بح ٚاؽلح وبٍِخ غ١و  اٌوٚؽ١خ ٌٍناد اٌزٟ ألِغذ فٟ ٔٙو

ِٕمَّخ, أٗ ٍِٟء ثبٌفوػ ٚ اٌٛفوح, ٚ ٠ؤفن ا٨ؽَبً ثبٌؾيْ ٚ إٌمٔ. ٚثنٌه ٠ُؼطٟ ا٨َٔبْ ِٓ مارٗ ٌج١ٕبْ ا٢فو٠ٓ كْٚ رٛلغ 

ؾجخ هللا رقوط ِٓ و١بٔٗ ٠ٍمٟ ٕٛهح إٌمٔ ػٍٝ اٌّوآح اٌى١ٔٛخ ِىبفبح ثبٌّمبثً, ٤ٔٗ اْ هف٘ اْ ٠ُؼطٟ, أْ ٠لع ٔٛه ٚ ِ

  فزؼىٌ ػ١ٍٗ ماد اٌٖٛهح, ف١قَو ا٨ؽَبً ثبٌٛفوح ٚ ٠قوط ِٓ ٔٙو اٌؾ١بح. 

(. لوه 325اٌزغ١١و اٌوٍّٟ اٌنٞ ؽلس فٟ رؼ١ٍُ اٌى١َٕخ ػٓ رؼ١ٍُ ا١ٌَّؼ ؽلس ػٕل أؼمبك اٌّغّغ اٌَّىٟٛٔ ا٤ٚي فٟ  ١ٔم١ـٗ )

ِٓ ا٤ِجواٛٛه  ح٠َٛع ا١ٌَّؼ ٘ٛ هللا فٟ اٌغَل، ٚرغبً٘ و١ٍب أٔٗ وبْ ِؼٍّب ا١ٌٙب. اعزّغ ٘نا اٌّغّغ ثلػٛ ٘نا اٌّغّغ أْ

لَطٕط١ٓ، ثؼل أْ ٘لك رؼ١ٍُ اه٠ًٛ، وب٘ٓ ِٓ ١ٌج١ب، ا٤ِٓ اٌلافٍٟ ٧ٌِجواٛٛه٠خ. ػٍُ اه٠ًٛ أٔٗ وبْ ٕ٘بن ىِٓ ٌُ ٠ىٓ 

١ؼ ٘ٛ ١ٌٌ هللا. وبْ اٌغلي ِوويا ؽٛي ٛج١ؼخ ٠َٛع. ً٘ وبْ أَبٔب صُ ٠َٛع ا١ٌَّؼ ف١ٗ ِٛعٛكا. ٚثّؼٕٝ آفو، ٠َٛع اٌَّ

إجؼ اٌٙب؟ ً٘ وبْ ٘ٛ هللا اٌنٞ ٌٚل وبَٔبْ؟ ّىً اٌّغّغ كٍزٛه ا٠ّبْ عل٠ل، ثٕٟ ػٍٝ اٍبً كٍزٛه لل٠ُ ٚعل فٟ اٌى١َٕخ 

ٚوً ِب ٠وٜ ِٚب ٨ ٠وٜ، ٚثوة ا٤ٌٚٝ.  ٠مٛي كٍزٛه ا٠٦ّبْ " اإِٓ ثبٌٗ ٚاؽل، آة ٙبثٜ اٌىً، فبٌك اٌَّبء ٚا٤هٗ، 

ٚاؽل ٠َٛع ا١ٌَّؼ، اثٓ هللا اٌٛؽ١ل، اٌٌّٛٛك ِٓ ا٢ة لجً اٌل٘ٛه، ٔٛه ِٓ ٔٛه، اٌٗ ؽك ِٓ اٌٗ ؽك، ٌِٛٛك غ١و ِقٍٛق، 

 َِبٚ ٣ٌة فٟ اٌغٛ٘و، اٌنٞ ثٗ وبْ وً ّٟء... ".

َخ اٌَّزمج١ٍخ. ٚ٘ىنا ٔغل أْ فىوح اٌٛعٛك ١٘ؤ اٌلٍزٛه ا١ٌٕمبٚٞ ا٦ٛبه ا٩ٌ٘ٛرٟ اٌنٞ ِٓ ف٩ٌٗ رْوػ رؼب١ٌُ اٌى١ٕ    

اٌَبثك ٌٍٕفٌ لل هفٚذ ّٕٙب فٟ ا١ٌَّؾ١خ ا٤ٌٚٝ ػٍٝ اٍبً أٔٙب رٕبل٘ اٌزؼب١ٌُ ؽٛي اٌفلاء، ِٚغٟء ٠َٛع اٌضبٟٔ، ٚل١بِخ 

١بِخ اٌوٚؽ١خ اٌغَل ا٦َٔبٟٔ ِٓ اٌّٛد فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبٌُ.  ٔؾٓ ٔؼوف أْ اٌىٕبئٌ ا١ٌَّؾ١خ اٌغ١ٍٕٛخ وبٔذ رئِٓ ثبٌزمّٔ أٚ اٌم

ثؼ٘ ِٓ رؼب١ٌُ اٚه٠غ١ٓ، اٌىبرت  . ٌٍٕفٌ. ٚأ٠ٚب وض١و ِٓ آثبء اٌى١َٕخ فٟ اٌؼٖٛه ا٤ٌٚٝ ػٍّٛا ػٓ اٌٛعٛك اٌَبثك ٌٍٕفٌ

ٕؼذ فٟ اٌّغّغ اٌَّىٟٛٔ اٌقبٌِ) ُِ ٍٕخ ِٓ ٚفبرٗ.  وبْ ٩ٌِجواٛٛه  300( ثؼل 553اٌىَٕٟ ِٓ ا٨ٍىٕله٠خ، 

رؤص١و وج١و ػٍٝ اٌٍَطبد اٌى١َٕخ ٌىٟ رّٕغ رؼب١ٌُ اٚه٠غ١ٓ. ػٍُ أْ إٌفٌ ٌٙب ٚعٛك  ( ٚىٚعزٗ ص١ٛكٚها565ـ 527عٍٛز١ٕ١بْ)

ٍبثك ٚأٔٙب ٨ ريٚي ٚرؼٛك اٌٝ اٌزواة. " إٌفٌ ١ٌٌ ٌٙب ثلا٠خ ٨ٚ ٔٙب٠خ ". رؤفن فٟ اٌم١بِخ عَلا هٚؽ١ب. ٠َؤي اٚه٠غ١ٓ "أ١ٌٌ 

ٙب اٌَبثمخ؟ " . ثؾوَ رؼب١ٌُ اٚه٠غ١ٓ فٟ اٌموْ اٌَبكً فبْ ِٓ اٌّؼمٛي أْ رملَ اٌٝ إٌفًٛ أعَبك ؽَت اٍزؾمبلبرٙب ٚاػّبٌ

 ٌىٓ ٠َٛع ػ١ٍّخ رؤٌٗ ا٨َٔبْ. ٚ فىوح اٌٛعٛك اٌَبثك ٌٍٕفٌ ٛمخ فٟ اٌى١َٕـخ. ٠زغبً٘ اٌؾوَفىوح اٌزمّٔ إجؾذ ه١ٍّب ٘و

رْوػ أْ إٌفٌ ٟ٘ ّواهح ا١ٌٙخ ٠ّىٕٙب أْ رزؾل ِغ هللا أصٕبء ٚعٛك ا٨َٔبْ فٟ اٌغَل.     اٌزآٌٗ ػ١ٍّخ أْػٍُ ٠َٛع   

إٌٔ اٌنٞ ٠مٛي اْ هللا فٍك ا٦َٔبْ ػٍٝ ٕٛهرٗ ِٚضبٌٗ ١ُْ٠و اٌٝ اٌؾبٌخ ا١ٍٕ٤خ ٌٍٕفٌ ٚٛٙبهرٙب ٚرؤٍٕٙب فٟ 

بٌُ اٌّبكٞ فَود إٌفٌ فجورٙب ٚٚػ١ٙب فٟ اٌؾ١بح اٌؾ١بح ا١ٌٙ٦خ. ثؼل أْ ٍمطذ ِٓ اٌغٕخ، اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ، ٚأؾلهد اٌٝ اٌؼ

ا١ٌٙ٦خ. ٔظوا اٌٝ فجوح اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ِٓ ف٩ي اٌؾٛاً ٚاٌؼمً، فَود إٌفٌ فجورٙب ِغ ا٢ة اٌَّبٚٞ، ّٚؼود ثؤٔٙب لطؼذ 
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أْ إٌفٌ ٨ ِٕٗ. فَود ٠ٛ٘زٙب اٌوٚؽ١خ ٚأفند ٠ٛ٘خ وبمثخ، ِٚؾلٚكح ِٚبئزخ. ثّب أْ اٌى١َٕخ روف٘ ِفَٙٛ اٌزمّٔ، رؼٍُ 

رٛعل لجً اٌؾجً ثبٌغَل ا٦َٔبٟٔ. ثبٌطجغ، ا٨ػزمبك ثؼلَ اٌٛعٛك اٌَبثك ٌٍٕفٌ ٠ّضً أوجو عو٠ّخ اهرىجزٙب اٌى١َٕخ ٙل اٌؾ١بح 

اٌوٚؽ١خ ػٕلِب ػٍّذ أْ إٌفٌ ١ٌٌ ٌٙب ٚعٛك ٍبثك، ٚأّب فٍمذ ٚرْىٍذ ِغ اٌغَل اٌّبكٞ أصٕبء اٌؾجً. اٌٛالغ ٘ٛ أْ إٌفٌ 

بكٞ ثؼل اٌؾجً ثٗ ٚأصٕبء رْى١ٍٗ. رلفً اٌغَل اٌّ  

 ٠ىْٛ ٌل٠ٙب ا٤ِىب١ٔخ ِٓ عَل اٌٝ عَل آفوٍّب أزمٍذ اٌزمّٔ ٘ٛ ػ١ٍّخ رطٛه٠خ، رّٕٛ إٌفٌ ِٓ ف٩ٌٙب هٚؽ١ب. ٚو

أٔمٝ ٚأٛٙو. ِٕن أوضو ِٓ ِئخ ػبَ وبْ رْبهٌي كاه٠ٚٓ أٚي ِٓ رىٍُ ػٓ رطٛه اٌْىً اٌغَلٞ فٟ ٍِىٛرٟ اٌؾ١ٛاْ  ١وزٌٖ

ػٍُ إٌفٌ.  ٠ؼٍّْٛ ػٓ رمّٔ إٌفٌ ٚو١ف رَوع  ِٕن لوْٚ ٚلوْٚ، ِٚبىاٌٛا ٠ؼٍّْٛٚا٦َٔبْ. ػٍُ اٌّوّلْٚ اٌوٚؽ١ْٛ 

ٌّؾ١ٜ اٌىج١و ١ٌ٘ٛ٥ٌخ. ٦رّبَ لٛي ا١ٌَّؼ: " وٛٔٛا وب١ٍِٓ وّب أْ اثبوُ ػ١ٍّخ إٌفٌ اٌزطٛه٠خ ٌىٟ رزؾل صب١ٔخ ِغ إٍٔٙب، ا

(، ٠ؾزبط ا٦َٔبْ اٌٝ أوضو ِٓ ؽ١بح ٚاؽلح ٌىٟ ٠ٕٚظ ٠ٚزؼٍُ و١ف ٠غفو وّب ٠غفو ا٢ة 48: 5اٌَّبٚٞ ٘ٛ وبًِ ")ِزٝ 

٠جلٚ غو٠جب ثبٌَٕجخ اٌٝ ا١ٌَّؾ١خ  اما وبْ ِفَٙٛ اٌٛعٛك اٌَبثك ٌٍٕفٌ " اٌزمّٔ " اٌَّبٚٞ، ٠ٚؾت وّب ٠ؾت ا٢ة اٌَّبٚٞ.

   ٚا٩ٍ٨َ، فبٔٗ ؽم١مخ ٨ ّه ف١ٙب ثبٌَٕجخ اٌٝ اٌّئ١ِٕٓ فٟ اٌل٠بٔبد اٌْول١خ.

رٛافك ِغ لٛا١ٔٓ هللا )فط١ئخ(, رقٍك ِب ٠َّٝ فٟ  غ١و اٌفىوح ا٤ٍب١ٍخ فٟ ِفَٙٛ اٌزمّٔ ٟ٘: ػٕلِب رورىت ػًّ فٟ

ِٛالف ا٢فو٠ٓ  فؼً ٌّٛالف اٌؾ١بح اٌٖؼجخ ثلْٚ هٚػ اٌّؾجخ, رٖله٘ب ٔؾٛاٌل٠بٔبد اٌْول١خ ووِب ١ٍئخ. ؽزٝ اْ وً هكح 

ٌٙنٖ اٌفىوح ٘ٛ أٗ ػٕلِب رَٟء اٍزؼّبي اٌطبلبد ا١ٌٙ٨خ اٌّبهح فٟ و١بٔه, فبٔه رقف٘  ١ٍئخ. اٌْوػ اٌؼٍّٟ ٠ٌٛل ووِب رغب٘ه,

ْ ٕ٘بن. ٚ ؽمً اٌطبلخ فٟ و١بْ ا٨َٔبْ ٚ رقياٌٝ ِٓ مثنثبد ٘نٖ اٌطبلخ. روًٍ اٌطبلخ اٌزٟ ا١ٍئ اٍزؼّبٌٙب اٌٝ ِىب١ٔٓ: ا٤ٚي 

ٌطبلخ ٠ؾزبط اٌٝ ىِٓ اٌضبٟٔ ٠وًٍ اٌٝ اٌىْٛ اٌّبكٞ. اٌىْٛ ٍٛف ٠وعغ ٘نٖ اٌطبلخ اٌٝ ا٨َٔبْ فٟ اٌَّزمجً. ٚ ٤ْ هعٛع ا

. ٠مٛي ِفَٙٛ اٌزمّٔ َِزمج١ٍخ, ٚأّب فٟ ؽ١بح اٌفبػً, فبٔٗ ٨ ٠وعغ ػبكح فٟ ماد اٌؾ١بح اٌزٟ أزظ ف١ٙب اٌفبػً فؼٍٗ ٌىٟ ٠ؼٛك اٌٝ

 أْ وً ِب ٠ؾلس ٌه فٟ ٘نٖ اٌؾ١بح ٘ٛ ٔز١غخ اٌىوِب اٌزٟ أٔذ أزغزٙب فٟ ؽ١بح أٚ ؽ١ٛاد ِب١ٙخ. 

٠غت أْ ٔؼوف ٘نٖ اٌؾم١مخ اٌؾ١بر١خ, ٚ ٟ٘ أْ ا٨َٔبْ ٠جمٝ ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح ٤ْ ٛبلخ ا١ٌٙخ رّو فٟ و١بٔٗ ٚ رؼط١ٗ 

ؾ١ب, ٔزؾون ٚ ٔٛعل" )أػّبي(. وً أػّبي ا٨َٔبْ رُؼًّ ِٓ ف٩ي اٍزؼّبي ٘نٖ اٌطبلخ ا١ٌٙ٨خ اٌؾ١بح. "ثٗ )ثٛاٍطخ ٛبلخ هللا(, ٔ

٠ّىٓ رغٕت ػٛكح ف١ٗ. اٌغَل ا٨َٔبٟٔ ٘ٛ ِقزجو ٌؼًّ اٌطبلخ ا١ٌٙ٨خ ف١ٗ. رَزؼًّ ٘نٖ اٌطبلخ ِٓ أعً اٌق١و ٚ ِٓ أعً اٌْو.  

اٌٍَج١خ اٌّقيٚٔخ فٟ ؽمً ٛبلخ ا٨َٔبْ ثٛاٍطخ اٍزلػبء اٌوٚػ  , ٚونٌه اٌق٩ٓ ِٓ اٌطبلبدِٓ اٌىْٛ ٛبلبد اٌىوِب اٌٍَج١خ

آ١ٌخ ِغفوح  ٌٍىوِب ػٕلِب ر٩َِٙب. ٘نا ٘ٛ ثبٌفؼً رٍغٟ اٌنثنثبد إٌّقفٚخ ,ػب١ٌخ اٌنثنثبد ٟ٘ ٛبلخ اٌملً. ٛبلخ اٌوٚػ اٌملً

  اٌزٟ رىٍُ ػٕٙب ٠َٛع ا١ٌَّؼ.  ٌملًٌزط١ٙو اٌىوِب أٚ اٌقط١ئخ ٘ٛ اٌقط١ئخ ٙل اٌوٚػ ا اٌملً ػلَ اٍزلػبء اٌوٚػ اٌقطب٠ب.

١ٌخ, ِغ أٙب ٨ روعغ ا١ٌٗ فٟ ٘نٖ َٟٚء أَبْ ِب ا١ٌه, فبٔٗ ٠ٌٛل ووِب ٌنارٗ, ٚ ٨ ٠ّىٕٗ اٌزٙوة ِٓ ٘نٖ اٌَّئػٕلِب ٠ُ 

ٌوة", . اٌمٛي: "ٌٟ إٌمّخ, أٔب اعبىٞ, ٠مٛي ا, ٚ ٨ ِٙوة ِٓ مٌه(7: 6اٌؾ١بح اٌؾب١ٌخ. "٠ؾٖل ا٨َٔبْ ِب ٠يهػٗ")غ١ٛ٩خ 

 ١ْ٠و اٌٝ لبْٔٛ اٌىوِب, لبْٔٛ اٌَجت ٚ إٌز١غخ اٌنٞ ٠غوٞ اٌؼلي. هللا ِؾجخ, ١ٌٌ ٘ٛ اٌٗ ِٕزمُ ٚ غبٙت, ِب ٠غوٞ اٌؼلي

عٛ٘و لبْٔٛ اٌىوِب ٘ٛ أْ إٌفٌ َِئٌٚخ ػٓ ٍٛء ٘ٛ لبْٔٛ هللا اٌنٞ ٠ؼًّ آ١ٌب ػٍٝ وً ِٓ ٠َٟء اٌٝ ٕٚب٠ب هللا.  ىاح()اٌّغب

ي اٌطبلخ ا١ٌٙ٨خ اٌّٛعٛكح فٟ و١بْ ا٨َٔبْ. اما اٍزؼًّ ا٨َٔبْ اٌطبلخ فٟ رٛافك ِغ لٛا١ٔٓ )ٕٚب٠ب( هللا ٠ٌٛل ٛبلخ ع١لح اٍزؼّب

ٌٍؾ١بح, ٚ رجمٝ إٌفٌ  ٠ٌٛل َك٠ٓ(. ٍٛء اٍزؼّبي اٌطبلخ 20: 6)ووِب ع١لح(, ٚ ر١ٖو ٘نٖ اٌطبلخ وٕي ٩ٌَٔبْ فٟ اٌَّبء )ِزٝ 

فبٙؼخ ٌلٚهح اٌؾ١بح ٚ اٌّٛد, ؽزٝ رٛفٟ ك٠ٕٙب ٌٍؾ١بح ٚ رزطٙو ِٓ وً اٌطبلبد اٌٍَج١خ. ؽ١ٕئن رٖؼل ١ٍوح فٟ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ, أ

  ٔٙبئ١ب اٌٝ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ, ٚ ٨ رؼٛك رزمّٔ, ؽبٍٕخ ػٍٝ اٌق٩ٓ ا٤ثلٞ. 

ٌّبما ٠ٙزُ اٌوة ثق٩ٓ إٌفٌ ِبٔؾب ا٠ب٘ب اٌؾ١بح ا٤ثل٠خ؟ اما وبْ اٌوة ٠قٍك إٌفٌ فٟ ماد اٌٛلذ ػٕلِب ٠قٍك 

اٌغَل ػٕل اٌؾجً، ؽ١ٕئن ١ٍىْٛ ١ِٖو إٌفٌ ِضً ١ِٖو اٌغَل، اٞ رز٩ّٝ ِٓ اٌٛعٛك ػٕل اٌّٛد. ٌٚىٓ ١ٌٌ ٘نا ٘ٛ اٌٛالغ. 

ٚٞ ٦ٔٙب ٔيٌذ فٟ ا٤ًٕ ِٓ ٘نا اٌج١ذ. و١ف ٠ّىٓ ٌٍٕفٌ أْ رَبُ٘ فٟ اٌطج١ؼخ ٠ّىٓ ٌٍٕفٌ أْ رؼٛك اٌٝ اٌج١ذ ا٤ثٛٞ اٌَّب

ا١ٌٙ٦خ اما ٌُ رىٓ ٛج١ؼزٙب ا١ٌٙخ؟ ٔؼوف أْ اٌّضً ٠غزنة اٌّضً ِضٍٗ. رْجٗ ػ٩لخ اٌوة ِغ إٌفٌ  ثب٢ة ِغ ا٨ثٓ، ٚاٌيٚط ِغ 

اٌغٛ٘و، أثلٞ، ٌُ ٠قٍك فٟ اٌيِٓ. ٌٙنا ٠ّىٓ اٌيٚعخ ٚاٌّؾت ِغ اٌّؾجٛة. اٌوة ٚإٌفٌ و٩ّ٘ب ِٓ ماد اٌطج١ؼخ، ٚماد 
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ِفَٙٛ اٌٛعٛك اٌَبثك ٌٍٕفٌ، ا٦ثٓ اٌٚبي، ٚاٙؼ علا فٟ فلِخ اٌغٕبى فٟ  ٌٍٕفٌ، اٌّؾت، أْ ٠زؾل ِغ اٌوة، اٌّؾجٛة.

ػلرٕٟ اٌى١َٕخ اٌْول١خ ا٤صٛمو١َخ. " ٠ب ِٓ فٟ اٌمل٠ُ ِٓ اٌؼلَ فٍمزٕٟ، ٚثٖٛهره ا١ٌٙ٦خ أووِزٕٟ، ٌّٚب رغبٚىد ١ٕٚزه أ

اٌٝ ا٤هٗ اٌزٟ ِٕٙب أُفند. أهعؼٕٟ اٌٝ مٌه اٌّضبي، ٌززغلك ف١ٙب ٕٛهح اٌغّبي اٌمل٠ُ. أٔب ِضبي ٕٛهره اٌزٟ ٨ رٕٛف، ِغ 

إٟٔٔ أؽًّ آصبه اٌي٨د. اهؽُ ػجلن ٠ب ١ٍل، ٚٛٙؤٟ ثّؾجزه، ٚإِؾٕٟ اٌٛٛٓ اٌّؾجٛة، عبػ٩ ِٕٟ ػٚٛا ِغ ٍىبْ 

 اٌفوكًٚ ". 

, أٗ وبئٓ هٚؽٟ ٚ ١ٌٌ وبئٓ ر١ِ٩نُ٘ كائّب أْ ٠َزجلٌٛا ِفُِٙٛٙ ٧ٌَٔبْ ثّفَٙٛ إٌفٌ ٠ٕٖؼ اٌّوّلْٚ اٌوٚؽ١ْٛ

. ا٦َٔبْ اٌؾم١مٟ ٘ٛ إٌفٌ اٌَّزّوح فٟ اٌؾ١بح كافً , ٘ٛ اٌناد اٌٛاػ١خ. ١ٌٌ ا٦َٔبْ ٘ٛ اٌغَل، ا٦َٔبْ ٘ٛ إٌفٌِبكٞ

ف١ٍمزٗ. فٍك هللا اٌق١ٍمخ ػٕلِب أهًٍ مارٗ اٌٝ اٌق١ٍمخ وٍٙب.  اٌغَل اٌَّزّو فٟ اٌزغ١١و. ٨ ٠ُؼٍُ اٌّوّلْٚ أْ هللا ِٕفًٖ ػٓ

 ؽ١بح هللا ِٛعٛكح فٟ وً عيء ِٓ اٌق١ٍمخ. ٌنٌه ٠ُؼٍّٕب اٌّوّلْٚ أْ ٔؾت اٌقبٌك فٟ اٌق١ٍمخ، ٦ْ هللا ِٛعٛك فٟ وً وبئٓ ؽٟ.

ا١ٌَّؾ١خ ٚا٩ٍ٦َ، اٌزٟ رؼٍُ اػزمبكاد ِغ أْ اٌزؼ١ٍُ ػٓ اٌزمّٔ ٘ٛ لل٠ُ للَ ا٦َٔب١ٔخ ا٨ أٔٗ غ١و ِؼوٚف فٟ ا١ٌٙٛك٠خ ٚ ٚ

ِغوكح ػٓ هللا ، ٨ٚ رؼٍُ ػٓ فجوح إٌفٌ ِغ هللا ِٓ ف٩ي اٌطو٠ك اٌلافٍٟ فٟ اٌغَل ا٦َٔبٟٔ. اٌىبثب٨ ا١ٌٙٛك٠خ، اٌوٚؽب١ٔخ 

رؼٍُ ٚرزجغ اٌطو٠ك اٌلافٍٟ ٧ٌرٖبي ِغ هللا. , ٌٚل٠ٙب ِؼوفخ ٌّفَٙٛ اٌزمّٔ ا١ٌَّؾ١خ ٚاٌٖٛف١خ ا١ِ٩ٍ٦خ   

فٍمذ إٌفٌ وْق١ٖخ فو٠لح ِٓ و١بْ هللا. رغٟء اٌٝ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ٌىٟ رؼجو ػٓ ّق١ٖزٙب اٌفوك٠خ ٚرؼج١و٘اب اٌْقٖاٟ ٌٍؾاك, 

اٌَّاا١ؼ, ماد ِآ فا٩ي اٌَاّبػ ٌٕااٛه هللا أْ ٠ْاغ ِآ ف٩ٌٙااب. ٠ؾالس مٌاه ثؼال أْ رزؾاال ِاغ اٌاناد اٌوٚؽ١ااخ أٞ ِاغ هللا ٠ٍٛاطخ 

.  ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ ػٍٝ ا٨َٔبْ أْ ٠ىْٛ اٌفوك ا٨صزضٕبئٟ اٌنٞ ُفٍك ٌىٟ ٠ىْٛ فٟ و١بْ ا٨َٔبْاٌّٛعٛك  ا١ٌٍٜٛ ث١ٓ هللا ٚ ا٨َٔبْ

مٌه. ف٩ ٠زٛعت ػ١ٍٗ أْ ٠ظٙو أٔٗ, ثبٌّمبهٔخ اٌّج١ٕخ ػٍٝ ِؼ١به ٘نا اٌؼبٌُ, أؽَٓ ِٓ ا٢فو٠ٓ. ُفٍاك ٌىاٟ ٠ؼّاً ّاٟء فو٠ال, ٨ 

إٌفٌ اٌٝ اٌؼبٌُ ٌىٟ رغٍت ٔٛه ٚؽك هللا, ٌٚىٟ ٠ىْٛ ٣ٌفو٠ٓ افز١ابه  ٠ّىٓ رْج١ٙٗ ٌٍغٙٛك اٌفو٠لح اٌزٟ ٠ؼٍّٙب ا٢فو٠ٓ. رغٟء

أٚ ٠وفٚٛ٘ب, عبٌج١ٓ ك٠ٕٛٔخ ٤ٔفَُٙ. ػٕالِب رْابهن اٌإفٌ ا٢فاو٠ٓ ٔاٛه ٚ ؽاك  –ؽم١مٟ ٌمجٛي ِب رغٍت, ف١ورفؼٛا فٛق اٌضٕبئ١خ 

ّا١ئب, ٚ أّاب رالع هللا  ب١وح ٨ رَاؤي هللا أْ ٠ؼّاً ٌٙاَّزٕهللا اٌّزلفك ِٓ ف٩ٌٙب, رىْٛ لل أرّذ ِّٙزٙب فٟ ٘نا اٌؼبٌُ. ٘نٖ إٌفٌ اٌ

 أْ ٠ؼًّ ِب ٠و٠لٖ ِٓ ف٩ٌٙب, ام أٔٙب اِزلاك هلل ٌىٟ رغٍت ػطب٠ب هللا ٚأفىبه ثٕبءح اٌٝ اٌق١ٍمخ رف١ل اٌغ١ّغ.   

ثّب أْ ا٦َٔبْ ٨ ٠ّىٕٗ أْ ٠ؾمك اٌٙلف اٌوٚؽٟ ِٓ ارٖبي ٔفَٗ ِغ هللا فٟ فزوح ؽ١بح ى١ِٕخ ٚاؽلح، ٠ٛٙؼ ِفَٙٛ 

اٌزمّٔ اٌؼ١ٍّخ اٌزطٛه٠خ اٌزٟ ػٍٝ وً ٔفٌ أْ رّو ثٙب ٌزًٖ اٌٝ ٘نا اٌٙلف. رؤرٟ وً ٔفٌ اٌٝ اٌزمّٔ اٌٝ ٔفٌ اٌَّزٜٛ 

إٌفٌ فبٙغ ٌمبْٔٛ اٌَجت ٚإٌز١غخ أٚ اٌفؼً ٚهك اٌفؼً، اٌنٞ ٠غٍجٙب اٌٝ اٌوٚؽٟ اٌنٞ رووزٗ فٟ اٌؾ١بح اٌَبثمخ. ١ِٖو 

اٌزمّٔ. ٘نا ٘ٛ لبْٔٛ اٌىوِب. ٔزبئظ أػّبي ا٦َٔبْ فٟ ؽ١ٛاد ٍبثمخ، ٕبٌؾخ أٚ ١ٍئخ، رقٍك ا٤ٚٙبع اٌزٟ ٠ؼ١ِ ثٙب فٟ 

(. " وً ِٓ 21: ١19ٓ، ٚآٌَ ثبٌَٓ ") رض١ٕخ اٌؾ١بح اٌؾب١ٌخ. ٘نا اٌمبْٔٛ اٌطج١ؼٟ ٚاٙؼ علا فٟ ا٤ك٠بْ اٌض٩صخ. " اٌؼ١ٓ ثبٌؼ

(. " ِٓ ٠ؼًّ ِضمبي مهح 20:  6خ ٠ٛ١يهػٗ ا٦َٔبْ، ا٠بٖ ٠ؾٖل ") غ٩(. "ِب 52: ٠26ؤفن ثب١ٌَف، ثب١ٌَف ٠ئفن " )ِزٝ 

رطٛه (. ػٕلِب ٠فُٙ ا٦َٔبْ ٠ٚطجك ٘نا اٌمبْٔٛ اٌطج١ؼٟ، ١ٍَوع ػ١ٍّخ 99/8,7ٖ ")ف١و ٠وٖ . ِٚٓ ٠ؼًّ ِضمبي مهح ّو ٠و

 ٔفَٗ. 

اما وٕب ٔئِٓ أْ ١ِٖو إٌفٌ ٘ٛ أْ رؾ١ب اثل٠ب. ثؼل ِٛد اٌغَل، اِب فٟ اٌغٕخ أٚ فٟ اٌغؾ١ُ, امْ إٌفٌ ثطج١ؼزٙب أثل٠خ. ٌُ رقٍك 

فٟ اٌيِٓ ػٕلِب ٌٚل ا٦َٔبْ. ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌٍٕفٌ ٚعٛك ٍبثك ٩١ٌّك اٌغَل. ٚاما وبٔذ إٌفٌ أثل٠خ، ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌٙب ؽ١ٛاد 

٠لح، ١ٌٌٚ ؽ١بح ٚاؽلح. اهعبع إٌفٌ اٌٝ فجواد اٌّبٟٙ ِٓ ف٩ي اٌز٠ُٕٛ اٌّغٕب١َٟٛ ٠جو٘ٓ ثلْٚ ّه ٚعٛك أه١ٙخ ػل

كٚهح ا٨ٌٛكح ٚاٌّٛد اٌزٟ رقٚغ ٌٙب إٌفٌ. ٔؼوف وض١وا ِٓ ا٤ّقبٓ، اٌن٠ٓ ِٓ ٚلذ اٌٝ آفو، ٠قزجوْٚ أطجبػبد رؤرٟ 

" عل٠لا " ٕ٘ب فٟ اٌغوة فُٙ ٠زوككْٚ ثبفجبه ا٢فو٠ٓ ػٓ فجوارُٙ. ا١ٌُٙ ِٓ ؽ١ٛارُٙ اٌَبثمخ. ٤ْٚ ِفَٙٛ اٌزمّٔ ِب ٠ياي  

ٔؼوف أْ ؽ١بح ٚاؽلح غ١و وبف١خ ٌىٟ ٠ؾٖل ا٦َٔبْ ِب ٠يهػٗ. ٌنٌه ٕ٘بن ٙوٚهح ٌٍٕفٌ أْ رزمّٔ ٌىٟ ٨ ٠ٙوة   

ٓ ػٍٝ مٌه. ِض٩، ظوٚف جو٘ظبرٕب ٌؼلَ اٌَّبٚاح فٟ اٌؾ١بح ٠ا٦َٔبْ ِٓ أوً صّوح أػّبٌٗ، ٍٛاء وبٔذ ٕبٌؾخ أٚ ١ٍئخ. ٩ِٚؽ

٨ٚكح ثؼ٘ ا٤فواك، ٚاٌّوٗ، ٚاٌفمو، ٚاٌغٕٝ ٚٔغبػ ثؼ٘ إٌبً فٟ أػّبٌُٙ أٚ ػلَ ٔغبؽُٙ. وً ٘نا ٠ُجو٘ٓ ٌٕب ػٍٝ ػًّ 

ِٕٗ إٌفٌ  رّو طو٠ك اٌزٟىٕٕب أْ ٔفُٙ ِفَٙٛ اٌزمّٔ ٚاٌلبْٔٛ اٌَجت ٚإٌز١غخ فٟ ٘نٖ اٌق١ٍمخ وٕز١غخ ٤ػّبي ٍبثمخ. ٕ٘ب ٠ّ
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ا١ٌَّؼ ٘نا اٌّفَٙٛ ػٕلِب كػب اٌغَل اٌّبكٞ " لجوا " ٧ٌَٔبْ اٌّبئذ  ٠َٛع . ّوػ ّٛدا٨ٌٛكح ٚاٌ َِزّوح ِٓ كٚاهأ ٌزقزجو

. اٌزؾوه ا٤ثلٞ ِٓ ٍغٓ اٌغَل ا٨َٔبٟٔ ٠ىْٛ (25: 5) ِزٌٝنٞ ٘ٛ ػجل ٌٍقط١ئخ ( أٚ " ٍغٕب " ٧ٌَٔبْ ا28: 5هٚؽ١ب )٠ٛؽٕب

ٕؼٛك٘ب إٌٙبئٟ اٌٝ ػبٌُ إٌٛه.  فٟ ف٩ٓ إٌفٌ اٌَّز١ٕوح ثٕٛه اٌوة ٚ   

" اٌؼ١ٓ ثبٌؼ١ٓ ٚآٌَ ثبٌَٓ " ١ٌٌ لبٔٛٔب ِٓ ٕٕغ ا٦َٔبْ، أٗ لبْٔٛ اٌطج١ؼخ. ٍٛاء وبْ ا٦َٔبْ ػبٌّب ثٛعٛك ٘نا  

اٌمبْٔٛ أَ ٨، فٙٛ ٠ؼًّ، ١ٌٌ وٕز١غخ ٧ٌٔزمبَ ثً ٌىٟ ٠ؾٖل ا٦َٔبْ ِب ىهػٗ. ٠َوٞ ٘نا اٌمبْٔٛ ػٍٝ وً ّقٔ. ٨ أؽل 

 ٠ؾٖلٌٗ، ٍٛاء وبٔذ ٕبٌؾخ أٚ ١ٍئخ.  ِٕٗ. ٍٛف ٠ٕبي اٌؼبًِ صٛاثب. ػبك٨. ٚوب٩ِ. ٌىً ٚاؽلح ِٓ أفىبهٖ ٚوٍّبرٗ ٚأػّب ِؼفٝ

. ؽ١بح ٚاؽلح غ١و وبف١خ ٌٍٕفٌ , ٍٛاء فٟ ٘نٖ اٌؾ١بح أٚ فٟ ؽ١بح َِزمج١ٍخفٟ اٌَّزمجً صّبها ِب ٠يهػٗ ثؤػّبٌٗ اٌؾبٙوح ا٨َٔبْ

ٌؼبكي. رؾزبط إٌفٌ اٌٝ أوضو ِٓ ؽ١بح ٚاؽلح ػٍٝ ا٤هٗ ٌزؾٖل ِب ريهع. فٟ ٘نا ا٦ٛبه ٠ّىٕٕب أْ ٌزٕبي  صٛاثٙب أٚ ػمبثٙب ا

ٚرؾًٖ ػٍٝ  ٔفُٙ ِفَٙٛ اٌزمّٔ. اٌقط١ئخ ٟ٘ َك٠ٓ، ٚاٌَل٠ٓ ٠غت أْ ٠لفغ وب٩ِ لجً أْ رزؾوه إٌفٌ ِٓ كٚهح ا٨ٌٛكح ٚاٌّٛد

٠خ أِخ ٠ظٙو فٟ اٌؾوٚة أٚ أ٠ٚب.. اىك٠بك َك٠ٓ اٌىوِب ػٍٝ أُِ واك ثً ثب٤ِب ٨ رزؼٍك فمٜ ثب٤ف. اٌقط١ئخ أٚ اٌىواٌق٩ٓ ا٤ثلٞ

 ا٤ٚثئخ أٚ اٌقواة ثبٌٕبه أٚ ثبٌطٛافبْ أٚ ثبٌٙياد ا٤ه١ٙخ.

( ثً ١ٌُنوو ٠ٚؼٍُ إٌبً ٘نا اٌمبْٔٛ اٌنٞ ػٍّٗ 18: 5لبي ٠َٛع أٗ عبء ٨ ١ٌغ١و اٌمبْٔٛ اٌنٞ ٨ ٠ّىٓ رغ١١وٖ ) ِزٝ  

ػٍٝ أْ  اٌوٚؽٟ ّبٟٙ. أٗ اٌمبْٔٛ اٌنٞ ٠زؼٍك ثزؾوه إٌفٌ ٚػٛكرٙب اٌٝ ا٢ة اٌَّبٚٞ. ٠ٕٔ ٘نا اٌمبْٔٛأثٕبء هللا فٟ اٌ

ؽزٝ رلفغ آفو لوُ ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ ٍغٓ اٌّٛد ٨ٚ رمله أْ رزؾوه ِٓ ٘نٖ اٌق١ٍمخ ٌؼلح كٚهاد ِٓ ا٨ٌٛكح ٚ إٌفٌ رجمٝ فٟ

٘نا اٌمبْٔٛ ٌٍَجت ٚإٌز١غخ ٠ٚوٜ أْ وً ِب ٔؼٍّٗ ٣ٌفو٠ٓ، فٟ اٌٛلذ (. ٠قلَ أ١ِو ٘نا اٌؼبٌُ اكاهح 26: 5ك٠ٛٔٙب ) ِزٝ 

إٌّبٍت، ٠ُؼًّ ٌٕب. " ِب ريهػٗ ا٠بٖ رؾٖل " ١ٌٌ لبٔٛٔب أَب١ٔب. أٗ لبْٔٛ اٌطج١ؼخ، لبْٔٛ أ١ِو ٘نا اٌؼبٌُ اٌنٞ ٠طجك آ١ٌب ػٍٝ 

 وً ِب ٠قزبه ا٦َٔبْ أْ ٠ؼٍّٗ. 

ٖبي إٌفٌ ٚٔيٌٚٙب ِٓ ث١زٙب ا٤ٍٕٟ ػٕل ا٢ة اٌَّبٚٞ. ٚرؼٍّٕب اٌمٖخ أ٠ٚب ( لٖخ أف٠15ٖف ِضً ا٦ثٓ اٌٚبي ) ٌٛلب

ِقزجوح ا٤ٌُ ٚاٌجئً، ٚأف١وا ؽ١ٕٕٙب ٌزؼٛك اٌٝ اٌج١ذ ا٤ثٛٞ اٌَّبٚٞ ِٓ  ا اٌؼبٌُ اٌّبكٞ,٘ن أػٕٟ ١ٙبع إٌفٌ فٟ ثٍل غو٠ت،

ؽ١ش اٌجىبء ٕٚو٠و ا٤ٍٕبْ، ٚؽ١ش رٍجٌ , اٌقبهع١خ٦ٔمبم إٌفٌ ِٓ اٌظٍّخ . ٚ ا٨هرمبء اٌٝ ٚػٟ هٚؽٟ أػٍٝ ف٩ي اٌزٛثخ

هٍٛي اٌٟٙ أهًٍ ِٓ ػٕل ا٢ة  رؾزبط اٌٝ ِقٍٔ اٌٟٙ, اٌٝ أػٕٟ رؤفن عَلا أَب١ٔب, (،21: 3إٌفٌ ٌجبٍب ِٓ عٍل) رى٠ٛٓ

ب. اٌّفَٙٛ ٔغل فٟ وزبة اٌزى٠ٛٓ أْ لٖخ آكَ ٚؽٛاء ٟ٘ مارٙب لٖخ ا٦ثٓ اٌٚبي. ٠غت أْ ٨ رفُٙ ٘نٖ اٌمٖخ ؽوف١ اٌَّبٚٞ.

اٌوٚؽٟ ٌٙنٖ اٌمٖخ اٌوِي٠خ ٠ظٙو ثؤٔٙب لٖخ ٔيٚي إٌفٌ ِٓ اٌج١ذ ا٤ثٛٞ اٌَّبٚٞ اٌٝ ٘نٖ اٌق١ٍمخ اٌّبك٠خ. ٚلٖخ ٔيٚي 

(. ثؼل أْ ُٛوك آكَ ِٓ اٌغٕخ 24: 3إٌفٌ اٌٝ اٍفً ِٕبىي اٌق١ٍمخ )ػٕلِب ٛوك آكَ ِٓ عٕخ ػلْ( ِنوٛهح فٟ وزبة اٌزى٠ٛٓ )

جبه ّغوح اٌؾ١بح، أٞ ٔٛه ٕٚٛد وٍّخ هللا. اٌموآْ ٚاٙؼ علا ثؤْ إً إٌفٌ ٟ٘ ِٓ ػٕل هللا ٚػ١ٍٙب ّؼو ثؤٔٗ ِؾوَٚ ِٓ افز

   (.28/ 89أْ رؼٛك ا١ٌٗ. "اهعؼٟ اٌٝ هثه )إٌفٌ اٌٖبٌؾخ( ها١ٙخ )ِغ ماره( ِو١ٙخ )هلل(" )

٠َٛع ِٕن أٌفٟ ٍٕخ، ٔغل أْ  . فٟ ىِٓثبٌغَل ٠ئِٓ ا١ٌَّؾ١ْٛ ِٕن ثلء اٌى١َٕخ ٠ٚزٛلؼْٛ ِغٟء ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌضبٟٔ

ا١ٌٙٛك وبٔٛا ٠زٛلؼْٛ ِغٟء ا١ٌَّؼ، أٚ اٌّغٟء اٌضبٟٔ ٌٍٕجٟ ا١ٌبً. ٍؤي اٌز١ِ٩ن ٠َٛع لبئ١ٍٓ: " ٌّبما ٠مٛي اٌىزجخ اْ ا١ٌبً 

ّؼّلاْ ٌُٚ ٠ؼوفٖٛ. ؽ١ٕئن فُٙ اٌز١ِ٩ن أٔٗ لبي ٌُٙ ػٓ ٠ٛؽٕب اٌ ثبٍَخ انٍبس قذ جبء٠ٕجغٟ أْ ٠ؤرٟ أ٨ٚ.؟ أعبة ٠َٛع: " اْ 

(.  ٠زّٚٓ عٛاة ٠َٛع أْ اثٕبء هللا، هًٍ هللا، ٠ؤرْٛ كائّب. اٌٝ ٘نا اٌؼبٌُ، ٌٚىٓ ِؼظُ إٌبً ٨ ٠ؼوفُٛٔٙ. 13ـ 10: 17")ِزٝ 

 عبء إٌجٟ ا١ٌبً ِوح صب١ٔخ فٟ ّقٔ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ، ٌٚىٓ إٌبً ٌُ ٠ؼوفٛا ٠ٛ٘زٗ، ٌنٌه اٙطٙلٖٚ. ٚأ٠ٚب ٌُ ٠ؼوف إٌبً

. لبي ا٩ٌّن ٌيوو٠ب: "٨ رقف ٠ب ىوو٠ب, ٤ْ هللا ٙطٙل ٍٕٚت ػٍٝ أ٠لٞ أّقبٓ عب١ٍ٘ٓأُ هللا، ٌنٌه ٠ٛ٘خ ٠َٛع ثؤٔٗ اثٓ 

ٍّغ كػبءن ٚ ٍزٍل ٌه اِواره أ١ٌٖبثبد اثٕب ر١َّٗ ٠ٛؽٕب .....٠ّزٍٝء ِٓ اٌوٚػ اٌملً ٚ ٘ٛ فٟ ثطٓ أِٗ...ٚ ١َ٠و أِبَ هللا 

(.    17 – 13: 1") ٌٛلب ثزٔح انُجً انٍبس ٔ قٕتّ   

أ١ٌْغ  وبْ (.19:19وبْ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ ٘ٛ إٌجٟ ا١ٌبً اٌنٞ أٌمٝ هكائٗ )اٌزؾمك اٌوٚؽٟ( اٌٝ ر١ٍّنٖ أ١ٌْغ )ٍِٛن   

. ٔفٌ وً ِٓ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ ٚ ٠َٛع اٌٍناْ وبٔب فٟ ؽ١بح ٍبثمخ إٌجٟ ا١ٌبً ٚ أ١ٌْغ فٟ ؽ١بح ٍبثمخ ١ٌَٛع ّقٔ ٠َٛع رمّٔ

ٌوة. رؾٌٛذ ٔفٌ إٌجٟ ا١ٌبً, ثؼل أْ هفغ روككاد ٛبلخ عَلٖ اٌّبكٞ, اٌٝ ّىً ِزغٍٟ ٚ وبٔزب ٔفًٛ "ثبٌغخ", َِز١ٕوح ثٕٛه ا
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ٕؼل اٌٝ اٌَّبء فٟ "ػوثخ ٔبه٠خ". ثمٟ ا١ٌبً فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ ؽزٟ رمّٔ فٟ ّقٔ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ ١ٌَبػلٖ ٚ ٠لػُ 

فٟ وً ِٓ ا١ٌٖبثبد ٚ ِو٠ُ "رؾون ِٓ  ر١ٍّنٖ أ١ٌْغ فٟ فلِزٗ اٌق١ٕ٩خ, اٌّزمّٔ فٟ ّقٔ ٠َٛع. ٨ؽع و١ف أْ اٌغ١ٕٓ

ٍّذ ا١ٌٖبثبد ػٍٝ ِو٠ُ )ٌٛلب  ٍَ (.  إٟٔ أٔيً٘ ٚ أرؾ١و ػٕلِب أرؤًِ إٌبً فٟ وبفخ إٌّظّبد اٌل١ٕ٠خ 56:1اٌفوػ" ػٕلِب 

٠لهٍْٛ اٌىزت اٌّملٍخ, ٠ْوؽٛٔٙب ٚ ٠غبكٌْٛ ف١ٙب كْٚ اػزجبه ِفَٙٛ اٌٛعٛك اٌَبثك ٌٍٕفٌ. ّوؽذ ِف٩ٖ ِٛٙٛع اٌزمّٔ 

فٟ وزبثٟ اٌَبثك "ا١ٌَّؾ١خ ا١ٌٙٛك٠خ". أِب ا٢ْ فبٟٔ ا١ّو اٌٝ اٌؼ٩لخ ث١ٓ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ ٚ ٠َٛع. ػبّذ ٔفٌ ٠َٛع ؽ١ٛاد 

ػل٠لح لجً إٌٛٛي اٌٝ اٌؾبٌخ اٌَب١ِخ اٌزٟ ٔغل٘ب فٟ ٠َٛع ا١ٌَّؼ. ٔؼوف أْ اؽلٜ ٘نٖ اٌؾ١ٛاد وبٔذ ِزٍٖخ ِغ ٠ٛؽٕب 

لاْ ٚ ٠َٛع اٌزٟ ٔغل٘ب فٟ ا٦ٔغ١ً وبٔذ اٍزّواها ٌؼ٩لخ ٔف١َٓ ثلأد فٟ ؽ١ٛاد ٍبثمخ.  اٌّؼّلاْ. اٌؼ٩لخ ث١ٓ ٠ٛؽٕب اٌّؼّ  

ػٕلِب ّب٘ل اٌز١ِ٩ن أػّٝ ِٕن ٚ ٨كرٗ, ٍؤٌٛا ٠َٛع: " ٠ب ِؼٍُ, ِٓ أفطؤ؟ أ ٘نا اٌوعً أَ ٚاٌلاٖ, ؽزٝ ٌٚل أػّٝ؟" 

(. ٠جلٚا 3- 1: 9و للهح هللا ٚ ٟ٘ رؼًّ ف١ٗ")٠ٛؽٕب ٙأعبة ٠َٛع: "٨ ٘نا اٌوعً أفطؤ ٚ ٨ ٚاٌلاٖ. ٚ ٌىٕٗ ٌٚل أػّٝ ؽزٝ رظ

وبٔٛا ٠ئِْٕٛ ثفىوح اٌزمّٔ ٌىٟ ٠َؤٌٛا ٘نا اٌَئاي. اما ٌٚل ٘نا اٌوعً أػّٝ فبٌقط١ئخ اٌزٟ اهرىجٙب ٌُ  ٚاٙؾب أْ اٌز١ِ٩ن

اٌٝ لبْٔٛ اٌَجت ٚ إٌز١غخ )اٌىوِب(  ثبٌزّبَ رؾلس فٟ ٘نٖ اٌؾ١بح اٌؾبٙوح, ٚ أّب فٟ ؽ١بح ٍبثمخ. "للهح هللا رؼًّ ف١ٗ" ر١ْو

ؾ١بح أػّٝ ٌىٟ ٠لفغ صّٓ فطب٠بٖ اٌزٟ اهرىجٙب فٟ ؽ١ٛاد ٍبثمخ. ِفَٙٛ اٌاٌنٞ ٠ؼًّ فٟ ؽ١بح ا٨َٔبْ. عبء ٘نا ا٨َٔبْ اٌٝ 

اٌؼلي  اٌزمّٔ ِزؼٍك ثمبْٔٛ اٌَجت ٚ إٌز١غخ )اٌىوِب(. اٌىوِب ٟ٘ ٔز١غخ أفىبهٔب, ألٛإٌب ٚ أػّبٌٕب اٌّب١ٙخ, رؼًّ ؽَت

٨ ؽَت اٌوؽّخ ٚ اٌّغفوح. رؼب١ٌُ ٠َٛع ا٨ف٩ل١خ رجو٘ٓ ّٕٙب أٔٗ وبْ ٠ئِٓ ثوٚػ لبْٔٛ اٌىوِب. )رؾٖل ِب ريهع(,   

"ِٓ ٠قطؤ وبْ ػجلا ٌٍقط١ئخ, ٚ اٌؼجل ٨ ٠مجُ فٟ اٌج١ذ اٌٝ ا٤ثل, ثً ا٨ثٓ ٠م١ُ اٌٝ ا٤ثل. فبما ؽوهوُ ا٨ثٓ, ٕورُ 

(. ا٨َٔبْ اٌقبٛٝء ٘ٛ ػجل ٌٍقط١ئخ, ٨ ٠م١ُ فٟ اٌج١ذ ا٤ثٛٞ اٌَّبٚٞ, ٤ٔٗ ٠ن٘ت اٌٝ 36 – 31: 8ثبٌؾم١مخ أؽواها")٠ٛؽٕب 

ح, فبٙؼب ٌلٚهح ا٨ٌٛكح ٚ اٌّٛد )اٌزمّٔ(. ٠َٛع, اثٓ هللا, ِؾوه ِٓ ؽ١ش رمٛكٖ فطب٠بٖ, اٌٝ ث١ٛد ػل٠لح, اٌٝ أعَبك ػل٠ل

١ٍل عَلٖ, ٠زووٗ ِزٝ ّبء, ٤ٔٗ ِؾوه ِٓ كٚهح ا٨ٌٛكح ٚ اٌّٛد. اٌقط١ئخ, ٌنٌه فبٔٗ ٠م١ُ كائّب فٟ اٌج١ذ ا٤ثٛٞ اٌَّبٚٞ. أٗ 

ٚ ٤ٔٗ ِؾوه ِٓ اٌقط١ئخ ٠ّىٕٗ أْ ٠ؾوه إٌبً, اما ُ٘ صجزٛا فٟ وٍّزٗ. وٍّخ "رمّٔ" غ١و ِٛعٛكح فٟ اٌىزبة اٌّملً, ٌىٓ 

   ِفَٙٛ ٨ٚكح ٚ ِٛد إٌفٌ ِواد ػل٠لح ِٛعٛك اما فزْٕب ػٕٗ. 

َػٍُ  ٠َٛع ٔغل أْ ْ ِٓ اٌٖؼت ػ١ٍُٙ أْ ٠مجٍٖٛ. ٌنٌه١نٖ, ٌىٕٗ ٌُ ٠ؼٍّٗ ٌٍٕبً ٤ٔٗ وب٩ٍُِ ٠َٛع ِفَٙٛ اٌزمّٔ ٌزػَ 

(. وبْ ِفَٙٛ اٌزمّٔ عيء ِٓ رؼب١ٌُ ٠َٛع 34:4ٔفواك )ِولٔ نٖ ػٍٝ ااٌغّٛع ثب٨ِضبي, ٌىٕٗ ّوػ وً ّٟء ٌز١ِ٩ 

ثزؤص١و ىٚعخ ا٤ِجوٛٛه ص١ٛكٚها. ػٕلِب رىزْف  ا١ٍٕ٤خ, أُى٠ً ػّلا, ٤ٍجبة ١ٍب١ٍخ, ِٓ اٌل٠ٓ ا١ٌَّؾٟ فٟ اٌموْ اٌقبٌِ

ؽلصذ ِٓ ف٩ي ؽ١بح ٚاؽلح. ؽ١ٕئن رزؾمك أْ إٌفٌ وبْ ٌٙب  رؼم١لاد إٌفٌ ا٤َٔب١ٔخ, روٜ أٔٗ ِٓ اٌَّزؾ١ً أْ اٌغوٚػ إٌف١َخ

اٌىْٛ فٟ اٌيِٓ  ػلح ؽ١ٛاد ٍبثمخ, فٍمذ ف١ٙب ٚٙؼٙب إٌفَٟ, ٚ ِٓ صُ اهٍٍذ ٛبلبد هٚؽ١خ اٍُٟء اٍزؼّبٌٙب اٌٝ اٌىْٛ. ٚ

 إٌّبٍت ٠ؼىٌ ػ١ٍٙب وً ِب فؼٍذ ِٓ ف٩ي ٘نٖ اٌطبلبد اٌزٟ أٍُٟء اٍزؼّبٌٙب. 

اٌطو٠ك اٌوٚؽٟ اٌط٠ًٛ ثٕغبػ, ٔؾزبط أْ ٔؼوف أْ إٌفٌ ِود فٟ ؽ١ٛاد ػل٠لح, ٚ رؾزبط اٌٝ ٚلذ ٠ًٛٛ  ٤عز١بى

٨ىاٌخ اٌؼمجبد إٌف١َخ اٌزٟ رّٕغ ّٔٛ٘ب. ٔؾزبط اٌٝ اٌٖجو ٚ اٌغٙبك اٌوٚؽٟ اٌَّزّو اٌنٞ ٠َزّو اٌٝ ١ٍٕٓ ػل٠لح ٌٍٕٛٛي اٌٝ 

ب١ٙه ٚ روٜ وُ ِٓ اٌؾ١ٛاد لل أ١ِٚذ ٌىٟ رقٍك ٘نٖ اٌؼمجبد إٌف١َخ, ؽبٌخ ػ١ٍب ِٓ اٌٛػٟ اٌوٚؽٟ. اما اٍزطؼذ أْ روٜ ِ

رزؾمك أٔٗ ِٓ اٌَّزؾَٓ ر١ّٚخ ػلح ٍٕٛاد فٟ اٌغٙبك اٌوٚؽٟ ٌىٟ رزقٍٔ ِٓ أفطبء اٌّبٟٙ اٌزٟ رّٕغ رملِه اٌوٚؽٟ. 

  ٌٙنا لبي ٠َٛع: "ثٖجووُ رمزْٕٛ أٔفَىُ". 

ٚإٌفٌ ّ٘ب و١بٔبْ ١ٌَٚب و١بٔب ٚاؽلا، ٚأْ ل١ّزّٙب ِقزٍفخ. ثمبء ١ّ٠ي ٠َٛع ث١ٓ اٌغَل ٚ إٌفٌ، ٠ٚج١ٓ أْ اٌغَل 

إٌفٌ ٨ ٠زٛلف ػٍٝ ثمبء اٌغَل، ٌٚىٓ ثمبء اٌغَل ٠زٛلف ػٍٝ ٚعٛك إٌفٌ فٟ اٌغَل. إٌفٌ لبكهح ػٍٝ اٌٛعٛك فبهط اٌغَل 

بفٛا ِٓ اٌن٠ٓ ٠مزٍْٛ اٌغَل فُٙ ٚثلٚٔٗ. ثؾَت ٠َٛع، ١ِٖو إٌفٌ ٚف٩ٕٙب ّ٘ب أُ٘ ّٟء ػٍٝ ا٨َٔبْ أْ ٠ٙزُ ثّٙب. "٨ رق

ف٩ٓ إٌفٌ ٘ٛ عٛ٘و رؼ١ٍُ ٠َٛع. ٚاٌق٩ٓ ِزؼٍك ثّفَٙٛ رمّٔ  (.4: 12، ٌٛلب 28: ٨10 ٠َزط١ؼْٛ لزً إٌفٌ" )ِزٝ 

ِغ اٌغَل فٟ اٌيِٓ.  رلفً  إٌفٌ ، فٟٙ امْ أثل٠خ ثطج١ؼزٙب، ٌُ رُقٍكفبٌلحإٌفٌ أْ رقٍٔ ٚرؾ١ب ؽ١بح  إٌفٌ. اما وبْ ١ِٖو

فٌ عَل اٌغ١ٕٓ فٟ ٚلذ ِؼ١ٓ ػٕلِب ٠ٌٛل فٟ ٘نا اٌؼبٌُ. ٠ُؼٍُ اٌّوّلْٚ أْ إٌفٌ ٔمطخ ِٓ ِؾ١ٜ اٌوة أؾلهد ِٕن أىِٕخ إٌ
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٠ٍٛٛخ ِٓ إٌّبىي اٌَّب٠ٚخ ٚإجؾذ ا٨ثٓ اٌٚبي، ٙبئؼخ فٟ ِٕفٝ ٘نا اٌؼبٌُ، رؾذ ٍٍطخ اٌٗ ٘نا اٌؼبٌُ. اٌمٛي " أٔب اٌوة 

( ١ُْ٠و اٌٝ ػمبة إٌفٌ 5: 20بء فٟ ا٤ثٕبء، اٌٝ اٌغ١ً اٌضبٌش ٚاٌواثغ ِٓ ِجغٟٚ " )فوٚط اٌٙه، اٌٗ غ١ٛه. أفزمل مٔٛة ا٢ث

 فٟ ؽ١ٛاد َِزمج١ٍخ. 

ؽ١ش ٠ُؾىُ ػٍٝ إٌفٌ أْ رؼٛك اٌٝ  ,ؽ١برٟ ٌٍٕفٌ ١بِخ اٌؼبِخ، ٌٚىٓ فٟ وً ى٠َِٓٛع، ٨ رىْٛ اٌل٠ٕٛٔخ فٟ ٠َٛ اٌم رؼ١ٍُ ؽَت

ِب كِذ ِؼٗ فٟ اٌطو٠ك، ٌئ٩ ٠ٍَُّه اٌقُٖ اٌٝ اٌمبٟٙ، ٠ٍَُّٚه اٌمبٟٙ  ػخ,َوثٍغٓ ٘نا اٌؼبٌُ. "وٓ ِوا١ٙب. ٌقّٖه 

(. ٠غت ػٍٝ 26ـ 25: 5اٌٝ اٌْوٟٛ فزٍمٝ فٟ اٌَغٓ. اٌؾك ألٛي ٌه ٨ رقوط ِٓ ٕ٘بن ؽزٝ رفٟ اٌموُ ا٤ف١و" )ِزٝ 

 و ٘نا اٌؼبٌُ، ٠ٍَُُٚ اٌٝ اٌَغبْا٨َٔبْ أْ ٠زٖبٌؼ ِغ ا٢فو٠ٓ اصٕبء ؽ١برٗ فٟ اٌغَل. ثؼل اٌّٛد ٍٛف ٠لاْ ِٓ لجً أ١ِ

. ػٕلئن ٨ ٠مله ا٨َٔبْ أْ ٠زؾوه ِٓ ٘نا )٠زمّٔ صب١ٔخ( اٌنٞ ٍٛف ٠وٍٍٗ ِوح صب١ٔخ اٌٝ ٍغٓ ٘نا اٌؼبٌُ )لبْٔٛ اٌىوِب(

ٚ  اٌَبثمخ اٌٍَج١خ ؽزٝ ٠لفغ صّٓ وً فطب٠بٖ اٌَبثمخ. فٟ ٍغٓ ٘نا اٌؼبٌُ ػ١ٍٗ أْ ٠ؾٖل ٔزبئظ اػّبٌٗ) ف٩ٓ إٌفٌ(  اٌَغٓ

ثّب إٔٔب ٔفُٙ ا٢ْ ٘نا اٌّفَٙٛ، فبٕٔب فٟ ٚٙغ افًٚ ٌىٟ ٔفزِ ٚٔغل ؽم١مخ اٌزمّٔ اٌّقجؤح   .٠لفغ صّٕٙب ؽزٝ ٠فٟ اٌموُ ا٤ف١و

(، ٠ُّىٓ أْ ٠ىْٛ ٕؾ١ؾب اما وبْ ٠ٛعل 52: 26فٟ ألٛاي ٚأِضبي ٠َٛع. ِض٩.: " وً ِٓ ٠ؤفن ثب١ٌَف، ثب١ٌَف ٠ئفن ")ِزٝ 

.  ِٓ ف٩ٌٙب اٌمبرً ٔزبئظ اػّبٌٗأوضو ِٓ ؽ١بح ٚاؽلح ٠قزجو   

َِزٜٛ  144(, ٨ ٠ّىٓ رز١ّّٙب فٟ ؽ١بح ٚاؽلح. ٠ٛعل ١ٕٚ48:5خ ٠َٛع: "وٛٔٛا وب١ٍِٓ, وّب أْ أثبوُ اٌَّبٚٞ وبًِ" )ِزٝ  

ٌٍٛػٟ ػٍٝ ا٤هٗ, ٠ّىٓ ٌٍٕفٌ أْ رّو ِٓ ف٩ٌٙب ٌىٟ رًٖ اٌٝ اٌىّبي ا٨ٌٟٙ ٚ رؾًٖ ػٍٝ اٌق٩ٓ, أٞ ٨ رؼٛك رزمّٔ. 

ٌٙب  , ٚ ٠ىْٛ ػٕل٘ب ل١ًٍ ِٓ اٌٛػٟ اٌوٚؽٟ. ػٍٝ ٘نا اٌَّز48ٜٛله إٌفٌ اٌغل٠لح اٌٝ ا٤هٗ ٚ ٟ٘ ػٍٝ َِزٜٛ رٕؾ

, 48أٚ رٕؾله اٌٝ َِزٜٛ أكٔٝ ِٓ َِزٜٛ  , 144, ٚرًٖ اٌٝ َِز48ٜٛاٌق١به, اِب أْ رورمٟ اٌٝ َِزٜٛ أػٍٝ ِٓ َِزٜٛ 

, رجلأ اٌناد ٠ؾلس أؼطبف ُِٙ فٟ ؽ١بح ا٨َٔبْ 96ٚ رفمل و١ٍب ارٖبٌٙب ِغ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. ػٕلِب ٠ورمٟ اٌٛػٟ اٌٝ َِزٜٛ 

ٚاؽلح,  ٠قزجو ا٨َٔبْ أْ وً اٌؾ١بح 96اٌٛاػ١خافزجبه ٚؽلرٙب ِغ اٌناد اٌوٚؽ١خ اٌّم١ّخ فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. فٛق اٌَّزٜٛ 

غبه, فجٟ فؼٍزُ")ٚؽلح أفم١خ(. ٖ: "وٍّب فؼٍزُ ٘نا ثبفٛرٟ ٘ئ٨ء اٌأ٠ٚب ف١مٛي: "أٔب ٚ ا٤ة ٚاؽل")ٚؽلح ػّٛك٠خ(. ٚ ٠مٛي

ح, ٚأّب ٠ؾزبط اٌٝ ؽ١ٛاد ػل٠لح لاٌُّٙ ِٓ ٘نا اٌْوػ أْ اث١ٓ أْ إٌٛٛي اٌٝ اٌىّبي ا٨ٌٟٙ ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ؾلس فٟ ؽ١بح ٚاؽ

    ٛو٠ك ا١ٌَّؼ اٌلافٍٟ. فٟ  ٚ ا٨هرمبء  ١ٌٍَو

"و١ف رىفوْٚ ثبهلل ٚ وٕزُ أِٛارب فؤؽ١بوُ, صُ ١ّ٠زىُ, صُ ٠ؾ١١ىُ, صُ  ٠ٛعل فٟ اٌموآْ اّبهح ٌلٚهح اٌؾ١بح ٚ اٌّٛد )اٌزمّٔ(.   

(. ر١ْو ٘نٖ ا٠٢خ ثىبٍِٙب ثٛٙٛػ اٌٝ ٚعٛك أوضو ِٓ ؽ١بح ٚاؽلح ٚ ِٛد ٚاؽل. "وٕزُ أِٛارب" رؼٕٟ 2/28ا١ٌٗ روعؼْٛ" )

ّٕب أْ إٌفًٛ ػبّذ لجً أْ ر١ٖو أِٛارب, ٚ أٔٙب فبٙؼخ ٌلٚهح اٌؾ١بح ٚ اٌّٛد. "اْ اٌن٠ٓ وفوٚا ثآ٠برٕب ٍٛف ١ٍُٖٔٙ ٔبها, ٙ

ٌٍن٠ٓ ٨ (. ٠ؾىُ هللا )لبْٔٛ اٌىوِب( ثزجل٠ً اٌغٍٛك )ا٤عَبك( 4/56وٍّب ٔٚغذ عٍٛكُ٘, ثلٌٕب٘ب عٍٛكا غ١و٘ب, ١ٌنٚلٛا اٌؼناة") 

ٌؾبد ٚ ٨ ٠ؾىّٛا ث١ٓ إٌبً ثبٌؼلي. ٠غل ٘ئ٨ء إٌبً اٌؼناة, ام أُٔٙ ِؾو١ِٚٓ ِٓ عٕبد رغوٞ ِٓ ٠ئِْٕٛ ٚ ٠ؼٍّٛا اٌٖب

رؾزٙب ا٤ٔٙبه, أٔٙبه اٌٍجٓ ٚ اٌؼًَ ٚ اٌقّو )اٌؾ١بح ا١ٌٙ٨خ(. وٍّب ٔٚغذ عٍٛكُ٘ ) ّبفذ أعَبكُ٘( ِٓ ف٩ي اٌؾ١بح ػٍٝ 

لبْٔٛ اٌىوِب  َِزمج١ٍخ, ١ٌنٚلٛا اٌؼناة )٠قزجوفٟ ؽ١ٛاد أفوٜ ا٤هٗ ٚ ِبرٛا ثؼل مٌه, ُعلكد اٌغٍٛك )ا٤عَبك( صب١ٔخ 

  رزطٙو إٌفًٛ ِٓ ف٩ي اٌّوٚه ثلٚهح اٌؾ١بح ٚ اٌّٛد ٘نٖ )اٌزمّٔ(, ٚ رلفغ صّٓ أفطبئٙب. اٌؼبكي(. 

 

  

 انٕالدح يٍ عذراء 

٨ ٠نوو أغ١ً ِولٔ ٨ٚ أغ١ً ٠ٛؽٕب لٖخ ٨ٚكح ٠َٛع ِٓ ػنهاء. لٖٔ ٩١ِك ٠َٛع ِٛعٛكح فٟ أغ١ٍٟ ِزٝ ٌٚٛلب. ٠ٚجالٚ 

أْ و١ٍّٙب ِزفمبْ ػٍٝ اِو٠ٓ فٟ لٖخ ٩١ِك ٠َاٛع: أ٨ٚ" ِغاٟء ٠َاٛع ِآ َٔاً كاٚك، ٚصب١ٔاب" اٌؾجاً اٌؼانهٞ. ثَاجت لٖأ 

، ٚأْ ٠ٍٛف ٌُ ٠زالفً فاٟ ػ١ٍّاخ اٌؾجاً ث١َاٛع، ٚاْ ِاو٠ُ وبٔاذ ػانهاء انٕحٍذهللا ا٩١ٌّك ٘نٖ ٍبك ا٨ػزمبك أْ ٠َٛع وبْ اثٓ 

 ٚؽجٍذ ث١َٛع ثٛاٍطخ اٌوٚػ اٌملً ػٕلِب ثْو٘ب ا٩ٌّن عجوائ١ـً.
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ٌىٟ ٠زُ اٌجو٘بْ أْ كَ ٠َٛع ِوثٛٛ ثًَٕ كاٚٚك، ٔغل أْ و٩ ِٓ ِزٝ ٌٚٛلب  عٙيا لبئّز١ٓ ِٓ ٕٕغ اٌق١بي رؾ٠ٛبْ أٍّبء 

٠وثٜ ِزٝ أعلاك ٠َٛع ثبثوا١ُ٘، ِئٌٍ ا٤ِخ ا١ٌٙٛك٠خ. ٠وثٜ ٌٛلب أعلاك ٠َٛع ثآكَ، ِئٌٍ اٌغٌٕ اٌجْوٞ. فٟ  أعلاك ا١ٌَّؼ.

و٩ اٌمبئّز١ٓ ٔغل أْ اٌوثبٛ ا٤ٍبٍٟ غ١و ِٛعٛك. ا٤ٍّبء ِٓ كاٚٚك اٌـٝ ٠ٍٛف ) ٚاٌل ٠َٛع( ِقزٍفخ و١ٍب فٟ اٌمبئّز١ٓ. ِٓ 

وً ٘نٖ ا٤ٍّبء، لب٨ أْ ٠ٍٛف ٌُ ٠ىٓ ٚاٌل ٠َٛع  ٚأّب اٌوٚػ اٌملً وبْ اٌؼبًِ  اٌغو٠ت أْ و٩ ِٓ ِزٝ ٌٚٛلب، ثؼل أْ مووا

 اٌنٞ أكٜ اٌٝ اٌؾجً ث١َٛع فٟ ثطٓ ِو٠ُ.

, ؽَت ِفَٙٛ ٘نٖ عواٖ اٌوٚػ اٌملً فٟ ثطٓ ِو٠ُأِورجطخ ِغ اٌؾجً اٌؼغبئجٟ اٌنٞ  عَل٠ب ِٓ ػنهاء٠َٛع ٨ٌٛكح لٖخ ِزٝ 

ما اٌؼنهاء رؾجً ٚرٍل اثٕب ٠ٚلػٝ اٍّٗ ٕجٛءح إٌجٟ أّؼ١ب " ٌِ٘ٛجٕٟ ػٍٝ اٌفُٙ اٌقبٛٝء . ٚ٘نا اٌؾجً اٌؼغبئجٟ ا٨ٍطٛهح

ٍٕخ ٚ اٍزْٙل أغ١ً ِزٝ ثٗ ٌىٟ  300لجً  (. فٟ اٌٛالغ، روعُ ٘نا إٌٔ فطؤ ِٓ اٌؼجوا١ٔخ اٌٝ ا١ٌٛٔب١ٔخ14: 7ػّبٔٛئ١ً ")

ٍٕخ( ٍٛف  13اِوأح ٕج١خ ٠ًٖٚ اٌٝ ِوؽٍخ اٌجٍٛؽ)  . إٌٔ اٌؼجوأٟ ٠ؼٕٟ أٔٗ ػٕلِب ٠ٌٛل اٌطفً ٠ِٓؼظُ ِٓ ّؤْ ٠َٛع

رزؾوه أهٗ ٠ٙٛما  ِٓ ٍٍطخ ٍِه اٍوائ١ً ٍِٚه ٍٛه٠خ. اٌىٍّخ اٌؼجوا١ٔخ " أٌّب" اٌزٟ رؼٕٟ اِوأح ٕج١خ فٟ ٍٓ اٌيٚاط 

اٌىزـبة اٌّملً: أ١ٍُئذ روعّزٙب اٌٝ ا١ٌٛٔب١ٔخ ثىٍّخ " ػنهاء ". وٍّخ " ػنهاء " فٟ اٌؼجوا١ٔخ ٟ٘ "ثز٨ٛ ". ٚ٘نا ٚاٙؼ فـٟ 

 (.37: 11لٚبح  28، 14: 22، اٌزض١ٕٗ 13: 21، ا١٠ٚ٩ٌٓ 15: 24)رى٠ٛٓ 

ظٙو رم١ٍل فٟ اٌى١َٕخ ا٤ٌٚٝ أْ ٠ٍٛف وبْ أه٩ِ ػٕلِب فطت ِو٠ُ, ٚأْ أ٨ٚكٖ وبٔٛا ِٓ ىٚعخ ٍبثمخ. اما وبْ ٘نا اٌزم١ٍل 

و٠ُ اٌٝ ث١ذ ٌؾُ ِٓ أعً ا٦ؽٖبء، ٌُ ٠ُنوو أّٔٙب ٕؾ١ؾب فب٨ٚ٤ك ٠غت أْ ٠ىٛٔٛا أوجو ِٓ ٠َٛع. ػٕلِب ٍبفو ٠ٍٛف ِٚ

إطؾجب ا٨ٚ٤ك فٟ ٘نا اٌَفو. وبْ ٠َٛع اٌجىو فٟ ػبئٍخ وج١وح. أغ١ً ِولٔ ٘ٛ اٌٛؽ١ل اٌنٞ ٠نوو أْ ٠َٛع وبْ ٌٗ أهثؼخ 

أْ ِو٠ُ ٌٚلد  (. ٠قجؤب ٌٛلب25: 1(. فٟ أغ١ً ِزٝ ٔؼوف أْ ٠َٛع وبْ اٌجىو فٟ ػبئٍخ ٠ٍٛف ِٚو٠ُ)5ـ3: 6أفٛح ٚأفز١ٓ )

(. 14: 1) (. ٠ٚقجؤب وبرت ا٤ػّبي أْ اٌز١ِ٩ن ِٚو٠ُ أَ ٠َٛع ٚافٛرٗ ووٍٛا مٚارُٙ ِٓ أعً ا٩ٌٖح7: 2اثٕٙب اٌجىو ٠َٛع)

(. ائزّٓ ٠َٛع ر١ٍّنٖ ٠ٛؽٕب أْ رىْٛ أِٗ فٟ هػب٠زٗ ثؼل اٌٍٖت. ٔزؼغت، اما 5: 7) ٠ٚقجؤب أغ١ً ٠ٛؽٕب أْ افٛرٗ ٌُ ٠ئِٕٛا ثٗ

اٌؾج١ت ٘ٛ اٌنٞ وزت ا٨ٔغ١ً إٌَّٛة اٌٝ ٠ٛؽٕب، ٌّبما ٌُ ٠نوو لٖخ ا٨ٌٛكح ِٓ ػنهاء؟ أّبه ثٌٌٛ ثٛٙٛػ اٌٝ وبْ ٠ٛؽٕب 

( ِٚغ مٌه ٌُ ٠نوو ا٨ٌٛكح ِٓ ػنهاء. فٟ أغ١ً ف١ٍ١جٌ، غ١و اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌنٞ ُوزت فٟ 4ـ3: ٨ٚ1كح ٠َٛع اٌغَل٠ـخ )هِٚب 

  (.55ذ ِو٠ُ  ِٓ اٌوٚػ اٌملً. أُٙ ِقطئْٛ ٨ ٠ؼوفْٛ ِبما ٠مٌْٛٛ " )ِٕزٖف اٌموْ اٌضبٌش, ٔموأ: " ٠مٛي اٌجؼ٘ ؽجٍ

إن كلمة "عذراء" فً نبوءة النبً أشعٌا المذكورة سابقا هً ترجمة خاطئة للكلمة العبرانٌة "ألما" التً تعنً "إمراة طاهرة". 
ة و مكرسة كل حٌاتها لخدمة هللا, كما كانت ٌشار بكلمة "ألما" فً المجتمع الٌهودي إلى االمرأة التً كانت تعٌش حٌاة مقدس

مرٌم قبل أن تجتمع مع ٌوسؾ. بكلمة أخرى, ٌمكن للنساء أن تلتزم طرٌق العفة أو العزوبٌة حتى بعد الزواج و انجاب 
األوالد, مما ٌجعلهم طاهرٌن. و هكذا ٌمكن للمرأة أن تكون طاهرة, بالرؼم من عدم كونها عذراء, حسب مفهمومنا لكلمة 

عذراء" الٌوم. وهذا ٌعنً أن نبوءة العهد القدٌم ٌمكن أن تتم فً مرٌم, مع أن ٌسوع ٌحبل به بطرٌقة جسدٌة. "  

إذن, ُترجمت كلمة "ألما" العبرانٌة إلى كلمة "عذراء" الٌونانٌة فً نبوءة أشعٌا, و من ثم تبنتها الكنٌسة عند تشكٌل الكنٌسة  
األولى, ُعمل كل شًء ٌمكن عمله, فً السنٌن األولى للمسٌحٌة, لوضع ٌسوع فوق الناس و جعله كائن فرٌد من نوعه, و 

الحٌاتٌة. إن كان ٌسوع هو الشخص الوحٌد على االطالق الذي ولد من عذراء جسدٌة, لذلك  هكذا ال أحد ٌمكنه أن ٌتبع خطوته
ٌجب أن ٌكون فوق كل الناس. و هذا ٌعنً أن ال أحد ٌستطٌع أن ٌتبع خطواته الحٌاتٌة و ٌعٌش مثل الحٌاة التً عاشها. هذا 

وح القدس, شوه كلٌا رسالة ٌسوع الروحٌة,  فلم ٌعد المفهوم الخاطىء لشخصٌة ٌسوع بؤنه ولد من عذراء جسدٌا, بواسطة الر
ٌُنظر إلى حٌاته بؤنها كانت مثاال, إنموذجا, قدوة ٌنبؽً أن ٌقتدي بها الناس و تصٌر مثله, كما َعلم الناس هذا التعلٌم. و هكذا 

ٌُعبد, و ال أحد ٌستطٌع أن ٌتبع خطواته.   ُجعل من ٌسوع صنما 

وع بؤنه و لد من عذراء جسدٌا أدى بكافة الفرق المسٌحٌة أن تتجاهل اآلٌات الكتابٌة التً هذا المفهوم الخاطىء لشخصٌة ٌس
تشٌر إلى أن ٌسوع جاء كقدوة للناس لكً تتبع خطوات حٌاته التً خطاها. نؤخذ مثال اآلٌات التالٌة: "كل الذٌن قبلوه, أعطاهم 

ٌتبع تعالٌمه و طرٌقة حٌاته, ٌمكنه أن ٌعمل ذات األعمال التً ن (. "كل م12:1سلطانا أن ٌصٌروا أبناء و بنات هللا")ٌوحنا 

(, أي ٌتمثل بحٌاته 11:22(. "كل من أراد أن ٌتبعه, علٌه أن ٌحمل صلٌبه, و من ثم ٌتبعه")متى21:21قام بها")ٌوحنا 
نده "العقل الذي كان فً التقشفٌة بالموت عن حٌاة هذا العالم. و أٌضا َمن ٌتبعه, ٌتمثل بحٌاته, ٌصٌر مثله, أعنً ٌكون ع

(, و ٌتخلص من العقل الجسدي األنانً.  1:2المسٌح ٌسوع")فٌلٌبً   
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ٌُعلم ٌسوع مطلقا, وال رسله, أنه كان هللا المتجسد, وكان هو التجسد الوحٌد هلل الذي حدث مرة فً التارٌخ, أي أنه كان إبن  لم 
ٌُنكر هذا التعلٌم المصدر هللا الوحٌد. هذا التعلٌم هو أعلى شكل من التجدٌؾ و عبا دة الصنم, إذ أنه ٌحد من واقع هللا الكونً. 

الروحً لكل انسان بؤنه إبن/بنت هلل, و هو المسإول عن تجاهل الكنٌسة للطرٌق الروحً الداخلً الذي علمه ٌسوع و 
ٌهودٌة ال صلة لها مطلقا مع تعالٌم ممارسته. ٌهدؾ التعلٌم إلى أن ٌصٌر االنسان مثل ٌسوع إبن/بنت هلل, لكنه أُستبدل بمفاهٌم 

  ٌسوع الحقٌقٌة. و هكذا ضاع ٌسوع الحقٌقً كونه المثل, القدوة واالنموذج لكل انسان لكً ٌتبع خطواته و ٌصٌر مثله.  

أقدم كل هذا الشرح ألجل أن أوضح أن ٌسوع كان انسان مثلنا, و لم ٌولد من عذراء جسدٌا, مختلفا عنا. إلى اآلن لم نعرؾ 
(. نفكر أن ٌسوع فقط ٌمكنه أن ٌعمل 17:5عد ماذا كان ٌعنً ٌسوع عندما قال:" أبً ٌعمل اآلن, و أنا أعمل أٌضا")ٌوحنا ب

ٌَُعّرؾ عن  أعمال أبٌه, لكن الواقع لٌس كذلك. شرح هذا القول ٌشٌر إلى أن االنسان عندما ٌصل إلى مرحلة نضوج روحً و 
ذا القول, أن هللا ٌعمل من خالله, كما كان ٌعمل من خالل ٌسوع. كٌؾ ٌتم ذلك؟ نفسه بؤنه كائن ممسوح, ٌتحقق من صحة ه

تكشؾ الحٌاة بالمسٌح لالنسان أن كل ما ٌعمله هو تعاون بٌنه و بٌن هللا, أعنً بٌن الذات الواعٌة )النفس( و بٌن الذات 
لذات الواعٌة )النفس( و تعبر عن شخصٌتها الروحٌة المقٌمة  دائما فً العالم الروحً. الذات الروحٌة )األب( هً مصدر ا

 االلهٌة من خاللها فً العالم المادي. 

ٌكتشؾ المجاهد الروحً فً المرحلة المتقدمة من جهاده الروحً نظرة جدٌدة حول الصالة. فال ٌعود ٌرى هللا بؤنه الكائن 
ه إمتداد هلل, وأن هللا ٌعمل من خالله. هللا البعٌد الخارجً الذي ٌستجٌب بطرٌقة سحرٌة كل طلب ٌقدم إلٌه. ٌرى ذاته بؤن

الخارجً ال ٌستجٌب الصالة, و إنما هللا الداخلً ٌستجٌب الصالة من خاللك. ال تعود الصالة تؤخذ شكل الطلبات المقدمة, 
ت شاعر أنك ال وإنما شكل التصور, التخٌل و التؤكٌد بوجود اآلن بما ٌرٌد أن ٌحصل علٌه. و هذا ٌعنً أن الصالة ال تقدم و أن

تملك ما ترٌد الحصول علٌه, و إنما عندك ٌقٌن ان ما ترؼبه هو موجود اآلن فً العالم الروحً. أنت تستعمل فقط قوانٌن هللا 
لكً تجلب ما ترٌد إلى العالم المادي. بهذا العمل تكون أنت مشاركا هللا فً عمل الخلٌقة, و لٌس انسان سلبً ٌنتظر هللا أن 

(. تعمل من خالل الطاقة 30:5. و بذلك تتحقق من القول:"أنا ال أستطٌع أن أعمل شٌئا من ذاتً")ٌوحنا ٌستجٌب طلباته
االلهٌة الصادرة عن الذات الروحٌة )األب( إلى الذات الواعٌة )النفس( فً داخلك. طبعا ٌحدث هذا بعد أن ٌطهر الروح القدس 

ر, طاقة هللا فٌه. و هذا ٌعنً أن قمر الذات الواعٌة ٌسٌر بسهولة فً مدار كافة الكٌان الداخلً من الشوائب المعرقلة لمرور نو
 حول شمس الذات الروحٌة, و ٌستمد النور منه. النور هو الذي ٌظهر األشٌاء إلى الوجود المادي.   

ِظٙو هللا ا٤َ ػٍٝ اْ اٌٍمت " أَ هللا " أٌػطٟ ٌّو٠ُ، أَ ٠َٛع، ٤ٔٙب إٔجؾذ ٚاؽلا ِغ ِظٙو ا٤َ هلل، فؤٕجؾذ ِّضٍخ  

ا٤هٗ. ٌُ ٠ُؼٜ ٘نا اٌٍمت اٌٝ ِو٠ُ ٦ٔٙب ٌٚلد ٠َٛع. وبٔذ ِو٠ُ رغَل اٌوٚػ اٌملً، ٚاٌؾىّخ ػٍٝ ا٤هٗ. أٙب ِضً ا٤َ 

فٟ اٌْوق. ٤ْ ِو٠ُ ٠ٍٚٛف وبٔب ٔم١١ٓ ٚمٚاد ٔفًٛ ٔبٙغخ هٚؽ١ب، اٌّىوِخ أَ اٌوؽّخ  , أَ وو٠ْٕب, أٙباْ ٠ٓا١ٌٙ٤خ وٛ

١ٌٌٛل ٠َٛع ِّٕٙب. ؽجٍذ ِو٠ُ ث١َٛع ثطو٠مخ ٛج١ؼ١خ ِضً وً ٛفً ٠ٌٛل ػٍٝ ا٤هٗ. ٌُ رؾجً ِو٠ُ ِٓ ف٩ي لٛح افزبهّ٘ب هللا 

اٌوٚػ اٌملً. أٚؽٝ اٌوٚػ اٌملً اٌٝ ِو٠ُ ٠ٍٚٛف ثؤّٔٙب ٍٛف ٠ىٛٔبْ ٚاٌلا اٌطفً ٠َٛع. عبء اٌوٚػ اٌملً اٌٝ ِو٠ُ 

لا اٌّقٍٔ ٠َٛع. اٌوٚػ اٌملً وبْ ؽبٙوا ػٕل اٌؾجً، ٌىٓ اٌوٚػ ٠ٍٚٛف، ػٕل ٌؾظخ اٌؾجً، ١ٌقجوّ٘ب ثؤّٔٙب ١ٍىٛٔبْ ٚاٌ

 , أٞ وبْ اٌؼٕٖو اٌنٞ ؽجً ِو٠ُ اٌؼنهاء عَل٠ب. ًّ وّب فىو وض١وْٚ ِٓ ا١ٌَّؾ١١ٓاٌملً ٌُ ٠ؼ

اٌطب٘وح  ١ٌَذ ا٤َ ِو٠ُ ّف١ؼخ ٌلٜ اثٕٙب ٠َٛع. أٙب ١ٍلح هٚؽ١خ ماد وفب٠خ مار١خ، لبكهح ػٍٝ رمل٠ُ ٘جخ إٌٛه اٌوٚؽٟ ٚاٌّؾجخ

اٌزٟ رَزٍّٙب ِجبّوح ِٓ هللا، اٌٝ وً اٌن٠ٓ ٠فزؾْٛ لٍٛثُٙ ٌٙجبرٙب اٌوٚؽ١خ. ٩ٔؽع، ثؾَت رؼ١ٍُ اٌى١َٕخ ، أْ ِو٠ُ ٌُ رّٕٛ 

هٚؽ١ب ف٩ي ا٤ٌفٟ ٍٕخ اٌّب١ٙخ، ٚأٔٙب ِب رياي " ّف١ؼخ " رملَ ٍٕٛاد اٌّئ١ِٕٓ اٌٝ اثٕٙب ٠َٛع، ١ٌَٚذ ١ٍلح هٚؽ١خ ماد 

وً اٌّؼزملاد اٌّمجٌٛخ، وبٔذ ِو٠ُ، أَ ٠َٛع، " أَ هللا " لجً أْ رٍل ٠َٛع. وبٔذ ػٕل٘ب ٔفٌ ٔبٙغخ هٚؽ١ب، وفب٠خ مار١خ. ثؼىٌ 

ٌمت " أَ هللا " ٨ ٠ؼٕٟ أْ ِو٠ُ وبٔذ أَ هللا فٟ اٌٛالغ. اْ ٔفَٙب، ِضً أٞ ٔفٌ، ُفٍمذ  ٌٙنا افزبه٘ب هللا ١ٌٌٛل ٠َٛع ِٓ ف٩ٌٙب.

بثمخ فٟ ػ١ٍّخ هٚؽ١خ أٍ٘زٙب ٤ْ رورمٟ اٌٝ َِزٜٛ ٚػٟ ٚٔٚٛط هٚؽٟ ٍّؼ ٌٙب أْ ِٓ لجً هللا ِٚود ِٓ ف٩ي ؽ١ٛاد ٍ

  رىْٛ " أَ هللا ".

مرٌم, أم ٌسوع, هً أكثر بكثٌر مما نفكر بؤنها فقط أم ٌسوع المسٌح. إنها األم االلهٌة التً ٌمكنها أن تدخل قلوبنا بمحبتها لنا و 

هللا" هو لقب كونً و منصب كونً. كؤم هللا, تكون مرٌم أم لكافة الكائنات  ٌكون لها حضور روحٌا معزٌا لنا. إن لقب "أم

االنسانٌة, بصرؾ النظر عن لون جلدهم, مكان والدتهم أو دٌنهم. إنها أم كونٌة لكل حٌاة, ألن اللقب "أم هللا" ال ٌخص 
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ً الؽرب )المسٌحٌة( كؤم هللا, مثل كوان االرثوذكس و الكاثولٌك فقط. إنها تحب كل الناس بصرؾ النظر عن دٌاناتهم. ُتكرم ف

ٌن, أم كرشنا, تكرم فً الشرق كؤم الرحمة. مرٌم و كوان ٌن كالهما أعضاء فً جماعة القوات السماوٌة, وهما ممثلٌن لؤلم 

 االلهٌة لدى كوكب األرض, ٌعمالن سوٌة لخلق وحدة حقٌقٌة للقلوب لتؽٌٌر وجه األرض. 

ػ١ٍّب, ٠ّىٕٕب ا١ٌَٛ أْ ٔجو٘ٓ ثٌَٙٛخ أْ ٍٛهح ِو٠ُ فٟ اٌموآْ ٟ٘ ِٓ "أٍب١ٛو ا١ٌٚ٤ٓ". ٔٔ اٌَٛهح اٌّٛعٛك فٟ اٌموآْ     

٘ٛ ثْىً ٔضوٞ, اِب إٌٔ ا٤ٍٕٟ فٙٛ ثْىً ل١ٖلح ّؼو٠خ. ِب ػ١ٍٕب ٍٜٛ أْ ٔٚغ وً ِمبٛغ ٘نٖ اٌَٛهح ثْىٍٙب اٌْؼوٞ 

ػٓ لٖخ ِىزٛثخ ثْىً ّؼوٞ ِٛىْٚ ػٍٝ اٌمبف١خ. اٌمبف١خ ٟ٘ اٌى٩َ اٌنٞ ٠مفٛ ثؼٚٗ ا٤ٍٕٟ, ٌىٟ ٔغل اْ اٌَٛهح ٟ٘ ػجبهح 

ثؼٚب ػٍٝ ِضبي ٚاؽل أٞ ِٛىْٚ. ِٓ وزت ل١ٖلح اٌْؼو ٘نٖ, اٌّؤفٛمح و١ٍب ِٓ أبع١ً اٌطفٌٛخ غ١و اٌمب١ٔٛٔخ؟ ٨ٔؼوف ا١ٌَٛ 

ِٕٗ ٘ٛ اٙبفبد ثْو٠خ,  70لوآْ ِٛؽٝ, ٚأْ %  30ِٓ وزجٙب, اْ وبْ ا١ِخ ثٓ اٌٍٖذ أٚ غ١وٖ. اما للهٔب أْ اٌموآْ ٘ٛ %

  رىْٛ ٍٛهح ِو٠ُ ثبٌزؤو١ل ِٓ ا٨ٙبفبد. 

 

                                                                     

 اثٍ هللا انٕحٍذ 

؟ وً ّقٔ فٟ اٌى١َٕخ نٕحٍذً٘ رؼٍُ أْ اٌى١َٕخ ثلأد رٕىو ا١ٌَّؼ ػٕلِب لوهد فٟ "كٍزٛه ا٠٨ّبْ" أْ ٠َٛع ٘ٛ اثٓ هللا ا

, ٤ٔٗ ٠ئِٓ  ّٟ ٠زٍٛ "كٍزٛه ا٠٨ّبْ" ٠ٕىو ا١ٌَّؼ ِٓ ؽ١ش ٨ ٠لهٞ. ٚثنٌه ا٨ٔىبه ٨ ٠َزط١غ اٌّغٟء اٌٝ ٚؽلح ِغ ا١ٌَّؼ اٌؾ

اٌزٟ رجٕذ ى١َٕخ اٌثبٌزؤو١ل  انٕحٍذ.أْ ظٙٛهٖ ؽًٖ ِوح ٚاؽلح, فٟ ّقٔ ٚاؽل, ّقٔ ٠َٛع اٌنٞ ٠ئِٓ ثٗ أٔٗ اثٓ هللا 

اٌٝ  حإٌظو ٘نٖ اٌى١َٕخ أىاٌذ. ٠٨ّبْ" ١ٌَذ ٟ٘ اٍزّواه ٌؾووخ ٠َٛع اٌوٚؽ١خ اٌزٟ ٔغل٘ب فٟ اٌؼٖو اٌوٌٍٟٛ"كٍزٛه ا

ضً ػٍٝ إٌبً أْ رملٞ ثؾ١برٗ, ٚ مٌه للٚح ؽ١بر١خ,ثىٛٔٗ  ٠َٛع  ٨ أؽل ٠َزط١غ أْ ٠زجؼٗ  . ٚ ٘ىناثوفؼٗ اٌٝ ِٕيٌخ هللا اٌّزغَل َِ

 . ٌنٌه ػ١ٍٕب ّوػ ٘نا اٌّفَٙٛ. انٕحٍذهللا, ٌٚىٓ ١ٌٌ اثٓ هللا ثٓ اول أْ ٠َٛع ٘ٛ ٚ ١ٖ٠و ِضٍٗ. ٔئ

َؼمل, غ١و ِفَٙٛ ٌٍىض١و٠ٓ ثَجت ػلَ فُٙ اٌزؼبث١و اٌَّزؼٍّخ, ٌنٌه ٍؤؽبٚي ّوػ ِفَٙٛ هللا ٌزفُٙ    ُِ ٠جلٚ اٌؼٍُ اٌوٚؽٟ ا١ٌَّؾٟ 

و ّقٖٟ. ٠جلٚ هللا ٌىض١و ِٓ إٌبً ثؤٔٗ وبئٓ ٠م١ُ فٟ اٌَّبء ثؼ١لا ػُٕٙ. ٌنٌه فبُٔٙ ١بث١و. هللا ٌٗ ِظٙو ّقٖٟ ِٚظٙو غاٌزؼ

٠فىوْٚ أْ هللا ١ٌٌ ٌٗ ّق١ٖخ أٚ فوك٠خ. ٘نٖ اٌفىوح ٟ٘ ٕؾ١ؾخ ٚغ١و ٕؾ١ؾخ فٟ آْ ٚاؽل. ِٓ ٘ٛ هللا؟ هللا ٘ٛ ؽبٌخ و١بْ 

 ٘نا وبْ فٟ اٌجلء لجً اٌق١ٍمخ. ِٓ غ١و اٌّّىٓ ٕٚف ٘نا ٔمٟ. ؽبٌخ اٌى١بْ إٌمٟ ٘نٖ ١ٌٌ ٌٙب ّىً, رؼج١و أٚ ّق١ٖخ, و١بْ هللا

اٌىبئٓ إٌمٟ ِٓ ف٩ي وٍّبد ِٚفب١ُ٘ ِٛعٛكح فٟ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ. هللا ٠زغبٚى اٌىٍّبد أٚ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح فٟ اٌؼبٌُ. ٘نا ٘ٛ أؽل 

رّبِب. ا٤ٍجبة اٌزٟ رغؼً اٌؼمً اٌغَلٞ, اٌنٞ ٠فىو ِٓ ف٩ي اٌىٍّبد ٚاٌٖٛه, أْ ٨ ٠فُٙ هللا   

ؽبٌخ اٌىبئٓ إٌمٟ ١ٌٌ ٌٙب ّىً. ٚٔؾٓ ٔؼ١ِ فٟ ػبٌُ وً ّٟء ف١ٗ ٌٗ ّىً ِب, ٌٕلػٖٛ "ػبٌُ اٌْىً". ؽبٌخ اٌىبئٓ إٌمٟ ٌُ   

رقٍك ػبٌُ اٌْىً. َفٍك ٘نا اٌؼبٌُ ِظٙو آفو ِٓ هللا ٠ّىٓ أْ ٔلػٖٛ "اٌقبٌك". اٌقبٌك ٘ٛ وبئٓ ٌٗ ٚػٟ ثٛعٛكٖ ٚثملهرٗ ػٍٝ 

١ّيح ٌؾبٌخ اٌىبئٓ إٌمٟ. ػٕل هللا ف١بي غ١و ِؾلٚك لجً أْ ٠قٍك ػبٌُ اٌْىً. ثبِىبْ هللا اْ ٠زق١ً اٌقٍك, ٚ٘ٛ ّق١ٖخ ِ

افز١بهاد ػل٠لح غ١و ِؾلٚكح. ٌّبما افزبه هللا أْ ٠قٍك ٘نا اٌؼبٌُ ثٙنا اٌْىً ١ٌٌٚ ثْىً آفو؟ ٌّبما ُّٕ ٘نا اٌؼبٌُ ثٙنٖ 

هللا اٌنٞ  ٤ٔٗ ػجو ػٓ ّق١ٖزٗ, ػٓ فوك٠زٗ.ُّ اٌؼبٌُ وّب ٔؼوفٗ ا٢ْ اٌطو٠مخ ١ٌٌٚ ثطو٠مخ افوٜ؟ اٌغٛاة ٘ٛ أْ اٌقبٌك ٕ

٠ؼًّ وقبٌك ٘ٛ ِقزٍف ػٓ ِظٙو اٌىبئٓ إٌمٟ غ١و اٌْقٖٟ. اٌقبٌك ٘ٛ اٌٛعٛك اٌْقٖٟ أٚ اٌفوكٞ ٌؾبٌخ اٌىبئٓ إٌمٟ. ٘نا 

رْجٗ ّق١ٖخ اٌىبئٓ ا٨َٔبٟٔ. ِٓ اٌُّٙ ٠ؼٕٟ أْ اٌقبٌك ارقن ّق١ٖخ ١ِّيح ػٓ اٌىبئٓ إٌمٟ. ٘نا ٨ ٠ؼٕٟ أْ هللا أفن ّق١ٖخ 

 علا أْ ٨ ٔؼطٟ ٕفبد أَب١ٔخ هلل. ّق١ٖخ هللا ٌٙب فوك٠خ, ٚ٘نٖ اٌفوك٠خ ِؼجو ػٕٙب فٟ ػبٌُ اٌْىً اٌنٞ ٔؼ١ِ ف١ٗ. 

ٟ عٛ٘وا, ػٕلِب ثلأ اٌقبٌك ػ١ٍّخ اٌقٍك لبي: "١ٌىٓ ٕ٘بن ٔٛه". أصٕبء ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ, أفن أٚ الزجٌ اٌقبٌك ِٓ ؽبٌخ اٌىبئٓ إٌم  

أػٕٟ إٌٛه. ٠ّىٓ ٌٍٕٛه أْ ٠زى١ف اٌٝ أٞ ّىً ٠ّىٓ اٌزفى١و ثٗ. ٘نا إٌٛه ٌُ ٠ىٓ ِقزٍفب ػٓ اٌىبئٓ إٌمٟ. اٌىبئٓ إٌمٟ ٘ٛ 

ّىً ِٓ اٌٛػٟ. اٌقبٌك ٘ٛ ّىً ِٓ اٌٛػٟ. ٌنٌه فبْ ٔٛه هللا ٘ٛ أ٠ٚب ّىً ِٓ اٌٛػٟ, ؽبٌخ و١بْ. ٠ٕزظ ػبٌُ اٌْىً فٟ اٌؼبٌُ 
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ػً ث١ٓ وبئ١ٕٓ, أٚ رؼج١و٠ٓ ٌٛػٟ هللا. اٌقبٌك ٘ٛ ؽبٌخ ٚػٟ ١ْٔطخ رؼًّ ػٍٝ اٌؼٕٖو اٌٍَجٟ اٌنٞ ٔلػٖٛ اٌّبكٞ ػٓ اٌزفب

ا١ٌٙٛكٞ أٌُٖك عٌٕ اٌّنوو ػٍٝ  –إٌٛه. اٌزفبػً ث١ٓ ٘ن٠ٓ اٌؼٕٖو٠ٓ ٠ئكٞ اٌٝ فٍك وً ػبٌُ اٌْىً. فٟ اٌزم١ٍل ا١ٌَّؾٟ 

 ا٤ة )أٌفب( ِنوو, ٚ ِظٙو هللا ا٤َ )أ١ِٚغب( ِئٔش. هللا ٘ٛ ِنوو ِٚئٔش فٟ هللا. فٟ اٌٛالغ, اْ هللا ٌٗ ٛج١ؼخ صٕبئ١خ, ِظٙو هللا

آْ ٚاؽل. اْ ارؾبك ِظٙو هللا ا٤ة ِغ ِظٙو هللا ا٤َ إٌَّغُ ٚاٌّزٛاىْ ٠ٌُٛل اثٓ هللا. اثٓ هللا ٘ٛ ٚػٟ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ. ػٕلِب 

ْ ٘نٖ ا٤فىبه رطجغ ػٍٝ ػٕٖو هللا ا٤َ ٚ رٖجؼ أّىب٨ فٟ ٠ْغ ٔٛه هللا ا٤ة ِٓ ف٩ي ا٤فىبه اٌّٛعٛكح فٟ ػمً ا٨ثٓ, فب

 اٌؼبٌُ اٌّبكٞ.  

ا٤َ. اٌزفبػً ث١ٓ اٌؼٕٖو٠ٓ ا٠٨غبثٟ ٚ اٌٍَجٟ,  -ٚ٘نا ٠ؼٕٟ اْ وً ّٟء ُفٍك, أّب ُفٍك ِٓ عٛ٘و هللا, ِٓ عٛ٘و هللا ا٤ة  

١ٍمخ صبثزٗ ِٓ ف٩ي اٍزّواه رلفك ٔٛه هللا اٌَّزّو, ا٤ة اٌقبٌك ِغ إٌٛه ا٤َ ٠ؼطٟ اٌْىً فٟ وبفخ اٌؼبٌُ. رجمٝ أّىبي اٌق

اٌطبلخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌزٟ ٔلػٛ٘ب اٌوٚػ اٌملً, اٌٝ وبفخ َِز٠ٛبد ف١ٍمخ هللا. ٠ٖف وزبة اٌوإ٠ب ٘ن٠ٓ اٌىبئ١ٕٓ ثبٍُ أٌفب ٚ أ١ِٚغب, 

ُ اٌْىً, ٌٚىٓ ٌُ ٠قٍمب ّق١ٖب ا٤ٚي ٚ ا٢فو. أٌفب ٚ أ١ِغب ّ٘ب أػٍٝ ٚعٛك ّقٖٟ هلل, ّٚ٘ب اٌٍناْ ثلآ ػ١ٍّخ فٍك, أػٕٟ ػبٌ

وً ّٟء فٟ ػبٌُ اٌْىً. ٚٙؼذ أٌفب ٚأ١ِغب اٌمبٌت أٚ اٌْىً ا٤ٍبٍٟ ٌٍؼبٌُ. ٚ٘نا اٌمبٌت ٘ٛ ثٕبء روارجٟ ٌٗ ػلح َِز٠ٛبد, 

٠ّٚىٓ ٕٚفٗ ثبٔٗ ريا٠ل فٟ مثنثبد أٚ ا٘زياىد َِزّوح ٌطبلخ إٌٛه, ٚرٖٛهٖ ثبٔٗ ٍٍٍَخ ِٓ اٌَّز٠ٛبد رٖله ِٓ ِووي 

. ٘نا اٌزٖٛه ١ٌٌ ٕؾ١ؾب و١ٍب, ٌٚىٓ ٨ رٛعل ٕٛهح ِبك٠خ ٠ّىٕٙب اْ رٖف ثبٌللخ ف١ٍمخ هللا. أٌفب ٚ أ١ِغب ١ٌَب اٌىبئ١ٕٓ اٌىبئٓ

ا٤َ( فٍك أثٕبء ٚ ثٕبد هللا.   –اٌوٚؽ١١ٓ فٟ اٌٛعٛك, ٤ّٔٙب فٍمب وبئٕبد أفوٜ. ٌنٌه ٠ّىٓ اٌمٛي أْ هللا )ا٤ة   

و ٚؽلح ِغ ٚالغ هللا, أٙب ؽبٌخ اٌّٛد اٌوٚؽٟ اٌزٟ ٠ّىٓ اْ ٔلػٛ٘ب ؽبٌخ ٚػٟ ٙل ؽبٌخ اٌٛػٟ اٌزٟ ٔؾ١ب٘ب ٟ٘ فٟ غ١    

ا١ٌَّؼ أٚ ٚػٟ اٌضٕبئ١خ. ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ُِّٖ ٌىٟ ٠جمٟ اٌٛؽلح ث١ٓ اٌقبٌك ٚاٌق١ٍمخ. ٌنٌه فبْ ؽبٌخ ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ 

, َِبفخ, أمَبَ ث١ٓ اٌقبٌك ٚاٌّقٍٛق, ث١ٓ هللا رؼبوٌ اٌٛؽلح, أػٕٟ ا٨ٔفٖبي ٚ ا٨ٔمَبَ . ؽبٌخ ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ روٜ فوق

اٌنٞ ٔظٓ أٗ ٍبوٓ فٟ اٌفٚبء اٌقبهعٟ ٚا٨َٔبْ. ٔغّذ ؽبٌخ اٌّٛد اٌوٚؽٟ ٘نٖ ػٓ لجٛي اٌٛػٟ ٤ٚ٘بَ ٕبكهح ػٓ فىو 

ٔب. ػٍٝ ا٨َٔبْ اْ ٙل ا١ٌَّؼ, ٚأفىبه ٚرؼب١ٌُ أ٠لرٙب رؼب١ٌُ اٌّغزّغ ٚاٌضمبفخ ثبٕٔب ِٕف١ٍٖٓ ػٓ هللا. ٚ٘نا ِب أكٜ اٌٝ ظٙٛه ا٤

٠ىزْفٙب, ٠زؾلا٘ب ٚ ٠زقٍٝ ػٕٙب فٟ اٛبهٖ اٌفىوٞ, َِزجل٨ ا٠ب٘ب ثؾك ا١ٌَّؼ, ٚثنٌه ٠َّؼ ٥ٌٔب اْ رّٛد. ؽك ا١ٌَّؼ ٠زؾلٜ 

وً ٘نٖ ا٨ٚ٘بَ. ؽبٌخ اٌٛػٟ ا١ٌّ٘ٛخ ٘نٖ ٔظود اٌٝ ٠َٛع ٚهفؼزٗ ٤ْ ٠ىْٛ هللا ػٍٝ ا٨هٗ, أٞ ُفٍك ثًّء لبِخ ا١ٌَّؼ. 

هد ِىبٔخ إٌبً ٤ْ ٠ىٛٔٛا ف٩ئك أكٔٝ ِٓ ٠َٛع, ام عؼٍذ ِٓ ٠َٛع اٍزضٕبء ثل٨ ِٓ للٚح, ٔبف١خ اٌمٛح ٚا٠ٌٛٙخ ٚ٘ىنا أؾل

اٌوٚؽ١خ اٌىبِٕخ فٟ ا٨َٔبْ. ٚ٘نا ِب ِٕغ إٌبً ِٓ ارقبم ؽ١بح ٠َٛع للٚح ٌىٟ ٠زجؼٛا فطٛارٗ ٚ ٠ٍٖٛا اٌٝ ًِء لبِخ ا١ٌَّؼ, 

ٚللهرُٙ ػٍٝ ػًّ وً ِب ػٍّٗ ٠َٛع. فىو ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ ٘ٛ اٌطو٠ك ٚاٌؾك ٚاٌؾ١بح.  وّب ًٕٚ ٠َٛع, ِؼ١ٍٕٓ ٚؽلرُٙ ِغ هللا

, ٚأّب انٕحٍذ٨ أؽل ٠ؤرٟ اٌٝ ا٢ة ا٨ ثٛاٍطزٗ. فىو ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ ٘ٛ ا١ٌٍٜٛ اٌٛؽ١ل ث١ٓ هللا ٚا٨َٔبْ. ٌُ ٠ىٓ ٠َٛع اثٓ هللا 

. ٔؾٓ ا٠ٚب وٍٕب اثٕبء ٚثٕبد هللا ّٕٙب ٔز١غخ رجٕٟ انٕحٍذٛ اثٓ هللا ًٕٚ اٌٝ اْ ١ٖ٠و اثٕب هلل ثبرؾبكٖ ِغ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ اٌنٞ ٘

هللا اٌىٍٟ ٌٕب. ٤ْ اٌوِٚبْ وبٔٛا ٠ئِْٕٛ اْ ا٨ِجوٛٛه وبْ هللا ػٍٝ ا٤هٗ, أزمٍذ ٘نٖ اٌفىوح اٌٝ اٌى١َٕخ ٚأُػزجو ٠َٛع أٗ 

 هللا ػٍٝ ا٤هٗ, اثٓ هللا اٌٛؽ١ل. 

ف٩ي, ِب رلػٖٛ اٌى١َٕخ اٌغوث١خ, اٌؾجً ث٩ كٌٔ, أٞ أْ ٠َٛع ُؽجً ثٗ ثطو٠مخ غ١و ٌُ رىٓ ٨ٚكح ٠َٛع ِٓ اِٗ ِو٠ُ ِٓ   

ٛج١ؼ١خ, أٚ اْ ِو٠ُ ُؽجً ثٙب ث٩ كٌٔ اٌقط١ئخ اٌغل٠خ. اٌؾجً ث٩ كٌٔ ٠ؼٕٟ أٔٗ ثؼل ى٠بهح ا٩ٌّن ٌّو٠ُ ٚ لجٌٛٙب ث٨ٛكح ٠َٛع 

ِٓ أعً فلِزٗ اٌق١ٕ٩خ. أُػط١ذ ٌٙب اٌوإ٠خ اٌلاف١ٍخ ٌّؼوفخ ِٕٙب, أُػطٟ ٌٙب اٌّفَٙٛ إٌمٟ, اٌوإ٠خ اٌطب٘وح ِٓ أعً ٠َٛع ٚ 

٠ٛ٘خ ٠َٛع ثبٔٗ وبئٓ هٚؽٟ, ٌّٚبما عبء اٌٝ ا٤هٗ ٚ ِب ١ٍزُّ فٟ رٍه اٌؾ١بح اٌي١ِٕخ. أِٚذ ِو٠ُ ؽ١برٙب ٟٚ٘ رزَّه ثٙنٖ 

ٌمل هأد ِو٠ُ فٟ إٌٙب٠خ أْ  اٌوإ٠خ إٌم١خ, ٚهأرٙب ؽم١مخ ٚالؼخ ػٕلِب أظٙو ٠َٛع وبًِ ١َِؾب١ٔزٗ ٚ رُّ فلِزٗ اٌق١ٕ٩خ.

فلِخ ٠َٛع وبٔذ ٔبعؾخ, ٤ٔٗ ًٕٚ اٌٝ ًِء اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ٚ ثو٘ٓ ٌٍٕبً ػٍٝ ٚعٛك ٛو٠ك ١ٌٍَّؾب١ٔخ اٌْق١ٖخ ػ١ٍُٙ 

 ارجبػٗ.   

غؼٍٗ اثٕب هلل. ٌُ )أ١ِغب( ٠ّىٓ اْ ٠ؾً فٟ وً أَبْ ٚ ٠هللا األو )أٌفب( ِغ  هللا األةاٌٛؽ١ل, اٌٌّٛٛك لجً اٌل٘ٛه, ِٓ رفبػً  اثٍ هللا

٠ىٓ ٠َٛع اثٓ هللا اٌٛؽ١ل اٌٌّٛٛك لجً اٌل٘ٛه, ٚأّب ٕبه اثٕب هلل فٟ مٌه اٌزغَل.  ٠َٛع ٕبه "اثٓ هللا", ٌىٕٗ ١ٌٌ اثٓ هللا 

 . اثٓ هللا اٌٛؽ١ل ٠ّىٓ اْ ٠ؾً فٟ اٞ أَبْ. ٌٕنوو أْ ٠َٛع كػب ٔفَٗ "اثٓ ا٨َٔبْ" ٌىٟ ٠و٠ٕب ثبٔٗ غ١و ِقزٍف ػٕب, أٗانٕحٍذ
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أَبْ ِضٍٕب, ٌىٓ رًٕٛ ِٓ ف٩ي إٌّٛ اٌوٚؽٟ اْ ١ٖ٠و اثٕب هلل ثبرؾبكٖ ِغ ماد ا١ٌَّؼ اٌىٍّخ, ا٤ثٓ اٌٛؽ١ل ٥ٌة فٟ كافٍٗ. 

٘نٖ اٌق١ّوح  ِٓ ف٩يؼ اٌؾٟ, اٌٝ وً ِٓ ٠مجٍٗ ١ٌّٕٛ أٞ وٍّخ ا١ٌَّ ,عٛ٘و فلِخ ٠َٛع رىّٓ فٟ ِٕؼ عيء ِٓ و١بٔٗ وق١ّوح

ّٟ ا١ٌٙ٦خ ٚ ١ٖ٠و ٘ٛ أ٠ٚب اثٕ ػٍٝ ا٤هٗ.  ٌنٌه ٨ ٠وغت ٠َٛع اْ ٔىْٛ ١َِؾ١١ٓ, ثً َِؾبء ِضٍٗ, وً  ب هلل, ا١ٌَّؼ اٌؾ

 أَبْ ٠غَل فٟ مارٗ ؽبٌخ ا١ٌَّؼ اٌّضب١ٌخ ٚ ١ٖ٠و اثٕب هللا, اٌىٍّخ فٟ اٌغَل.

ٌق١ٍمخ اٌّزٛاىٔخ. ٠ٖله ا٦ثٓ ػٓ ا٤ة ٚ ا٤َ, ٚ ٠ىْٛ كٚهٖ فٟ رٛاىْ اٌمٜٛ اٌزّلك٠خ ٚ ا٨ٔىّب١ّخ, ٚمٌه ثزَّىٗ ثوإ٠خ ا

ا٦ثٓ ٘ٛ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ. ٨ رّٕٛ إٌفٌ ِٓ أعً إٌّٛ فمٜ, ثً ٌزىْٛ ِْبهوخ هللا فٟ ػًّ اٌق١ٍمخ ٚ رؼجو ػٓ وّبي هللا فٟ 

اٌق١ٍمخ اٌّبك٠خ, ٌزغٍت ٍِىٛد هللا ػٍٝ ا٤هٗ. ٚ ٠ىْٛ مٌه ِٓ ف٩ي لٛح اٌوٚػ اٌملً. اٌوٚػ اٌملً ٘ٛ اٌطبلخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌزٟ 

ٚٞ اٌجوا٠ب وٍٙب ثبٌؾ١بح اٌّؾ١١خ, ثلْٚ رلفمٙب اٌَّزّو ٨ ٠جمٝ ّٟء ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح. كٚه اٌوٚػ اٌملً ٘ٛ أْ ٠ؼجو ػٓ وّبي رو

هللا فٟ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ, ثبثمبئٗ ػٍٝ ؽبٌخ ّٔٛ َِزّو, ّٔٛ ِزٛاىْ ٠ؼجو ػٓ وّبي هإ٠خ ا٤ثٓ. ٟٚ٘ هإ٠خ رزّٚٓ وّبي اٌمطج١خ 

ا٤َ. اٌوٚػ اٌملً ٍِزيَ أْ ٠ؼجو ػٓ مارٗ فٟ رٛافك ِغ لٛا١ٔٓ هللا.  -ا٨ٔىّب١ّخ هلل ا٤ة  ث١ٓ اٌمٛح اٌزٍٛؼ١خ ٚاٌمٛح  

(. وٍّخ هللا, اٌمٛح ا١ٌٙ٨خ اٌق٩لخ, رغٟء اٌٝ أٞ عَل أَبٟٔ. هللا ٔفَٗ ٠ٕيي اٌٝ 14:1 ب"اٌىٍّخ ٕبه عَلا ٚؽً ث١ٕٕب")٠ٛؽٕ

َِزٜٛ ف١ٍمزٗ, ِزقنا عَلا أَب١ٔب ٚؽب٨ ث١ٓ إٌبً, ثْىً اٌٗ ٚ أَبْ ِؼب. اٌىٍّخ ؽٍذ فٟ عَل ٠َٛع, ٠ّٚىٓ أْ رؾً فٟ أٞ 

بٌُ. ا٢ة اٌَّبٚٞ ػٕلٖ أ٨ٚك وض١وْٚ, اٌؼبٌُ ٨ ٠قٍٛ ُِٕٙ. ٨ اٌنٞ عبء اٌٝ اٌؼ انٕحٍذ أَبْ. ٌنٌه ٠َٛع ١ٌٌ ٘ٛ اثٓ هللا

٠زٛلف ِؾ١ٜ ا١ٌ٘ٛ٤خ اٌٛاٍغ ػٓ اهٍبي ِٛعبد )أثٕبء( اٌٝ ّٛاٛٝء ٘نا اٌؼبٌُ. وً ِٛعخ رظٙو فٟ عَل أَبٟٔ ٚ رغؼٍٗ اثٕب 

 هلل, فٟ ث٩ك ِقزٍفخ ٚأىِٕخ ِقزٍفخ. 

ا٨ٔغ١ً اثٓ هللا اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١ل, اٌنٞ ٠جمٝ فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ ٚ ٘ٛ كائّب  ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ٌٗ ِظٙو٠ٓ, ا٤ٚي ٘ٛ ِب٠لػٖٛ

ّٟ اٌنٞ ٠ُظٙو مارٗ ِٓ ف٩ي أٞ  ٚاؽل ِغ ا٤ة. اٌضبٟٔ, اثٓ هللا اٌنٞ ٠ٕيي اٌٝ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ, ٚ٘ٛ اٌىٍّخ فٟ اٌغَل, ا١ٌَّؼ اٌؾ

, اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ, فٟ أْ رٙت ػٍٝ اٌؼبٌُ. ٚ٘نا وبئٓ أَبٟٔ ٠َزؼًّ اِىب١ٔخ ٚعٛك ا١ٌَّؼ ف١ٗ ١ٌٖجؼ اٌجبة اٌّفزٛػ  ّٟ ١ٌٍَّؼ اٌؾ

ِب ٔغلٖ فٟ و١ف١خ ا٘زلاء إٌبً ِٓ ف٩ي رج١ْو اٌوًٍ فٟ اٌى١َٕخ ا٤ٌٚٝ. ٌُ ٠جْو اٌوًٍ ِٓ ف٩ي لواءح اٌىزت اٌّملٍخ, ٚ 

ٕبه فٟ لٍٛة اٌَبِؼ١ٓ, فبٍز١مظٛا أّب ٍّؾٛا ٌوٚػ اٌوة أْ ٠زىٍُ ِٓ ف٩ٌُٙ ثْىً اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ. ٘نٖ اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ أّؼٍذ اٌ

هٚؽ١ب ٚ أّٚٛا اٌٝ ؽووخ ٠َٛع, ٚاىكاك ػلك أػٚبء اٌؾووخ ثٙنٖ اٌطو٠مخ. اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ اٌٖبكهح ػٓ اٌوٚػ رقزٍف و١ٍب ػٓ 

زؼًّ اٌىٍّخ اٌٖبكهح ػٓ اٌؼمً ا٨َٔبٟٔ. اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ ٌٙب ؽلح ٚ رؤص١و ِؾجخ ٠قزوق علهاْ اٌغًٙ اٌنٞ ٠ؾ١ٜ ثؼمٛي إٌبً, ف

 ػٍٝ رغ١١و إٌفٌ ٚ ّٔٛ٘ب, اما رمجٍٙب ا٨َٔبْ وق١ّوح رقّو ٚػ١ٗ.  

ِٓ اٌَّبء )اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ(, ٚاٌناد اٌٛاػ١خ فمٜ ٠ّىٕٙب أْ رٖؼل صب١ٔخ اٌٝ اٌَّبء. "رٖؼل  )إٌفٌ( ٔيٌذ اٌناد اٌٛاػ١خ  

٨ٔٙب اِزلاك ٌى١بْ هللا اٌقبٌك. ا٨َٔبْ,ػٕلِب ثؤٔٙب ٌُ رٕفًٖ ِطٍمب ػٓ اٌَّبء, ػٓ ِٖله٘ب,  كصب١ٔخ" اٌٝ اٌَّبء ػٕلِب رزؾم

زخ, اٌزٟ رؼطٟ ا٨ؽَبً ثب٨ٔفٖبي ػٓ هللا, أٞ اٌناد ا٨َٔب١ٔخ اٌّبئ ٟ٘ "٠ٍَُ اٌوٚػ" ٠لػٙب رّٛد ػٍٝ ا١ٌٍٖت, ٘نٖ اٌوٚػ

َّىٍٙب فٟ ٘نا اٌؼبٌُ ا٨َٔبْ ٠ؤفن . ثّٛرٙبا٤ٔب, اٌْق١ٖخ غ١و اٌؾم١م١خ ٚ ٠وفؼٙب  خ عٙبكٖ اٌوٚؽٟٔز١غ اٌْق١ٖخ اٌؾم١م١خ اٌزٟ 

اٌٝ أػٍٝ, ٠غؼٍٙب رمَٛ ٌزٖجؼ ِزؾلح ِغ ّق١ٖزٙب ا١ٌٙ٨خ, اٌّٛعٛكح فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. ؽ١ٕئن ٠ؼوف ِٓ ٘ٛ ٚ ٠ؼوف ا٨ٌٗ 

ق١ٍمخ, اٌٛاؽل غ١و إٌّمَُ. ٚثنٌه ٠ؾمك ارؾبك ا٤ة ا٨ٌٟٙ )هللا غ١و اٌّؼجو ػٕٗ, اٌقبٌك, أٌفب( ِغ ا٤َ ا١ٌٙ٨خ )هللا اٌّؼجو ػٕٗ, اٌ

ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, فٟ و١بٔٗ.  ٔز١غخ مٌه ا٨رؾبك اثٓ هللا, أٞ أ١ِغب(. ٚ ٠ظٙو  

فٟ ِغّٛػخ  1945, ٚ ٘ٛ أؽل اٌىزت اٌّىزْفخ ػبَ 22ا٢ْ, ثؼل ٘نا اٌْوػ, ٠ّىٕه أْ رفُٙ ِب لبٌٗ ٠َٛع فٟ أغ١ً رِٛب   

غ. فمبي ٌز٩ِ ّٙ غ ُ٘ ِضً اٌن٠ٓ ٠لفٍْٛ ٔغغ ؽّبكٞ اٌّٖو٠خ. " هأٜ ٠َٛع ثؼ٘ ا٤ٛفبي اٌُو ّٙ ١نٖ, ٘ئ٨ء ا٤ٛفبي اٌُو

اٌٍّىٛد. فمبٌٛا ٌٗ, ً٘ ٍٕلفً اٌٍّىٛد وؤٛفبي؟ لبي ٌُٙ ٠َٛع, ػٕلِب رغؼٍْٛ ا٨ص١ٕٓ ٚاؽلا., ٚ ػٕلِب رغؼٍْٛ اٌلافً ِضً 

ِنوو ٚ ٨ اٌّئٔش  اٌقبهط, ٚاٌقبهط ِضً اٌلافً, ٚا٤ػٍٝ ِضً ا٤ٍفً, ٚػٕلِب رٛؽلْٚ اٌّنوو ِغ اٌّئٔش, ف٩ ٠ؼٛك اٌّنوو

ِئٔش .....ؽ١ٕئن ٍٛف رلفٍْٛ اٌٍّىٛد". أْ رٛؽ١ل اٌّنوو ا٨ٌٟٙ ِغ اٌّئٔش ا٨ٌٟٙ ٠ئكٞ اٌٝ ٨ٚكح ا٨ثٓ ا٨ٌٟٙ. ٥ٌٍف, 

إٔجؾذ ا١ٌَّؾ١خ اِزلاكا ٌٍل٠ٓ ا١ٌٙٛكٞ ثزوو١ي٘ب ػٍٝ ِظٙو هللا اٌّنوو فمٜ, ٚٔىواْ اٌّظٙو اٌّئٔش. ٚ ٘ىنا فَود, ثؼلَ 

ف٩ٓ إٌفًٛ اٌزٟ رلػٟ أٙب رٍّىٗ.   رٛاىٔٙب, ٛو٠ك  
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ا٤َ. كػٟ ثبٍُ ا٨ثٓ اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١ل ٤ٔٗ ٘ٛ  –اٌق٩ٕخ ٟ٘ اْ ٚػٟ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ ٘ٛ ا٨ثٓ اٌٛؽ١ل اٌٌّٛٛك ِٓ هللا ا٤ة  

 ا٤َ. وً-ا٤ة ٚؽلٖ ٠ؼوف إٍٔٗ. ٌنٌه ٨ ١ْ٠و رؼج١و "ا٨ثٓ اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١ل" اٌٝ ٠َٛع, ثً اٌٝ ا٨ثٓ اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١ل ِٓ هللا

(. اٌىٍّخ, ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ ٠ؼطٟ 12:1ؼطْٛ اٌمٛح ١ٌٍٖٛا اٌٝ ِٖبف أثٕبء ٚ ثٕبد هللا )٠ٛؽٕب ٠اٌن٠ٓ ٠زجؼْٛ اٌطو٠ك اٌلافٍٟ, 

بح ثب١ٌَّؼ ٘نا ٘ٛ ا١ٌٍٜٛ اٌٛؽ١ل ث١ٓ هللا ٚ إٌبً, وً أَبْ ٠ّىٕٗ أْ ٠زًٖ ١ر١ٖو أثٕبء ٚ ثٕبد هللا. ٚػٟ اٌؾاٌمٛح ٌٍٕبً أْ 

ِغ هللا ِجبّوح ِٓ ف٩ٌٗ, اما ارجغ اٌطو٠ك اٌلافٍٟ. اٌفوق ث١ٕٕب ٚث١ٓ ٠َٛع ٘ٛ أْ ٠َٛع ؽمك ٚؽلح ٔفَٗ ِغ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, ِغ 

(, أٞ ٌىٟ 21:2ثطوً 1وب ٌٕب ِضب٨, للٚح, ٌىٟ ٔزجغ فطٛارٗ )اثٓ هللا اٌٛؽ١ل, أِب ٔؾٓ فٍُ ٔؾممٙب. لَّلً ٠َٛع مارٗ ٤عٍٕب, ربه

 ٠ٖجؼ وً ٚاؽل ِٕب ثلٚهٖ ا١ٌَّؼ, وّب ٕبه ٘ٛ.  

" اما كهٍٕب ا٤كة اٌٖٛفٟ فٟ اٌموْٚ ا٤ٌٚٝ. ٌُ ٠ُؼوف هللا فمٜ فٟ ٘نٖ  انٕحٍذ٠ّىٕٕب أْ ٔفُٙ ػجبهح " اثٓ هللا اٌٌّٛٛك 

" ". انٕحٍذ. ٕٚف ثؤٔٗ " اثٓ هللا اٌٌّٛٛك ٚػ، ِٚؼطٟ اٌؾ١بح٩لخ، ٚاٌىٍّخ، ٚاٌواٌّٖبكه ثؤٔٗ ا٢ة ثً ا٠ٚب أٔٗ اٌمٛح اٌق

ٚ٘ىنا ٠ّىٕٕب  " ر١ْو ١ٌٌ اٌٝ عَل ٠َٛع، ٌٚىٓ اٌٝ اٌىٍّخ أٚ اٌوٚػ اٌنٞ ٠َىٓ فٟ اٌغَل أٚ ٠ّىش فٟ ٠َٛع. انٕحٍذاٌٌّٛٛك 

ر١ٖو عَلا كائّب فٟ ّقٔ اٌّوّل اٌوٚؽٟ اٌؾم١مٟ  اٌنٞ عبء اٌٝ اٌؼبٌُ. اٌىٍّخ انٕحٍذأْ ٔفُٙ أْ ٠َٛع ٌُ ٠ىٓ اثٓ هللا 

اٌؾٟ. أٗ ٠ؤرٟ اٌٝ ٘نا اٌؼبٌُ ِٓ أعً ف٩ٓ وً اٌن٠ٓ ٠مجٍٛٔٗ. فٟ أٞ ِىبْ، ػٕلِب ر١ٖو اٌىٍّخ عَلا، ٠ؤرٟ اثٓ هللا اٌٝ ٘نا 

اٌٛاٍغ ػـٓ اهٍبي ِٛعبد)  اٌؼبٌُ. ٌنٌه ١ٌٌ اثٓ هللا ٘ٛ ٚاؽل فمٜ  ٠غٟء ِٓ ا٤ثل٠خ ٠ٌٚٛل ِٓ ا٢ة. ٨ ٠زٛلف ِؾ١ٜ ا١ٌ٘ٛ٤خ

 أثٕبء( اٌٝ ّٛاٛئ ٘نا اٌؼبٌُ. وً ِٛعخ ِٓ اٌىٍّخ رظٙو فٟ عَل اثٓ هللا اٌؾٟ فٟ كٚي ِقزٍفخ ٚأىِٕخ ِقزٍفخ.

. فىو  انٕحٍذاٍطٛهح ا٨ٌٛكح ِٓ ػنهاء، اٌّزؼٍمخ ثؾ١بح ٠َٛع، ٟ٘ أؽل اٌمٛاػل ا١ٌَّؾ١خ اٌزٟ رزؼٍك ثّفَٙٛ اثٓ هللا  

أٗ ثّب أْ ا١ٌَّؼ اٌّزٛلغ ٘ٛ ٚاؽل, امْ ٠غت اْ ٠ىْٛ اثٓ هللا ٚاؽلا"، ٨ ػلح أثٕبء. اْ اٌزؼ١ٍُ ػٓ  ا١ٌَّؾ١ْٛ ا٤ٚائً 

 ٚ أْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٘ٛ أؽل أػٚبء ٘نا اٌضبٌٛس, اٌضبٌٛس: هللا ٚاؽل فٟ اٌغٛ٘و ٌىٕٗ ِضٍش ا٤لب١ُٔ ا٢ة ٚا٦ثٓ ٚاٌوٚػ اٌملً,

أٔج١بء هللا، أثٕبء هللا، ٠ؤرْٛ كائّب اٌٝ ٘نا اٌؼبٌُ. إٌفًٛ اٌطب٘وح ٟ٘ ِضً  ." انٕحٍذعبء ِٓ اٌّفَٙٛ أْ ٠َٛع ٘ٛ" اثٓ هللا 

ِٛعبد ثؾو٠خ رؤرٟ كائّب ِٓ ٔفٌ ِؾ١ٜ ا٢ة اٌَّبٚٞ. وً ٔجٟ ٠قلَ فلِزٗ ا٤ه١ٙخ، صُ ٠ؼٛك اٌٝ اٌّغل ٔفَٗ اٌنٞ وبْ ٌٗ 

اٌن٠ٓ إِٓٛا ثزؼب١ٌُّٙ ػٕلِب وبٔٛا أؽ١بء.  ػٕل ا٢ة. وً اٌّوّل٠ٓ اٌوٚؽ١١ٓ ُ٘ ٚاؽل ِغ ا٢ة. عبإٚا ١ٌقٍٖٛا ٔفًٛ وً

ٚثّؼٕٝ آفو وبٔٛا ِؼبٕو٠ٓ ٌٍٕبً اٌن٠ٓ وبٔٛا َِزؼل٠ٓ ٌمجٛي اٌق٩ٓ.  رؼب١ٌُ ثٛما ٟ٘ ٕؾ١ؾخ، ِضً رؼب١ٌُ ٠َٛع. و٩ 

  اٌزؼ١ّ١ٍٓ أُػط١ب اٌٝ ّؼج١ٓ ِقزٍف١ٓ، فٟ صمبفز١ٓ ِقزٍفز١ٓ، ٚػبٌغب ِظب٘و ِقزٍفخ ل٩١ٍ ٌّظٙو ؽك هللا.

ٔجو٘ٓ اْ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ وابْ ِوّالا ؽم١م١اب، ٚٚاؽالا ِآ اثٕابء هللا، وّاب وابْ ٠َاٛع اٌَّا١ؼ. فاٟ اٌٛالاغ وبٔاذ فلِاخ  ٔؾت اْ

٠َٛع اٍزّواها ٌقلِخ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ. ٕوػ ٠َٛع ثٛٙٛػ اْ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ وبْ ثبٌؾم١مخ إٌجٟ ا١ٌبً اٌنٞ عبء ِاوح صب١ٔاخ. 

اٌنٞ عبء ِوح صب١ٔخ ٌىٟ ٠لػُ فلِخ ٠َاٛع فاٟ اٌغ١ٍاً. ثالْٚ ٠ٛؽٕاب اٌّؼّالاْ ٌاُ ٠ىآ  وبْ ٠ٛؽٕب اٌزمّٔ اٌوٚؽٟ ٌٍٕجٟ ا١ٌبً,

ثبٍزطبػخ ٠َٛع اْ ٠ؾًٖ ػٍاٝ اٌزمالَ اٌوٚؽاٟ اٌٚاوٚهٞ لجاً ثالء فلِزاٗ. عابء ٠ٛؽٕاب ٚ ٠َاٛع ِآ ِلهٍاخ هٚؽ١اخ ٚاؽالح، 

٩ل١خ. لطغ هأٍٗ ِٓ أعً رؼب١ٌّٗ اٌزٟ ٌاُ رىآ ٚػٍّب اٌوٍبٌخ مارٙب اٌّزؼٍمخ ثبٌزٛثخ. ػٍُ ٠ٛؽٕب ثٛعٛك اٌٍ ِطٍمخ ٌٍّجبكٜء ا٨ف

رؾٛٞ ػٍٝ ؽٍٛي ٍٜٚ، رّبِب ِضً ٠َٛع اٌنٞ ٍٕجٗ اٌوِٚبْ ثزؾو٠٘ ِٓ اٌّغّغ ا١ٌٙٛكٞ. و٩ّ٘ب عبثٙب لابكح اٌال٠ٓ ا١ٌٙاٛكٞ 

لح " فٟ أٚه١ٍُّ. ثؼل ِٛد ٠ٛؽٕاب إٔاجؼ ر١ِ٩انٖ ر١ِ٩انا ١ٌَاٛع. وّاب لابي ٠َاٛع "٠غات أْ ٠ىاْٛ ٕ٘ابن هاع ٚاؽال ٌوػ١اخ ٚاؽا

.ػٕلِب ػٍُ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ أْ هأٍٗ ٍا١مطغ، ١٘اؤ ر١ِ٩انٖ ٤ْ ٠مجٍاٛا ٠َاٛع ف١ٍفاخ ٌاٗ. لابي:" اٌانٞ ٠اؤرٟ ثؼالٞ ٘اٛ ألاٜٛ ِٕاٟ" 

 (. ثىً رٛاٙغ، هغت ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ فٟ أْ ٠ىْٛ ٌلٜ ر١ِ٩نٖ ا٠ّبْ لٛٞ فٟ ف١ٍفزٗ ٠َٛع.3:11)ِزٝ

 21ٍٍطخ وبْ ٠ؼٍُ، وبْ عٛاثٗ أٔٗ ف١ٍفخ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ )٠ٛؽٕب ػٕلِب ٍؤي هعبي اٌل٠ٓ ا١ٌٙٛكٞ فٟ ا١ٌٙىً ٠َٛع ثؤٞ 

(. ٍؤٌُٙ ٠َٛع: "ً٘ وبٔذ ِؼّٛك٠خ ٠ٛؽٕب ِٓ اٌَّبء أٚ ِٓ إٌبً؟".  هفٚٛا ا٨عبثخ ػٍٝ ٘نا اٌَئاي ٤ْ ٠ٛؽٕب 26_23:

هللا. لٖل ٠َٛع اْ ٠مٛي أْ وبْ ِؼوٚفب ٌلٜ إٌبً ع١ّؼب ثؤٔٗ ٔجٟ ١ٌٌٚ فمٜ أَبٔب ثبها. أٗ وبْ ا٠ٚب أَبٔب ِو٩ٍ ِٓ 

ِؼّٛك٠خ ٠ٛؽٕب وبٔذ ِٓ اٌَّبء. فبما وبْ ػٕلُ٘ ا٠ّبْ ث١ٛؽٕب، ف١غت أْ ٠ىْٛ ػٕلُ٘ أ٠ٚب ا٠ّبْ ثٗ، ٨ْ ٠ٛؽٕب ػّلٖ ٚػ١ٕٗ 

ٌىٟ ٠َزّو اٌزج١ْو فٟ رؼب١ٌّٗ مارٙب ٚ ٠ىْٛ ف١ٍفخ ٌٗ. ّوػ ٠َٛع أْ ٍٍطزٗ ثؤػطبء إٌبً اٌزؼب١ٌُ ا١ٌٙ٨خ عبءد ِٓ ا٢ة 

اػزوف ٠َٛع أ٠ٚب ثؼظّخ ِوّلٖ ٠ٛؽٕب فمبي: "ث١ٓ اٌن٠ٓ ٌٚلٚا ِٓ إٌَبء، ٌُ ٠ىٓ  ِٓ ف٩ي ِوّلٖ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ. ّبٚٞاٌَ

(. ٌّبما لبي ٠َٛع ٘نا اٌى٩َ؟  لبي مٌه ٨ٔٗ إٔجؼ ا١ٌَّؼ اثٓ هللا اٌؾٟ، ِٓ ف٩ي فلِخ 11:11اػظُ ِٓ ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ" )
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٠ك اٌّئكٞ اٌٝ ا٨ة اٌَّبٚٞ. أٍ٘ٗ ٠ٛؽٕب ٌىٟ ٠زًٖ ِغ اٌوٚػ، أٚ وٍّخ هللا، ّٚٙل أْ ٠ٛؽٕب. ػّلٖ ٠ٛؽٕب ٚٚٙؼٗ ػٍٝ اٌطو

ِٓ اٌُّٙ علا أْ ٔؼوف  أْ ٔمطخ ا٨ٔؼطبف فٟ ؽ١بح ٠َٛع  اٌوٚػ وبْ ٔبى٨ ػ١ٍٗ، هافؼب ٔفَٗ اٌٝ أػٍٝ ِٕبىي اٌوة اٌَّبٚثخ.

 زؼ١ٍُاٌ جلأ١ٌ عٙيٖ ٖ اٌوٚؽٟ، ٚ٘ٛ اٌنٞ ٌٝ ٠َٛع. وبْ ِوّلٌُ ٠ىٓ ٠ٛؽٕب أَبٔب ػبك٠ب ثبٌَٕجخ ا عود ثؼل اٌّؼّٛك٠خ ِجبّوح.

 اٌّئكٞ اٌٝ هللا ا٨ة. اٌوٚؽٟ اٌلافٍٟ اٌطو٠ك ؽٛي

ث١ٓ هللا ٚإٌبً فٟ وً ىِبْ ِٚىبْ ٘ٛ اٌّوّل اٌوٚؽٟ اٌنٞ عٛ٘وٖ ا١ٌَّؼ، اٌىٍّخ ا١ٌٙ٦خ. ٨ وٕٙخ أٚ ِؼ١ٍّٓ  انٕحٍذا١ٌٍٜٛ 

ٚا٦َٔبْ. ٨ ٠مله ػمً ا٦َٔبْ أْ ٠َزٛػت ثٌَٙٛخ ِب ػٍّخ ٠َٛع ثؤْ ا٦َٔبْ ٠ؾزبط ٠َزط١ؼْٛ أْ ٠ؼٍّٛا وٍٛطبء ث١ٓ هللا 

اٌٝ فلِخ أَبْ هٚؽٟ ٠ىْٛ فٟ آْ ٚاؽل ػٍٝ َِزٛاٖ ا٦َٔبٟٔ َِٚزٜٛ ا٢ة اٌَّبٚٞ، ١ٌزؼٍُ ِٕٗ ػٓ هللا ٠ْٚبهن فٟ ؽ١برٗ. 

. ً أفىبه هللا اٌٝ ا٦َٔبْ ِٓ ف٩ي اٌىٍّخ اٌّزغَلح، (. ر28ٖ: 8" أٔب ٨ أرىٍُ ِٓ ٔفَٟ، ثً ِب ػٍّٕٟ أثٟ اٌَّبٚٞ ")٠ٛؽٕب

 ., اٌنٞ ٠يهع عيء ِٕٙب وق١ّوح  فٟ لٍت اٌز١ٍّناٌّوّل اٌوٚؽٟ اٌؾٟ اٌؾم١مٟعٛ٘و

". فٟ اٌجلء وبْ هللا، اٌىبئٓ اٌوٚؽٟ إٌمٟ اٌنٞ مٛاد اٌَّب٠ٚخفمٜ ؽَت رؼب١ٌُ ا٣ٌٌة "  انٕحٍذ٠ّىٕٕب أْ ٔفُٙ ػجبهح " اثٓ هللا 

خ ٌلػٝ اٌقبٌك. اٌقبٌك ٘ٛ رْق١ٔ ٌؾبٌٗ. ٘نا اٌىبئٓ ٌُ ٠قٍك ٘نا اٌؼبٌُ اٌّبكٞ. ُفٍك ٘نا اٌؼبٌُ ثٛاٍطخ ِظٙو آفو هلل ٠ ٨ ّىً

اٌىبئٓ اٌوٚؽٟ إٌمٟ. ػٕلِب ثلأ هللا ػًّ اٌق١ٍمخ لبي: " ١ٌىٓ ٕ٘بن ٔٛه ". أصٕبء ٘نا اٌؼًّ، اٍزقوط اٌقبٌك ِٓ ؽبٌخ هللا اٌىبئٓ 

ٕٛهاٌنٞ ٠ّىٓ رؾ٠ٍٛٗ اٌٝ أٞ ّٟء ٠ّىٓ ٧ٌَٔبْ أْ ٠زٖٛهٖ. رٕغُ ٘نٖ اٌق١ٍمخ اٌّبك٠خ ػٓ اٌزلافً ث١ٓ إٌمٟ ِبكح، أػٕٟ اٌ

اٌزؼج١و٠ٓ ٌٛػٟ هللا. اٌقبٌك ٘ٛ ؽبٌخ ا٠غبث١خ ٔبّطخ ٌٍٛػٟ، ٠ؼًّ ػٍٝ ػٕٖو إٌٛه اٌٍَجٟ. ٌنٌه، هللا ٘ٛ اٌقبٌك اٌّنوو ) 

 ٌٝ ٘ن٠ٓ اٌىبئ١ٕٓ اٌوٚؽ١١ٓ فٟ وزبة هإ٠ب ٠ٛؽٕب ثبٍُ أٌفب ٚأ١ِٚغب.ا٨ة(، ٚإٌٛه ٘ٛ اٌّئٔش ) ا٤َ(. رّذ ا٨ّبهح ا

٤ٔٗ ٘ٛ ٚؽلٖ ٠ؼوف  انٕحٍذا٤َ. ُكػٟ ثبٍُ ا٤ثٓ اٌٌّٛٛك  -اٌٌّٛٛك ِٓ هللا ا٨ة  انٕحٍذاْ ٚػٟ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ ٘ٛ ا٤ثٓ 

ٚأ١ِٚغب. رغَلاد اٌٛػٟ فٟ ؽ١بح ا١ٌَّؼ، إٍٔٗ. ٠ٛعل وبئٕبد هٚؽ١خ روارج١خ رًٖ اٌٝ أػٍٝ اٌىبئٕبد اٌوٚؽ١خ، أػٕٟ اٌٝ أٌفب 

٨ ١ْ٠و رؼج١و " ا٤ثٓ اٌٌّٛٛك  أٚ لٛح ف١ْٕٛ، ظٙود فٟ ثٛما، ٚوو٠ْٕب، ٠َٚٛع ا١ٌَّؼ ٚاٌؼل٠ل ِٓ اٌّوّل٠ٓ اٌوٚؽ١١ٓ.

ىٍّخ. ٘نا ا٤َ. ٚ٘نا اٌزؼج١و أ٠ٚب كػٟ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ، اٌ -هلل ا٨ة  انٕحٍذ" اٌٝ ٠َٛع، ثً اٌٝ ا٦ثٓ اٌٌّٛٛك  انٕحٍذ

اٌٛػٟ ٘ٛ ؽبٌخ و١ٔٛخ ٌٍٛػٟ. ٠ظٙو ٘نا اٌٛػٟ فٟ أَبْ ِب فمٜ ػٕلِب ٠زؾل ِؼٗ. وً اٌن٠ٓ ٠زجؼْٛ اٌطو٠ك اٌلافٍٟ، ٠ؼطْٛ 

، ٚػٟ انٕحٍذ(. مٌه أُٔٙ ٠وْٚ أٔفَُٙ ٚاؽلا ِغ هللا. ا٤ثٓ اٌٌّٛٛك 12: 1اٌمٛح ١ٌٍٖٛا اٌٝ ِٖبف أثٕبء ٚثٕبد هللا )٠ٛؽٕب

َٔبْ، اٌىٍّخ )١ٌٌ ٠َٛع( ٠ؼطٟ اٌمٛح اٌٝ إٌبً ١ٖ١ٌوٚا أثٕبء ٚثٕبد هللا. ا١ٌٍٜٛ اٌٛؽ١ل ث١ٓ هللا ٚا٦َٔبْ ا١ٌَّؼ اٌؾبي فٟ ا٦

٘ٛ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ. وً وبئٓ أَبٟٔ ٠ّىٕٗ أْ ٠ؾًٖ ػٍٝ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ثبرجبػٗ ٛو٠مب كاف١ٍب ٠ئكٞ اٌٝ اٌق٩ٓ، 

 ِٚٓ ف٩ٌٗ ٠َزط١غ أْ ٠زًٖ ِجبّوح ِغ هللا.

فٟ اٌّؾبكصخ ث١ٓ ٠َٛع ١ٔٚمٛك٠ًّٛ، ٔؼوف ػٓ ٙوٚهح ا٨ٌٛكح اٌوٚؽ١خ ٧ٌَٔبْ ١ٌلفً ٍِىٛد هللا. ٔوٜ ٘نٖ ا٨ٌٛكح اٌوٚؽ١خ 

ف٩ي ِؼّٛك٠خ ٠َٛع. ػٕلِب ػَّل ٠ٛؽٕب اٌّؼّلاْ ٠َٛع ٔيي هٚػ هللا ا٢ة ػٍٝ لٍت ٠َٛع. أػٍٓ ٕٛد هللا ا٢ة أْ ٠َٛع 

وبْ ٠َٛع اثٓ هللا اٌؾج١ت لجً ِؼّٛك٠زٗ؟ وبْ ٠َٛع ث١ٓ اٌوعبي اٌن٠ٓ وبْ ػٕلُ٘ ٔفًٛ  (. 17ً٘ـ16: 3٘ٛ اثٕٗ اٌؾج١ت ) ِزٝ

ِٓ اثٕبء هللا، ١ٌٌٚ اثٓ  ٔاحذهلل. ٠َٛع ٘ٛ  ٠ٖٚجؼ اثٕب.  انٕحٍذٔبٙغخ، ٌنٌه اٍزطبع أْ ٠ؾمك ٚؽلح ٔفَٗ ِغ اثٓ هللا اٌٌّٛٛك 

ي اثٓ هللا اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١ل، ٚإٔجؼ اثٕب هلل. وبْ ٠َٛع اٌملٚح اٌوٚؽ١خ هللا اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١ل. أٗ اثٓ ا٦َٔبْ اٌنٞ ٌٚل صب١ٔخ ِٓ ف٩

١ٌجو٘ٓ أْ وً إٌبً ٌل٠ُٙ اٌملهح اٌىبِٕخ ١ٖ١ٌوٚا ِضٍٗ. رؤٌُ ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٤عٍٕب، ٍٕت ػمٍٗ ا٤ٔبٟٔ، ٌٚجٌ فىو ا١ٌَّؼ، لَلً 

 (.21: 2ثطوً  1مارٗ ٦عٍٕب ربهوـب ٌٕـب ِضب٨ ٌىـٟ ٔزجغ فطٛارٗ) 

٠ٌٛل صب١ٔخ ِضٍٗ، ِٓ ف٩ي اثٓ هللا  طٙوا كاف١ٍب اٍزؼلاكا ٌى٠ِٟغت أْ ٠ىْٛ ٗ ٠َٛع ١ٌٕمٛك٠ًّٛ ٠ؼٕٟ أْ وً أَبْ ِب لبٌ

اثٕب أٚ ثٕزب هلل. " ٦ْ وً ِٓ ٠ُمبك ثوٚػ هللا ٠ٖجؼ اثٕب هلل ١و ٠ٖٚ اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١ل، اٌٛػٟ فٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ، هٚػ هللا، 

ا٤َ أؽت اٌؼبٌُ ؽزٝ أهًٍ اثٕٗ اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١ل اٌٝ اٌؼبٌُ ٌىٟ ٠ُؼطٟ إٌبً اٌؾ١بح ا٤ثل٠ـخ )  -(. هللا ا٨ة 14: 8")ه١ِٚٗ

اٌؾ١خ، رُْب٘ل ثْىً ٔٛه فٟ اٌمٍت. ٠ُو٠ٕب  ، هٚػ هللا، اٌٛػٟ فٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ، اٌىٍّخانٕحٍذ(. اثٓ هللا اٌٌّٛٛك 16: ٠3ٛؽٕب

ِٓ  ٕبً أؽجٛا اٌظٍّخ ثل٨. أغ١ً ٠ٛؽٕب ٛج١ؼخ اثٓ هللا اٌٌّٛٛك اٌٛؽـ١ل. " ٚ٘نٖ ٟ٘ اٌل٠ٕٛٔخ، أْ إٌٛه عبء اٌٝ اٌؼبٌُ، ٌٚىٓ اٌ
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ٛػٟ ػٓ اٌؾ١بح  ثب١ٌَّؼ، اٍزجلي ثبٌظٍّخ. غ١بة اٌ ٌلٜ إٌبً, ػٓ اٌمٍت ا٨ٌٟٙ إٌٛه ٤ْ أػّبٌُٙ وبٔذ ّو٠وح ". غ١بة إٌٛه

 اٍزجلي ثؾ١بح اٌٛػٟ ثٚل ا١ٌَّؼ.

" أٔب ٚا٢ة  ٚ ٠ٖوػ, وّب ٕوػ ٠َٛع: ػ٩لخ ِغ هللا ا٢ة،  ٠قزجو٘ب  لفً وً ّقٔ ٠مجٍٗ اٌٝرىّٓ ِّٙخ ٠َٛع ثؤْ ٠ُ 

خ ٦ظٙبه اٌٛػٟ فٟ اٌؾ١بح وبْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌملٚح أٚ اٌْب٘ل اٌؾٟ ٌىً اٌىبئٕبد ا٦َٔب١ٔخ ثؤُٔٙ ٠ٍّىْٛ اٌملهح اٌىبِٕ " .ٚاؽل

ثب١ٌَّؼ، أٞ فىو ا١ٌَّؼ ف١ُٙ. ٘نا ٘ٛ عٛ٘و اٌوٍبٌخ اٌزٟ للِٙب ٠َٛع اٌٝ اٌؼبٌُ. وبْ ٠َٛع هٍٛي اٌٛػٟ فٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ 

ثً اٌٛػٟ فٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ف١ٗ. ٌُ  ,اٌىٟٛٔ. ٌُ ٠ىٓ ٠َٛع ٠ؼٕٟ أْ عَلٖ اٌّبكٞ أٚ ّق١ٖزٗ وبٔذ " اٌطو٠ك ٚاٌؾك ٚاٌؾ١بح "

٠ىٓ ٘ٛ اٌٛؽ١ل اٌنٞ اٍزطبع اظٙبه ٘نا اٌٛػٟ اٌىٟٛٔ ف١ٗ. وً أَبْ ػٕلٖ اٌملهح اٌىبِٕخ ١ٌورفغ اٌٝ ِب فٛق للهارٗ اٌّؾلٚكح 

 ٌىٟ ٠ّٕٛ ٠ُٚظٙو هٚػ ا١ٌَّؼ ؽزٝ ٠ًٖ اٌٝ َِزٜٛ هٚؽٟ ٠ئٍ٘ٗ أْ ٠ُٖوػ، ِضً ٠َٛع، " أٔب ٚا٢ة ٚاؽل ".

ٕٚٔظو ا١ٌٗ ثؤٔٗ ٚاؽل ِٓ أثٕبء هللا.  انٕحٍذ،م١خ ١ٌَٛع ا١ٌَّؼ ثؤٔٗ اثٓ هللا اٌق٩ٕخ، ػ١ٍٕب أْ ٔزقٍٔ ِٓ اٌٖٛهح غ١و اٌؾم١

ػٕل هللا أثٕبء وض١وْٚ. ػ١ٍٕب أْ ٔؾوه أٔفَٕب ِٓ اٌزٛلغ، غ١و اٌٛالؼٟ، ثؤْ ٠َٛع ٍٛف ٠ٕيي ٠ِٛب ِب ِٓ اٌَّبء، ٠ٚؾً وً 

ٌٝ ع١ّغ اٌّٙز١ّٓ ثبٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ ٛو٠مب هٚؽ١ب. ِْبوٍٕب. ا١ٌَٛ، ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٘ٛ وبئٓ هٚؽٟ وٟٛٔ، ٌٗ ؽٚٛه هٚؽٟ، ٠ُملَ ا

أٗ ١ٌٌ اٌّقٍٔ اٌنٞ َٔؤٌٗ أْ ٠ؤرٟ ٠ُٚقٍٖٕب ثطو٠مخ آ١ٌخ. أٔٗ اٌّؼٍُ اٌوٚؽٟ اٌنٞ ٠ؼٍّٕب و١ف ٔقٍٔ ٔفٍٕٛب ثٛاٍطخ إٌّٛ 

ػٍّذ ا١ٌَّؾ١خ فطؤ. أْ  ٠َـٛع .  اٌٍّٖمخ ث١َٛع ػجبهح "اثٓ هللا "ٌُ رفُٙ  ا١ٌَّؾ١خ ٍف،فٟ اٌٛػٟ فٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ. ٥ٌ

اٌضبٌٛس ا١ٌَّؾٟ ثبٌناد ٘نا اٌموآْ هف٘  مٌه، ٩ٔؽع أْ "،أؽل أػٚبء اٌضبٌٛس اٌّملً. ٚٔز١غخ انٕحٍذ٘ٛ " اثٓ هللا اٌٌّٛٛك 

٘نا  اثٓ هللا أؽل أػٚبء ٘نا اٌضبٌٛس . هف٘ اٌموآْ "ا٨ثٓ", أػٕٟ ٘ٛف١ٗ  ٠َٛع  اٌنٞ اٌّْىً ِٓ ا٢ة ٚا٤ثٓ ٚاٌوٚػ اٌملً،

, ٚ ٠ىْٛ ٌٗ ثبٌزبٌٟ ٍبً عَٕٟ، فَؤي: و١ف ٠ُّىٓ هلل أْ ٠ىْٛ ٌٗ ىٚعخأػٍٝ  -اٌنٞ ف١ٗ ػ١َٝ أؽل أػٚبء اٌضبٌٛس  – اٌضبٌٛس

اٌموآْ ٌُ ٠وف٘ فىوح   أْ ٕ٘ب ِٓ اٌُّٙ أْ ٩ٔؽع ٚ اٌوٚػ اٌملً.ثب٨ٙبفخ اٌٝ ا٤ة  ا٤ثلٞ أٞ هف٘ وْٛ  ػ١َٝ هللا ؟ٌٚل

وبْ ٘لف اٌموآْ فمٜ أْ ٠ٖؾؼ اٌّفَٙٛ ؽٛي  .ٚ ٌُ ٠زطوق ا١ٌٗ َٙٛ ٠َٛع أٔٗ أؽل أػٚبء اٌضبٌٛساٌضبٌٛس اٌنٞ ١ٌٌ ف١ٗ ِف

ٚ ٘ىنا ٠زج١ٓ ٌٕب أْ ٍٛء فُٙ ػجبهح "اثٓ هللا, اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١ل ٥ٌة" ٘ٛ ٍجت اٌز٠ِْٛ فٟ فُٙ ّق١ٖخ ٠َٛع  ّقٔ ٠َٛع. 

 ِٕن اٌموْٚ ا٤ٌٚٝ. 

 

  األو –هللا األة 

ٔؾٓ فٟ ا١ٌَّؾ١خ ٔزىٍُ ػٓ ِظٙو هللا ا٤ة ِٚظٙو هللا ا٦ثٓ, ٌّبما ًُّٔٙ اٌزىٍُ ػٓ ِظٙو هللا ا٤َ؟ اما وبْ هلل ِظٙو ا٤ة ٚ 

ِظٙو ا٨ثٓ, ٠غت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِظٙو ٥ٌَ. وٓ َِزؼلا ٌزغ١١و اٛبهن اٌؼمٍٟ اٌنٞ ْٔؤد ػ١ٍٗ, ػٕلِب رموأ ٘نا اٌجؾش, ٚ 

"أَب اَنفب ٔ األيٍغب, انجذاٌخ ٔ انُٓبٌخ" اٌٝ اٌؼبٌُ ٚ اٌٝ هللا.  ػٕلِب لبي ٠َٛع فٟ وزبة اٌوإ٠ب:  رٕظو ثّٕظبه عل٠ل اٌٝ ٔفَه,

وبْ ٠ؼٕٟ أْ اٌقبٌك اٌٛاؽل لَُ مارٗ اٌٝ لطج١ٓ: ِنوو ٚ ِئٔش. ٨ ٠زؼبوٌ اٌمطج١ٓ ِغ ثؼّٚٙب اٌجؼ٘, ٨ٚ ٠ٍغٟ أؽلّ٘ب 

٠ْى٩ْ ٚؽلح وبٍِخ عل٠لح, ٠قٍك ِٕٙب ؽ١بح عل٠لح. ِب ٠ّٕٙب أْ ٔؼوف فٟ ٘نا ا٢فو, ٚأّب ٠زُّ وً ٚاؽل ِّٕٙب ا٢فو, ام أّٔٙب 

ح اٌزٟ (. اٌمٛهللا األو( ٚ اٌمٛح ا٦ٔىّب١ّخ ))هللا األةاٌجؾش ٘ٛ أٔٗ رٛعل لٛربْ أٍب١ٍزبْ رؼ٩ّْ فٟ اٌق١ٍمخ, اٌمٛح اٌزٍٛؼ١خ 

اٌىٍّخ, ا٤ثٓ  ؤرٟر .انكهًخأػٕٟ ػمً ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ اٌنٞ ٠لػٖٛ أغ١ً ٠ٛؽٕب  ," اٌٌّٛٛك اٌٛؽ١لإثٍ هللا" ر١ٓ ٟ٘ لٛح رٛاىْ اٌمٛ

اٌوٚػ اٌملً ٘ٛ اٌمٛح اٌلافؼخ اٌزٟ رلفغ ٚػٟ ا١ٌَّؼ أْ ٠ٙت اٌٝ ِقزٍف اٌظٙٛهاد ِٓ رفبػً هللا ا٤ة ِغ هللا ا٤َ.  اٌٛؽ١ل,

ٛ ٚػٟ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ اٌنٞ ُفٍك ِٕٗ وً ّٟء, أٗ فٟ ػبٌُ اٌْىً. ٔغل فٟ اٌضبٌٛس ا٤للً أْ ا٤ة ٠ّضً اٌقبٌك. ا٨ثٓ ٘

اٌىٍّخ اٌنٞ وٍٓ فٟ اٌجلء. اٌوٚػ اٌملً ٘ٛ اٌمٛح اٌق٩لخ اٌزٟ ٟ٘ ِضً ر١به ٛبلخ رَزّو فٟ اٌزلفك ِٓ ِووي اٌقبٌك اٌٝ وبفخ 

  . َِز٠ٛبد اٌق١ٍمخ. اٌوٚػ اٌملً ٠ؼًّ كائّب ػٍٝ اهعبع وً ٛبلخ أٍُٟء اٍزؼّبٌٙب اٌٝ ٔمبٚح ٚ وّبي هللا

فً الواقع ٌجب أن ٌتوسع مفهوم الثالوث لٌحوي األم االلهٌة, المظهر المإنث هلل. الخالق هو المظهر المذكر هلل و ٌشكل قطبٌة 

ٌُخلق االبن االلهً. أعنً وعً المسٌح الكونً, االبن الوحٌد هلل األب األم. هذا -مع مظهر هللا المإنث. من خالل اتحادهما 

, مثل ٌسوع. انه االبن الوحٌد هو الذ ًّ ي إتحد مع ٌسوع و صار المسٌح, كما و أنه ٌتحد مع كل انسان لٌصٌر المسٌح الح

ٌُستعمل لكً ٌخلق كل عالم الشكل. لذلك فان وعً المسٌح الكونً موجود فً كل مكان, حتى فً  العنصر األساسً الذي 



40  
 

ً كل انسان. لم ٌكن هدؾ رسالة ٌسوع المسٌح أن الجحٌم. بالتعرٌؾ, "ضد المسٌح" هو الشخص الذي ٌنكر وجود المسٌح ف

ٌصٌر االنسان "مسٌحً صالح", وإنما أن ٌصٌر نسخة عنه, نعم نسخة عن ٌسوع المسٌح, ٌعمل األعمال التً عملها, أعنً أن 

, تماما مثل ٌسوع المسٌح. لؤلسؾ الشدٌد, تعالٌم ٌسوع الداخل ًّ ٌة هذه ال ٌكون مسٌحً باالسم فقط, بل ٌكون المسٌح الح

ضاعت أو شوهت باضافة مفاهٌم ٌهودٌة, لذلك قالئل من الناس تجاسرت عل إتباع الطرٌق الداخلً لتصٌر هً أٌضا المسٌح 

, مثل ٌسوع.  ًّ  الح

جوهر االنسان هو كائن روحً ٌعٌش فً جسد إنسانً ألجل االرتقاء المستمر للذات الواعٌة لكً ٌصٌر إلها. وهذا ٌعنً أن 

ٌة )األم( أن تسعى إلى الوحدة مع الذات الروحٌة )األب(, المقٌمة دائما فً العالم الروحً, لكً ٌولد المسٌح على الذات الواع

ٌُصرح االنسان, كما َصرح ٌسوع: "أنا و األب واحد". ال ُتخلق الذات الوعٌة )النفس(  ًّ )االبن( فً كٌان االنسان, و  الح

سٌر فً طرٌق روحً تدرٌجً لتتم و تحقق امكانٌاتها الروحٌة. هذا ما علمه كاملة, و إنما تخلق و عندها االمكانٌة لكً ت

ٌسوع لتالمٌذه, إذ انه أعطى تعالٌمه حسب حالة وعً الناس. نجد أن ٌسوع علم الجموع من خالل األمثال, أما التالمٌذ فشرح 

   (.    20421ها فً ذلك الزمان )ٌوحنا كل شًء لهم بالتفصٌل, و أضاؾ, أن عنده تعالٌم كثٌرة ال ٌستطٌع الناس أن ٌفهمون

ا١ٌٕٛخ اٌزٟ أُػط١ذ اٌٝ ٍِٛٝ: "٨ ٠ىٓ ٌه آٌٙخ أِبِٟ, ٚ ٨ رزقن ٌٕفَه ٕٛهح ِٕؾٛرخ" رؼٕٟ أٔٗ اما لّذ ثبْٔبء ٕٛهح 

رؼجل اٌٙب وبمثب  ػم١ٍخ ٌّب ٠ْبثٗ هللا, ِج١ٕخ ػٍٝ ِب رواٖ فٟ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ, فٙنا ٠ؼٕٟ أه فٍمذ ٕٛهح ِٕؾٛرٗ ػٓ هللا, ٚ أٔذ ثنٌه

 ثلي ا٨ٌٗ اٌؾم١مٟ. ا٨ٌٗ اٌؾم١مٟ, أٚ ِب ١َّٔٗ اٌنوٛه٠خ ا١ٌٙ٨خ, ا٤ة ا٦ٌٟٙ, ٠زغبٚى ٘نا اٌؼبٌُ. اٌقبٌك ٠زغبٚى ف١ٍمزٗ. هللا ٘ٛ

أوضو ِٓ أٞ اٛبه ػمٍٟ ٠ّىٓ أْ ٠ْٕؤ ػٍٝ ٘نٖ ا٤هٗ. اٌقبٌك ٘ٛ ٚهاء اٌق١ٍمخ. هللا ا٤ة ٠زغبٚى أٞ ٕٛهح, أٞ وزبة ِملً, 

٠ؼجو هللا اٌقبٌك ػٓ مارٗ ثبرقبم  .قٍك ػبٌُ اٌْى٠ً اٌقبٌك ٘ٛ هللا غ١و اٌّؾلٚك, ٚأٞ وٍّخ ػٍٝ ا٩ٛ٨ق رغل٘ب فٟ ٘نا اٌؼبٌُ. هللا

ؼجو ػٓ مارٗ. ا٢ْ, اما اٍزقلِٕب ػجبهرٟ: ا٤ة ٚ ا٤َ, ٠ىْٛ هللا اٌقبٌك غ١و اٌّؼجو ػٕٗ ٘ٛ ا٤ة  ُّ ّىً ِؾلٚك, أٞ هللا اٌ

  ثزقف١٘ مثنثبرٗ.    اٌنٞ ٠زقن ّى٩ لخ إٌٛه ا٦ٌٟٙ, أٞ ٛبفٟ اٌق١ٍمخ اٌّبك٠خ ٘ٛ ا٤َ ا١ٌٙ٨خ ٌّؼجو ػٓ مارٗا٦ٌٟٙ, ٚ هللا ا

٠غت رغبٚى اٌٖٛهح اٌزم١ٍل٠خ هلل ثؤٔٗ ٘ٛ موو ؽٖوا, ١ٌٌٚ ِئٔش, اٌىبئٓ اٌجؼ١ل اٌمبثغ فٟ اٌَّبء ٚ اٌغبٌٌ ػٍٝ ػوُ أث١٘ 

اٌغٕخ ٚ اِب اٌٝ اٌغؾ١ُ. ٕؾ١ؼ أٗ ٠ٛعل اٌٗ ِزؼبي ٨ ٠ّىٓ ا٨رٖبي ثٗ ٛبٌّب ٔؾٓ  ػظ١ُ, ٠ل٠ٓ إٌبً, ِو٩ٍ ا٠بُ٘ اِب اٌٝ

ٌىْٛ. ػٍٝ ا٤هٗ, ٌىٓ ٠غت أْ رؼوف إٔب ٔؾٓ اِزلاك هلل, إٔب رؼج١و ػٓ ا٤َ ا١ٌٙ٨خ, ٚونٌه وً ا٨ّىبي اٌزٟ روا٘ب فٟ ٘نا ا

ٟ أْ هللا ٌُ ٠ٕفًٖ ػٓ ا٨َٔبْ, ٚ وّب لبي ٠َٛع: "ٍِىٛد هللا ؼج١و ػٓ ا٨ٔٛصخ ا١ٌٙ٨خ. ٚ ٘نا ٠ؼٕروً ّٟء فٟ ٘نٖ اٌق١ٍمخ ٘ٛ 

  فٟ كافً و١بٔه.   فٟ كافٍىُ", أٞ ٠ّىٕه أْ رزًٖ ِغ هللا ِٓ ف٩ي ماره اٌٛػ١خ

اٌق٩ٓ ٘ٛ ِؼوفخ ِٓ أٔذ, اٌزٟ رمٛكن اٌٝ لجٛي ِٓ أٔذ, ٚ٘ٛ أٔه رؼج١و ػٓ اٌّظٙو ا٨ٔضٛٞ هلل, هللا اٌّؼجو ػٓ مارٗ. اْ ٌُ 

نا اٌٛالغ, فبٔه رمغ فٟ فـ اٌُٛ٘ ٚ ٘ٛ أْ هللا ِٕفًٖ ػٓ ف١ٍمزٗ ٚ أٔذ ِٕفًٖ ػٓ هللا. ػ١ٍه أْ رؼزوف ثبهلل اٌّزؼبٌٟ رمجً ٘

اٌنٞ ٠زغبٚى اٌْىً )ا٤ة(, ٚ هللا اٌّؼجو ػٓ مارٗ ثبٌْىً )ا٤َ(. أٔذ أوضو ِٓ عَلن اٌّبكٞ, أوضو ِٓ اٌؼمً اٌقبهعٟ, أوضو 

ذ اِزلاك ٌى١بْ هللا. ٌنٌه ػ١ٍه ثٕبء ػ٩لخ ِغ هللا ِئٍَخ ػٍٝ ٚالغ ِٓ ٘ٛ هللا, أٗ هللا اٌّزؼبٌٟ ِٓ ا٨ؽَبً اٌيائً ثب٠ٌٛٙخ, أٔ

ٚ هللا اٌّؼجو ػٓ مارٗ. أٔذ رؼج١و ػٓ هللا غ١و اٌّؾلٚك, اِزلاك ٌٗ, ام أْ هللا ػجو ػٓ مارٗ ِٓ ف٩ٌه, ػجو هللا ػٓ مارٗ ِٓ ف٩ي 

ٚ أٔذ ٌُ رٕفًٖ ػٕٗ فٟ أٞ ٚلذ. ٠ّىٕه أْ رفًٖ ٔفَه ػٓ هللا فمٜ ػٕلِب رقٍك  ػبٌُ اٌْىً. ٚ٘ىنا فبْ هللا فٟ وً ِىبْ,

(. 3:1ُٚ٘ ا٨ٔفٖبي فٟ ػمٍه. "ثٗ )اٌىٍّخ( وبْ وً ّٟء, ٚثغ١وٖ ِب وبْ ّٟء ِّب وبْ")٠ٛؽٕب   

. ِٓ ٘نا اٌٛػٟ فٍك هللا وً ّٟء ِٓ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ. ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ٘ٛ "اٌىٍّخ" اٌزٟ فٟ أغ١ً ٠ٛؽٕب

اٌىٟٛٔ, ٘نٖ اٌىٍّخ اٌى١ٔٛخ فٍك اٌؼبٌُ. ػٕلِب لبي ا١ٌٙٛك ١ٌَٛع أْ ٠َُىذ ر١ِ٩نٖ, أصٕبء كفٌٛٗ اٌٝ أٚه١ٍُّٚ, أعبثُٙ ٠َٛع: 

٠ّىٓ ٌٍؾغبهح أْ رٖوؿ ثبٌلفبع ػٓ ا١ٌَّؼ, اْ ٌُ ٠ىٓ فٟ  ف(. و40:19١فبٌؾغبهح رٙزف")ٌٛلب  "ألٛي ٌىُ: اْ ٍىذ ٘ئ٨ء,

ٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ؟ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ِٛعٛك فٟ وً ّٟء, ٛجؼب فٟ َِز٠ٛبد ِقزٍفخ, أفف٘ ِٓ ٚعٛك٘ب فٟ كافٍٙب ٚػٟ ا

ا٨َٔبْ. اْ ٌُ ٠ئول ا٨َٔبْ ٚعٛك ا١ٌَّؼ فٟ كافٍٗ, ٚفٟ كافً ا٢فو٠ٓ, ؽ١ٕئن رٖوؿ اٌؾغبهح, أٞ أْ ؽغبهح اٌىٛوت اٌّبك٠خ 

و ٚعٛك اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ فمٜ فٟ ّقٔ ٠َٛع ا١ٌَّؼ, أٔذ رٕىٍزٕٙ٘ ٚ رٖوؿ فٟ اٌلفبع ػٓ ا١ٌَّؼ. ثؾٖو ٚعٛك ٚػٟ 

   , أٔذ رٕىو ا١ٌَّؼ. ا١ٌَّؼ كافٍه ٚفٟ ا٢فو٠ٓ
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ػٍٝ اٌطبٌت اٌوٚؽٟ أْ ٠ٕظو اٌٝ وً ّٟء ثؤٔٗ هللا ٚ فٍك ِٓ و١بْ هللا. ػ١ٍٗ أْ ٠وٜ هللا فٍف ِظب٘و اٌؼبٌُ اٌّبكٞ, ف١وٜ 

ٖجؼ اٌطبٌت اٌوٚؽٟ ِزؾلا ِغ ا١ٌَّؼ ثوإ٠خ ا١ٌَّؼ فٟ وً أَبْ ٚ وً ٍِىٛد هللا ١ٌٌ فمٜ فٟ كافٍٗ ثً فٟ وً ّٟء. ٠

 "كم يب عًهتى ْذا نٕاحذ يٍّٟء, ٚثؼل مٌه ٠َؼٝ ٌوفغ وً أَبْ ٌىٟ ٠وٜ ٘ٛ أ٠ٚب ا١ٌَّؼ فٟ كافٍٗ ٚ فٟ ا٢فو٠ٓ. 

فٟ وً ٚٙغ ٚ فٟ وً (. ا١ٌَّؾٟ, امْ, ٘ٛ اٌْقٔ اٌنٞ ٠وٜ ا١ٌَّؼ 45:25")ِزٝ إخٕتً ْؤالء انصغبر, فهً يب عًهتًِٕ

ّقٔ, ٍبػ١ب كائّب ٌىٟ ٠وفغ وً ّٟء اٌٝ ٚالغ وّبي ا١ٌَّؼ, ثلْٚ رٛلغ ِىبفؤح ّق١ٖخ ٚ ثلْٚ أٔب١ٔخ. و١ف ٠ّىٕه أْ رؾت 

ل هللا ػٍٝ ا٤هٗ. ٨ لو٠جه وٕفَه؟ رؾت لو٠جه وٕفَه ػٕلِب روٜ لو٠جه ٘ٛ ٔفَه, ٘ٛ عيء ِٓ ماره اٌىجوٜ, اٌزٟ ٟ٘ عَ

١َؼ ثىٛٔه ِٕفًٖ ػٓ اٌؾ١بح, ٌىٓ فمٜ ِٓ ف٩ي فلِخ وً اٌؾ١بح. ٌنٌه ػ١ٍه أْ رَؼٝ اٌٝ اٌٛؽلح ِغ رزؾل ِغ اٌّ ٠ّىٕه أْ

ا١ٌَّؼ, ١ٌٌ وىبئٓ ثؼ١ل ٠َىٓ فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ, ثً روٜ ا١ٌَّؼ فٟ وً إٌبً, ِٚٓ صُ رَؼٝ اٌٝ اٌٛؽلح ِغ ا١ٌَّؼ ثبٌَؼٟ 

ٚػ اٌملً ػٍٝ ا٤هٗ. رغل ا١ٌَّؼ ػٕلِب رلػٗ ٠ؼجو ػٓ مارٗ ِٓ ٌٍٛؽلح ِغ ا٢فو٠ٓ, ِْى٩ ّووخ ِغ ا١ٌَّؼ, ّووخ ِغ اٌو

   ف٩ٌه, ٚمٌه ثبٌقلِخ ٌغ١ّغ إٌبً.

َػٍُّ ٠َٛع أْ ٍِىٛد هللا ٘ٛ كافً ا٨َٔبْ, ٤ٔٗ ٛبٌّب ٠زٖٛه ا٨َٔبْ ثؤْ هللا ٘ٛ اٌىبئٓ اٌجؼ١ل اٌمبثغ فٟ اٌَّبء, ف٩ ٠ّىٕٗ 

أٔذ ثبرؾبكن ِغ  ٚ رؼزوف -وْىً –ِب رؼوف أْ هللا َػجّو ػٓ مارٗ ثؤٔٗ ٘ٛ أٔذ ا٨رؾبك ِغ مٌه ا٦ٌٗ. ٍٛف رزؾل ِغ هللا ػٕل

فٟ ارؾبك وبًِ. ؽ١ٕئن ٠ٖجؼ اٌلافً  فٟ و١بٔه رزغٍت ػٍٝ ا٨ؽَبً ثب٦ٔفٖبي ٚ ٠زؾل اٌّئٔش  ِغ اٌّنوو ٍٛف  ٘نا ا٨ٌٗ

رِٛب. " هأٜ ٠َٛع أٛفب٨ ٕغبه, فمبي اٌقبهط ٚ اٌقبهط ٠ٖجؼ اٌلافً. ا٢ْ ٠ّىٕه أْ رفُٙ لٛي ٠َٛع اٌزبٌٟ فٟ أغ١ً 

ٌز١ِ٩نٖ: " ٘ئ٨ء ا٤ٛفبي ١ْ٠ْٙٛ اٌن٠ٓ ٠لفٍْٛ اٌٍّىٛد". فمبٌٛا ٌٗ: "ً٘ ٔؾٓ أ٠ٚب ٍٕلفً اٌٍّىٛد ِضً ا٤ٛفبي؟" لبي 

ً, ٠َٛع ٌُٙ, "ػٕلِب رغؼٍٛا ا٤ص١ٕٓ ٚاؽل, ٚػٕلِب رغؼٍٛا اٌلافً ِضً اٌقبهط ٚ اٌقبهط ِضً اٌلافً, ٚ ا٤ػٍٝ ِضً ا٤ٍف

ٚػٕلِب رغؼٍٛا ِٓ اٌّنوو ٚ اٌّئٔش ٚاؽل, ثؾ١ش ٨ ٠ىْٛ اٌّنوو ِنوو ٚ ٨ اٌّئٔش ِئٔش, ػٕلِب رغؼٍٛا ػ١ْٛ رؾً ِؾً 

 ػ١ٓ, ٠ل ِؾً ٠ل, للَ ِؾً للَ, ٕٛهح ِؾً ٕٛهح, ؽ١ٕئن ٍزلفٍٛا اٌٍّىٛد". 

٠ّىٕٕب اٌمٛي أْ إٌٛه فٟ  –ج١و ػٓ هللا أ٤َ وً ّٟء ؽٌٛه فٟ ٘نا اٌؼبٌُ اٌّبكٞ فٍك ِٓ ٔٛه هللا اٌنٞ ارقن ّى٩. إٌٛه ٘ٛ رؼ

ّىٍٗ إٌمٟ ٘ٛ هللا ا٤َ. ٠َّؼ هللا ا٤َ ٩ٌَٔبْ أْ ٠َزؼًّ اهاكرٗ اٌؾوح, ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ إٌٛه ١ٍؤفن أٞ ّىً ٠ٍُمٝ ػ١ٍٗ ِٓ 

ِغ هإ٠خ هللا ا٤ة,  ف٩ي رٖٛه لٛح اٌؼمً. ِب رواٖ ػٍٝ أ٤هٗ ٘ٛ ظٙٛهاد هللا ا٤َ, ٌٚىٓ ١ٌٌ ثْىً ٔمٟ, ١ٌٌ ثْىً ٠زٛافك

أٚ هإ٠خ ا٤َ اٌّضب١ٌخ. ٌنٌه ٨ ٠ّىٕه أْ رٕظو اٌٝ ػلَ اٌىّبي اٌّٛعٛك ػٍٝ ا٤هٗ ٚ رمٛي, ٘نا ٘ٛ هللا ا٤َ. ٠٨ّىٓ هلل أ٤َ أْ 

٠ىْٛ فٟ أٞ ّىً غ١و ٔمٟ, ِغ أْ هللا ا٤َ ٠َّؼ ٌطبلزٗ, ٌٕٛهٖ أْ ٠زقن أّىب٨ غ١و ٔم١خ, ٚمٌه ٌىٟ ٠ؼطٟ ا٨َٔبْ اٌفوٕخ 

١ٌؾٖل ِب ٠يهع. ٠جمٝ هللا ا٤َ اٌٝ ا٤ثل ٔم١ب, غ١و ِلٌٔ ثبٌظٙٛه غ١و اٌىبًِ فٟ ٘نا اٌؼبٌُ. وبْ هللا ا٤َ كائّب ٔم١ب, ٚ ١ٍجمٝ 

 كائّب ٔم١ب. 

ػٕلِب ٠ًٖ ا٨َٔبْ اٌٝ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ٚ ٠وٜ أٗ ٨ ٠ٛعل أفٖبي ث١ٓ هللا ا٤ة ٚ هللا ا٤َ, ٠ٖجؼ ؽ١ٕئن ٔمبٚح هللا ا٤َ فٟ 

ٌزغَل, ٠ٖجؼ رؼج١وا ػٓ ٔمبٚح هللا ا٤َ. ٚ ٘ىنا روٜ أٗ أْ وٕذ فٟ عَل ِنوو أٚ ِئٔش ف٩ رؤص١و ٌٗ ػٍٝ مٌه. ػٕلِب رًٖ ا

اٌٝ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ رٖجؼ أٔذ هللا ا٤َ فٟ اٌزغَل. اٌقبٌك فٟ ّىٍٗ إٌمٟ, غ١و ِؾلٚك, غ١و ِٕمُٖ ٚ ٨ ٠ؼجو ػٓ مارٗ فٟ ٘نا 

ٗ ثؤٔٗ هللا ا٤َ )ٛبلخ إٌٛه ا٨ٌٟٙ( ٚ ٘ٛ اٌنٞ فٍك ٠ٚقٍك ػبٌُ اٌْىً. ٚ ٘ىنا ٠ّىٕٕب أْ ٔؤفن اٌٝ اٌؼبٌُ. اٌقبٌك ٠ؼجو ػٓ مار

عبٔت اٌزؼج١و "هللا ا٤ة", "هللا ا٤َ" رؼج١و ػبَ ِضً هللا غ١واٌّؾلٚك ٚ هللا اٌظب٘و اٌّؼجو ػٓ مارٗ. ٘لف ا٨َٔبْ اٌوٚؽٟ ٘ٛ 

ظٙوٞ هللا, ُٔظو ا١ٌّٙب رم١ٍل٠ب ثؤّٔٙب ِنوو ٚ ِئٔش, أٌفب ٚ أ١ِغب, أة ٚ أَ. فٟ ؽبٌخ ٚػٟ ٠ٛؽل ف١ٙب ِ إٌّٛ فٟ أْ ٠ؼًّ ػٍٝ

( )اإلثٍؽبٌخ اٌٛؽلح ٘نٖ ٨ ٠وٜ أٞ أفٖبي ٨ٚ فوق ث١ّٕٙب, ٤ٔٗ رؾمك أّٔٙب إٔجؾب ٚاؽلا فٟ و١بٔٗ. مٌه ٤ْ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ 

ؽَبً ٠ب٨ٔفٖبي ػٓ ِٖلهٖ. , ف١زغٍت ا٨َٔبْ ػٍٝ ا٨األوِغ ِظٙو هللا  ألة٠ٛؽل ِظٙو هللا ا  

ِٓ ٚعٙخ ٔظو هللا, ٨ ٠ٛعل فوق ث١ٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ ٚ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ, أِب ٔؾٓ ٔوٜ أٔٗ ٠ٛعل فوق ثَجت اٌُٛ٘ اٌنٞ ٠قٍمٗ ٌٕب 

ٚػٟ اٌضٕبئ١خ. و١ف ٠ّىٕٕب أْ ٔزغٍت ػٍٝ ٚػٟ اٌضٕبئ١خ؟ ػ١ٍٕب أْ ٔزؾمك أْ هللا ا٤ة ٌُ ٠ٕفًٖ ِطٍمب ػٓ هللا ا٤َ. ِب ٠ؾلس فٟ 

رقٍك ٕٛها صٕبئ١خ ٌٍغٌٕ, ف١زؼنه ػ١ٍه أْ رزًٖ ِغ اٌٛالغ اٌوٚؽٟ. ػٕلِب ٔمٛي "هللا ا٤ة" ٔؤفن ؽب٨ ٚػٟ اٌضٕبئ١خ ٘ٛ أٔه 

ٕٛهح ػٓ ٘نا اٌزؼج١و ِج١ٕخ ػٍٝ كٚه ا٤ة, وّب ٠ؾلكٖ اٌّغزّغ ا٨َٔبٟٔ. ٚ أ٠ٚب ػٕلِب ٔمٛي "هللا ا٤َ" ٔؤفن ؽب٨ ٕٛهح ػٓ 

َٔبٟٔ. و٩ اٌٖٛهر١ٓ غ١و ِزٛاىٔز١ٓ, صٕبئ١ز١ٓ ٨ رمٛكٔب اٌٝ ِفَٙٛ ٕؾ١ؼ ٠ئكٞ ٘نا اٌزؼج١و ِج١ٕخ ػٍٝ كٚه ا٤َ فٟ اٌّغزّغ ا٨
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نجد بٌن أسماء هللا الحسنى: الظاهر و الباطن. الظاهر هو مظهر هللا األم الظاهر, المعلن إلى أنظار الناس, أي  .اٌٝ اٌق٩ٓ

ظار الناس. الظاهر هو مظهر هللا األم, أي النور الخلٌقة المادٌة. الباطن هو مظهر هللا األب ؼٌر الظاهر, المحجب عن أن

ٌُلقً علٌه من الصور اآلتٌة من مظهر هللا األب الخالق. إذن, ما نراه فً  ٌُجسم فً عالم الشكل المرئً كل ما  االلهً الذي 

على األم العنصر عالم الشكل, فً الخلٌقة, هو نتٌجة تفاعل عنصرٌن هلل: هللا األب الخالق, الذي هو حالة وعً نشٌط ٌعمل 

   السلبً, الذي هو النور االلهً.

أٔذ رلفً ٍِىٛد هللا فٟ كافٍه, ٤ْ اٌٍّىٛد ١ٌٌ ٘ٛ ؽبٌخ ِبك٠خ ٚ ٨ ؽبٌخ هٚؽ١خ, ٚأّب ٘ٛ ؽبٌخ ٚػٟ. ٨ ٠زٛعت ػ١ٍه أْ 

ً ٍِىٛد هللا. لبي رَبفو عَل٠ب ٌزلفً ٍِىٛد هللا, ٚ ٨ ٠زٛعت فٍغ اٌغَل اٌّبكٞ ػٕل اٌّٛد ٌىٟ رٖؼل اٌٝ ِٕيي هٚؽٟ ٌزلف

٠َٛع: "الزوة ٍِىٛد هللا", ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أه رقزجو ؽ١بح اٌٍّىٛد ا٢ْ, ٚمٌه ثلفٌٛه اٌٝ ؽبٌخ ٚػٟ ٟ٘ ٍِىٛد هللا. ِب ٟ٘ 

ؽبٌخ اٌٛػٟ ٘نٖ؟ أٙب ؽبٌخ رزغٍت ف١ٙب ػٍٝ ُٚ٘ ٘نا اٌؼبٌُ, رزغٍت ػٍٝ اٌُٛ٘ أْ هللا فٟ ِظٙو ا٤ة, ِظٙو ا٤ٌفب, ٠ٕفًٖ ػٓ 

ظٙو ا٤َ, ِظٙو ا١ِٚ٨غب. ِٓ اٌٖؾ١ؼ أْ هلل ِظٙو٠ٓ, ِظٙو اٌقبٌك اٌنٞ ٘ٛ اٌغ١و اٌّؾلٚك, غ١و إٌّفًٖ ٚ ٨ هللا فٟ ِ

٠مَُ. ٌىٓ ٘نا اٌقبٌك غ١و اٌّؾلٚك ػجّو ػٓ مارٗ فٟ ػبٌُ اٌْىً, ٚ ثنٌه ػجّو ػٓ مارٗ وْىً, ّٛو أٚ فجؤ و١بٔٗ فٟ ّىً, فٍك 

مَُ, فبْ هللا لَُ مارٗ اٌٝ ػبٌُ اٌْىً, أٞ أْ إٌٛه ا٨ٌٟٙ ٠ّىٕٗ أْ ٠زقن ّى٩ ) وً ّٟء ِٓ و١بٔٗ. ٚ ِغ أْ اٌقبٌك غ١و ِٕ

 ثقف٘ مثنثبد ٛبلخ إٌٛه(. 

هللا ا٤ة ٘ٛ غ١و ِٕفًٖ أٚ ١ِّي ػٓ هللا ا٤َ, وّب ٔفىو ؽَت ِؼوفزٕب ٌلٚه اٌغٌٕ ػٍٝ ا٤هٗ. هللا ا٤َ ٘ٛ رؼج١و آفو هلل 

ٚ ٘ٛ أٗ اِزلاك هلل اٌقبٌك. ٚ ٘ىنا ٠ّىٕٗ أْ ٠ىْٛ اٌجبة اٌّفزٛػ هلل اٌقبٌك ٌىٟ ٠ظٙو ا٤ة. كٚه ا٨َٔبْ ٘ٛ أْ ٠ؼوف اٌٛالغ 

ٍِىٛرٗ ػٍٝ ا٤هٗ. ٠ؾًٖ مٌه ػٕلِب ٠زغٍت ا٨َٔبْ ػٍٝ ا٨ؽَبً ثب٨ٔفٖبي ػٓ ِٖلهٖ, ػٓ فبٌمٗ, ف١مٛي: "أٔب ٚ فبٌمٟ 

ٛ غ١و ِؾلٚك , فٙنا ٠ؼٕٟ أْ اٌقبٌك ِٛعٛك فٟ وً ِىبْ. ٚاؽل". ف١زؾمك أٗ ٌُ ٠ىٓ ِٕف٩ٖ ػٓ هللا فٟ اٌٛالغ. اْ وبْ هللا ٘

و١ف ٠ّىٕه امْ أْ رٕفًٖ ػٓ اٌقبٌك, ػٓ ِٖلهن؟ ٘نا ٨ ٠ؾلس ا٨ فٟ اٌُٛ٘ إٌبرظ ػٓ اٌؼمً اٌّجٕٟ ػٍٝ ا٨ٔفٖبي. ٌىٟ 

٠ّىٕٙب  –أٞ ػبٌُ اٌّبكح ِظٙو هللا اٌّئٔش,  –ر١َو فٟ ٛو٠ك ا١ٌَّؼ اٌلافٍٟ ٠زٛعت ػ١ٍه أْ رزغٍت ػٍٝ اٌُٛ٘ اْ ا٤َ ا١ٌٙ٨خ 

 أْ رٕفًٖ ػٓ هللا ا٤ة, اٌقبٌك. 

ا٤َ فٟ اٌزغَل,  –ػٕلِب رًٖ اٌٝ ارؾبك ِغ هللا ا٤ة رٖجؼ ؽ١ٕئن هللا ا٤َ, ِّض٩ هلل فٟ ػبٌُ اٌّبكح. ٚ ٘ىنا رٖجؼ هللا ا٤ة 

هٚػ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ, ٚ ٘نا ٘ٛ اٌطو٠ك اٌٝ ا٤َ ٕ٘ب فٟ ٘نا اٌؼبٌُ. ٘نا ٘ٛ كٚه ا٨َٔبْ اٌنٞ ٠ؾ١ب فٟ  –رٖجؼ ارؾبك هللا ا٤ة 

زٛؽ١ل ِظٙو ا٤ة ِغ ب رًٖ اٌٝ أػٍٝ اٌَّز٠ٛبد رؾزبط ٌا١ٌَّؾب١ٔخ اٌْق١ٖخ. ٠ٛعل ػلح َِز٠ٛبد ٌٍطو٠ك اٌوٚؽٟ, ػٕلِ

اٌٛؽلح ِغ ؾزبط اٌٝ ٠ –ٟ رؼجو ػٓ ماره فٟ ٘نا اٌؼبٌُ ا٠ٌٛٙخ اٌزٟ ث١ٕزٙب ٌى –ِظٙو ا٤َ ٌى١بٔه. ػٕلئن رزؾمك أْ و١بٔه ا٤ٍفً 

غت أْ ذ و١بٔٗ إٌّمَُ ػٍٝ مارٗ. ٌنٌه ٠ٚ ثْوػ آفو, ٠ؾزبط ا٨َٔبْ اٌٝ أْ ٠ٛؽل ث١ هللا ا٤ة, فزٖجؼ أٔذ فٟ اٌٛالغ هللا ا٤َ.

)اٌناد اٌٛاػ١خ( فٟ ٚؽلح َِٕغّخ, لجً أْ رٌٛل ف١ٗ اٌؾ١بح ا٤ثل٠خ, اٌزٟ هللا األو )اٌناد اٌؼ١ٍب( ِغ ِظٙو هلل األة ٠غزّغ ِظٙو ا

. ٛجؼب, رزُ ٘نٖ اٌٛؽلح ِٓ )ثٖوف إٌظو ػٓ عٌٕ ا٨َٔبْ, أْ وبْ فٟ عَل ِنوو أٚ عَل ِئٔش(هللا األثٍ رّضً ِظٙو 

اٌّؼّيٞ اٌنٞ ٠وٍٍٗ ٠َٛع )أٚ أٞ  ف٩ي ٚػ١ه ثٛعٛك ماد ا١ٌَّؼ فٟ و١بٔه, ا١ٌٍٜٛ اٌٛؽ١ل ث١ٓ هللا ٚ ا٨َٔبْ, أػٕٟ اٌوٚػ

  ػٚٛ فٟ عّبػخ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ, ِضً ِو٠ُ أَ ٠َٛع ٚ ١ٍل ا٩ٌّئىخ ١ِقبئ١ً( اٌٝ لٍجه.

هللا األب هو الذي بدأ العملٌة الخالقة لتشكٌل العالم المادي. لكن هللا األب لم ٌخلق مباشرة كل مظهر فً العالم المادي. خلق هللا 
لكً تخدم كمشاركة له فً عمل الخلٌقة و تساعد فً خلق بعض مظاهر العالم المادي. ٌقول العهد القدٌم األب كائنات واعٌة 

هذا ٌعنً أن عدد من الكائنات الروحٌة  أن األرض ُخلقت بواسطة ألوهٌم, وفً اللؽة العبرانٌة هذه الكلمة هً جمع كلمة إله. و
رض. إذن "ألوهٌم" ال ٌشٌر إلى الثالوث األقدس, كما ٌفكر بعض الناس. )سبعة كائنات تماما( لها وعً الذات خلقت كوكب األ

   

إن مرٌم  القرآن قولٌكٌؾ لهين من دون هللا؟ ا" أ أنت قلَت للناس اتخذوني وأمي فً القرآن, ٌلوم هللا ٌسوع )عٌسى( قائال:  

هل نعرؾ تماما ماذا ٌعنً ان ٌكون الكٌان الداخلً لالنسان  نكر علٌها أن تكون الها؟من ثم ٌ أطهر من كل نساء العالمٌن و

نحن لسنا الٌوم اناس من الصحراء, ما أُتٌنا من العلم الروحً إال قلٌال. نحن نعرؾ شٌئا قلٌال عن االمور  طاهرا بالكلٌة؟
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فقط. نحن نعرؾ بعض األشٌاء الروحٌة, أكثر من الذٌن ما أُتوا من العلم الروحً, وال نإكد أن عالم الروح هو من شؤن ربً 

لذلك نصرح عما نعرفه بالتؤكٌد. عصر الجاهلٌة والبدائٌة   من القوات المالئكٌة. عن العالم الروحً من األسٌاد الروحٌٌن,

, ولكن ال نعبدها بدون هللا.  الروحٌة الروحٌة ولى, واآلن جاء  عصر المعرفة عن االمور اإللهٌة. نكرم مرٌم ونسؤل معونتها

ن )األرثوذكس و المسٌحٌٌ من بعضالخذها وسٌطة فعالة لدى الخالق, النه ال أحد ٌمكنه ان ٌصل الى الخالق بدون وسٌط. نت

ٌكرمون مرٌم ألن ٌسوع ولد من أحشائها, ولكنهم ال ٌعرفون شٌئا آخر عن شخصٌة مرٌم األلهٌة وال عن مركزها  الكاثولٌك(

وٌقرأ  من المسٌحٌٌن ٌتجاهل كلٌا مرٌم, )البروتستانت( . والبعض اآلخراألم االلهٌة مثل, أعنً إنها تالٌوم فً العالم الروحً

ٌّة من مرٌم. هإالء الناس الملتزمٌن بحرؾ  ال ٌعرؾ فقط الكلمة الصامتة فً الكتاب المقدس, ؼٌر قادر على استالم الكلمة الح

ٌّة, و ال   الحٌاة الروحٌة للمجاهد الروحً. الفعال فً مرٌم عن دور الكلمة المكتوبة وجود الكلمة الح

اآلن, ما ٌهمنا معرفته من هذا البحث هو أن مرٌم أم ٌسوع, بسبب نضوجها الروحً, َبنت إحساس بالهوٌة الروحٌة بؤنها      

أن ممثلة لمظهر هللا األم. حققت مرٌم شركة مع روح المسٌح الكونً, الوسٌط الوحٌد بٌن نفس االنسان وهللا, لهذا إستطاعت 

ترفع نفسها الى وعً روحً َسمح لها أن تستلم المركز الروحً المعروؾ باسم: "أُم هللا". وهذا ٌعنً إنها أصبحت واحدا مع 

مظهر هللا األم. وهً اآلن لها صفة الممثلة لمظهر األم اإللهٌة على األرض. ألن مرٌم كانت فائقة الطهارة وكرست حٌاتها 

"ام هللا" الروحً. أُختٌرت من بٌن نساء العالمٌن لكً ٌولد ٌسوع منها. )لنتذكر ان هذا النمو لمظهر هللا األم, استلمت مركز 

الروحً حصل من خالل حٌوات سابقة(. مرٌم هً أرفع قدرا وأمجد من المالئكة ألنها إنُتخبت لكً تخدم مهمة إلهٌة, ال مالك 

 ٌمكنه أن ٌإدٌها. 

اخترعت الكنٌسة  1859جعلت الكنٌسة الكاثولٌكٌة من األم مرٌم شخصا مختلفا عن سائر الكائنات األنسانٌة. فً سنة     

اذا عرفت كٌؾ تشرح الكنٌسة الكاثولٌكٌة  عقٌدة الحبل بال دنس, التً تقول ان مرٌم كانت معصومة من الخطٌئة األصلٌة.

اخترعت أٌضا عقٌدة الصعود التً تقول إن مرٌم إرتفعت  1950وفً سنة  ٌم.الخطٌئة األصلٌة سوؾ تتعجب من هذا التعل

ما تزال هناك هً نسؤل: كٌؾ ارتفعت مرٌم بجسدها المادي الى العالم الروحً, وهل  الى السماء بالجسد والروح بعد رقادها.

وم الخاطىء للعالم الروحً الذي ٌقول ان فً الجسد المادي.؟ هل تعرؾ الكنٌسة الكاثولٌكٌة اآلن ما هو العالم الروحً؟ المفه

هللا موجود فً الفضاء الخارجً, أعنً السماء, هو المسإول عن هذا التعلٌم, ان مرٌم صعدت بجسدها المادي الى السماء. هل 

ع, كانت فً الواق انت تلوم رائد الفضاء الروسً األول ؼاؼارٌن الذي قال بعد عودته من رحلته الفضائٌة: لم أجد هللا هناك.

مرٌم مثل اي امرأة فً العالم, ما عدا انها كانت أطهر نساء العالمٌن بسبب نموها الروحً. كانت مالك فً الجسد. ساعدت 

 طهارة مرٌم ٌسوع لكً ٌنجح فً مهمته اإللهٌة ألنها تمسكت بالرإٌة المثالٌة ألجله حتى النهاٌة.

م هللا, فانها ام لكافة الكائنات االنسانٌة, بصرؾ النظر عن دٌاناتهم ال "ٌحتكر" المسٌحٌٌون مرٌم ام ٌسوع. بما أنها ا  

( انه 1:165وجنسهم. تحب األم مرٌم كل الناس وَتظهر بٌنهم, من وقت الى آخر. ٌخبرنا األزرقً فً كتاب أخبار مكة )

أنا شخصٌا  امه مرٌم. أعتقدعندما دخل محمد الى الكعبة أمر أن تمحى صور كافة األنبٌاء والمالئكة ما عدا صورة ٌسوع و

آذار, عٌد بشارة  25بإٌحاء إلهً مإخرا فً لبنان ان ٌعٌدوا سوٌا, كل سنة فً  المستنٌرن قرروا ٌنالمسلم أن رجال الدٌن

  فً العالم. الى كافة االقطار  بٌن االسالم و المسٌحٌة . نؤمل أن ٌمتد هذا التفاهم السالمًتكرٌما لها مرٌم مع المسٌحٌٌن

ُعرفت مرٌم بؤنها أم ٌسوع. لكن بعد أن صعدت الى السماء نمت روحٌا و  ة: عندما كانت تعٌش على األرض,الصالخ

توصلت الى مركز روحً عالً و هو انها ممثلة لمظهر هللا المإنث لدى كوكب األرض. أي انها تمثل جانب األومٌؽا من هللا. 

األومٌؽا(. مرٌم تمثل رإٌا أن هللا له مظهر مذكر )األلفا( و مظهر مإنث )لذلك تدعى اآلن " األم االلهٌة". نعرؾ من كتاب ال

االنثوي من هللا الذي هو النور االلهً, لذلك تدعى أٌضا "أم النور". مرٌم, أم ٌسوع, هً اآلن سٌدة روحٌة  اآلن الجانب

مستقلة, أي انها وصلت الى ملء الحٌاة بالمسٌح. , ال تحتاج الى مساعدة من ٌسوع لمنح طلبات و صلوات المإمنٌن. مرٌم 

لٌها, اذا كانت الطلبات فً توافق مع مشٌئة هللا. قوى الظلمة ال تقدر ان قادرة بقدرتها الروحٌة على منح طلبات الملتجئٌن ا

تقؾ فً حضورها. ٌلجؤ المإمن الى حضور مرٌم الروحً لكً ٌستقبل فً كٌانه محبة شخصٌة ؼٌر مشروطة من قلبها, نور 

فة كٌانه. الهً ٌنٌر الكٌان الداخلً و ٌطهره, احساس جدٌد بالرجاء, تعزٌة, طمؤنٌنة و حماٌة تعم كا  
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ٌُقال "سر" طبٌعة هللا فً مفهوم الثالوث, ودور مرٌم الفعال فً الحٌاة  الٌوم, العالم المسٌحً بحاجة الى معرفة الحقٌقة عن ما 

الروحٌة. ألم ٌقل ٌسوع لتالمٌذه ان عنده تعالٌم أخرى ال ٌستطٌعوا أن ٌستوعبوها فً ذلك الوقت؟ طبعا هذه التعالٌم تبدو 

لكن وجود مظهر هللا األم واضح جدا فً تعالٌم ٌسوع, و الذي نجده خاصة منذ القرن الثانً فً انجٌل توما  "جدٌدة" اآلن,

مع مجموعة اخرى من الكتابات  2433قوال لٌسوع. اكتشؾ انجٌل توما فً نجع حمادي, بمصر سنة  223الذي ٌحوي 

و ما أكثرهم  -قبل المسٌحٌٌن, و خاصة الوهابٌٌن األرثوذكسالمسٌحٌة. تبقى العقبة الكبرى اآلن و هً تقبل هذه التعالٌم من 

الذي ٌقفون وراء المجامع المسكونٌة و ٌعتبروا ان الزمن توقؾ منذ اصدار قراراتها و ٌنظروا الى  -بٌن القادة الدٌنٌٌن 

   شروحات "أباء الكنٌسة" و كؤن عقول الناس توقفت عن االبداع بعد اعمالهم "الموحاة" من هللا. 

  

 

  

 يٍ ْٕ ٌضٕع 

ٌُ ٠ٌٛل ٠َٛع ثًّء لبئّخ ا١ٌَّؼ, ثً ٌٚل ٚ ػٕل ٔفَٗ إٌبٙغخ ا٦ِىب١ٔخ ٌزؾم١ك ًِء اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ فٟ مٌه اٌزغَل, ٚ ثبٌفؼً   

 12رًٕٛ اٌٝ اٌزؾمك اٌىبًِ ثؤٔٗ اثٓ هلل. ٩ٔؽع اْ ا٤ٔبع١ً ٨ رنوو ١ّئب ػٓ ا١ٌَٕٓ "اٌٚبئؼخ" فٟ ؽ١بح ٠َٛع, أٞ ِٓ ػّو 

ٍٕخ ثؼ١لا ػٓ اٌغ١ًٍ. م٘ت  17ٍٕخ ػٕلِب عبء اٌٝ ػوً لبٔب اٌغ١ًٍ. أِٚٝ ٠َٛع  30ىً اٌٝ ػّو ٍٕخ ػٕلِب ظٙو فٟ ا١ٌٙ

فٟ ؽظ هٚؽٟ اٌٝ ا٠واْ, إٌٙل, اٌز١جذ, و١ّْو ٚ ِٖو ٌلهاٍخ ٚ رطج١ك اٌطوق اٌٖٛف١خ اٌّٛعٛكح ٕ٘بن, صُ ػبك اٌٝ اٌغ١ًٍ 

)غٛهٚ( وبْ ٠زجغ رم١ٍل هٚؽٟ لل٠ُ ٚ ِزًٖ ِغ رًٍََ ١ٌجْو ا١ٌٙٛك ثّب ػوف ٚ افزجو. اعزّغ فٟ إٌٙل ِغ ِؼٍُ هٚؽٟ 

هٚؽٟ ٠ؼٛك اٌٝ آ٨ف ا١ٌَٕٓ. اْ رم١ٍل اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌّؼٍُ اٌوٚؽٟ ٚ اٌز١ٍّن ٕبكه ػٓ هللا مارٗ, ٘نا ِب ارجؼٗ ٠َٛع فٟ فلِزٗ. 

اٌقبهع١خ ٠ّىٕٗ اْ ٠زجؼٗ. ٌنٌه ارجبع ٠َٛع ٨ ٠قٔ ا١ٌَّؾٟ فمٜ, ثً وً أَبْ ٠زؾمك ِٓ ٚعٛك اٌل٠ٓ اٌلافٍٟ ٚهاء ا٤ك٠بْ   

ٌُ رىٓ ٨ٚكح ٠َٛع ِٓ ِو٠ُ ِٓ ف٩ي, ِب رلػٖٛ اٌى١َٕخ اٌغوث١خ, اٌؾجً ث٩ كٌٔ, أٞ أْ ٠َٛع ُؽجً ثٗ ثطو٠مخ غ١و ٛج١ؼ١خ,   

ب, أٚ اْ ِو٠ُ ُؽجً ثٙب ث٩ كٌٔ اٌقط١ئخ اٌغل٠خ. اٌؾجً ث٩ كٌٔ ٠ؼٕٟ أٔٗ ثؼل ى٠بهح ا٩ٌّن ٌّو٠ُ ٚ لجٌٛٙب ث٨ٛكح ٠َٛع ِٕٙ

أُػطٟ ٌٙب اٌّفَٙٛ إٌمٟ, اٌوإ٠خ اٌطب٘وح ِٓ أعً ٠َٛع ٚ ِٓ أعً فلِزٗ اٌق١ٕ٩خ. أُػط١ذ ٌٙب اٌوإ٠خ اٌلاف١ٍخ ٌّؼوفخ ٠ٛ٘خ 

٠َٛع ثبٔٗ وبئٓ هٚؽٟ, ٌّٚبما عبء اٌٝ ا٤هٗ ٚ ِب ١ٍزُّ فٟ رٍه اٌؾ١بح اٌي١ِٕخ. أِٚذ ِو٠ُ ؽ١برٙب ٟٚ٘ رزَّه ثٙنٖ 

الؼخ ػٕلِب أظٙو ٠َٛع وبًِ ١َِؾب١ٔزٗ ٚ رُّ فلِزٗ اٌق١ٕ٩خ. ٌمل هأد ِو٠ُ فٟ إٌٙب٠خ أْ اٌوإ٠خ إٌم١خ, ٚهأرٙب ؽم١مخ ٚ

فلِخ ٠َٛع وبٔذ ٔبعؾخ, ٤ٔٗ ًٕٚ اٌٝ ًِء اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ٚ ثو٘ٓ ٌٍٕبً ػٍٝ ٚعٛك ٛو٠ك ١ٌٍَّؾب١ٔخ اٌْق١ٖخ ػ١ٍُٙ 

 ارجبػٗ. 

ً ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ ٚ إٔجؼ فبكِب ٌٍغ١ّغ. ٌنٌه ٠ىوً ٠َٛع ٠َٛع ٘ٛ وبئٓ فوكٞ, ِضٍٟ ٚ ِضٍه, ؽمك فٟ مارٗ اٌٛؽلح ِغ ػم

مارٗ ٌوفغ اٌغ١ّغ ثٛاٍطخ اٌَؼٟ ٌُٕٙٛٙٙ ِٓ ٚػٟ اٌّٛد اٌوٚؽٟ ٚ َِبػلرُٙ ٨رقبم اٌقطٛح اٌزب١ٌخ ػٍٝ ٛو٠ك اٌٛؽلح ِغ 

ٗ فٟ أٞ ػًّ ٠ؼٍّٗ ػمً ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ. اٌطبٌت اٌوٚؽٟ اٌنٞ ٠زجغ ٛو٠ك ا١ٌَّؼ اٌلافٍٟ ٨ ٠ؾوى رملِب هٚؽ١ب اما هوي ٘لف

ػٍٝ اٌناد اٌّبئزٗ, ا٤ٔب, ٚأّب ػ١ٍٗ أْ ٠ؼًّ ِضً ا١ٌَّؼ ػٍٝ فلِخ ا٢فو٠ٓ ثلْٚ أٔب١ٔخ ٚ ثلْٚ ّوٛ؟ ٌّبما ٘نا اٌّطٍت؟ ٤ْ 

اٌطو٠ك ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌناد اٌّبئزٗ إٌّفٍٖخ ٘ٛ أْ رؼًّ ١ّئب ٣ٌفو٠ٓ ثغ١و ّوٛ, أٞ ٨ رزٛلغ أٞ ّٟء فٟ اٌّمبثً. ٘نا 

اٌّىبفؤح اٌىجوٜ ٌه, ف١زلفك ِٕه ٔٛه ؽك هللا ٌقلِخ اٌغ١ّغ, ٚ٘نا  ٚ ع هللا أْ ٠ؼًّ ِٓ ف٩ٌه, اٌنٞ ٘ٛ ِٖله اٌمٛحاٌطو٠ك ٠ل

ِب ٠لػه رْؼو ثؤٔه ٚاؽل ِغ هللا. ا١ٌَّؼ ٠ؼزوف ثه أِبَ ا٤ة اٌَّبٚٞ اما اػزوفذ ثٗ أِبَ إٌبً, أٞ اما ٌجَذ ػمً ا١ٌَّؼ ٚ 

ناد اٌّبئزٗ ٘ٛ ٔىواْ اٌٛؽلح ِغ ا١ٌَّؼ, هف٘ ٌجٌ ػمً ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ اٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٝ ػجود ػٕٗ أِبَ إٌبً. اٌزؼٍك ثبٌ

 اٌٛؽلح ث١ٓ اٌقبٌك ٚ اٌّقٍٛق.  
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اْ وٍّخ "ا١ٌَّؼ" ٟ٘ ٌمت هٚؽٟ ٠ُؼطٝ ٌٍْقٔ اٌنٞ ٠ورمٟ اٌٝ َِزٜٛ ِؾلك ِٓ إٌّٛ فٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ. ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أْ 

بح ثب١ٌَّؼ, أٚ وّب ١َّ٠ٗ أغ١ً ٠ٛؽٕب "اٌىٍّخ ٕبه عَلا". ٘نا اٌّووي اٌَبِٟ ٘نا اٌْقٔ إٔجؼ ٠غَل فٟ و١بٔٗ ٚػٟ اٌؾ١

ٌٍّؼٍُ اٌوٚؽٟ, ا١ٌَّؼ, ٨ ٠ؤفنٖ ّقٔ ٚاؽل فٟ اٌزبه٠ـ, وّب فّٙزٗ فطؤ اٌى١َٕخ ثؤٔٗ ٠قٔ فمٜ ٠َٛع ا١ٌَّؼ. ٔغل فٟ 

ب وٍّخ "ا١ٌَّؼ" رُطٍك ػٍٝ اٌٛػٟ اٌْوق أْ وو٠ْٕب ًٕٚ اٌٝ ِووي ا١ٌَّؼ, ٚ ثٛما أ٠ٚب ًٕٚ اٌٝ ٘نا اٌّووي. ٚ أ٠ٚ

اٌىٟٛٔ اٌنٞ ٠جغٟ اٌٛؽلح ث١ٓ اٌقبٌك ٚ اٌق١ٍمخ. ٥ٌٍف, اٌٝ ا٢ْ ٨ ٔؼوف اٌّؾزٜٛ اٌؾم١مٟ ٌوٍبٌخ ٠َٛع فٟ ا٦ٔغ١ً. ٔؼوف 

فمٜ ٕٛهح ٨ٚكرٗ, اٌّٛعٛكح ػٍٝ اٌٖفؾخ ا٤ِب١ِخ ٌىزبة ا٤ٔغ١ً, ٚٔؼوف أ٠ٚب ٕٛهح ٍٕجٗ اٌّٛعٛكح ػٍٝ ٕفؾخ اٌغ٩ف 

  قٍف١خ. ٨ ٔياي ٔغًٙ ِؾزٜٛ وً ا٨ٔغ١ً اٌنٞ ٠ؼطٟ ِٓ ف٩ٌٗ ٠َٛع أٍّٝ اٌزؼب١ٌُ اٌوٚؽ١خ اٌزٟ أُػط١ذ ٌٍجْو٠خ.اٌ

من المهم أن نعرؾ هذا الواقع, و هو عندما جاء ٌسوع إلى األرض كانت نفسه نامٌة روحٌا. النفس النامٌة, الناضجة, ال 

ون أهم من ؼٌرها من النفوس. كل شًء فً عالم الشكل خلق من جوهر تختلؾ باألساس عن أي نفس أخرى, أعنً انها تك

ٌّة هً إبن/بنت هلل. لكن الناس تنظر إلى  هللا. "بواسطة الكلمة, كان كل شًء, و بؽٌره ما كان شًء مما كان." لذلك كل نفس ح

الكائن االنسانً و تفكر أن أي معلم روحً كبٌر مثل ٌسوع, بوذا, كرشنا أو أي معلم روحً آخر تفوق روحٌا على متوسط 

هذا المرشد الروحً الكبٌر كان عنده شٌئا ال ٌملكه االنسان, لهذا فانه استطاع أن ٌعمل ما ال ٌستطٌع االنسان عمله. و هكذا 

ٌُسًء الناس فهم رسالة المرشد الروحً و الهدؾ من مجًء هذه النفس النامٌة, الناضجة إلى األرض.    

ة, نمت نفسه من خاللها قبل تجسده اآلخٌر فً فلسطٌن, إستطاع من خاللها التؽلب على الضعؾ إختبر ٌسوع تجسدات كثٌر

االنسانً و اإلرتقاء إلى وعً روحً عالً. كانت حٌاته تعتبر المثل أو القدوة التً ٌتوجب على االنسان أن ٌقتدي بها و ٌتبع 

. وعي الحياة بالمسيحنسان عنده االمكانٌة لكً ٌحققه و ٌنمو فً الخطوات الحٌاتٌة التً اتبعها. ما حققه ٌسوع فً حٌاته, كل ا

, لم ٌعد أي انسان ٌتجاسر على أن ٌتبع خطوات ٌسوع الحٌاتٌة. الوحيدبعد أن رفعت المسٌحٌة ٌسوع إلى مقام هللا أو إبن هللا 

ء ٌسوع كقدوة, كمثل للناس لكً الواقع كان أن ٌبرهن ٌسوع للناس عن وجود طرٌق عام ٌمكن لكل انسان أن ٌتبعه. لذلك جا

ٌُعبد.   تتبع الطرٌق الروحً الداخلً, الذي هو تبعه و علمه, ال أن ٌنظر الٌه كصنم و 

من هو وعً الحٌاة بالمسٌح؟ أول عمل قام به هللا األب فً  الخلٌقة هو خلق حالة وعً. و ألن حالة الوعً هذه كانت أول 

أو األبن المولود الوحٌد لؤلب, أعنً وعً المسٌح الكونً. إستعمل ٌسوع عبارة عنصر من خلٌقة هللا ُدعٌت األبن البكر 

"األب" و "األبن" لكً ٌشرح عملٌة الخلٌقة ألناس كانوا فً حالة وعً منخفضة عن حالة الوعً الموجودة عند أكثرٌة الناس 

حالة وعً منخفضة, لذلك استعمل عبارات فً عالم الٌوم. كان ٌسوع محدودا فً شرحه ألسرار الخلٌقة للناس التً كانت فً 

و صور كانت مؤلوفة لدٌهم. وصؾ هللا بؤنه مثل أب محب و شرح أن وعً الحٌاة بالمسٌح هو مثل إبن هللا. فً الواقع, هللا 

المسٌح األب هو حالة وعً, وإبن هللا هو أٌضا حالة وعً, الذي هو وعً الحٌاة بالمسٌح الكونً, أول خلٌقة هللا. وعً الحٌاة ب

فقط )اإلبن( ٌعرؾ األب و ٌعرؾ كل ما ٌصدر عن األب. الخالق ٌشكل و ٌحفظ المخطط لخلٌقته فً عقل المسٌح الكونً. هذا 

هو ما دعاه انجٌل ٌوحنا الكلمة )لوؼوس( الذي به ُخلق كل شًء, لذلك ٌمكننا القول أن كل شًء ُخلق من وعً المسٌح 

 الكونً. 

لعدٌدة التً جاء ٌسوع لكً ٌشرحها و ٌوضحها للٌهود هو مفهوم "المسٌح".  نجد وراء لقب المسٌح من بٌن المفاهٌم الروحٌة ا
بؤنه "إبن داود" فً العهد القدٌم ٌكمن توقعات الٌهود بمجًء, ٌوما ما, قائد حربً كبٌر من نسل داود الملك ٌحطم أعداء أمة 

كرة "المسٌح" المنتظر كانت مرتبطة بمفاهٌم سٌاسٌة, وطنٌة تسكب إسرائٌل و ٌقود الٌهود إلى التؽلب على كل األمم. إذن, ف
على "المسٌح المنتظر" القوة العسكرٌة و المجد ألمة إسرائٌل الذي ٌجلبه المسٌح لها. لذلك كان الٌهود دائما ٌنتظروا مجًء 

روحً الذي أعلنه ٌسوع و المسٌح هذا "المخلص" من هللا, و البعض إلى اآلن ٌنتظره, من نسل داود. التمٌٌز بٌن المسٌح ال
 السٌاسً فً العهد القدٌم مهم جدا, لماذا نتجاهله؟ هذا التمٌٌز ٌبٌن لنا أن المسٌح هو "إبن هللا" و لٌس "إبن داود". 

ٌُصلب. َفَكر بطرس  مفهوم "المسٌح" الٌهودي كان عند التلمٌذ بطرس عندما حاول أن ٌمنع ٌسوع من الذهاب إلى القدس لكً 
أن المسٌح ٌجب أن ٌكون قائدا حربٌا قوٌا الذي سوؾ ٌحرر الٌهود من سلطة الرومان. لم ٌعرؾ بطرس أن المسٌح كان علٌه 

ٌُصلب. رفض ٌسوع بشدة فكرة بطرس الش ٌطانٌة هذه. فً الواقع, قالئل من تالمٌذ ٌسوع فهموا جوهر رسالته الحقٌقة, و أن 
ًّ و ال عالقة له بلقب "إبن داود", حسب المفهوم الٌهودي.  كتاب العهد الجدٌد, هم أٌضا,  خاصة أنه هو المسٌح إبن هللا الح
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سنة من صعود  40كر ان االناجٌل ُكتبت بعد نحو كانوا تحت تؤثٌر هذا المفهوم الٌهودي, لذلك ربطوا المسٌح بنسل داود. تذ
  ٌسوع المسٌح إلى السماء, ونحن ال نعتبرالكتاب المقدس أنه نزل من السماء بحرفٌته مثل القرآن. 

بٌنما كان الفرٌسٌٌون مجتمعٌن, سؤلهم ٌسوع: "ما قولكم فً المسٌح؟ إبن من هو؟ قالوا له: "إبن داود". حٌنئذ  قال لهم 
ل معنى آٌة مؤخوذة من مزامٌر داود: "إذا كٌؾ ٌدعوه داود ربا, و هو ٌقول بوحً الروح: قال الرب )هللا( لربً مستفسرا حو

(. و تابع ٌسوع قائال: فاذا كان داود ٌدعوا 1:110)المسٌح(: اجلس عن ٌمٌنً حتى أجعل أعداءك تحت قدمٌك ؟)مزمور 
(. ٌبٌن هذا الجدل بٌن ٌسوع و الٌهود بكل 12و مرقص  22تى المسٌح ربا, فكٌؾ ٌكون المسٌح إبنه )إبن داود(؟" )م

وضوح, إنه من الخطؤ أن ندعوا المسٌح "إبن داود". المسٌح لٌس إبن داود, انه رب داود, المسٌح هو إبن هللا الذي ٌجلب 
هودي الذي سوؾ ٌجلب رحمة و محبة هللا للعالم, كما نراها فً شخصٌة ٌسوع. المسٌح لٌس هو "إبن داود", حسب المفهوم الٌ

 أمجاد و فتوحات سٌاسٌة و ٌتؽلب على األمم بقوة جٌشه.  

سنة. و صار  40جاء داود الملك ألؾ سنة قبل مجًء ٌسوع المسٌح, و هو الذي وّحد مملكة إسرائٌل و كان علٌها ملكا لمدة 
السطورة الٌهودٌة أن هللا وعد الملك داود بؤن بعد ذلك داود نموذجا و حٌاته ملهمة للشعب الٌهودي. ٌقول التقلٌد الٌهودي أو ا

المسٌح سوؾ ٌنحدر من نسله و أن مملكته سوؾ تدوم إلى األبد فً أوروشلٌم )القدس(, برآسة المسٌح الذي سوؾ ٌؤتً من 
ٌُسًء المسٌحٌٌون فهم رس الة ٌسوع و نسله و نسل النبً ابراهٌم و ٌجلب السالم للعالم. أنا أتعجب و أقول: ٌا هللا, إلى متى 

ٌصروا على ربطها وفهمها من خالل أساطٌر ٌهودٌة؟ المسٌح الكونً, إبن هللا الوحٌد, الذي فً ٌسوع, ٌمكن أن ٌحل فً كل 
 انسان ٌؤتً من إتحاد األلؾ )األب( مع األمٌؽا )األم( هلل الخالق, و لٌس من نسل إنسانً. 

إلى متى سوؾ ٌستمر المسٌحٌٌون ربط رسالة ٌسوع الروحٌة مع مفهوم ضٌق و مادي إلله محلً كان ٌخص القبٌلة  
الٌهودٌة؟ إلى متى ٌتؤلم العالم كله, و خاصة الٌوم, نتٌجة مفهوم ضرورة تفوق القوة العسكرٌة الٌهودٌة لجلب السالم على 

  األرض. 

سٌحٌة األرثوذكسٌة هو أنها َعّرفت عن جسد ٌسوع المادي و شخصٌته الخارجٌة بؤنهما اآلن, الخطؤ الكبٌر الذي ارتكبته الم

شخص ٌسوع الخارجً بؤنه هللا. وعً المسٌح الكونً هو إبن األب المولود الوحٌد.  عن وعً المسٌح. حتى ان البعض َعّرؾ

ال ظاهرة. لم ٌوجد الكون المادي و ال العالم إنه األبن البكر. عندما جاء وعً المسٌح الكونً إلى الوجود لم ٌكن هناك أشك

خلق أو ٌوجد فً ذلك المرحلة خلق أي شًء. لذلك فؤن التٌار الحٌاتً لٌسوع المسٌح لم ٌُ الروحً, ألنه فً تلك المرحلة لم ٌُ 

ٌسوع المسٌح البدائٌة للخلٌقة, مثل كل النفوس االنسانٌة التً لم تكن فً الوجود. التشوٌش فً الفكر المسٌحً لفهم شخص 

ٌُعبر عن ذاته من خالله.   ناجم عن عدم التمٌٌز بٌن التٌار الحٌاتً لٌسوع المسٌح و وعً الحٌاة بالمسٌح الكونً, الذي كان 

عندما صّرح ٌسوع: "أنا هو الطرٌق و الحق و الحٌاة" لم ٌكن ٌشٌر بذلك إلى شخصٌته الخارجٌة أو حتى إلى تٌاره الحٌاتً. 

ٌح الكونً فً ٌسوع, لذلك فان المعنى الحقٌقً لهذا التصرٌح هو أن وعً الحٌاة بالمسٌح الكونً هو صّرح ذلك عقل المس

الطرٌق, الحق و الحٌاة, ال أحد ٌؤتً إلى األب, أعنً إلى وعً الخالق, بدون المرور من خالل وعً الحٌاة بالمسٌح الكونً. 

(. من هو هذا الذي خلق االنسان 2244صورة خالقه")كولوسً  "أنتم لبستم األنسان الجدٌد الذي ٌتجدد فً المعرفة حسب

الجدٌد؟ كان ٌسوع المسٌح هو الذي خلق االنسان الجدٌد, الذي كل الناس عندها االمكانٌة لكً تلبسه و تدخل إلى ملكوت هللا 

 فً داخلها. 

الجدٌد؟ ال ٌمكنك لبسه من خالل  ٌمكن وصؾ اآلنسان الجدٌد بؤنه حالة عقل, أعنً عقل المسٌح. كٌؾ أنت تلبس االنسان

الممارسات الخارجٌة للدٌن. ٌمكنك لبسه بالسماح لروح الحق أن ٌسكن فٌك, حتى تصٌر واحدا مع الروح. لهذا قال بولس 

(. عندما تسمح لحالة الوعً القدٌمة, العقل الجسدي, أن 340الرسول: "لٌكن فٌكم العقل الذي كان فً المسٌح ٌسوع")فٌلٌبً 

تسمح لحالة الوعً الجدٌدة, عقل المسٌح, أن ٌولد فٌك. حٌنئذ تفهم معنى الوالدة الثانٌة. الوالدة الثانٌة تعنً أن تسمح ٌموت, 

لعقل المسٌح أن ٌولد فٌك. أعطى ٌسوع قسما من روحه, الروح القدس, المعّزي, عقل المسٌح إلى كل انسان على األرض لكً 

. لذلك ٌمكن القول أن المعّزي هو ذات المسٌح فٌك, و هو نسخة عن الذات الروحٌة ٌُهدٌه إلى معرفة الوصول إلى الخالص

سوع الشخصٌة لك هذه, أعنً ذات المسٌح فٌك, جزء من ذاته, جزء من روحه. إذا لمسٌح. ما علٌك إال أن تقبل هبة ٌلٌسوع ا

  الوحٌدة لخالص نفسك.   رفضت هذه الهبة, هذا المخلص الشخصً, فانك ترفض ٌسوع المسٌح و ترفض الوسٌلة
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"َيا أَْهلَ اْلِكَتاِب اَل َتْغلُوا فِي    من أنت ٌا ٌسوع؟ سإال سؤله التالمٌذ. ٌجٌب على هذا السإال ,بعد نحو سبع مئة سنة, القرآن. 
ِ إاِله اْلَحقه  َما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم  ۚ   ِدينُِكْم َواَل َتقُولُوا َعَلى هللاه ْنهُ إِنه ِ َوَكلَِمُتُه أَْلَقاَها إِلَٰى َمْرَيَم َوُروٌح مِّ َفآِمُنوا  ۚ   َرُسولُ هللاه

ِ َوُرُسلِهِ  ٌه َواِحدٌ  ۚ   انَتُهوا َخْيًرا لهُكمْ  ۚ   َواَل َتقُولُوا َثاَلَثةٌ  ۚ   بِاَّلله ـٰ ُ إِلَ َما هللاه على  يجيب القرآن ُسْبَحاَنُه أَن َيُكوَن لَُه َولٌَد". ۚ   إِنه
ء )مبالؽة( المسٌحٌٌن بؤن عٌسى بن مرٌم )ٌسوع( هو هللا ذاته, أحد أعضاء الثالوث, بؤنه فً الواقع انسان رسول من هللا, إدعا

ن عٌسى )ٌسوع( هو أحد أٌتضمن المفهوم  حصرا و لٌس أحد أعضاء الثالوث. الحظ هنا أن الثالوث الذي ٌنكره القرآن
كٌؾ ٌمكن هلل أن ٌكون له ولد. "بدٌع السماوات و االرض,  من هذا المفهوم للثالوث فٌقول: ٌتعجب القرآن .أعضاء الثالوث

ٌة الناس, و رسول مثل ألنه ٌنظر إلى المسٌح عٌسى ابن مرٌم بؤنه انسان مثل بق وله صاحبة".  أنى ٌكون له ولد و لم تكن
هنا ٌإكد أن هللا واحد, و  .ٌتزوج ٌستطٌع أن , ألنه الجسدٌا ابناال ٌمكنه ان ٌولد   الروحً ٌؤتً الى نتٌجة بؤن هللا بقٌة الرسل,

المسٌح, روح هللا الساكن فً  أن عٌسى لٌس أحدد أعضاء الثالوث. و هو هنا ٌعالج هذه البنوة من جانب جسدي, ال روحً.
مرٌم هو لٌس أحد أعضاء  أن ٌسوع ابن ضمنا ٌإكد القرآن و هكذا عٌسى )ٌسوع( هو رسول هللا الحقٌقً الذي جاء من هللا.

الحظ أن القرآن لم ٌنكر مفهوم الثالوث الصحٌح و لم ٌتعرض إلٌه, ألنه كان مهتما  الثالوث, انه رسول هللا مثل بقٌة رسل هللا.
ساء فهمها فً مفهوم الثالوث الحقٌقً. فقط أن ٌشرح هوٌة ٌسوع الحقٌقٌة المُ   

 
خاطىء للثالوث المسٌحً,الذي ٌعتبر أن ٌسوع هو هللا أحد أعضاء الثالوث, لكن أنا قلُت اآلن أن القرآن رفض فقط المفهوم ال

ما هو المفهوم الصحٌح للثالوث؟ هللا هو واحد, مشكل من مظهرٌن هلل دعاهما القرآن, فً أحد أسماء هللا الحسنى, "األول و 

و أومٌؽا". و دعاهما دٌن التاوٌزم القدٌم "ٌانػ و  اآلخر". و دعاهما العهد الجدٌد أٌضا, فً كتاب الرإٌا, األول و اآلخر "ألفا

ٌُولد إبن هللا الوحٌد, المعروؾ أٌضا بؤسم  -ٌنػ". تفاعل هذٌن المظهرٌن: المذكر )األب( مع المإنث )األم( هلل األب األم, 

بن, هما واحد مع بعضهما, و "وعً المسٌح الكونً", الكلمة الذي كان  فً البدء. إذن, هللا هو األب, هللا هو األم, من خالل اال

 لٌسا واحد بدون اآلخر. 

اٌوٚػ اٌملً ٠ٖله ػٓ ا٤ة, ٚ ٠وٍٍٗ ا٤ثٓ ٌىٟ ٠قجو ثىً ِب ٠و٠ل أْ ٠ؼٍٕٗ ٩ٌَٔبْ ٌىٟ ٠ٍجٌ ػمً ا١ٌَّؼ, أػٕٟ أْ ٠ٌُٛل 

ّٟ )ا٤ثٓ( فٟ اٌى١بْ اٌلافٍٟ. ٠ؾلس مٌه ِٓ ف٩ي ف١ّوح اٌوٚػ اٌزٟ ٠ُوٍٍٙب ا٤ثٓ ٌزفؼ١ً ماد ا١ٌَّؼ فٟ اٌى١بْ  ا١ٌَّؼ اٌؾ

ؽ١ل ث١ٓ هللا ٚ ا٨َٔبْ. إٌز١غخ اٌزٟ رّٕٙب ا٢ْ ِٓ ٘نا اٌْوػ  ٘ٛ أْ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ, اثٓ هللا اٌلافٍٟ, اٌنٞ ٘ٛ ا١ٌٍٜٛ اٌٛ

اٌٛؽ١ل, اٌىٍّخ, ٘ٛ اٌنٞ ارؾل ِغ ٔفٌ ٠َٛع ٚ ٕبه ٠َٛع ا١ٌَّؼ. ٠ّىٓ ٌٙنا ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ أْ ٠زؾل أ٠ٚب ِغ ٔفٌ أٞ أَبْ 

 ّٟ ّٟ ػٍٝ ا٤هٗ. ٚ ثنٌه ٠غب٘ل فٟ اٌطو٠ك اٌوٚؽٟ اٌلافٍٟ ٚ ١ٖ٠و ا١ٌَّؼ اٌؾ ػٍٝ ا٤هٗ, وّب ٕبه ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌؾ

٠ؼٍٓ ا٨َٔبْ لبئ٩, وّب أػٍٓ ٠َٛع: "أٔب ٚ ا٤ة ٚاؽل".  ِٓ ٠ٕىو ا١ٌَّؼ ٘ٛ ِٓ ٠ٕىو ٚعٛك ا١ٌَّؼ اٌىبِٓ فٟ وً أَبْ. 

فٟ ٛو٠ك  ِغ١ٝء ا١ٌَّؼ اٌضبٟٔ ٘ٛ ؽلس ٠ظٙو ِٓ ف٩ٌٗ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ فٟ ّىً فوكٞ, ِٓ ف٩ي أّقبٓ ١َ٠وْٚ

    ا١ٌَّؾب١ٔخ اٌْق١ٖخ. 
 

فً زمن النبً محمد لم ٌذكر اسم ٌسوع )عٌسى ابن مرٌم( إال للجدال و الخصومة من قبل اناس ٌجادلون بالباطل. لذلك ٌإكد 
الخبار ابن مرٌم هو عبد من عبٌد هللا, أنعم هللا علٌه بالرسالة, بالبنوة االلهٌة و النبوة )لٌس المقصود بالنبوة ا ىالقرآن أن عٌس

ابن مرٌم مثال, عبرة لبنً  ىعن حوادث مستقبلٌة فقط, بل القدرة على إعطاء التعالٌم االلهٌة للناس(. جعل هللا من عٌس
إال عبٌد, أنعمنا عليه و  )عيسى ابن مريم( إن هومن خالله و ٌقتدوا بمثل حٌاته. " إسرائٌل, أي داللة ٌعرفون بها قدرة هللا

هذا المفهوم القرآنً لٌسوع المسٌح هو فً توافق تام مع تعلٌم ٌسوع, كما ٌشرح هذا  (.34:95ل")جعلناه مثال لبني إسرائي
  الكتاب. 

    
منذ  كان الذي عندما اعتبروا أن ٌسوع هو هللا المولود الوحٌد لؤلب" ابن هللا,"معنى عبارة  الواقع, لم ٌعرؾ المسٌحٌٌون فً  

أحد أعضاء الثالوث األقدس. إذن, كٌؾ ٌمكننا أن نعرؾ المفهوم الصحٌح لهذه العبارة؟ نعرؾ ذلك من جماعة  و أنه ,البدء
القوات السماوٌة, التً ٌسوع هو أحد اعضائها. تعلم هذه الجماعة أن هللا له مظهرٌن, مظهر مذكر )األب( ومظهر مإنث 

األم( خلق  -عنصر سلبً, التً هً النور األلهً. هللا )األب م هً األ )األم(. الخالق هو اآلب, الذي هو حالة وعً نشٌطة,
العالم. أشار كتاب رإٌا ٌوحنا الى هذٌن الكٌانٌن بؤسم ألفا و أومٌؽا, األول و اآلخٌر. األب هو القوة التوسعٌة, واألم هً القوة 

 ة توازن, ٌعمل على توازن القوة التوسعٌةاالنكماشٌة. ٌظهر األبن عند تزاوج هذٌن الكائنٌن فً شكل متوازن. األبن هو قو
ٌتصل مباشرة مع بذلك و فٌه,ابن هللا  و ٌولد فً األنسان لكً ٌحصل على نمو روحً متوازن (ألم)اوالقوة األنكماشٌة  (األب)

  و ال ٌعود كٌانه الداخلً مثل بٌت منقصما على ذاته. هللا
"الكلمة" حسب انجٌل ٌوحنا. وٌدعى كذلك  و ابن هللا الوحٌد, فكر المسٌح الكونً, أٌضا:"ابن هللا"  عنصر التوازن ٌدعى  

, اي فكر المسٌح الكونً, فً ٌسوع, وفً بوذا, وفً كرشنا و كثٌر من الوحٌد بؤسم المعزي, روح الحق. ظهر تجسد ابن هللا
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, أعطاهم هو قسما من روحه, أي القوة المرشدٌن الروحٌٌن. كل الذٌن تبعوا الطرٌق الداخلً الروحً الذي علمه ٌسوع
الروحٌة لكً ٌرتقوا الى مصاؾ أبناء وبنات هللا, اذ أنهم ٌرون أنفسهم بؤنهم واحد مع هللا.  عبارة "ابن هللا الوحٌد" ال تشٌر 

ان, الذي ٌإهل األنسان األم. انه الوسٌط الوحٌد بٌن هللا واألنس-الوحٌد, وانما الى األبن الوحٌد هلل األب ابن هللا الى ٌسوع بؤنه
 أن ٌتصل مباشرة مع هللا. 

, مع فكر المسٌح الكونً, واصبح ٌسوع المسٌح. ألجل ذلك االتحاد الوحٌد ٌسوع هو مثال االنسان الذي حقق فً ذاته اتحاده مع ابن هللا  

ٌستحق ٌسوع أن ٌدعى ابن هللا الروحً. جاء ٌسوع لكً ٌبرهن للناس أن كل انسان عنده المقدرة أن ٌصبح ابن هللا, المسٌح على 

مسٌحً أو ؼٌر مسٌحً  -أن ٌساعد كل انسان األرض, مثلما صار هو. كان وما زال ٌسوع المسٌح المعلم الروحً الكونً, المستعد دائما 

لكً ٌبدأ نموه الروحً لٌصل الى درجة ابن هللا. عبارة "المسٌح" تشٌر الى حالة علٌا من الوعً الروحً. لذلك فان المسٌح ال ٌخص  –

نسان, ولٌس المسٌحً فقط المسٌحٌٌن, بل كل انسان على وجه األرض. المسٌح هو الرباط بٌن كل نفس و مصدرها اإللهً. لذلك كل ا

فقط, عنده المقدرة لٌصل الى فكر المسٌح وٌنمو الى ملء قامة المسٌح, بدون أن ٌصبح عضوا فً كنٌسة مسٌحٌة. و كما قال بولس 

آن الرسول, ُدعٌنا لكً نتمثل بقدوة حٌاة ٌسوع ونلبس فكر المسٌح, كما لبسه هو, ونصل الى الحٌاة السامٌة بالمسٌح. صحٌح ما قاله القر

   (.  59:43عن شخص ٌسوع: "إن هو )ابن مرٌم( إال َعبٌد أنعمنا علٌه وجعلناه َمثالً لبنً إسرائٌل")

ٌُ ٠زٖوف ٠َٛع فٟ ؽ١برٗ ؽَت رٛلؼبد ا١ٌٙٛك ٌّغٟء ا١ٌَّؼ ثؤٔٗ ١ٍىْٛ ّقٖب صٛه٠ٚب ٠مٛك صٛهح ٙل ؽىُ اٌوِٚبْ   

ٚافوح وبْ ٘ٛ ٠ؾ١ب ف١ٙب, أفًٚ ِٓ ؽ١بح اٌجئً ٚ ا٤ٌُ ٚ ١ٌٍٙٛك. عبء ٠َٛع وّؼٍُ هٚؽٟ ١ٌؼٍُ ٚ ٠جو٘ٓ ػٓ ٚعٛك ؽ١بح 

اٌّؾلٚك٠خ ا٨َٔب١ٔخ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب ا٨َٔبْ. لٖل ٠َٛع أْ ٠ؼٍُ اٌجْو٠خ أْ روفغ ٚػ١ٙب ٚ رفُٙ أٙب ثبٌؾم١مخ ٟ٘ وبئٕبد 

اٌّؾلٚك٠بد ا٨َٔب١ٔخ ٚ هٚؽ١خ ٚ رؼوف ٌّبما عبءد اٌٝ ا٤هٗ. اٌل٠ٓ اٌؾم١مٟ ٘ٛ اٌنٞ ٠ئً٘ أػٚبءٖ ١ٌورمٛا اٌٝ ِب فٛق 

٠ٍٖٛا اٌٝ ؽبٌخ ٚػٟ أػٍٝ, ٚػٟ وٟٛٔ ٠زطٍت ارجبع ٛو٠ك ِٛعٗ ثمٛا١ٔٓ و١ٔٛخ. أُ٘ ٘نٖ اٌمٛا١ٔٓ ٘ٛ أْ اٌىْٛ ِضً ِوآح 

رؼىٌ ػٍٝ ا٨َٔبْ وً ِب ٠ٍم١ٗ ػ١ٍٙب ِٓ أفىبه ٚ أػّبي, أٞ أه أٔذ ٕبٔغ ١ِٖون ؽَت ؽبٌخ ٚػ١ه ٚ ٨ ٠ّىٕه رغٕت 

ِب ريهع. رٙلٞ ٘نٖ اٌمٛا١ٔٓ إٌبً اٌٝ إٌّٛ اٌوٚؽٟ, ّو٠طخ أْ ٠ىْٛ ا٨َٔبْ َِزؼلا ٌزغ١١و مارٗ, رون ٔزبئظ أػّبٌه, رؾٖل 

 ا٨ػزمبكاد ا٨َٔب١ٔخ ٨وزْبف ا٠ٌٛٙخ اٌؾم١م١خ ثؤٔٗ ١ٌٌ ٘ٛ وبئٓ أَبٟٔ, ٚأّب وبئٓ هٚؽٟ. 

١ٙب ِٓ ف٩ي ارجبع هٍبٌزٗ. ٌُ ٠ىٓ ٠َٛع ٘ٛ ١َِؾب١ٔخ ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٟ٘ ماد ا١ٌَّؾب١ٔخ اٌزٟ ٠لػٛ ٠َٛع إٌبً ٌٍزًٕٛ اٌ  

ا٦ٍزضٕبء اٌنٞ رًٕٛ اٌٝ ؽبٌخ ًِء اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, ثً ٘ٛ إٌّٛمط ا٤ٍٕٟ, اٌملٚح اٌّضب١ٌخ, اٌّضً إٌّٛمعٟ اٌنٞ ٠زٛعت ػٍٝ 

١ٌَّؼ فٟ ؽ١برٕب وً ِٓ ٠وغت فٟ لجٛي هٍبٌزٗ أْ ٠مزلٞ ثٗ. ٌمل ُكػ١ٕب ٌىٟ ١ٖٔو َِؾبء, ِضً ٠َٛع ا١ٌَّؼ, ٔغَل اٌؾ١بح ثب

اٌْق١ٖخ, ثطو٠مخ رله٠غ١خ, ؽزٝ ٔزًٕٛ اٌٝ ًِء اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ. لبي هللا: "أٔزُ آٌٙخ ٚأثٕبء هللا اٌؼٍٟ وٍىُ". اٌفوق ث١ٕٕب ٚث١ٓ 

٠َٛع ٘ٛ أْ ٠َٛع رًٕٛ اٌٝ ِؼوفخ ِٖلهٖ ا٦ٌٟٙ, أِب ٔؾٓ فٍُ ٔزًٕٛ ثؼل اٌٝ رٍه اٌّؼوفخ ا١ٌٙ٦خ. ػٕلِب َػجّو ٠َٛع ػٓ 

ب١ٔخ, اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, ِٓ ف٩ي ؽ١برٗ اٌْق١ٖخ وبْ ٔٛها ٌٍؼبٌُ, ٚٔؾٓ أ٠ٚب ِلػْٛٚ ٌىٟ ٔىْٛ َِؾبء ِضٍٗ, ٔٛها ا١ٌَّؾ

ٌٍؼبٌُ. وً ٚاؽل ِٕب ػٕلٖ اٌملهح ا١ٌٙ٦خ اٌىبِٕخ اٌزٟ ٠ّىٕٗ أْ ١ّٕ٠ٙب ٠ٖٚجؼ اٌٙب. ٘نا اٌّفَٙٛ ١ٌٌ ٘ٛ رغن٠فب ػٍٝ هللا,ٚأّب ٘ٛ 

ٍٕخ اٌّب١ٙخ.  2000ا٤فىبه غجو اٌٖؾ١ؾخ ٚؽغجزٙب ػٓ أػ١ٓ إٌبً ٌّلح  عٛ٘و هٍبٌخ ٠َٛع اٌزٟ غّورٙب  

اٌوٍبٌخ اٌّووي٠خ ١ٌٍَّؼ وبٔذ ثبظٙبه ّقٖٗ وملٚح أٚ ِضبي ٌىً إٌبً أْ ثبٍزطبػزُٙ أْ ٠ٍٖٛا اٌٝ هللا ِجبّوح ثبرجبع 

ىٛد هللا ٘ٛ كافً ا٨َٔبْ. ػٕلِب اٌطو٠ك اٌوٚؽٟ اٌلافٍٟ. ٨ ٠ؾزبط ا٨َٔبْ اٌٝ ١ٍٜٚ فبهعٟ ٌٍٕٛٛي اٌٝ هللا, ٤ْ ٍِ

٠ؼوف ا٨َٔبْ أْ ثبِىبٔٗ إٌٛٛي اٌٝ هللا ِجبّوح فٟ كافٍٗ ٠ؾًٖ ػٍٝ اٌؾو٠خ اٌؾم١م١خ ٚ اٌَّبٚاح اٌؾم١م١خ. اما وبْ ا٨َٔبْ 

  عبً٘ ثٙنٖ اٌوٍبٌخ ٚ ٠ئِٓ أْ ارٖبٌٗ ِغ هللا ٠زٛلف ػٍٝ ١ٍٜٚ فبهعٟ, فبْ ا١ٌٍٜٛ اٌقبهعٟ ١َ٠طو ػ١ٍٗ ٚ ٠زؾىُ ثٗ.

ٌنٌه ٔغل أْ اٌزؼب١ٌُ اٌل١ٕ٠خ رؼطٟ ا٨ٔطجبع أْ اٌق٩ٓ ٠زُ ِٓ ف٩ي ا١ٌَطوح اٌقبهع١خ ١ٌٍٍٜٛ اٌقبهعٟ, ٚ ١ٌٌ ِٓ ف٩ي 

اٍز٩ََ رؾىُ ا٤ٔب ٚ لجٛي رؾىُ ٍٍٚطخ هللا فٟ اٌلافً. ٨ ٠فُٙ ِجلأ اٌَّبٚاح ٛبٌّب ٠فىو ا٨َٔبْ أْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ وبْ ِقزٍفب 

ٔؼوف أْ ِب ؽممٗ ٠َٛع فٟ ؽ١برٗ ِٓ اٌزًٕٛ اٌٝ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, وً أَبْ ٠َزط١غ رؾم١مٗ. اٌَّبٚاح ػٓ ثم١خ إٌبً. ٠غت أْ 

ث١ٓ إٌبً ٨ رؼٕٟ أُٙ فٍمٛا ِضً ثؼُٚٙ, ٤ْ وً ّقٔ ٘ٛ فو٠ل, ٚأّب رؼٕٟ أْ ٌُٙ ل١ّخ ِزَب٠ٚخ فٟ ػمً هللا. وً ٔفٌ 

, ٌُٚ رقٍك ثبٌقط١ئخ. ٘نٖ اٌّؼوفخ ٟ٘ ِفزبػ اٌؾو٠خ اٌنٞ ٠َبػل فٍمذ ِٓ ِؾجخ هللا غ١و اٌّْوٚٛخ, ػمً هللا غ١و اٌّْوٚٛ

ا٨َٔبْ ػٍٝ اٌٛؽلح ِغ هللا. ٚ٘ىنا ٔؤرٟ اٌٝ ٔز١غخ ٟٚ٘ أْ هٍبٌخ ا١ٌَّؼ ٟ٘ هٍبٌخ رؾو٠و, هٍبٌخ ؽو٠خ, ٟٚ٘ هٍبٌخ و١ٔٛخ 

 ٌغ١ّغ إٌبً.  
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٠خ, أٞ اٌؾ١بح ثوٚػ ا١ٌَّؼ. ثو٘ٓ ٠َٛع ػٍٝ ٘نا كػب ٠َٛع إٌبً اٌٝ ارجبع ٛو٠ك ا١ٌَّؾب١ٔخ اٌْق١ٖخ, ا١ٌَّؾب١ٔخ اٌفوك  

إٌّٙظ ِٓ ف٩ي ؽ١برٗ اٌْق١ٖخ ٚٚؽلرٗ ِغ ػمً ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ. للَ ٠َٛع ٛو٠مب فوك٠ب ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌق٩ٓ, ٌُٚ ٠ملَ 

رله٠غ١خ  ٛو٠مب ِئٌفب ِٓ رؼب١ٌُ ٚٛمًٛ فبهع١خ ٠زؾىُ ثٙب ٠ٚل٠و٘ب عّبػخ ِٓ إٌبً. رَزم١ُ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ِٓ ف٩ي ػ١ٍّخ

ِئٌفخ ِٓ فطٛاد ٕغ١وح ػل٠لح. عٛ٘و اٌؼ١ٍّخ ٘ٛ اٌّٛد ػٓ اٌؼمً اٌغَلٞ ٚإٌّٛ فٟ ػمً ا١ٌَّؼ. رئكٞ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ 

اٌزله٠غ١خ اٌٝ اهرفبع اٌٛػٟ اٌٝ َِزٜٛ أػٍٝ ٚا٦ؽَبً ثب٠ٌٛٙخ اٌغل٠لح, ثؤْ وً ٚاؽل ِٕب ٘ٛ وبئٓ هٚؽٟ غ١و ِٕفًٖ ػٓ 

ػٓ ا١ٌَّؼ وبْ ّٚ٘ب. ا١ٌَّؼ ١ٌٌ وبئٓ آفو ٠ٛعل فبهط مٚارٕب, ثً فٟ كافً ٔفٍٕٛب ٠ّٚىٓ  هللا. ٚثبٌزبٌٟ ا٦ؽَبً ثب٨ٔفٖبي

ا٨رؾبك ِؼٗ. ػٕلِب ٔفىو أْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ فبهط أٔفَٕب ُٔؼيى ا٦ؽَبً ثؤٕٔب ِٕفٍْٖٛ ػٓ ا١ٌَّؼ. فٟ اٌٛؽلح  ٨ ٠ٛعل أفٖبي أٚ 

هللا. َِبفخ. أَٔذ عيء ِٓ و١بْ هللا, ٚاٌغيء ٠ٕمَُ ٨ٚ ٠ٕفًٖ ػٓ   

ػجبهح "ا١ٌَّؼ" ٟ٘ اٍُ وٟٛٔ ٌؾبٌخ ػ١ٍب ِٓ اٌٛػٟ. رىّٓ هٍبٌخ ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌؾم١م١خ فٟ أٗ عبء ١ٌؼٍُ إٌبً اْ وً   

أَبْ ػٕلٖ ا٨ِىب١ٔخ ١ًٌٖ اٌٝ ؽبٌخ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ اٌَب١ِخ, وّب رًٕٛ ٘ٛ أ٠ٚب ا١ٌٙب ؽزٝ ثلْٚ ا٨ّٔٚبَ اٌٝ ػ٠ٛٚخ 

ٟ ثب١ٌَّؼ ِٛعٛك كافً ا٨َٔبْ. ػٍٝ ا٨َٔبْ اْ ٠ئٌٍ كهعخ ِب ِٓ ا٨رٖبي ِغ ماد ا١ٌَّؼ فٟ أٞ و١َٕخ, ٤ْ ِفزبػ اٌٛػ

(. أٍبً اٌطو٠ك 5:3كافٍٗ, َٚ صُ ٠ؼًّ ػٍٝ ى٠بكح ٘نا ا٨رٖبي ؽزٝ ٠لع اٌفىو اٌنٞ فٟ ا١ٌَّؼ ٠َٛع ٠ىْٛ ف١ٗ أ٠ٚب )ف١ٍجٟ 

فٍٟ اٌنٞ ٠ئكٞ ٌٍٕٛٛي اٌٝ ؽبٌخ اٌٛػٟ اٌَب١ِخ, ؽبٌخ فجوح اٌوٚؽٟ ٘ٛ ا١ٌَو ػّٛك٠ب ٩ٌرٖبي ِغ ماد ا١ٌَّؼ, ا١ٌٍٜٛ اٌلا

هٚؽ١خ. كهاٍخ اٌزؼب١ٌُ ري٠ل اٌّؼوفخ فٟ ِٛٙٛع ِؼ١ٓ, ٚ٘ٛ ١ٍو افمٟ ٌٍّؼوفخ. أوضو٠خ هعبي ا٩ٌ٘ٛد ٠ّْٚٛ غبٌج١خ ؽ١برُٙ 

ؼوفخ ٚ اوزْبف هٚػ اٌؾك ٌلهاٍخ ِٚؼوفخ ِٛا١ٙغ ِؼ١ٕخ. ٚ ِغ مٌه ٨ ٠َزٛػجٛا اٌّؼوفخ ٌىٟ رغ١وُ٘, ٌىٟ رمٛكُ٘ كاف١ٍب ٌّ

خ اٌؾم١م١خ رؤرٟ ِٓ اٌىبِٓ ٚهاء اٌّؼوفخ اٌؼم١ٍخ اٌّىزَجخ. هعبي اٌفىو ٘ئ٨ء ِضً اٌىز١خ ٚ اٌفو١١َ٠ٓ ٨ ٠ؼوفٛا اْ اٌّؼوف

(. 6:3وٛه 2) , فٟ لٍٛثُٙاٌؾك اٌؾٟ, اٌىٍّخ اٌؾ١خ ٨ ٠ؤرٛا اٌٝ ِؼوفخٚ  فٟ اٌىزت اٌّملٍخ بٌؾوف اٌٖبِذث ٠زؼٍمٛااٌلافً,   

عبء ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٌىٟ ٠ؼط١ٕب رؼب١ٌُ ػٓ اٌٛػٟ اٌىٟٛٔ فٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, ١ٌٚملَ ٌٕب ِٓ مارٗ ِضب٨ أٚ للٚح ػٓ وبئٓ أَبٟٔ,   

ؽمك فٟ عَلٖ اٌّبكٞ ِب ٠ؼٍّٗ ػٓ اٌٛؽلح ِغ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ. ٌُ ٠ىٓ ٠َٛع ا٨ٍزضٕبء, ثً اٌّضبي اٌنٞ عبء ١ٌجو٘ٓ أْ وً ٚاؽل 

١ٌٙخ اٌىبِٕخ ١ٌؾمك فٟ مارٗ اٌؾ١بح ا١ٌٙ٨خ ِضً مٌه اٌّضبي اٌنٞ للِٗ ٠َٛع. "ٍِىٛد هللا فٟ كافٍىُ" رؼٕٟ أْ ِٕب ػٕلٖ اٌملهح ا٦

اٌٍّىٛد ٘ٛ ؽبٌخ ٚػٟ هٚؽٟ, ؽبٌخ ػمً َِز١ٕو. رٙلف رؼب١ٌُ ٠َٛع اٌٝ رؾم١ك ٘نا اٌٍّىٛد فٟ ؽ١بح ا٨َٔبْ اٌلاف١ٍخ, اٌٝ 

ٜٛ أػٍٝ ٚأػٍٝ. اٌٛػٟ اٌىٟٛٔ فٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ ٚعل كائّب, ِٕن ثلء اٌيِٓ, أٞ رغ١١و ؽبٌخ اٌٛػٟ ا٨َٔبٟٔ ٚهفؼٙب اٌٝ َِز

ٍٕخ. هٚػ ا١ٌَّؼ ٘نا ٘ٛ اٌطو٠ك اٌٛؽ١ل ٌق٩ٓ إٌفٌ ػٕلِب َٔزمجً لَّب ِٕٗ  2000لجً ٠َٛع اٌزبه٠قٟ اٌنٞ ٚعل ِٕن 

ع ِٓ ِٔٛٙب اٌؼ١ّك, ِٓ ِٛرٙب اٌوٚؽٟ, ثٛاٍطخ ٠َٛع اٌّقٍٔ. ٠ُفؼً ٘نا اٌغيء ِٓ هٚػ ا١ٌَّؼ ػًّ اٌق٩ٓ ٌٍٕفٌ, فزَز١م

 ام ٠ؼًّ ِضً ف١ّوح روفغ ٚػٟ اٌّغب٘ل اٌوٚؽٟ اٌٝ َِزٜٛ أػٍٝ.  

ِب ؽلس ف٩ي اٌزبه٠ـ ٘ٛ أْ اٌوثبٛ اٌوٚؽٟ ث١ٓ ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٚا١ٌَّؾ١١ٓ لُطغ فٟ إٌَٛاد ا٤ٌٚٝ ثؼل م٘بثٗ ٚافزفذ ِٓ   

ّخ هللا غ١و اٌّىزٛثخ. ٚ٘ىنا أٍبء أثبء اٌى١َٕخ ّوػ اٌىٍّخ اٌّىزٛثخ فٟ اٌٛعٛك ؽووزٗ اٌوٚؽ١خ. ؽٍذ اٌىٍّخ اٌّىزٛثخ ِؾً وٍ

ؼٍٓ. ثّب أْ وض١وا. ِٓ اثبء اٌى١َٕخ ٌُ ٠ىٓ ػٕلُ٘ ٍٕخ  ُّ ا٦ٔغ١ً, ِضٍّب َػمَل اٌزٍّٛك اٌزٛهاد اٌّؼٍٕخ ٚؽغت اٌؾل٠ش ٔٛه اٌموآْ اٌ

ُّٛ٘ذ هٍبٌخ ا١ٌَّؼ. ِغ وٍّخ هللا اٌؾ١خ, هثطٛا اػزمبكاد ِٛعٛكح ٚرمب١ٌل ِغ ّوٚؽبرُٙ ا ٌٝ وٍّبد اٌىزبة اٌّملً. ٚ٘ىنا 

اػ٩ْ وٍّخ هللا اٌؾ١خ, ِٓ ف٩ي ا١ٌَّؼ, اٍزُجلي ثزؼ١ٍُ فبهعٟ, وٍّبد ِبئزخ, عبِلح فٟ اٌيِٓ. أًُّ٘ اٌطو٠ك اٌلافٍٟ اٌّئكٞ 

ف١ٙب ٚاٌطمًٛ اٌّبئزخ. اٌٝ وٍّخ هللا اٌؾ١خ, ٚاٍزُجلي ثبٌطو٠ك اٌقبهعٟ, اٌّؼزّل ػٍٝ اٌىٍّخ اٌّىزٛثخ اٌزٟ ٨ ؽ١بح   

ًَ ا١ٌٙٛك ػٓ رؼ١ٍُ ا٤ٔج١بء. ٌُ ٠ؼل ثبٍزطبػزُٙ اٍز٩َ وٍّخ هللا اٌؾ١خ. عبء ٠َٛع ١ٌفؼً ػًّ اٌىٍّخ  اٌؾ١خ    فٟ ىِٓ ٠َٛع, ٙ

فٟ لٍٛة إٌبً. ٧ٌٍف, أْ ٘نا اٌزفؼ١ً, ِوٚه ر١به وٍّخ هللا اٌؾ١خ ِٓ ا١ٌَّؼ اٌٝ أػٚبء ؽووزٗ اٌوٚؽ١خ ل.طغ, أصٕبء ا١ٌَٕٓ 

َٛ اٌنثبئؼ اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌنٞ وبْ ١َِطوا. ػٍٝ اٌفىو ا١ٌٙٛكٞ ّٖٛ ِّٙخ ٠َٛع اٌؾم١م١خ. عؼٍذ ٘نٖ اٌّفب١ُ٘ ا٤ٌٚٝ. مٌه, أْ ِفٙ

ِٕٗ فبك٠ب ٌٍجْو٠خ ِٓ اٌقط١ئخ, ٤ٔٗ ِبد ػٍٝ ا١ٌٍٖت. ٚ٘ىنا رغبٍ٘ذ اٌى١َٕخ إٌبّئخ و١ٍب فلِزٗ اٌؾم١م١خ, وّؼٍُ هٚؽٟ ٌىٍّخ 

ؾ١ٛا١ٔخ اٌزٟ وبْ ا١ٌٙٛك ٠ؼزملْٚ ثٙب أٙب رلفغ صّٓ فط١ئخ ا٨َٔبْ ٚاٌزٟ وبٔذ رؼبهٗ هللا اٌؾ١خ. ِٓ اٌغو٠ت اْ فىوح اٌنث١ؾخ اٌ

.  ثل٨ ِٓ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌغٛأت ا٠٨غبث١خ فٟ اٌى١َٕخ رّبِب رؼب١ٌُ ٠َٛع ا١ٌَّؼ إٔجؾذ اٌٖٛهح ا١ٌَّطوح ػٍٝ هٍبٌخ ا١ٌَّؼ
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ػٍٝ ا١ٌٍٖت ٚاْ ٘نٖ ا٨٢َ أٔجؼذ ػلَ اٌّٛد ٌٍجْو ثلفؼٙب ٌزؼب١ٌُ ا١ٌَّؼ, ٔغل اْ اٌزؼب١ٌُ إٌّؾوفخ هويد ػٍٝ آ٨َ ٠َٛع 

 صّٓ فطب٠ب اٌجْو. ٚ٘نا أكٜ اٌٝ اٌفىوح اٌقبٛئخ ثؤٔٗ وٍّب رؤٌُ ا٨َٔبْ وٍّب كفغ صّٓ فطب٠بٖ.  

١ٓ ٌُ ٠ىزت ٠َٛع ا١ٌَّؼ رؼب١ٌّٗ ٤ٔٗ ػوف أْ أٞ رؼ١ٍُ ِىزٛة ٠ّىٓ أْ ١َُ٠ئ إٌبً فّٙٗ ٚاٍزؼّبٌٗ. ٠ٛعل فوق وج١و ث    

اٌىٍّخ اٌّىزٛثخ ٚاٌىٍّخ اٌؾ١خ. اٌىٍّخ اٌّىزٛثخ ٠َُزْٙل ثٙب ثبٌقطؤ, ٠َُبء ّوؽٙب, ٠َُبء فّٙٙب, ٠َُبء ر١ٙٛؾٙب. ٨ّه ِطٍمب أْ 

اٌل٠ٓ, وّب ٠ظٙو ٌٕب ع١ٍب ِٓ رؼب١ٌُ ٠َٛع, ٘ٛ ١ٍو كافٍٟ ِغ هللا ٚا٘زلاء ّقٖٟ, ١ٌٌٚ ٘ٛ ارجبع ٛمًٛ فبهع١خ. اٌطو٠ك 

ؽ١ل ٌّؼوفخ رؼب١ٌُ ٠َٛع اٌؾم١م١خ, ٚاٍز٩َ لَُ ِٓ ٘نٖ اٌزؼب١ٌُ ِٓ ٠َٛع ِجبّوح, ِٓ ف٩ي فجوح اٌىٍّخ اٌلافٍٟ ٘ٛ اٌطو٠ك اٌٛ

اٌؾ١خ اٌزٟ ٠ؼط١ٙب ٠َٛع. ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ٛعل ّوػ ؽم١مٟ ٚكل١ك ٌزؼب١ٌُ ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌّلٚٔخ فٟ ا٤ٔبع١ً ِٓ ف٩ي ػمً 

ل٠لح, ِٕن اٌموْ ا٤ٚي, وً فولخ رلػٟ أٙب رزجغ اٌّفَٙٛ عَلٞ, ٚػٟ ِٕقف٘. ٚ٘نا ٚاٙؼ ٌٕب ِٓ ظٙٛه وٕبئٌ ١ّٚغ ػ

 اٌٖؾ١ؼ ٌزؼب١ٌُ ا١ٌَّؼ. 

ٌُ ٠ىزت ٠َٛع ا١ٌَّؼ رؼب١ٌّٗ ٤ٔٗ وبْ ِيِؼب أْ ١ُٙ٠ئ ٌٍٕبً ٛو٠مب كاف١ٍب ٠ّىُٕٙ ثٛاٍطزٗ أْ ٠َزٍّٛا رؼب١ٌّٗ ِجبّوح ِٕٗ.   

أهًٍ ٠َٛع هٍٍٗ ٌٍزج١ْو ثلْٚ اػطبئُٙ ٖٔب ِىزٛثب ٌمواءرٗ  ٚوّب ٔغل فٟ اٌى١َٕخ ا٤ٌٚٝ, اٌؾووخ اٌوٚؽ١خ اٌزٟ أٍَٙب ٠َٛع,

ػٍٝ إٌبً. ٌُ ٠ْوؽٛا ٌُٚ ٠َزْٙلٚا ثىٍّبد ٠َٛع اٌّىزٛثخ, ا٨ٔغ١ً, ٨ٔٗ ٌُ ٠ىٓ لل وزت فٟ مٌه اٌٛلذ. لبي ٌُٙ, ٨رفىوٚا 

ىٍّٙب ٠َٛع ِجبّوح فٟ لٍٛثُٙ. وبٔذ ثّبما رمٌْٛٛ ٤ٔٗ ١ٍُؼطٝ ٌىُ ِب رمٌْٛٛ. ثْوٚا ثمٛح اٌوٚػ اٌملً, اٌىٍّخ اٌؾ١خ, اٌزٟ ر

 ٘نٖ اٌؾووخ اٌوٚؽ١خ ثلْٚ رؼ١ٍُ هٍّٟ ٚكٍزٛه ا٠ّبْ, ٤ْ أٍبٍٙب ٘ٛ ؽبٌخ ٚػٟ ثوٚػ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ.     

ثبٌىٍّخ. "ٚ٘ٛ  قجهِٕوبٔذ فلِخ ٠َٛع اٌق١ٕ٩خ, ِٚب رياي َِزّوح اٌٝ ا٢ْ, ثٛاٍطخ وٍّخ هللا اٌؾٟ. َػّل ٠َٛع وً اٌن٠ٓ     

(. إٌبه رؼٕٟ ٔٛه اٌىٍّخ. عٛ٘و ٠َٛع ٘ٛ اٌىٍّخ اٌزٟ ؽٍذ فٟ عَلٖ. ٠غوٞ 11:3وُ ثبٌوٚػ اٌملً ٚإٌبه" )ِزٝ ٍٛف ٠ؼّل

اٌؼّبك اٌوٚؽٟ ثٛاٍطخ هثٜ ّق١ٖخ ٠َٛع ا١ٌٙ٦خ, اٌىٍّخ, ِغ ٔفٌ وً ر١ٍّن ٠مجٍٗ. ِٚٓ ف٩ي اٌغٙبك اٌوٚؽٟ ٌٍز١ٍّن, رجلأ 

( اْ 1:4, 22:3ىٍّخ ثَّبع ٕٛرٙب ٚهإ٠خ ٔٛه٘ب. ٔؼوف ثبٌزؤو١ل ِٓ أغ١ً ٠ٛؽٕب )إٌفٌ ثبٌّٕٛ فٟ اٌؾ١بح ا١ٌٙ٦خ, ِقزجوح اٌ

ٍغ ٠َٛع ِغبي فلِزٗ, ِٓ اٌغ١ًٍ اٌٝ وً فٍَط١ٓ ٍٚٛه٠ب,  َٚ ٠َٛع ػّل ثبٌىٍّخ, أٞ ثٕبه اٌوٚػ اٌملً, وً اٌن٠ٓ لجٍٖٛ. ػٕلِب 

رؼب١ٌُ ٠َٛع ٍِقٖب فٟ ِضً اٌياهع. اٌياهع ٘ٛ أهًٍ هٍٍٗ اٌٝ رٍه ا٨ٔؾبء ٦لزجبي ٚ ِؼّٛك٠خ ر١ِ٩ن ثبٍّٗ. ٔغل عٛ٘و 

٠َٛع ا١ٌَّؼ. اٌيهع ٘ٛ وٍّخ هللا, أٞ ّواهح ٔٛه اٌوٚػ اٌملً. ٘نا اٌيهع ٘ٛ عيء ِٓ و١بْ اثٓ هللا. ا٤هٗ ٟ٘ لٍت اٌز١ٍّن 

ؼّل. ٘نا اٌيهع ا٦ٌٟٙ أً٘ اٌز١ِ٩ن ٌىٟ ٠ٌٛلٚا هٚؽ١ب ١ٖ٠ٚوٚا أ٨ٚكا هلل. ١ْ٠و ٠َٛع اٌٝ ا٤ّقبٓ  ُّ اٌّبئز١ٓ هٚؽ١ب ثؤْ اٌ

 "ٌُٙ ػ١ْٛ ٠٨ٚجٖوْٚ, ٌُٚٙ آماْ ٠٨َّٚؼْٛ". 

ؼّل. ٘نٖ اٌىٍّخ, اٌؾبٌخ فٟ و١بْ ا٨َٔبْ, ٟ٘    ُّ ػٕلِب ٠ُؼّل ٠َٛع ر١ٍّنا, فبٔٗ ٠َوثٜ ّق١ٖزٗ ا١ٌٙ٦خ, اٌىٍّخ, ِغ ٔفٌ اٌز١ٍّن اٌ

ف٩ي ػًّ اثٓ هللا اٌق٩ٕٟ, اٌنٞ ٠ؼّلٖ ثبٌىٍّخ  عٛ٘و أغ١ً ا١ٌَّؼ ٚرؼب١ٌُ اٌوًٍ. ١ِٖو ا٨َٔبْ ٘ٛ أْ ٠ٖجؼ اثٕب هلل ِٓ

ٌلرُ ٨ٚكح صب١ٔخ, ٨ ِٓ ىهع ٠َفٕٝ, ثً ِٓ ىهع ٨ ٠َفٕٝ, ٚ٘ٛ وٍّخ هللا اٌَؾ١ّخ اٌجبل١خ") ُٚ (. رؤفن إٌفٌ 23:1ثطو 1ا٦ٌٟٙ. "أٔزُ 

ٌِلح ٌٍؾ١بح اٌوٚؽ١خ. ػٕلِب ٠َزمجً ا٨َٔبْ ر١به ٛبلخ اٌى َٛ ُّ ٍّخ, ماد اٌزوككاد اٌؼب١ٌخ, فبٔٙب رزغٗ آ١ٌب ٔؾٛ اٌزغن٠خ ِٓ ١ِبٖ اٌىٍّخ اٌ

اٌطبلخ إٌّقفٚخ اٌٍَج١خ, إٌبرغخ ػٓ ٍٛء اٍزؼّبي اٌطبلخ ا١ٌٙ٦خ فٟ ا٨َٔبْ اٌنٞ أٍبء اٍزؼّبٌٙب, ٚرؾٌٛٙب اٌٝ ٛبلخ ا٠غبث١خ. 

ك ر١به اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ اٌمبكِخ ِٓ أٞ أْ ٛبلخ اٌىٍّخ روفغ اٌطبلخ اٌٍَج١خ اٌٝ ٛبلخ ا٠غبث١خ ٚرؾٌٛٙب اٌٝ ٛبلخ هٚؽ١خ. وٍّب اىكا

اٌىٍّخ, وٍّب اىكاك رٕم١خ ٚرمل٠ٌ اٌى١بْ اٌلافٍٟ. ٘ىنا رُغفو فطب٠ب ا٨َٔبْ, ٨ٚ ٠ٛعل ٛو٠مخ أٚ ٍٍطخ افوٜ ػٍٝ ا٩ٛ٨ق 

 ٠ّىٕٙب ِغفوح اٌقطب٠ب.   

١َّؼ اٌلافٍٟ, اٌّئكٞ اٌٝ ٠ىّٓ عٛ٘و هٍبٌخ ٠َٛع ثبرجبع اٌطو٠ك اٌلافٍٟ. "ِفزبػ اٌّؼوفخ" ٘ٛ ِفزبػ ِؼوفخ ٛو٠ك اٌ  

(, أّب لبي 6:14اٌٛؽلح ِغ هللا. ػٕلِب لبي ٠َٛع ا١ٌَّؼ: "أٔب ٘ٛ اٌطو٠ك ٚاٌؾك ٚاٌؾ١بح: ٨ أؽل ٠ؤرٟ اٌٝ ا٢ة ا٨ ثٟ")٠ٛؽٕب 

مٌه ِٓ ف٩ي ٚؽلرٗ ِغ فىو ا١ٌَّؼ. ٌُ ٠مٖل ثىٍّخ "أٔب" ّقٖٗ اٌزبه٠قٟ, ٚأّب ا١ٌَّؼ اٌلافٍٟ فٟ ّقٔ ٠َٛع, هٚػ 

ؼ اٌىٟٛٔ اٌنٞ ٚعل ِٕن ثلء اٌيِٓ. "اٌطو٠ك" ٘ٛ هِي ٌٍؼ١ٍّخ اٌلاف١ٍخ ٩ٌهرمبء اٌٝ ِب فٛق اٌٛػٟ ا٨َٔبٟٔ. هٚػ ا١ٌَّ

 ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ ٘ٛ اٌطو٠ك اٌٛؽ١ل اٌٝ هللا, ٘ٛ اٌّقٍٔ اٌؾم١مٟ. 
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فخ ا٨ِىب١ٔخ اٌىبِٕخ ٌل٠ُٙ وبْ ٠َٛع هٍٛي ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, أهٍٍٗ هللا اٌٝ ٘نا اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ٌىٟ ٠ٛلع إٌبً ػٍٝ ِؼو

١ٌٖجؾٛا ُ٘ أ٠ٚب َِؾبء. ٌُ ٠ظٙو ٠َٛع ثؤٔٗ ا١ٌَّؼ اٌٛؽ١ل, أٞ أٗ وبْ اصزضٕبء ٚ ١ٌٌ ِضً ثم١خ إٌبً, ٚ أّب وبْ ِضب٨ أٚ 

للٚح ٌىً إٌبً ٌىٟ رزجغ ٔفٌ اٌقطٛاد اٌؾ١بر١خ اٌزٟ ارجؼٙب ٚ ٠ٖجؼ وً ّقٔ ثلٚهٖ ا١ٌَّؼ ِضٍٗ. ٚػٟ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ ٘ٛ 

ٍٕخ ػٕلِب عبء ٠َٛع. عبء ٠َٛع  2000ٌّقٍٔ اٌؾم١مٟ, ُفٍك ٌؾظخ َفٍك هللا ػبٌُ اٌْىً, أٞ ٚعل ِٕن ثلء اٌيِبْ, ٚعل لجً ا

ٌىٟ ٠ؼٍُ إٌبً ػٓ ٚعٛك ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, ٌٚىٟ ٠ملَ ثو٘بٔب أٚ ِض٩ ؽ١ّب ػٓ وبئٓ أَبٟٔ فٟ عَل ِبكٞ ارؾل ِغ ٚػٟ 

ؾ١بح ثب١ٌَّؼ ػٕل ٩١ِك ٠َٛع, ٤ٔٗ ٚعل كائّب ٚوبْ ؽبٙوا ٌىً اٌىبئٕبد ا٨َٔب١ٔخ. ا١ٌَّؼ ٘نا. ٌُ ٠َقٍك هللا ٚػٟ اٌ  

ٛو٠ك ف٩ٓ إٌفٌ ٘ٛ أْ رؾًٖ إٌفٌ ػٍٝ عيء ِٓ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, ام أٗ اٌق١ّوح اٌزٟ رقّو وبفخ ٚػٟ ا٨َٔبْ. 

. وَو ٠َٛع ف١ي اٌؾ١بح ٌز١ِ٩نٖ ٚ ػٍُّٙ أْ ٌٙنا أٚعل ٠َٛع ٛمٌ وَو فجي اٌؾ١بح. ٠ّضً فجي اٌؾ١بح ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ

ملهٚا ُ٘ ثبٌزبٌٟ أْ ٠ىَوٚا فجي اٌؾ١بح ٣ٌفو٠ٓ. ٘نٖ اٌٍٍََخ ِٓ اٌز١ِ٩ن أمطؼذ ِٕن اٌى١َٕخ ا٤ٌٚٝ, ٌُٚ ٠٠وفؼٛا ٚػ١ُٙ ٌىٟ 

ٝ َِزٜٛ وبفٟ, ُٚ٘ ٠ىٓ ِمٖل ٠َٛع أْ رٕمطغ, ثً أْ رّٕٛ ثؾ١ش ٠ؼطٟ ر١ِ٩ن ٠َٛع فجي اٌؾ١بح ٣ٌفو٠ٓ ف١ورفؼٛا ثبٌٛػٟ اٌ

ثبٌزبٌٟ ٠ؼطٛا فجي اٌؾ١بح ٣ٌفو٠ٓ. ػٍٝ ؽطبَ ٘نٖ اٌؾووخ اٌوٚؽ١خ أٌٍ إٌبً ِٕظّخ اٌى١َٕخ أٚ ثب٤ؽوٜ اٌىٕبئٌ اٌقبهع١خ. 

٤ْٚ إٌبً افزبهد أْ روف٘ فجي اٌؾ١بح, اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ, فبْ هإ٠خ ٠َٛع ٌُ رزُ. ٌٛ ٌُ رٕمطغ ٘نٖ اٌٍٍََخ ِٓ إٌبً اٌَّز١ٕو٠ٓ, 

اٌى١َٕخ ا٤ٌٚٝ, فبْ اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ وبٔذ ٍزٕزْو فٟ اٌؼبٌُ, ٚ ثبٌزبٌٟ ٠َزط١غ ٠َٛع أْ ٠زىٍُ ِجبّوح ِغ إٌبً فٟ لٍٛثُٙ.   ِٕن  

ِٓ اٌّئٍف أٗ ٨ رٛعل ا١ٌَٛ و١َٕخ ؽ١ّخ رُؼطٟ اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ ثْىً َِزّو ِٕن اٌى١َٕخ ا٤ٌٚٝ, أٞ ِٕن ثلء  ؽووخ ٠َٛع  

١بح اٌنٞ ٘ٛ وٍّخ هللا اٌؾ١ّخ. وٍّخ هللا ٟ٘ اٌٖٛد اٌنٞ ٨ ٕٛد ٌٗ, ٨ ٠َزط١غ اٌٍَبْ ا٨َٔبٟٔ اٌوٚؽ١خ. عٍت ٠َٛع فجي اٌؾ

أْ ٠زىٍّٙب, ٨ رَزط١غ ا٤مْ ا٨َٔب١ٔخ ٍّبػٙب ٚ ٨ رُفُٙ ِٓ ف٩ي اٌٛػٟ إٌّقف٘, اٌؼمً اٌغَلٞ. رَُّغ وٍّخ هللا فمٜ فٟ 

ٓ اٌى١َٕخ, ٚ٘ٛ و١َٕخ كاف١ٍخ فٟ كافً وً أَبْ, و١َٕخ ِج١ٕخ ػٍٝ ٘لٚء اٌمٍت. ا١ٌَٛ, ٠وغت ٠َٛع أْ ٠ْىً ٔٛػب عل٠لا ِ

ؽغبهح ؽ١ّخ ٌْؼٍخ ا١ٌَّؼ اٌزٟ رزمل فٟ اٌمٍت. أٙب ٍزىْٛ و١َٕخ رزؤٌف ِٓ ٘ئ٨ء اٌن٠ٓ اهرفؼٛا ثٛػ١ُٙ اٌٝ ٚػٟ أػٍٝ ٚ 

 ٠َزط١ؼٛا أْ ٠غَلٚا اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ فٟ ؽ١برُٙ, وّب عَل٘ب ٠َٛع فٟ ؽ١برٗ. 

ٟ٘ ػتء صم١ً ػ١ٍٕب, أٙب فوٕخ هائؼخ, ٘جخ هائؼخ ِٓ هللا ٠غت أْ ٔزمجٍٙب ثقجوح ا٠غبث١خ ٚ ٨ ٕٔظو ا١ٌٙب ثؤٔٙب ٔٛع ١ٌَذ اٌؾ١بح 

ِٓ اٌؼمبة أٍمطٗ ػ١ٍٕب اٌٗ غبٙت. عبء ٠َٛع ١ٌىْف ٌٕب ٚعٛك ٛو٠ك كافٍٟ ٌٍق٩ٓ اٌْقٖٟ ِٓ ػتء اٌقطب٠ب اٌّب١ٙخ. 

ؽبٌخ ػ١ٍب ِٓ اٌٛػٟ. عبء ٠َٛع ٌىٟ ٠ؼٍّٕب ا١ٌَو ٚ إٌّٛ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ اٌّغ١لح.  ٍِىٛد هللا لو٠ت, ٍِىٛد هللا فٟ كافٍٕب, أٗ

ػ١ٍٕب أْ ٔقطٛ اٌقطٛح ثؼل اٌقطٛح ٌٕورفغ فٟ اٌٛػٟ ٚٔقزجو أْ اٌؾ١بح ٟ٘ ٘جخ هائؼخ ِٓ هللا رملَ ٌٕب اٌؾ١بح اٌٛافوح. ٠َٛع ٘ٛ 

  فوػ هللا.اٌواػٟ اٌٖبٌؼ, ػ١ٍٕب أْ ٔزجؼٗ  فٟ اٌطو٠ك اٌلافٍٟ اٌٝ ِغل ٚ 

هنٌئا لالنسان الروحً الذي ٌعرؾ الفرق بٌن الطرٌق الروحً الداخلً و الطرٌق الخارجً اآللً للعبادة. إذ أنه ٌختبر المسٌح 

ًّ بؤنه أكثر من أٌة صورة صنعها االنسان عنه, قدمتها كنٌسة عنه, شرحها تعلٌم عنه أو مجموعة طقوس و ترانٌم تتعلق  الح

ًّ فً قلبه, متجاوزا كل الرموز الخارجٌة عنه. ال ٌكون اتباع المسٌح فً اتباع به. االنسان الروحً ٌسعى إلى ال مسٌح الح

طرٌق خارجً محدد أو مجموعة طقوس. ٌكون اتباع المسٌح فً الدخول إلى الكٌان الداخلً, رفع الوعً الشخصً, تؽٌٌر 

نسان الجدٌد, الوالدة الروحٌة فً المسٌح, ٌومً لهذا الوعً, موت ٌومً عن الوعً القدٌم, خلع االنسان القدٌم, لبس اال

 الصٌرورة انسانا جدٌدا كل ٌوم. 

هنٌئا لالنسان الروحً الذي هو على استعداد أن ٌنظر إلى الخشبة فً عٌنه و ٌتحقق أنها االطار العقلً, أعنً االعتقادات و 

ا إذا عرؾ أنه ال ٌوجد باب مقفل فً وجهات النظر العالمٌة التً تبقٌه مؤسورا فً سجن صؽٌر, سجن عقلً. ٌكون سعٌد

اطاره العقلً, ما عدا عدم االستعداد للنظر فً االعتقادات التً ٌلتزم بها. لكن ان تفحصها ٌكتشؾ أن ال واقع لها, إنها أوهام. 

ًّ الذي ٌحطم األوهام التً تشعره بؤنه ال ٌستطٌع  ٌكون هذا االنسان سعٌدا إذا كان على استعداد للوصول إلى حق المسٌح الح

ًّ لكً  أو لٌس متوجب علٌه أو ال ٌجب علٌه أن ٌترك خلفه اطاره العقلً. هنٌئا له عندما ٌكون مستعدا أن ٌسؤل المسٌح الح

 ٌكشؾ له عن الخشبة فً عٌنه التً تمنعه من رإٌة األوهام التً تشكل اطاره العقلً. 
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ٌولد روحٌا بقبوله محبة المسٌح ؼٌر المشروطة, و السماح لهذه  هنٌئا لالنسان الروحً الذي ٌعرؾ أنه فً أٌة لحظة ٌمكنه أن

المحبة أن تمؤل قلبه و كٌانه, فال ٌعود فٌه ظلمة و خٌال. ٌكون سعٌدا متى عرؾ أن عنده الحق, السلطة و القدرة على فتح قلبه 

ًّ لكً ٌولد فٌه. اآلن هو الوقت المناسب للعمل على تحقٌق هذه التو قعات. ذلك ان المسٌح ٌتجاوز الزمن, و عقله للمسٌح الح

ٌتجاوز المكان. المسٌح هو معنا دائما. ملكوت هللا هو فً داخلنا. ملكوت هللا قرٌب. ٌسوع معنا دائما. لذلك ادعوه لكً ٌدخل 

 إلى قلبك ألجل العشاء الذي ال ٌنتهً, حٌث ٌمكنك أن تؤكل خبز الحٌاة كل ٌوم, تشرب دم المسٌح كل ٌوم, كونه الروح

 . ًّ  المح

  

 

  

  كٍف إكتشف ٌضٕع رصبتّ؟

نظرا لعدم فهم رسالة ٌسوع الحقٌقٌة, نجد أنه كما أن الٌهود صرخوا فً وجه ٌسوع قائلٌن: "هذا هو تجذٌؾ على هللا", عندما 

بمجرد دعا ذاته "إبن هللا", كثٌرون من المسٌحٌٌن االرثوذكسٌٌن مستعدٌن الٌوم أن ٌصرخوا: "هذا هو تجذٌؾ على هللا", 

. الواقع هو أن رسالة ٌسوع  ًّ القول أن كل انسان عنده اإلمكانٌة لكً ٌتبع خطوات ٌسوع الروحٌة و ٌصٌر مثله المسٌح الح

شرحت طرٌق روحً داخلً, كل الناس ٌمكنها اتباعه. ٌكمن جوهر هذا الطرٌق فً أن ٌبدأ كل انسان السٌر فً هذا الطرٌق, 

فضة, لكً ٌرتقً بوعٌه إلى حالة وعً أعلى, أعنً حالة وعً الحٌاة بالمسٌح. و وهو على مستوى حالة وعً روحً منخ

 بذلك ٌتمم نصٌحة بولس الرسول: "لٌكن فٌكم العقل الذي كان أٌضا فً المسٌح ٌسوع". 

لها  سنة كان عنده نفس نامٌة, ناضجة روحٌا, لها االمكانٌة أن تعمل من ذلك التجسد آخر تجسد 0222عندما تجسد ٌسوع منذ 

ٌّن هللا ٌسوع معلما روحٌا لٌبدأ تدبٌر الدور الروحً التالً على  على األرض و ال تعود أٌضا إلى التجسد على األرض. َع

الذي انتهٌنا منه اآلن و دخلنا عصر أكوارٌوس . و أٌضا   سنة, وهو المعروؾ بعصر باٌسٌس 0222األرض الذي ٌدوم 

ٌكن عنده الذاكرة الكاملة من كان هو و لماذا جاء إلى هنا لكً ٌعمل. بصرؾ ٌجب أن نعرؾ أن ٌسوع فً ذلك التجسد لم 

اتها فانها تخسر الذاكرة بهوٌتها و القصد من تجسدها عندما تدخل حً التً تحرزه النفس من خالل تقمصالنظر عن التقدم الرو

ها الروحٌة و القصد الروحً لها. الجسد االنسانً. لذلك نجد أن التحدي األول للنفس هو أن تستعٌد ذاكرتها بهوٌت  

كان على ٌسوع أن ٌمر فً عملٌة طوٌلة قبل أن ٌستعٌد الذاكرة من كان هو و لماذا جاء إلى األرض. عندما كان طفال, كان 

عنده إحساس شدٌد بؤنه جاء ألجل مقصد, هدؾ. هذا االحساس ال ٌختلؾ كثٌرا عن الناس الروحٌٌن الذٌن ٌشعرون الٌوم أنهم 

ا لكً ٌعملوا شٌئا و المساعدة لجلب عصر جدٌد و أحسن. كان عند الطفل ٌسوع هذا االحساس, و لكن لم ٌكن عنده رإٌة جاءو

واضحة ماذا ٌتطلب ذلك. لكنه عرؾ بالبصٌرة أن جزء من مهمته ٌتعلق بالدٌن و الحٌاة الروحٌة. لذلك عمل على دراسة 

ٌه. و هذا ما قاده إلى رحلة حج إلى الشرق, حٌث درس هناك تنوعات التعالٌم الروحٌة فً أي مكان استطاع الحصول عل

الدٌانات الشرقٌة. كان نجاح رسالته ٌتوقؾ على االختٌارات التً اتخذها وهو فً حالة وعً النسٌان, و كان ٌمكن أن ال ٌنجح 

 فً مهمته. 

إحساس بالمهمة, و لكن ال ٌعرفوا ما هو هذا  كان ٌسوع فً ذات الوضع الذي ٌجابهه كثٌر من الطالب الروحٌٌن الٌوم, عندهم

الهدؾ. االمتحان هو أن تكتشؾ من أنت و لماذا أنت هنا. تعمل كل ذلك من خالل كٌانك الداخلً. السبب الرئٌسً لهذا 

االمتحان هو متى أنت اكتشفت ذلك الهدؾ بذاتك, تستوعب هذه المعرفة و تعمل علٌها بتصمٌم كبٌر. عملٌة إكتشاؾ الذات 

هً جوهر الطرٌق الروحً. و جوهر إكتشاؾ الذات هو أن تكون مستعدا لكً تؤخذ خطوة واحدة فً كل فترة, ؼٌر عالم إلى 

من بلده. خرج ابراهٌم من أرضه ؼٌر عالم إلى أٌن ٌذهب.  بر هللا النبً ابراهٌم أن ٌخرج أٌن تسٌر. مثال, نجد ذلك عندما أخ
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إلى أٌن, برهن ابراهٌم على إٌمانه باهلل. كان مستعدا أن ٌثق باهلل و ٌؤخذ خطوة باستعداده لكً ٌذهب بدون رإٌة واضحة 

 واحدة كل فترة, دون معرفة إلى أٌن ٌذهب و كٌؾ سوؾ تنجلً األمور. 

ألن كل شًء ٌتوقؾ على االرادة الحرة, ال ٌمكن هلل أن ٌعطً ضمانا لالنسان بنتائج السٌر فً الطرٌق الروحً. ال ٌمكن هلل 

عطً االنسان رإٌة واضحة فً النتٌجة ألن هذا هو لٌس شًء محفور فً حجر. ٌوجد عدة طرق التباعها لتتمٌم المهمة أن ٌ

الروحٌة, و الحوادث التً تحدث على الطرٌق تتوقؾ على االختٌارات التً ٌتخذها االنسان. هذا ما حدث فعال مع مهمة ٌسوع 

اصر ؼٌر المنفتحة على اختٌارات متعددة. الروحٌة, مع أنها كانت معٌنة, فٌها بعض العن  

عرؾ ٌسوع رسالته الروحٌة من خالل رإى روحٌة و اٌحاء من البصٌرة الداخلٌة. هذا هو ذات الطرٌق الداخلً الذي ٌجب 

أن ٌسلكه كل طالب روحً. أخذ ٌسوع أثناء حٌاته خطوة واحدة فً كل فترة, بدون أن ٌكون لدٌه رإٌة واضحة عن هوٌته 

ة و رسالته. عرؾ بعض األشٌاء العامة عن رسالته, و لكن قلٌال من التفاصٌل. لذلك فانه كان ٌجاهد لمعرفة كٌفٌة الروحٌ

اتخاذ اتجاهه الشخصً, تماما كما ٌجاهد الٌوم الطالب الروحٌٌن. طبعا هذا الشرح ٌبدوا منكرا, مرفوضا و تجذٌفا لكثٌر من 

رة الصنمٌة لٌسوع بؤنه ولد انسان كامل من بطن امه.  بالفك سٌحٌٌن االرثوذكسٌٌن  المتمسكٌنالم  

حدثت نقطة اإلنعطاؾ فً حٌاة ٌسوع عند عماده من ٌوحنا المعمدان. نزل الروح القدس على كالهما بشكل قوي. كالهما 

مؽٌر للحٌاة قد حدث, لكن ال أحد منهما كان عنده رإٌة واضحة ماذا كان ٌعنً هذا الحدث. لهذا السبب ذهب  اعرفا أن حدث

ٌسوع إلى البرٌة بعد ذلك الحدث مباشرة. ذلك أن ٌسوع إحتاج إلى قضاء زمن فً العزلة, لٌجمع أفكاره و ٌطلب المزٌد من 

فً البرٌة, أثناء  ً العزلة, توصل ٌسوع إلى وضوح أكثر حول رسالته.االٌحاءات الداخلٌة حول ما حدث له فً المعمودٌة. ف

انعزاله عن العالم, توصل ٌسوع إلى حالة علٌا من الوعً الروحً. بدأ ٌتحقق بهوٌته الحقٌقٌة بؤنه كائن روحً, وهذا هو الذي 

تقبل. لم ٌعرؾ عن صلبه, و لم و مع ذلك, لم ٌعرؾ كل شًء سوؾ ٌحدث له فً المس أهله أن ٌبدأ رسالته كٌسوع المسٌح.

ٌعرؾ أن خدمة رسالته سوؾ تصل إلى نهاٌة عنٌفة بعد ثالث سنوات فقط. و هذا ناتج عن أن حادث صلبه كان ؼٌر محفور 

فً حجر. لو قبل جماعة كبٌرة من الٌهود ٌسوع بؤنه المسٌح, لم ٌكن من الضروري أن ٌصلب. بعد دخوله إلى أوروشلٌم, 

ٌقبلوا ٌسوع بؤنه المسٌح. لذلك فان خطة صلبه تم تنفٌذها.  إتضح أن الٌهود لم  

مع أن ٌسوع كان ٌشعر بتنبٌه سابق, لكنه لم ٌتحقق ذلك حتى جلس فً حدٌقة الجسمانٌة. لهذا مر فً كآبة كبٌرة فً الحدٌقة. 

كان من الممكن أن ٌتجنب لو عرؾ ٌسوع منذ زمن طوٌل أن الصلب مزمع أن ٌحدث له, لماذا إذن مر فً هذا الؽم الكبٌر؟  

ؾ ٌسوع ذاته أنه المسٌح, مختار هللا, عندما قرأ وضع الصلب, أو كان لدٌه الوقت الكافً لٌعرؾ كٌؾ ٌتعامل مع الوضع. َعرِ 

كتاب أشعٌاء النبً, كما ذكر لوقا االنجٌلً. كان هذا حادث آخر, إلى جانب المعمودٌة, عمل تؽٌٌرا فً حٌاته. جاء هذا الحدث 

إٌحاء داخلً وضح له فجؤة أنه لٌس هو فقط معلم روحً, بل كان لٌتتم دور المسٌح المتوقع من قبل الٌهود. الواقع أن  نتٌجة

مهمته كانت صعبة ألن كثافة وعً الناس كان كبٌرا, إذ كان علٌه أن ٌجاهد فً طرٌقه الداخلً. ألن وعً الناس ارتفع الٌوم, 

سنة. لهذا نرى الٌوم كثٌرٌن من الناس منفتحة على  0222الٌوم عما كان علٌه منذ  فانه من األسهل إكتشاؾ الطرٌق الروحً

 النمو الروحً أكثر مما كان علٌه الناس فً زمن ٌسوع. 

 ما هو الدٌن الذي تبعه ٌسوع؟ 

ترض أن قالئل من الناس تسؤل هذا السإال: "ما هو الدٌن الذي تبعه ٌسوع؟" ٌعود السبب فً ذلك إلى أن معظم الناس تف

ٌسوع نشؤ فً الدٌن الٌهودي, ثم صار مسٌحٌٌا. فً الواقع, ال ٌرى ٌسوع ذاته أنه كان متعلقا بؤي دٌن خارجً. كان ٌسوع, و 

ٌّة. هذا ال ٌعنً أنه ٌوجد خطؤ فً الكنائس الخارجٌة أو  ما زال, من أتباع دٌن هللا الكونً الذي ٌخص كنٌسة هللا الداخلٌة الح

ذلك أنه لٌس كل انسان على استعداد لكً ٌتبع الطرٌق الداخلً. لهذا فان كثٌرٌن من الناس تحتاج أوال أن  الدٌانات الخارجٌة.

تتبع المنظمة الخارجٌة التً تقودهم تدرٌجٌا إلى اكتشاؾ أسرار هللا الداخلٌة. الهدؾ من الدٌن الخارجً هو أن ٌكون نقطة 

ٌن الخارجً و تعالٌمه سجن عقلً ٌسجن العقل. مهمة الدٌن الخارجً هً انطالق نحو الطرٌق الداخلً. ٌجب أن ال ٌصٌر الد

 أن ٌساعد االنسان على إكتشاؾ الدٌن الداخلً الحقٌقً.  
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الدٌن الداخلً الحقٌقً هو دٌن كونً جامع. و لكً تفهم ذلك, ٌجب علٌك أن تتحقق أن فً السماء, فً العالم الروحً, ال ٌوجد 

ود إلى السماء متى عرفت أن كل شًء و كل انسان خلق من جوهر هللا. من خالل هذه المعرفة, انقسامات. أنت تستطٌع الصع

ترى بوضوح أن كل شًء صدر عن ذات المصدر. لذلك فان االختالفات الفردٌة ال ُترى بانها مصدر اختالؾ و صراع. فً 

لعقل الجسدي و نسبٌته و االحساس باالنفصال السماء الجمٌع هم واحد. لم تؤت االنقصامات على األرض من هللا. جاءت من ا

عن هللا. ال ٌستطٌع العقل الجسدي أن ٌرى وحدة خلؾ التعددٌة. لذلك ٌبدوا للعقل الجسدي أن االختالفات ٌجب أن تإدي إلى 

ٌَُقٌم العقل الجسدي دائما انسان ما بؤنه أحسن من انسان آخر أو أن هذا الدٌن أو الكنٌسة أحسن من الدٌن  االنقصام و الصراع. 

 اآلخر أو الكنٌسة األخرى. لكن هذا خطؤ كبٌر من وجهة نظر هللا. 

قصد و عمل ٌسوع على أن ٌإسس حركة روحٌة, كما نجدها فً القرن األول, كنٌسة ال عٌب فٌه مإلفة من أفراد, كل واحد 

ن وما زال فً المسٌح ٌسوع. تخضع هذه منهم ٌشكل كنٌسة صؽٌرة فً قلبه. و ٌكون أساس هذه الكنٌسة عقل المسٌح, الذي كا

الكنٌسة الداخلٌة "للمعرفة" المنسكبة من الروح القدس فً القلب. كان ٌسوع ٌتكلم من خالل هذه الحركة الروحٌة مع أتباعه 

ٌّة, الصادرة من قلبه إلى قلب التلمٌذ, إذ ال مكان للكلمة المكتوبة بٌن أتباع المسٌح. لبناء ه ذه الكنٌسة, على من خالل الكلمة الح

الطالب الروحً أن ٌجاهد شخصٌا للتخلص من العقل الجسدي و لبس عقل المسٌح. و ٌكون ذلك من خالل مسٌرة شخصٌة 

داخلٌة حسب منهج قوامه الطاعة لوصاٌا المسٌح, مثل المحبة, المؽفرة و سائر الفضائل االٌجابٌة و التجرد عن محبة العالم 

. لم ٌقصد ٌسوع أن ٌإسس مإسسة خارجٌة قوامها األفكار و المفاهٌم االنسانٌة و العبادة الخارجٌة الزدٌاد محبة هللا فً القلب

 التً تتجاهل أهمٌة القلب فً عبادة هللا بالروح و الحق فٌه و تشتت العقل فً العالم الخارجً.  

لداخلً للمسٌح. من الضروري أن تعرؾ أن فً الواقع, الكنٌسة الحقٌقٌة  هً الكنٌسة التً تقود الناس إلى اكتشاؾ الطرٌق ا

فكرة وجود كنٌسة واحدة حقٌقٌة لم تصدر عن هللا. ال ٌوجد كاثولٌك, أورثوذكس, بروتستانت, مسلمٌن أو بوذٌٌن فً السماء. 

كً تصل تجد فً السماء فقط أبناء و بنات هللا, ألنه عندما تكون فً السماء تجد أنه ال اشكال مع أي طرٌق روحً انت تبعته ل

إلى هناك. عندما تدخل الطرٌق الضٌقة, تترك وراءك كل االنقصامات الخارجٌة االنسانٌة. أو باألحرى ٌجب القول, قبل أن 

تدخل الطرٌق الضٌقة فً كٌانك الداخلً, ٌجب علٌك أن تترك إرادٌا كل االنقسامات الخارجٌة وراءك. ال تتعجب من أن تعلم 

كتاب الرإٌة تشٌر إلى سبعة مراكز روحٌة موجودة فً جسد االنسان.   أن السبع الكنائس المذكورة فً  

سنة الماضٌة, على الخروج عن تعالٌم الكنٌسة األرثوذكسٌة, ودعً هإالء  0222تجرأ بعض الطالب الروحٌٌن, فً خالل 

. َدَرس ٌسوع و مارس دٌانات الناس بالمتصوفٌن المسٌحٌٌن. إذا أردنا أن نصؾ ٌسوع, نقول أنه كان صوفٌا, تلمٌذ أسرار هللا

سنة.  ترك ٌسوع الجلٌل و  42سنة إلى  20عدٌدة مختلفة. ال تذكر األناجٌل أٌن كان ٌسوع و ماذا عمل عندما كان بٌن عمر 

ذهب إلى حج, أخذه بعٌدا عن مسقط رأسه. ذهب إلى مصر و الشرق البعٌد. فً كال المكانٌن َدَرس و مارس الدٌانات 

ة هناك. فً الواقع, ٌوجد مخطوطات تارٌخٌة تثبت سفره إلى الشرق. سافر إلى اٌران, الهند, التٌبت و الصوفٌة الموجود

كشمٌر. أٌنما ذهب َدَرس و مارس الدٌن المحلً, أعنً لٌس الدٌن الخارجً و إنما الدٌن الصوفً الداخلً. بشر ٌسوع فً 

الجلٌل. حاول الكهنة األرثوذكس فً بعض األماكن أن ٌسكتوه,  أماكن عدٌدة ذات الحقٌقة الكونٌة التً بشر بها بعد ذلك فً

 وفً أماكن عدٌدة كان علٌه أن ٌهرب خوفا على حٌاته. 

ٌوجد تقلٌد قدٌم فً الهند ٌحافظ فٌه على وجود معلمٌن روحٌٌن )ؼورو( فٌها. أثناء سفره إلى الهند, إجتمع ٌسوع مع معلم 

لشخصً له. كان هذا الؽورو متصال مع هذا التقلٌد القدٌم الذي ٌعود إلى آالؾ روحً ساعده لفترة قصٌرة بكونه المعلم ا

السنٌن. صدر هذا التقلٌد عن هللا الذي ٌعبر على األرض عملٌة تجري فً السماء. العملٌة هً العالقة بٌن المعلم الروحً و 

ا إلى فهم روحً أكبر و نضوج. جزء من هذا تلمٌذه. عندما تخلق نفس جدٌدة ال تترك لوحدها, ٌقدم لها طرٌق تدرٌجً ٌقوده

الطرٌق ٌقدم فٌه للنفس معلم روحً أو ؼورو. كل نفس لها ؼورو شخصً. كل كائن انسانً على األرض عنده ؼورو 

شخصً بشكل معلم روحً ٌقٌم فً العالم الروحً. تصادؾ بعض الناس معلم روحً )ؼورو( متجسد ٌخدم بصفة ؼورو 

لك, كثٌر من الناس ال تحتاج إلى ؼورو خارجً, علٌهم أن ٌكتشفوا الؽورو فً كٌانهم. شخصً على األرض. و مع ذ  
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الهند هً إحدى األمكنة القلٌلة على األرض التً حفظت تقلٌد الؽورو و التلمٌذ. ان فكرة المعلم الروحً الذي ٌعلم عدد من 

الكونً, إذ انه ٌخدم بصفة ؼورو شخصً لمالٌٌن من التالمٌذ هً قاعدة كونٌة تصل إلى هللا. ٌسوع هو جزء من هذا التراث 

آخرٌن, لذلك لٌس كل نفس هً تلمٌذة شخصٌة لٌسوع. و مع ذلك, كل كائن  (ؼورو) مرشدٌن النفوس على األرض. ٌوجد

ٌعبر عنه انسانً هو تلمٌذ لٌسوع, بمعنى أن النفس ٌجب أن تسٌر فً طرٌق المسٌحانٌة الشخصٌة, الطرٌق الذي جاء ٌسوع ل

الدٌن هو مسٌرة شخصٌة مع هللا. باالنفتاح على فكرة وجود الدٌن الداخلً الكونً, ٌكتشؾ الطالب لجمٌع الناس على األرض. 

الروحً الطرٌق الروحً الداخلً. الدٌن هو طرٌق اكتشاؾ الذات. فً آخر المطاؾ, ٌقود الطرٌق الروحً الداخلً إلى 

من هللا.    اكتشاؾ الذات الحقٌقٌة, الذات التً هً جزء  

تلمٌذ المسٌح الحقٌقً ٌلتزم طرٌق داخلً تدرٌجً ٌتبع من خالله تعالٌم المسٌح الداخلٌة و الخارجٌة لكً ٌحدث تحول روحً 

ًّ أن ٌرشده إلى إزالة الخشبة من عٌنه, حتى ٌرى ما ال ٌستطٌع  فً حالة وعٌه. فهو ٌفحص ذاته باستمرار و ٌدع المسٌح الح

توجه إنتباهك إلى داخل كٌانك تبدأ فً الطرٌق المإدٌة إلى الخالص, الطرٌق الذي لٌس هو آنً أو سهل,  أن ٌراه اآلن. عندما

بل ٌتطلب منك أن تنظر إلى نفسك و تتحقق أن إعتقاداتك و أعمالك التً هً فً ؼٌر توافق مع واقع المسٌح ٌجب أن تؽٌر 

لقدرة على عمل الفحص الذاتً و إكتشاؾ الخشبة و التخلص لكً ترتفع فوق مستوى الموت الروحً. عند الذات الواعٌة ا

 منها. لذلك, تلمٌذ المسٌح مستعد دائما لٌفحص ذاته و ٌرى ما ال ٌرٌد كثٌر من الناس أن ٌروه. 

سنة, بنت الكنٌسة على مفهمومها الحرفً بروج بابل شوهت المعنى الروحً الكامن  0222شؽلت قضٌة بطرس الكنٌسة لمدة 

طرس الروحٌة. نتعجب كٌؾ نجد ٌسوع ٌدعو بطرس الصخرة التً سٌبنً علٌها كنٌسته, ثم فً موضع آخر ٌدعوه فً حالة ب

(. كٌؾ ٌمكن فهم هذه المسؤلة الصعبة التً شؽلت و قسمت الكنٌسة؟  ٌمثل بطرس كثٌرا من الناس الذٌن 21الشٌطان )متى 

ذا العالم المادي تإهله الى معرفة المسٌح الحً. بطرس الذي هم فً حالة وعً معٌنة. فهو ٌعرؾ أنه ٌوجد شًء ما وراء ه

كان فً حضور ٌسوع المسٌح الحً, لمس كٌانه الداخلً أشعاعات روحٌة صدرت عن كٌان ٌسوع, فتحقق انه فً حضور 

, مع انه كان ما ٌزال ٌرى المسٌح  ًّ بؤنه كائن كائن كونه أكثر من كائن انسانً. لهذا اعترؾ بطرس بٌسوع انه المسٌح الح

خارج نفسه. الصخرة التً كان ٌسوع سٌإسس كنٌسته علٌها فً ذلك الوقت كانت قدرة الناس على معرفة المسٌح الحً فً 

 شخصه و الجهاد الروحً للحصول على شًء من ماوراء العالم المادي. 

ٌن التوافق مع المسٌح و عدم ٌمثل بطرس حالة وعً فٌها عناصر الموت الروحً و عناصر الحٌاة الروحٌة, ٌتنقل فٌها ب

, كان فً توافق مع المسٌح, لهذا فان هذا التوافق أو االعتراؾ  ًّ التوافق معه. عندما اعترؾ بطرس بٌسوع انه المسٌح الح

ستبنى علٌه الكنٌسة. حالة االعتراؾ هذه ال تقوى علٌها أبواب الجحٌم, أعنً الحنٌن أو السعً لشًء ما وراء العالم المادي. 

اب الجحٌم ال تقوى على هذا, ألنك ال تخسر كلٌا قدرتك لمعرفة المسٌح أو الحنٌن الى شًء ما وراء هذا العالم المادي. أبو

نعم, بطرس برهن على هذا الحنٌن. لم ٌقصد ٌسوع مطلقا أن أبواب الجحٌم ال تقوى على الكنٌسة كمإسسة أرضٌة خارجٌة. 

كل شًء فً هذا العالم خاضع الرادة الناس الحرة. إذا لم ٌكن عند الناس  عصمة الكنٌسة كمإسسة أرضٌة ؼٌر صحٌح, ألن

ًّ أن ٌتجسد و ٌؤتً الى هذا العالم لكً تقبله أو ترفضه الناس. ٌتوقؾ مصٌر الكنٌسة على ما  ارادة حرة, آل ٌحتاج المسٌح الح

, أو رفضه باتباع أطر عقلٌة خلقها عقل ضد ًّ صخرة االعتراف و المسٌح. إذن, الصخرة هً  إذا أراد الناس اتباع المسٌح الح

, و ال شًء سوى ذلك على االطالق.      معرفة يسوع بؤنه هو المسيح الحيّ   

و فً الحالة الثانٌة, عندما فقد بطرس التوافق مع المسٌح كان ٌفكر بصور ؼٌر حقٌقٌة  أنتجها المجتمع عن ماذا ٌعنً مجًء  

المسٌح الى العالم و ماذا ٌجب أن ٌحدث. فكر بطرس مثل أكثرٌة الٌهود فً إسرائٌل, أن المسٌح سٌؤتً كملك محارب, و 

ل, وٌعٌد ملكوت هللا السرائٌل. و بذلك ٌعترؾ العالم أن الٌهود هم شعب هللا المختار, ٌتؽلب على الرومان المستعمرٌن اسرائٌ

ٌسوع هذه الصورة الكاذبة عنه و رفضها, زعل بطرس من ٌسوع و أراد إسكاته.  رتفعٌن فوق كل الشعوب. عندما تحدىالم

ًّ و لم ٌستطع إتباعه ألنه لم ٌتؽلب فً عقله على الصو ر الكاذبة من هذا العالم عن المسٌح. عندما بطرس عرؾ المسٌح الح

حاول بطرس أن ٌضع مفهومه عن المسٌح على ٌسوع بؤنه ملك محارب, كان ٌعمل كممثل للشٌطان, مجربا ٌسوع مرة ثانٌة. 

 لذلك قال ٌسوع له. إبعد عنً ٌا شٌطان. 
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حالة موت روحً لمدة ألفً سنة, انتهر عندما انتهر ٌسوع بطرس, انتهر فً الواقع الوعً العام الذي أبقى البشرٌة فً 

. و هذا ما حصل فً بعض األوساط الكنسٌة, و هو أن الناس شكلت  ًّ الصور الكاذبة و األفكار العالمٌة عن المسٌح الح

, بدال من السماح للمسٌح فً داخلهم لكً ٌساعدهم  ًّ ًّ و سعت الى تطبٌقه على المسٌح الح مفهومها الخاص عن المسٌح الح

تشاؾ ملكوت هللا فً داخلهم. و أٌضا نجد عندما صرح ٌسوع بذهابه الى اوروشلٌم لكً ٌتؤلم كثٌرا و ٌموت على أٌدي على إك

, نكره أمام  ًّ رإساء الكهنة الٌهود, عاتبه بطرس: "ال, لن تلقى هذا المصٌر". بطرس الذي عرؾ ٌسوع انه المسٌح الح

. لم ٌعٌن ٌسوع بطرس نى على نكران يسوع بؤنه المسيح, إبن هللا الحيّ ال كنيسة حقيقية تبالجموع, وقال انه ال ٌعرفه. 

رئٌس الكنٌسة, وإنما الكنٌسة الرومانٌة أساءت فهم النص االنجٌلً عمدا بسبب حب السٌطرة على الكنٌسة المسكونٌة, كما كان 

ًّ أن ٌإسس حركة روحٌة, كما نج دها فً القرن األول, كنٌسة ال امبرطور روما مسٌطرا على المسكونة. قصد المسٌح الح

عٌب فبها فً قلب كل انسان, قوامها فكر المسٌح الذي كان فً ٌسوع. تخضع هذه الكنٌسة "للمعرفة" المنسكبة من الروح 

 القدس, ولٌس مإسسة خارجٌة كل العٌوب فٌها, قوامها األفكار و المفاهٌم االنسانٌة. 

ظّاخ ػٍاٝ ثم١اخ اٌْاؼٛة اٍازّو فاٟ اٌى١َٕاخ اٌىبص١ٌٛى١اخ ." هعَاخ فاواة" افاوٜ ُٚ٘ ا٨ِجواٛٛه٠خ اٌوِٚب١ٔاخ ثابٌزفٛق ٚاٌؼ  

ْٔؤد ػٕلِب اكػذ و١َٕخ هِٚب ثؤٔٙب  و١َٕخ ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌٛؽ١لح ػٍٝ ا٨هٗ ٚٚؽل٘ب فمٜ رٍّه ِفابر١ؼ اٌالفٛي اٌاٝ ٍِىاٛد 

هللا ثٛاٍاطخ اٌجبثاب. ٘انا اٌزؼٍا١ُ ػآ فق٩ٕه ِّْٚٛ ٌٍلفٛي اٌٝ ٍِىاٛد  -اِجواٛٛه هِٚب -هللا. فبما فٚؼذ ٌٍَطخ ثبثب هِٚب

اٌّفبر١ؼ اٌّبك٠خ ٌٍٍّىٛد ا٨هٟٙ ِجٕٟ ػٍاٝ اٌإٔ اٌّٛعاٛك فاٟ أغ١اً ِزاٝ اٌانٞ اٍاٟء فّٙاٗ ػٕالِب لابي ٠َاٛع ٌجطاوً أاٗ 

 ٍٛف ٠ؼط١ٗ ِفبر١ؼ ٍِىٛد اٌَّبٚاد. 

ٓ هللا ٚا٨َٔاابْ، اٍاازجلي ثبٌَااٍطخ ٚثىٍّاابد افااوٜ، هٚػ اٌَّاا١ؼ اٌىااٟٛٔ ، اٌّؼااوٚف ثبٍااُ اثاآ هللا اٌٛؽ١اال، اٌٍٛاا١ٜ اٌٛؽ١اال ثاا١

اٌجبثب٠ٚخ اٌّئٍَخ ػٍٝ اٌزًٍََ اٌوٌٍٟٛ اٌّيػَٛ، ِٓ ثطوً اٌٝ اٌجبثب اٌؾبٌٟ. ٘نٖ ٟ٘ " هعَخ اٌقواة" فاٟ اٌى١َٕاخ ا١ٌاَٛ. 

فٟ اٌٛالغ ِب ثمٟ ِز٩ٍََ ثغ١و أمطبع ِٕن ىِٓ ثطوً اٌٝ ا٢ْ، ٘ٛ ٚػٟ ثطوً اٌنٞ أىو اٌَّا١ؼ، ٚػاٟ اٌّاٛد اٌوٚؽاٟ، 

 ١ٌ ٚػٟ اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ. اٍزّو ٔىواْ ٚعٛك هٚػ ا١ٌَّؼ فٟ كافً ا٨َٔبْ، ٚؽٖوٖ فمٜ فٟ ّقٔ ثبثب هِٚب.ٌٚ

ٔؼُ، ٠ّىٓ ٌٛػٟ اٌّٛد اٌوٚؽٟ ٘نا اْ ٠َزّو فٟ فٜ غ١و ِٕمطغ فاٟ اٌؼابٌُ اٌّابكٞ ِآ ثطاوً اٌاٝ ا٢ْ. اْ اٍازّواه رالفك 

ْبء. ٨ ٠ّىٓ اْ ٠ٛعل اٍازّواه ٌٙجاٛة اٌاوٚػ اٌمالً ٚؽٖاوٖ فاٟ اٌوٚػ ٨ ٠جمٝ فٟ ر١به غ١و ِٕمطغ، ٨ْ اٌوٚػ رٙت ؽ١ش ر

ا٠خ ِٕظّخ اٚ اٞ لطبه فىوٞ. ٠ؾًٖ ٘جٛة اٌوٚػ ػٍٝ ثؼ٘ ا٨فواك ٌفزوح ِؼ١ٕخ، ٚاٌجؼ٘ ا٨فو ٠ؾٖاً ػ١ٍاٗ ٌّالح ؽ١ابرُٙ. 

 ٌٚىٓ ثؼل م٘بثُٙ ا٠ٓ ١ٍٙت اٌوٚػ اٌملً؟ ٍٛف ٠ٙت ػٍٝ ِٓ ٠ىْٛ ِٕفزؾب ٌٙجٛة اٌوٚػ ػ١ٍٗ.

أٗ ٨ ٠ٛعل ِٕظّخ و١َٕخ ٠ٙت ف١ٙب اٌوٚػ اٌملً ثبٍزّواه. ٠زٛعت ػٍٝ افواك اٌغّبػاخ فاٟ اٌى١َٕاخ اْ ٠ّٛراٛا ػآ  ٚ٘ىنا ٔغل

مٚارُٙ اٌمل٠ّخ ٌىٟ ٠ٌٛلٚا فٟ ماد ا١ٌَّؼ اٌغل٠لح. ٨ ٠ّىٓ رغل٠ل اٌاناد اٌمل٠ّاخ. ٠غات اْ رّاٛد اٌاناد اٌمل٠ّاخ، ٚ٘ىانا ٠َازّو 

اٌى١َٕخ إجؾذ ّٕٕب ٠َؼٝ ٩ٌٍزّواه فٟ اٌٛعٛك ، ِٓ ف٩ي اٌَّبػ ٌٍٕبً ثؼجبكراٗ،  ٘جٛة اٌوٚػ ػٍٝ ا٨َٔبْ. ٚا٨ ٔغل اْ

ثل٨ ِٓ اٌٍغٛء اٌٝ ا١ٌَّؼ اٌؾٟ، ثل٨ ِٓ ا٨رؾبك ِغ هٚػ ا١ٌَّؼ. ِٓ ٨ ٠و٠ال اْ ٠ّاٛد ػآ ماراٗ اٌمل٠ّاخ ٨ ٠قزجاو اْ اٌاوٚػ 

 ٜ فٟ ّقٔ ٚاؽل ٘ٛ ّقٔ ثبثب هِٚب.اٌؾٟ ٠ّىش ف١ٗ. ٠ئِٓ ثب٩ٛ اْ اٌوٚػ ؽبٙو فمٜ فٟ اٌى١َٕخ ٠ّٚىش فم

ِٓ ٨ ٠َزٛػت ٔٛه ا١ٌَّؼ، ِٓ ٨ ٠زقٍٝ ػٓ ا٨ٔب، ِٓ ٨ ٠وٜ ٚالغ ٚعٛك ا١ٌَّؼ فٟ كافٍٗ، ٠ٛلف رلفك ر١ابه اٌاوٚػ ف١اٗ. ِاب 

ب فمٜ ٠لفغ ا٨َٔبْ اٌٝ اٌن٘بة اٌٝ اٌى١َٕخ ٚاٌقٚٛع ٌٍَطخ اٌجبثب ٘ٛ اٌقٛف ِٓ ٔبه عُٕٙ، اٌقٛف ِٓ اٌقط١ئخ اٌزٟ ٠ّىٓ ٌٍجبث

اْ ٠ؾً ِفؼٌٛٙب، اٌقٛف ِٓ اٌّطٙو. ثلْٚ ٘نا اٌقٛف ٨ ٠ن٘ت ا٨َٔبْ اٌٝ اٌى١َٕخ اٌقبهع١خ ثً اٌٝ اٌى١َٕخ اٌلاف١ٍخ ، ؽَت 

 اهّبك ٠َٛع، ٕٚ٘بن فٟ اٌمٍت ثغل ٠َٛع اٌنٞ ٠ؼط١ٗ ٘جخ ٔٛه ا١ٌَّؼ.

ِٓ فٟ كافً وً أَبْ . ٌنٌه ِآ اٌقطاؤ اْ ٔفىاو ٍِىٛد هللا ١ٌٌ فٟ اٌى١َٕخ اٌىبص١ٌٛى١خ اٚ فٟ اٞ و١َٕخ افوٜ. ٍِىٛد هللا وب

اْ ٠َٛع اػطٝ ِفبر١ؼ اٌٍّىٛد ٌجطوً. اػطٝ ٠َٛع ِفبر١ؼ ِؼوفاخ اٌاٛػٟ اٌوٚؽاٟ. مٌاه اْ واً أَابْ ػٕالٖ اٌمالهح اٌىبِٕاخ 

وفاخ اٌزٟ رئٍ٘ٗ ٌىٟ ٠ؼوف ا١ٌَّؼ اٌؾٟ فٟ كافٍٗ اما اٍزؼًّ ٘نٖ اٌّفابر١ؼ. هفا٘ ثطاوً صا٩س ِاواد اْ ٠َازؼًّ ِفابر١ؼ ِؼ

ا١ٌَّؼ، فٍُ ٠غل ٍِىٛد هللا كافٍٗ. ػٕلِب ٠وف٘ ا٨َٔبْ اٍزؼّبي ِفبر١ؼ اٌّؼوفخ اٌلاف١ٍاخ، ِآ فا٩ي اٌزؼاب١ٌُ اٌقبٛئاخ، ٨ ٠غال 
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ٍِىٛد هللا كافٍٗ. ٠ٍزغٝء اٌٝ اٌى١َٕخ اٌقبهع١خ، اٌٝ " ٔبئت" ا١ٌَّؼ ػٍاٝ ا٨هٗ، عابػ٩ ِٕاٗ ٕإّب ٠ؼجالٖ ٠ٚماف ث١ٕاٗ ٚثا١ٓ 

 هللا. 

ٔز١غخ ِّٙخ ٟٚ٘ أٗ ٨ ٠ٛعل ِىابْ ِمالً ٨ فاٟ اٚهّا١ٍُ ) اٌمالً( ٨ٚ فاٟ هِٚاب ٨ٚ فاٟ اٞ ِىابْ آفاو فاٟ  ٚ٘ىنا ًٖٔ اٌٝ

اٌؼاابٌُ. اٌّىاابْ اٌّماالً، ا٨هٗ اٌّٛػااٛكح، ِٛعااٛكح كافااً ا٨َٔاابْ، ٨ْ ٍِىااٛد هللا ِٛعااٛك ٕ٘اابن. ٚا٨َٔاابْ َِاائٚي ػاآ 

ْ ٠غال اٌٍّىاٛد ٌاه. أاذ َِائٚي ػآ ف٩ٕاه ثالفٌٛه اٌاٝ ف٩ٕٗ، ػٓ اٌزفز١ِ ػآ ٚعاٛك ٍِىاٛد هللا ف١اٗ. ٨ اؽال ٠ّىٕاٗ ا

  ا٨هٗ اٌّٛػٛكح اٌّملٍخ كافً لٍجه، ٚمٌه ثبٍزؼّبٌه اهاكره اٌؾوح. اٌّقٍٔ اٌوٚؽٟ ٠ٕزظون كاف٩.

   

   

 

 

  

 صهت ٌضٕع 

َِئ١ٌٚخ ف٩ٓ ً٘ َػٍُ ٠َٛع أْ ا٨َٔبْ ٠ؾًٖ ػٍٝ ٍِىٛد هللا ثٛاٍطخ ِٛرٗ ػٍٝ ا١ٌٍٖت؟ أَ َػٍُ أْ ػٍٝ ا٨َٔبْ أفن 

ػٍٝ ا١ٌٍٖت. أكفٍذ إٌبً اٌّفَٙٛ  ٔفَٗ ثمزً ػٕٖو اٌّٛد فٟ و١بٔٗ؟ اٌٛاٙؼ ٌٕب أْ ٠َٛع ٌُ ٠َُؼٍُ ِطٍمب ػٓ ِٛرٗ اٌفلائٟ

ا١ٌٙٛكٞ ٌٍنث١ؾخ اٌؾ١ٛا١ٔخ, ٚٛجمزٗ ػٍٝ ِٛد ٠َٛع, ثؤٔٗ ِبد وفبهح ػٓ فطب٠ب إٌبً. ٔؼُ, َػٍُ ثٌٌٛ ٘نا اٌّفَٙٛ ٚ للِٗ 

و١ف ٠ًٕٛ  اٌٝ ا١ٌَّؼ. وبْ ثٌٌٛ "ثبئغ ٠ٙٛكٞ" ثبِز١بى, ػوففٍف١خ ٠ٙٛك٠خ "وؼىبىح" ٌىٟ ٠وثؼ ا١ٌٙٛك  فبٕخ ٌٍن٠ٓ ػٕلُ٘

٠ٙٛكٞ ٠مجٍٖٛ. ا١ٌَٛ ٨ ٠ٛعل فٍف١خ ٠ٙٛك٠خ ث١ٓ إٌبً ٌىٟ ٠َبػلُ٘ ٘نا اٌّفَٙٛ ػٍٝ لجٛي  بٛبه فىوٞهٍبٌخ ٠َٛع اٌٝ ا١ٌٙٛك ث

  ا١ٌَّؼ. امْ, ٠غت أْ ٔؼوف اٌؾم١مخ ؽٛي ٍٕت ٠َٛع.

ٌُ ٠ىٓ ٘لف  ٠َٛع ِٓ لجٌٛٗ اٌطٛػٟ ٌٍٍٖت ِمٖٛها ػٍٝ ّقٖٗ فمٜ. وبْ اٌٍٖت رؼج١وا عَل٠ب ػٓ ِب ٠ؼب١ٔٗ وً وبئٓ   

, أٞ أٗ  ّوػ أٚ ا٠ٚبػ ٌزله٠ت هٚؽٟ. ِب ٘ٛ ا١ٌٍٖت؟ أٗ أكاح رؾفظه ِضجزب فٟ ٚٙغ ِؼ١ٓ, ٠جلٚ وٚؽٌٟاأَبٟٔ فٟ ٛو٠مخ 

أٔٗ ٨ ٠ّىٕه ا٨ف٩د ِٕٗ. ٘نا ٘ٛ ِب ٠فؼٍٗ ا٤ٔب ٚ اٌمٜٛ ٙل ا١ٌَّؼ ٌىً وبئٓ أَبٟٔ ٚالغ فٟ فـ اٌضٕبئ١خ. وً إٌبً ػٍٝ 

ٍُّوٚا ػ ٍٝ ١ٍٕت ثٛاٍطخ ا٤ٔب اٌزٟ ٠زَّىْٛ ثٙب, ١ٍٕت ُؽىّٛا ٌٍزؼٍك ػ١ٍٗ ا٤هٗ رمو٠جب ٍِٖٛثْٛ ثّؼٕٝ هٚؽٟ ٤ُٔٙ 

ثٛاٍطخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌىنثخ اٌن٠ٓ لبكُٚ٘ اٌٝ اٌّٛد اٌوٚؽٟ ٌىٟ ٠ّٕؼُٛ٘ ػٓ رؼج١و للهارُٙ اٌوٚؽ١خ اٌىبِٕخ, ٚثنٌه ٠ٖجؾْٛ 

 ِْبهو١ٓ هللا اٌقبٌك فٟ ػًّ اٌق١ٍمخ.   

٘ٛ  –أػٕٟ اٌناد اٌٛاػ١خ  -بكٞ ٌىٟ ٠ْوػ اٌؾم١مخ اٌزب١ٌخ, ٟٚ٘ أْ وً أَبْ لَٖل هللا أْ ٠لع إٌبً رٍٖت عَل ٠َٛع اٌّ  

أوضو ِٓ اٌغَل. اما ؽبٚي إٌبً أْ ٠ٍٖجٛن عَل٠ب, فبٔذ أوضو ِٓ اٌغَل اٌّبكٞ ٚ ٠ّىٕه أْ رورفغ فٛلٗ. ػ١ٍه أْ ٨ رمجً 

ػٍٝ اٌضٕبئ١خ  ٚ ٠ؾٖوٚن فٟ ؽبٌخ  اٌّؼ١ٍّٓ اٌىنثخ ػٍٝ ٘نٖ ا٤هٗ اٌن٠ٓ ٠َؼْٛ اٌٝ أْ ٠ٚؼٛن فٟ اٛبه ػمٍٟ ِئٌٍ

اًٌٍْ ٘نٖ. ثل٨ ِٓ مٌه, ٠ّىٕه أْ رٕٙ٘ فٛق أٚ٘بُِٙ ثبٌزؾمك ثؤُٔٙ غ١و ؽم١م١١ٓ, ٌٚنٌه فبْ اٌْٟء اٌنٞ ٘ٛ غ١و ؽم١مٟ ٨ 

١خ ِٓ ٠ّىٕٗ أْ ٠ئصو ػٍٝ اٌْٟء اٌؾم١مٟ, أػٕٟ اٌناد اٌٛاػ١خ اٌزٟ ٟ٘ اِزلاك ٌى١بْ اٌقبٌك. و١ف ٠ّىٕه أْ رؾوه اٌناد اٌٛاػ

ٟ ا٠ٌٛٙخ اٌضٕبئ١خ؟ ٠ّىٕه مٌه ػٕلِب "رٍَُ اٌوٚػ", اٌنٞ ٘ٛ هِي ٌٍناد إٌّفٍٖخ اٌزٟ أٔذ فٍمزٙب ٌزؼبٌظ اٍبءح اٌّؼبٍِخ اٌز

ثل٨ ِٓ أْ رَؼٝ اٌٝ ا٨ٔزمبَ ِٓ أعً اٍبءح اٌّؼبٍِخ ٌه ٘نٖ أٚ ؽزٝ ِؾبٌٚخ رم١١ّٙب, أٔذ ثىً  ,رؼوٙذ ٌٙب ٚأٔذ ػٍٝ ا٤هٗ

وّب ُهِي اٌٝ مٌه ثّٛد عَل ٠َٛع  –ػٓ وً اٌزؼٍمبد ثب١ّ٨بء ا٨ه١ٙخ. ٚ ثنٌه رّٛد ماره اٌّبئزخ  ثَبٛخ لوه أْ رزقٍٝ

ٚ رٕٙ٘ ا٢ْ ماره اٌٛاػ١خ اٌٝ ا٨ؽَبً ث٠ٛٙخ عل٠لح وٌّْ هللا, وّب ُفٍمذ ٌىٟ رىْٛ.   –ػٍٝ ا١ٌٍٖت   
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فٖبي ث١ٓ اٌّبكح ٚاٌوٚػ, ث١ٓ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ٚ ػٕلِب ٠ؾلس مٌه ٍٛف ٠ْٕك ؽغبة ا١ٌٙىً, ٚ ٘ٛ اٌؾغبة اٌنٞ ٠وِي اٌٝ ا٨ٔ  

اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. ػٕلِب ٠ْٕك اٌؾغبة, ٠ُؾطُ ا٨ٔفٖبي ٚ رٖجؼ أٔذ اٌجبة اٌّفزٛػ اٌنٞ ٨ ٠ّىٓ ٨َٔبْ أْ ٠غٍمٗ, اٌجبة اٌّفزٛػ 

ب فٟ فٍك ٍِىٛد هللا ٌى١بٔه ا٤ػٍٝ ٌىٟ ٠ؼجو ػٓ مارٗ فٟ ٘نا اٌؼبٌُ, ٚثنٌه ٠ّىٕه أْ رزُّ كٚهن فٟ اٌَّبػلح ٌزىْٛ ِْبهو

ػٍٝ ا٤هٗ. ا٢ْ ٠ّىٕه أْ روٜ أْ ٍٕت ٠َٛع ٘ٛ هِي ٌٍؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ّىٕٙب أْ رؾوه إٌبً ِٓ "ا٤هٚاػ" اٌزٟ رْىٍذ 

اٌنٚاد إٌّفٍٖخ  –ف١ُٙ فٟ اٌّبٟٙ. ٚ ٘نا ٠ْوػ اٌمٛي: "اؽًّ ١ٍٕجه ٚ ارجؼٕٟ", ٚ ٠ؾفين ػٍٝ أْ رزقٍٝ ػٓ "ا٨هٚاػ" 

ٟٙ, ٚ رؤرٟ اٌٝ ِوؽٍخ ؽ١ش ٠ّىٕه ٚاػ١ب, ثلْٚ ّوٛ ٚ ثّؾجخ, أْ رزقٍٝ ػُٕٙ ٚ رلع ماره اٌّبئزخ أْ اٌّْىٍخ ف١ه فٟ اٌّب –

رّٛد. أٔذ رؼوف رّبِب فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ أْ اٌمَُ اٌؾم١مٟ ف١ه ٨ ٠ّٛد, ٚأّب ٠مَٛ اٌٝ ا٨ؽَبً ث٠ٛٙخ عل٠لح, روٜ ف١ٙب ماره 

ؾ١بح اٌزٟ رؾزه. أٔه ٚاؽل ِغ وً اٌؾ١بح اٌزٟ فٛله, ٚ ٚاؽل ِغ وً اٌ  

ٌٕزؤًِ ؽبكصخ ٍٕت ٠َٛع ٚ ٔوٜ ِب ؽلس ثبٌفؼً. فىو ٠َٛع أ٨ٚ أْ هللا ٍٛف ٠قٍٖٗ ػٓ ا١ٌٍٖت, ٌىٕٗ رؾمك أف١وا أْ ٘نا   

ٍٛف ٨ ٠ؾلس. ؽ١ٕئن أٍٍُ اٌوٚػ, اٌنٞ ٍجت ٌٗ أْ ٠ئِٓ ثفىوح ػم١ٍخ, ِٚٓ صُ ٠مجً أف١وا اٌٛالغ, أػٕٟ أْ ػ١ٍٗ أْ ٠لع عَلٖ 

ثلْٚ أْ ٠ؼوف ِبما ١ٍؾًٖ ٌٗ ثؼل مٌه. ٘نا ٘ٛ هِي ٌٍؾم١مخ أٔٗ ػ١ٍه أْ "رٍَُ اٌوٚػ" ثلْٚ  –ٍٝ ا١ٌٍٖت اٌّبكٞ ٠ّٛد ػ

أْ رؼوف ِبما ١ٍؾلس ٌه ٔز١غخ مٌه. اْ ٘نا ِضً أفن ٚصجخ ا٠ّبْ اٌٝ اٌّغٙٛي. ُوٍّب فّٙذ أٔه أٔذ ٘ٛ اٌناد اٌٛاػ١خ, اٌزٟ 

٤ْ ا٠٨ّبْ ٠َُزجلي ثبٌّؼوفخ أه وبئٓ هٚؽٟ فبٌل ٨ ٠ّٛد ٤ٔٗ رون  –ٍت ِٕه ٟ٘ اِزلاك ٌى١بْ هللا, ل٩١ٍ ِٓ ٚصجخ ا٠ّبْ ٠زط

اٌناد اٌّبئزخ أْ رّٛد. اٌغيء اٌؾم١مٟ ِٓ و١بٔه ٨ ٠ّٛد ػٍٝ ا١ٌٍٖت ثّٛد اٌغيء غ١و اٌؾم١مٟ. ػٕلِب رؼوف اٌفوق, رلع 

ػ١خ, ٚأٔذ أوضو ِٓ أٞ ماد ُفٍمذ ٌززؼبًِ اٌغيء غ١و اٌؾم١مٟ أْ ٠ّٛد كْٚ اٌقٛف ِٓ أْ رقَو ٚعٛكن. أٔذ ٘ٛ اٌناد اٌٛا

ِغ ِظب٘و ٘نا اٌؼبٌُ. ِظب٘و اٌؼبٌُ ٘نٖ ٟ٘ غ١و ؽم١م١خ, ١ٌٌ ٌٙب لٛح ػٍٝ اٌغيء اٌؾم١مٟ ِٓ و١بٔه, ٌنٌه ٨ ٠غت أْ رَزّو 

 ثبٌزؤص١و ػٍٝ اؽَبٍه ثبٌناد اٌٛاػ١خ.     

فٟ اٌّبٟٙ. وٍّب رزَّه ٚ رؼزوف أه أٔذ فٍمذ  رٖٛه ا٢ْ أه ِؼٍك ػٍٝ ١ٍٕت ُفٍك ثٛاٍطخ ماد ِؼ١ٕخ فٍمزٙب أٔذ  

اٌناد فٟ اٌّبٟٙ, فبٔه ري٠ل ا٨ؽَبً ثبٔه ٨ رَزط١غ اٌزؾون ػٍٝ ا١ٌٍٖت. ثؼل مٌه, ٠ّىٕه أْ روفغ هإ٠زه ٚ روٜ أْ 

ٌّب١ٙخ ٚ اٌغيء اٌؾم١مٟ ِٓ و١بٔه ٘ٛ ِورفغ, ٠زغبٚى ا١ٌٍٖت اٌّبكٞ. ٚ٘ىنا ٠ّىٕه أْ "رٍَُ اٌوٚػ" اٌنٞ ٘ٛ ِؼٍك ث٠ٛٙبره ا

رَّؼ ٌُٙ ثب٨ؽزواق ثٍٙت هللا اٌنٞ ٘ٛ أٔذ. فٟ اٌؾم١مخ هللا ٘ٛ ٔبه آوٍخ رؾوق وً ّٟء ١ٌٌ ٘ٛ ِضٍٙب. ٠َٛع لبكه ٚ َِزؼل 

ػٍٝ اٌن٘بة ِؼه فٟ ٘نا ا٨فزجبه. ٌنٌه, رٖٛه أه ِؼٍك ػٍٝ ا١ٌٍٖت ِغ ٠َٛع, ٠َٚٛع ٠ؼط١ه اٌمٛح اٌلافؼخ ٩ٌٍز٩ََ 

(. ثب٨رٖبي ِغ 28:11ؼبٌٛا اٌٟ ٠ب ع١ّغ اٌّزؼج١ٓ ٚ اٌواىؽ١ٓ رؾذ أصمبٌىُ ٚ أٔب أُه٠ؾىُ" )ِزٝ اٌىبًِ ٚ غ١و اٌّْوٚٛ. " ر

 لٛح ٠َٛع ٘نٖ, ٠ّىٕه أْ رزغٍت ػٍٝ أٞ ػمجخ رّٕؼه ِٓ اٌؾو٠خ اٌوٚؽ١خ اٌىبٍِخ, أٍبً اٌؾ١بح اٌٛافوح. 

بك, ٚأْ هللا ٘ٛ اٌٗ غبٙت ٚ ِْزوٛ, غ١و َِزؼل رؼًّ اٌنٚاد إٌّفٍٖخ ػٍٝ هف٘ اٌؾ١بح اٌٛافوح ثزؤو١ل٘ب أْ اٌؾ١بح ٟ٘ عٙ  

أْ ٠ؼط١ه ٍِىٛرٗ. ٌنٌه وٓ َِزؼلا ٌىٟ رزقٍٝ ػٓ أٞ "هٚػ" ٚ رمَٛ اٌٝ و١بْ عل٠ل فٟ ا١ٌَّؼ ٚ رٖجؼ ٌّّ هللا. ٠ّىٓ أٔه 

ا٨ف٩د  رقبف ا١ٌٍٖت ٚ رؼًّ ػٍٝ رغٕجٗ. ٠ّىٓ أٔه َِزؼل ػٍٝ أْ رؼًّ ١ّئب ٌىٟ رزغٕت اٌز١َّو ػٍٝ ا١ٌٍٖت, ف٩ ٠ّىٕه

ِٕٗ. أ٨ روٜ ا٢ْ أه ٍِٖٛة ثّؼٕٝ هٚؽٟ ٚ ِؼٍك ػٍٝ ١ٍٕجه اٌْقٖٟ ِٕن ؽ١ٛاد ػل٠لح؟ ٠ملَ ٠َٛع َِبػلرٗ ٌه ٌىٟ 

رزغبٚى ا١ٌٍٖت, ٚ ٠زُ مٌه ثبٌزقٍٟ ػٓ "ا٤هٚاػ" اٌزٟ أثمزه َِّوا ػٍٝ ا١ٌٍٖت. ٨ رقف ِٓ ٘نا اٌزقٍٟ, ثً الجٍٗ ثفوػ 

ه أْ رؼجو اٌجؾو اٌٝ ا٤هٗ اٌّٛػٛكح.  وج١و, ٤ٔٗ ٠ؾوه اٌّؤٍٛه٠ٓ, ٠ٚلػ  

" ِٓ أهاك أْ ٠زجؼٕٟ, ف١ٍىفو ثٕفَٗ ٚ ٠ؾًّ ١ٍٕجٗ ٚ ٠زجؼٕٟ, ٤ْ اٌنٞ ٠و٠ل أْ ٠قٍٔ ؽ١برٗ ٠قَو٘ب, ٌٚىٓ اٌنٞ ٠قَو ؽ١برٗ   

٠ؤرٟ ِٓ  (. أْ رٕىو ٔفَه ٠ؼٕٟ أْ رٕىو اٌٚغٜ ػ١ٍه ٌىٟ رطبثك ا٠ٌٛٙخ اٌؼب١ٌّخ. ٚ ٘نا اٌٚغ24:16ِٜٓ أعٍٟ ٠غل٘ب")ِزٝ 

عبٔج١ٓ: ِٓ اٌقبهط, ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ اٌىنثخ, اٌّغزّغ, اٌؼبئٍخ, ٚ اٌٛػٟ اٌؼبَ. ٚ ِٓ اٌلافً, أػٕٟ ِٓ ا٤ٔب. أْ رؾًّ ١ٍٕجه ٠ؼٕٟ 

ا٨ٌزياَ ثبٌزؾلٞ ٌىٟ رؾً ِْىٍخ ا٨ػزمبكاد اٌضٕبئ١خ اٌزٟ رجم١ه َِّوا ػٍٝ ا١ٌٍٖت ٚرّٕؼه ِٓ ا٨ثزؼبك ػٕٗ. ٌنٌه, اْ أهكد 

  ه اٌؾ١بح اٌؼب١ٌّخ, اٌؾ١بح اٌزٟ ١َ٠طو ػ١ٍٙب "ا٨هٚاػ", ف٩ ٠ّىٕه أْ رؤرٟ اٌٝ ٚؽلح ِغ ا١ٌَّؼ.أْ رَجمٟ رٍ

ٍت ٠َٛع ٠ّضً ّٔٛىعب أٚ رؼج١وا ٠ّىٓ أْ ٠ؾلس ٌىً وبئٓ أَبٟٔ ثطو٠مخ هٚؽ١خ. اٌٍٖت اٌنارٟ ٘ٛ ثلء اٌؼ١ٍّخ    َٕ وبْ 

اٌوٚؽ١خ اٌَّزّوح. ا١ٌٍٖت ٘ٛ أكاح رؾفع  اٌغَل ا٦َٔبٟٔ اٌّؼٍك ػ١ٍٗ فٟ ٚٙغ ِؼ١ٓ, ٨ ٠َزط١غ ا٦ف٩د ِٕٗ. ٘نا رّبِب ِب 
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د ا٤ٔب١ٔخ ٌىً أَبْ ِّٕٙه ثٛػٟ اٌضٕبئ١خ, ف٩ ٠ؼوف ٚالغ هللا, ٚأّب ٠ؼ١ِ فٟ ػّٝ هٚؽٟ. ٌنٌه رفؼٍٗ ا٤ٔب, اٌناد اٌّبئزخ, اٌنا

ػٍٝ اٌّغب٘ل اٌوٚؽٟ اْ ٠ؤفن ١ٍٕجٗ اٌقبٓ ١ّ٠ٚذ رله٠غ١ب مارٗ ا٤ٔب١ٔخ ػ١ٍٗ, ٌىٟ ٠ؾ١ب فٟ ؽ١بح هللا. ثمله ِب ٠ّٛد ػٓ اٌناد 

١ب ؽ١بح هللا, اٌؾ١بح اٌغل٠لح. ثؾَت رؼ١ٍُ ٠َٛع, ػٍٝ ا٨َٔبْ اْ ٠زؾًّ َِئ١ٌٚخ ا٤ٔب١ٔخ اٌغَل٠خ, ػٓ اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ, ثمله ِب ٠ؾ

  ف٩ٓ ٔفَٗ, ٠ٚغب٘ل اٌغٙبك اٌوٚؽٟ. ٨ ٠ٛعل ف٩ٓ آٌٟ ِٚغبٟٔ ثلْٚ ٍٕت اٌناد ا٤ِبهح ثبٌَٛء.  

ٚعٗ ِئٌٍ ػٍٝ ػلَ فُٙ و١ف١خ عبء ا٤ٔب ٚ اٌّؼٍّْٛ اٌىنثخ ثطو٠ك وبمة, ٌٗ اٌؼل٠ل ِٓ ا٤ٚعٗ اٌزٕىو٠خ اٌجبهػخ. عٛ٘و ٘نٖ ا٤

ٚ ِغ مٌه ٠ّىٕه أْ  –ا٨هٚاػ  –ارجبع ا١ٌَّؼ. ٚ٘ىنا فبُٔٙ ٠قٍمْٛ ا٨ٔطجبع اٌجبهع ثبٔٗ ٠ّىٕه أْ رؾفع ٠ٛ٘زه اٌؼب١ٌّخ 

٨ٛبه اٌفىوٞ, ٠ّىٕه أْ رلع ا١ٌَّؼ ٠لفً ا١ٌه ٚ ٠طبثك رقٍٔ أٚ رؤرٟ اٌٝ ٚؽلح ِغ ٠َٛع ا١ٌَّؼ. أٞ أٗ ثل٨ ِٓ رون ا

اٌفىوٞ. ٚثٙنا ٨ ٠زٛعت ػ١ٍه أْ رقَو ؽ١بره ٌىٟ رزجغ ا١ٌَّؼ, ٤ٔٗ ٠ّىٓ أْ رلع ا١ٌَّؼ ٠مجً ماره إٌّفٍٖخ, أٞ أْ  اٛبهن

رغؼٍٙب َِزؾمخ ثٕظو ا١ٌَّؼ. ٠ُٖو ٠َٛع ػٍٝ رؾو٠ون ِٓ ٍغٓ ِٖٕٛع ِٓ أٚ٘بَ ٙل ا١ٌَّؼ. فٙٛ ٨ ٠طبثك اٌزٛلؼبد ٚ 

. ٠غت اٌزقٍٔ ِٓ وً" ا٨هٚاػ" ٚ اٌؼًّ ػٍٝ ِٛد اٌناد إٌّفٍٖخ ػٍٝ اٌٖٛه إٌّؾٛرٗ اٌزٟ رقٍمٙب اٌناد إٌّفٍٖخ

ا١ٌَّؾ١١ٓ أْ ٠ئِٕٛا ثبٌّفَٙٛ  ىض١و ِٓث ٚ اٌؼّٝ اٌوٚؽٟ أكٜ وملٚح ٌٍٕبً   رٗٚ ؽ١ب ٠َٛع ا١ٌٍٖت. اٌغًٙ ا٨هاكٞ ثزؼب١ٌُ

ٌّفَٙٛ ٠ٕىو و١ٍب رؼ١ٍُ ٠َٛع ػٓ ا١ٌٙٛكٞ ٌٍٍٖت اٌنٞ ٠مٛي أْ ٠َٛع ِبد ػٍٝ ا١ٌٍٖت ِٓ أعً غفواْ فطب٠ب إٌبً. ٘نا ا

  اٌغٙبك اٌلافٍٟ ٌٍّٕٛ فٟ اٌؾ١بح ا١ٌٙ٨خ.

ِٕن اٌموْ ا٤ٚي وبْ ا١ٌَّؾ١١ْٛ ٠ُؾ١ْٛ ثؼُٚٙ اٌجؼ٘ ثبٌمٛي: "ا١ٌَّؼ لبَ", ٠ٚىْٛ اٌوك ثبٌزؤو١ل: "ؽمب لبَ". ٌُ ٠مٌٛٛا:   

ٍت ٤عٍٕب", ٤ْ اٌم١بِخ وبٔذ اٌؾلس اٌُّٙ فٟ ؽ١بح ٠َٛع. ٥ٌ ُٕ ٍف, ِب رياي ٕٛهح ٠َٛع اٌٍّٖٛة, اٌّٙيَٚ "ا١ٌَّؼ 

ٚاٌؾي٠ٓ, رُي٠ٓ علهاْ أوضو اٌىٕبئٌ, ثل٨ ِٓ ٕٛهح ٠َٛع إٌب٘٘ ِٓ اٌّٛد, ٚاٌغبٌت. ٠ؾلس اٌّغ١ئ اٌضبٟٔ ١ٌٍَّؼ ػٕلِب 

ا ػٓ ٠غ١ئ ٠َٛع اٌؾٟ ٚاٌّّغل, إٌب٘٘ ِٓ اٌمجو, اٌٝ لٍٛة ٚػمٛي وً اٌن٠ٓ ارجؼٛا فطٛارٗ ٍٕٚجٛا مٚارُٙ, ٚاٌن٠ٓ فزْٛ

  ٚعٛك هٚػ ا١ٌَّؼ فٟ كافٍُٙ ٚٚعلٖٚ ٚافزجوٚا ؽٚٛهٖ.  

ِكٍ ُشج   ـٰ نَ َٔ َيب َصهَجُُِٕ  َٔ َيب قَتَهُُِٕ  َٔ  ِ ٍَ َيْزٌََى َرُصَٕل هللاَّ ِضٍَح ِعٍَضى اْث ًَ ِْٓى إََِّب قَتَْهَُب اْن نِ ْٕ قَ َٔ ُٓىْ " ِّ نَفًِ َشكٍّ  ۚ   َّ نَ ٍَ اْختَهَفُٕا فٍِ ٌَّ انَِّذٌ إِ َٔ

 ُُّْ ٍ   ۚ   ي  ٍْ ِعْهٍى إاِلَّ ات جَبَع انظَّ ِّ ِي ُٓى ثِ َيب قَتَهُُِٕ ٌَقًٍُِب".  ۚ   َيب نَ ً٘ ٍٕت ٠َٛع ا١ٌَّؼ ِٚبد ػٍٝ ا١ٌٍٖت؟ اٌغٛاة ػٍٝ         َٔ

ٍت فٟ اٌٛالغ, ٌُٚ ٠ٍُٖت ؽَت  ُٕ ٘نا اٌَئاي اٌُّٙ ٘ٛ, ٔؼُ ٍٕت ِٚبد ػٍٝ ا١ٌٍٖت. امْ و١ف ٠مٛي اٌموآْ أٗ ٌُ ٠ٍٖت؟ 

ٞ ٠ئِٓ ثٗ  إٌبً, ام أُٔٙ لجٍٛا رف١َواد ِج١ٕخ ػٍٝ اٌفىو ا١ٌٙٛكٞ, ثؤْ ٍٕت ٠َٛع وبْ مث١ؾخ ِٓ أعً غفواْ فطب٠ب اٌُٛ٘ اٌن

ٍت ٠َٛع  َٕ إٌبً. ٚثٙنا ا٦ػزمبك رقٍٛا ػٓ عٛ٘و اٌزؼ١ٍُ اٌوٚؽٟ ا٤ٍبٍٟ اٌنٞ عبء ثٗ ٠َٛع ا١ٌَّؼ, ّٚٛ٘ٛا هٍبٌزٗ. 

٠َٛع, ٠ٕىو ل١بِزٗ. ل١بِخ ٠َٛع وبٔذ ٚالؼب ربه٠ق١ب. ٚأ٠ٚب َٔؤي: ٌّبما امْ ٠جلٚ  ِورجٜ ِغ ل١بِزخ, ِٚٓ ٠ٕىو ا١ٌٍٖت فٟ ؽ١بح

أْ اٌموآْ ٠ٕفٟ َِؤٌخ ٍٕت ٠َٛع ا١ٌَّؼ؟ أهعٛ ِٓ اٌمبهٜء أْ ٠ىْٛ ٌل٠ٗ ػمً ِٕفزؼ ٌىٟ ٠مجً ِب الٌٛٗ ؽٛي ؽً ٘نٖ 

ٌُٚ ٠ٕزٟٙ اٌٝ ا١ٌَٛ.   اٌَّؤٌخ, اٌزٟ أصبهد عل٨ وج١وا ث١ٓ ا١ٌَّؾ١١ٓ ٚا١ٌٍَّّٓ ِٕن ثلء ا٩ٍ٨َ,   

اٌؼمً اٌّؾًٍ ٚاٌَطؾٟ ٠ٕظو اٌٝ ٘نٖ ا٠٢خ ٚوؤٔٙب رجلٚ ِؼبهٙخ ٌٛالغ اٌٍٖت. ٌٚىٓ ٚهاء ٘نٖ ا٠٢خ ٠ٛعل ٘لف ِٓ اٌٛؽٟ,   

ِزٛافك غ١و ِزؼبهٗ, ٌَّبػلح ٚرؾلٞ إٌبً اٌّزمٛلؼ١ٓ فٍف اٛبه فىوٞ ِؼ١ٓ ٠ؾوُِٙ ِٓ فجوح ِجبّوح ِغ هٚػ اٌؾك, 

١ٌَّؼ ٌىٟ ٠ّٕؾٗ اٌٝ وً ِٓ ٠طٍجٗ ِٕٗ. ٘لف اٌٛؽٟ ِٓ اػطبء ٘نٖ ا٠٢خ, اٌزٟ رجلٚ ِزؼبهٙخ ِغ اٌٛالغ, ٘ٛ اٌنٞ عبء ٠َٛع ا

أْ ٠ٙي إٌبً اٌّزَّى١ٓ ثؼمبئلُ٘ اٌْق١ٖخ ا١ٌّ٘ٛخ, ٌىٟ ٠زغبٚىٚ٘ب ٠ٚمجٍٛا اٌٛالغ. ِٓ اٌّّىٓ ٌٍٛؽٟ أْ ٠ؼطٟ رٖو٠ؾبد 

ِب ٚهاء اػزمبكارُٙ اٌؾب١ٌخ اٌقبٛئخ, ٠ٍٖٚٛا اٌٝ فجوح ِجبّوح ِغ هٚػ  رجلٚ ِزٕبلٚخ ٌىٟ ٠زؾلٜ أفىبه إٌبً ٠ٕٚظوٚا اٌٝ

اٌؾك. أٞ أْ ٘لف رٖو٠ؼ اٌٛؽٟ ٘ٛ اٌم١بَ وً ِب ٠زطٍت ػٍّٗ ٌىٟ ٠يٌيي اػزمبكاد عّبػخ ِؼ١ٕخ ِٓ إٌبً ٠ٖٚؾ١ُٙ ٌىٟ 

 ٠ٕظوٚا اٌٝ ِب ٚهاء ِؼزملُ٘ اٌّٟٛ٘ اٌؾبٌٟ, ٠ٕٚٙغٛا إٌٙظ اٌوٚؽٟ اٌٖؾ١ؼ.  

ؼجو ػٕٗ ثبٌىٍّبد ٌىٟ رقٍك اٛبه فىوٞ ٠َُغٓ ف١ٗ إٌبً. ٌٚىٟ ٠ُؾوه إٌبً ِٓ ٘نا رَزؼًّ    ُِ "ا٤ٔب" أٞ رؼ١ٍُ هٚؽٟ 

ا٨ٛبه اٌفىوٞ رُؼطٟ أؽ١بٔب عّبػخ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ, ػٓ لٖل, رؼ١ٍّب ٠جلٚا أٗ ٠ٕبل٘ رؼ١ٍّب آفو, لل اُػطٟ فٟ اٌّبٟٙ, ٌىٟ 

بً, اٌّجٕٟ ػٍٝ رؼ١ٍُ ٍبثك. ٚ٘نا ِب ٔغلٖ فٟ ٘نٖ ا٠٢خ اٌموآ١ٔخ. اٌموآْ فٟ ّىٍٗ ٠ُؾوهٚا ِٓ ا٨ٛبه اٌفىوٞ اٌنٞ فٍمٗ إٌ

ا٤ٍٕٟ أُػطٟ اٌٝ ِؾّل ثٛاٍطخ ا٩ٌّن عجوائ١ً, أؽل أػٚبء عّبػخ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ. ٠ٖوػ اٌموآْ اْ ٠َٛع أٚ ػ١َٝ وبْ 
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ْٝ اٌنٞ رجٕزٗ اٌى١َٕخ. ثبٌَٕجخ أَبٔب ػبك٠ب ِضٍٕب, ٚأٗ ٌُ ٠ّذ ػٍٝ ا١ٌٍٖت. أُػطٟ ٘نا اٌزؼ١ٍُ ٌىٟ ٠ز ؾلٜ ا٨ٛبه اٌفىوٞ اٌقبٛ

١ٌٍَّؾ١١ٓ ا٨ٚائً اٌن٠ٓ وبْ ػٕلُ٘ اٌقٍف١خ ا١ٌٙٛك٠خ, وبْ ِٓ اٌٚوٚهٞ أْ ٠ّٛد ا١ٌَّؼ ػٍٝ ا١ٌٍٖت, ٤ْ مٌه اٌّفَٙٛ 

اٌٛلذ ٚا٨ىِٕخ ٠ٚغ ا١ٌَّؼ ػٍٝ عبٔت ِقزٍف ِٓ اٌغبٔت اٌنٞ ٠ٕظو اٌٝ وض١و ِٓ إٌبً اٌّئ١ٌٙٓ اٌن٠ٓ ٚعلٚا فٟ مٌه 

 اٌَبثمخ, ٚاٌن٠ٓ ُٔظو اٌٝ غبٌج١زُٙ ثؤُٔٙ أّقبٓ اٍطٛه١٠ٓ. 

اٌٛالغ ٘ٛ أٗ وبْ ِٓ اٌٚوٚهٞ اْ ٠ُٕظو اٌٝ ٠َٛع ثؤٔٗ وبئٓ أَبٟٔ ؽم١مٟ, ِبد ٚلبَ ِٓ اٌّٛد ٌىٟ ٠ملَ ِضب٨ أٚ للٚح   

١َخ اٌغبِؼخ, ِٓ ف٩ي كٍزٛه ا٠٨ّبْ اٌنٞ ٚٙؼٗ ٌىً إٌبً, ثؤْ وً أَبْ ٠ّىٕٗ اْ ٠زجغ اٌطو٠ك اٌنٞ ٍٍىٗ. ِب ؽلس فٟ اٌىٕ

اٌّغّغ اٌَّىٟٛٔ ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ فٟ اٌموْ اٌواثغ, ٘ٛ أْ ُهفغ ٠َٛع اٌٝ ِمبَ ِٕؼيي ػٓ ٍبئو إٌبً, ٚ اػزُجو ثؤٔٗ ٘ٛ هللا ِٕن 

أْ ١ٖ٠و ِضٍٗ ٠ٚزقنٖ وملٚح  اٌجلء, أٚ اثٓ هللا اٌٛؽ١ل. ٘نا ا٨ػزمبك ٠ؼٕٟ أْ ٠َٛع ِقزٍف و١ٍب ػٓ ٍبئو إٌبً, ٨ٚ أؽل ٠ّىٕٗ

 فٟ ؽ١برٗ, وّضبي وبًِ, ٠غب٘ل اٌغٙبك اٌوٚؽٟ, ٌىٟ ٠ٍجٌ هٚػ ا١ٌَّؼ فٟ و١بٔٗ, وّب ٌجَٗ ٘ٛ.  

ٔغل أْ رؼب١ٌُ ٠َٛع ا١ٍٕ٤خ لٖلد أْ رزؾلٜ ثؼ٘ ا٤ٛو اٌفىو٠خ ٌٍٕبً, ٌٚىٓ "ا٤ٔب" ؽٌٛذ رؼب١ٌّٗ اٌٝ أٛو فىو٠خ    

ىنا عبء اٌموآْ ١ٌملَ ١َِؾب ِقزٍفب ػٓ ا١ٌَّؼ اٌنٞ ٠ئِٓ ثٗ ا١ٌَّؾ١ْٛ. ٠٨مٛي اٌموآْ افوٜ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ٛٙغ ٌٙب ؽل. ٚ٘

اْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٘ٛ هللا مارٗ, عبء ِزغَلا ٍٕٚت ِٓ أعً فلاء اٌجْو, وّب ٠مٛي ا١ٌَّؾ١١ْٛ. ٠جلٚا ع١ٍب أْ اٌفىوح اٌقبٛئخ 

ٍت ِٓ أعً فلاء اٌجْو, ٟ٘ ُٕ اٌزٟ ٍججذ اػطبء ا٠٢خ اٌمبئٍخ أْ ٠َٛع ٌُ ٠ٍٖت. أ٠ٚب  ا٤ٍب١ٍخ ػٕل ا١ٌَّؾ١١ٓ فٟ أْ ٠َٛع 

اووه ٚالٛي, ؽَت رؼ١ٍُ عّبػخ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ, اْ ٘نٖ ا٠٢خ ٚعلد فٟ اٌموآْ ا٤ٍٕٟ, ٟٚ٘ ١ٌَذ اٙبفخ اٌٝ ٔٔ اٌموآْ, 

 ِضً ثم١خ ا٨ٙبفبد اٌزبه٠ق١خ ٚ ا٨ٍطٛه٠خ. 

, ١ٌٌٚ ؽَت اٌزمب١ٌل ا١ٌٙٛك٠خ, ٠ظٙو ٌٕب ع١ٍب أْ اٌق٩ف ث١ٓ ا١ٌَّؾ١١ٓ اما فّٕٙب ؽم١مخ ٍٕت ا١ٌَّؼ, ؽَت رؼب١ٌّٗ اٌؾم١م١خ  

ٚا١ٌٍَّّٓ ؽٛي ٘نٖ إٌمطخ اٌّّٙخ ١ٌٌ ٘ٛ أٍبٍٟ ٨ٚ عٛ٘وٞ, ٚأّب ٘ٛ ف٩ف "رٖؾ١ؾٟ", ٠ٖؼت ػٍٝ ا١ٌَّؾ١١ٓ لجٌٛٗ 

, ٍٕت ٠َٛع ا١ٌَّؼ, ٌٚىٓ ٌُ ٨ٔٗ ٠ٙلك عٛ٘و ا٠ّبُٔٙ اٌنٞ ٠مٛي, اْ ا١ٌَّؼ ِبد ػٍٝ ا١ٌٍٖت ِٓ أعً فلاء اٌجْو٠خ. ٔؼُ

٠ٍٖت وّب ٠ظٓ ا١ٌَّؾ١ْٛ أٚ وّب ٠ُْجٗ ٌُٙ, أٚ وّب ٠ُق١ً ٌُٙ, ثؤٔٗ هللا اٌنٞ عبء اٌٝ ا٤هٗ, ١ٌّٛد فلاء ػٓ فطب٠ب إٌبً. 

ٍت ثزؾو٠٘ ِٓ ا١ٌٙٛك ٨ٔٗ رؾلٜ ػٍٕب رؼب١ٌُّٙ اٌيائفخ  ُٕ عٛاثب ػٍٝ اٌَئاي, ٌّبما ٍٕت ٠َٛع ا١ٌَّؼ؟ ٚاٙؼ أٗ 

ُ اٌزٟ ٨ ٔفغ ِٕٙب هٚؽ١ب. اٍزفي ٠َٛع اٌىزجخ ٚاٌفو١١َ٠ٓ ٚا١ٌٖبهفخ ٚوٕٙخ ا١ٌٙىً ثمٖل اؽلاس رغ١١و فٟ اٌٛٙغ ِّٚبهٍبرٙ

ٍت ِٓ  ُٖ اٌل٠ٕٟ, اٌنٞ ٌُ ٠ىٓ فٟ رٛافك ِغ رؼب١ٌُ هللا. ٌنٌه ػًّ ٘ئ٨ء اٌمبكح اٌؼ١ّبْ هٚؽ١ب ػٍٝ لزً ٘نا "اٌضبئو اٌوٚؽٟ", ف

  لجً اٌٍَطخ اٌوِٚب١ٔخ اٌؾبوّخ.

, ثً هفؼٗ هللا ا١ٌٗ". اْ وبْ ٕؾ١ؾب اْ ا١ٌٙٛك ٌُ ٠ٍٖجٛا ٠َٛع ثبٌفؼً, و١ف امْ هفؼٗ هللا ا١ٌٗ؟ ً٘ ٌقٍُب " ٚ ِب لزٍٖٛ )٠َٛع(  

ثغَلٖ اٌّبكٞ ٚهٚؽٗ؟ اٌغٛاة ٘ٛ و٩. ٠مٛي اٌموآْ, ػٍٝ ٌَبْ ٠َٛع, أٗ لبي ػٓ  -اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ  -ٕؼل ٠َٛع اٌٝ هللا 

ّٟ ٠َٛ ٌٚلد ٠َٚٛ  (. و١ف ِبد ٠َٛع, وّب ٠مٛي اٌموآْ اْ ٠َٛع ِبد؟ ً٘ ١33:19ب" )ٚ ٠َٛ أُثؼش ؽ أيٕدٔفَٗ: "ا٩ٌََ ػٍ

ٍٕت ٠َٛع ِٚبد ػٍٝ ا١ٌٍٖت؟ ِب ِؼٕٝ اٌمٛي اْ ٠َٛع ِبد, ؽَت لٛي اٌموآْ؟ اما وبْ ٠َٛع لل ِبد, فبْ ٘نا ٠ؼٕٟ اْ 

ٍطخ عَلٖ ٔفَٗ أفٍٖذ ػٓ عَلٖ اٌّبكٞ. اْ ظٙٛه ٠َٛع ٌز١ِ٩نٖ ثؼل ٍٕجٗ ؽلس ثٛاٍطخ عَلٖ اٌوٚؽٟ, ١ٌٌٚ ثٛا

اٌّبكٞ. ِبد عَل ٠َٛع اٌّبكٞ ػٍٝ ا١ٌٍٖت. ٚثؼل مٌه إجؼ ١ٌَٛع ؽٚٛها هٚؽ١ب و١ٔٛب, أٞ ثؼل ٍٕجٗ ٚل١بِزٗ. ٌنٌه 

اٍزطبع اْ ٠ىْٛ ؽبٙوا, وٍّب اهاك مٌه, ث١ٓ ارجبػٗ. ٚ٘نا ٠ؼٕٟ اْ ّىٍٗ اٌوٚؽٟ, ّىٍٗ اٌّزغٍٟ, و١بٔٗ اٌوٚؽٟ إٌب٘٘ ِٓ 

ٞ ٌىٟ ٠ظٙو ث١ٓ ارجبػٗ. ٘نٖ اٌؾم١مخ اٌوٚؽ١خ ٟ٘ اٌزٟ لبكد ا١ٌَّؾ١١ٓ ا٢ٚائً اٌٝ اْ ث١ٓ ا٨ِٛاد, ؽً ِؾً عَلٖ اٌّبك

 ٠ُؾ١ٛا ثؼُٚٙ اٌجؼ٘ ثبٌمٛي: "ا١ٌَّؼ لبَ", ٚ ٠غ١ت اٌْقٔ ا٢فو ِئولا: "ؽمب لبَ". 

١ٙٛك فٟ فطزُٙ اٌفُٙ اٌوٚؽٟ ٌؾبكس ٍٕت ٠َٛع ٚل١بِزٗ ٠ئٍٕ٘ب ٌىٟ ٔفُٙ لٛي اٌموآْ: " ِٚب لزٍٖٛ ٠م١ٕب". ٌُ ٠ٕغؼ اٌ  

ثبٌزقٍٔ ِٓ ٠َٛع ثؼل ٍٕجٗ.  ٌّبما؟ ٕؾ١ؼ  اْ عَل ٠َٛع ِبد ػٍٝ ا١ٌٍٖت, ٌىٓ ا١ٌَّؼ عٛ٘و و١بْ ٠َٛع ٌُ ٠ّذ, ثً 

" رؼٕٟ أُٙ لزٍٛا عَلٖ اٌّبكٞ, ٌىُٕٙ ٌُ ٠َزط١ؼٛا اْ ٠مزٍٛا عٛ٘و يب قتهِٕ ٌقٍُبثمٟ ؽ١ب. هفؼٗ هللا ا١ٌٗ, ثؼش ؽ١ب اٌٝ اٌَّبء. "

ؽلس ػٕل اٌٍٖت, ػٕلِب أٍٍُ ٠َٛع اٌوٚػ, أٞ ػٕلِب رقٍٝ ػٓ اٌناد اٌّبئزخ, ٌٚل هٚؽ١ب ٚهفؼٗ هللا ا١ٌٗ. ثّؼٕٝ  و١بٔٗ. ٘نا ِب

آفو, رغبٚى ٠َٛع اٌٍٖت ػٕلِب أٍٍُ اٌوٚػ, ربهوب ا٠ٌٛٙخ ا٨َٔب١ٔخ اٌّبئزخ رّٛد ػٍٝ ا١ٌٍٖت ٌىٟ ٠ٌٛل وبئٕب هٚؽ١ب. ٚثنٌه 
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(. ٘نا ِب ٠ئ٠ل لٛي اٌموآْ: "ٌٚل, ِٚبد ٚثؼش 4:1ل ل١بِزٗ ِٓ ث١ٓ ا٤ِٛاد )ه١ِٚخ إٔجؼ ٠َٛع اثٕب هلل ثىً ِؼٕٝ اٌىٍّخ ػٕ

 ؽ١ب". 

٠ْوػ اوضو٠خ اٌْواػ ا١ٌٍَّّٓ اٌمٛي: " هفؼٗ هللا ا١ٌٗ" اْ ّقٖب آفو ٍٕت ِىبْ ٠َٛع, ٚاْ هللا أمنٖ ِٓ ٠ل ا٢صّخ ٚهفؼٗ   

ا١ٌٗ ثبٌغَل اٌّبكٞ. أٞ اْ هللا أٙٝ ِلح ثمبء ٠َٛع ػٍٝ ا٢هٗ ٌُٚ ٠َّؼ ٨ػلائٗ اْ ٠مزٍٖٛ, فوفؼٗ هللا اٌٝ اٌَّبء ثبٌغَل 

١ٌَذ عل٠لح. ٔغل اْ إً ٘نٖ إٌظو٠خ ِٛعٛك ػٕل ُوزبة و١١َٕٓ فٟ اٌموْٚ ا٢ٌٚٝ. رمٛي  ٚاٌوٚػ. ٔظو٠خ اٌٍٖت ٘نٖ

 إٌظو٠خ اْ ٠َٛع ٌُ ٠ٍٖت, ٚأّب ّقٖب آفو, ٍّؼبْ اٌم١وٚأٟ,  ٍٕت ِىبٔٗ. 

ط١ؼٛا اْ ٠غت اْ ٔؼوف اْ اٌوٍبٌخ اٌغٛ٘و٠خ فٟ ؽ١بح ٠َٛع ٍٕٚجٗ ٟ٘ أٗ ِغ اْ إٌبً لزٍٛا عَلٖ اٌّبكٞ, ٌىُٕٙ ٌُ ٠َز  

٠مزٍٛا عٛ٘وٖ, ٢ٔٗ وبْ أوضو ِٓ اٌغَل اٌّبكٞ. اٍزطبع اْ ٠جمٝ ؽ١ب ؽزٝ ثؼل ِٛد عَلٖ اٌّبكٞ. ا١ٌَّؼ فٟ ٠َٛع, اٌى١بْ 

اٌوٚؽٟ ١ٌَٛع, ثمٟ ؽ١ب ثؼل اٌٍٖت ٚلبَ ٚظٙو ٌز١ِ٩نٖ ثغَل اٌم١بِخ, اٌنٞ ٘ٛ عَل هٚؽٟ ٠ْجٗ اٌغَل اٌّبكٞ. اٌَئاي اٌُّٙ 

ثبٌغَل اٌوٚؽٟ اٌٝ اٌَّبء, ِبما ؽلس ٌغَلٖ اٌّبكٞ اٌنٞ ِبد ػٍٝ ا١ٌٍٖت ٚكفٓ فٟ ِغبهح؟ ٠َٛع  ا٢ْ ٘ٛ: اما ٕؼل ٠َٛع

اٌّّغل, إٌب٘٘ ِٓ اٌّٛد, هفغ روككاد ِبكح عَلٖ اٌّبكٞ اٌّبئذ, ٚثنٌه رجقو اٌغَل ٌُٚ ٠ؼل ٠ٛعل فٟ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ. ٌٙنا 

 ٚعلد اٌّغبهح فبهغخ, ِبػلا اٌىفٓ.  

 

  

 العشاء السري 

ظٙو ٠َٛع فٟ ث١ئخ ٠ٙٛك٠خ ِئصوح و١ٍب ثفىوح اٌنث١ؾخ اٌل٠ِٛخ. ٠غت أْ ٔؼوف اٌؾم١مخ اٌّّٙخ اٌزٟ ٌُ ٠ٕزجٗ ا١ٌٙب وبفخ اٌّؼ١ٍّٓ    

فٟ اٌى١َٕخ, ٟٚ٘ أْ اٌضمبفخ ا١ٌٙٛك٠خ وبٔذ ِؼٍمخ ثفىوح رٙلئخ هللا اٌغبٙت, ِٓ ف٩ي ا٘واق اٌلَ, ٌنٌه ّٔذ ػٕل ا١ٌَّؾ١١ٓ 

 َٕ ٍت ٠َٛع وبْ مث١ؾخ ك٠ِٛخ. ٘نٖ اٌفىوح ٍبػلد, ٌلهعخ ِب, ا١ٌٙٛك ٌىٟ ٠زووٛا ِّبهٍخ اٌنثبئؼ اٌل٠ِٛخ ا٤ٚائً اٌفىوح ثؤْ 

ٚاػزٕبق ا١ٌَّؾ١خ. فٟ اٌٛالغ, اْ ا٘واق كَ ٠َٛع ػٍٝ ا١ٌٍٖت ٌُ ٠ىٓ ٌزٙلئخ هللا اٌغبٙت أٚ ِغفوح فطب٠ب إٌبً. هللا ٘ٛ اٌٗ 

َٔبٟٔ أٚ ؽ١ٛأٟ. ٌُ ٠ىٓ ٍٕت ٠َٛع ا١ٌَّؼ مث١ؾخ ك٠ِٛخ, ٨ٚ ػ٩لخ ٌٗ ِؾجخ غ١و ِْوٚٛخ, ٨ ٠طٍت مث١ؾخ أٚ ا٘واق كَ ا

 ِغ اٌنث١ؾخ ا٨َٔب١ٔخ أٚ اٌؾ١ٛا١ٔخ.  

اٌّفَٙٛ ا١ٌٙٛكٞ ٌٍٍٖت أكٜ أ٠ٚب اٌٝ ػلَ فُٙ اٌزؼج١و "كَ ا١ٌَّؼ", ٨ٔٗ اٌٖك ثلَ ٠َٛع اٌّٙوق ػٍٝ ا١ٌٍٖت. "كَ   

ٌىٟٛٔ, ٚ٘ٛ ِفزبػ اٌق٩ٓ. اْ اٍبءح فُٙ ٘نا اٌزؼج١و عبء ػٕلِب ُعّغ ث١ٓ ا١ٌَّؼ" ٘ٛ هِي ١ْ٠و اٌٝ ر١به ٚػٟ فىو ا١ٌَّؼ ا

اٌؼْبء اٌَوٞ ٚا٘واق كَ ٠َٛع ػٍٝ ا١ٌٍٖت. ِب ػٍّٗ ٠َٛع أصٕبء اٌؼْبء اٌَوٞ وبْ ِقزٍفب و١ٍب ػّب ؽلس أصٕبء اٌٍٖت. ٌُ 

َ ٠َٛع ػٍٝ ا٤هٗ. فىوح اٌنث١ؾخ اٌل٠ِٛخ ٠ُٙوق كَ ٠َٛع اٌغَلٞ أصٕبء اٌؼْبء, ٚأّب هِي ا١ٌٗ ثبٌقّو. أصٕبء اٌٍٖت ٘وق ك

٨ رٛعل ِطٍمب فٟ رؼب١ٌُ ٠َٛع ا١ٌَّؼ. ٌُ ٠ىٓ ٍٕت ٠َٛع مث١ؾخ ك٠ِٛخ. ػٕلِب لبي ٠َٛع: " فنٚا وٍٛا ٘نا ٘ٛ عَلٞ اٌنٞ 

عَلٖ  ٠ىَو ِٓ أعٍىُ, اّوثٛا ِٕٗ وٍىُ ٘نا ٘ٛ كِٟ اٌنٞ ٠ٙوق ِٓ أعٍىُ", ٌُ ٠ْو ثنٌه اٌٝ عَلٖ ٚكِٗ اٌّبكٞ, ٚأّب اٌٝ

اٌوٚؽٟ, ٚػٟ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ اٌؾبي ف١ٗ. ٚ٘ىنا فبْ اٌّئِٓ ٨ ٠نوو فمٜ ٠َٛع ػٕل البِخ ٘نا اٌطمٌ ٚأّب ٚػٟ ا١ٌَّؼ 

 اٌىٟٛٔ. ِب أعواٖ ٠َٛع أصٕبء اٌؼْبء اٌَوٞ وبْ ِقزٍفب و١ٍب ػّب ؽلس أصٕبء اٌٍٖت. 

ِخ ّٚوثٗ, ِٚٓ صُ اػطبءٖ ١ٕٚخ ٌز١ِ٩نٖ ٌىٟ وبْ ٠َٛع ٠مٖل ِٓ رؤ١ٌٍ ٛمٌ رمل٠ٌ اٌقجي ٚوَوٖ ٚرمل٠ٌ ػ١ٖو اٌىو  

مل١ٍٓ, ّ٘ب وٍّخ هللا اٌؾ١خ, ٚ ٠ّض٩ْ ٚػٟ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ. ٠ؼًّ ٚػٟ ا١ٌَّؼ  ُّ ٠قلِٖٛ ٘ٛ اْ فجي اٌؾ١بح ٚػ١ٖواٌىوِخ  اٌ

ت لٍت ا٨َٔبْ ٘نا, رؾذ ّىٍٟ اٌقجي ٚػ١ٖو اٌىوِخ, وق١ّوح ا١ٌٙخ ٌّٕٛ اٌى١بْ ا٨َٔبٟٔ ٚهفغ ٚػ١ٗ, ٠ؼًّ وْواهح ا١ٌٙخ ٌزٍٙ

ثبٌؾ١بح اٌّؾ١١خ. ػٍُ ٠َٛع ٘نا اٌطمٌ ٌز١ِ٩نٖ لجً ٍٕجٗ, ام ٨ ػ٩لخ ٌٗ ِطٍمب ِغ ِفَٙٛ اٌنث١ؾخ ا١ٌٙٛكٞ, اٌنٞ أٌٖمٗ إٌبً 

ثٗ ثؼل رؤ١ٍَٗ. أٌٍ ٠َٛع ٘نا اٌطمٌ ٚإٔٚٝ ر١ِ٩نٖ اْ ٠قلِٖٛ, ٌىٟ ُ٘ ثلٚهُ٘ ٠ملٍٛا اٌؼٕبٕو ٠ٚملِٛ٘ب ٣ٌفو٠ٓ 

ْل٠ل, ٘نٖ اٌٍٍََخ ِٓ اٌز١ِ٩ن ٚاٌوًٍ اٌزٟ وبٔذ رٍّه لٛح اٌوٚػ, ٦لبِخ ٘نا اٌطمٌ ٚرفؼ١ً اٌؼٕبٕو, ٌزمل٠َُٙ. ٥ٌٍف اٌ
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أمطؼذ ٚرٛلفذ ِٕن اٌموْ ا٤ٚي. اْ ٌُ ٠ؾًٖ فبكَ ٘نا اٌطمٌ ػٍٝ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ, ؽزٝ ٌلهعخ ٕغ١وح, ٨ ٠ّىٕٗ 

أْ ٠ؾلس رؾ٨ٛ هٚؽ١ب فٟ ؽ١بح اٌّئِٓ.   رفؼ١ً اٌؼٕبٕو. ِٚغ مٌه, فبْ رٕبٚي اٌؼٕبٕو ثب٠ّبْ ٠ّىٓ  

رورجٜ فىوح ِغفوح اٌقطب٠ب ؽَت اٌزم١ٍل ا١ٌٙٛكٞ ِغ ِفَٙٛ ٍفه اٌلَ. ٠ُؼزمل أْ ؽ١بح اٌغَل ٚإٌفٌ رىّٓ فٟ اٌلَ. وزبة ا٠ٚ٩ٌا١ٓ 

٠ٚٚغ ٠لٖ ػٍٝ هأٍٗ ( ٠ٖف و١ف ٠ملَ اٌىب٘ٓ فل٠خ ِٓ أعً اٌقبٛئ ٌىٟ ٠غفو هللا فطب٠بٖ. ٠غٍت اٌقبٛئ ؽ١ٛأب اٌٝ اٌّنثؼ 4)

وٟ ٠نثؾٗ. وبْ ٠ؼٕٟ ٚٙغ ٠ل اٌقبٛئ ػٍٝ هأً اٌضٛه أٚ اٌؾ١ٛاْ أٔاٗ ِاب ٠ؾالس ٌٍؾ١اٛاْ ٍا١ؾلس ٌٍقابٛئ. ٚ٘ىانا وابْ ٠ُؼزجاو 

اٌؾ١ٛاْ ثل٩٠" ػٓ اٌقبٛئ. ٚوبٔذ ِّٙخ اٌىب٘ٓ أْ ٠ؤفن ثؼٚب ِٓ كَ اٌؾ١ٛاْ ثؤٕجؼٗ ٠ٕٚٚؼ ثٗ اٌّنثؼ, ِّض٩ ثانٌه ؽٚاٛه 

أْ  وً ِٓ اٌؾ١ٛاْ ٚاٌىب٘ٓ ٠ؼًّ وجال٠ً ػآ اٌقابٛئ فاٟ ػّاً اٌغفاواْ ٘انا. ٌانٌه فابْ اٌغفاواْ, ؽَات ٘انا  هللا. وبْ ا٨ػزمبك

 ا٨ػزمبك, ٠ؾلس ِٓ ف٩ي اٌؾ١ٛاْ اٌنٞ ِبد ثل٨" ػٓ اٌقبٛئ عياء ػٓ فطب٠ب اٌقبٛئ.

١ؾ١خ ا١ٌٙٛك٠اخ ا٤ٌٚاٝ ِاٛد ٠َاٛع اٌغّبػاخ اٌَّا ٠َبػلٔب ٘نا اٌّفَٙٛ ا١ٌٙٛكٞ ٌغفواْ اٌقطب٠ب ػٍٝ أْ ٔفُٙ و١ف اػزجود ا٢ْ,

مالَ( ٚاٌّانثؼ  ُّ فلاء ػٓ فطب٠ب اٌجْو٠خ. ُٔظو اٌٝ ٠َٛع اٌّبئذ ػٍٝ ا١ٌٍٖت ثؤٔٗ وبْ اٌؾًّ اٌّنثٛػ )اٌزملِاخ(، ٚاٌاٝ اٌىب٘ٓ)اٌ

ىاٟ أّٔٙب ٠ّض٩ْ "ؽٚٛه هللا". اػزجوٚا ٍٕت ٠َٛع ػٍٝ ا١ٌٍٖت ثّضبثخ ٙؾ١خ للِذ ػٛٙب ػٓ إٌبً، ٚأٔٗ للَ مارٗ اهاك٠ب ٌ

٠َُفه كِٗ فلاء ٌغ١ّغ اٌجْو. ِٓ ٘نا ف٩ي ٘نا ا٨ػزمبك ثبٌزٚؾ١خ، ٛٛه اٌزؼٍا١ُ اٌَّا١ؾٟ فىاوح أْ ٠َاٛع ٕاٍت وٚاؾ١خ ١ٔبثاخ 

ػٓ ا٦َٔبْ، ٌىٟ ٠ٖبٌؼ ا٦َٔبْ ِغ هللا. وبْ ثٌٌٛ ٠فىو ثٙنا اٌطمٌ ا١ٌٙاٛكٞ، اٌّزؼٍاك ثابهلل اٌؼابكي، ػٕالِب رىٍاُ ػآ رٚاؾ١خ 

٠ب، أٞ اىاٌخ غٚت هللا ثٛاٍطخ راؤ١ِٓ ثال٠ً. ٚاٌجال٠ً ٘اٛ ٠َاٛع اٌَّا١ؼ اٌانٞ ِابد ػٍاٝ اٌٖا١ٍت ٠َٛع ثغ١خ اٌزىف١و ػٓ اٌقطب

ىفوح )ِّزٖخ اٌغٚت ( ٤عً فطب٠بٔب. ُّ  ٚاُهًٍ ِٓ لجً هللا ١ٌىْٛ اٌٚؾ١خ اٌ

ٖابٌؾخ رٚؾ١خ ٠َٛع، ٚرطٛه ٔز١غخ فٍف١زٗ ا١ٌٙٛك٠خ. ا٨ػزمابك ثاؤْ ّقٖاب ِاب ٠ّىآ أْ ٠ّاٛد ِآ أعاً ِ ػْٓٔؤ رؼ١ٍُ ثٌٌٛ  

( ٔغال 3:  38,8ـا37: 7ِىابث١ٌ)2ا٢فو٠ٓ ِغ هللا وبْ ِٛعٛكا" فٟ ثؼ٘ ا٤ٍٚبٛ ا١ٌٙٛك٠خ لجـً أْ ٠ٚغ ثٌٛـٌ رؼب١ٌّـٗ. فـٟ 

٠وؽُ اٌْؼت اٌّٚطٙل. ٚٔغل ا٠ٚب أْ اٌّٖبٌؾخ ِاغ هللا، ٌىاٟ ٠ٕٙاٟ غٚاجٗ ػٍاٝ  ِفَٙٛ اٌلَ اٌّٙوق اٌنٞ ٠ٖوؿ اٌٝ هللا ٌىٟ

( ٔغال أْ اٌان٠ٓ وابٔٛا 29: 8, 20: 5ِىبث١اـٌ) 2خ اٌْٙاـلاء اٌن٠اـٓ رقٍاـٛا ػاـٓ ؽ١برٙاـُ. ٚفاٟ ا٤ِخ، وبٔذ رزُ ِٓ فا٩ي ٍٚابٛ

أػلاء، رٖبٌؾٛا ِغ هللا ِٓ ف٩ي اٌطٍجبد اٌّْزووخ. ثؾَت ٘نا اٌّؼزمل، ػٕلِب ٠زٖبٌؼ ا٦َٔبْ ِغ هللا ٠َؾت هللا غٚاجٗ اٌانٞ 

 .ٍجت ف٩ٍ فٟ ا٤ِخ. ٛجك ثٌٌٛ اٌّفب١ُ٘ مارٙب ػٍٝ ِٛد ٠َٛع

( ٔغل ا١ٌْٙل اٌنٞ فلٜ اٍوائ١ً ِئٍَب ٌؼٙل ٩ٍَ ِٓ ف٩ي ّٙبكرٗ. ٌانٌه فابْ مه٠زاٗ ٠غات أْ 24ـ  23: 45فٟ وزبة ١ٍواؿ )

( ٔغال أْ غٚات هللا ٌاُ ٠َازّو ػٍاٝ اٌْاؼت ثَاجت ِاٛد 25ـا 20: 18رؾًٖ ػٍٝ ٔؼّٗ اٌىٕٙٛد اٌٝ ا٤ثل. فٟ وزبة اٌؾىّخ )

كَ أٚ اٌجطاً اٌانٞ رٍٛاٜ ٚأٚلاف غٚات هللا. ٔغال أ٠ٚاب اٌّفٙاَٛ ماراٗ ٌالٜ اٌز١ٍّان٠ٓ أَبْ ٨ ٌَٛ ػ١ٍٗ. إٔجؼ ٘انا اٌْا١ٙل اٌقاب

(. اػزمل إٌبً أٔٗ وبْ ثبِىبْ ٠َٛع أْ ٠فلٞ اٍوائ١ً ثّٛراٗ ػٍاٝ اٌٖا١ٍت. 21: 24اٌنا٘ج١ٓ اٌٝ لو٠خ ػّٛاً ثؼل اٌم١بِخ) ٌٛلب

 َٛع للَ ٔفَٗ اهاك٠ب ونث١ؾٗ هلل.ِٓ أّؼ١ب أوضو إٌٖٛٓ اٍزؼّب٨" فٟ اٌى١َٕخ ١ٌظٙو أْ ٠ ٠53جمٝ اٌفًٖ 

وبْ ٠َٛع ٠ؼٕٟ ثبٌقجي ٚاٌقّو اٌّمالً أّٔٙاب ٠ُّاض٩ْ عَالٖ ٚكِاٗ اٌوٚؽاٟ. ٌاُ ٠ُاوثٜ ِطٍماب ثا١ٓ ٕاٍجٗ اٌّيِاغ ؽلٚصاٗ ٚالبِاخ 

 اٌؼْبء اٌَوٞ. اْ عَل ٚكَ ٠َٛع ّ٘ب اٌوٚػ ف١ٗ، وٍّخ هللا ف١ٗ، لَلً اٌقجي ٚاٌقّو ٚرؾ٨ٛ اٌٝ عَلٖ اٌوٚؽٟ ٚ كِٗ اٌوٚؽاٟ

ثفؼً هٚػ هللا، وٍّخ هللا، ٕٚبها ِضً ف١ّوح رغانٞ اٌؾ١ابح اٌوٚؽ١اخ ٌٍز١ِ٩ان. أكفاً ٠َاٛع اٌطبلابد اٌوٚؽ١اخ اٌّٛعاٛكح ف١اٗ اٌاٝ 

اٌقجي ٚاٌقّو ٚفؼٍّٙب، فزؾ٨ٛ اٌٝ عَلٖ ٚكِٗ اٌوٚؽٟ. ٌىٓ، ثؼل ٍٕجٗ، ٌُ ٠فُٙ إٌبً ِب ػٍّاٗ ٠َاٛع, ٌانٌه ُٔظاو اٌاٝ اٌؼْابء 

ا١ٌٙاٛكٞ اٌزم١ٍالٞ .و١اف ٠ّىآ ١ٌَاٛع، اٌّؼٍاُ ا٦ٌٙاٟ، أْ ٠ئٍاٌ، أصٕابء ؽ١براٗ، ػٙالا عل٠الا ِآ  اٌَوٞ ثؤٔٗ وبْ ٛؼبَ اٌفٖاؼ

اٌؼْبء اٌَوٞ ػٕلِب وبٔذ اٌنثبئؼ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٌٍؼٙل اٌمل٠ُ ِب رياي رُّبهً؟ ثم١ذ ِّبهٍخ اٌنثبئؼ اٌؾ١ٛا١ٔاخ ٌّالح أهثؼا١ٓ ٍإخ ثؼال 

ح اٌقطب٠ب أصٕبء اٌؼْبء اٌَوٞ ػٕالِب ٌاُ ٠ىآ لال ِابد ثؼال؟ ٘اً وابْ ٍٕت ٠َٛع. و١ف ٠ّىٓ ١ٌَٛع أْ ٠ملَ كِٗ اٌغَلٞ ٌّغفو

ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠َُزجلي اٌؼٙل اٌمل٠ُ ثبٌؼٙل اٌغل٠ل ثلَ ٠َٛع اٌغَلٞ؟ وبٔذ اٌؼابكح أْ رٙاوق كِابء اٌانثبئؼ اٌؾ١ٛا١ٔاخ ٦عاً ِغفاوح 

أٞ ؽٛاٌٟ أهثؼا١ٓ ٍإخ ثؼال ٕاٍت  70ٕٗ اٌقطب٠ب. ٔؾٓ ٔؼوف أْ اٌنثبئؼ اٌؾ١ٛا١ٔخ رٛلفذ ػٕل ٍمٛٛ أٚه١ٍُّ ٚفواة ا١ٌٙىً ٍ

٠َااٛع. ٚٔزؼغاات ٌّاابما ُهثااٜ ا٦ؽزفاابي ثقاا٩ٓ ا١ٌٙااٛك ِاآ اٌؼجٛك٠ااخ اٌّٖااو٠خ ثٙاانا اٌّوّاال اٌوٚؽااٟ اٌىج١ااو؟ ٌّاابما " ٚهٛ " 
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ا١ٌَّؾ١١ْٛ ا٤ٚائً ٠َٛع فٟ ِّبهٍخ ٛمًٛ )ػجبكح اٌٗ ِؾٍٟ ٠قٔ لج١ٍخ ٚاؽلح( فٟ َٔجُٙ ا١ٌٗ ا٦ؽزفابي ثقا٩ٓ ا١ٌٙاٛك ِآ 

 ٛك٠خ اٌّٖو٠خ؟ اٌؼج

َٔجٛا كٚه اؽلٜ اٌؾووبد ا١ٌَّب١ٔخ اٌٝ ٠َٛع، وٛٔٗ هئ١َٙب. ٔظاوٚا اٌاٝ ٕاٍجٗ  ٠70جلٚا أْ وبرجٟ ا٤ٔبع١ً ثؼل ٍٕخ  

اٌؾ١ٛأبد فٟ ا١ٌٙٛك٠اخ. رائِٓ ٘انٖ اٌؾووابد اٌَّا١ب١ٔخ اٌّٛعاٛكح فاٟ وزات ٍِٛاٝ ثب٠٤ابَ  ثؤٔٗ وبْ ٕٛهح ػٓ ِّبهٍخ رٚؾ١خ

ل اٌنٞ البِٗ هللا ٌٍْؼت ثؤٔٗ ٍٛف ٠زُ فٟ ا٠٤بَ اٌَّزمج١ٍخ. رّٕٚذ رٛلؼبد ٘نٖ اٌؾووابد اٌَّا١ب١ٔخ ا٤ف١وح. وبْ هعبإُ٘ ثبٌؼٙ

ٔٛػ١ٓ ِٓ ا١ٌَّؼ: ٚاؽل ٠ؤرٟ ِٓ ًَٔ ٘بهْٚ اٌىٕٙٛرٟ، ٚآفو ٠ؤرٟ ِآ َٔاً كاٚٚك اٌٍّاٛوٟ. ثؾَات ا٤ٔبع١اً، اٌاوئ١ٌ اٌانٞ 

ً كاٚٚك اٌٍّٛوٟ. أزٙذ ِّبهٍاخ اٌانثبئؼ اٌؾ١ٛا١ٔاخ ثقاواة ا١ٌٙىاً فلَ اٌؼْبء اٌَوٞ وبْ ١َِؼ اٌؼٙل اٌغل٠ل اٌنٞ عبء ِٓ َٔ

، ٚوزجاذ ا٤ٔبع١اً ثؼال ٘انا اٌزابه٠ـ. ٌانٌه ٠جالٚ أْ ا٤ٔبع١اً ؽٌٛاذ لٖاخ اٌؼْابء اٌَاوٞ اٌاٝ ٛؼابَ ٠ٙاٛكٞ وجال٠ً ػآ 70ٍٕخ 

 ِّبهٍخ اٌنثبئؼ اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌزٟ رٛلفذ .

ٌؾووابد اٌَّا١ب١ٔخ إٌبعّاخ ػآ ا٦ػزمابك ثٕٙب٠اخ ا٤ىِٕاخ." فاؤٔىُ وٍّاب ٕٚف ا٦ؽزفبي ثبٌؼْبء اٌَوٞ ِاؤفٛم ِآ اؽالٜ ا       

(. ٔغال فاٟ ا٤ٔبع١اً ٛاو٠مز١ٓ رٖافبْ 26: 11واٛ 1أوٍزُ ٘نا اٌقجي ّٚوثزُ ٘نٖ اٌىؤً رُقجوْٚ ثّٛد اٌاوة اٌاٝ أْ ٠غاٟء ") 

(، 24ـا22: 14( ٚ )ِاولٔ 17: 26رمل٠ٌ اٌقجي ٚاٌقّو: ا٤ٌٚٝ ثؾَات ٛو٠ماخ ا٤ٍا١١ٓ ؽ١اش ٠ُمالً اٌقجاي لجاً اٌقّو)ِزاٝ 

رجاغ ثاٌٌٛ اٌفو٠َاٟ ٛو٠ماخ اٌفو٠َا١١ٓ اٞ رمال٠ٌ ا(. 17: 22ٚاٌضب١ٔخ ثؾَت ٛو٠مخ اٌفو١١َ٠ٓ ؽ١ش ٠ملً اٌقّو لجً اٌقجي)ٌٛلب

(. ٔغال أْ ٘انا اٌطؼابَ 25: 23واٛ 1اٌقّو لجً اٌقجي. ٌٚىٓ ثٌٌٛ ا١ٌَّؾٟ ارجغ ٛو٠مخ ا١١ٍ٤ٓ اٞ رمل٠ٌ اٌقجاي لجاً اٌقّاو ) 

ْبء اٌَوٞ، ٠ّضً ثؾَت اٌّفَٙٛ إٌَّٛة ا١ٌٗ، ػٙلا عل٠لا ثال٨ ِآ اٌفٖاؼ ا١ٌٙاٛكٞ. رطاٛهد أفىابه ثاٌٌٛ ػآ اٌوٚؽٟ، اٌؼ

ِٛد ٠َٛع ثؼل ا٘زلائٗ. ؽلس مٌاه ثؼال أْ اٍازٍُ اٌزم١ٍال اٌْافٟٙ اٌانٞ ٕاله ػآ اٌَّا١ؾ١١ٓ ا٤ٚائاً ػآ ِاٛد ٠َاٛع. " إٔاٟ 

(. ٛماًٛ رمال٠ٌ 3: 15واٛ 1ِابد ِآ أعاـً فطب٠بٔاب ؽَاـت اٌىزاـت" )ٍٍّذ ا١ٌىـُ فٟ ا٤ٚي ِاب لجٍزاٗ أٔاب أ٠ٚاب"، أْ اٌَّا١ؼ 

اٌطؼبَ، أواً اٌقجاي ّٚاوة اٌقّاو، ٚعالد ٌالٜ اٌْاؼت ا١ٌٙاٛكٞ ٚاٌال٠بٔبد اٌٛص١ٕاخ. ٘اً ِآ اٌّّىآ أْ ٠ىاْٛ ٘انا اٌإٔ ػآ 

 ( لل أ١ُٙف اٌٝ اٌوٍبٌخ ثؤ٠بك غو٠جخ َُٚٔت اٌٝ ثٌٌٛ؟25ـ23: 11وٛ 1اٌموثـبْ اٌّملً )

. ٠ؾااٛٞ ٘اانا اٌىزاابة 110ـ  70. ٠ٚؼااٛك ربه٠قااٗ اٌااٝ اٌَّاا١ؾ١خ ا٤ٌٚااٝ ثاا١ٓ ٍاإخ 1883رؼااب١ٌُ اٌوٍااً " ٍاإخ اوزْااف وزاابة " 

أْ ٕا٩ح  ٠ٚزّٚٓ ّوؽب ٌٍّٙزل٠ٓ ٚرٛع١ٙبد رزؼٍك ثبٌّؼّٛك٠خ ٚاٌَٖٛ ٩ٕٚح اٌْىو. ٩ٔؽع اهّبكاد ٌٍّجْو٠ٓ ا١ٌَّؾ١١ٓ،

ٛد ٠َاٛع اٌفالائٟ وّاب ّاوؽٗ ثاٌٌٛ. ٩ٔٚؽاع أ٠ٚاب أْ اٌٖاٍٛاد اٌْىو ٌٍموثبْ اٌّملً فٟ ٘نا اٌىزابة ٨ رُْا١و ِطٍماب اٌاٝ ِا

ا١ٌَّؾ١خ ا٤ٌٚٝ ٚٙؼذ ثؾَت اٌطماٌ ا١ٌٙاٛكٞ اٌانٞ وابْ ِزجؼاب فاٟ ١٘ىاً أٚهّا١ٍُ. ْٔاؤد ٘انٖ اٌٖاٍٛاد ِآ ٘انا اٌّٖاله 

وح اٌَّا١ؾ١خ ا١ٌٙٛكٞ ٌىٟ رؼجو ػٓ ا٠٦ّبْ اٌغل٠ل. ُٛجؼذ اٌٍٖٛاد ا١ٌٙٛك٠خ ثطبثغ ١َِؾٟ ثبٙبفخ ٍٕٛاد ِئٌفخ ثؾَات إٌظا

رُ رؾ٠ٍٛٙب ِٓ إٌٖٛٓ ا١ٌٙٛك٠خ ا١ٍٕ٤خ. ثبٌٕز١غخ ٔمٛي أْ ٠َٛع ٌُ ٠ُؼٍُ ثؤٔٗ ٍٛف ٠ؤفان ػٍاٝ ٔفَاٗ فطب٠اب اٌؼابٌُ أعّاغ، ِآ 

ف٩ي ِٛرٗ ػٍٝ ا١ٌٍٖت ٠ٚغفو اٌقطب٠ب ِغبٔب ٌٍَبئ١ٍٓ. ٨ ٠ٛعال ػ٩لاخ ثا١ٓ البِاخ ٛماٌ اٌؼْابء اٌَاوٞ ٚؽبكصاخ اٌٖاٍت. أصٕابء 

ُّؼبػب ِٓ هٚؽٗ، عٛ٘و عَلٖ اٌوٚؽٟ، اٌٝ اٌقجي ٚاٌقّو. ٚثنٌه ّؾٓ اٌؼٕبٕو ثبٌطبلاخ ا١ٌٙ٦اخ.  اٌؼْبء اٌَوٞ، لنف ٠َٛع 

ػٍُ ٠َٛع ر١ِ٩نٖ أٔٗ ػٕل البِخ ٛمٌ اٌموثبْ اٌّمالً، ٠ؾٖاً أزمابي اٌطبلاخ ا١ٌٙ٦اخ اٌزاٟ رْاؾٓ ػٕبٕاو اٌقجاي ٚاٌقّاو، ِآ 

ب٘ٓ( ٘ٛ ا٤كاح اٌزٟ رْؾٓ اٌؼٕبٕو، اما وبْ اٌقبكَ ٔبٙغب هٚؽ١ب، ف٩ي اٌْقٔ اٌنٞ ٠ُغوٞ ٘نا اٌطمٌ اٌّملً. اٌقبكَ ) اٌى

 فٟ ارؾبك ١ّّٕٟ ِغ هٚػ ا١ٌَّؼ. 

ػٕل اٌٍٖت إجؾذ اٌطبلخ فٟ كَ ٠َٛع اٌّٙوق ِْوٚثب ٌا٩هٚاػ اٌْاو٠وح. اٌؾم١ماخ اٌوٚؽ١اخ ٘اٟ أْ اٌالَ اٌانٞ ٠َُافه فاٟ أٞ 

ٕٙاب أْ رّازٔ اٌطبلاخ ا١ٌٙ٦اخ ِجبّاوح ِآ اٌؼابٌُ اٌوٚؽاٟ. فىاوح ؽوة أٚ ػًّ لزً ٠ٖجؼ ِْوٚثب ٧ٌهٚاػ اٌْو٠وح اٌزٟ ٨ ٠ّى

اٌنثبئؼ اٌل٠ِٛخ ٨ رَٕغُ ِطٍمب ِغ ِفَٙٛ هللا وّب ػٍّٗ ٠َٛع. أّب رَٕغُ ِغ فىوح ا٦ٌٗ اٌقبهعٟ، اٌل٠بْ ٚاٌغبٙت اٌنٞ فوٗ 

ؤص١و صمبفاخ ٠ٙٛك٠اخ ٚص١ٕاخ وبٔاذ رؼزمال أْ اهاكرٗ ػٍٝ إٌبً ٍٚجت ٌُٙ ا٨٢َ. اٌزؼ١ٍُ ػٓ اٌفلاء ػٍٝ اٌٖا١ٍت ثب١ٌٕبثاخ ٔغاُ رؾاذ را

ٍفه كَ وبئٓ أَبٟٔ أٚ ؽ١ٛأٟ ٠ٙلٜء غٚت هللا أٚ ٠غفو فطب٠ب إٌبً.  اٌؼٕبٕو اٌّْؾٛٔخ ) اٌقجي ٚاٌقّو( فاٟ ٍاو اٌموثابْ 

ٌؼٕبٕاو اٌّملً رؼًّ ِضً ف١ّوح هٚؽ١خ، فزوفغ ا٘زياىاد إٌفٌ ٚرؾٛي اٌّئِٓ اٌنٞ ٠زمجٍٗ اٌٝ كهعخ هٚؽ١خ أػٍٝ. ٨ رؼًّ ا

ٍٙب، ثّؼٕٝ أٔٙب روفغ اٌٛػٟ اٌوٚؽٟ ٌٍنٞ ٠زمجٍٙب, أٞ ٠ّٕٛ هٚؽ١ب ِٓ ف٩ٌٙاب. ١ػٍٝ غفواْ فطب٠ب ا٦َٔبْ, ٚأّب رؼًّ ػٍٝ رغَ

. ٠٨ّىٓ ٩ٌَٔبْ اٌق٩ٓ ِٓ ٔزبئظ أػّبٌٗ اٌقبٛئٗ, ػ١ٍاٗ أْ ٠ؾٖال ِاب ٠ايهع. خطٍئخ اإلَضبٌ انعُبصز انًقذصخ ال تهغً َتبئج
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ٔمَٛ ثٗ فٟ غ١و رٛافك ِغ لٛا١ٔٓ هللا. ػٍٝ ا٦َٔبْ أْ ٠ؼًّ ػٍٝ ف٩ٓ ٔفَٗ. اٌقط١ئخ ٟ٘ َك٠آ، ٚاٌَال٠ٓ اٌقط١ئخ ٟ٘ وً ػًّ 

ٌٍؾ١بح ٠غت أْ ٠ُلفغ ػابع٩ أَ آعا٩. ا٦َٔابْ َِائٚي ػآ ِقبٌفزاٗ ٌٕٛاب٠ب هللا ٚلٛا١ٕٔاٗ. ٌمال اٍازجلي رؼٍا١ُ ٠َاٛع ػآ اٌازمّٔ 

 خ ٌّفَٙٛ اٌزٚؾ١خ ػٍٝ ا١ٌٍٖت.ٚاٌىوِب ثبٌزؼ١ٍُ ػٓ ِغفوح ٠َٛع اٌّغب١ٔخ وٕز١غ

ػ١ٍٕب أْ ُٔنوو، أ٠ٚب ٚأ٠ٚب، أْ ٛمٌ اٌموثبْ اٌّملً، ٍو اٌْىو، ٨ ػ٩لخ ٌٗ ثب٘واق كِبء اٌٚؾ١خ. ٨ ٔؤوً عَال ٚكَ ٠َاٛع 

اٌّبكٞ. ٌٚىٕٕاب ُْٔابهن, ِآ فا٩ي ٘انا اٌطماٌ, فاٟ هٚػ اٌَّا١ؼ، عاٛ٘و و١ابْ ٠َاٛع، اٌغَال اٌوٚؽاٟ ٌٍَّا١ؼ، ٌٚا١ٌ اٌغَال 

١َٛع. ٠ّضً فجي اٌموثبْ اٌّملً ؽًّ هللا اٌنٞ ٠ُمَُ ٠ُٚٛىع. ٠ُمَُ ٨ٚ ٠ٕفًٖ، ٠ئوً كائّب ٨ٚ ٠ٕزٟٙ ثً ٠ٌمالً واً ِآ اٌّبكٞ ٌ

٠َبُ٘ ف١ٗ. ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أٗ ثّب أْ وً ّٟء فٍك ِٓ هللا اٌٛاؽل فىً ا٦ٔمَبِبد ٟ٘ أمَبِبد ٌٍٛاؽال اٌانٞ ٨ ٠ٌغايأ ٠ٚجماٝ ٚاؽالا 

، أ٠ٚابٚ أ٠ٚاب، و١اف ٠ُّىآ ١ٌَاٛع أْ ٠ئٍاٌ ػٙالا عل٠الا، أصٕابء اٌؼْابء ْالكػ١ٍٕاب أْ ُٔ لح. ثٖوف إٌظو ػٓ رم١َّٗ ِواد ػ

اٌَوٞ، ثزمل٠ُ عَلٖ ٚكِٗ اٌّبكٞ، ػٕالِب وبٔاذ رملِاخ مثابئؼ اٌؾ١ٛأابد ٨ راياي رّابهً فاٟ اٌؼٙال اٌمال٠ُ ٚثم١اذ َِازّوح ٌّالح 

ثؼال اٌّا٩١ك. ٠جماٝ اٌَائاي اٌّٙاُ، ١70ىاً أٚهّا١ٍُ ٍإخ ػْو٠ٓ ػبِب ثؼل ٍٕجٗ؟ أٌغ١ذ ِّبهٍخ اٌنثبئؼ اٌؾ١ٛا١ٔاخ ػٕال فاواة ٘

و١ف للَ ٠َٛع عَلٖ اٌّبكٞ ونث١ؾخ أصٕبء اٌؼْبء اٌَوٞ ) اٌؼٙل اٌغل٠ل ( ٌىٟ ٠َزجلي اٌانثبئؼ اٌؾ١ٛا١ٔاخ ) اٌؼٙال اٌمال٠ُ(، ػٕالِب 

 ٌُ ٠ىٓ لل ٍٕت ثؼل؟

عل٠ل اٌٝ هللا. ٘نا اٌّلفً، ٘نا ا٦لزواة ِٓ هللا، ٨ ٠ؼٍٓ ٌٕب عٛ٘و رؼ١ٍُ ٠َٛع ا١ٌَّؼ أْ اٌؼٙل اٌغل٠ل ٠ىّٓ فٟ ا٠غبك ِلفً 

٠ىْٛ ِٓ ف٩ي اٌّلفً اٌقبهعٟ، اٌزؼب١ٌُ اٌقبهع١خ، ٚوٍّبد اٌىزت اٌّملٍخ اٌّىزٛثخ، ٚأّب ِٓ ف٩ي اٌطو٠ك اٌلافٍٟ ٚػًّ 

ّٟ فٟ وً  اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ, وٍّخ ا١ٌَّؼ, وٍّخ هللا غ١و اٌّىزٛثخ، هٚػ اٌؾك اٌنٞ ٠َىٓ فٟ وً لٍت ٚفىو. رَُّغ وٍّخ ا١ٌَّؼ اٌؾ

، عَلٖ ٚكِٗ، ِٓ 13: 16لٍت ٚفىـو، أٙـب رُٙل٠ـٕب اٌـٝ وً اٌؾـك ) ٠ٛؽٕب  ّٟ (. عبء ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٌىٟ ٠ؼط١ٕب ٘جخ اٌىٍّخ اٌؾ

٠مزً ٠ٚقٍك أمَبِبد ِٓ ف٩ي ف٩ي ػ٩لخ ِؾجخ ِجبّوح ِؼٗ. ٘نٖ ٟ٘ ػط١خ ٠َٛع اٌىجوٜ. ِزٝ ٍٕؼوف أْ  "اٌؾوف 

 (.13: 16وٛ  2ّوؽٗ ثطو٠مخ ؽوف١خ فبٛئخ ٚأْ اٌوٚػ ُٚؽل ٠ٚؼطٟ اٌؾ١بح ؟")

  

   

 انطزٌق انذاخهً 

لم ٌكن أتباع ٌسوع األوائل معروفٌن بؤسم "المسٌحٌٌن", وإنما بؤسم "أتباع الطرٌق". إستعمل ٌسوع كلمة "الطرٌق" كرمز    

ٌرتفع بها االنسان عن حالة الوعً االنسانً لكً ٌصل الى حالة الوعً اإللهٌة. الطرٌق مإلؾ من سلسلة للعملٌة الداخلٌة التً 

من الخطوات, كل خطوة تمثل حالة وعً خاصة, ٌرتقً منها الى حالة أعلى. إن كلمة "أنا" فً القول: "أنا هو الطرٌق والحق 

وإنما أٌضا الى فكر المسٌح الكونً فً ٌسوع. ال أحد ٌخلص أو  والحٌاة" ال تشٌر فقط الى شخص ٌسوع الخارجً التارٌخً,

الطرٌق الوحٌد الى هللا هو حالة وعً برهن عنها ٌسوع من خالل حٌاته,  ٌدخل الى ملكوت هللا بدون االتحاد مع فكر المسٌح.

ما, حسب جهادها الشخصً, أعنً الحٌاة بالمسٌح. فً هذه الحالة ٌتحد فكر المسٌح الكونً مع النفس فً القلب الى درجة 

المباشر و الداخلً, بدون أي تدخل خارجً من قبل الناس. ال ٌمكنك اختبار هللا من خالل حواسك الجسدٌة, وال فهم هللا من 

خالل عقلك الجسدي. الطرٌق الى هللا هو طرٌق داخلً, تختبر هللا مباشرة بفتح قلبك الى خبرة روحٌة ٌعلن فٌها لك جوهر 

  كٌانه.

ٌذ المسٌح الحقٌقً ٌلتزم طرٌق داخلً تدرٌجً ٌتبع من خالله تعالٌم المسٌح الداخلٌة و الخارجٌة لكً ٌحدث تحول روحً تلم

ًّ أن ٌرشده إلى إزالة الخشبة من عٌنه, حتى ٌرى ما ال ٌستطٌع  فً حالة وعٌه. فهو ٌفحص ذاته باستمرار و ٌدع المسٌح الح

ى داخل كٌانك تبدأ فً الطرٌق المإدٌة إلى الخالص, الطرٌق الذي لٌس هو آنً أو سهل, أن ٌراه اآلن. عندما توجه إنتباهك إل

بل ٌتطلب منك أن تنظر إلى نفسك و تتحقق أن إعتقاداتك و أعمالك التً هً فً ؼٌر توافق مع واقع المسٌح ٌجب أن تؽٌر 

فحص الذاتً و إكتشاؾ الخشبة و التخلص لكً ترتفع فوق مستوى الموت الروحً. عند الذات الواعٌة القدرة على عمل ال

 منها. لذلك, تلمٌذ المسٌح مستعد دائما لٌفحص ذاته و ٌرى ما ال ٌرٌد كثٌر من الناس أن ٌروه. 
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ٌُحبنً أكثر من أبٌه, أمه, زوجته, أوالده و أشٌاء هذا العالم. بهذا الوضع ٌستطٌع أن  ًّ أن  ٌقول ٌسوع: على َمن ٌؤتً إل

ال ألن ٌتحد معً. قال ٌسوع هذا الكالم فً معرض حدٌثه عن إتباع الطرٌق الروحً لالتحاد مع هللا. ٌستحقنً و ٌكون مإه

ٌُشدد ٌسوع على ضرورة التؽلب على التعلق العاطفً بالعائلة الذي ٌجعل من االنسان أن ٌكون دائما تابع, خاضع, خانع, 

على السٌر فً الطرٌق الروحً. عند االنسان حق, معطى من هللا, مذعن بمزلة لمحبتها األنانٌة. هذا الوضع ال ٌساعد االنسان 

أن ٌتبع الطرٌق الروحً و أن ٌعتبر أن عالقته مع هللا هً أثمن بكثٌر من عالقته مع أي انسان. حسب ٌسوع, من المهم 

ٌاة بالمسٌح. على تلمٌذ االنتباه إلى هذه األولوٌة, التً تتجاوز أي نشاط دنٌوي, التباع الطرٌق الروحً و الوصول إلى الح

  المسٌح أن ٌصمم و ٌقرر أن الطرٌق الروحً هو األولوٌة فً حٌاته. 

دعا ٌسوع ذاته "إبن اإلنسان" لكً ٌرٌنا بؤنه ؼٌر مختلؾ عنا, إنه إنسان مثلنا. وهو أٌضا ٌدعى "إبن هللا" ألنه اتحد مع ذات   

ابن هللا, وأصبح المسٌح الحً. فمن خالل اتخاذ ٌسوع قدوة لنا فً  المسٌح فً داخله, مع فكر المسٌح الكونً, المعروؾ بؤسم

ك نرى أن ٌسوع إبن االنسان جهادنا الروحً, نصل الى وعً الحٌاة بالمسٌح مثله, و ٌصبح كل واحد منا, إبنا أو بنتا هلل. لذل

انسان هو ضد المسٌح. كل شًء دعا كل الذٌن حوله إخوته وأخواته. كل تعلٌم ٌنكر وجود روح المسٌح بشكل كامن فً كل 

ٌمنعنا من االتصال مع هللا فً داخل هٌكل جسدنا هو صنم ٌمنعنا من أن نكون أبناء وبنات هلل. هللا ؼٌر منفصل عنا, هل ٌمكن 

  للموجة ان تنفصل عن المحٌط؟ هللا فً داخلنا لكن ؼٌر واعٌن لحضوره فٌنا.

ٌدعو ٌسوع الناس للتوصل الٌها من خالل إتباع رسالته. لم ٌكن ٌسوع هو مسٌحانٌة ٌسوع المسٌح هً ذات المسٌحانٌة التً 

هو النموذج األصلً, القدوة المثالٌة, المثل النموذجً الذي  كان اإلستثناء الذي توصل الى حالة ملء الحٌاة بالمسٌح, بل

ٌتوجب على كل من ٌرؼب فً قبول رسالته أن ٌقتدي به. لقد ُدعٌنا لكً نصٌر مسحاء, مثل ٌسوع المسٌح, نجسد الحٌاة 

 لهة وأبناء هللا العلًبالمسٌح فً حٌاتنا الشخصٌة, بطرٌقة تدرٌجٌة, حتى نتوصل الى ملء الحٌاة بالمسٌح. قال هللا: "أنتم آ

و أن ٌسوع توصل الى معرفة مصدره اإللهً, أما نحن فلم نتوصل بعد الى تلك المعرفة كلكم". الفرق بٌننا وبٌن ٌسوع ه

اإللهٌة. عندما َعّبر ٌسوع عن المسٌحانٌة, الحٌاة بالمسٌح, من خالل حٌاته الشخصٌة كان نورا للعالم, ونحن أٌضا مدعوون 

مثله, نورا للعالم. كل واحد منا عنده القدرة اإللهٌة الكامنة التً ٌمكنه أن ٌنمٌها وٌصبح إلها. هذا المفهوم  لكً نكون مسحاء

لٌس هو تجذٌفا على هللا,وانما هو جوهر رسالة ٌسوع التً ؼمرتها األفكار ؼبر الصحٌحة وحجبتها عن أعٌن الناس لمدة 

  سنة الماضٌة. 0222

قدمه ٌسوع هو طرٌق التلمذة المباشرة الشخصٌة الداخلٌة تحت اشرفه, ومع الروح الُمعزي الذي ان الخالص الذي ٌنجد لذلك 

ٌقول ٌسوع: "من ٌحب أبا أو أما أو اخوة أو أخوات أو امالكا أكثر منً فال ٌستحقنً". "ال ٌستحقنً" هو المعلم الشخصً. 

الذي هو المسٌح  الم و التعلق به, بقدر ما ٌتحد مع كٌان ٌسوعتعنً ال ٌستحق الوحدة معً. بقدر ما ٌتحرر التلمٌذ من محبة الع

 ًّ ٌُطعم الح , تزداد المحبة الروحٌة فٌه و تنقص المحبة للعالم و التعلق به. ٌحدث االنفصال فً العقل ال فً العالم المادي, حٌث 

ٌُملىء التلمٌذ روحٌا من ملء سٌده. و ٌصبح بذلك التلمٌذالوعً بقوة كلمة السٌّ    . شاهدا حٌا لحضور المسٌح فٌه.   د, ف

هدؾ الطرٌق الروحً هو اإلنتقال من حالة الموت الروحً الى حالة حٌاة روحٌة أسمى, وذلك باتصالنا مع كٌاننا الداخلً     

الذي خلق حسب صورة هللا ومثاله. ما ٌساعد االنسان على ذلك هو اإلنضباط الذاتً المستمر على العقل. تؽٌٌر مجرى سٌر 

الحٌاة هو الهدؾ األول, لذلك ٌركز المجاهد الروحً فكره على كل ما هو حق, شرٌؾ, عادل, طاهر, مستحب, حسن السمعة. 

وقبل كل شًء ٌتبع المحبة, وعدم التجاوب مع أفكار البؽض واالنتقام. هذا الوضع المثالً ٌرفع ترددات وعٌه وٌإهل نفسه 

كل جسده. هذا االنسان الذي تذوق وإختبر روح المسٌح فً كنٌسته الداخلٌة لكً ترتفع وتكتشؾ صخرة المسٌح فً داخل هٌ

الصؽٌرة, ال تقدر أبواب الجحٌم علٌه. خبرة حٌاة الروح ال ٌمكن أن ُتنزع أو تضٌع من وعً االنسان, فتخلق فٌه حنٌنا 

الباب الضٌق المإدي الى الحٌاة  ثر.مستمرا الى أن ٌكتشؾ أكثر فؤكثر وجود حٌاة الروح فٌه, فٌتبعها وٌتحد معها أكثر فاك

( هو استعادة االنسان الرادته الحرة, أي القدرة على اتخاذ قرارات اٌجابٌة حول كل 2341األبدٌة و الذي ٌكتشفه قالئل)متى

 تالدخول الى الباب المإدي الى االندماج مع الذا . انهالنمو فً الحٌاة الروحٌة ارتقاء الذات و خطوة ٌخطوها تإدي الى

. العلٌا, المقٌمة فً الحضور االلهً, بقوة ذات المسٌح فٌه الروحٌة  
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فً داخلكم" فانه كان ٌشٌر الى أن الخالص هو عملٌة داخلٌة, االنسان مسإول عن  موجود عندما قال ٌسوع, "ملكوت هللا

الملكوت هو مادي خارجً. من عنً أن ٌال   "إكتشافه, ولٌس هو خالص خارجً ٌتوقؾ على عوامل خارجٌة.  "ملكوت هللا

الواضح أن داخل االنسان هو النفس, و ملكوت هللا هو رمز لوضع نفسً, حالة عقل مستنٌر, حالة وعً روحً تتجاوز حالة 

الوعً التً ٌعٌشها أكثرٌة الناس و المعتبرة "عادٌة". ٌتطلب الخالص تحوال داخلٌا, والدة روحٌة, تحوال فً الوعً. كان 

ائما عن أهمٌة وضع القلب, حالة الوعً الداخلً و النظر الى الخشبة فً العٌن, أي فحص األخطاء الشخصٌة و ٌسوع ٌتكلم د

العمل على إزالتها. مثال, المؽفرة هً وضع داخلً, تتطلب عمال داخلٌا بتنقٌة القلب. ٌتطلب الخالص أن ٌلتزم االنسان فً 

ء المزٌد من الوزنات, المزٌد من خمٌرة  ٌسوع ٌعمل بالتالً على إعطاعالقة تفاعلٌة مع ٌسوع, فٌعمل على تؽٌٌر نفسه, و

ان لم نساهم نحن أٌضا فً عملٌة تفاعلٌة  , كما ٌفكر البعض,. ال ٌعمل ٌسوع كل الخالص من أجلنالكً ٌنمو روحٌا الروح

  شخصٌة معه تإدي الى نمونا الروحً.

 ٌٕبً, ثً فٟ اٌقف١خ, ٚمٌه ٤ْ اٌؼًّ ا٠٨غبثٟ اٌجٕبء ٠غٍت اٌفبئلح َػٍُ ٠َٛع إٌبً أْ ٨ رؼطٟ اٌٖللخ ثبٌزجبٟ٘ أِبَ ا

اٌْق١ٖخ, آ١ٌب ٠وفغ اٌٛػٟ اٌٝ افزجبه ؽ١بح اٌٍّىٛد. ٚ َػٍُ أْ اٌَٖٛ اٌؾم١مٟ ٘ٛ ػ١ٍّخ كاف١ٍخ, ٍٔزيَ ثٙب رط١ٙو ػمٌٕٛب ِٓ 

٩ح اٌؾم١م١خ ٟ٘ ٩ٕح كاف١ٍخ فٟ اٌمٍت, أػٕٟ وً فىو فٟ غ١و رٛافك ِغ ؽك هللا ٌىٟ ٔؼب٠ٓ هللا فٟ اٌمٍت إٌمٟ. ٚ َػٍُ أْ اٌٖ

اٌؼًّ ػٍٝ هفغ اٌٛػٟ اٌٝ َِزٜٛ هٚؽٟ أػٍٝ, ٚمٌه ثبٌَّبػ ٌٕٛه هللا, هٚػ هللا, أْ ٠زلفك فٟ و١بٕٔب. ٚ ثٙنا أظٙو ٠َٛع ٌٕب 

 40أِٚٝ ٠َٛع  أْ اٌؾ١بح اٌوٚؽ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٔزجؼٙب ٟ٘ ْٔبٛ كافٍٟ, ١َِوح ّق١ٖخ ِغ هللا اٌَبوٓ فٟ و١بٕٔب اٌلافٍٟ.

 ٠ِٛب فٟ اٌجو٠خ, ِٕؼي٨ ػٓ إٌبً, لجً ثلء هٍبٌزٗ, ٌىٟ ٠ي٠ل ارٖبٌٗ ِغ هللا ا٤ة فٟ و١بٔٗ اٌلافٍٟ. 

 

ا٨رٖبي ِغ هللا ٠ؾًٖ كائّب ِٓ ف٩ي اٌلفٛي اٌٝ اٌمٍت ٚ ِؼب٠ٕخ هللا ف١ٗ, ٨ ِٓ ف٩ي اٌزفى١و اٌؼمٍٟ أٚ ِّبهٍخ اٌطمًٛ 

ق١ٍمخ, ثل٨ ِٓ روو١يٖ ػٍٝ اٌى١بْ اٌلافٍٟ. ٌنٌه ٔوٜ أْ ٠َٛع ٘بعُ هعبي اٌل٠ٓ ا١ٌٙٛكٞ اٌقبهع١خ اٌزٟ رْزذ اٌؼمً فٟ اٌ

اٌن٠ٓ أففٛا "ِفزبػ اٌّؼوفخ" ػٓ إٌبً, ف٩ ُ٘ كفٍٛا اٌٝ ٍِىٛد هللا ٚ ٨ إٌبً اٍزطبػذ اٌلفٛي ا١ٌٗ. "ِفزبػ اٌّؼوفخ" ٘ٛ 

ْبف اٌؾك فٟ لٍجٗ, أػٕٟ أٗ ماد ا١ٌَّؼ ف١ه, ا١ٌٍٜٛ اٌٛؽ١ل ث١ٓ هللا ا٤كاح اٌنٞ ثٙب ٠ْٕٜ ا٨َٔبْ اٌملهح اٌلاف١ٍخ ف١ٗ ػٍٝ اوز

 ٚ إٌبً. "ٍِىٛد هللا فٟ كافٍٕب" ٠ؼٕٟ أْ وً أَبْ ػٕلٖ ِفزبػ اٌق٩ٓ فٟ كافٍٗ.
 

  :ٌٝٚ٨ ا١ٌٕٛخ ا٤ٌٚٝ ٚ اٌضب١ٔخ رْوؽب إٌظوح اٌٖؾ١ؾخ اٌزٟ ٠زٛعت ػٍٝ ا٨َٔبْ ارقبم٘ب ١ٌٕظو اٌٝ هللا. رمٛي ا١ٌٕٛخ ا٤"

٠ىٓ ٌه آٌٙخ أفوٜ أِبِٟ". ٚ ٟ٘ رؼٕٟ أْ ٨ ٔزقن ٕٛهح ػٓ هللا ِٓ ٕٕؼٕب, رمف ث١ٕٕب ٚ ث١ٓ فجوح هٚؽ١خ هلل اٌؾم١مٟ. ٚ 

اٌُٖٕ اٌّٖٕٛع ِٓ اٌقْت, اٌؾغو أٚ  ػلَ ارقبم ا١ٌٕٛخ اٌضب١ٔخ رمٛي: "٨ رؤفن أٞ ٕٛهح ِٕؾٛرٗ ػٓ هللا". ٘نا ٨ ٠ؼٕٟ فمٜ

ٌٝ أٞ ٕٛهح ػم١ٍخ رٖف هللا. اٌقبٌك ٘ٛ ِٖله وً ّىً, ٌنٌه فبْ اٌقبٌك ٠زغبٚى اٌْىً. اْ اٌن٘ت. ١ْ٠و اٌّؼٕٝ اٌؼ١ّك ا

وٕب ٔووي ػمٌٕٛب ػٍٝ ٕٛهح ػم١ٍخ ِؼ١ٕٗ ػٓ هللا, فبْ ٘نا اٌزوو١ي ٠ُؼ١ك ػمٌٕٛب ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ فجوح هللا اٌوٚؽ١خ فٟ ػمٌٕٛب 

ك ٌٍقبٌك, فبْ ا٨َٔبْ ٘ٛ عيء ِٓ و١بْ اٌقبٌك اٌىٍٟ. إٌّٛ اٌوٚؽٟ اٌزٟ رزغبٚى ا٨ٛبه اٌؼمٍٟ. ثّب أْ اٌناد اٌٛاػ١خ ٟ٘ اِزلا

٘ٛ ػ١ٍّخ اٌزغٍت ػٍٝ ُٚ٘ ا٨ٔفٖبي ػٓ ِٖلهن ا٨ٌٟٙ. ِفزبػ إٌّٛ ٘ٛ رغ١١و ا٨ؽَبً ثبٌناد, رغ١١و ؽبٌخ اٌٛػٟ. ػ١ٍه أْ 

اك ٌىبئٓ وج١و.رورمٟ ثبٌناد اٌزٟ روٜ ٔفَٙب أٙب وبئٓ ِٕفًٖ, ٚ رٌٛل اٌٝ ماد روٜ ٔفَٙب أٙب اِزل  
 .  

أول ٠َٛع اٌّّغل ٌز١ِ٩نٖ ٚأرجبػٗ ثؤٔٗ ٍٛف ٠ىْٛ ِؼُٙ كائّب ِٓ ف٩ي هٚؽٗ اٌنٞ أٍّبٖ اٌّؼيٞ. ػٍُ ٠َٛع أْ هللا ٘ٛ هٚػ, 

ٌىٟ ٠ؼطٟ إٌبً ٘جخ هٚػ اٌؾك, اٌوٚػ ٚاٌن٠ٓ ٠َغلْٚ ٌٗ ٠ٕجغٟ أْ ٠َغلٚا ثبٌوٚػ ٚاٌؾك. فٟ اٌٛالغ, عبء ٠َٛع ا١ٌَّؼ 

ٍُٛا ّوػ ٠َٛع ِبٟ٘ اٌٙجخ, اٌؼط١خ, اٌزٟ ٚػل ثٙب اٌجْو, فمبي: " اٌّؼيٞ, ٌىٟ ٠َزط١ؼٛا أْ ٠ؼجلٚا هللا. َّ ُْ رُِؾجَُِّٕٟٛٔ فَبْػ ْٕزُ ْْ ُو اِ

ؼَ  َِ ِؼ١ٕب. آَفَو ٠َْجمَٝ  ُِ  ُْ ْْ ٠ُْؼِط١َُى َٓ ا٢ِة أَ ِِ ٍُُْٛت  َف أَ ْٛ ٍَ َٚ  . َٞ ب٠َب َٕ َٛ َُٗ ثِ ْْ ٠َزَمَجٍَّ ُُ أَ ٌَْؼبٌَ ، اٌَِّنٞ ٨َ ٠َْمِلُه ا ٌَْؾكِّ َٛ ُهُٚػ ا ُ٘ َٚ ُْ اٌَِٝ ا٤َثَِل،  ُى

 ُْ ُْ فِٟ َكاِفٍُِى ١َُىٛ ٍَ َٚ  ، ُْ ِطُى ٍَ َٚ ُ فِٟ  ُْ فَزَْؼِوفَُُٛٔٗ ٤ََّٔٗ ْٔزُ ب أَ َِّ أَ َٚ ٨َ ٠َْؼِوفُُٗ،  َٚ ُ ٨َ ٠ََواُٖ  خ ( . ٠ىّٓ ٚهاء وبف17-15: ٠14ٛؽٕب (. ”٤ََّٔٗ

إٌٛب٠ب ١ٕٚخ وجوٜ, أػٕٟ اٌَؼٟ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ "ِفزبػ اٌّؼوفخ", ِفزبػ اٌٍّىٛد اٌلافٍٟ, ٘جخ اٌوٚػ, اٌّؼ١ٓ, اٌّؼيٞ, 

 اٌنٞ ِٓ ف٩ٌٗ َٔزط١غ أْ ٍٔجٌ فىو ا١ٌَّؼ ٖٚٔجؼ أثٕبء ٚثٕبد هللا, ِضً ٠َٛع.  

ٕب ٚٔي٠ً اٌقْجخ ِٓ أػ١ٕٕب, ٚأْ ٔفؾٔ مٚارٕب, ٦ٍز٩َ ٘جخ اٌوٚػ, اٌّؼيٞ, ػ١ٍٕب أْ ٔؾفع ١ٕٚخ ٠َٛع, ثؤْ ٕٔظو اٌٝ أٔفَ 

ٚأْ ٔغ١و أػّبٌٕب ٌزىْٛ فٟ رٛافك ِغ لٛا١ٔٓ هللا, ٚأْ ٔؾت أػلاءٔب, ٚأْ ٔل٠و اٌقل ا٢فو ٌّٓ ٠ٍطّٕب ػٍٝ اٌقل ا٤ٚي, ٚأْ ٨ 

ْ ِئ١ٍ٘ٓ ٨ٍز٩َ ٘جخ ٔمبَٚ اٌْو ثفؼً اٌْو, ٚأْ ٔغفو ٌّٓ ٠ؼزلٞ ػ١ٍٕب. ٚ٘ىنا ٔوٜ أْ وً ِب ٔؾزبعٗ ٌىٟ ّٕٔٛ هٚؽ١ب ٚٔىٛ
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هٚػ ا١ٌَّؼ, اٌّؼيٞ, ٠غت أْ ٠ُؼًّ فٟ كافٍٕب, ٤ْ ٍِىٛد هللا ِٛعٛك فٟ كافٍٕب. ٨ ّٟء ٔؼٍّٗ ِٓ فبهط أٔفَٕب ٠ّىٕٗ أْ 

  ٠َبػلٔب ػٍٝ اٌلفٛي اٌٝ اٌٍّىٛد فٟ كافٍٕب. اٌّطٍت ا٤ٍبٍٟ ٘ٛ رغ١١و اٌناد, رغ١١و ؽبٌخ اٌؼمً, رغ١١و ؽبٌخ اٌٛػٟ.

َُُٛع:       َ٠ ُْ ِو٠َؼخُ رَْلُػٛ أٌُٚئَِه اٌَِّن٠»فَمَبَي ٌَُٙ َّْ ُْ آٌَِٙخٌ؟  فَبَِما َوبَِٔذ اٌ ٍُْذ أَُِّى : أََٔب لُ ُْ ِو٠َؼزُِى َّ ْىزُٛثب. فِٟ  َِ  ٌَ خُ هللاِ أ١ٌََْ َّ ُْ َوٍِ ِٙ َٓ ََٔيٌَْذ ا١ٌَِْ

 ٌِ َْ ًْ رَمٌُُٛٛ , فََٙ َ٘ ْٕمَ ُ٠ ْْ ُٓ أَ ِى ّْ ٌِْىزَبُة ٨َ ٠ُ ا َٚ ُٓ هللاِ؟ )٠ٛؽٕب آٌَِٙخ.  َْٔذ رَُغلُِّف، ٤َِّٟٔ لٍُُْذ: أََٔب اْث : أَ ُِ ٌَْؼبٌَ ثََؼضَُٗ اٌَِٝ ا َٚ ُٗ ا٢ُة  ٍَ ْٓ لَلَّ َّ01 :

(. َػ١ّٓ ٚلَلً ا٢ة اٌَّبٚٞ ٠َٛع ا١ٌَّؼ,اثٓ هللا, ٚأهٍٍٗ اٌٝ اٌؼبٌُ ٌىٟ ٠ُؼطٟ ٛؼبَ اٌىٍّخ اٌٝ ا٨َٔبْ اٌنٞ ٠جغٟ 73-78

خ. ٌُ ٠ٖلق ا١ٌٙٛك رٖو٠ؼ ٠َٛع ثؤٔٗ ٘ٛ اثٓ هللا. اْ ٘نا ٠ؼٕٟ اْ ٔفٌ ٠َٛع ِزؾلح ِغ هٚػ ا٢ة فجوح ٚؽ١بح اٌؾ١بح ا٤ثل٠

اٌَّبٚٞ, فٙٛ ٚاؽل ِؼٗ, ٌنٌه ٠لػٝ اثٓ هللا. رؼ١ٍُّٙ ػٓ هللا وبْ فبٛؤ, هللا ٍِه ٍّبٚٞ ٨ ٠ّىٓ إٌٛٛي ا١ٌٗ, عبٌٌ ػٍٝ 

يي اٌٝ َِزٜٛ ا٨َٔبْ ٠ٖٚجؼ أَبٔب ٌىٟ ٠وفغ ا٨َٔبْ اٌٝ ِورجخ هللا. ػوّٗ فٟ اٌَّبء. ٌنٌه ٌُ ٠مجٍٛا رؼ١ٍُ ٠َٛع ثؤْ هللا ٠ٕ

ظٙو ٠َٛع ٤ػ١ُٕٙ اٌغَل٠خ وبَٔبْ فمٜ, ٨ وبَٔبْ ٚاٌٗ ِؼب. ٌنٌه ارّٖٙٛ ثبٌزغل٠ف ػٍٝ هللا ٤ٔٗ لبي: "أٔب اثٓ هللا". ٖٔؼ 

لٍذ أٔىُ آٌٙخ ٚثٕٛ اٌؼٍٟ وٍىُ")ِيِٛه  ٠َٛع ٘ئ٨ء ا١ٌٙٛك أْ ٠فؾٖٛا فٟ وزجُٙ ؽٛي ِبما ُوزت ػٓ ١ِٖو ا٨َٔبْ. "أٔب

(. ػٕل ا٨َٔبْ اٌملهح اٌوٚؽ١خ اٌىبِٕخ, ِٓ ف٩ي اٌىٍّخ, اٌزٟ رئٍ٘ٗ ٌىٟ ٠ّٕٛ ٠ٚقزجو ًِء و١بْ هللا غ١و اٌّؾلٚك 6482

 ١ٖ٠ٚو اٌٙب. 

ّٞ ٠َٚوق أِزؼزٗ   ّٞ أ٨ٚ, صُ أفن ٠َٕٙت ث١َزٗ؟" )ِزٝ "و١َف ٠مِلُه أؽّل أْ ٠َلُفً ث١ذ هعً لٛ : 12, ا٨ اما ل١َّل ٘نا اٌوعً اٌمٛ

(. اٌوعً اٌمٛٞ فٟ اٌج١ذ ٘ٛ اٌؼمً اٌغَلٞ , اٌٛػٟ إٌّقف٘. ا٤ِزؼخ فٟ اٌج١ذ ٟ٘ وٕٛى اٌٍّىٛد. ٠مٛي ٠َٛع فٟ ٘نا 29

ٛي اٌؼمً اٌْو٠وح ٚاٌّقوثخ ٚاٌزَبِٟ فٟ اٌّضً, اما ػّل ا٨َٔبْ ثوٚؽٗ, ثبٌىٍّخ ا١ٌٙ٨خ, فبٔٗ ػٕلئن ٠َزط١غ اٌزقٍٔ ِٓ ١ِ

اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ ١ٌلفً ٍِىٛد هللا. اْ ٌُ ٠زغٍت ا٨َٔبْ ػٍٝ لٛح اٌؼمً اٌغَلٞ اٌزٟ رغؼٍٗ ّبهكا ػٓ هللا ٚمئجب ِفزوٍب, فبٔٗ ٨ 

غٍت ػٍٝ اٌْٙٛح, ٠َزط١غ اٌؾٖٛي ػٍٝ وٕٛى اٌٍّىٛد اٌزٟ ٚٙؼٙب هللا ف١ٗ. ا٦ٔٚجبد اٌنارٟ ٌٍؼمً ٘ٛ اٌنٞ ٠ئً٘ ا٨َٔبْ اٌز

اٌغٚت, اٌؾمل, ا٨ٔزمبَ ٚاٌزؼٍك ثب٨ه١ٙبد. ٠زُ مٌه ثمٛح اٌوٚػ, لٛح اٌىٍّخ, اٌزٟ ٠يهػٙب ا١ٌَل فٟ لٍت اٌز١ٍّن اٌنٞ ٠جمٝ أ١ِٕب 

   رؾذ رٛع١ٙٙب.   

, ٚأثٛن اٌنٞ ٠َو   ّٓ ًّ  ٤ث١َه اٌنٞ ٨رواٖ َػ١ َٕ ١ٍَذ فبكُفً ُغوفزه ٚأغٍك ثبثَٙب ٚ َٕ ٜ فٟ اٌِقف١خ ٘ٛ ٠ُىبفِئُه" "أِب أَٔذ, فبما 

اٌزؼ١ٍُ اٌٛؽ١ل اٌنٞ أػطبٖ ٠َٛع ؽٛي ػجبكح هللا ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ ػٓ اٌطو٠ك اٌلافٍٟ. ػجبكح هللا ثبٌوٚػ ٚ اٌؾك رغوٞ  (.6:6)ِزٝ 

فٟ اٌمٍت, ٨ فٟ اٌفٚبء اٌقبهعٟ, ٌٍٕٛٛي اٌٝ ٍِىٛد هللا اٌنٞ ٠ٛعل فٟ كافً و١بْ ا٨َٔبْ. مٌه اْ ػٕٖو ا١ٌَّؼ, ؽَت 

١ٍُ ٠َٛع, ِٛعٛك فٟ وً اٌؾ١بح. إٌظو اٌٝ اٌقْجخ فٟ اٌؼ١ٓ, أػٕٟ اٌفؾٔ اٌنارٟ, ٚ اٌؼًّ ػٍٝ رط١ٙو اٌمٍت أٍبً ٌوإ٠خ رؼ

ٔٛه هللا ف١ٗ. اٌلػٛح اٌَّزّوح ٌؾٚٛه ٠َٛع اٌّّغل هٚؽ١ب فٟ ١٘ىً اٌغَل ٙوٚهٞ ٌىٟ ٠وًٍ ٠َٛع عيء ِٓ هٚؽٗ ٕ٘بن 

موْ ا٤ٚي, اٌن٠ٓ ِبهٍٛا ٛو٠ك اٌؼجبكح اٌلاف١ٍخ, وبٔٛا ِؼوٚف١ٓ ثبٍُ "أرجبع ٚ ٠طٙو اٌمٍت. ٌٙنا فبْ أرجبع ٠َٛع, فٟ اٌ

ا٤ِبوٓ اٌّملٍخ. هللا ؽبٙو فٟ وً ِىبْ,  ٠ُؼٍّٕب ٠َٛع أْ البِخ ا٩ٌٖح غ١و ِورجٜ ثّىبْ ِؼ١ٓ, ِضً اٚه١ٍُّٚ أٚ اٌطو٠ك". 

اٌجبة ػٓ ؽ١بح اٌؼبٌُ اٌقبهعٟ. ٠ٛعل هللا فٟ وً ٚعَل ا٤َٔبْ ِؼل ١ٌىْٛ ١٘ى٩ هلل. اٌلفٛي اٌٝ غوفخ ا٩ٌٖح ٠زطٍت غٍك 

ِىبْ. ٌىٓ ػٍٝ ا٨َٔبْ أْ ٠زجغ اٌطو٠ك اٌلافٍٟ ٠ٕٚيي اٌٝ أػّبق و١بٔٗ. ا٩ٌٖح ٟ٘ ٚلٛف ا٨َٔبْ أِبَ هللا, هاع١ب هؽّزٗ, 

لافٍٟ, فبٕٔب َٔزجلي ِغفورٗ, ِؾجزٗ ٚاٌْووخ ِؼٗ. ػٕلِب ٕٔمً ِووي ٚػ١ٕب )اٌؼمً ٚإٌفٌ( ِٓ اٌؼبٌُ اٌقبهعٟ اٌٝ اٌؼبٌُ اٌ

أطجبػبد ػب١ٌّخ ثبٔطجبػبد هٚؽ١خ لبكِخ ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. فٟ ٘نا اٌٛٙغ اٌلافٍٟ ٨ ٔىْٛ, وّب لبي ٠َٛع, ٚالف١ٓ أِبَ 

   ٌؼجبكح هللا. إٌبً ٌىٟ ُْٔب٘ل ثبٕٔب ٍٖٟٔ, ثً ٚالف١ٓ أِبَ هللا غ١و إٌّظٛه, اٌَبوٓ ف١ٕب. عَل ا٨َٔبْ ٘ٛ ا١ٌٙىً اٌؾم١مٟ 

(, وّب لبي ثٌٌٛ اٌوٍٛي. ػ١ٍٕب أْ ّٔٛد ػٓ اٌؼمً اٌغَلٞ, 3:15وٛ 1ىٕٕب أْ ٔغ١و ؽبٌخ ٚػ١ٕب ِٓ ف٩ي "اٌّٛد ا١ٌِٟٛ")٠ّ 

اٌؼمً اٌنٞ ٠َجت ٌٕب أْ ٔمغ فٟ اٌقط١ئخ. ػٕلِب َّٔؼ ٌٍٛػٟ اٌمل٠ُ, اٌؼمً اٌغَلٞ, أْ ٠ّٛد َّٚٔؼ ٌؾبٌخ اٌٛػٟ اٌغل٠ل, فىو 

زٛػت ِفَٙٛ ا٨ٌٛكح اٌضب١ٔخ. ٨ رؾلس ا٨ٌٛكح اٌضب١ٔخ ِٓ ف٩ي اٌزٖو٠ؼ ثؤْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٘ٛ ا١ٌَّؼ, أْ ٠ٌٛل ف١ٕب, ؽ١ٕئن َٔ

هثٕب ِٚقٍٖٕب. ٌىٟ ٌٔٛل صب١ٔخ ػ١ٍٕب أْ َّٔؼ ٌفىو ا١ٌَّؼ أْ ٠ٌٛل ف١ٕب. ػ١ٍٕب أْ َّٔؼ ٌؾبٌخ اٌٛػٟ ا٨َٔبٟٔ, اٌؼمً اٌغَلٞ أْ 

بهط و١بٕٔب, ِئ١ِٕٓ ثؤٔٗ ١ٍؼًّ وً اٌؼًّ اٌق٩ٕٟ ٤عٍٕب, ثل٨ ِٓ ٠ّٛد, مٌه اْ ٘نا اٌؼمً ٠لفؼٕب ٌىٟ ٔفزِ ػٓ ِقٍٔ ف

اٌّقٍٔ اٌؾم١مٟ اٌلافٍٟ, فىو ا١ٌَّؼ فٟ كافً و١بٕٔب. اٌّقٍٔ اٌلافٍٟ ٘ٛ ٍِه ٠غٌٍ ػٍٝ ػوُ ٍِىٛد هللا فٟ كافٍٕب. ػ١ٍٕب 

نا اٌؼبٌُ. اٌّقٍٔ اٌلافٍٟ ٘ٛ أْ ٔلػٗ ٌىٟ ٠َٛك ػٍٝ ؽ١برٕب, ثل٨ ِٓ ١ٍبكح ّٙٛاد ٚك٠ٕٛٔخ اٌؼمً اٌغَلٞ, ٚرغبهة ٘

ٞ وبْ فٟ ٠َٛع. ٠َّؼ اٌّؼيٞ, هٚػ اٌؾك, اٌنٞ ٠وٍٍٗ ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌٝ لٍٛثٕب. أٗ عيء ِٓ هٚػ ٠َٛع, فىو ا١ٌَّؼ اٌن

   رٖله ػٓ اٌؼمً اٌغَلٞ.  اْ ٕٔٙ٘ فٛق وً فط١ئخ, ٚرمٜٛ وبمثخ, ٚك٠ٕٛٔخ ٌٕب فىو ا١ٌَّؼ
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"ِفزبػ ع ا١ٌَّؼ, ٌىٟ َٔزط١غ اْ ٔغ١و أٔفَٕب. ٘نٖ اٌٙجخ أٚ اٌؼط١خ ٟ٘ ماد ا١ٌَّؼ ف١ٕب, ٌنٌه ػ١ٍٕب أْ ٔمجً ٘جخ ا١ٌَّؼ ِٓ ٠َٛ

ؽَت ٕٛهح ا٨َٔبْ اٌغل٠ل, ا٨َٔبْ اٌوٚؽٟ. ماد ا١ٌَّؼ ٟ٘ ِفزبػ اٌّؼوفخ, هٚػ اٌؾك,  زؾٛياٌّؼوفخ", اٌنٞ ثٛاٍطزٗ ٔ

اٌنٞ ٠ؼٍّٕب وً ّٟء, ٤ٔٗ ٨ ٠زىٍُ ِٓ مارٗ, ثً وً ِب ٠َّؼٗ ِٓ ٠َٛع, أػٕٟ وٍّخ ٠َٛع اٌؾ١خ, اٌزٟ ٠زىٍّٙب فٟ اٌَّبء, 

ماد ا١ٌَّؼ ٠ّىٕٕب أْ َّٔغ وٍّخ ٠َٛع اٌؾ١خ ِجبّوح فٟ ٚرُزوعُ اٌٝ ػمٍٕب اٌٛاػٟ ثٛاٍطخ ماد ا١ٌَّؼ فٟ كافٍٕب. ِٓ ف٩ي 

لٍٛثٕب ٚػمٌٕٛب. ٨ ٔؾزبط اٌٝ َِبػلح فبهع١خ ٌىٟ ٔؾًٖ ػٍٝ اٌق٩ٓ. وً ِب ٔؾزبعٗ ٌٍق٩ٓ ِٛعٛك فٟ كافٍٕب, أػٕٟ ٘جخ 

 هٚػ ا١ٌَّؼ ِٓ ٠َٛع ا١ٌَّؼ, اٌنٞ ٠ُىَو ِٓ هٚؽٗ ٤عً اػطبئٕب اٌؾ١بح ا٤ثل٠خ. 

١َّؼ ٌىً ِٓ ٠ٍزيَ رٕم١خ مارٗ ٘ٛ عيء ِٓ هٚؽٗ. ٚ٘نا اٌغيء ٠ْىً ف١ّوح رقّو وبفخ ٚػٟ ا٨َٔبْ, ؽزٝ ِب ٠ؼط١ٗ ٠َٛع اٌ  

٠ورمٟ ِٓ ؽبٌخ اٌؼمً ا٨َٔبٟٔ ٠ٍٚجٌ فىو ا١ٌَّؼ. وٍّب ىاك ا٨َٔبْ ّٖٔٛ فٟ اٌطٙبهح, وٍّب ىاك ا١ٌَّؼ ػطبءٖ ِٓ هٚؽٗ ٌٍمٍت 

ف١ٍخ فٟ اٌمٍت. ا٨ٔزمبَ, اٌغٚت ٚاٌجغ٘ ٟ٘ أ٠ٚب أٚٙبع كاف١ٍخ فٟ اٌطب٘و. اٌّؾجخ, اٌّغفوح ٚاٌَّبِؾخ ٟ٘ أٚٙبع كا

اٌمٍت. ٠ّىٕٕب أْ ٔزغٍت ػٍٝ ا٨ٚٙبع اٌٍَج١خ ٚا١ٌَئخ ثزغ١و٘ب فٟ كافً لٍٛثٕب. ٠غت أْ ٠زؾًّ ا٨َٔبْ َِئ١ٌٚخ ف٩ٓ ٔفَٗ 

ؽبٌخ ٚػ١ٕب. اٌق٩ٓ ٘ٛ ٚٙغ ب ٚٔغ١و ٠ٚؼًّ ١ّئب ِٓ أعٍٙب. ٠ٙزُ ا١ٌَّؼ ثؾبٌخ ٚػ١ٕب ٠َٚؤٌٕب أْ ٕٔظو اٌٝ اٌقْجخ فٟ أػ١ٕٕ

ّٟ فٟ اٌٛٙغ اٌلافٍٟ ٌٍمٍت, أٞ رؾٛي فٟ ؽبٌخ اٌٛػٟ.ث كافٍٟ    زٕم١خ اٌمٍت, رؾٛي ُوٍ

اٌن٠ٓ ٠وفْٚٛ ٍّبع ٕٛد اٌوٚػ ا٨ٌٟٙ اٌلافٍٟ, اٌوٚػ اٌملً, وّؼي كافٍٟ, ُ٘ فٟ اٌٛالغ اٌّغلفْٛ ػٍٝ اٌوٚػ اٌملً.   

ٍَّبع اٌىٍّخ اٌؾ١ّخ ١ٌَٛع فٟ اٌمٍت. ارجبع ا١ٌَّؼ ٠٨ىْٛ ِٓ ف٩ي ّوػ  وٍّبد اٌىزت اٌّملٍخ, ٌٚىٓ ِٓ ف٩ي ا٦ٔفزبػ ػٍٝ 

مٌه اْ اٌؾوف ٠مزً, ٌٚىٓ اٌوٚػ ٠ؼطٟ اٌؾ١بح ا٨ثل٠خ. ػ١ٍٕب أْ ٔزغبٚى اٌىٍّخ اٌّىزٛثخ ٚٔىزْف هٚػ اٌؾك ف١ٕب. ٌٙنا لبي 

ل٠ل, َػٙل اٌوٚػ ٨ َػٙل اٌؾوف, ٤ْ اٌؾوف ١ُّ٠ذ ٚاٌوٚػ ثٌٌٛ اٌوٍٛي: "هللا ٘ٛ اٌنٞ َعؼٍٕب لبكه٠ٓ ػٍٝ فلِخ اٌؼٙل اٌغ

(. ػٍٝ ِٓ ٠زجغ ٛو٠ك ا١ٌَّؼ اٌلافٍٟ أْ ٠زغبٚى اٌىٍّخ اٌّىزٛثخ, ٠ٚئٌٍ ػ٩لخ ِجبّوح كاف١ٍخ ِغ ا١ٌَّؼ, 6:3وٛ ٠2ُؾ١ٟ")

ٌٝ اوزْبف ٚارجبع اٌّؼٍُ ِغ اٌّؼيٞ اٌلافٍٟ, ِغ ماد ا١ٌَّؼ اٌنٞ ٘ٛ اٌّؼٍُ اٌْقٖٟ. ٚاٙؼ ٌٕب أْ ٠َٛع وبْ ٠لػٛ إٌبً ا

اٌلافٍٟ. ٘نٖ إٌمطخ اٌّّٙخ علا رغبٍ٘ٙب أوضو ا١ٌَّؾ١١ٓ ٚالزٖوٚا ػٍٝ لواءح اٌىزبة اٌّملً فمٜ. ٌنٌه ٔغل اٌغّبػبد 

ا١ٌَّؾ١خ, ِٕن اٌموْٚ ا٤ٌٚٝ, ٙبػذ فٟ غبثبد وض١فخ ِٓ اٌْوٚؽبد اٌْق١ٖخ اٌّزٕبلٚخ, ٌُٚ ٠ىزْفٛا ٛو٠ك ا١ٌَّؼ 

 ف١ّب ث١ُٕٙ اٌٝ ١ّغ ػل٠لح.  اٌلافٍٟ, فبٔمَّٛا 

(. "بّر الملكوت" هو االستعمال الصالح لالرادة الحرة, فتكون 4441"اطلبوا أوال ملكوت هللا و بّره, فٌزٌدكم هللا هذا كله" )متى 

 لكً كافة اختٌارات االنسان فً توافق مع وصاٌا و قوانٌن هللا التً تسمح لنور هللا أن ٌهب  فً القلب. أٌن هو ملكوت هللا
نطلبه؟ ملكوت هللا موجود فً داخلنا, علٌنا أن نوجه إنتباهنا و كافة جهادنا الروحً نحو داخل هٌكل جسدنا لكً نكتشفه. 

الملكوت هو وعً الحٌاة بالمسٌح, حالة كٌان داخلً. ما ٌحصل فً هذا الجهاد الروحً هو أن ذاتنا الواعٌة )النفس( تتخلص 
رتقً لكً تتصل مع ذاتنا الروحٌة, كٌاننا األعلى, الُمطعم بخمٌرة المسٌح المعطاة لنا من كٌان من العقل الجسدي و األنا و ت

ٌسوع. و بذلك ٌبدأ نور هللا ٌشع فً كٌاننا المظلم و نستطٌع باستعمال طاقة النور هذا أن نعمل ذات األعمال التً قام بها 
ٌُزاد لنا. و هذا ٌعنً عندما ٌ ٌُعطى أو  هب نور, محبة و حكمة هللا من خالل االنسان, حٌنئذ, ٌمكنه أن ٌسوع, و كل شًء 

 ٌظهر كل شًء ٌحتاجه فً هذا العالم.  
 

ٌُمؤل الجسد  عندما تكون "العٌن مفردة", أعنً أنك فً حالة ترى أو تختبر فٌها أن الذات الواعٌة متحدة مع الذات الروحٌة, 
احد". ٌحدث ذلك بعد أن نكون قد دعونا باستمرار إلى هبوب تٌار الروح بنور هللا و تكون أنت نورا للعالم, "أنا و األب و

القدس لكً ٌنقٌنا من كل خطٌئة.) الخطٌئة ضد الروح التً ال تؽفر هً عدم استدعاء الروح لمؽفرة خطاٌانا(. و بذلك نختار 
الجسدي. فً أٌة لحظة ٌمكنك أن تولد الحٌاة بالمسٌح, بعد ان نكون تخلصنا من الموت العدو اآلخٌر, أي موت األنا و العقل 

روحٌا بقبولك محبة المسٌح ؼٌر المشروطة, و السماح لهذه المحبة أن تمؤل قلبك و كٌانك, فال تعود الظلمة فٌه. عندك الحق, 
ًّ لكً ٌولد فٌه. اآلن هو الوقت المناسب للعمل على تحقٌق هذه الت وقعات. السلطة و القدرة على فتح قلبك و عقلك للمسٌح الح

ذلك ان المسٌح ٌتجاوز الزمن, ٌتجاوز المكان. المسٌح هو معنا دائما. لذلك ادعوه لكً ٌدخل إلى قلبك ألجل العشاء الذي ال 
 . ًّ  ٌنتهً, حٌث ٌمكنك أن تؤكل خبز الحٌاة كل ٌوم, و تشرب دم المسٌح كل ٌوم, كونه الروح المح

ك اٌوٚؽٟ اٌلافٍٟ اٌنٞ ػٍّٗ ٠َٛع ٚ اٌطو٠ك اٌقبهعٟ ا٢ٌٟ ٌٍؼجبكح اٌنٞ ١ٕ٘ئب ٩ٌَٔبْ اٌوٚؽٟ اٌنٞ ٠ؼوف اٌفوق ث١ٓ اٌطو٠

ّٟ ثؤٔٗ أوضو ِٓ أ٠خ ٕٛهح ٕٕؼٙب ا٨َٔبْ ػٕٗ, للِزٙب و١َٕخ ػٕٗ, ّوؽٙب رؼ١ٍُ  ٠ؼٍّٗ ٚ ٠ّبهٍٗ إٌبً. ام أٔٗ ٠قزجو ا١ٌَّؼ اٌؾ

ّٟ فٟ لٍجٗ, ِزغبٚىا وً اٌوِٛى اٌقبهع١خ ػٕٗ أٚ ِغّٛػخ ٛمًٛ ٚ روا١ُٔ رزؼٍك ثٗ. ا٨َٔبْ اٌوٚؽٟ ٠َؼٝ اٌٝ ا١ٌَّؼ  اٌؾ

ػٕٗ. ٨ ٠ىْٛ ارجبع ا١ٌَّؼ فٟ ارجبع ٛو٠ك فبهعٟ ِؾلك أٚ ِغّٛػخ ٛمًٛ. ٠ىْٛ ارجبع ا١ٌَّؼ فٟ اٌلفٛي اٌٝ اٌى١بْ 
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اٌلافٍٟ, هفغ اٌٛػٟ اٌْقٖٟ, رغ١١و ٠ِٟٛ ٌٙنا اٌٛػٟ, ِٛد ٠ِٟٛ ػٓ اٌٛػٟ اٌمل٠ُ, فٍغ ا٨َٔبْ اٌمل٠ُ, ٌجٌ ا٨َٔبْ 

 اٌغل٠ل, ا٨ٌٛكح اٌوٚؽ١خ فٟ ا١ٌَّؼ, ا١ٌٖوٚهح أَبٔب عل٠لا وً ٠َٛ. 

ٌقول ٌسوع للناس: "أنتم آلهة". و هذا ٌعنً أن عند االنسان االمكانٌة الروحٌة لالتصال مع هللا و الوحدة معه. فً داخل القلب 

ة تساعد االنسان على فتح هذا الباب و المجًء و العقل ٌوجد الباب المإدي إلى الحٌاة بالمسٌح. ٌسوع و سائر القوات السماوٌ

إلى ملكوت الوحدة, الذي هو الملكوت الحقٌقً هلل الواحد. الذات الروحٌة, الكٌان األعلى لالنسان هو الحضور االلهً فً 

ٌة االنسان. مسإولٌة االنسان هً أن ٌتؽلب على تجارب الذات السفلى, سبب الموت الروحً, و بذلك ترتقً ذاته الواع

 )النفس( لكً تتحد مع ذاته الروحٌة, و هكذا ٌتؽلب على الموت الروحً, العدو األخٌر لالنسان.  

كل شًء خلق من جوهر االله الواحد األحد. "بواسطة الكلمة االلهً كان كل شًء, و بؽٌره لم ٌكن أي شًء مما كان". لذلك 

ًّ مو جود فً كل الحٌاة. "كل ما تفعلوه بؤحد إخوتً, فبً تفعلوه".   االله كل شًء هو واحد مع هللا. الكلمة االلهً, المسٌح الح

الواحد موجود فً كافة مظاهر الحٌاة, و هً تعبٌر عن االله الواحد. كل االنقسامات التً نراها فً العالم هً انقسامات الواحد 

قسامات التً ٌبدو حقٌقٌة هً وهم موجود التً ال ٌمكن أن تجزأ و تبقى الواحد, بصرؾ النظر عن تقسٌمها مرات عدٌدة. االن

فقط فً العقل الجسدي, و ال توجد فً عقل المسٌح ذات العٌن المفردة. لذلك أنت إقبل بؤنك إبن/بنت هلل عندما تعترؾ 

 بمصدرك, بخالقك, المصدر الوحٌد خلؾ التعددٌة فً العالم الذي نعٌش فٌه. 

ل عن وحدة هللا هو الخطٌئة األصلٌة. كل الخطاٌا تصدر عن االحساس الوهم الذي ٌوحً بؤن االنسان أو شٌئا ما منفص

باالنفصال عن هللا مصدرنا. نحن واحد مع هللا, و لم ننفصل عنه مطلقا, و ال ٌمكننا االنفصال عنه. كل شًء فً هذا الكون هو 

لكن ال إنقسام هلل ٌمكن أن ٌنفصل عن واحد مع هللا ألنه ٌعبر عن ظهور هللا. هللا الواحد ٌمكنه أن ٌقسم بشكل ؼٌر محدود, 

الواحد, عن ذاته. ال شًء ُخلق من االله الواحد ٌمكنه أن ٌنفصل عن الجمٌع, عن بقٌة الخلٌقة, و ٌوجد منعزال عن هللا. بما أن 

حٌاة, موجود "للرب األرض و كل مافٌها", فان هللا الواحد هو الكل و فً الكل. الواحد ؼٌر قابل للتقسٌم و الموجود فً كل ال

 . ًّ  أٌضا ف

قول ٌسوع: "ال ٌمكنك أن تخدم سٌدٌن فً آن واحد" ٌعنً أنه ال ٌمكنك أن تكون فً حالتٌن من الوعً فً آن واحد. أنت, إما 

ترى ذاتك منفصلة عن هللا, أو ترى ذاتك إمتداد هلل. أنت. إما ترى ذاتك كائن انسانً مائت, أو ترى ذاتك كائن روحً أبدي. 

كون عندك عقل المسٌح, أو عقل ضد المسٌح. طبعا, ال ٌمكنك أن تنتقل من حالة الوعً باالنفصال عن هللا إلى حالة إما أن ٌ

الوعً بالوحدة معه فً لحظة واحدة. علٌك أن تتبع طرٌق داخلً تدرٌجً, تخلع من خالله االنسان القدٌم ذات الوعً االنسانً 

روحً )عقل المسٌح( لالنسان الجدٌد. تقبل أوال معمودٌة الماء, رمز االلتزام )العقل الجسدي(, و بالتالً تلبس الوعً ال

 بالتطهٌر الداخلً, و إذا نجحت فً هذا الجهاد الروحً تؤتً معمودٌة الروح من قبل المسٌح لكً تلبس المسٌح.  

لٌة. علٌنا أن ندعو و ندع قوة جاء ٌسوع المسٌح لكً ٌرتقً بنا إلى وحدة مع هللا, الوحدة التً ضاعت بسبب الخطٌئة األص

نور ٌسوع الدافعة أن ترفعنا إلى وعً هذه الوحدة مع هللا. تبدأ الخطٌئة عندما تبتعد الذات الواعٌة )النفس( عن االتصال 

المباشر مع الذات الروحٌة. كل المشاكل تصدر عن االحساس باالنفصال عن هللا, لذلك فان الوحدة مع هللا هً الحل الوحٌد 

المشاكل على األرض. عندما تقبل الوحدة مع هللا ال ترى لك أعداء, و ألنك أنت واحد مع هللا, ال ٌمكن ألحد أن ٌقوم  لكل

 ضدك, فتتبع وصٌة ٌسوع, أن تحب أعداءك. 

"ال تخافوا الذٌن ٌقتلون الجسد, و ال ٌقدرون أن ٌقتلوا النفس. بل خافوا الذي ٌقدر ان ٌهلك النفس و الجسد معا فً جهنم")متى 

(. ٌظن خطؤ بعض الناس,فً شرح هذا القول, أن الشٌطان عنده القوة لكً ٌهلك النفس فً جهنم. ٌقول ٌسوع هنا أن 01422

لٌك هو أنت. "الذي ٌقدر أن ٌهلك الجسد و النفس معا فً جهنم" هو الذات الواعٌة )النفس( الشخص الوحٌد الذي عنده القدرة ع

فً االنسان, ألن لها القدرة على تؽٌٌر هوٌتها من كائن روحً أبدي إلى كائن انسانً مائت. الكائن المائت ٌنتهً فً جهنم, 

ان, تقود ذاتك إلى جهنم. انت كائن روحً تستعمل الجسد ألنه لم ٌتحد مع ذاته الروحٌة, كٌانه األعلى. أنت, و لٌس الشٌط

كعربة زمنٌة لكً تعبر عن نفسك فً العالم المادي. بهذه النظرة الواقعٌة َتعرؾ أن أي شًء ٌسًء إلى جسدك ال ٌإثر على 

لجسد, حدث لك كٌانك الحقٌقً. ٌإثر على كٌانك فقط عندما ُتَعّرؾ عن نفسك من خالل الجسد و تإمن بالوهم أن ما حدث ل
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أٌضا. أنت المسإول عن تؽٌٌر إحساسك بالهوٌة الشخصٌة. مصدر القوة عندك هو أن تعرؾ أن الذات الواعٌة هً إمتداد 

  للخالق, فتشعر أن ال أحد ٌقدر أن ٌإذٌك. 

مفتاح السالم على األرض هو فً أن تتؽلب الناس على االحساس باالنفصال عن هللا. الشعور باالنفصال عن هللا ٌسبب األخ 

أن ٌقوم ضد أخٌه, و أمة تقوم ضد أمة أخرى. الشعور باالنفصال عن هللا ٌسبب الموت الروحً, ألن النفس خسرت هوٌتها 

حٌاة". كلمة "حٌاة" تعنً أننً أرى ذاتً هً إمتداد لذاتً الروحٌة, التً هً بالتالً الحقٌقٌة التً هً المعنى الحقٌقً لكلمة "

 إمتداد هلل, هللا الواحد خلؾ كل األشكال الظاهرة. 

٠ٛعل هثبٛ ٚاؽل ٠غّغ وبفخ اٌل٠بٔبد ٚ ٘ٛ هٍبٌخ ٚاؽلح ٟ٘ هٍبٌخ اٌٛؽلح, اٌوٍبٌخ اٌزٟ رمٛي: ا٨َٔبْ ٘ٛ ٚاؽل ِغ هللا ٚ أْ 

ٔفٖبي ػٕٗ ٘ٛ ُٚ٘. ٍِىٛد هللا ٘ٛ ؽبٌخ ٚػٟ. ػٍٝ ا٨َٔبْ أْ ٠غ١و ؽبٌخ ٚػ١ٗ اٌّج١ٕخ ػٍٝ ا٨ؽَبً ا٨ؽَبً ثب٨

ثب٨ٔفٖبي ػٓ هللا ٚ ٠ؼبٔك اؽَبً عل٠ل ثب٠ٌٛٙخ, ١ٌٌ ِئٌٍ ػٍٝ ا٨ٔفٖبي, ثً ػٍٝ اٌٛؽلح ِغ هللا. ٍو اٌؾ١بح ٘ٛ أْ رؼوف 

ِزلاك هلل اٌٛاؽل, ٚ أْ وً ّٟء ؽٌٛٙب ٘ٛ اِزلاك هلل اٌٛاؽل. ؽ١ٕئن أْ إٌفٌ ػ١ٍٙب أْ رّٕٛ فٟ ٚػٟ اٌناد ؽزٝ رؼوف أٔٙب ا

". ٌٙنا ٠ّىٕٕب أْ ٔمٛي: " أٔذ أ٠ٙب ا١ٌَّؼ ٘ٛ اٌىوِخ, ٚ  ّٟ ٍٛف رمٛي: "أٔب ٚ ا٤ة ٚاؽل". ٠مٛي ا١ٌَّؼ: "أٔب ف١ىُ, ٚ أٔزُ ف

ّٟ ٚ أٔب ف١ه. ٌنٌه أٔذ ٘ٛ أٔب, ٚ أٔب ٘ٛ أٔذ".    ٔؾٓ ا٤غٖبْ. أٔذ ف

 

 

القدس الروح   

و ٌدع الروح القدس أن ٌهب من خالل كٌانه الداخلً. إن عدم إستدعاء الروح القدس لكً  االنسان الروحً هو الذي ٌدعو

ٌهب فً الكٌان الداخلً هو بالذات الخطٌئة ضد الروح القدس التً تكلم عنها ٌسوع. لكً نفهم آلٌة هبوب الروح القدس فً 

وح القدس له سبع صفاة أساسٌة, معروفة باسم األشعة السبع. لكً نفهم هذه الصفاة أو االنسان ٌجب معرفة هذا الشرح: الر

األشعة المختلفة و عملها المختلؾ فً حٌاة االنسان, علٌنا أوال أن نعرؾ العالقة بٌن كافة مظاهر هللا, أعنً هللا األب, هللا األم, 

 هللا االبن و هللا الروح القدس. 

 بشكل سهل ٌقبله عقلنا نؤخذ مثال اآللة السٌنمائٌة. ُتعطً آلة السٌنما نورا ٌظهر على الشاشة بشكل لفهم عمل كافة مظاهر هللا

صور متحركة. اآللة تصدر نورا أبٌض فقط. ٌمكننا أن نشبه اللمبة التً تصدر النور األبٌض فً اآللة إلى هللا األب. األب 

ٌعرؾ باسم الروح القدس و ٌؤخذ صفاة الروح القدس السبع. لذلك فان  مصدر كل النور. عندما ٌصدر النور عن اللمبة )األب(

الدافعة. ابن هللا هو وعً الحٌاة  الروح القدس هو النور الذي ٌشع فً كافة مستوٌات الخلٌقة و ٌعطٌها الحٌاة, الحركة و القوة

ٌُخلق. هذا هو الشرٌط السٌنمائً الذي نجد فٌه  بالمسٌح, الذي هو فً الواقع حالة عقل عنده القالب أو المخطط للشكل الذي 

 الصور المختلفة. 

المسٌح هو  االبن هو حالة وعً. واضح فً هذا الشرح أن نور الروح القدس ٌصدر أو ٌنبثق من األب فقط مصدر النور.

ر الملقاة علٌها من الوعً الذي ٌرى وحدة كل الحٌاة, وحدة الخالق مع الخلٌقة. .  الشاشة تمثل األم اآللهٌة التً تجسد الصو

اآلن, نجد أن هللا األب ٌعمل مثل لمبة النور. ٌصدر األب  الشرٌط السٌنمائً. انها النور الذي ٌجسم االشكال فً العالم المادي.

ًّ كل الخلٌقة. هذا النور هو طاقة الروح القدس الذي ٌمر من خالل الشرٌط السٌنمائً, وعً الحالة  أعنً نور طاقة روحٌة تح

ٌح, و ٌتلّون حسب الصور الموجودة على الشرٌط, أعنً الصور الموجودة فً عقول الناس. عندما ٌصل نور الروح بالمس

. ٌتم القدس النقً إلى الصور العقلٌة ٌتكٌؾ حسبها أي ٌتلون بلونها, و ٌظهر على الشاشة الحٌاتٌة التً هً طاقات األم االلهٌة

ٌُلقى  على واقع الحٌاة الصور الملونة ؼٌر النقٌة أو النقٌة. األم االلهٌة تعكس ذلك بإسقاط طاقة الروح على و تجسم كل ما 

 علٌها من خالل قوة الروح القدس و عقول الناس. 
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و بالمناسبة ٌجب أن تعرؾ هنا أن مرٌم أم ٌسوع معروفة باسم أم النور, ألنها تمثل األم االلهٌة لدى كوكب األرض. هذه هً 

م أم ٌسوع الٌوم. قالئل من المسٌحٌٌن ٌعرفون هذه الحقٌقة عن مركز مرٌم أم ٌسوع فً العالم الروحً. فً الواقع, عظمة مرٌ

ٌجب أن ٌتوسع مفهوم الثالوث لكً ٌتضمن األم االلهٌة, المظهر االنثوي هلل. الخالق هو المظهر المذكر هلل, و ٌشكل قطبٌة مع 

خلق من اتحادهما األبن, وعً المسٌح الكونً. الروح القدس هو الحركة الدافعة الخالقة مظهر هللا المإنث, و الذي ٌنتج أو ٌُ 

 التً تدع وعً المسٌح الكونً أن ٌهب إلى مختلؾ األشكال فً عالم الشكل. 

لتً ٌمكن تشبٌه األب إلى الخالق. األبن هو وعً المسٌح الكونً, الذي خلق منه كل شًء. الروح القدس هو القوة الخالقة ا 

هً مثل تٌار طاقة تهب باستمرار من الخالق, من خالل كافة مستوٌات الخلٌقة, إلى كل مستوٌات عالم الشكل. الروح القدس 

ٌعمل دائما على إعادة كل الطاقة إلى حالة النقاوة و كمال هللا. ٌسمً الهندوس الروح القدس "شٌفا" أو المخرب الذي ٌخرب 

ع هللا. كل ما هو ؼٌر حقٌقً و متوافق م  

األم. إنه الكلمة المتجسد, أعنً أنه المادة االساسٌة التً استعملت لكً تخلق -وعً المسٌح الكونً هو االبن الوحٌد هلل األب

عالم الشكل ) الكلمة التً بها كل شًء كّون(. لذلك فان وعً المسٌح الكونً حاضر فً كل مكان بدون اثتثناء. حتى فً 

ٌاة بالمسٌح. ٌخدم ذات المسٌح هذا )الكلمة( كوسٌط بٌن هللا و االنسان, بٌن النفس )الذات الواعٌة( أعماق الجحٌم تجد وعً الح

و الذات الروحٌة المقٌمة دائما فً العالم الروحً. ذات المسٌح دائما حاضرة مع النفس, و هذا ٌعنً أنه بصرؾ النظر عن ما 

س دائما لها القدرة على االتصال مع ذات المسٌح. ذات المسٌح فً تفعله النفس و تنحدر إلى مستوى وعً منخفض, فان النف

كٌان االنسان هً النور الذي ٌنٌر كل نفس تؤتً إلى العالم, تعمل دائما على توجٌه النفس لكً تعود إلى البٌت األبوي 

 السماوي.  

ر الروح القدس النقً من خالل عقله و هكذا نجد أن االنسان دائما ٌخلق واقعه على األرض. ٌحدث ذلك عندما ٌمر تٌار نو

الواعً و عقله ؼٌر الواعً, حٌث ٌتكٌؾ أو ٌتلون حسب الصور الكاملة أو ؼٌر الكاملة التً ٌتمسك بها االنسان و ٌخلق من 

وح خاللها واقعه الحٌاتً. ٌخلق االنسان هذه الصور باستعمال صفاة هللا أو سوء استعمالها. هذه هً السبع صفاة األساسٌة للر

القدس, و عكس هذه الصفاة: قوة هللا )تحكم, تسلط(, حكمة هللا )جهل(, محبة هللا )بؽض(, نقاوة هللا )نجاسة, عدم الطهارة(, 

 حق هللا )خداع, كذب(, سالم هللا ) تعدي(, و حرٌة هللا )عبودٌة(. 

أنت بالتالً ٌمكنك اكتشاؾ هللا فً داخلك  جاء ٌسوع المسٌح إلى العالم لكً ٌقول لكل انسان: "أنا اكتشفت هللا فً داخلً, و

مثلً. عندما تكتشؾ هللا فً داخلك, سوؾ تعلم انه ذات االله الذي أنا اكتشفته فً داخلً. لذلك سوؾ تعرؾ أنك أنت و أنا 

, فً تى عقولنا الجسدٌة.واحد على المستوى األعمق, الذي ٌتجاوز االنفصال ألجسادنا المادٌة و ح ًّ شخص  جاء المسٌح الح

ٌسوع, لكً ٌبرهن عن هذه الوحدة العمٌقة للناس, و لكً ٌعملوا على تحقٌقها. لكن ماذا فعل الناس بتعالٌم ٌسوع و القدوة 

الحٌاتٌة التً قدمها؟ إستمروا فً االعتقاد بوهم وجود هللا الخارجً و الطرٌق الخارجً للخالص و رفضوا تعالٌمة عن الحٌاة 

, قتلوا ابن االنسان الذي صار ابن هللا عندما وقؾ أمامهم بالجسد. الداخلٌة. قتلوا المسٌح ال ًّ ح  

( ؟ هذه المسؤلة َحٌرت عقول أبناء 20لماذا ال ُتؽفر الخطٌئة ضد الروح القدس, أما الخطٌئة ضد إبن االنسان ٌتؽفر )متى 

ٌُعرؾ حلها. الروح القدس هو مظهر من هللا, من قوة هللا, المسٌح الح ًّ كل حٌاة و تصبح أكثر, فهو ٌعمل الكنٌسة و لم  ٌُح  , ًّ

دائما على نمو الخلٌقة. ٌساعد الروح القدس على نمو االنسان فً هللا لٌصبح أكثر مما هو علٌه, و ٌحث االنسان أن ال ٌبقى 

حد هللا و ٌمنع ثابتا فً مكانه متعلقا بالهوٌة االنسانٌة المحدودة ؼٌر الكاملة. و هو أٌضا العامل المخرب )شٌفا( ألي شكل ٌ

, ال ٌؤتً من الخارج, بل من داخل االنسان و ٌعطٌه الخبرة  النفوس من النمو. ًّ الروح القدس هو مظهر من المسٌح الح

الروحٌة. المعزي هو جزء من روح ٌسوع المسٌح, "ٌكسر من أجلك" لٌكون معلما "ٌعلمك كل شًء" و ٌهدٌك فً داخل 

 اإلبنو اتحد مع نفسه, أعنً ذاته الواعٌة. َمن ٌقول أن الروح القدس ٌنبثق من األب و . الروح جاء إلى ٌسوع من اآلب عقلك

  ٌظهر انه ال ٌعرؾ شٌئا عن عمل الروح القدس. 

ًّ الذي ٌؤتً الى كٌانك, عندما ترفض اإلستماع الى هذا المسٌح   الخطٌئة ضد الروح القدس هً عندما تنكر المسٌح الح

دما ترفض أن تؽٌر وعٌك و تتخلى عن األنا. هذه الخطٌئة ال تؽفر ألن رفض الروح القدس فً الداخلً, الروح القدس, عن
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داخلك ٌحدث على مستوى من وعٌك أعمق من أعمالك الخارجٌة. من الممكن أن ٌكون لدٌك فرق, انفصال بٌن أعمالك 

كنك أن ترفض الروح. المستوى األعمق هو الخارجٌة و أفكارك الداخلٌة, وعٌك الداخلً. على المستوى األعمق من كٌانك, ٌم

القلب, مركز الكٌان. عندما تتكلم من فمك تعبر عما ٌملء قلبك, قلبك الذي هو مركز االحساس بالهوٌة الروحٌة. سوؾ تستمر 

برفض الروح القدس حتى تتخلى عن االحساس بالهوٌة الكاذبة بؤنك كائن انسانً خاطىء. وطالما أنت ترفض الروح القدس, 

ال تستطٌع التؽلب على أوهامك و الصعود بالوعً و التؽلب على االحساس باالنفصال عن هللا. لهذا, طالما أنت ترفض الروح 

 القدس فً داخلك تبقى خارج ملكوت هللا, وال تدخله إال عندما تقبل الروح القدس وتصبح واحدا معه.         

طٌئة. عندما تترك خطٌئة رفض الروح, حٌنئذ تصبح أنت واحدا مع الخطٌئة ضد الروح القدس ال ُتؽفر حتى تترك الخ 

الروح, ُتؽفر الخطٌئة و تنمو ألنك لم تعد ذلك االنسان الذي أخطؤ. تؤخذ الذات الواعٌة هوٌة الفكر الذي تقبله, الوعً الذي 

حساسك بالهوٌة المائته المحدودة, هو الذي ٌؽفر خطٌئتك عندما تتركها, عندما تؽٌر وعٌك كلٌا, تؽٌر ا أنتتبقى فٌه. لذلك, 

وتقبل االحساس بالهوٌة ؼٌر المحدودة األبدٌة. الوعً القدٌم كان الخطٌئة, و لٌست األعمال الخارجٌة. عندما إنحدرت النفس 

ندما الى وعً منخفض, َعرفت عن ذاتها من خالل العالم, وهكذا فانها تحد هللا و تحد ذاتها. وبما أن النفس هً إمتداد هلل, ع

تحد ذاتك تحد هللا ؼٌر المحدود. ٌؤتً الروح القدس الى االنسان لكً ٌشجعه أن ٌنتقل من هذه الحالة التً تحده. إن رفضت 

الروح القدس ترتكب خطٌئة محدودٌة هللا و محدودٌتك كامتداد هلل, وتضع نفسك فً سجن ظانا أنه ال ٌوجد شًء خارجه. إن 

خطاٌا االخرى, فانك تبقى فً السجن الى األبد, فً حالة عدم النمو الروحً. ُؼفرت هذه الخطٌئة, مثل بقٌة ال  

إذا تكلمت ضد ابن االنسان الذي هو خارج نفسك, ُتؽفر خطٌئتك, ألن هذا هو عمل خارجً. من الممكن أن ٌكون لدٌك 

رفضوا شخص ٌسوع الذي جلب كلمة اختالؾ بٌن أعمالك الخارجٌة و أفكارك الداخلٌة. الٌهود, الذٌن ٌإمنون باهلل الخارجً, 

هللا الحٌة و الذي هو واحد مع الكلمة الحٌة. لهذا قال ٌسوع, من ٌجدؾ على ابن االنسان ٌؽفر له, ألنه شاهده خارج نفسه, ولم 

ٌعاٌن المسٌح الحً داخل جسد ٌسوع. الخطٌئة ضد ٌسوع )إبن االنسان( ُتؽفر ألن االنسان ؼٌر نامً روحٌا ال ٌستطٌع أن 

رى فً شخص ٌسوع الخارجً )ابن االنسان( بؤنه فً الداخل هو المسٌح الحً )ابن هللا(. إن أنت كنت حاضرا بالجسد فً ٌ

حضور ٌسوع, فإن هذا ال ٌضمن معرفتك بهوٌته الحقٌقٌة و قبول تعالٌمه. لماذا؟ ألنه لٌس عندك نمو روحً, عٌن روحٌة 

لسماع رسالته الداخلٌة. لهذا أنت "معزور" , ُتؽفر خطٌئتك ضد ابن  لرإٌة واقع المسٌح الحً فً شخص ٌسوع, وال اذن

االنسان, ضد ٌسوع المسٌح الحً. بسبب العمى الروحً قال ٌسوع لصالبٌه: " ٌا أبتاه, اؼفر لهم, ألنهم ال ٌعرفون ماذا 

 ٌعملون". تؽفر الخطٌئة بمعنى أنها ال تبقى حمل أو عبء ثقٌل على االنسان.  

ًّ الذي ٌؤتً الٌك من الداخل, عدم االصؽاء لصوت المسٌح الداخلً, صوت الخطٌئة ضد ا لروح القدس هً نكران المسٌح الح

الروح القدس. و هذا ٌعنً رفض تؽٌٌر وعٌك الشخصً. طالما أنت ترفض الروح القدس فً داخلك تبقى خارج الملكوت. 

 على ذلك فً شخص بولس الرسول, شاول هذا رفض أنت تدخل الملكوت عندما تصٌر واحدا مع الروح القدس. نجد مثاال

المسٌح الخارجً أوال )ابن االنسان(, لكنه لم ٌرفض المسٌح الداخلً )ابن هللا( عندما ظهر له فً داخل كٌانه. لذلك إهتدى و 

لكً ٌولد ؼٌر حٌاته و صار إمام رسل المسٌح. على االنسان أن ٌتخلى عن األنا, أعنً صلب الذات المائتة على الصلٌب 

ثانٌة. "ان لم ٌولد االنسان من الماء و الروح, ال ٌستطٌع الدخول إلى ملكوت هللا." الوالدة من الماء ترمز إلى عملٌة التطهٌر 

 الداخلً و إماتت الذات المائتة, و من ثم تلٌها الوالدة من الروح القدس التً ٌقوم بها ٌسوع. 

ها. عندما تترك الخطٌئة, أعنً رفض الروح القدس, حاال تصٌر واحدا مع الخطٌئة ضد الروح القدس ال تؽفر حتى تترك

الروح القدس و تؽفر خطٌئتك, ألك لم تعد ذلك الشخص الذي أخطؤ. تولد من الروح الذي ٌحررك من االحساس بالهوٌة 

رج الملكوت. أنت بالذات هو المحدودة. الذي ٌتكلم ضد الروح القدس هو الذي ال ٌرٌد تؽٌٌر نفسه, تؽٌٌر وعٌه الذي ٌبقٌه خا

الذي ٌؽفر خطٌئتك ضد الروح القدس عندما تترك هذه الخطٌئة, عندما تؽٌر حالة وعٌك. حالة الوعً القدٌم كانت الخطٌئة 

الحقٌقٌة, عندما تتركها تؤتً إلى وحدة مع الروح و تصٌر انسانا جدٌدا. ٌتوجب علٌك أن تترك االحساس بانك انسان خاطىء, 

تك الواعٌة أن تولد فً احساس جدٌد للهوٌة. طالما أنت تفكر انك منفصل عن هللا, ال ٌمكنك الدخول إلى الملكوت.  و اقبل ذا  
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ٌُعلنه لالنسان لكً  ًّ أن  ٌُخبر بكل ما ٌرٌد المسٌح الح ٌؤتً الروح القدس بشكل المعّزي الداخلً لكل إنسان. ٌؤتً المعّزي لكً 

ٌّة هم  ٌرتفع عن إطاره العقلً الضٌق و ٌلبس عقل المسٌح. هإالء الذٌن ٌرفضون السماع إلى هذا الصوت الداخلً للكلمة الح

ٌّة اآلتٌة من السماء, من خالل الروح فً الواقع المجدفون على ال روح القدس. ذلك إنهم ٌؽلقون عقولهم عن سماع الكلمة الح

القدس. أن تكون واحدا من تالمٌذ المسٌح لٌس هو أن تشرح الكلمة الصامته الموجودة فً الكتاب المقدس, و إنما أن تكون 

ٌّة فقط ٌ ٌّة. من خالل الكلمة الح مكن لالنسان إتباع وصٌة المسٌح: عبادة هللا من خالل روح منفتحا على سماع الكلمة الح

(. 144كور.0, 0343الكلمة, و لٌس من خالل حرفٌة الكلمة )ٌوحنا   

عبء ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٌىٟ ٠ؼط١ٕب ف١ّوح ٛبلخ اٌوٚػ, ف١ّوح  (.  27:3"أٔزُ ع١ّؼب اٌن٠ٓ اػزّلرُ ثب١ٌَّؼ, ٌجَزُ ا١ٌَّؼ")غ١ٛ٩خ 

مجً ٘نٖ اٌٙجخ, ا١ٌَّؼ, ٌىٟ ٔجلأ ػ١ٍّخ ا٨رٖبي ِغ ماد ا١ٌَّؼ فٟ كافٍٕب ٚ ٔؾ١ب فٟ ؽبٌخ ػ١ٍب ِٓ اٌٛػٟ اٌوٚؽٟ. ػ١ٍٕب أْ ٔ

بٓ اٌؾىّبء اٌن٠ٓ وضّوٚا ِٓ ا٨ّقؼٍّٙب فٟ اٌّضً, اٌنٞ اػطبٖ ٠َٛع , ٘نٖ اٌزملِخ ِٓ ٠َٛع ٚ أْ رَزؼٍّٙب ثؾىّخ, وّب اٍز

ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ,  إٌّٛ فٟ اٌٛىٔبد, ِٓ اٌؼطب٠ب اٌزٟ اػطبُ٘ ا٠ب٘ب ا١ٌَّل. امْ, أٔذ رزًٖ ِغ ٠َٛع ِٓ ف٩ي رٍٕٛه اٌٝ

ثبٍُ ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ فٟ كافٍه. ٠ىْٛ أزٖبه ا١ٌَّؼ, فوػ ٠َٛع ا١ٌَّؼ, ثؤْ ٍُ ٠َٛع" ٠ؼٕٟ رؼج١و "ثب ف١َزغ١ت ٌه.

إٌبً اٌٙجخ اٌزٟ ٠ملِٙب ٌُٙ. أػٕٟ أْ ٠ؤفنٚا ِٓ ٠َٛع عيء ِٓ و١بٔٗ, ِٓ هٚؽٗ اٌنٞ ٠ىَو ِٓ اعٍُٙ ٚ ٠ٚؼٖٛ فٟ  رؤفن

كافً ١٘ىً عَلُ٘, ٚ ٠ؼٍّٛا ػٍٝ ى٠بكرٗ. ٚ ثنٌه رىْٛ اٌٙجخ ا١ٌٙ٨خ ِٓ ٠َٛع ثّضبثخ ف١ّوح رقّو ػغ١ٓ اٌٛػٟ ا٨َٔبٟٔ ٌىٟ 

بػخ ا١ٌَّؾ١خ لٛح ا١ٌَّؼ فٟ ٘نا اٌؼبٌُ اٌجبئٌ.   ٠ظٙو ٍِىٛد هللا ف١ٗ. ٚ ٘ىنا رىْٛ اٌغّ  

اْ وٕذ ِٓ ث١ٓ ا٨ّقبٓ غ١و اٌؾىّبء اٌن٠ٓ أففٛا اٌٛىٔبد فٟ ا٤هٗ, رغبٍ٘ٛا اٌٙجبد اٌزٟ أػطب٘ب ٌُٙ ا١ٌَّل ٚ كفٕٛ٘ب فٟ 

ري٠ل ِٓ ٘نٖ اٌٙجخ, أهٗ ا٤ٔب ا٨َٔبٟٔ أٚ أّٙىٛا فبهعب ٚ ٙبػٛا فٟ ارجبع ٛو٠ك اٌطمًٛ اٌقبهع١خ, ف١ٌٍ ػٕلن ّٟء ٌىٟ 

٘نٖ اٌؼط١خ, ٘نٖ اٌٛىٔخ. اْ ٌُ رىضّو ِٓ ٘نٖ اٌؼط١خ, ٘نٖ اٌق١ّوح ٚ رّٕٛ فٟ ؽ١بح ا١ٌَّؼ, و١ف ٠ّىٓ ١ٌَٛع أْ ٠ظٙو مارٗ ٌه؟ 

اْ ٌُ ٠ىٓ ػٍٝ ا٤لً ّقٔ ٚاؽل ث١ٓ اٌّغزّؼ١ٓ ثبٍُ ا١ٌَّؼ لل وضّو اٌٙجخ اٌزٟ اػط١ذ ٌٗ, أٞ ّٔب هٚؽ١ب, ٚ ىاك ِٓ ػلك 

اٌزٟ أُػط١ذ ٌٗ, ٨ ٠ىْٛ ٠َٛع ؽبٙوا ث١ٓ رٍه اٌغّبػخ, ثبٌوغُ ِٓ وً اٌٍٖٛاد اٌزٟ رملَ, ٚ لواءح اٌىزبة اٌّملً اٌٛىٔبد 

 اٌَّزّوح. ٘نا ٘ٛ فٟ اٌٛالغ ٍو ا١ٌَّؼ اٌنٞ ٌُ ٠ٕزجٗ ا١ٌٗ وض١و ِٓ ا١ٌَّؾ١١ٓ ف٩ي اٌؼٖٛه.  

٘ٛ ّقٔ ِٛعٛك فبهط و١بٔه أٚ ِؾلك فٟ ّقٔ ا١ٌَّؼ ٘ٛ ؽبٌخ ٚػٟ, ٚ ٙل ا١ٌَّؼ ٘ٛ أ٠ٚب ؽبٌخ ٚػٟ. ا١ٌَّؼ ١ٌٌ 

ٚاؽل. ا١ٌَّؼ ٘ٛ ؽبٌخ ٚػٟ اٌٛؽلح, ٚؽلح ِغ ا١ٌَّؼ, ٠َٛع ٚاؽل ِغ ا١ٌَّؼ ٚ ثبٌزبٌٟ ٚؽلرٟ ِغ ٠َٛع. فٟ ٘نٖ اٌٛؽلح أهٜ 

ِزٝ  ٚؽلح وً اٌؾ١بح, ٘جٛة اٌوٚػ. أٔذ ٠٨ّىٕه أْ رفُٙ ٘نا اٌّفَٙٛ ثبٌؼمً, ٚ أّب رؼوفٗ ِٓ ف٩ي فجوح هٚؽ١خ ّق١ٖخ

١ّٔذ فٟ ؽ١بح ا١ٌَّؼ. ٙل ا١ٌَّؼ ٘ٛ أ٠ٚب ؽبٌخ ٚػٟ, ٌىٕٗ ٚػٟ ا٨ٔفٖبي ػٓ اٌٛؽلح, أٗ ٚػٟ اٌّٛد اٌوٚؽٟ, روٜ ماره 

فبهط اٌٍّىٛد ٚػٓ ٚػٟ اٌٛؽلح ث١ٓ هللا ٚ ا٨َٔبْ. ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ ٠ٕىو ٚعٛك ا١ٌَّؼ ف١ه, ف٩ ٠ّىٕه ارجبع ا١ٌَّؼ, رفىو 

ٍىٛد هللا, ٍِىٛد ا١ٌَّؼ, ٘ٛ ٚػٟ هللا, ٚػٟ ا١ٌَّؼ امْ, اٌْقٔ ا١ٌَّؾٟ ٘ٛ اٌنٞ ١َ٠و أْ ا١ٌَّؼ ِٛعٛك فبهط و١بٔه. ِ

فٟ ٛو٠ك كافٍٟ, ٠ورمٟ ثٗ رله٠غ١ب ِٓ ؽبٌخ ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ اٌٝ ؽبٌخ افزجبه ٚػٟ اٌؾ١بح ثب١ٌَّؼ. أصٕبء ا١ٌَو فٟ ٘نا 

أٞ ّٟء فٟ اٌؼبٌُ أوضو ِٓ ا١ٌَّؼ, ٨ ٠َزؾك ا١ٌَّؼ اٌطو٠ك اٌط٠ًٛ اٌزله٠غٟ ٠ٛعٗ ا٨َٔبْ ِؾجزٗ اٌٝ ا١ٌَّؼ. اما وبْ ٠ؾت 

أٞ ٨ ٠َزؾك ا٨رؾبك ِؼٗ. ٚ ٘ىنا ٠ؾًٖ اٌّغب٘ل اٌوٚؽٟ ػٍٝ ػمً ا١ٌَّؼ, ٚ ٘ٛ اٌؼمً اٌنٞ وبْ ٚ ِب ىاي فٟ ا١ٌَّؼ 

 ٠َٛع.   

يء ِٓ و١بٔٗ, أػٕٟ هٚػ ػٕلِب لبي ٠َٛع: "ٍِىٛد هللا فٟ كافٍىُ" لٖل أْ ٠َبػلٔب فٟ افزجبه ؽ١بح هللا فٟ كافٍٕب, فيهع ع

ا١ٌَّؼ اٌّؼّيٞ, وق١ّوح فٟ كافٍٕب, ٌىٟ ٠ُفؼً ػًّ ٘نا اٌٍّىٛد. ر٠ْٛٗ ٘نا اٌزؼ١ٍُ ا٤ٍبٍٟ ١ٌَٛع ٚ اٌنٞ ٍٕت ِٓ أعٍٗ ِٓ 

لجً ع٩ٙء ٠ئِْٕٛ ثؤْ هللا ٍبوٓ فمٜ فٟ اٌفٚبء اٌقبهعٟ, ٠ؼٍُ أْ اٌٍّىٛد ٘ٛ فبهط و١بٔه ٚ اٌّقٍٔ أ٠ٚب فبهط و١بٔه. 

ا اٌزؼ١ٍُ اٌقبٛٝء, اٌنٞ أًّ٘ رؼ١ٍُ ٠َٛع اٌؾم١مٟ, ٍبئل فٟ أوضو ا٤ٍٚبٛ اٌوٚؽ١خ. و١ف ٠ّىٓ ٠٤خ ١٘ئخ هٚؽ١خ أٚ ٥ٌٍف, ٘ن

غٛهٚ هٚؽٟ أْ ٠مٛكٚا ا٨َٔبْ اٌٝ كافً اٌٍّىٛد ٚ ٠ؾٍٛا ثؼٍُّٙ ِؾً ػًّ اٌّؼّيٞ؟ فٟ اٌٛالغ, ٠ٛلف ٘ئ٨ء إٌبً ثغٍُٙٙ 

زجب٘ٗ ٔؾٛ اٌقبهط, ٚ ١ٌٌ ٔؾٛ اٌلافً ؽ١ش ٠غل ماد ا١ٌَّؼ, اٌّؼّيٞ اٌنٞ ٠ؼط١ٗ إٌّٛ اٌوٚؽٟ ٩ٌَٔبْ, ثزغ١١و ارغبٖ أ

ا٨هّبكاد ا٩ٌمِٗ ٚ اٌٛؽلح ِغ ا٤ة.ػٕلِب أؾلهد إٌفٌ )اٌناد اٌٛاػ١خ( اٌٝ َِزٜٛ ٚػٟ ِٕقف٘, هأد مارٙب ثؤٔٙب 

ٕفٌ ا٤ثٓ اٌٚبي, رؼ١ِ فٟ ث١ذ ِٕمُٖ ِٕفٍٖخ ػٓ ا٤ة )اٌناد اٌوٚؽ١خ(, ٚ ثبٌزبٌٟ ِٕفٍٖخ ػٓ ا٢فو٠ٓ. ٚ ٘ىنا ٕبهد اٌ
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ػٍٝ مارٗ. ١َِوح إٌفٌ فٟ ٛو٠ك ا١ٌَّؼ اٌلافٍٟ ٚ اٌٛؽلح ِؼٗ, اٌنٞ ٘ٛ ا١ٌٍٜٛ اٌٛؽ١ل ث١ٓ ا٨َٔبْ ٚ هللا, ٠ئٍ٘ٙب اٌٝ اٌٛؽلح 

 ِغ ا٤ة ٚ ؽ١بح اٌؾ١بح اٌٛافوح. .

ؼٍٗ ِغ ٔفَه, ٤ٔٗ ػٕلن ّؼٛه أٔه أٔذ ٚ ا٢فو٠ٓ ٚػٟ ا١ٌَّؼ اٌنٞ ٠ؼٍٓ ٌه ٚؽلح اٌؾ١بح ٠ج١ٓ أْ ِب رفؼٍٗ ثب٢فو٠ٓ أّب رف

ٚاؽل, غ١و ِٕف١ٍٖٓ. ٚ ٘ىنا ٨ رغوإ ػٍٝ ام٠خ ا٢فو٠ٓ. رٛمٞ ا٢فو٠ٓ فمٜ ػٕلِب رىْٛ فٟ ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ, اٌنٞ ٘ٛ ٚػٟ 

ٚاح ث١ٓ اٌوعً ٚ ا٨ٔفٖبي. أٍٛأ ؽبٌخ ٙل ا١ٌَّؼ ٟ٘ اٌزٟ رٕظو ثٙب اٌٝ ا٨ٔفٖبي ث١ٓ اٌوعً ٚ اٌّوأح, ٚ رؼًّ ػٍٝ ػلَ اٌَّب

اٌّوأح. ٌٙنا ٠ؾزبط ا٨َٔبْ اٌٝ اٌزٛثخ, وّب ػٍّٕب ٠َٛع, اٌٝ رغ١١و ؽبٌخ اٌٛػٟ رله٠غ١ب, ِٓ ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ اٌٝ ٚػٟ 

ا١ٌَّؼ. ٚ ٠ىْٛ اٌزغ١١و, وّب ػٍّٕب ٠َٛع, ِٓ ف٩ي ا١ٌَو فٟ ٛو٠ك كافٍٟ ٕٔظو ف١ٗ اٌٝ وّبي ا١ٌَّؼ ٚ ٔزجؼٗ. أٔذ رؼوف أْ 

موْ ا٤ٚي وبْ اٍُّٙ "أرجبع اٌطو٠ك". ٠ٙٛك أٔطبو١خ أ٨ٚ كػٛا أرجبع ٠َٛع "ا١ٌَّؾ١١ٓ". أرجبع ٠َٛع فٟ اٌ  

ٚاٙؼ أْ ٍِىٛد هللا ٠ّىٓ رؾم١مٗ ٕ٘ب ٚ ا٢ْ, فٟ ٘نٖ اٌؾ١بح ا٤ه١ٙخ, ٚ ١ٌٌ فٟ اٌَّزمجً ثؼل اٌّٛد. ِب ٠فٍٖٕب أ٢ْ ػٓ  

َّبٚٞ ٟ٘ أْ ٠ؼط١ٕب ؽ١بح اٌٍّىٛد, ٠ؾلس مٌه ِٓ ف٩ي اٌٍّىٛد ٘ٛ ؽبٌخ اٌٛػٟ إٌّقفٚخ اٌزٟ ٔؾ١ب ثٙب. هغجخ ا٤ة اٌ

اٌَّبػ ٌٗ ثبهٍبي وً ًِء ٛبلخ اٌز١به اٌؾ١برٟ اٌٝ و١بٕٔب ٌىٟ ٔؾ١ب, ٔزؾون ٚ ٔٛعل ثؾبٌخ اٌٍّىٛد اٌىبٍِخ. رىْٛ َِئ١ٌٚزٕب فٟ 

لٖ فٟ ٠َٛع. ٚٔؼًّ ػٍٝ أْ َٔبػل ػٍٝ ّٔٛ ف١ّوح اٌوٚػ ف١ٕب, فٕغ١و ِٓ ؽبٌخ ٚػ١ٕب ؽَت ٕٛهح ا٨َٔبْ اٌغل٠ل, اٌنٞ ٔغ

ٚلف اٌغٙبك أٚ اٌٖواع, أٞ ٨ ٔمبَٚ اٌْو ثفؼً ػًّ اٌْو, ٔؾٛي اٌقل ا٢فو ٨ٚ َٔؼٝ ٩ٌٔزمبَ ٚ ٔىْٛ فٟ ؽبٌخ هكح فؼً 

ِٖؾٛثخ ثؼلَ اٌّمبِٚخ, ا٩ٌػٕف, ٚ اػطبء اٌّؾجخ غ١و اٌّْوٚٛخ. ًّٔء اٌؼمً ثىً ِب ٘ٛ ؽك, ٛب٘و, ػبكي. ٔزىٍُ ػٓ وً 

ذ ؽَٓ ٚ ف١ٍٚخ. ثٙنا اٌٛٙغ ا٠٨غبثٟ ٨ ٔلع ١ٍّل ٘نا اٌؼبٌُ أْ ٠غٟء ٚ ٠غل ّٟء ػ١ٍٕب, فٕمغ فٟ رغوثزٗ ٚ ٕفبح ِؾججخ, ١ٕ

(. ػٕلِب ٔىْٛ ٚاؽلا ِغ هٚػ اٌؾك ٌٔٛل ِٓ عل٠ل ٚ ٔزغٍت ػٍٝ اٌقط١ئخ, ا٨ؽَبً اٌىبمة ثبٌجو ٠30:14زؾىُ ف١ٕب )٠ٛؽٕب 

(. 16اٌٍّىٛد )٠ٛؽٕب  اٌقبهعٟ ٚ ك٠ٕٛٔخ ا٢فو٠ٓ اٌزٟ رجم١ٕب فبهط ؽ١بح  

أكد ٌسوع أن كالمه لٌس مقتصرا فقط على ما قاله فً اإلنجٌل, و إنما ٌضاؾ الٌه تعلٌم جدٌد عندما قال: "عندي كالم كثٌر 

ًّ دائما كالم كثٌر لكً ٌعطٌه لمن هو منفتحا 20421ألقوله لكم, و لكنكم ال تقدرون اآلن أن تحتملوه")ٌوحنا  (. عند المسٌح الح

سماعه, و الُمعطى من خالل الروح القدس. لذلك ال ٌكفً تكرٌم ٌسوع بالفم فقط, بل ٌجب علٌك أن تفتح قلبك إلستقبال على 

ٌّة. هذا هو جوهر العهد الجدٌد الذي جاء ٌسوع المسٌح لكً ٌدشنه. تمم ٌسوع المسٌح شرٌعة موسى بإعطاء تعالٌم  كلمته الح

ٌّة اآلتٌة لهم من هللا إلى أعلى منها, كما نجدها فً الموعظة على ا لجبل. و تمم خدمة األنبٌاء الذٌن كانوا ٌتكلمون الكلمة الح

ٌّة من المسٌح فً قلوبهم و إعالنها ٌّة اآلتٌة من هللا, إضافة أٌضا تؤهٌل أتباعه الستالم الكلمة الح  الناس, بتكلمه أٌضاً الكلمة الح

ى و أدى إلى انتشار المسٌحٌة فً العالم. ذلك ان المسٌحٌة إستعملت قوة للناس. هذا ما حدث فعال فً القرون المسٌحٌة األول

الكلمة و لٌس قوة السٌؾ. لؤلسؾ, ٌمكننا القول أن ٌسوع "فشل" فً إبقاء حركته الروحٌة على قٌد الحٌاة. ذلك إن تٌار الكلمة 

قائد ثابتة, ُمهٌمن علٌها مفاهٌم ٌهودٌة و إنقطع عن الناس عندما تحولت حركة ٌسوع الروحٌة الى دٌن خارجً ذات تعالٌم و ع

ؼرٌبة. و هكذا نسً الناس عظمة, قوة, و قداسة الحركة الروحٌة األولى لٌسوع التً كانت تتبع الطرٌق الداخلً للعبادة و التً 

.كانت معروفة بإسم "أتباع الطرٌق".   

, علٌنا أن نتؤمل فً معنى القول التالً:  "أنا هو الطرٌق, المسٌح هو الوسٌط الوحٌد بٌن هللا و االنسان. لكً نفهم هذا التعلٌم

(. سبب شرح و فهم قول ٌسوع المسٌح هذا أكثر الصراعات 1423الحق, و الحٌاة: ال أحد ٌؤتً إلى اآلب إال بواسطتً")ٌوحنا 

ن نعرؾ أن ٌسوع بشر الفكرٌة و الجدل فً الكنٌسة, من أي قول آخر, للوصول إلى المعنى الحقٌقً له. أوال, من المهم أ

باتباع طرٌق داخلً للحٌاة الروحٌة, ولم ٌبشر باتباع طرٌق خارجً. كان دائما ٌتكلم عن أهمٌة وضع القلب, الكٌان الداخلً, 

و لم ٌهتم بالوضع الخارجً الذي ٌظهره االنسان. ال بل تحدى هإالء الذٌن ٌبدون مظاهر جمٌلة من الخارج, لكن من الداخل 

ل شر. لذلك نكتشؾ و نرى أن مفتاح الخالص, حسب تعالٌم ٌسوع, هو وضع القلب, نقاوة الكٌان الداخلً. مملوئٌن من ك

ٌمكننا أن ندعو هذه الكٌنونة الداخلٌة بؤنها حالة وعً الحٌاة بالمسٌح. لذلك كل من ٌصل إلى نمو روحً, أعنً إلى درجة ما  

اآلب االلهً. من حالة الوعً فً الحٌاة بالمسٌح هو فقط ٌؤتً إلى   
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الوصول إلى وعً الحٌاة بالمسٌح ال ٌحدث فجؤة, كما ٌفكر البعض. لم ٌعلم ٌسوع عن خالص آنً أو أوتوماتٌكً. وعً الحٌاة 

بالمسٌح ٌتطلب حٌاة داخلٌة نقٌة تحدث من خالل عملٌة تدرٌجٌة, ٌتخلص فٌها االنسان من الموانع و العقبات الداخلٌة التً 

سوء استعمالنا للطاقة االلهٌة المارة فٌنا, و التً بدونها ال ٌمكن أن نحٌا, نتحرك و نوجد فً هللا. هذه نتجت عن جهلنا, عن 

ٌُساء استعمالها ال ُتتلؾ, ال َتختفً من الوجود, و إنما تتحول إلى شكل آخر من الطاقة ذات ذبذبات منخفضة تسبب  الطاقة التً 

ة فٌنا. إنها نتائج عمل الخطٌئة. هذه الطاقة المنخفضة ٌجب أن ُترفع و تعود إلى موانع و عقبات لمرور الطاقة االلهٌة النقٌ

أصالتها بواسطة استدعاء الروح القدس الذي ٌنقٌها فال ٌعود االنسان منقسما على ذاته, بل ٌشعر بوحدة داخلٌة, فرح و سالم. 

ٌُظهر درجة علٌا من وعً الحٌاة بالمسٌح, كما برهن على ذلك  عندما ٌستمر االنسان السٌر فً هذا الطرٌق الروحً الداخلً 

ٌُظهر المجاهد الروحً حالة ملء الحٌاة بالمسٌح التً برهن  بعض تالمٌذ ٌسوع. على مستوٌات علٌا من هذه المسٌرة الروحٌة 

 علٌها ٌسوع من خالل حٌاته. 

التً أعطاها إلى الجموع, إعطاء تعالٌم داخلٌة كان جزء من مهمة ٌسوع, المعلم الروحً, باالضافة إلى التعالٌم الخارجٌة 

ٌتوجب على النفس إتباعها لكً تتحد مع المسٌح, جوهر كٌانه. هذا الجزء الروحً كان معلقا باظهار ٌسوع للناس الطرٌق إلى 

انٌة تحقٌق هذا المسٌحانٌة الشخصٌة, من خالل حٌاته. قدم ٌسوع, من خالل حٌاته, المثل, القدوة, النموذج الذي َعّبر عن امك

الطرٌق الداخلً, و جعله عبرة للناس. نعم, علم ٌسوع عن طرٌق المسٌحانٌة الشخصٌة, تحت إشرافه. لم ٌعلم ٌسوع عن 

طرٌق أرثوذكسً, كاثولٌكً أو برتستانتً, معترؾ به من قبل الناس. وأٌضا, لم ٌعلم ٌسوع عن طرٌق عبادة حسب الطقس 

ك. إعلم أن الكلمة االلهٌة الذي كان فً البدء و خلق كل شًء به مشكل من صوت و نور. البٌزنطً, السرٌانً أو السالفونٌ

َمْن ٌتوصل إلى مراحل علٌا من الوعً الروحً ٌسمع داخلٌا باذنه الروحٌة صوت الكلمة كموسٌقى جمٌلة جدا, لها نؽمات 

  ال الروحٌة.عدٌدة. تجذب هذه النؽمات الجمٌلة الذات الواعٌة )النفس( إلى إعلى المناز

ٌقول ٌسوع: "ملكوت السماوات موجود فً داخلكم." ما ٌوجد فً داخلنا؟ ٌوجد عقلنا, توجد حالة الوعً التً نعٌش فٌها. هذا 

ٌُستبدل بالعقل الذي كان و ما ٌزال فً المسٌح ٌسوع. حالة الوعً ٌجب أن تتحول إلى حلة وعً الحٌاة  العقل ٌجب أن 

سان الشعور بإحساس جدٌد للهوٌة, و هو أنه كائن روحً. اآلن أنت تفهم معنى قول ٌسوع: "عندما بالمسٌح. و هكذا ٌبدأ االن

تبدأ فً عملٌة التوبة, تبدأ فً عملٌة الدخول إلى ملكوت هللا." و هذا ٌعنً عندما تؽٌر من وضع اطارك العقلً, عندما تؽٌر 

. هذا هو جوهر المسٌرة فً طرٌق الحٌاة الروحٌة.  من حالة وعٌك, تبدأ إختبار الحٌاة الوافرة, حٌاة ملكوت هللا  

عندما تكون أفكارك, شعورك و أعمالك فً توافق مع قوانٌن هللا, فانك ُتولد طاقة بناءة تصٌر كنزا لك فً السماء)متى 

لكرما السلبٌة العائدة (. و هكذا تنتج أعماال صالحة, كرما اٌجابٌة. إذا كان الكنز كبٌرا, فان ٌكون ترسا منٌعا ٌحمٌك من ا2441

إلٌك ٌوما ما. األعمال الصالحة, الكرما االٌجابٌة تلؽً الكرما السلبٌة العائدة إلٌك بشكل حوادث سالبٌة و أمراض متعددة. و 

عرؾ أنك تحصد ما تزرع. الكونٌة و تكون محمٌا دائما. اهكذا أنت تعٌش فً توازن حٌاتً, فال تتؤثر بما تعكسه علٌك المرآة 

قانون ال ٌتؽٌر. لذلك ازرع األعمال, األفكار و الشعور الذي فً توافق مع وصاٌا هللا و قوانٌنه.  هذا   

نعم, ٌمكنك أن تحمً نفسك ضد الضربات التً تؤتً إلٌك فً الزمن ؼٌر المحدد من خالل أفكارك االٌجابٌة, عواطفك 

ة. االعمال الصالحة لٌست مقصورة على بعض االعمال االٌجابٌة و أعمالك االٌجابٌة. هذا هو المقصود باالعمال الصالح

الخارجٌة. االعمال الصالحة تتضمن أفكارك, شعورك, ألن العمل الخارجً ٌنتج عن حالة نفسٌة تبدأ على مستوى األفكار و 

ن ثم تتحول الشعور. ال ٌظهر العمل السلبً من ال مكان. ٌبدأ العمل السلبً بشكل فكر سلبً, الذي ٌعطً عاطفة سلبٌة, و م

إلى عمل خارجً. ٌقول ٌسوع: " ال ٌكفً أن تمتنع عن عمل الزنا, ٌجب أن تتؽلب أوال على الرؼبة فً فعل عمل الزنا" 

(. تجد هنا أن علٌك أن ال تكتفً باالمتناع عن األعمال السلبٌة, علٌك أٌضا أن تنقً أفكارك و شعورك. عندما 0143)متى 

مر من خاللها تٌار الروح القدس بدون مانع و ٌشعر االنسان بالراحة النفسٌة و إتصاله مع تكون األفكار و العواطؾ نقٌة ٌ

 ذاته الروحٌة. 

على النفس أن تمر فً مرحلة تحول كامل قبل أن تتؤهل لكً تدخل نهائٌا إلى الجنة, إلى العالم الروحً. نجد هذا التعلٌم فً 

 ٌلبس ثٌاب العرس, فؤمر الخدام قائال: اربطوا ٌدٌه و رجلٌه و اطرحوه آخر مثل ولٌمة العرس, حٌث أن الملك وجد رجال ال
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(. تشبه ولٌمة العرس فً هذا المثل الدخول إلى الجنة, إلى العالم الروحً. لكً تدخل النفس 00فً الظلمة الخارجٌة )متى 

ن تكون فً إطار عقلً ٌستجٌب ألي موقؾ نهائٌا إلى العالم الروحً, إلى ملكوت هللا علٌها أن تتحول فً حالة وعٌها. علٌها أ

فً الحٌاة بالمحبة. و هذا ٌعنً أن علٌها أن تتخلى عن اإلطار العقلً أو حالة الوعً التً تسبب لها أن تستجٌب لمواقؾ الحٌاة 

ان فٌها مربوط الصعبة بعدم روح المحبة. حالة الوعً السلبٌة هذه, الخالٌة من المحبة, هً التً َعَبر عنها المثل, ٌكون االنس

الٌدٌن و الرجلٌن و ُملقى فً الظلمة الخارجٌة. أعنً ٌكون االنسان فً حالة وعً ٌشعر من خاللها انه منفصال عن هللا و عن 

ملكوته. الظلمة الخارجٌة تعنً الحٌاة المنعدمة اختبار ملكوت هللا. و هكذا ٌظهر لنا أن الظلمة  هً فً داخل الوعً االنسانً, 

ٌّة سماوٌة, المعدة فقط ألبناء هللا. ؼٌر المستن   ٌر بنور المحبة. عندما ٌصٌر االنسان محبة هللا و ٌلبس عقل المسٌح, ٌختبر حر

علم ٌسوع فقط طرٌق الوحدة مع المسٌح فً الكٌان الداخلً. لذلك ال أحد أو منظمة ٌمكنها أن تحل محل عمل ذات المسٌح فً 

سٌح الداخلً, و لٌست هً جمع الفرق المسٌحٌة المختلفة بالتعالٌم فً اتحاد واحد, فً داخلنا. الوحدة هً وحدة روحٌة مع الم

منظمة واحدة ذات تعلٌم واحد. هذا من المستحٌل أن ٌحدث, ألننا نعرؾ األطر العقلٌة المنؽلقة التً تسود على ؼالبٌة رجال 

روحٌة, بل أهمٌة اجتماعٌة فقط, تظهر للناس فً الدٌن. و ان حدثت هذه "الشوربة" العقائدٌة فسوؾ ال ٌكون لها أهمٌة 

ٌجب أن نعرؾ أن ٌسوع أسس حركة روحٌة, كان كل واحد فٌها متحدا مع شخصه االلهً, لذلك استطاع  جماعة واحدة.

ٌسوع أن ٌتكلم و ٌبشر من خاللهم. استمرت هذه الحركة فً الوجود نحو أكثر من مئة سنة. إذن, الوحدة هً مع ذات المسٌح 

الكٌان الداخلً, و لٌست الوحدة الشكلٌة  بٌن مخلؾ شرائح المنظمات الخارجٌة.     فً  

فً ضوء التعلٌم عن أن المسٌحانٌة الشخصٌة هً مفتاح الخالص, ٌجب أن نعرؾ الحل حول الجدل الذي قام فً األوساط 

: " ٌساعد هللا الذٌن ٌساعدون أنفسهم", هو الكنسٌة فً الماضً فٌما ٌتعلق اذا كّنا نخلص بواسطة النعمة أو األعمال, القول

صحٌح, و ٌدعمه مثل ٌسوع حول تكثٌر الوزنات. الخادم الذي أخفى الوزنات و لم ٌتاجر بها, ُحكم علٌه ألنه لم ٌكثرها. إذا 

زرع, و هللا ٌعطً كّنا ننتظر, بطرٌقة سلبٌة, حتى تخلصنا نعمة هللا, فاننا نرتكب األثم لعدم تكثٌر وزناتنا. على االنسان أن ٌ

النمو. و هذا ٌعنً, ان لم نعمل شٌئا, فلٌس لدى هللا أي شًء لكً ٌنمٌه لنا. النعمة االلهٌة و األعمال الصالحة كالهما 

ضروري للخالص. ال نخلص بدون نعمة, لكن النعمة ال تعمل بدون تمٌٌز, تعمل النعمة فً تكثٌر أعمالنا الصالحة. علٌنا أن 

د, من خالل أعمالنا الصالحة, لكً ندع هللا أن ٌكثره من خالل نعمته. و هكذا نكون مستحقٌن الستالم النعمة نزرع الزرع الجٌّ 

 التً تساعدنا على خالص نفوسنا.   

الجنة إلى الحٌاة فً جحٌم هذا العالم,  سقط آدم من نحتاج إلى خالص النفس ألننا خسرنا إتصالنا مع ذات المسٌح فً داخلنا. 

لبه, ولم ٌعد ٌجد ملكوت هللا فً كٌانه. ٌجب أن نعرؾ أن ذات المسٌح فً داخلنا هً "مفتاح المعرفة" الذي تكلم طرد من ق

ٌتجاهلونه. ذلك انهم مكتفٌن بالمعرفة الخارجٌة بواسطة العقل الجسدي, متاجاهلٌن أن ملكوت هللا  ما ٌزال الناس عنه ٌسوع,

كتشؾ مفتاح الدخول إلٌه. ٌذكرنا ٌسوع بوجود ذات المسٌح, أعنً مفتاح المعرفة, موجود فً داخلنا, و فً داخلنا علٌنا أن ن

ٌُفعل واقع المسٌح "النائم" فً داخلنا. فً بدء  فً كٌاننا الداخلً, و هو ٌعطٌنا جزء من كٌانه, جزء من طاقة نور المسٌح لكً 

و كؤنها بعٌدة عّنا. عندما نستمر فً المسٌرة نشعر أن المسٌرة نحو االتحاد مع المسٌح, نشعر بؤننا منفصلٌن عن ذات المسٌح, 

 المسافة بٌننا و بٌن ذات المسٌح تنقص و نتؽلب على االحساس باالنفصال, إذ نبدأ االتحاد مع ذات المسٌح فٌنا. 

ة ذواتنا كائنات االتحاد مع ذات المسٌح, حتى إلى درجة قلٌلة, ٌشعرنا بؤننا كائنات روحٌة أبدٌة متصلة مع هللا, بدال من رإٌ

إنسانٌة مائتة و منفصلة عن هللا. و هكذا تتؽٌر رإٌتنا النفسنا, هلل و الكون, إننا اآلن كائنات ممسوحة بالمسٌح, أبناء و بنات هلل 

. المهم أن َتعرؾ هو أنك عندما تظهر ملء الحٌاة بالمسٌح, ُتّعرؾ عن ذاتك من خالل ذات المسٌح. و هذا ما برهن عنه  ًّ الح

ع من خالل أعماله و تعالٌمه. لكً تستحق المسٌح, أعنً لكً تتحد معه, علٌك أن تتخلى عن كل تعلق أرضً, بما فً ٌسو

ذلك التعلق باألهل و األصدقاء و األقارب و األمالك الخاصة. بقدر ما أنت تتخلى عن التعلق بالعالم, بقدر ما تتحد مع المسٌح. 

للمسٌح أن ٌسود على حٌاتك. بقدر ما تدعو الروح القدس أن ٌهب فً كٌانك, ٌقدر ما بقدر ما تتنقى داخلٌا, بقدر ما تسمح 

 تإهل لكً ترتقً بالوعً الروحً.
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عندما أنت تكون على المستوى المنخفض من المسٌحانٌة الشخصٌة تفهم أن مفتاح الخالص هو وعً الحٌاة بالمسٌح. ترى 

ها, تقول: " وعً الحٌاة بالمسٌح هو الطرٌق, الحق و الحٌاة: ال أحد ٌؤتً إلى ذلك بؤنه حالة وعً علٌا, و ألنك لم تصل بعد إلٌ

اآلب إال بواسطته." و لكن عندما تصل إلى ملء المسٌحانٌة الشخصٌة, ُتَعّرؾ عن ذاتك من خالل وعً الحٌاة بالمسٌح, أعنً 

ٌن وعً الحٌاة بالمسٌح. أنت اآلن تستبدل عقل المسٌح. فً هذه الحالة العلٌا من الوعً الروحً ال ترى انفصال بٌنك و ب

العقل الجسدي بعقل المسٌح الذي كان و ما زال فً المسٌح ٌسوع. لذلك أنت تقول اآلن:" أنا هو الطرٌق, الحق و الحٌاة: ال 

 أحد ٌؤتً إلى اآلب, إال بواسطتً." تماما, كما قال ٌسوع المسٌح. 

و", لم ٌقولها من خالل كائن انسانً مائت. كان ٌسوع ٌقولها بما أنه كائن عندما صرح ٌسوع باألقوال التً تبدأ ب "أنا ه

روحً, كائن ممسوح من قبل المسٌح. كانت أقواله هذه تشٌر إلى وعً الحٌاة بالمسٌح الذي َعّبر عن ذاته من خالله. و هذا 

لكونً هذا هو إبن هللا الوحٌد, الذي ٌعنً أن وعً الحٌاة بالمسٌح, عقل المسٌح, كان ٌتكلم من خالل ٌسوع. عقل المسٌح ا

صار ٌسوع واحد معه. إذن, القول ٌشٌر إلى أن عقل المسٌح الكونً فقط هو الطرٌق, الحق و الحٌاة, لذلك ال أحد ٌؤتً إلى 

  اآلب إال بواسطة عقل المسٌح الكونً. إذا لم نتحد معه ال نخلص.

(. "أٔب" فٟ ٘نا اٌمٛي ٟ٘ هِي ١ْ٠و 20:18)ِزٝ  "أٚ ص٩صخ ثؤٍّٟ, أوْٛ أٔب ث١ُٕٙ اعزّغ اصٕبْ ٠ّٕب"ا :٠َٛع  ٠مٛي  

اٌٝ هٚػ ا١ٌَّؼ اٌىٟٛٔ اٌنٞ ٠جغٟ أْ ٠ّٕٛ ع١ّغ إٌبً ف١ٗ. ٠ىْٛ ا١ٌَّؼ ؽبٙوا فمٜ ػٕلِب رغزّغ إٌبً ٠ٍٛخ فٟ 

ٞ ٠وٜ ٚؽلح وً اٌؾ١بح, ٚؽلح اٌوٚػ اٌؾم١مٟ ٌٍٛؽلح, ؽ١ش رُؼّيى فو٠ل٠برُٙ ثؼُٚٙ اٌجؼ٘. ا١ٌَّؼ ٘ٛ اٌٛػٟ اٌن

 اٌقبٌك ِغ اٌق١ٍمخ. ٙل ا١ٌَّؼ ٘ٛ اٌٛػٟ اٌنٞ ٠ٕىو ٘نٖ اٌٛؽلح ٚ ٠ملَ ٕٛهح ػٓ ػبٌُ ِٕمَُ اٌٝ ألَبَ ِقزٍفخ. 

ػٕلِب رغزّغ إٌبً ثؤٍُ ا١ٌَّؼ فبٔٙب رزقٍٝ ػٓ ا٤ٔب, اٌناد إٌّفٍٖخ, ٌىٟ رؤرٟ اٌٝ ٚؽلح ِغ ا١ٌَّؼ ٚ ٚؽلح ِغ 

ٌؼًّ ٠ىْٛ اٌغّغ اٌّٛؽل أوضو ِٓ ِغّٛػخ ا٨فواك, ٚ ٘نا ٠ؼٕٟ أُٔٙ وضوٚا ِٓ ٚىٔبرُٙ. ٚ ثؼُٚٙ اٌجؼ٘. ثٙنا ا

ّٟ اٌقلاَ اٌن٠ٓ وبٔٛا إِٔبء ػٍٝ اٌم١ًٍ ثبلبِزُٙ إِٔبء ػٍٝ اٌىض١و. ٚ رىْٛ ٘نٖ اٌغّبػخ  ثنٌه ٠غبىٞ ا١ٌَّؼ اٌؾ

ٌىٓ ٨ فوك ف١ٙب ٌٗ أ١ّ٘خ أوضو ِٓ ا٢فو. اٌّٛؽلح ِٕفزؾخ ػٍٝ ٘جٛة هٚػ ا١ٌَّؼ ف١ٙب, وً فوك ف١ٙب ٌٗ ِّٙخ فبٕخ,   

٠ؼٕٟ ا٨عزّبع  ٨ ٚ ٠ّىٕٕب أْ ٔمٛي أ٠ٚب, اما اعزّغ أوضو ِٓ ص٩صخ أّقبٓ ثبٍُ ٠َٛع ا١ٌَّؼ, فبْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ ٠ىْٛ ث١ُٕٙ. 

ٚ رنوو اٍُ ٠َٛع.  غزّغ إٌبً فٟ ِىبْ ٚاؽل ٌزموأ اٌىزبة اٌّملً أٚ ٌزٍٖٟر أْ ,ضو٠خ إٌب٠ًظٓ أو , وّبثؤٍُ ٠َٛع ا١ٌَّؼ

أُٙ ػٍٝ ٩ٙي, ٤ُٔٙ  .؟ ١٠٩ِٓ ِٓ ا١ٌَّؾ١١ٓ فٟ اٌؼبٌُ ٠ئِْٕٛ ونٌه غٍت ؽٚٛه ا١ٌَّؼ ث١ٕٙبً٘ رفىو أْ ٘نا ا٨عزّبع ٠

ت. أْ رغزّغ ثبٍُ ٠َٛع مٍؽٛي ارجبع اٌطو٠ك اٌلافٍٟ ٌٍ ٌُ ٠فّٙٛا اٌوٍبٌخ اٌؾم١م١خ اٌزٟ عبء ٠َٛع ثٙب. اٌوٍبٌخ اٌؾم١م١خ رزّووي

١ؼ رؼٕٟ أ٨ٚ أٔه لجٍذ ٘جخ ٠َٛع ِٓ ٠َٛع اٌزٟ ٟ٘ عيء ِٓ و١بٔٗ, ِٓ هٚؽٗ اٌنٞ ٠ىَو عَلٖ ٚ كِٗ اٌوٚؽٟ ٌىٟ اٌَّ

  ٠ملِٗ ٌه. أٞ اْ ٠َٛع ٠ؼط١ه عيء ِٓ مارٗ ثْىً ماد ا١ٌَّؼ فٟ و١بٔه اٌلافٍٟ.  

ٌّا عملٌة الخالص, و لم ٌعلمنا عن خالص آنً أو أوتوماتٌكً. لم  ٌعلمنا أن نكون فً حالة سلبٌة نستلم ٌسوع ال ٌعمل لنا كل

ٌُفّعل عملٌة الخالص التً نحن نقوم بها. تقع  فٌها الخالص منه, كما ٌفكر البعض.  ٌسوع ٌعطٌنا جزء من طاقة روحه لكً 

مسإولٌة خالصنا علٌنا. علٌنا أن ندع هذه الخمٌرة, خمٌرة طاقة الروح أن تخمر كافة حالة وعٌنا, حتى نحصل على إتصال 

(. فٌتقل 43422ذات المسٌح فٌنا. و بذلك نصٌر نورا للعالم و نعطٌه لآلخرٌن. حٌنئذ ٌتحقق قول ٌسوع: "أنتم آلهة")ٌوحنا  مع

 االنسان من االحساس بؤنه "إبن االنسان", إلى االحساس بؤنه "إبن هللا". 

لمسٌح, لكً نخدم كؤدواة لمجًء ملكوت النتٌجة هً, أن المسٌحانٌة الشخصٌة ترفعنا من فخ العقل الجسدي إلى حرٌة عقل ا

هللا على األرض. لهذا نجد أن هدؾ ٌسوع كان أن ٌجعل من أتباعه نسخ طبق األصل عن ذاته, لكً ٌعملوا ذات األعمال التً 

قق قام بها. بكلمة اخرى, ال ٌرٌد ٌسوع من أتباعه أن ٌكونوا "مسٌحٌٌن صالحٌن" فقط, بل مسحاء مثله. طبعا هذا الهدؾ لم ٌح

تفعٌل ذات المسٌح فً  مه عن الحٌاة الداخلٌة. ٌسوع ٌعمل علىألن تعالٌمه الحقٌقٌة ُشوهت, ُحرفت و ُؼٌرت. ضاعت تعالٌ

ما  االنسان لكً تربط الذات الواعٌة )النفس( مع الذات العلٌا, فٌصل إلى مرحلة ٌقول فٌها, كما قال ٌسوع, "أنا و اآلب واحد."

مع مفاهٌم ٌهودٌة و اهمل هذا الجوهر األساسً من تعالٌمه. لذلك لم ٌعد أحد ٌجسر على أن ٌتبع  مذجت تعالٌمه حدث هو أن

هو فً الواقع مجًء المسٌح الثانً فً حٌاة كثٌرٌن من الناس.  لى األرض, الذيخطواته و ٌحقق ظهور ملكوت هللا ع  
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أن البصٌرة الروحٌة هً عملٌة داخلٌة لذات الخالصة, ٌوجد خط مباشر لالتصال بٌن األرض و السماء. ٌجب أن تعرؾ 

المسٌح الذي ٌحاول االتصال مع عقلك الواعً. ٌمر هذا االتصال من خالل العقل ؼٌر الواعً الذي إما ٌشوه محتوى هذا 

, تعمل االتصال أو ٌوقفه, نظرا لعدم نقاوته. لكن استمرار المسٌرة فً طرٌق المسٌحانٌة الشخصٌة التً تبؽً النقاوة الداخلٌة

حتى ٌصل المجاهد الروحً إلى مرحلة من النضوج  –الواعً و ؼٌر الواعً –تدرٌجٌا على نقاوة كافة مستوٌات العقل 

 أن الروحً ٌسمع من خاللها صوت ذات المسٌح, باذنه الروحٌة الداخلٌة, ٌتكلم معه بشكل صوت منخفت و هادىء. أعنً

. المستنٌر روحٌا وع, هو الذي ٌتكلم اآلن مع االنسانعقل المسٌح, الذي كان و ما زال فً المسٌح ٌس  

فً البدء هو الكلمة, و   أ مقدمة إنجٌل ٌوحنا كما ٌلً:اآلن, و بعد أن عرفت عن دور المسٌح فً حٌاة االنسان, ٌمكنك أن تقر

عقل المسٌح ما كان شًء عقل المسٌح الكونً هذا هو عند هللا, و عقل المسٌح هو هللا. كل شًء كان بواسطة الكلمة, و بدون 

ًّ  –مما كان. فً الكلمة حٌاة, و حٌاة عقل المسٌح الكونً  هً النور للناس المشاركٌن  –فردٌا فً االنسان ٌصٌر المسٌح الح

فً عملٌة الخلق. ٌشرق نور عقل المسٌح فً الظلمة, و الذٌن صاروا عمٌان بسسب وعً التنائٌة لم ٌفهموه. الكلمة هو النور 

ٌنٌر كل انسان مشارك فً عملٌة الخلق, ٌؤتً إلى العالم.  الحقٌقً,  

ٌّة التً تصدرها الكلمة. جاء الكلمة إلى بٌته بشكل الكلمة  الكلمة هو فً العالم, و العالم ُصنع به, و العالم ال ٌعرؾ الكلمة الح

ٌّة, و الذٌن هم عمٌان بالثنائٌة لم ٌقبلوا الكلمة. أما كل الذٌن قبلوا الكلمة  ٌّة, أعطاهم الكلمة قوة أن ٌصٌروا أبناء و بنات الح الح

ٌّة ُولدوا, ال من دم, و ال من رؼبة جسد, و ال من رؼبة رجل, بل  هلل, هإالء هم الذٌن ٌإمنوا بالكلمة. كل الذٌن قبلوا الكلمة الح

, الكلمة المتجسد. و نحن رأٌن ًّ ًّ فً ٌسوع, من هللا. و الكلمة صار بشرا, و عاش بٌننا بشكل المسٌح الح ا مجد المسٌح الح

, و هكذا نكون  ًّ مجد إبن اآلب المولود الوحٌد, مملوء بالنعمة و الحق. و اآلن نقبل إمكانٌاتنا أن نكون واحدا مع الكلمة الح

ً أبناء و بنات هلل, مسحاء أحٌاء فً هذا الدهر. و نحن نعمل على إتمام التفوٌض المعطى لنا من هللا فً أن ننمً الكلمة ف

ٌّة فٌنا, سوؾ تسود على األرض.   داخلنا و نكون األدواة, بحٌث أن الكلمة, بشكل الكلمة الح

    

آنٍخ انخجزح انزٔحٍخ  ٔ انًخ  

ثبٌّئخ ِٓ للهح اٌلِبؽ, ٘نا اٌمٛي ٘ٛ ٕؾ١ؼ. ٌىٓ اٌٝ ا٢ْ ٨ أؽل  10اٌٝ  5لبي ثؼ٘ اٌؼٍّبء أْ ا٨َٔبْ ٠َزؼًّ فمٜ ِٓ   

٠َزط١غ أْ ٠ْوػ ٚظ١فخ اٌلِبؽ اٌوٚؽ١خ. ٠ٛعل ِواوي فٟ اٌلِبؽ ِّّٖخ ٌىٟ رؼًّ ثطبلبد ِورفؼخ علا. ٌٚىٓ اْ ٌُ رٛعل 

ا٤ػٍٝ اٌٝ اٌلِبؽ اٌغَلٞ, فبْ ٘نٖ اٌّواوي رّٚو أٚ رٕىِّ ٚ رجمٝ ٔبئّخ, ٤ٔٗ ٨  ٛبلبد ِورفؼخ رزلفك ِٓ و١بْ ا٨َٔبْ

٠ٛعل ٛبلخ وبف١خ ٌزْغ١ٍٙب. ٚ ٘ىنا ٔغل أْ ا٤ػّبي اٌؼب١ٌخ ٌٍلِبؽ ِزٛلفخ ػٕل غبٌج١خ إٌبً, ٚ ٨ رَزّو فٟ اٌؼًّ ا٨ ثؼل أْ ٠ٕمٟ 

اٌؼبٛف١خ اٌزٟ رغّؼذ ف١ٗ ِٓ ف٩ي ؽ١ٛاد ػل٠لح ٍبثمخ. ثٛاٍطخ  ا٨َٔبْ و١بٔٗ اٌلافٍٟ ِٓ اٌّٛأغ أٚ اٌؾٛاعي اٌفىو٠خ ٚ

اٌزٕم١خ اٌلاف١ٍخ ٠َُّؼ ٌطبلخ ٔٛه هللا أْ رزلفك ِٓ و١بٔٗ. وٍّب ىاكد اٌزٕم١خ, وٍّب ىاكد ؽلح رٛرو اٌطبلخ ا١ٌٙ٨خ اٌزٟ رزلفك ػٍٝ 

هللا". اٌلِبؽ ِٚٓ صُ رّو اٌٝ اٌؼمً اٌٛاػٟ. "ٛٛثٝ ٨ٔم١بء اٌمٍٛة, ٤ُٔٙ ٠ؼب٠ْٕٛ   

أعوٜ اٌؼٍّبء ِقزٍف اٌزغبهة ػٍٝ اٌلِبؽ ٌفُٙ اٌلِبؽ ٚ اوزْبف ٚظبئفٗ اٌؼ١ٍب. فٛعلٚا أْ ثؼ٘ اٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ ٠ّىٕٙب أْ   

رؾوٗ اٌلِبؽ ػٍٝ اػطبء افزجبهاد ّج١ٙخ ثب٨فزجبهاد اٌوٚؽ١خ اٌزٟ ٠مٛي ػٕٙب ا٨ّقبٓ اٌوٚؽ١ْٛ. ٚ٘نا ِب أكٜ ثجؼ٘ 

ب أْ وً ا٨فزجبهاد اٌوٚؽ١خ ٚ وً ا٤ك٠بْ رٖله ػٓ ثؼ٘ اٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ اٌزٟ رؾوٗ اٌلِبؽ, أٞ اٌؼٍّبء اٌٝ ٔز١غخ ِفبك٘

أْ اٌل٠ٓ ٘ٛ ٔزبط اٌلِبؽ. ٚ ونٌه أعوٜ ثؼ٘ اٌغواؽ١ٓ ػ١ٍّخ عواؽ١خ ٌٍلِبؽ فٛعلٚا أٗ ٠ّىٓ رؾو٠٘ ِواوي فٟ اٌلِبؽ 

اٌمٛي اْ وً ا٨فزجبهاد اٌوٚؽ١خ ٟ٘ ٔز١غخ اٌلِبؽ ٚأْ ٌىٟ رؼطٟ ثؼ٘ ا٨فزجبهاد. ٚ ٘نا أ٠ٚب أكٜ ثجؼ٘ اٌؼٍّبء اٌٝ 

ٍٕخ  40"هللا" ٠ٕزظ ػٓ فًٍ ا٨ػٖبة فٟ اٌلِبؽ. اٌٝ ا٢ْ ٌُ ٠غوإ أؽل ػٍٝ رؾلٞ ٘نٖ إٌظو٠خ اٌزٟ ظٙود ٔز١غخ اثؾبس ِٕن 

اٌَجت فٟ مٌه أٗ ٨ فٟ ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾلح ا٨ِو٠ى١خ ٚ اٌزٟ ر١ْواٌٝ اْ ثؼ٘ إٌجبربد رؼطٟ ٚػٟ أػٍٝ ٌٍن٠ٓ ٠بفنٚٔٙب. ٚ

 ٠ٛعل أؽل ٠ؼوف آ١ٌخ ػًّ اٌوٚػ ا٨ٌٟٙ فٟ ِقزجو اٌغَل ا٨َٔبٟٔ.  
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 5ّىوا ٥ٌَ ِو٠ُ, أَ ٠َٛع, ٟ٘ اٌزٟ ّوؽذ ٌٕب ا١ٌَٛ ٚظ١فخ اٌلِبؽ اٌوٚؽ١خ.  اٌَجت فٟ أْ أوضو٠خ إٌبً رَزؼًّ فمٜ ِٓ   

ت ّىً ِورفغ ِٓ اٌطبلخ ٌىٟ رؼًّ ٚ رْٕٜ. ٌنٌه ٠ّىٓ ر١ْٕٜ ثبٌّئخ ِٓ للهح اٌلِبؽ ٘ٛ أْ ِواوي اٌلِبؽ اٌؼ١ٍب رزطٍ 10اٌٝ 

ِواوي اٌلِبؽ "إٌبئّخ" ثطو٠مخ ِٖطٕؼخ ثٛاٍطخ ثؼ٘ اٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ أٚ ثٛاٍطخ رؾو٠٘ فبهعٟ. ٌىٓ ٘نا ٨ ٠ؼٕٟ أْ 

جوح, ثؾ١ش ٠ّىٓ رؾو٠٘ ِواوي اٌلِبؽ ٠ٕزظ فجوح هٚؽ١خ. ٚ أّب ٠ؼٕٟ فمٜ أْ ِواوي اٌلِبؽ ِّّٖخ ٌز١ًَٙ اٌؾٖٛي ػٍٝ ف

ٌٍؼمً اٌٛاػٟ أْ ٠فُٙ ٘نٖ اٌقجوح ٚ ٘ٛ ِب ٠ياي فٟ اٌغَل ا٨َٔبٟٔ. اٌلِبؽ ٨ ٠ٕزظ اٌقجوح, ِضٍٗ ِضً ّبّخ ا١ٌَّٕب ٨ رٕزظ 

ء ٌٍؾ١بح أوضو ِّب ٘ٛ ٌلٜ اٌؼبٌُ ّؼ ٩ٌَٔبْ أْ ٠قزجو أٗ ٠ٛعل ّٟاٌٖٛه اٌّزؾووخ ٚأّب رًَٙ هإ٠زٙب. اٌمٖل ٘ٛ أْ ٠َُ

 اٌّبكٞ. 

ثبٌّبئخ فمٜ ِٓ للهرٗ, أػطٟ ٘نا اٌّضً. اما ٍٕٚذ عٙبىا  10اٌٝ  5ّي٠ل ِٓ ا٠٨ٚبػ ٌّبما ٠ؼًّ كِبؽ ا٨َٔبْ ثبٍزؼّبي ٌ  

فٌٛذ فبْ اٌغٙبى ٨ ٠ؼًّ. ٚ اٌَجت فٟ مٌه ٘ٛ أٗ  110فٌٛذ ثىٙوثبء رؼًّ ػٍٝ لٛح  220وٙوثبئ١ب ُِّٖ ػٍٝ اْ ٠ؼًّ ثمٛح 

ٍٗ. ثؼ٘ ِواوي اٌلِبؽ ِّّٖخ ٌىٟ رؼًّ ِٓ ف٩ي ٛبلبد ػب١ٌخ, اْ ٌُ رّو ٘نٖ اٌطبلخ ١ٌٌ ٕ٘بن لٛح وٙوثبئ١خ وبف١خ ٌزْغ١

اٌؼب١ٌخ اٌٝ اٌلِبؽ فبْ ٘نٖ اٌّواوي رجمٝ ػبٍٛخ ػٓ اٌؼًّ, ٤ٔٗ ٨ ٠ٛعل ٛبلخ وبف١خ ٌزْغ١ٍٙب. ٌٙنا اٌَجت اْ ٚظبئف اٌلِبؽ 

ف١ٗ ؽٛاعي وض١وح ٨ رَّؼ ٌٕٛه ٚ لٛح هللا ماد اٌنثنثبد اٌؼ١ٍب  اٌؼ١ٍب غ١و ٔبّطخ ػٕل غبٌج١خ إٌبً , ٤ْ و١بْ ا٨َٔبْ غ١و ٔمٟ,

 ثبٌّوٚه ِٓ ف٩ٌٗ.  

٠ؾلس ا٨فزجبه اٌوٚؽٟ اٌؾم١مٟ ػٕلِب ٠ىْٛ ا٨َٔبْ فٟ ؽبٌخ ٔمبٚح كاف١ٍخ ِٚىوٍب ٔفَٗ ٌىٟ ٠ىْٛ ِٓ أػٚبء "ّؼت هللا   

لٞ ٚ اٌغَل اٌّبكٞ ٚ رًٖ اٌٝ ِب ثؼل اٌؼبٌُ اٌّبكٞ, اٌٝ اٌّقزبه". رُفًٖ اٌناد اٌٛاػ١خ مارٙب ػٓ اٌناد اٌّبئزخ, اٌؼمً اٌغَ

اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. ػٕل اٌناد اٌٛاػ١خ ا٨ِىب١ٔخ ٌىٟ رفًٖ مارٙب ػٓ اٌغَل, ػٍٝ أٍبً ِئلذ, ٚ رًٖ اٌٝ ِؼوفخ ٠ٛ٘زٙب اٌؾم١م١خ 

ِٓ ٔٛه اٌٟٙ, ماد روكك ػبٌٟ, ثؤٔٙب وبئٓ هٚؽٟ. ػٕلِب ٠ؾًٖ ا٨رٖبي ث١ٓ اٌناد اٌٛاػ١خ ٚ ٘نٖ ا٠ٌٛٙخ اٌؾم١م١خ, فبْ ر١بها 

٠ّو ِٓ ف٩ي وً و١بْ ا٨َٔبْ ٚ ٠ؼط١ٗ ِقزٍف ا٨فزجبهاد اٌوٚؽ١خ. ٠ؾًٖ ٘نا ٤ْ اٌلِبؽ ٠ًَٙ اٌؾٖٛي ػٍٝ ٘نٖ اٌقجوح 

اٌزٟ رؤرٟ اٌٝ اٌٛػٟ اٌْقٖٟ. ثْوػ آفو, ػٕلِب رًٖ اٌناد اٌٛاػ١خ اٌٝ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ فبْ ٔٛه اٌٟٙ ٠زلفك اٌٝ اٌلِبؽ 

٠ْٕٜ اؽلٜ ِواويٖ اٌؼ١ٍب. ْٔبٛ ِووي اٌلِبؽ ٘نا ٘ٛ اٌنٞ ٠ُؼطٟ اٌْؼٛه ثب٨فزجبه اٌوٚؽٟ. اٌغَلٞ ٚ   

٘نا ِضبي ػٍّٟ ٠ٛٙؼ ٌٕب و١ف١خ رلفك ٛبلخ إٌٛه ا٨ٌٟٙ ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ اٌٝ ٚػٟ ا٨َٔبْ. فٟ اٌؾبٌخ اٌّضب١ٌخ اٌزٟ ٠ىْٛ   

إٌٛه ا٨ٌٟٙ ف١ٗ ثلْٚ أٞ ِبٔغ. رًٕٛ ٠َٛع اٌٝ ٘نٖ اٌؾبٌخ اٌّضب١ٌخ  ف١ٙب و١بْ ا٨َٔبْ, أٞ اعَبكٖ ا٤هثؼخ, ٔم١ب و١ٍب ٠زلفك

ثؾ١ش ػوف أٗ ٨ ٠ؼًّ ١ّئب ِٓ مارٗ )٠ٛؽٕب(, ٤ْ ا٢ة, أٞ اٌناد اٌؼ١ٍب اٌزٟ ٟ٘ كائّب فٟ اٌؾٚٛه ا٨ٌٟٙ,  وبْ ٠ؼًّ 

ٍطخ اٌؼمً اٌنٞ وبْ ٠ؼًّ ثزٛافك ِغ ( ِٓ ف٩ي اٍزؼّبي إٌٛه ا٨ٌٟٙ إٌمٟ اٌّٛعٗ ثٛا17:5ا٤ػّبي اٌزٟ لبَ ثٙب )٠ٛؽٕب 

فلِزٗ فٟ مٌه اٌزغَل. اما ارجغ ا٨َٔبْ فطٛاد ٠َٛع فٟ رٕم١خ و١بٔٗ ٠زغٍت ػٍٝ اٌناد اٌّبئزٗ, ٠نثؼ ر١ٕٓ اٌناد اٌّبئزٗ, ف١ؼًّ 

 ا٤ػّبي اٌزٟ ػٍّٙب ٠َٛع, أٞ اْ هللا ٠ؼًّ ماد ا٤ػّبي ِٓ ف٩ي ا٨َٔبْ, ِضٍّب ػًّ ِٓ ف٩ي ٠َٛع.  

ٟء ٘ٛ ٛبلخ, ٘ٛ رنثنة. ٠م١ٌ اٌؼٍّبء مثنثخ أٚ ا٘زياى اٌطبلخ ثؾَبة ا٤كٚاه ٌّٛعخ اٌطبلخ ثبٌضب١ٔخ, اٌزٟ رؼط١ٕب ٚؽلح وً ّ  

ل١بً رلػٝ ٘وري. وً أعَبك ا٨َٔبْ ا٨هثؼخ ِٖٕٛػخ ِٓ ٛبلخ رزنثنة ػٍٝ روكك ِؼ١ٓ. ٌٕفوٗ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي, اْ ٔٛه 

٘وري)هللا ٔٛه آوٍخ(. ٘نا اٌزنثنة  اٌؼبٌٟ  100,000ف٩ي عَل ا٠ٌٛٙخ ثزنثنة ل١بٍٗ هللا إٌمٟ ٠لفً أ٨ٚ اٌٝ ا٨َٔبْ ِٓ 

٘وري. ٚ ثؼل أْ ٠لفً اٌغَل اٌؼمٍٟ ٠ٕقف٘ اٌٝ رنثنة ل١بٍٗ  ٠75,000ٕقف٘ رله٠غ١ب فٟ عَل ا٠ٌٛٙخ اٌٝ رنثنة ل١بٍٗ 

ٟ اْ رنثنة ٛبلخ إٌٛه ا٨ٌٟٙ ٟ٘ فٟ ٘وري. ٚ٘نا ٠ؼٕ 25,000٘وري. ٚ ثؼل أْ ٠لفً اٌغَل اٌؼبٛفٟ ٠ٕقف٘ اٌٝ  50,000

٘وري ػٕلِب ٠لفً ١ٛف ػبٌُ اٌغَل اٌّبكٞ.  25,000ؽلٚك   

٘وري. وبٔذ ٛبلخ ٠َٛع اٌق٩لخ رؼًّ ػٍٝ  25,000اٌٝ  ٠1زواٚػ رنثنة أٚ ا٘زياى ٛبلخ إٌٛه ا٨ٌٟٙ فٟ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ ث١ٓ   

رّٕغ رلفك اٌطبلخ اٌٝ و١بٔٗ. ثبٌّمبثً ٔوٜ اْ ا٨َٔبْ اٌّزٍٜٛ,  ٘وري ٤ْ وبفخ أعَبكٖ ا٤هثؼخ وبٔذ ٔم١خ ٨ 25,000َِزٜٛ 

٘وري. ا٢ْ ٠ّىٕٕب أْ ٔوٜ  1,000اٌنٞ ٌُ ٠ٕمٟ و١بٔٗ, ٨ ٠ّىٕٗ اْ ٠َزؼًّ ثؼمٍٗ اٌٛاػٟ ٛبلخ إٌٛه اٌزٟ رزنثنة ثمٛح أػٍٝ ِٓ 

ب ٠قف٘ لٛح رنثنة إٌٛه ا٨ٌٟٙ ا٢رٟ اٌٝ اٌفوق اٌْبٍغ ث١ٓ لٛح ٠َٛع اٌق٩لخ ٚ اٌمٛح اٌق٩لخ ػٕل ا٨َٔبْ اٌّزٍٜٛ. اْ ِ
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اٌؼمً اٌٛاػٟ ٘ٛ اٌؾٛاعي اٌّٛعٛكح فٟ ا٨عَبك ا٤هثؼخ اٌزٟ ٠لػٛ٘ب ثؼ٘ ػٍّبء إٌفٌ اٌؼمً غ١و اٌٛاػٟ. ٘نٖ اٌؾٛاعي اِب 

 رٛلف رلفك إٌٛه أٚ رقف٘ ِٓ لٛح رنثنثٗ, ٚثنٌه ٨ ٠ؼٛك ٌٗ لٛح فؼبٌخ. 

٘وري. ٌنٌه غب١ٌخ إٌبً ١ٌٌ  2,000اٌٝ أكٔٝ ِٓ  100,000قف٘ رنثنة ٔٛه هللا ِٓ غبٌج١خ إٌبً ػٕل٘ب ؽٛاعي ػم١ٍخ ر  

ٌل٠ٙب لٜٛ ف٩لخ, ٚأّب لٛح وبف١خ ٌزجم١ُٙ ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح. ا١ٌَٛ, ا٨َٔبْ اٌّزٍٜٛ ٨ ٠ّىٕٗ أْ ٠ٛعٗ ثٛاٍطخ ػمٍٗ اٌٛاػٟ ٛبلخ 

٘وري. ٠ج١ٓ ٌٕب ٘نا اٌزْج١ٗ اٌفوق اٌىج١و  ٠500زنثنة فٛق  ٘وري. غبٌج١خ إٌبً ٨ رَزط١غ اٌزَّه ثٕٛه 1000ٔٛه رزنثنة فٛق 

ث١ٓ لٛح ٠َٛع ٚ لٛح ا٨َٔبْ اٌنٞ ٌُ ٠ّٕٛ فٟ ؽ١بح اٌطٙبهح اٌلاف١ٍخ.  ِب ٠ؾزبط ا١ٌٗ ا٨َٔبْ ٘ٛ ثني عٙٛك ّق١ٖخ ٌزٕم١خ و١بٔخ 

ْ اْ رزٚوه أٔذ. ا٨ػزمبك ثبٔه وبئٓ اٌلافٍٟ ِٓ ا٨ػزمبكاد اٌقبٛئخ )ِضً ا٨ػزمبك أٗ ٠ّىٕه اْ رٍؾك اٌٚوه ثب٨فو٠ٓ ثلٚ

ِؾلٚك, ِبئذ ٚ ١ٌٌ وبئٓ غ١و ِؾلٚك أثلٞ( ٚ اٌطبلبد اٌٍَج١خ إٌبرغخ ػٓ ٍٛء اٍزؼّبي ٛبلخ إٌٛه ا٨ٌٟٙ. ػ١ٍٗ ا٨ٌزياَ 

نٖ اٌؾٛاعي ثلفٛي فٟ ػ١ٍّخ اٌزٕم١خ ٨ىاٌخ ٘نٖ اٌؾٛاعي رلَٚ وً اٌؾ١بح ٌىٟ ٠ّٕٛ فٟ ٔٛه هللا ٚ ٠ي٠ل لٛرٗ اٌق٩لخ. ٌُ رٛعل ٘

ْ فٟ ؽ١بح أٚ ؽ١ٛاد ِب١ٙ ّٛ خ.  ٛبلخ إٌٛه ا٨ٌٟٙ اٌزٟ فغؤح, ٚأّب ُفٍمذ فٟ أ٠بَ اٌٖجب ٚ أصٕبء وبفخ اٌؾ١بح, ٚثؼ٘ ِٕٙب رَى

ء اٍزؼّبٌٙب ٠غت أْ رؼٛك اٌٝ ٔمبٚرٙب ا٤ٌٚٝ لجً أْ ٠زؾوه ا٨َٔبْ ِٓ صؤص١و٘ب اٌّلِو ػٍٝ ؽ١برٗ. ٤ْٚ ػ١ٍّخ اٌزٕم١خ اٍُٟ

                                      (.           21:19قٍْٖٛ")ٌٛلب ٚ عٙٛكا َِزّوح لبي ٠َٛع: " ثٖجووُ )صجبرىُ( ررزطٍت ىِٕب 

٨ رَزغوة اٌمٛي أْ ا٨َٔبْ َِئٚي ػٓ ؽ١ٛارٗ اٌَبثمخ, ٤ٔٗ ثبٌفؼً ػبُ اٌز١به اٌؾ١ٛٞ )إٌفٌ( فٟ أعَبك أَب١ٔخ ٍبثمخ.   

فزَمل اصُ ا٢ثبء فٟ ا٤ثٕبء, ٚفٟ أثٕبء ا٢ثبء فٟ ٘نٖ اٌؾ١بح اٌؾب١ٌخ ١ٌَذ ٟ٘ ا ُِ ٤ٌٚٝ ٌٍز١به اٌؾ١ٛٞ ١ٌقزجو اٌؾ١بح اٌّبك٠خ. "هللا 

(.  ػٕلِب رؼوف ٚالغ اٌزمّٔ رفُٙ اٌّؼٕٝ اٌؼ١ّك ٌٙنا اٌمٛي. اٌغ١ً اٌضبٌش ٚ اٌغ١ً اٌواثغ 7:34اٌغ١ً اٌضبٌش ٚ اٌواثغ")فوٚط 

 -, ٚ أّب ٠ؼٕٟ اٌز١به اٌؾ١ٛٞ اٌنٞ ٠زغَل ثؼل ص٩س أٚ اهثغ ؽ١ٛاد. ٘نا اٌز١به اٌؾ٨ٞٛ١ ٠ؼٕٟ ًَٔ ا٨ٚ٤ك اٌنٞ ٠ٕغجٗ ا٨َٔبْ

٘ٛ َِئٚي ػٓ وً ِب اهرىجٗ ِٓ ا٨ػّبي فٟ اٌؾ١ٛاد اٌَبثمخ ٠ٚغت أْ ٠لفغ صّٓ ا٨صُ اٌنٞ اهرىجٗ فٟ رٍه اٌؾ١ٛاد.  -إٌفٌ

زؼًّ اٌغَل ِئلزب فمٜ ٌىٟ ٠ؼجو ػٓ مارٗ فٟ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ.  ا٨َٔبْ ١ٌٌ ٘ٛ اٌغَل ا٨َٔبٟٔ, ٚأّب ٘ٛ اٌىبئٓ اٌوٚؽٟ اٌنٞ ٠َ  

ِٓ أؽَٓ اٌطوق اٌؼ١ٍّخ ٌوفغ مثنثخ ٛبلخ إٌٛه اٌؾ٠ٛ١خ فٟ ا٨َٔبْ ٌوفغ مثنثخ اٌز١به اٌؾ١ٛٞ )إٌفٌ( ٟ٘ أْ ٠لػٛ ا٨َٔبْ   

, ثؼ١لا ػٓ وً ا٘زّبَ ك١ٔٛٞ, وبئٓ هٚؽٟ ِٓ أػٚبء اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ ٌىٟ ٠ؤرٟ ٌي٠بهح ١٘ىً عَلٖ. أصٕبء اٌزؤًِ اٌوٚؽٟ

رٖٛه ّقٔ اٌّقٍٔ, اٌنٞ أٔذ رْؼو ِموة ِٕٗ, ٠مزوة ِٕه فٟ ّىً عَلٖ اٌّزغٍٟ. اٍؤٌٗ أْ ٠َبػلن فٟ ػ١ٍّخ اٌق٩ٓ 

ٚ اٌزٕم١خ اٌلاف١ٍخ. ٠ّىٕه أْ رَؤي ٠َٛع, ِو٠ُ أَ ٠َٛع, هئ١ٌ ا٩ٌّئىخ ١ِقبئ١ً أٚ أٞ ػٚٛ فٟ عّبػخ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ أْ 

ٚ ٠ٕلِظ ِغ و١بٔه. ِب ٠ؾلس فٟ ٘نا اٌٍمبء اٌّملً ٘ٛ أْ مثنثبد إٌٛه, ماد اٌزوكك اٌؼبٌٟ, اٌّْؼخ ِٓ و١بْ ٠مزوة ِٕه 

اٌّقٍٔ اٌّزغٍٟ روفغ مثنثبد إٌٛه ٌٍز١به اٌؾ١ٛٞ )إٌفٌ( اٌّٛعٛك فٟ ؽمً اٌطبلخ اٌّؾ١طخ ثبٌغَل ا٨َٔبٟٔ ػٕلِب ٠مزوة ٚ 

اٌؾ١ٛٞ ٠ؾٌٛٗ رله٠غ١ب اٌٝ  مثنثبرٗ ا١ٍٕ٨خ. ٘نا ٘ٛ فٟ اٌٛالغ ػ١ٍّخ رٕم١خ ٌٍى١بْ ٠ٕلِظ ِؼٗ. هفغ مثنثبد ٛبلخ إٌٛه ٌٍز١به 

اٌلافٍٟ ٌىٟ ٠زلفك ف١ٗ إٌٛه اٌؾ١ٛٞ ثلْٚ ٚعٛك ؽٛاعي, أٗ غفواْ اٌقطب٠ب ثبٌّؼٕٝ اٌل٠ٕٟ, ّووخ ِغ اٌوٚػ ا٨ٌٟٙ, اٌزقٍٔ 

اٌؾ٠ٛ١خ اٌؼ١ٍب اٌٝ َِزٛا٘ب ا٤هٟٙ ا٤كٔٝ ثفؼً ٍٛء ِٓ اٌىوِب. ا٢ْ رؼوف أْ ٍمٛٛ ا٨َٔبْ ِٓ عٕخ ػلْ ٘ٛ ٘جٛٛ ٛبلزٗ 

اٍزؼّبي اٌطبلخ ثؤفىبه ٚ أػّبي ٨ رزٛافك ِغ ٚالغ ٚ لٛا١ٔٓ هللا. ٠غت أْ رؼوف أْ َِبػلح اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ ٌٍٕبً ٨ رمزٖو 

 ػٍٝ ا١ٌَّؾ١١ٓ فمٜ, ٚأّب رًّْ وبفخ أػٚبء اٌغٌٕ اٌجْوٞ. 

 

 قصخ آدو ٔ حٕاء 

من وجود االنسان على األرض, علٌنا أن نعرؾ قصة آدم وحواء التً تعطً فكرة موجزة عن تارٌخ لكً نعرؾ الهدؾ   

االنسان. تشرح هذه القصة تارٌخ النفس البشرٌة, أي التٌار الحٌوي الذي ٌعطً الحٌاة للجسد االنسانً, كٌؾ كانت فً البدء 

تً منحها هللا لها, ثم إنحدرت, نتٌجة عصٌان القوانٌن االلهٌة, تعٌش فً العالم الروحً تنعم بكمال و جمال الشخصٌة اإللهٌة ال

الى وعً منخفض بطرٌقة تدرٌجٌة عندما إتخذت الجسد االنسانً آداة لها لتختبر الحٌاة فً العالم المادي على األرض من 

ن ٌقوم بالجهاد و السفر خالل حٌوات عدٌدة. لذلك فان الذات الحالٌة لالنسان لٌست هً شخصٌته الحقٌقٌة, علً االنسان أ

الروحً للرجوع الى الشخصٌة الحقٌقٌة, شخصٌة الحٌاة بالمسٌح و ٌنموا فٌها لكً ٌختبر المحبة االلهٌة. نعم, ان هذا الشرح 
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ٌعنً انه ٌوجد للنفس وجود سابق و أن لها تارٌخ طوٌل فً تقمصها على هذه األرض. لؤلسؾ الشدٌد, الفهم الحرفً لهذه 

ع المرأة فً الدٌانات الثالث: الٌهودٌة, المسٌحٌة و االسالم وكذلك عدم فهم تارٌخ النفس االنسانٌة.  القصة سبب قم  

إن قصة آدم و حواء التً حدثت فً جنة عدن, الموجودة فً العالم الروحً, هً قصة رمزٌة ال حرفٌة. إنها قصة تصؾ   

انحدار النفوس البشرٌة من وعً إلهً مرتفع الى وعً انسانً منخفض. بعكس االعتقاد السائد بٌن اكثرٌة الناس, ال تصؾ 

ٌّن األول ٌن للجنس البشري, وإنما تبٌن سقوط كل كائن انسانً الى حالة وعً منخفضة القصة شخصٌن إعُتقد أنهما كانا الجد

ٌعٌش فٌها على األرض, حدثت فً الماضً البعٌد, أعنً منذ حٌوات عدٌدة. طبعا هذا المفهوم ٌإدي بنا الى أن نقبل مفهوم 

الهٌة, أي هً إمتداد لكٌان الخالق.   تقمص النفس, وانها لم ُتخلق مع والدة الجنٌن, وإنما لها وجود سابق, اذ انها شرارة  

نجد فً القصة صورة كائن مذكر )آدم( و كائن مإنث )حواء(, و أن آدم ُخلق أوال و بعد ذلك ُخلقت حواء من ضلعه آدم. فً   

هو  الواقع, تشرح هذه الصورة الرمزٌة أن القسم األعلى لكٌان االنسان هو مذكر, أي أن المظهر الروحً لكل كٌان االنسان

مذكر. وأن الذات الواعٌة, االحساس بالذات الذي نزل الى الجسد االنسانً المادي هو المظهر أو القطب المإنث لكل كٌان 

ء ٌحدث فً هذا العالم علٌه أي شً االنسان. القسم األعلى ٌمكث باستمرار فً العالم الروحً, فً الحضور االلهً, و ال ٌإثر

س هو الذي ُجرب من األفعى و انحدر الى وعً منخفض, وعً منفصل عن االحساس باهلل, المادي. لذلك فان هذا القسم لٌ

وعً الثنائٌة. المظهر االنثوي لكٌان االنسان, الذات الواعٌة هً التً ُجربت لكً تساهم فً وعً الخٌر و الشر النسبً, وعً 

 الثنائٌة. 

رة لالنسان. عندما أعطى هللا اإلرادة الحرة لالنسان صار تمثل األفعى فً القصة حالة وعً معٌنة ترافق اإلرادة الح  

باستطاعة االنسان أن ٌعاكس قوانٌن هللا بدال من إطاعتها. هذه هً التجربة الناجمة عن كون االنسان كائن ذات وعً ذاتً, 

أن ٌفعل ذلك. تظهر أفكار ٌملك خٌاال و ارادة حرة. ٌمكن االنسان دائما أن ٌتخٌل أن بامكانه أن ٌعصً قوانٌن هللا و ٌقرر 

العصٌان ضد قوانٌن هللا ألن االنسان لٌس لدٌه معرفة كاملة عن قوانٌن هللا. ال ٌفهم أن هذه القوانٌن ال تحد من حرٌته الخالقة, 

د وإنما تحمٌها لكً ٌعبر عن شخصٌة فً توافق مع جسد هللا. وألن وعٌه الذاتً لم ٌنمو كفاٌة, لم ٌفهم بؤنه هو واحد مع جس

 هللا, لذلك كل ما ٌفعله باآلخرٌن إنما ٌفعله لنفسه. لم ٌفهم أن إتباع قوانٌن هللا هو الستنارة نفسه و بنٌان كافة جسد هللا. 

األفعى التً َجربت حواء كانت دخٌلة خارجٌة على الجنة. الذات المائتة هً دخٌلة خارجٌة ؼرٌبة عن عالم الذات, أعنً   

تً َجربت الذات الواعٌة. لم ٌضع هللا الذات المائتة فً جنة عدن الشخصٌة, وإنما جاءت نتٌجة جنة عدن الشخصٌة, و هً ال

إعطاء هللا االرادة الحرة لالنسان الذي اختار إدخال هذا العدو الخارجً الى عالمه. جنة عدن هً حالة الوعً التً كانت عند 

خطوة األولى على الطرٌق الروحً هً أن ٌعرؾ االنسان الحقٌقة و النفس عندما إنحدرت أوال الى العالم المادي. لذلك فان ال

العدو اآلخٌر الذي ٌجب التؽلب علٌه. انها مثل  الموت الروحً, هً أن الذات المائتة لٌست هً قسم من كٌانه الحقٌقً, انها

كا جدٌدا علٌها, و ٌحكم بقبضة حاكم ؼرٌب دخل الى عالم الذات و خلع الملك الحقٌقً, أعنً الذات الواعٌة و َنّصب ذاته مل

عن الحضور اإللهً الى  بؤنه عرٌان عندما تححق بانه إنفصل من جراء الذات المائتة حدٌدٌة. شعر االنسان )آدم و حواء(

   منفصلة عن هللا و ضائعة.  أنها لوحدها,الواعٌة بوالدة الذات المائتة المسٌطرة علٌها, و لذلك شعرت الذات وعً منخفض.

رنا القصة أن آدم و حواء مشوا و تكلموا مع هللا. هذا "االله" لٌس هو هللا بالمعنى المطلق, وإنما هو معلم روحً للنفوس تخب  

ار بالذهاب عمدا ضد قوانٌن هللا و االنفصال عنه. عندما ٌصبح لذاتها. ثمرة الشجرة تمثل االختٌ التً لم تكن واعٌة كلٌا

ٌُجرب لٌؤكل منها لكً ٌجد ماذا سٌحدث, لكن المعلم الروحً ٌعلم تماما ماذا سٌحدث. االنسان واعٌا أكثر لهذه الثمرة  فانه 

وألن االنسان ال ٌفهم تماما أن اتباع قوانٌن هللا هو من أجل صالحه, أعطاه المعلم مفهوم محدود. ٌشبه هذا المفهوم المحدود 

, لكن الطفل لٌس عنده الخبرة لٌفهم معنى االحتراق. تحاول أن الحالة عندما تعلم طفل أن ال ٌقترب من النار لئال ٌحرق ذاته

 تعلمه أن ال ٌقترب من النار, مع انه ال ٌفهم السبب لذلك. 

أخبر المعلم الروحً الكائنات الواعٌة التً كانت تحت اشرافه انه إذا أكلوا من ثمرة معرفة الخٌر و الشر فانهم سوؾ  

فقد صلة وعٌه مع الذات العلٌا, أي  الواعٌة مرة ُطردوا من الجنة, أي أن االحساس بالذاتٌموتون. ما حدث هو انه بعد أكل الث

. هذا ما عرفه المعلم الروحً, لكن الكائنات التً الواعٌة بانها كائن روحً الحضور االلهً فً كٌانه, و مات االحساس بالذات
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ٌُعطً االنسا ن االنطباع الخاطىء بؤنه منفصل عن هللا. موت االحساس كانت تحت اشرافه لم تفهمه. أصبح االحساس بالذات 

بالحضور االلهً لدى االنسان هو المشكلة األساسٌة على األرض. كل المشاكل ناجمة عن الوعً النسبً للخٌر و الشر, وعً 

ٌُعطً االنسان من خالله تعرٌفه الخاص لما هو خٌر و شر, و ما هو صح و خطؤ, ؼٌر عارؾ ع ن حق هللا الثنائٌة, الذي 

 المطلق. 

الى الحالة الفردوسٌة األولى قبل السقوط.  -الذات الواعٌة –و هكذا نجد أن جوهر الطرٌق الروحً ٌكمن فً عودة النفس   

على الذات الواعٌة أن ترتقً الى وعً أعلى و أعلى, من خالل إتخاذ خطوات صؽٌرة تإدي الى اإلرتقاء من المستوى 

لحق األعلى لفكر المسٌح. ملكوت هللا هو نهر الحٌاة الدائم الجرٌان, دائما فً حالة نمو, لذلك ال الحالً للوعً لتصل الى ا

ٌوجد مكان تنتهً فٌه الرحلة الروحٌة للذات التً اندمجت فً نهر الحٌاة. نهر الحٌاة هو تدفق ال ٌنتهً من كٌان هللا, تكون فٌه 

ٌُعطً االنسان من كل الحٌاة واحدة كاملة ؼٌر منقسمة, إنه ملًء با لفرح و الوفرة, و ٌؤخذ االحساس بالحزن و النقص. وبذلك 

ٌُعطً, أن ٌدع نور و محبة هللا تخرج من كٌانه ٌلقً صورة  ذاته لبنٌان اآلخرٌن دون توقع مكافاة بالمقابل, ألنه ان رفض ان 

ٌخرج من نهر الحٌاة. النقص على المرآة الكونٌة فتعكس علٌه ذات الصورة, فٌخسر االحساس بالوفرة و   

تشٌر القصة الى أنه ٌتوجب على االنسان أن ٌتجنب المعركة التً ال تنتهً بٌن قوى الخٌر النسبً و الشر النسبً التً   

انحدرت الٌها الذات الواعٌة بعد السقوط من الحالة الفردوسٌة الى الحالة الثنائٌة. وهذا ٌتطلب استٌعاب المعنى العمٌق وراء 

: "َسمعتم أنه قٌل: عٌن بعٌن و سن بسن. أما أنا فؤقول لكم: ال تقاوموا من ٌسًء الٌكم. من لطمك على خدك قول ٌسوع

(. بهذا القول أعطى ٌسوع االنسان الخروج من وعً الثنائٌة و الصراع بٌن الخٌر 41: 3األٌمن, فحول له اآلخر" )متى 

حٌاة بالشعور السلبً, بل بالمحبة االلهٌة. اتخاذ موقؾ المحبة هذا ال النسبً و الشر النسبً, وعدم االستجابة لكافة مآسً ال

ٌوقؾ تدفق المحبة من خالل االنسان, فٌبارك الناس لكً ٌرتقوا من وعً الثنائٌة الذي أدى الى التعدي على اآلخرٌن. إذ ان 

ٌضًء للناس من خالله مهما فعل الناس به. علٌه االرتقاء من ظلمة وعً الثنائٌة الى نور وعً الحٌاة بالمسٌح. فٌدع نور هللا 

عاجال أو أجال سٌقبل الحقٌقة وهً انه كائن روحً و ٌتصرؾ ككائن روحً, ٌسبح فً نهر الحٌاة الروحٌة, وانه لٌس هو 

 باألساس كائن انسانً.

و أول الكائنات االنسانٌة أن إذا قبلنا القصة حرفٌا, نسؤل: كٌؾ ٌمكن آلدم و حواء, الشخصٌن االنسانٌٌن الوحٌدٌن فً الجنة   

ٌكون لهما ثالثة أوالد ذكور, ٌتجوزون و ٌنجبون أوالدا؟ منطقٌا, ال ٌمكن آلدم و حواء أن ٌكونا آباء الجنس البشري إذا كان 

عندهم أوالد ذكور و لم ٌكن هناك أشخاص آخرٌن على األرض. من ؼٌر الممكن, حسب ما نعرؾ الٌوم من علم الوراثة, ألن 

شخصٌن فقط هم آباء كل الجنس االنسانً. ذلك أن كلٌة المورثة )الجٌنة( تكون ضعٌفة, و النتٌجة التً ال ٌمكن تجنبها ٌكون 

 هً والدات مشوهه ؼٌر طبٌعٌة, تقود الجنس الى االنقراض من خالل عدة أجٌال. 

نفوس أوال الى مدرسة روحٌة )جنة ٌجب أن نرى فً قصة آدم و حواء النموذج األصلً لتطور كافة النفوس. نزلت هذه ال  

عدن( التً كان فٌها هللا )معلم روحً(. كانت المدرسة موجودة فً العالم الروحً, ؼٌر مرئٌة بواسطة الحواس الجسدٌة 

للكائنات االنسانٌة. بعض النفوس فً الجنة سقطت الى وعً منخفض و البعض اآلخر صعدت الى وعً مرتفع. النفوس التً 

رجة ذبذبات وعٌها, فلم تعد قادرة على البقاء فً الجنة ذات الذبذبات العلٌا. لذلك إتخذت أجسادا مادٌة ذات سقطت َخَفضت د

كثافة كبٌرة نلبسها الٌوم. عندما سقطت هذه النفوس كان ٌعٌش على األرض مالٌٌن من الكائنات االنسانٌة. من هذه الكائنات 

الدا. هذا الزواج المختلط أسرع, فً الواقع, من نزول النفوس الساقطة من الجنة االنسانٌة تزوج أوالد آدم و حواء و انجبا أو

 الى وعً منخفض, الذي سبب لها أن تنسى  أصلها الروحً. 

الخالصة هً أن القصة تعطٌنا صورة عن وضع االنسان. االنسان ؼٌر منفصل عن هللا ألن النفس, الذات الواعٌة, هً   

لذات الروحٌة هً امتداد هلل. لذلك فهو ابن أو بنت هلل, مستحق أن ٌكون واحدا مع ذاته الروحٌة و امتداد للذات الروحٌة, و ا

بالتالً مع هللا, عندما ٌدع األنا, الذات المائته, أن تموت. االنسان منفصل عن هللا فقط من خالل ستار الوهم الذي خلقه األنا, 

صٌة االنسانٌة من عبودٌة األنا. نجمت األنا عندما اختبر االنسان وعً الثنائٌة, الذات المائته. الوحدة مع هللا تعنً تحرٌر الشخ

وعً الموت الروحً, ثمرة معرفة الخٌر و الشر. سببت هذه الثنائٌة لالنسان االعتقاد بانه منفصل عن هللا و ؼٌر مستحق 
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ارج ذاته. عندما ٌتخلى االنسان عن أوهام األنا الوحدة معه, فلم ٌعد ٌرجع الى بٌت ملكوت هللا, ظانا أن ملكوت هللا موجود خ

  ٌُصرح: "أنا و الذات الروحٌة )األب( واحد". إذ انه ٌختبر ملكوت هللا فً داخله.

 

 اٌْو

َٔؤي كائّب, "ٌّبما ٠ٛعل اٌْو فٟ اٌؼبٌُ؟" ٚ ٨ َٔؤي, "ٌّبما ٠ٛعل اٌق١و ٚ اٌغٛكح فٟ اٌؼبٌُ؟" ٚ٘نا ٠ج١ٓ ٌٕب أْ إٌبً رؼوف أْ 

  ٘ٛ ثب٨ٍبً ع١ّل ٚ ٕبٌؼ ٚ اٌْو ٘ٛ غ١و ٛج١ؼٟ, ّٟء ِٓ اٌّفوٚٗ أْ ٨ ٠ىْٛ ٕ٘ب ػٍٝ ا٤هٗ. هللا ٌُ ٠قٍك اٌْو. اٌؼبٌُ

ٌىٟ ر١َو ثٕغبػ فٟ اٌطو٠ك اٌوٚؽٟ ِٓ اٌُّٙ أْ رؼوف أٔٗ ٠ٛعل لٜٛ اٌظٍّخ, ٟٚ٘ رؾبٚي كائّب ػٍٝ اٌزؾىُ فٟ إٌبً ٚ 

ً ػٕلُ٘ فٛف ٌّؼوفخ ٚعٛك لٛح اٌظٍّخ, ٚ اٌَجت أُٙ ٠فىوٚا اْ ١ٌٌ ػٕلُ٘ وض١و ِٓ إٌب ِٕؼُٙ ِٓ اٌم١بَ ثزملَ اٌوٚؽٟ.

اٌّؼوفخ ٟ٘ لٛح. ػ١ٍٕب أْ ٔؼوف ػٓ فطو اٌمٜٛ اٌْو٠وح ػٍٝ ؽ١برٕب اٌوٚؽ١خ, وّب ٔفُٙ فطو اٌجىز١وا   كفبع ٙل ٘غّبرُٙ.

اٌزٟ رجغٟ أْ ٠جمٝ ا٨َٔبْ ِؼٍمب ثبٌؼبٌُ. فٟ وً ؽبٌخ اكِبْ ٠ٛعل ػلٚ فبهعٟ اٌنٞ ٘ٛ ا٤هٚاػ اٌْو٠وح  ػٍٝ ؽ١برٕب اٌغَل٠خ.

ٚ ٠ٛعل ػلٚ كافٍٟ اٌنٞ ٘ٛ ا٤ٔب, اٌناد اٌّبئزخ, اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ ِٕغ ا٨َٔبْ ِٓ ا٨رٖبي ِغ ماد ا١ٌَّؼ فٟ كافٍٗ. أٞ ّىً 

ّزٔ اٌطبلخ ِٓ ا٨كِبْ ٠ُؼّوٗ ا٨َٔبْ ٌٙغّبد ا٤هٚاػ اٌْو٠وح, اٌزٟ رَؼٝ اٌٝ ؽضٗ ػٍٝ اٌّي٠ل ِٓ ا٨كِبْ, ٚ ِٓ صُ ر

٠زٛٙؼ ٌٕب ِفَٙٛ اٌْو ػٕلِب ٔؼوف أ١ّ٘خ ا٨هاكح اٌؾوح ػٕل ا٨َٔبْ. ٌُ ٠قٍك هللا اٌْو, ٚ اٌْو ١ٌٌ عيء ِٓ ِقطٜ هللا,  ِٕٗ.

  ثَجت ٍٛء اٍزؼّبي ا٨هاكح اٌؾوح ٩ٌَٔبْ.  ٌىٕخ عيء ِٓ اٌؾ١بح ػٍٝ ا٤هٗ

ٌْو أْ رلفً ٘نا اٌؼبٌُ. وبْ إًٔ اٌْو ٔز١غخ اهاكح ؽوح ثؼل أْ ٍمٜ ا٨َٔبْ اٌٝ ؽبٌىخ ٚػٟ ِٕقفٚخ فزؼ اٌجبة ٌمٜٛ ا

اٍزؼّبي ا٦هاكح اٌؾوح. ٠ٕغُ  ٍٛء اٍزؼّبي ٚعٛك اٌْو فٟ اٌؼبٌُ عبء ٌغّبػخ ِٓ اٌىبئٕبد اٌوٚؽ١خ ػٍّذ ٙل لٛا١ٔٓ هللا. 

كح اٌؾوح ٚ ٠جمٝ ٩٠ىَ اٌْو ػٓ اٌغًٙ اٌّزؼّل, ؽ١ش ٠زُٛ٘ ا٨َٔبْ ثؤْ ِب ٠ؼٍّٗ ١ٌٌ ٘ٛ ّو. ػمً ٙل ا١ٌَّؼ ٩٠ىَ ا٨ها

ا٨َٔبْ ٚ ٠غوثٗ ؽزٝ ٠ّٕٛ هٚؽ١ب. ؽزٝ أْ ٠َٛع ُعوة ِٓ ا١ٌْطبْ, أ١ِو ٘نا اٌؼبٌُ, لجً أْ ٠جلأ ِّٙزٗ ا١ٌٙ٨خ. اْ وٕذ رٕىو 

 ٚعٛك ا٦هاكح اٌؾوح, ٠ٖؼت ػ١ٍه ّوػ ٚعٛك اٌْو فٟ اٌؼبٌُ. ٚ ثبٌزبٌٟ رفىو اما وبْ ا٨َٔبْ ٨ ٠ٍّه اهاكح ؽوح, فبْ هللا فٍك

اٌْو. هللا ٌُ ٠قٍك اٌْو, اٌْو ١ٌٌ ٘ٛ لطج١خ ِؼبوَخ هلل. ٨ ٠ٛعل هلل ِؼبوٌ. اٌْو ٨ ٠ْىً لطج١خ ِؼبوَخ هلل, ٚ ٨ ٠ْىً لطج١خ 

ِؼبوَخ ٌٍق١و. عٛ٘و اٌْو ٘ٛ أٗ ١ٌٌ فٟ رٛافك ِغ لٛا١ٔٓ هللا, ٨ ٠قٍك ١ّئب, فمٜ ثقوة. وً ّٟء ِئصو ػ١ٍٗ ثبٌْو ٘ٛ 

مله ػٍٝ اٌجمبء. ػٕلِب ٠ؼٖٟ ا٨َٔبْ لٛا١ٔٓ هللا فبٔٗ ٠فًٖ ٔفَٗ ػٓ هللا, ٚ ٨ ٠ؼٛك ٠َزمجً ِجبّوح ِئلذ, ٍٛف ٠ٕؾً ٤ٔٗ ٨ ٠

ٛبلخ ٔٛه هللا فٟ و١بٔٗ. ٌنٌه فبْ ٘نا ا٨َٔبْ اٌؼبٕٟ ٠َوق اٌطبلخ ِٓ ا٢فو٠ٓ ٌىٟ ٠َزّو فٟ اٌٛعٛك. ٠ْجٗ ٘نا ا٨َٔبْ 

   بً.  اٌٍَجٟ ِٖبٓ اٌلِبء اٌنٞ ٠ّزٔ كَ ٛبلخ هللا ِٓ إٌ

ا٨ٍزؼّبي ا٤ٚي ٩ٌهاكح اٌؾوح اٌنٞ عٍت اٌْو اٌٝ اٌؼبٌُ وبْ ِٓ ف٩ي ١ٌٍٛفو هئ١ٌ ا٩ٌّئىخ. افزبه ١ٌٍٛفو أْ ٨ ٠زجغ  

ا٨َٔب١ٔخ ٚ اػطبء ا٨هاكح اٌؾوح  قلَ اٌىبئٕبدأٚاِو هللا, ٚ اٌم١ٚخ وبٔذ رزؼٍك ثوف٘ ١ٌٍٛفو أٚاِو هللا ثؤْ ػٍٝ ا٩ٌّئىخ أْ ر

نا ٛوك ١ٌٍٛفو ٚوً ِٓ رجؼٗ ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. أٞ وبئٓ فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ اما افزبه أْ ٠ؼٖٟ أٚاِو هللا, . ٚ ٘ى٩ٌَٔبْ

لٛا١ٔٓ هللا, ٨ ٠جمٝ فٟ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ, ٚأّب ٠ٕيي اٌٝ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ. ٠ؼطٟ هللا اٌفوٕخ ٌٙنٖ اٌىبئٕبد اٌؼب١ٕخ فٟ اٌؼبٌُ اٌّبكٞ 

لد ػٍٝ ا٤هٗ فٟ ا٨عَبَ ا٨َٔب١ٔخ, أصٕبء أىِٕخ َاٌىبئٕبد اٌزٟ رؼلد ػٍٝ ٕٚب٠ب هللا رغأْ رزٛة ٚرؼٛك رزجغ لٛا١ٔٓ هللا. 

ِقزٍفٗ. ٚ٘نا ِب ٠ْوػ ٌٕب ٚعٛك ثؼ٘ إٌبً اٌٍّزي١ِٓ و١ٍب ثبهرىبة ػًّ اٌْو, ِضً لزً إٌبً ٚ لطغ هإٍُٚٙ ثلْٚ اؽَبً 

ف٩ ٠ْىً لطج١خ ف٩لخ ِؼبوَخ ِغ اٌق١و, أٞ أٔٗ ٨ ٠قٍك أٞ عٛ٘و اٌْو ٘ٛ أٔٗ فٟ غ١و رٛافك ِغ لٛا١ٔٓ هللا, كافٍٟ ثبٌوؽّخ. 

   وٌ لٛا١ٔٓ هللا.بّٟء ٚ أّب ٠قوة وً ّٟء. وً ّٟء ٠زؤصو ثبٌْو ٨ ٠جمٝ, ثمبئٗ ِئلذ ٤ٔٗ ٠قوة مارٗ ٚ ٠ؼ

 رن٘ت اٌْو" اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ اٌزؤص١و ػٍٝ إٌبً. ػٕل ِٛد ٘نٖ ا٨ّقبٓ اٌْو٠وح ٨ ٜرْىً ٘نٖ اٌىبئٕبد اٌْو٠وح "لٛ

ٔفٍُٛٙ اٌٝ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ, ٚأّب رجمٝ فبهعٗ فٟ ؽمً اٌطبلخ اٌّٛعٛك ؽٛي ا٤هٗ ٚرؼًّ ػٍٝ اٌزؤص١و ػٍٝ إٌبً ٌىٟ ٠فملٚا 

ا١ٌَطوح ػٍٝ ؽ١برُٙ. ٘نٖ اٌىبئٕبد اٌْو٠وح, ماد اٌٛػٟ إٌّقف٘, ٨ رَزط١غ أْ رؾًٖ ػٍٝ ٘جٛة اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ ماد 

ٌوٚؽٟ, فزٍغؤ اٌٝ ٍولخ اٌطبلخ ِٓ إٌبً اٌن٠ٓ ػٕلُ٘ ارٖبي هٚؽٟ. ٌٙنا ٔغل ثؼ٘ ا٨ّقبٓ اٌنثلثبد اٌؼب١ٌخ ِٓ اٌؼبٌُ ا
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ا٨ّواه, ٚونٌه ثؼ٘ ا٨هٚاػ اٌْو٠وح رَؼٝ اٌٝ أْ رئصو ػٍٝ إٌبً ٌىٟ رورىت أػّبي ا٨عواَ ٚ اٌمزً. ػٕلِب ٠ٙوق كَ 

و٠وح اٌّٛعٛكح فٟ ؽبٌخ ٚػٟ ِٕقفٚخ أْ رّزٔ اٌطبلخ اٌمز١ً رُقف٘ كهعخ ٛبلخ مثلثبرٗ. ٚثنٌه ا٨ٔقفبٗ رمله اٌىبئٕبد اٌْ

 إٌّقفٚخ كهعخ مثنثبرٙب ِٓ اٌلَ, إٌبرغخ ػٓ ػًّ اٌْو ٚ رؼ١ِ ػ١ٍٙب.

 يصذر انشز 

اٌْو َِزّو فٟ اٌؼبٌُ ٤ْ ا٨َٔبْ ٨ ٠ّبهً اٌّغفوح غ١و اٌّْوٚٛخ ٔؾٛ ا٢فو٠ٓ. اٌّغفوح رؼٕٟ اٌزقٍٟ ػٓ ٚػٟ اٌغٚت, 

ا٨ٔزمبَ ٚ اٌَّبػ ٌّؾجخ هللا غ١و اٌّْوٚٛخ أْ ٠ؾً ِؾٍُٙ. هللا ٘ٛ ٔبه آوٍخ, رٍزُٙ وً ّٟء ١ٌٌ ِضٍٙب ا٨ِزؼبٗ ٚ اٌوغجخ فٟ 

اؽواى رملَ ػٍٝ اٌطو٠ك اٌوٚؽٟ ١ٌٌ ٩ٍٙ, ٚ رؤرٟ اٌٖؼٛثخ ِٓ فٟ اٌٛػٟ ا٨َٔبٟٔ اٌنٞ ٠مف ث١ٓ ا٨َٔبْ ٚ رملِٗ اٌوٚؽٟ. 

٨ رؼوفٗ ٘ٛ أٗ ٠ٛعل ِؼبهٙخ ٙل ّٔٛن اٌوٚؽٟ. ٠ٛعل "أهٚاػ  اٌنٞ أٗ ٠ٛعل ّٟء ٨ رؼوفٗ, ٠ٛعل ّٟء ٨ رفّٙٗ. اٌْٟء

ػٕلِب أؾلهد  ّو٠وح" رئصو ػٍٝ ؽ١بره, ػٍٝ رفى١ون, ػٍٝ اؽَبٍه ثبٌناد. ٌنٌه ٠غت ػ١ٍه أْ رىْٛ ػٍٝ ػٍُ ثنٌه.

ٚ آ٨ػ١ت لٜٛ اٌظٍّخ. اٌىبئٕبد ا٨َٔب١ٔخ اٌٝ ٚػٟ ِٕقف٘, ٔز١غخ اٍزؼّبي اهاكرُٙ اٌؾوح, عؼٍٛا أٔفَُٙ ِؼو١ٙٓ ٌٍزغبهة 

اٌْو ٘ٛ ٔز١غخ ٚػٟ ٙل ا١ٌَّؼ, ٠َّؼ ٩ٌَٔبْ أْ ٠ٕفًٖ ػٓ ِمٖل هللا ٚ لٛا١ٕٔٗ. ٚ ٘نا ِب ٠ٚغ ا٨َٔبْ ٚهاء ٍزبه ِٓ 

اٌُٛ٘ ٠ٌُٛل وض١وا ِٓ اٌزٖوف ا٤ٔبٟٔ. ٨ ٠وٜ ا٨َٔبْ فٟ ٘نا اٌزٖوف ٚؽلح اٌؾ١بح ٚ ٚعٛك ا١ٌَّؼ فٟ وً اٌؾ١بح, ف١ظٓ أْ 

.  ٠ئمٞ ا٢فو٠ٓ ثلْٚ أْ ٠ئمٞ ٔفَٗ ثبٍزطبػزٗ أْ  

الشٌطانٌة الشرٌرة تعمل دائما على االٌحاء إلى الناس لكً ٌسٌإا استعمال طاقاتهم, فتخفض ذبذباتها, و بذلك  قوى الظلمة 

ال أعمال االؼتصاب, إرتكاب الجرائم و إهراق الدم, التعذٌب, الحروب و كثٌر من األعمٌعوا أن ٌسرقوا الطاقة منهم.,ٌستط

قوى الظلمة تعمل على  د طاقة سلبٌة ذات ذبذبات منخفضة. و أٌضا السلبٌة التً تسبب صدمة أو أذى تجعل من الناس أن تول

خلق صراعات بٌن الناس. كال الجانبٌن ٌإمن بؤنه ٌحارب من أجل قضٌة عادلة أو فً سبٌل هللا. فً الواقع, ٌنتج الصراع عن 

ارب من أجل قضٌة عادلة أو فً سبٌل هللا. المهم بالنسبة لقوى الظلمة, لٌس أن ٌربح جانب نسبٌة العقل الجسدي, فال جانب ٌح

ٌُساء استعمال الطاقة و ٌخفض من ذبذباتها لكً تمتصها. تعمل هذه القوى الشٌطانٌة مثل مصاصً الدماء,  واحد, و إنما أن 

ى الحٌاة تبرر الطرق الشرٌرة التً تستعملها.  تسعى إلى أن تسرق طاقة الحٌاة بدال من الدم. ؼاٌتها فً البقاء عل  

ٌوجد نفوس ألشخاص على األرض, و نفوس ؼٌر متجسدة فً الفضاء الخارجً ال ٌمكنها أن تؤخذ مباشرة الطاقة االلهٌة من 

 أحد مصدرها. و السبب فً ذلك أنها موجودة فً حالة ؼٌر نامٌة من الوعً ذات ذبذبات منخفضة. الواقع الحٌاتً هو أنه ال

لكً تستمر فً الحٌاة علٌها أن "تسرق" الطاقة من الذٌن ٌستلمون الطاقة من  د الحٌاة بدون طاقة.ٌستطٌع أن ٌبقى على قٌ

و أن نعرؾ أن قوى الظلمة الكونٌة تبقى على قٌد الحٌاة بواسطة إلتهام الطاقة المنخفضة الذبذبات مصدرها العالً. المهم ه

ل الناس. ٌعلمنا علم الفٌزٌاء أن الطاقة ال تخرب, و إنما تحول إلى طاقة ذات ذبذبات مختلفة. ان التً أُسًء استعمالها من قب

الطاقة المنخفضة الذبذبات ٌجب أن تخزن فً مكان ما. كوكب األرض له حقل طاقة, ٌخزن كل الطاقات التً أاستعمالها و 

عتبرنا تارٌخ البشرٌة الدموي, من السهل أن نرى انه ٌوجد كمٌات ُخفضت درجة ذبذباتها, التً انتجها الكائنات االنسانٌة. إذا ا

هائلة من الطاقة السلبٌة فً الكون الذي ٌحٌط بنا. تشكل  هذه الطاقة ؼٌوم أو دوامات من الطاقة تتحكم فً الناس وتسبب لهم 

(.  040ات الشرٌرة فً الفضاء")أؾ "كنتم خاضعٌن لرئٌس القو أن ٌلتزموا باطر عقلٌة سلبٌة تنتج مزٌدا من الطاقة السلبٌة.  

 . علٌنا أن, علٌنا أن نكون حذرٌن, نحصن و نحمً أنفسنا ضد هذه القوى الشرٌرةهذه الحرب الروحٌة عندما نعرؾ عن واقع

أن تلزمنا فً فخاخ األفكار, الشعور و األعمال السلبٌة. و نحن من جهتنا علٌنا  وى الظلمة هذه تحاول دائما إلى اننتحقق أن ق

. العقل الجسدي ٌجعلنا أن نفكر أنه إذا أساء أحد إلٌنا, من المقبول أن نلتزم بهذا االطار العقلً نعرؾ أنه ال مبرر لنا أن

نؽضب. عقل المسٌح ٌكشؾ لنا أننا عندما نلتزم فً اطار عقلً سلبً فان هذا العمل ٌخفض من ذبذبات الطاقة فٌنا و ٌجعلها 

تحوٌل الخد  وصٌة المسٌح,ب أن نكون ودعاء كالحمام وٌكون لدٌنا مقدرة التمٌٌز. عندما نطٌع طعاما لقوى الظلمة. لذلك ٌج

اآلخر, عدم رد على الشر بالشر, نتجنب تخفٌض ذبذبات الطاقة فٌنا, فال ٌمكن سرقتها مّنا. نكون فً صحة تامة. بتحوٌل الخد 

ٌّد هذا العالم ٌجٌىء, و ال سلطان له علٌنا")ٌوحنا اآلخر, بصرؾ النظر عما ٌفعله اآلخرٌن بنا, ٌتحقق فٌنا قول  ٌسوع: "س

(. و هذا ٌعنً أن قوى الظلمة الكونٌة ال تقدر على التحكم بنا أو تجربنا لكً تمتص الطاقة من كٌاننا. و هكذا نرى أن 42423
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وتوماتٌكٌة لكل من ٌسٌىء الٌنا, وصٌة تحوٌل الخد اآلخر لها معنى عمٌق, انها دفاع الذات الروحٌة فٌنا الذي ٌجلب دٌنونة أ

ٌُدان من قبل القوانٌن اآللهٌة.   بدون تدخل ارادي مّنا أو القٌام بعمل انتقامً . ال نقاوم الشر بالشر, بل ندع الشر أن 

النجاة من الشرير             

إذا دخلت الى أعماق الناس الذٌن ٌرتكبون أبشع الجرائم, فانك سوؾ تكتشؾ أنهم ال ٌروا ذواتهم بانها شرٌرة, ترتكب أعمال 

شرٌرة. إذ انهم ٌإمنون أن أعمالهم كانت ضرورٌة, معقولة و مبررة حسب معٌار هم ٌضعونه. كل األعمال الشرٌرة تؤتً 

الجسدي, ولم ٌخلقه هللا أو ٌقبله هللا. بالنسبة الى هللا, ال ٌوجد شر. إحدى النظرات  نتٌجة الجهل. الشر هو مفهوم خلقه العقل

المشوهة عن الواقع الحٌاتً عند االنسان هً نظرة التضاد النسبً بٌن الخٌر و الشر. خلقت قوى الظلمة فً هذا العالم سالح 

نسبً, و من ثم تسعى الى خداع الناس لكً تتبنى إحدى القوتٌن المتعاكستٌن, قوة تمثل الخٌر النسبً و قوة تمثل الشر ال

القوتٌن. لذلك نرى الناس ٌكرسون حٌاتهم و طاقاتهم للجهاد فً قضٌة ما, لم تكن مطلقا قضٌة هللا. نشؤت القضٌة من النظرة 

ٌون منهم, إنهمكوا الخاطئة للتعكاكس النسبً بٌن الخٌر و الشر. المشكلة التً نراها على األرض هً أن الناس, وحتى الروح

فً الصراع بٌن الخٌر و الشر النسبً. لذلك, ٌفكروا أن دعوتهم المقدسة تكمن فً أن ٌحاربوا الشر, وبذلك ٌسٌروا فً سبٌل 

 هللا الظهار قضٌته على األرض. فً الواقع ٌسٌر هإالء الناس فً الطرٌق المعاكس هلل.   

فً عملٌة تحوٌل الوعً و االرتقاء به الى أعلى, علٌك شفاء الجروح التً  ٌوجد شًء مهم جدا ٌجب أن تعرفه و هو قبل البدء

أنت سببتها لنفسك, نتٌجة عدم تحوٌل الخد اآلخر, عندما أساء اآلخر الٌك. رد فعلك الداخلً بعدم المؽفرة لالعمال السٌئة 

اقؾ السلبٌة و المإلمة التً أنت ضدك ٌخلق الجروح و ٌعرضك لهجمات القوى الشرٌرة. تخلق الجروح من ردة الفعل للمو

تجابهها. تبقى هذه الجروح كحجر عثرة أثناء تقدمك الروحً. أساس الشفاء الروحً هو أن تلؽً الصورة الكاذبة عن نفسك 

التً تسبب الجروح فً النفس, و ٌكون ذلك باتخاذ قرار جدٌد عن وضعك الحٌاتً وتعرؾ أنك أنت كائن روحً ُخلقت على 

مثاله. أنت إمتداد هلل على األرض, ال أحد ٌقدر على ٌإذٌك, ٌمكن أن ٌإذي الجسد المادي, أما النفس فال أحد صورة هللا و 

. تحتاج إلى الشفاء الداخلً ألن العقبات الناتجة عن تصرفك السلبً تقؾ حجر عثرة فً تقدمك الروحً. ٌقدر أن ٌلمسها

ٌّد قبل أن ٌستطٌع االنسان ان ٌدخل إلٌه )مرقص الرجل القوي )الشرٌر( فً الكٌان الداخلً ٌجب أن ٌُ    (.0144ق

فً نهاٌة الصالة الربٌة, ٌسؤلنا ٌسوع أن نطلب من اآلب السماوي النجاة من الشرٌر, و أن ال ٌسمح له أن ٌؽلبنا بتجربته. فً 

ٌترك هللا األشرار )الزإان( (, نجد أن هللا ال ٌفضل هالك جمٌع االشرار فً عملٌة واحدة. 03424مثل القمح و الزإان )متى 

مع الصالحٌن )القمح( لكً ٌعٌشوا سوٌا,لئال ٌتؤثر الصالحٌن من هالك األشرار. لو إنفصل جمٌع الصالحٌن عن األشرار و 

٨ ٠ٍٙه هللا ا٤ػّبي اٌْو٠وح اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب إٌبً, شكلوا لوحدهم "شعب هللا المختار", ٌمكن هلل أن ٌزٌل األشرار من األرض. 

ْ مٌه رؼلٞ ػٍٝ لبْٔٛ ا٦هاكح اٌؾوح. أػطٝ هللا ا٨َٔبْ ا٦هاكح اٌؾوح, ٚثنٌه ٠ىْٛ ػٕلٖ ا٨ِىب١ٔخ ػٍٝ ػًّ ا٤ػّبي ٤

اٌْو٠وح ػٍٝ أٍبً ِئلذ. اٌمبْٔٛ ا٤ٍبٍٟ فٟ اٌىْٛ ٘ٛ لبْٔٛ ا٨هاكح اٌؾوح, ٌنٌه فبْ اٌْو ٠َزّو فٟ اٌٛعٛك ػٍٝ ا٤هٗ 

ٍٙخ ى١ِٕخ ٩ٌَٔبْ ١ًٌٖ اٌٝ ٔز١غخ ٟٚ٘ أْ رؼلٞ لٛا١ٔٓ هللا ١ٌٌ فٟ ٕبٌؾٗ فٟ آفو ٤ْ إٌبً افزبهد مٌه. ٠ؼطٟ هللا ِ

اٌّطبف. ٠ّىٕٕب أْ ٔمٛي أْ هللا ٨ ٠ٕظو اٌٝ ػلَ اٌىّبي فٟ ٘نا اٌؼبٌُ, ٌىٓ ِّض١ٍٓ هللا, أػٕٟ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ رٕظو اٌٝ مٌه ٚ 

ه رؼط١ٗ لٛح. ٚ اْ أٔذ إٔجؾذ ِزؼٖجب ٚ اٍزّو٠ذ فٟ رَؼٝ ٌَّبػلح إٌبً اٌزقٍٔ ِٓ اٌْو. اما أٔذ ؽبهثذ اٌْو فبٔ

ِؾبهثخ اٌْو فبٔه رُغَل فٟ ماره اٌْو اٌنٞ أٔذ رؾبٚي اٌزقٍٔ ِٕٗ, رٖجؼ لَّب ِٕٗ, ٠جزٍؼه اٌْو. ٌٙنا لبي ٠َٛع: "٨ 

  (.39: 5رمبِٚٛا اٌْو")ِزٝ 

أعمالنا السلبٌة, هو أن نعمل على تنقٌة الطاقة فً المخرج الوحٌد من تؤثٌر الطاقة السلبٌة, سواء كانت كونٌة أو من نتائج 

كٌاننا. ٌكون ذلك باستدعاء الروح القدس الذي له ذبذبات عالٌة من الطاقة. تلتهم ذبذبات طاقة الروح العالٌة الطاقة السلبٌة 

ٌمكن االستعانة بمساعدة المنخفضة و تبطل مفعولها, أي انها ترفعها إلى درجة أعلى من الذبذبات, فال تعود تإذٌنا. و أٌضا 

ٌّد المالئكة مٌخائٌل و مالئكته, انه أكبر محامً عن االنسان ضد هجمات القوى الكونٌة الشرٌرة. لذلك علٌنا أن ندعوه و  س

ٌّد المالئكة مٌخائٌل عنده الق وة, نعطٌه السلطة لحماٌتنا, عنده القوة الكافٌة لنجاتنا. نحن عندنا السلطة, لكن لٌس عندنا القوة. س

  و لٌس عنده السلطة. إذن, علٌنا أن نعطٌه السلطة بسإآلنا له أن ٌؤتً لحماٌتنا.
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 عمالء الشر    

ٌُحارب االنسان روحٌا من جانبٌن. األول من الداخل, من قبل الذات المائتة, األنا. و الثانً من الخارج, من قبل القوى 

الشرٌرة, الموجودة فً الفضاء الخارجً. "رئٌس القوات الشرٌرة فً الفضاء, أي الروح الذي ٌتحكم اآلن بالمتمردٌن على 

ج األرواح الشرٌرة من بعض الناس لكً ٌساعدهم على إتباع الطرٌق الروحً من الواضح أن ٌسوع أخر(. 040هللا")أؾ 

؟ اْ لٜٛ اٌظٍّخ رؼ١ِ فمٜ ػٍٝ ٛبلخ إٌٛه ا٨ٌٟٙ اٌنٞ ٠َبء اٍزؼّبٌٗ, ام أٔٙب ٨ رَزط١غ أفن ٛبلخ إٌٛه ا٨ٌٟٙ الداخلً. 

غ٩ٙء. اما هوي ا٨َٔبْ ا٘زّبِٗ ػٍٝ اٌْو ٚ ِجبّوح ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ, فزّزٔ رٍه اٌطبلخ اٌٍَج١خ إٌبرغخ ػٓ ػًّ إٌبً اٌ

إٔجؼ غبٙجب أٚ فبئفب فبٔٗ ٠َٟء اٍزؼّبي ٛبلخ إٌٛه ا٨ٌٟٙ اٌّبه فٟ و١بٔٗ, ٚثنٌه ٠مٛٞ اٌمٜٛ اٌزٟ ٠ظٓ أٗ ٠ؾبهثٙب. أٔذ ٨ 

  رَزط١غ أْ رؾبهة اٌْو كْٚ أْ رقزٍٜ ِغ اٌْو.

ج١ش )ا١ٌْطبْ(, اٌنٞ أفًٖ ػٓ هللا ٔز١غخ ػ١ٖبٔٗ ٚػلَ اٌزم١ل ثمٛا١ٔٓ ٠ٛعل ص٩صخ أٔٛاع ِٓ ا٤هٚاػ اٌْو٠وح. أ٨ٚ, اٌوٚػ اٌق

هللا. ٠غت أْ ٔؼوف أْ ا٨َٔبْ ٠جمٝ ؽ١ّب ٤ٔٗ ٠َزٍُ ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ ر١به َِزّو ِٓ اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ. اما اٍزّو ا٨َٔبْ فٟ 

ه٠غ١ب, ؽزٝ ٠ٕمطغ و١ٍب. رجمٝ ٘نٖ إٌفٌ اٌجبئَخ اٌؼ١ٖبْ ٙل لٛا١ٔٓ هللا ٌفزوح ٠ٍٛٛخ, فبْ ٘جٛة اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ ػ١ٍٗ ٠قف رل

ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح ثَولخ اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ ِٓ اٌن٠ٓ ٠َزمجٍْٛ اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ ِجبّوح ِٓ اٌؼبٌُ اٌوٚؽٟ. ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ اٌوٚػ 

أْ ٠ٍزيَ فٟ ا٤فىبه ٚ اٌْو٠و ٘نا  ٠جمٝ ؽ١ّب ثَولخ اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ ِٓ اٌىبئٕبد ا٨َٔب١ٔخ. ٠ٚىْٛ مٌه ثب٠٨ؾبء اٌٝ ا٨َٔبْ 

ا٤ػّبي اٌٍَج١خ. ٚ٘ىنا ٔفُٙ أٔٗ ػٕلِب ٠قف٘ ا٨َٔبْ لٛح مثنثبد اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ فٟ و١بٔٗ ثب٨فىبه اٌٍَج١خ, ِضً اٌغٚت ٚ 

 اٌجغ٘ ٚ ػلَ اٌّغفوح, ٠ؤرٟ اٌوٚػ اٌقج١ش اٌٝ ٘نا ا٨َٔبْ اٌجبئٌ ٨ٌزٙبَ ٛبلزٗ إٌّقفٚخ ٚ اٌؼ١ِ ػ١ٍٙب. 

و اٌّزغَلح. اٌغَل ا٨َٔبٟٔ ٘ٛ َِىٓ ِئلذ ٌٍٕفٌ. ػٕلِب ٠ّٛد اٌغَل, رزون إٌفٌ اٌغَل ٚهائٙب ٚ رَبفو صب١ٔب, ا٤هٚاػ غ١

اٌٝ ٚاؽل ِٓ إٌبىي اٌَّب٠ٚخ. ٌىٓ ٔظوا ٌزؼٍك ا٨َٔبْ ثؾ١بح ٘نا اٌؼبٌُ, ثل٨ ِٓ م٘بة ٔفَٗ اٌٝ ػبٌُ إٌٛه, رجمٝ ِؼٍمخ ثبٌؼبٌُ 

ّّىٓ ٌٙنا اٌوٚػ أٚ اٌْجؼ أْ ٠لفً ؽمً اٌطبلخ اٌوٚؽ١خ ٩ٌَٔبْ. ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌّبكٞ, ٚ٘نا ِب ١َّٔٗ "اٌْجؼ". ِٓ اٌ

اٌلفٛي ١ٌٌ ِٓ أعً لٖل ّو٠و, ٚ ٌىٓ ِٓ أعً رز١ُّ هغجبد أٚ اؽز١بعبد ٌُ رَزطغ رز١ّّٙب ػٕلِب وبٔذ فٟ اٌغَل. ٘نا 

. اٌلفٛي ٘ٛ رؼلٞ ػٍٝ اهاكح ا٨َٔبْ اٌؾوح, ٠غت أْ ٨ ٠َُّؼ ٌٗ ثبٌلفٛي اٌٝ ٚػ١ه  

صبٌضب, و١بٔبد. ٘نا ِفَٙٛ عل٠ل, ػ١ٍه ِؼوفزٗ ٚرفّٙٗ. وً ّٟء فٟ اٌىْٛ اٌّبكٞ ِٖٕٛع ِٓ اٌطبلخ, ٚاٌطبلخ ٟ٘ ظٙٛه ٚػٟ 

هللا. اٌطبلخ ٟ٘ ّىً ِٓ أّىبي اٌٛػٟ. اما ُهويد ٛبلخ ٍٍج١خ ٌؾلح وبف١خ, فبْ ٘نٖ اٌطبلخ ١ٍىْٛ ٌٙب ٚػٟ ٚرجمٝ ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح 

ٍؾبثخ ِٓ ٛبلخ ٍٍج١خ ٠ٖجؼ "و١بٔب". ٠ّىٓ رْج١ٗ ٘نا اٌى١بْ اٌٝ غ١ّخ رَجؼ فٟ اٌفٚبء ِئٌفخ ِٓ ٚرزىبصو. ٌنٌه فبْ رغّغ 

اٌطبلخ اٌٍَج١خ. ٌٙنٖ اٌغ١ّخ ؽبٌخ ِؾلكح ِٓ اٌٛػٟ, ٚرزىبصو ثَولخ اٌطبلخ ِٓ اٌىبئٕبد ا٨َٔب١ٔخ. ٠ؼ١ِ ا٨َٔبْ فٟ ثؾو ِٓ 

أٞ اكِبْ ِؼوٚف ٌلٜ هٚاػ غ١و اٌّزغَلح ٚ اٌى١بٔبد, اٌزٟ ٟ٘ أٍجبة اٌطبلخ اٌٍَج١خ اٌزٟ ٟ٘ ِئٌفخ ِٓ ا٤هٚاػ اٌْو٠وح, ا٤

زغّغ ف١ٙب ٘نٖ ػٍٝ ا٨َٔبْ أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ػٍُ ثٙنا اٌقطو ٌىٟ ٠ؾفع ٔفَٗ ِٕٙب, ٠ٚزغٕت أِىٕخ, أّقبٓ ٚ أٚٙبع را٨َٔبْ.

رب (. 2:2 ثبٌّزّوك٠ٓ ػٍٝ هللا")أفْ ٨ رقٚؼٛا ٌوئ١ٌ اٌمٛاد اٌْو٠وح فٟ اٌفٚبء, أٞ اٌوٚػ اٌنٞ ٠زؾىُ ا٢اٌطبلخ اٌٍَج١خ. "  

٠ّىٓ ٩ٌَٔبْ اٌزقٍٔ ِٓ اٌْو ػٍٝ ا٤هٗ ثؤْ ٠َؤي َِبػلح اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ فٟ اٌزقٍٔ ِٕٗ. ِض٩, ٠ّىٕٗ أْ ٠َؤي َِبػلح 

رؾٛي  ٚؽّب٠خ ا٤َ ِو٠ُ, أَ ٠َٛع أٚ هئ١ٌ ا٩ٌّئىخ ١ِقبئ١ً. ػ١ٍه أْ ٨ رزؼٍك ثبٌْو ِطٍمب, ٚ ٘نا ٘ٛ ِؼٕٝ لٛي ٠َٛع, أْ

اٌقل ا٢فو اما ٙوثه ّقٔ ػٍٝ فلن. اما أٍبء ا١ٌه ّقٔ ٚ أعجذ ػٍٝ مٌه ثؼٛاٛف ٍبٌج١خ أٚ ٍؼ١ذ ٩ٌٔزمبَ, فبٔه 

رّٕٙه فٟ هثبٛ ِٓ اٌقطب٠ب )ووِب( ِغ ٘نا اٌْقٔ, ٚ ٠زؼنه ػٍٝ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ َِبػلره. ػٕلِب رؾٛي اٌقل ا٢فو رَّؼ 

ا ٘ٛ اٌَج١ً اٌٛؽ١ل ػٍٝ ا٤هٗ ٌٍزقٍٔ ِٓ اٌْو, ِٓ اٌظٍّخ. أٔذ ِٓ ماره ٨ ٌٍمٛاد اٌَّب٠ٚخ أْ رل٠ٓ ٘نا اٌْقٔ. ٘ن

رَزط١غ اٌزقٍٔ ِٓ اٌْو. ػ١ٍه أْ رلػٛ اٌمٛاد اٌَّب٠ٚخ أْ رؾبهة اٌْو ثب١ٌٕبثخ ػٕه. ػٕلِب رىْٛ ؽى١ُ وبٌؾ١خ ٚ ٚك٠غ 

ا٨َٔبْ اٌوٚؽٟ ٠ل٠ٓ أػّبي ٚ أفىبه إٌبً,  وبٌؾّبِخ, رَّؼ هلل اٌَبوٓ ف١ه أْ ٠ٍٙه اٌْو, ثل٨ ِٓ ِؾبهثزٗ ثبٌؼمً اٌقبهعٟ.

  ١ّ٠ٚي اْ وبٔذ ِٓ هللا أٚ رؼبوٌ هللا. ٘نٖ ٟ٘ ك٠ٕٛٔخ ِملٍخ.
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