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س: َّ  َٛ ٓؤُض ٗلٔي ٓ

. َّ . حُؼخُْ ٖٓ كٞح٤ُي ٛٞ ٓ َّ  "ٖٓ أٗخ؟ ٓخًح إًٔٞ أٗخ؟ ُٔخًح أٗخ ٓٞؿٞى؟" أٗض ٓ

 ح٥ٕ، ٣ٌٔ٘ي إٔ طلْٜ!
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 كهًخ انكبرت

هش، ػ٠ِ ١ٍٞ ّٓيس آهَ حُؼّٔخ٢ٗ  نًبرا كزجذ هزا انكزبة؟ ّٞ ُوي ػ٘ض ك٤خس ٣ٞ١ِش، ٤٘ٗطش، ٤ِٓجش رؤكيحع ٓ٘

َّ ٓ٘ٞحص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ كظ٠ّ ح٥ ّٔ٘ٞحص ٝحُّٜ٘ق ٖٓ حُوَٕ حُظّخٓغ ػَ٘، ًٝ  ٕ.حُ

سُ ٍّ ٌّ ، ػٜي حُ ّٞ ٘خػش، ػٜي حُـ ّٜ ٤خٍس ٝحُ ّٔ ٝح٥ٕ، ػٜي  ،وي ػ٘ض ه٬ٍ ػٜي حُلٜخٕ ٝحُؼَرش، ػٜي حُ

ٍحػش، ػ٘يٓخ ًخٕ حُل٬ّ حُل٠خء. ُوي ٍأ٣ض أ٤َٓ ِّ كٕٞ ٣لَػٕٞ ح٧ٍٝ هِق أكٜ٘ظْٜ ًخ طؼ٤ٖ ك٢ ػٜي حُ

ٙ حُل٬كٕٞ ٝكخٍرٞح ٖٓ أؿَ ْٛ ٣ـّٕ٘ٞ كَك٤ٖ، ٝك٢ ػٜي حُل٠خٍس ػ٘يٓخ ٝ ّٝ اػخٗخص أًؼَ ٖٓ حُلٌٞٓش، طؤ

 ُِلئٍٝ ىٕٝ حٗوَحٝ ك٤خس حُِٔحٍع.

٘خػش ٝحُظٌُ٘ٞ ّٜ ٍ ا٠ُ كخُش طوّيّ ٝاٗـخُ ٍحثغ ك٢ حُ ّٞ ٖٓ حُّ٘خك٤ش ٝٞؿ٤خ. ُوي ٍأ٣ض حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٌٛح ٣ظط

ٍ ُظّٜيى رخٗوَحٝح٧هَٟ، ك ّٞ َّ ٝح٩ؿَحّ ٝحُؼ٘ق حَُٔٝع، ٝرٞطوش حُلَد ح٣ُّّٝٞ٘ش طظط ّ٘  وي ٍأ٣ض طٜؼ٤ًيح ُِ

ًٍ  حُـْ٘ حُز١َّ٘ ك٢ ُٖٓ ؿ٤َ ح٤ُّٞ. ، ٢ٛٝ ؿخ٠ٓش رو٤ض  حٌٛٙ حُلخ٫ص ٝحُٞهخثغ ٢ٛ كوًّخ أٓٞ َّ ٖٓ ىٕٝ ك

 طلظخؽ ح٥ٕ ا٠ُ طل٤َٔ.

ح ٝح١ٌُ ٓخًخٗض ٢ُ ػ٬غ أهطخٍ ٌٛٙ حٌَُس ح٤ٍٟ٧ّش. ُٝوي ٓخكَص ا٠ُ أٍر ر٤ٜ٘ٔخ.  هخص ٓغ حُـ٢ّ٘ ٝحُلو٤َ ؿّيً

٘خػش ٝأرخ١َس ِٝٓٞى ّٜ طٜخىهض ٓغ حُلوَحء ٝ طَحكوض ُويٍٝإٓخء ىٍٝ ٍٝإٓخء ُٝحٍحص.  ُوي ٍُص هخىس حُ

ح ٝح٧ًؼَ أ٤ّٓش ًَ  .ٖٓ حُّ٘خّ . ُوي ٍأ٣ض ٌٛح حُؼخُْ ػٖ ًؼذ رٌَ٘ ٝػ٤ن، ًٔخ ُْ ٣لؼِٚ ا٫ حُو٤َِح٧ًؼَ كو

ًُ  ؼ٤َس ًخٗض رخُّ٘ٔزش ٢ُ،ٝه٬ٍ ٌٛٙ حُل٤خس حُط٣ِّٞش ٝح٤ُِٔجش رخ٧كيحع حُٔؼ٤َس، ٓؤُض ٗل٢ٔ أٓجِش ً  حأُـخ

. َّ ح ىٕٝ طل٤َٔ رخُّ٘ٔزش ُِؼخُْ ًٌ ًٍ  رو٤ض ىٕٝ أؿٞرش ٝأَٓح

٢٘ ً٘ض ػ٘يٓخ ً٘ض ك٢ حُوخٓٔش ٖٓ ػ١َٔ، هخٍ ٢ُ أر٢ أ٢ّ٘ٗ ٓؤٛزق ٓلخ٤ًٓخ ك٢ ك٬٤ىُل٤خ ػ٘يٓخ ٓؤًزَ، ٧ّٗ 

 ِي ٤ِٓٔخٕ،. ًخٕ حُٔانفهىً٘ض أطٞم ا٠ُ . أفهىًؼ٤َس ػ٠ِ حُّيٝحّ. ً٘ض أ٣ٍي إٔ  أٓؤٍ أٓجِش ًؼ٤َس ػٖ أٍٓٞ

ؿَ ح٧ًؼَ كٌٔش، ٣طِذ َّ حُلٌٔش، ٝهي أػطخٙ هللا حُلٌٔش أًؼَ ٖٓ أ١ّ ٗوٚ آهَ. رؼي ٓ٘ٞحص ػي٣يس،  حُ

ّٕ هللا ٗلٔٚ هي أػطخ٢ٗ ح ك٢ ٓؼظْ ح٧ًٛخٕ. فهىأ إٔ أىٍى ح٥ٕ أ ًِ  أَٓحٍ حُل٤خس ح٧ًؼَ ػٔوًخ، حُظ٢ طزو٠ ُـ

َّ ٌٛح؟ ُ ّٔ ٤ًق كيع ً َّ٘ف سٖ حُؼّخٓ٘ش ػَ٘وي طَػَػض ك٢ ٤ً٘ٔش رَٝطٔظخٗظ٤٘٤ّش كظ٠ّ حُ ، ٢ٌُّ٘ ُْ أٓٔغ حُ

َّ ٌٛٙ حُطّٞحثق  ك٢ ح٤ٌُ٘ٔش ٌُٜٙ ح٧ٓجِش حُظ٢ ٗؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ. إ ًخٕ حٌُظخد حُٔوّيّ ٣ٌ٘ق ح٧ؿٞرش، ُْ ً

َّ ٌٛح حُو٬ف كٍٞ ٓخ ٣وُٞٚ حٌُظخد حُٔوّيّ؟  ٤ُِٔٔل٤ّش ًٝ

خ ًٓ َ ٣ٔظط٤غ إٔ . ٝكظ٠ّ ُٞ كٜٔٚ أكيْٛ، ٌُٖٛ ٖٓ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣لْٜ حٌُظخد حُٔوّيّ؟ أٗخ رخُطّزغ، ُْ أكٜٔٚ ٣ٞ

ق ك٢ ٌٛح  رِٔطخٕحٌُظخد حُٔوّيّ ؟ َٛ ٣ظٌِّْ ٣ّٜيهٚ ّٟ َّ ح١ٌُ ٤ٓظٞ ّٔ ّٔئحٍ، ٝٛٞ حُ ٓخ؟ ُوي أٍر٢ٌ٘ ٌٛح حُ

ّٖ  حٌُظخد. ّٖ ح٧َٓ ٦٢٩١، ػخّ ۳٤ريأص أكْٜ ك٢ ٓ ّٔزذ ح٧ه٤َ حٌُخَٓ حُٟٞٞف ح١ٌُ ظرح. ٌُ يأ ٛ٘خى كو٢. حُ

ٍ ٖٓ ػخّ ىكغ ر٢ ٌُظخرش ٌٛح حٌُظ ّٝ . ًخٕ ٝػ٤ًخ ٣ل٤َّ ٦٢٩٤خد، ُْ ٣ٌ٘ق ٗلٔٚ ٤ًًِّخ ٢ٌُ٘ٛ هزَ ًخٕٗٞ ح٧

ل –كو٤وش ٓل٣ٍّٞش  –حُؼوَ  ّٟ  ٚ ك٢ ٌٛح حٌُظخد.ٓخ ٓ٘ٞ

 .٦٢٩١ريح٣ش طلظّق ٢ً٘ٛ ػ٠ِ حُلو٤وش حُظ٢ ٤ٓظ٘خُٜٝخ ٌٛح حٌُظخد، ًخٗض ك٢ ٤ٛق ػخّ 

ُٝ  ٓؤُض ٗل٢ٔ: "ٖٓ أٗخ؟ ٌّٖ ٖٓ ًُي. أؿي حُـٞحد إٔ خًٛيحؿ ؟" كخُٝضؿيصٓخًح إًٔٞ؟ ُٔخًح  ، ٢ٌُّ٘ ُْ أطٔ

، ك٢ ًُي حُو٣َق، طٞحؿٜض ٓغ طليٍّ ٣َري حُؼوَ، كٍٞ ٓٔؤٌٛح ًخٕ  ّْ ح ؿخ٠ًٓخ. ػ ًَ ُش ٖٓ ح٩ٗـ٤َ ٝٗظ٣َّش أٓ

ٍ. ٓخ  ّٞ  ٓلَ ػ٠ِ طلظّق ٢ً٘ٛ ػ٠ِ آكخم ٝأػٔخم حُٔؼَكش ٝح٩ىٍحى.أحُظط
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ٍ ٝحُٔٔؤُش حريأ  ّٞ َّ ٢ٗء ٓغ ٓٔؤُش ٗظ٣َّش حُظط  ُّي٤٘٣ّش كٍٞ كلع ٣ّٞ ح٧كي.ً

ّٕ حٌُظخد حُٔوّيّ ٛٞ حٌُظخد ح٧ًؼَ ٓز٤ًؼخ ك٢ حُؼخُْ. اّٗٔخ رخُّ٘ٔزش ٢ُ، ٓؼ٠ِش. ُْ رٔؼخرش  ًخٕ ً٘ض أػِْ أ

خ ٖٓ كٜٔٚ. هِض، "٣وٍٞ حٌُظخد حُٔوّيّ،  ًٓ ٞ٣ ٌّٖ ٤ًق ػَكض ًُي؟ َٛ  ٓؤ٢ُٗٞ، ".ʹاكلع ٣ّٞ ح٧كيʹأطٔ

 هَأطٚ ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ؟

َّ حٌُ٘أّٗ أؿزض  ً ّٕ ّٕ ٜٓيٍ طؼ٤ِٜٔخخثْ طللع ٣ّٞ ح٢٘٧ أػَف ًُي ٧ ًخٕ حٌُظخد  كي، ٝهي حكظَٟض أ

 حُٔوّيّ.

ػ٠ِ حُٔلّي ك٢ ٓخ ٣ظؼِّن رخُٔٔؤُش. ٓخ أؿز٢َٗ ػ٠ِ حُـٞٙ ك٢ ىٍحٓش ٝرلغ ػ٤ٔن ك٢  ًخٕ ٌُٖ ُٝحؿ٢

ٍ، حُظ٢ ًخٗض ك٢ ًُي حُٞهض، ّٞ حُٔٞحكوش رٌَ٘ ٣َٓغ، ك٢ ٓـخٍ ط٘خٍ  حٌُظخد حُٔوّيّ ٝأ٠ً٣خ، ك٢ ٗظ٣َّش حُظّط

  حُظّؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ.

ّّ٘ي ك٢ ِٓطش حٌُظخد حُٔوّيّ، ٝكظ٠ّ ك٢  ىٍحٓظ٢ حُؼ٤ٔوش ٧ػٔخٍ ىح٣ٍٖٝ ٢ٌِٔٛٝ ٤ٌ٤َٛٝ، هخىط٢٘ ا٠ُ حٍُ

 ٝؿٞى هللا.

٣ٌَّٖ حُٔؼوّل٤ٖ ٓي٤ًٍٖ ُِٔؼَكش حُٔظِح٣يس كٍٞ حٌُٕٞ.  ٌّ٘ٞح إٔ ٣ٞحُٗٞح ٌٛٙ ٝكوي أٛزق ٛئ٫ء حُٔل ُْ ٣ظٔ

ًَّط٢٘ رٔخ هي هَأص حُٔؼ ً ،ٍ ّٞ ّْٓ ٗظ٣َّش حُظّط َكش حُٞحٓؼش ٓغ حُظّؼخ٤ُْ حُّي٤٘٣ّش ك٢ ُْٜٓ٘. أرلخػ٢ ك٢ كٌَ ٓئ

ّٔٔخء –حُِٔح٤َٓ  ك٢ ح٩ٛلخف حُؼّخٖٓ ٖٓ ٓلَ ش هي٣ٔش، ٗظَ ا٠ُ ٗـّٞ حُ ّٓ ّٕ حُِٔي ىحٝى، ِٓي ٧ ، ٤ًق أ

ٌَّ.٫كع ٝٓخػ خ ٣ٌٕٞ ٛٞ؟ ٓ ش حٌُٕٞ حُل٤ٔق، ٝريأ ٣ل ّٔ ٓظ٘خ٢ٛ؟ ك٢ كٔخكش حٌُٕٞ ح٬ُ ح٩ٗٔخٕ خ ًخٕطٔخءٍ ػ

 ّٕ ّٔئحٍ ح١ٌُ ُْ ٣ـي حُـٞحد أ ،ٌٛح حُِٔي حُوي٣ْٝؿيص أ اّٗٔخ حًظ٘لض ٖٓ ه٬ٍ  ًخٕ ٣ؼخ٢ٗ ٓ٘ٚ.رًيح ػ٠ِ حُ

ّٕ ح٩ؿخرش ح٧ه٤َس  ّْ ً٘لٜخأرلخػ٢ ٗلٜٔخ ٫كوًخ، ٤ًق أ ّْ َٗكٜخ ك٢ حُلَٜ حُؼّخ٢ٗ ٖٓ  ط ٍٓٞ ٝط َّ ُزُْٞ حُ

ٓخُش ا٠ُ حُ َّ خ إٔ أؿي ح٩ػزخص حُلّن ُٞؿٞى هللا ِٝٓطخٕ حٌُظخد حُٔوّيّ، أٝ إٔ  ؼزَح٤ّ٤ٖٗ.حُ ًٔ ّٔ ً٘ض ٜٓ

ّٕ ٓؼظْ حُّ٘خّ ٣وزِٕٞ أٝ ٣َك٠ٕٞ ٓؼظويً  ٍ حًظٔزٞٙ ٖٓ أٍكٞ ح٩ػ٤ٖ٘. ٫كظض أ ّٞ ح ر٘خًء ػ٠ِ حكظَحٝ ٓظٜ

ًّيىٕٝ اػزخص. أٍىص إٔ أٓٔؼٞٙ أٝ طؼِّٔٞٙ أٝ حكظَٟٞٙ ٖٓ  ح١ٌُ ٓٔظً٘يح ػ٠ِ اػزخص  كْٜ. ٝأٍىص إٔ أطؤ

 ، ٤ُْٝ ػ٠ِ حكظَحٝ أٝ أ٤٘ٓش.هخ١غ

ح، حٌٗ٘لض ح٧ؿٞرش ا٢ُّ ٓغ اػزخص  ًٍ  ٝكّن. هخ١غرؼي ػّيس أَٜٗ ٖٓ حُّيٍحٓش حٌُٔؼّلش ٬٤ًُ ٜٝٗخ

ُٞؿٞى  هخ١ًؼخ٢ّ٘ٗ٥ ُطخُٔخ ٓٔؼض رٌُي أٝ طؼِّٔض ٌٌٛح. كوي ٝؿيص اػزخطًخ  ٝؿٞى هللا ٖٓ حُِّٔٔٔخصرؼي ُٖ آهٌ 

 ٍٓخُش ٝٓؼَكش هللا حٌُٔ٘٘لش ُِزَ٘. –ٝأ٠ً٣خ ُِٔطخٕ حٌُظخد حُٔوّيّ ًٌِٔش هللا  ،حُؼظ٤ْ هللا حُوخُن

ُٓٞأٝؿيص  َّ ك٢ ٌٛح حُؤْ وٜي رٚ إٔ ٣لٜٔٚ أكي كظ٠ّ ٣ٞٓ٘خ، ، ُْ ٣ُ ّٕ حٌُظخد حُٔوّيّ ٛٞ ًظخد ٢ِٓء رخُ

ح، ُٔخًح ٖٓ طؼِّٔض ح٧ه٤َ ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘.  ًٍ حء ٌٛٙ حُّيٍحٓش ٬٤َُ ٜٗخ َّ ّْ كٛٞ حٌُظخد ح١ٌُ ؿ رٌَ٘  ٜٚٔط

َّ حٌُظذ ح٧هَٟ،  ّْ َٗف ٟٓٞٞع رخٌُخَٓ أٝ ٍؿْ أّٗٚ ح٧ًؼَ ٓز٤ؼً هخ١ت أًؼَ ٖٓ ً خ ك٢ حُؼخُْ. ه٤َِ ٓخ ط

أهٔخّ أٝ ر٘ٞى أٝ َٓحكَ أهَٟ ُِٟٔٞٞع، ٗـيٛخ . ٓ٘ٚ ك٢ أ١ّ ٓوطغ ٝحكي ،حٌُ٘ق ػٖ كو٤وظٚ رٟٞٞف

ٖٓ حٌُظخد حُٔوّيّ، ك٢ حُؼٜي حُوي٣ْ أٝ حُؼٜي حُـي٣ي. ٣ٌٖٔ ػخىس ك٢ ٓوطغ أٝ ٓوخ١غ أهَٟ ك٢ أهٔخّ أهَٟ 

َ ا٠ُ ّٛ ، ػ٘يٓخ طـٔغ ٍرّٔخ ٌٛٙ حُٔوخ١غ ح٧هَٟ حُؼي٣يس حُٔؼ٢ّ٘  ِٟٔٞٞعح٩ىٍحى حُلو٤و٢ّ ٝح٢ٌُِّ ُ حُظٞ

ػش ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ. ُّ  حُٔٞ

ث٤ٔ َّ ، طلظّلض أٓخّ حٗيٛخٕ ػ٢ّ٘٤ رخُّ٘ٔزش ُٔؼظْ حُّ٘خّ ٢آكخم حُٔؼَكش ٝح٩ىٍحى حُظ٢ رو٤ض ُـِ حُل٤خس حُ

 ُٓ َّ حُؼظ٤ْ. ٝػو٢ِ. اّٗٔخ هي  ّٔ ق حُ ّٟ َ ك٢ ًحى حٌُظخد، أّٗٚ ك٢ أ٣ّخٓ٘خ ٌٛٙ حُظ٢ طؼ٤ٖ ك٤ٜخ أؿ٤خُ٘خ، ٤ٓظٞ ـّ

 ٬ًٌٛٓ رخُّ٘ٔزش ٢ُ. ٝرخُطّزغ، ًخٕ ٌٛح 
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 ّٕ ٍٞس حُٔوطٞػشـ٤ش حٌُظخد حُٔوّيّ ٛٞ ٓؼَ أكطؼِّٔض أ ّٜ رؼ٠ٜخ ٓغ آ٫ف حُوطغ طلظخؽ إٔ طـٔغ  – حُ

ٍٞس رٟٞٞف حُزٍِّٞ حُظ٢ٝ –حُزؼٞ  ّٜ ّْ طٜزق حُ ٣ٖ ٌُِ ،٫ طظ٘خٓذ ٓغ رؼ٠ٜخ ا٫ طزًؼخ ُط٣َوش ٝحكيس. ٖٓ ػ

 خُو٘خ.٣َؿزٕٞ رظٜي٣ن ٓخ ٣وُٞٚ هللا ه

ى ٓخ ٣وّٞ رٚ ٛ َّ لْٜ رٟٞٞف. ك٤ٔخ كظ٠ّ طُ حُزؼٞ، ـ٤ش حُؼي٣يس ٓغ رؼ٠ٜخ هطغ ح٧ك طَط٤ذٌح حٌُظخد ٛٞ ٓـ

ش  أٗض طوَأ ٝطؼ٤ي هَحءس ّٛ ٌٛح حٌُظخد، هخٍٗٚ رٌَ٘ ىحثْ ٓغ ًظخري حُٔوّيّ. أٗظَ ٌٛٙ حُلوخثن رؼ٤ٞٗي حُوخ

. ٝحكظق ًٛ٘ي ك٤ٔخ ٣وٞىى هللا ا٠ُ ىحهَ  ّٙ خ ًخٕ ٖٓ دمُمزهك٢ اٗـ٤ِي حُوخ ّٔ . ٤ٌٕٓٞ ٌُٜح ٓؼ٠٘ أًؼَ ٓ

 ٓؼ٠٘ ١ّ٧ ٢ٗء آهَ ٖٓ هزَ.

 َّ ّٕ ٌٛح حٌُظخد ٛٞ ح٧ًؼَ أ٤ّٔٛش ٖٓ ر٤ٖ ً ٖٓ أ ِّ ٗض ه٬ٍ ٤ٓؼزض حُ ّٝ ػخّ. ٤ُْ ٖٓ  ٦٢١١حٌُظذ حُظ٢ ى

ػٖ هٜي، اّٗٔخ ٖٓ أؿَ رٔخ١ش حُوطخد ٛٞ حُظ٢ طلخٗخٛخ  حُِـ٣ّٞشحُؼِٔخء كٜخكش ح٧ِٓٞد ح٧ىر٢ أٝ أؿَ 

خ ،ك٢ ط٤ٟٞق حُٔؼَكش ح٧ًؼَ أ٤ّٔٛش ًٓ ث٢ٔ٤ ُِلْٜ، ُٔخ أًَٛحُٜٔيٍ  حُظ٢ ً٘لٜخ ٣ٞ َّ ٍ  حُ ّٝ َّ حُزَ٘ ٌٓ٘ أ ً

 .ٍ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ح٧ٍٝٞظٜ

٤ًق ظَٜ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ح٧ٍٝ.  –حُزَ٘ ػٖ ٖٓ ٛٞ ح٩ٗٔخٕ ٝٓخًح ٛٞ ُٝٔخًح ٛٞ ٓٞؿٞى  ُوي ُكـذ ٗظَ

َّ ٫ًٌٞٛٓ٘ٓ ح٩ٗٔخٕ ُوي ًخٕ  حَُٔرٌش كٍٞ حُزَ٘ ٝحُؼخُْ  خًِٚ، أٝ ػٖ ا٣ـخى أؿٞرش ٧ٓجِظٚرؼـِٙ ػٖ ك

 ح١ٌُ ٣ٌٔ٘ٚ.

 ًُ ِّٔطش حُوي  َّ ٌٛٙ ح٧َٓحٍ ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي ٖٓ هزَ حُ َّ ٓؼَكش، اّٗٔخ رَٓخُش ٓ٘٘لض ً ؿ٤َ  سَلّ ُؼ٤ِخ ٌُ

 .ٌٛح كظ٠ّ ُٓ٘٘خ خُـخُٛألّي طُ  إٔ ٌ٘ق أٝٓٔٔٞف إٔ طُ 

ٍ. ظَٜص طؼخ٤ُْ ًٝ٘خثْ ًؼ٤َس هخ١جش طلض حْٓ  ّٝ ُوي طَِّٔ ػ٠ِ ح٤ٌُ٘ٔش اٗـ٤َ آهَ ه٬ٍ حُوَٕ ح٧

إ٣خ  َّ ّْ هيحع ك، ٢: ٦٩"ح٤ُٔٔل٤ّش حُظو٤ِي٣ّش". ًٔخ ٣ؼِٖ هللا ك٢ ٓلَ حُ حُؼخُْ أؿٔغ. رو٤ض ٌٛٙ حُلوخثن وي ط

خىه٤ٖ ًٝٝ ٤ّٗش كٔ٘ش، هيح٧ٓخ٤ّٓ  ّٜ ّٕ حٌُٜ٘ش حُ ح. كظ٠ّ أ ًَّ ٔٞٛخ ظِٓطِوّٞح طؼخ٤ُْٜٔ ٖٓ ٍؿخٍ آه٣َٖ ح ش ٓ

ّٕ ٌٛٙ حُظّؼخ٤ُْ حُوخ١جش ٢ٛ طؼخ٤ُْ كو٤و٤ّشٝكوًخ ُريٍْٝٛ  ػٖ حٌُظخد حُٔوّيّ.  ِظّوخ٤ُي ك٢ ٌٛٙ حٌُ٘خثْ. حػظويٝح أ

خ ػٖ ٟٝغ ًٟ ، كوي أٛزلض حُؼخىس ٝحُظو٤ِي إٔ ٓغ رؼ٠ٜخ رٌَ٘ ٛل٤ق ٝٓؼوٍٞ طغ حُٔوظِلش ٨ُكـ٤شحُو ػٞ

 ًٔ َّ  خهخ١جً  خ٣وَأٝح طؼ٤ِ ىٝٗٚ ٓؼظوي ك٤ٚ ٖٓ هزَ، ك٢ ً َّ ّٙ رٚحُّ٘ٚ  ٖٓ ًظخرش ٓوّيٓش ٓؼ٤ّ٘ش، ٣ٝـ . ر٬ٌّ حُوخ

َّٕٔٝ حٌُظخرش حُٔوّيٓش رظَىحىْٛ ٓ حٌُظخد حُٔوّيّ ا٠ُ طل٤َٔ، ٧ّٗٚ . ٫ ٣لظخؽ ٓخروًخ ّٝٛيهٞٙٚ ٗخ طؼِّٔٞآهَ، ٣ل

َّ ٟٓٞٞع َّٔ ٗلٔٚ ر٘لٔٚ. ٣ٜزق ٌٛح ٝحًٟلخ ػ٘يٓخ ٣َٟ حَُٔء حٌُظخرخص حُٔوظِلش كٍٞ ً ، ٓـٔٞػش ٣ل

هي  ٚكظ٠ّ أّٗ  (.٦١: ٩٩ٛ٘خ ه٤َِ ٛ٘خى ه٤َِ" )اٗؼ٤خء ٣وٍٞ حٌُظخد حُٔوّيّ ر٘لٔٚ، "رٌَ٘ ٛل٤ق ٓغ رؼ٠ٜخ. 

 ُِٔػّٞ.ح٤ُٔٔل٤ّش حُظو٤ِي٣ّش ح ػخُْ ّْ هيحعط

خ هخ١جًخ ُلو٤وش حػظُويص ٛل٤لٗزطَ طؼ َ أ٤ٌٕؼؿخُزًخ ٓخ هِض أّٗٚ ٖٓ ح٧ٛؼذ ر ًٔ ش، ٖٓ إٔ ٗظؼِّْ كو٤وش ٤ِ

ّٔ٘ٞحص ؿي٣يس. كظ٠ّ ك٢ ٌٛٙ  : ۳ٓؼ٠٘ حُٞحهغ حُٔؼِٖ ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ  ،ح٧ه٤َس، ُْ أىٍى ٤ًًِّخ ٝرٟٞٞف ٨٩حُ

ٝف حُو – ٩٤-٩٩ َّ ّٕ هللا رخُٞحهغ، هي أؿِن ػ٠ِ حُ ّيّٝ ٝػ٠ِ حُل٤خس ح٧ري٣ّش ُ٪ٗٔخٕ ك٢ ح٩ؿٔخٍ، ا٠ُ كظ٠ّ أ

حٗظِحع ار٤ِْ ػ٘ي ٓـ٢ء ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق حُؼّخ٢ٗ. ُطخُٔخ حػظويص طؼخ٤ُْ ح٤ُٔٔل٤ّش حُظو٤ِي٣ّش رٞؿٞى ٓزخٍحس ر٤ٖ هللا 

ّٕ هللا ٣لخٍٝ  –ٝار٤ِْ  ًٔخ "إٔ ٣وِّٚ حُؼخُْ". اّٗٔخ ك٢ ٌٛح حُِّ٘حع، ًخٕأ حرق.  ار٤ِْ ٛٞ رخث َّ ر٬ٌّ آهَ، حُ

ٍ ٓـ٢ء ُٚ ّٝ َد حُوخثٔش ّٟي ار٤ِْ. كوي ػِّٔض ٣َرق ٌٛٙ حُلٕ ، ٤ُلخٍٝ أكوي أٍَٓ هللا ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق ك٢ أ

َّ ٖٓ ٣ؤط٢"، "٣وِٚ" رخ٤ُٔٔق. ً" ّٕ  ح٤ُٔٔل٤ّش حُظو٤ِي٣ّش أ

ِض ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ػّيس ّٛ ق ٢ُ ًِ ،ُوي طٞ ّٟ ٌٛٙ حُّ٘وطش  ٤ًّخ كو٤وشإٔ أىٍى ؿِث٤ًّخ هطؤ ٌٛح ح٩ػظوخى، اّٗٔخ ُْ طظٞ

ًٔ رخٌُخَٓ،  ق ٓخ ًخٕ ٓو٤ّ ّٟ ح. ٌٛٙ حُلو٤وش ٢ٛ كوًّخ طٌَٛ حُؼوَ. ك٢ٜ طٞ ًَ  رخُـٔٞٝ! خا٫ّ ٓئّه
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 ًُ َٓحٍ ، ػ٤ٕٞ ػي٣يس ػ٠ِ كو٤وش ٌٛٙ ح٧ٛٞ ح٥ٕظذ ك٢ ُٖٓ هللا ح١ٌُ ٗؤَٓ إٔ ٣لظق ٌٛح حٌُظخد، ح١ٌُ 

 حُٔوزّؤس ٌٓ٘ ُٖٓ ٣ٞ١َ.

 ّٖ ٌٛح حٌُظخد هزَ إٔ ط٘ظ٢ٜ ٌٛٙ حُل٤خس ح٤ُِٔجش رخ٧كيحع، ٧ٗخٍى ٓغ  ، هخى٢ٗ هللا إٔ أًظذ٢۳ٝح٥ٕ، ك٢ ٓ

إ ًخٕ  –أًزَ ػيى ٖٓ ح٣ٌُٖ ٣َؿزٕٞ ك٢ حُٔؼَكش، ح٧ؿٞرش حُظ٢ ٣ٌ٘لٜخ ًٖٛ هللا حُؼ٢ِّ حُؼظ٤ْ، ك٢ ًِٔظٚ 

 ٖٓ ٣َؿذ إٔ ٣لْٜ طِي حٌُِٔش.

 

 رًهُذ

خ: "ٖٓ أٗخ؟ ٓخًح إًٔٞ؟ ُٔخًح أٗخ ٓٞؿٞى؟"  ًٓ . ُْ َٛ ٓؤُض ٗلٔي ٣ٞ َّ . أٗض ٗلٔي ٛٞ ٓ َّ حٌُِٔش ػ٘ي ٢ٛ ٓ

َّ ٓخ أٗض ػ٤ِٚ. ،طَٟ أرًيح ػوِي، ٢ًَّٓ كٌَى ًٝ 

ٌَّ رخُٟٔٞٞع، ٝؿٞىى رلّي ًحطٚ ٛٞ ُـِ. َٛ  ٓخرخ٧َٓحٍ. ػ٘ي ك٤خطي ٓ٘ـٔٔش َّ رٔخ١ش ُٝ أّٗي طل ؿيص رٌ

ُٛ ٖٓ هٟٞ أ٤ٍّٟش ؿ٤َ ٤ًًّش ٖٓ ىٕٝ أ١ّ ٓؼ٠٘ أٝ ٛيف، أّ أّٗي هُ   ٖ هزَ اُٚ ٢ًِّ حُويٍسٔض رًٌخء ّٓٔ ِوض ٝ

، ٖٓ أؿَ ٛيف ًح ػوَ ِّ أ٠ً٣خ رـٔٞٝ؟ رخُٞحهغ، حُظّو٤ِي حُؼّخرض ١ٞحٍ طخ٣ٍن حُز٣َّ٘ش كٍٞ هللا  ٛٞ لعكُ  ،ٓخ

ح ًَّ ّٕ حُظّؼ٤ِْ  حُوخُن، ًخٕ ٓ ح، كظ٠ّ أ ًَ ُٚ ، ربػطخثٚ هزٞحُِـِ حُؼخ٢ُ ك٢ حُؼخُْ حُـَر٢ ٓؼ٠ ُٔل٢ًز٤

ٍ ّٞ  .ح٩كظَح٢ٟ ح٩ؿٔخػ٢، ُ٘ظ٣َّش حُظط

ك٢ حُوَٕ حُوخْٓ ػَ٘. ك٤ٔخ أٛزق حُؼِْ  ،ر٤ٖ حُـْ٘ حُز١َّ٘ ا٫ّ رؼي حهظَحع حُطّزخػش ُْ ٣زيأ حٗظ٘خٍ حُظّؼ٤ِْ

ح رٌَ٘ ٝحٓغ  ًَ ٤ٌّّ٘ٛش  –ٓ٘ظ٘ ٍص حُ ّٞ ريأص حُؼوٍٞ  –ػِْ حُلِي ػِٔ٘خ كٍٞ حٌُٕٞ حُٔل٢٤ ر٘خ  ُٝحى –ٝطط

َّ حٌُٕٞ ح٤ُٓٞغ؟ ٤ًق ٗ٘ ٌَّس طٔؤٍ أٓجِش. ٓخًح ػٖ ً  ،حُؼو٤ٗ٬ّش حُؼ٤ِّٔش ٗلٜٔخ ؤ ًِّٚ؟ ٝؿيص حُؼوٍٞحُٔل

ّٓغ، ٓغ حُظّؼ٤ِْ حُّي٢٘٣ ح١ٌُ طؼَكٚ ٖٓ ه٬ٍ  ػخؿِس ػٖ طل٤َٔ حُٔؼَكش حُظ٢ ط٘ظَ٘ ػٖ حٌُٕٞ ح١ٌُ ٣ظٞ

ٓخ٤ّٗش ٝحُزَٝطٔظخٗظ٤٘٤ّش، حُظ٢ ًخٗض ط٤ٔطَ ػ٠ِ ط ّٝ ٍٜٞس ل٤ٌَ حُؼخُْ حُـَر٢. حُظّؼ٤ِْ رح٤ٌُ٘ٔش حٌُخػ٤ٌ٤ُّٞش حَُ

ٕ ٖٓ ٍٝف ؿ٤َ َٓث٢ّ، ُْ ٤َٟ٣ْٜ رٌَ٘ ػو٢ّٗ٬. ًخٕ ر٘ؼَ ٣ٞ١َ  ٤ُِٔٔق ّٞ ٜٗق ٓوّ٘غ، ٝكٌَس اُٚ ٌٓ

ح ًَّ ظٚ ػ٠ِ أٓخّ حُّ٘ظٛخث٬ً. رٞحٓطش ًز٣َخء ػوُْٜٞ حُؼ٤ِّٔش حُِٔػٞٓش، كخُٝٞح طـ ًِّٚ ٓ ّٓ َّ رَ ّٔ ٣َّش ّ٘ذ حُ

َّ حُ٘٘ٞء ٝحُ حُٔخى٣ّش. حٓظَٟٞح ك٠ُْٜٞ ُٔ َّ  ًٝحطْٜ. ٤خس، رَ٘ف ٓخّى١ّ ٢َٟ٣ٞؿٞى ٝحُلرٔلخُٝش ا٣ـخى ك

ٌَّس ؽ ك٢ حُؼوٍٞ حُٔل ٍّ ٍ رخُظي ّٞ ٍص ٗظ٣َّش حُظّط ّٞ ٍ ٌٛح  ،طط ّٞ اّٗٔخ حُـخِٛش رؼي، ح٤ُِٔجش رخٌُز٣َخء حُل١ٌَ. طط

. ػ٠ِ أػوخد هخٕٗٞ ٫ٓخٍى، ؿخء ٗخٍُِ ىح٣ٍٖٝ ٓغ "ح٩ٓظؼٔخٍ ٝح٩ٛٔخٍ" هخٕٗٞ ٫ٓخٍى ك٢حُظّل٤ٌَ ا٠ُ 

ش. اّٗٔخ، ح٩ٛطلخء حُطّز٤ٗظ٣َّظٚ " ّٛ ًّي ٖٓ ٗظ٣َّظٚ حُوخ كخٍد ؼ٢". ك٢ حُٞحهغ، طٞك٢ّ ىح٣ٍٖٝ ؿ٤َ ٓظؤ

 ،ٖ٤ِ٤ٓ ِّ ّّ  ،ُظ٣َٝؾ ٗظ٣َّش ىح٣ٍٖٝ ،٤ٌ٤َٛ ٝٛخ٢ًِٔ، ر٘٘خ١حُ  .رٜخ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُوزٍٞ حُؼخ

اّٗٔخ َٛ ًخٗض حُؼوٍٞ حُز٣َّ٘ش حُٔوِٞهش ًحص ًز٣َخء ك١ٌَ، حُظ٢ حرظٌَص ٗظ٣َّش، أًؼَ ٓؼَكش ٖٓ حُؼوَ 

 ّٔ ٍحُ ّٞ ّٕ ٗظ٣َّش حُظط ه٤ِوش ٖٓ  ٌَ حُز١َّ٘، ك٢ ٓلخُٝش َُ٘ف ٝؿٞىحرظيػض ٖٓ حُل هي خ٢ٓ ح١ٌُ هِوٜخ؟ ا

 ىٕٝ ٝؿٞى ٓٔزن ُوخُن ا٢ٛ٫. 

َّ ٓخ ٛٞ، ك َّ كٍٞ هللا ٣٘٘ؤ، ٝإ ًخٕ هللا ح٢ٌُِّ حُويٍس ٛٞ هخُوي، ٝٛٞ ٓٞؿٞى ًخُوخُن ح٢ٛ٫٩ ٌُ ّٔ ّٕ حُ ب

ٍ ٝحرلٌْ  ّٝ ٢٘ٓ، ًخ٧ ِّ َّ ح٧َٓحٍ.حُظَِّٔٔ حُ  ٧ػظْ ٖٓ ً

َّ ُْ طلٜٔٚ أ٣ّش ى٣خٗش،  َّٔٙ أ١ّ ػِْ، ُْٝ ٣ؼِّٔٚ أ١ّ طؼ٤ِْ ػخ٢ُ.ٖٓ ٝٓخ ٛٞ هللا؟ ٌٛح ٓ ٝحٟؼ٢ ٗظ٣َّش  ُْٝ ٣ل

َّ ٫ ٗٔظط٤غ إٔ ّٕ ٝؿٞى هللا ًٔخ ٣وّيٓٚ حُّي٣ٖ، ٛٞ ٓ ٍ حُؼزؼ٤ّ٤ٖ ك٣ًٌَّخ، ٝؿيٝح أ ّٞ ٗلٜٔٚ أٝ ٗوزِٚ. اّٗٔخ  حُظّط

ّٕ هللا ٣ٌ٘ق ػٖ ٗلٔٚ ٖٓ ه٬ٍ ًِٔظٚ رْٞٛ، ُْ ٣لٜٔٞح ٕ ح٣ٌُٖ ٍك٠حُٔظي٣ّ٘ٞ َّ هللا. ٓغ ًُي، كب ؤٗلْٜٔ ٓ
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حُٔوّيّ، ٕ ً٘ق هللا حُ٘و٢ٜ. ٣ظَٜ هللا ٗلٔٚ ك٢ ًِٔظٚ، حٌُظخد حُٔوّيّ، إ ّٛيم ٛئ٫ء حُٔظي٣ّ٘ٞحٌُظخد 

َّ حُّ٘خّ ، ٛٞ "حٌُظخد ح١ٌُ ٫ طو٣َزَخ. حٌُظخد حُٔوّيّ، ًٔخ هخٍ حٌُخطذ رَّٝ رخٍطٕٞ ٓغ ًُي ُْ ٣لٜٜٔخ ً

َّ ح٧َٓحٍ ح٧هَٟ.٣ؼَكٚ أكي".  َّ ح٧ٓخ٢ٓ ح١ٌُ ٣ٌ٘ق ً ّٔ  ح٩ٗـ٤َ ٗلٔٚ ٛٞ حُ

ٍإ ً ّٝ َّ ح٧ ّٔ حٌُٔ٘ٞف ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ، طٌٕٞ رخُطزغ، حُلو٤وش ػٖ ح٬ُٔثٌش  خٗض حُلو٤وش ػٖ هللا ٢ٛ حُ

ّٕ ٝؿٞى حٌُخث٘خ ٣َس ٢ٛ حُظّخ٤ُش رخُظَِّٔٔ. َٛ أ َّ ّ٘ ٝك٤ّش ٛٞ ٝٝح٧ٍٝحف حُ َّ  حهغ أّ أٓطٍٞس؟ َٛ ٛ٘خىص حُ

٤ّ٘طخٕ؟ إ ًخٕ ٛ٘خى ٬ٓثٌش ٓوّيٓش، ٓخ ٛٞ ٛيكٜخ ٝٓخ ٛٞ ىٍٝٛخ؟ ار٤ِْ ك٢ ح٧َٛ ّٕ هللا هِن حُ ؟ َٛ أّ

٣َس ؿ٤َ َٓث٤ّش. َٛ  َّ ّٕ ٌٛح حُؼخُْ طلٌٔٚ ك٢ حُٞحهغ، آخٍحص أٍٝحف ٗ ٣ؼِٖ حٌُظخد حُٔوّيّ رٟٞٞف أ

٣َس ُ َّ ٢ٛ طئػَّ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ ٝكظ٠ّ ػ٠ِ حُلٌٞٓخص ح٤ُّٞ؟ َٛ طئػَّ ح٧ٍٝحف َٝٛ  حٗلًًٞ ٨ٍٝحف حُ٘

ّٔئحٍ ٓـِّق رخُـٔٞٝ. ّٕ ٌٛح حُ ٣َس ػ٠ِ ك٤خطي كظ٠ّ؟ ٣زيٝ أ َّ ّ٘  حُ

َّ ك٤خطي  َّ حُؼخُغ رخُظَِٔٔ ٛٞ ٓ ّٔ . ٓخ ٢ٛ ُٝٔخًح ٢ٛ حُز٣َّ٘ش؟ َٛ ح٩ٗٔخٕ  –رخُطّزغ، حُ َّ ك٤خس حُز٣َّ٘ش ًٌ

ػ٠ِ ػِْ رٔخ ٣لؼِٚ ح٧ك٤خء؟ َٛ ح٩ٗٔخٕ ًخثٖ ٖٓ ُلْ ٝىّ ٓغ ٍٝف أ٤ُُّش ك٢ ٛٞ ٍٝف أ٤ُُّش؟ َٛ ح٧ٓٞحص 

ٍٗخ ٖٓ ه٬ٍ هٟٞ ٓخى٣ّش ؿ٤َ ٤ًًّش ٖٓ  ّٞ ىٕٝ ٓؼ٠٘ أٝ ىحهِٚ؟ َٛ ٖٓ ٓؼ٠٘ ٝٛيف ُِل٤خس حُز٣َّ٘ش؟ َٛ طط

؟ٛيف؟ ُٔخًح ؿُ  َّ  ؼَ ح٩ٗٔخٕ ٣وِن كٍٞ ٓ٘خًَ ٫ طل

حرغ ٖٓ ح٧َٓحٍ حُـ٤َ حُٔلٜٞٓش َّ َّ حُ ّٔ ٍ؟ ُٔخًح ٗـي  ،حُ ّٞ ٍ ك٢ ػخُْ ح٩ٗٔخٕ. ٤ًق طط ّٞ ٛٞ حُٔـظٔغ ح١ٌُ طط

 ًٍ خ ٓظطٞ ًٔ ًٓ ٝٓ حػخُ َّ ًز٤َ ٝٓظِح٣ي؟ ُٔخًح ٫ طٔظط٤غ حُؼوٍٞ حُظ٢  خظوّي رٌَ٘ ٛخثَ، اّٗٔخ ك٢ ٗلْ حُٞهض، ٓغ ٗ

َّ حُٔ٘خًَ حُظ٢ طظ َٜ طوظَع ًَٓزخص ك٠خث٤ّش ًٝٔز٤ٞطَحص ٍٝٝحثغ ػ٤ِّٔش ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤ّش ٝٛ٘خػ٤ّش، إٔ طل

 حُؼـِ حُز١َّ٘؟

ش  ّٓ ش آَحث٤َ حُوي٣ٔش. َٛ ح٤ُٜٞى ْٛ ح٧ ّٓ َّ ح٤ُٜٞى ٝأ ٍ ٓـظٔغ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ح٧ٍٝ، ٣ؤط٢ ٓ ّٞ ّْ ٓغ طط ػ

ّ٘ؼذ حُٔل٠َّ  ش؟ ُٔخًح ْٛ "ٗؼذ هللا حُٔوظخٍ"؟ َٛ ْٛ حُ ّٛ ش ٝحكيس هخ ّٓ حُوي٣ٔش ٩َٓحث٤َ؟ ُٔخًح أهخّ هللا أ

َٟ؟ َٛ ٣َحػ٢ هللا ح٧ٗوخٙ؟ ٓخ ٛٞ ٛيف آَحث٤َ ك٢ حُظَِٔٔ ػ٘ي هللا؟ َٛ ٤ٔ٣ِّْٛ هللا ػٖ ح٧ْٓ ح٧ه

 ح٢ٛ٫٩ ٤ٗ٨ُخء؟

ّٓٔش ٤ٌُِ٘ٔش ك٢ ٗؤ َّ ح٤ٌُ٘ٔش. ُٔخًح ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٓئ  حُؼخُْ؟ َٛ ٖٓ ٛيف ُٜخ، ُْ طلٜٔٚط٢ ح٥ٕ ا٠ُ ٓ

٣خٗخص ١ٝٞحثق ٓوظِلش؟ ىأّ أّٜٗخ طظؤُّق ٖٓ  ل٤ّش حُظو٤ِي٣ّش؟ َٛ أَٛ ح٤ٌُ٘ٔش ٖٓ ٤ٔٓق ٝحكي٤ي٣خٗش حُٔٔحُ كظ٠ّ

ّٕ ح٤ٌُ٘ٔش ٓ٘ظّٔش رٌَ٘ ؿ٤ّي ٝكوًخ َُْٓ ٓؼ٤ّٖ ٟٝؼٚ ح٤ُٔٔق؟ َٛ ٖٓ كٌٞٓش ِٝٓطش ك٢ ح٤ٌُ٘ٔش؟  ٢ٛ َٛ أ

٤ً٘ٔش ٛـ٤َس ٠ٓطٜيس؟ ٤ًق ٣ٌٖٔ ٧كي إٔ أّٜٗخ أّ  ز٤َس ػخ٤ُّٔش ٖٓ ػّيس ٤٣٬ٖٓ ػ٠ٞ،َٛ ٢ٛ ٤ً٘ٔش ً

ف ػ٠ِ ح٤ٌُ٘ٔش حُلو٤و٤ّش ح٤ُّٞ؟ َّ  ٣ظؼ

ح، ُٔخً ًَ َّ ٌِٓٞص هللاأه٤ َّ  ك٢ ؟ ًخٕ اٗـ٤َ ح٤ُٔٔق ٛٞ "ٌِٓٞص هللا". َٛ ٌِٓٞص هللا ٛٞ أَٓح ٓ ىحهَ ً

ّٓٔش ح٤ٌُ٘ٔش؟ أّ ٛٞ أَٓ ٓوظِق ٤ًًِّخ؟ ُٔخًح  ٗوٚ؟ َٛ ٛٞ أَٓ ٣ٌٖٔ اهخٓظٚ ك٢ هِٞد حُّ٘خّ؟ َٛ ٛٞ ٓئ

َّ ٌٛح حُـٔٞٝ ك٢ اٗـ٤َ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق؟ ً 

َّ  عجؼخ أعشاس ػظًُخٌٛٙ ٢ٛ  َّ ٌٛٙ ح٧َٓحٍ ٢ٛ اٗٔخٕ ػ٠ِ ح٧ٍٝ.  طظؼِّن رل٤خس ً حُلو٤وش حُٞحٟلش ٌُ

ّٕ أ٣ًّخ ٖٓ ٌٛٙ حٌُ٘خثْ أٝ ٛئ٫ء   هي كٜٜٔخ. ،ؿخٍ حُّي٣َّٖ حٌُٓ٘ٞكش ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ، اّٗٔخ ٫ ٣زيٝ أ

َّ ٌٛٙ ح٧َٓحٍ. نًبرا؟ َّ ح٧ٓخ٢ٓ ٌُ ّٔ ّٕ حٌُظخد حُٔوّيّ ٛٞ حُ  ا

ّ٘وٚ ٣وَأ حٌُظخد حُٔوّيّ ٖٓ أٝ وَأ ٓؼَ أ١ّ ُّٚ ا٠ُ آهَٙ، ٣لظخٍ. ٫ ٣ٌٖٔ ٌُِظخد حُٔوّيّ إٔ ٣ُ إ ريأ حُ

 َّ . اّٗٚ ًِؼزش ح٧كـ٤ش، ٓغ آ٫ف حُوطغ ٍرّٔخ ًحص ح٧ٌٗخٍ حُٔوظِلش، حُظ٢ ٧ّٗٚ ًِّٚ ًٍُٓٞظخد آهَ. اّٗٚ ٓ
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ٕ ٍْٓ ٝحكي ٓؼ٤ّٖ. طُ  ّٞ ى، ٌ٘ق كوخثن ح٩ٗـ٤َ ه٤َِ ٛ٘خ، ٝه٤َِ ٛ٘خ٣ٌٖٔ إٔ طظـخْٗ ٓغ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ُظٌ

ٝف حُوّيّٝ ىحهَ ح٣ٌُٖ ٣ٔظِٕٔٔٞ ٝٓ َّ ٍ ا٠ُ ح٥هَ، ٝطٌ٘ق كو٢ ٖٓ ه٬ٍ حُ ّٝ ػش ٖٓ ح٧ ُّ ، هلل٣و٠ؼٕٞ ٞ

ٔش هللا. ًخٕ ٣ٔٞع ًِ ،ح٤ُٔٔق رصذَك، ٤ٔ٣ِٕٝٞ ا٠ُ شُطخـٍٔحؿز٤ٖ ك٢ ح٩ػظَحف رؤهطخثْٜ ٝأكؼخُْٜ حُ

 . حٌُظخد حُٔوّيّ ٛٞ ٗلْ حٌُِٔش ٓطزٞػش.حٌُِٔش ر٘وٜٚ

ٝف حُويّ، ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ ٛٞ كو٢ إٔ ٣لظق ًٖٛ ح٩ٗٔخٕ ٤ُلْٜ ًِٔش هللا ٌٛٙ، ٖٓ  ٫ ٣ٌٖٔ ٧كي إٔ َّ ٣٘خٍ حُ

ش ٝا٣ٔخٕ ٢ٟ٘ٔ رخ٤ُٔٔق ّٓ  –ًٔخ ٝرظٜي٣ن ٓخ ٣وُٞٚ. ٫ طؤط٢ حُظّٞرش ا٫ رؼي ح٩ػظَحف رخُوطؤ  ،ىٕٝ طٞرش طخ

 –َف رخُوطؤ ظٗٔخٕ ٛٞ إٔ ٣ؼأٝ حُو٤خّ رخُوطؤ أٝ ح٣٩ٔخٕ رخُوطؤ. ٣زيٝ إٔ أٛؼذ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ رٚ أ١ّ ا

خ ؿ٢ِ –خ٣٩ٔخٕ ٝح٩ػظوخى رخُوطؤ ر إٔ ٣ؼظَف ًٔ  ًٔخ ٝإٔ ٣ظؼِّْ ٓؼَكش كو٤و٤ّش. ،إٔ ٣زطَ طؼ٤ِ

ح إٔ ٣ٌٕٞ حٌُظخد حُٔو ًً ذ ا ـّ  طو٣َزَخ ٫ أكي. ّيّ ٛٞ حٌُظخد ح١ٌُ ٫ ٣ؼَكٚ أٝ ٣لٜٔٚ أكي؟ أٝ رخُظّؤ٤ًي،َٛ ٗظؼ

ّٔيٟٝغ هللا  ح ك٢ ًظخرٚ رظؼ ًُ ٌّٖ أكي إٔ ٣لٜٔٚ كظ٠ّ ُٓ٘٘خ ، كظّ ٍٓٞ ؟ حُلخَٟ. ُٔخًح ًخٕ ٌٛح ػًٔيح٠ ٫ ٣ظٔ

للخص حُظّخ٤ُش ًُي. ٓظَ٘ف كظ٠ّ ٌٛح ح٧َٓ ٛٞ ُـِ. ّٜ  حُ

حُؼّخ٢ٗ ػَ٘ ٖٓ ٓلَ ىح٤ٗخٍ، ٗوَأ أّٗٚ كظ٠ّ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٓو٤ِٜٖ هلل، ُْ ٣ظٌّٔ٘ٞح إٔ ٣لٜٔٞح ٓخ  ح٩ٛلخفك٢ 

ٗٞٙ ًـِء ٖٓ حٌُظخد ح ّٝ ّٕ حُػط٢ ُْٜ إٔ ٣ي ُٔوّيّ. هخٍ أّٗٚ ٓٔغ ٌُّ٘ٚ ُْ ٣لْٜ. هخٍ ح٬ُٔى، "حًٛذ ٣خ ىح٤ٗخٍ ٧

 حٌُِٔخص ٓول٤ّش ٝٓوظٞٓش ا٠ُ ٝهض حُّٜ٘خ٣ش".

 هي ِٝٛ٘خ ح٤ُّٞ ا٠ُ ًُي حُٞهض. ُوي كظق هللا حُزخد ُلْٜ ًِٔظٚ ٣ٌُِٖ حهظخٍْٛ، ح٣ٌُٖ ه٠ؼٞح ٝحٓظِٔٔٞح ُٚ

َ٘ ٖٓ ٓلَ ىح٤ٗخٍ، ٣وٍٞ أّٗٚ ك٢ ٝهض حُّٜ٘خ٣ش، ٤ٓلْٜ حُٔوّيٓش حُٔزخًٍش. ك٢ حُلَٜ حُؼّخ٢ٗ ػٌُِٝٔظٚ 

ح "حُلخٕٛٔٞ" ح٣ٌُٖ ٤ٓلٜٕٔٞ حٌُظخد حُٔوّيّ؟ )ٖٓ( "حُلخٕٛٔٞ" ٌُٖٝ "٫ ٣لْٜ أكي ًً  ح٧َٗحٍ". ٖٓ ْٛ ا

ّد"  َّ َّ ػخِٜٓخ" "ٍأّ حُلٌٔش ٓوخكش حُ . ٓغ ًُي، كوي ٍك٠ض (٦١: ٦٦٦)حُِٔح٤َٓ ٝ"كط٘ش ؿ٤ّيس ٌُ

ّّ، ٝٛخ٣خ هللا  ح٤ُٔٔل٤ّش حُظو٤ِي٣ّش ٤ِذ. ٌُح ًٜ٘ٞص ٫ٝٛٞص طوٍٞ أّٜٗخ حُرطِض  –رٌَ٘ ػخ ّٜ ٝػِّوض ػ٠ِ حُ

 حٌُظخد حُٔوّيّ. ْٛ ٫ ٣لٜٕٔٞٝ ،"ح٤ُٔٔل٤ّش" حُٔ٘ظّٔش، ٫ ٣ٔظط٤ؼٕٞ إٔ ٣لٜٔٞح

ّٔئحٍ ك٢  ح، إٔ ٗلْٜ ٌٝٗ٘ق ُِوخٍة ك٢ ٌٛح حٌُظخد، ٌٛٙ ح٧َٓحٍ حُٔل٤َّس؟ ٓ٘ـ٤ذ ػٖ ٌٛح حُ ًً ٤ًق ُ٘خ ا

 ٓش حُظّخ٤ُش.حُٔويّ 
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 انًمّذيخ

 كُف ُكشفذ انّغجؼخ األعشاس؟

ٍ ح٤ُّٞ، ٛٞ ّٝ ٓٔؤُش ٗـخس حُز٣َّ٘ش! كوي أٗظؾ حُؼِْ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ أِٓلش ىٓخٍ ٗخَٓ،  ك٢ حٛظٔخّ حُؼخُْ ح٧

َّ ك٤خس ر٣َّ٘ش ػٖ ح٧ٍٝ!خ إٔ طربٌٓخٜٗ  ٔل٢ ً

ّٕ ٍؿَ ٓـ٘طِٔي  َد حُؼخ٤ُّٔش ٕٞ ٝحكي ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ؼَ حُلحٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ْٓ ح٤ُّٞ أِٓلش ٣ّٝٞٗش، كظ٠ّ أ

َّ ك٤خس ر٣َّ٘ش ػٖ ٌٛح حًٌُٞذ. ح٣ُّّٝٞ٘ش حُؼّخُؼش،  حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طٔل٢ ً

َّ ٍَٗٝٙ! ٓغ ًُي، ًخٕ ربٌٓخٕ كو٤وش هللا، إ ػَك٘خٛخ ٝػِٔ٘خ رٜخ، إٔ طوِّٚ حُز٣َّ٘ش ٖٓ ٌٛح  حُظّٜي٣ي ًٝ

 طٞهّق ُِلظش.

 رخُٟٔٞٞع. فّكش

ح ك٢ حُؼِْ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحٗظ٘خٍ حُٔؼَكش. ٣ؼظوي حُّ٘خّ أّٗٚ أٗض طؼ٤ٖ رؼخُْ ٣زيٝ  خ ؿّيً ًٓ ٓظوّي

ؿخٍ ٤ُِٜو انؼظُىانزمذّ ػخُْ  َّ كطّض ًَٓزخص ٞح ػ٠ِ حُؤَ ٝٗؼ٤يْٛ ٓخ٤ُٖٔ ا٠ُ ح٧ٍٝ. . ٗلٖ ََٗٓ حُ

٣ن، ٝأٍِٓض  َّ أهَٟ كطّض  .ػٖ هَد ٍٛٞ كٞطٞؿَحك٤ّش ػٖ ٓطلٚك٠خث٤ّش ؿ٤َ ٓؤُٛٞش ػ٠ِ ًًٞذ حُٔ

حكٕٞ ٣ٍِػٕٞ هِٞد ر٣َّ٘ش حُٔ٘ظ١َ ٝأٍِٓض ػ٠ِ ًًٞذ  َّ كَ. ؿ ُُ ٍٛٞ ٌِٓٛش ػ٘ٚ ٝػٖ كِوخص ًًٞذ 

 ٝأػ٠خء أهَٟ.

حُلخطٖ ُِظَّك٤ٚ ، ك٤غ طوخّ ح٧ٗـخٍ رٌَ٘ ٝحٓغ، رٞحٓطش ح٫٥ص. اّٗٚ ػخُْ ح٧ك٬ّ ه٬د اّٗٚ ػخُْ ٓل١َّ،

كخ٤ٛش ٝح٩ؿخُحص َّ  .ٝحُ

! كظ٠ّ حُٔؼوّل٤ٖ ٫ ٣ؼَكٕٞ ٤ًق ٣لِّٕٞ ٓ٘خًِْٜ ٍَٝٗٝ حُؼخُْ. ٫ انجهمػخُْ  اّٗٔخ رخُٔوخرَ، ٛٞ أ٠ً٣خ

ز٤َ  ّٔ  !نهّغالو ولُى انذُبح انذمُمُّخ٣ؼَكٕٞ حُ

٤ًّخ، ر٤ٖ رَحػٖ  ّٓ ٌّخٕ حُؼخُْ أ ّ٘ي٣ي، ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ ٫ ٣ِحٍ ٓخ ٣وخٍد ٜٗق ٓ حُوٌحٍس. ٗزق حُـٞع حُزئّ ٝحُلوَ حُ

 ٖ.ك٤خس حُّ٘خّ رخ٤٣٬ُٔ ٝحَُٔٝ ٣ِٔذ

. اّٗٚ ػخُْ ٣ٔٞهٚ ح٩ؿَحّ ٝحُؼ٘ق ٘ظَ ٝؿًٜخ ُٞؿٚ ا٠ُ ؿي ٣خثْاّٗٚ ػخُْ طؼ٤ْ، ٠ٓطَد ك٢ حُلَٓخٕ، ٣

س،  ٝحُظّـخٍسٔلخًْ( ٝهِّش ح٧ىد ٝحُلٔخى ك٢ حُلٌٞٓش حُظِْ )كظ٠ّ ك٢ ح٧ه٬ه٢ ٝحُ ٝحُلٔخى َّ ٝحُلَٝد حُٔٔظٔ

 .٤َسح٧ه حُؼّخُؼش ح٣ُّٝٞ٘ش حُؼخ٤ُّٔش حُظ٢ ط٤َ٘ ح٥ٕ ا٠ُ حُلَد

 ؟اإلَذطبط٢ٓٝ  انزمّذوك٢  حُٔلخٍهش ٌٛٙ نى

 

 دمُمخ هللا!كبٌ انذّم يغ 

ٝف حُويّ  –حُّي٣خٗش حُلوّش  َّ س ٓلزّظٚ ح٥ط٤ش ٖٓ حُ ّٞ ًخٗض أٗخٍص ػ٠ِ حُط٣َّن ٝهخىص ا٠ُ  –كو٤وش هللا رو

ّٔؼخىس ٝحُزلزٞكش ٝحُو٬ٙ ح٧ري١.  حُ

َٝٗ َّ  ٍ حُؼخُْ!ػ٘يٓخ طَٟ حُوطؤ ك٢ ى٣خٗخص حُؼخُْ، طـي ٓزذ ً
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كض ٣لٜخ ٛٞ ػزخىس أٝ هيٓش هللا أٝ ٓخ ٛٞ طؼَٓخ ٢ٛ حُّي٣خٗش؟  َّ كٞم حُطّز٤ؼش. اّٜٗخ ػ٬هش ح٩ٗٔخٕ روخُوٚ. ك

ٖ حُّي٣ٖ  ّٔ رؼٞ ح٧ى٣خٕ ًُي حُظّؼ٣َق. كبّْٜٗ ٫ ٣ؼزيٕٝ هللا ح١ٌُ هِوْٜ، رَ ح٥ُٜش حُظ٢ ْٛ هِوٞٛخ. ٣ظ٠

ّ٘وٚ ٝٓزخىثٚ ٝأِٓٞرٚ ك٢ حُل٤خس ٝٓلٜٞ  .٦ُهَسٓٚ ِٓٞى حُ

َّ ٌٛح ح٩ٍطزخى حُّي٢٘٣ ك٢ حُؼخُْ  َّ ٍَٗٝٙ  –ح٧ٓزخد حُلو٤و٤ّش ٌُ ، أعبعُّخ أعشاس عجؼخطٌ٘٘ق ك٢  –ًٝ

 ك٢ حُؼخُْ! حُّ٘خؿٔش رخرَ ٌٛح ح٩ٍطزخى حُّي٢٘٣ ٝحُل٠ٟٞ ط٘ـذحُظ٢ 

س  ح٥ٕ ٌُٖ هي أط٠ ّٞ ٘ق ٣َ١ن ْ، ٤ٌُُطـط٢ّ حُؼخ ٠ّٓؤشٝهض هللا! كٜٞ ٣ََٓ ح٥ٕ ٛٞطًخ ٛخًٍهخ رو

 ه٣َزَخ! ، ح١ٌُ ٬ٌٕٞ٤ٓفّٜ ح٬ُّ ّٝٔ حُ ٣ٔٞىٙ ، ا٠ُ ػخُْٝؽ ٖٓ ٌٛح حُـٕ٘ٞ ح٧هَمحُوَ

 ":اٌِك٢ ٓلَ اٗؼ٤خء، ٗزٞءس "ٗوَأ 

ٓٞح ك٢ حُولَ ٓز٬٤ً ٩ُٜ٘خ...             ّٞ ّد. ه َّ ٣ّش أػّيٝح ٣َ١ن حُ َّ  "ٛٞص ٛخٍم ك٢ حُز

س... ٫ طوخك٢. ه٢ُٞ             ّٞ س ٣ؤط٢ ًٍٝحػٚحٍكؼ٢ ٛٞطي رو ّٞ ّد رو َّ ٤ّي حُ ّٔ  ... ًٛٞح حُ

 (.٦١-٢: ٤١طلٌْ ُٚ. ًٛٞح أؿَطٚ ٓؼٚ ٝػِٔظٚ هّيحٓٚ" )اٗؼ٤خء             

ٞص ٛٞ ٛخٍم ح٥ٕ! ّٜ  ٌٛح حُ

ًّي حُّ٘ز٢ ٬ٓه٢ ٌٛح:  ٣ئ

٤ّي ح١ٌُ"ٛؤٌٗح حٍَُٓ ٢ً٬ٓ ك٢ُٜ٤ّ             ّٔ  ء حُط٣َّن أٓخ٢ٓ ٣ٝؤط٢ رـظش ا٠ُ ٤ٌِٛٚ حُ

ٕٝ رٚ ًٛٞح ٣ؤط٢ هخٍ ٍّد حُـ٘ٞى" )٬ٓه٢  ططِزٞٗٚ            َّ  (.٦: ٬ٓٝ۳ى حُؼٜي ح١ٌُ طٔ

 

 إَهُّب انًُزظش

٫ً، ٢ٛ طل٢ٌٌُِظخ حُّ٘زٞءط٤ ّٝ حُٔؼٔيحٕ، ح١ٌُ ؿِّٜ حُط٣َن أٓخّ ًٜ٘ٞص  خ٣ٞكّ٘  ػٖ ٖ ططز٤ن حُىٝحؿ٢. أ

٣ؤط٢ ٤ُـِّٜ  ،ًٗٔٞؽ أٝ ر٤َ٘ ٌٚٛٙ حُّ٘زٞءحص ػٖ ٗو ظ٘زؤاّٗٔخ طػخّ.  ٣٦٢١١ٔٞع حُز١َّ٘، ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ 

 !نُذكى كّم األيى ،حُط٣َّن أٓخّ ٓـ٢ء ح٤ُٔٔق حُؼّخ٢ٗ ًِٔي حُِٔٞى ٍّٝد ح٧ٍرخد

إ طخرؼض حُوَحءس رؼي ح٣٥ش ح٠ُٝ٧، طَؿغ ٗزٞءس ٬ٓه٢، ٓؼَ ٗزٞءس اٗؼ٤خء، ا٠ُ اٗٔخٕ ٍٍٓٞ ٣ل٠َّ 

س َّ َّ ح٧ْٓ! يجذثمّىح و حُط٣َّن أٓخّ ٓـ٢ء ح٤ُٔٔق حُؼّخ٢ٗ ح٤ُٗٞي، ٌٛٙ حُٔ  ٓخ٤٤ٖٓ، ًلخًْ ػ٠ِ ً

ظٚ. ٓخ ٌٛٙ حُّ٘زٞءحص ا٠ُ ًٗٔٞؽ ٤َ٘اكْٜ ٓزيأ ح٩ُىٝحؿ٤ّش ٛ٘خ. ط ّٔ  ٝطظ

 ٢ّ ّٔ ، ٣ل٠َّ ُٔـ٢ء ٣ٔٞع حُل ّٕ ٤ّش ُٔ٘طوش َٜٗ ح٧ٍى ّٔ ٣ّش حُل َّ ًخٕ ٣ٞكّ٘خ حُٔؼٔيحٕ ٛٞطًخ ٛخًٍهخ ك٢ حُز

ٍ ا٠ُ ٤ٌَٛ ٓخّى١ ك٢ أ٤ٍِْٗٝ، ا٠ُ ٣ٜٞىح ؿٔي١ّ. اّٗٔخ ّٝ ًَ ، خٌٛح ًخٕ ًٗٔٞؿً  ح٧ ُٜٞص "حٍطلغ"  حأٝ ر٤٘

َّ  ًز٤َرٌَ٘  طؼظّْ) ٣ّش ح٤ُّٞ حُ َّ حى٣ٞ ٝحُظِل٣ِٕٞ(، ٣َٜم ٢ٓٝ ر َّ ٝك٤ّش رٞحٓطش حُطّزخػش حُلي٣ؼش ٝحُ

ٝك٢ّ ُ٪ٍطزخى حُّي٢٘٣، ٓؼًِ٘خ  َّ ٝك٢ انًًّجذٓـ٢ء ح٤ُٔٔق حُؼّخ٢ٗ حُٔلظّْ رٜلظٚ ح٤ُٔٔق حُ َّ ، ا٠ُ ٤ٌِٛٚ حُ

َّ )ح٤ٌُ٘ٔش حُظ٢ حُه  (.٩٩-٩٦: ٩أكْٔ  ٝف( )ٍٓخُش٤ٔض ا٠ُ أري٣ّش حُ

س اِرٍ فٍ انًغزمجمػخّ، ٤ُؼِٖ ػٖ ٌِٓٞص هللا  ٦٢١١ُوي ؿخء ح٤ُٔٔق ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ  َّ . ٝٛٞ ٣ؤط٢ ٌٛٙ حُٔ

ٖٓ طِي، ًُي حٌُِٔٞص. ٍٓخُش ح٩ٌٗ نُمُى ِّ َّ حُؼخُْح٥ٕ ا٠ُ ح طوَؽحٍ ح٧ه٤َ ك٢ آهَ حُ س  ،ُؼِٖ ك٢ ً ّٞ رو

 ٓؼظّٔش.
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َّ أْٓ  –رخ١َس ٍٝإٓخء ىٍٝ ٍٝإٓخء كٌٞٓخص ؼِٖ أٓخّ ِٓٞى ٝأطُ ٓٞف  َّ أهطخٍ حُؼخُْ ًٝ ٝٗؼٞرْٜ، ك٢ ً

 ح٧ٍٝ!

زؼش ح٧ٓخ٤ّٓش ٌٛٙ، حُظ٢  ٤ًق ٣ٌٖٔ ٧كي، ّٔ ك٢ ٌٛح حُؼٜي ٖٓ ح٩ٍطزخى حُّي٢٘٣، إٔ ٣ؼَف أَٓحٍ حُؼٜٞى حُ

ّٔي رٌظِش ٓؼظويحص ٓوظِطش؟ط  ٘وٞ ٌٛح حُؼخُْ حُٔظٔ

خ٣ِ٘يح ْٛ رخ٩ؿٔخٍ ر٣ًّٕٞٞ؛ ٝح٣ٌُٖ ك٢ كَٗٔخ ٝآزخ٤ٗخ ًخػ٤ٌ٤ُّٕٞٞ؛ ٝح٣ٌُٖ ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ ُٔخًح حُّ٘خّ ك٢ ط

َّ ٢ٗء، ًزَٝح ٝطَػَػٞح ٓغ ٖٓ ٣ل٢٤ ْٜ، ْٝٛ ٣ظؼِّٕٔٞ ٣ٝوزِٕٞ ٌٛٙ حُٔؼظويحص ر ا٤ٓ٬ّٕٓٞ؟ ٧ّْٜٗ، هزَ ً

ٝحُظ٢ ط٘خهٞ طؼخ٤ُْ ١لُٞظٚ  ،ٚػ٘ إٔ ٣ٌظ٘ق حُلو٤وش )حُٔول٤ّش ظٞهّغ ٖٓ أكيْٛحُطِوخث٢ّ. ٣زيٝ إٔ رٌَ٘ 

 ( ٛٞ طٞهّغ حُٔٔظل٤َ.ٝٗزخرٚ حُظ٢ حرظِؼظٚ

ُٕٞ أٗلْٜٔ ٤ًق ٣ٝٔؤُٔخًح ٣ؼظوي ٓؼظْ حُؼخُْ رخ١ٌُ ٣ؼظويٝٗٚ؟ ه٤ِِٕٞ ٣ظٞهّلٕٞ كوًّخ، ٣٘ظَٕٝ ا٠ُ ٓخ٤ْٟٜ 

ِٞح ا٠ُ هزٍٞ حُٔؼظويحص  ّٛ  ْٜ.حُظ٢ ٝؿيص ًٌٓٔ٘خ ُٜخ ك٢ ػوُٞطٞ

 

 يصذس انذمُمخ

ٌَّ". ٍؿَ ٣ض ػ٠ِ حُوي ٍأ ٚ ػ٠ِ ًٍزظ٤ٚ ٓخًٗيح ٝكيٙ، ٓ٘ل٤ً٘خ ا٠ُ ح٧ٓخّ، َٓكو٣٤ـِْ ٧ٍؿق طٔؼخٍ "حُٔل

وًخ رؤكٌخٍٙ، ٓخػش رؼي ٓخػش، ٣ّٞ رؼي ٣ّٞ  ّٔ ٌَّ كو٢! –ٍأٓٚ ر٤يٙ. ٖٓ حُٔلظَٝ أّٗٚ ٣ـِْ ٓظؼ  ٣ل

ّٕ ٌٛح حُظّٔؼخٍ ٣ز٤ّٖ ح٧ِٓٞد ح١ٌُ ؿخء  ٚ رؼٞ أى٣خٕ حُؼخُْ ا٠ُ حُٞؿٞى.ر صٖٓ حُٔلظَٝ أ

ٌَّ أ١ّ ٢ٗء ٤ُزيأ حُظل٤ٌَ رٚ! ٫ ٣ٞؿي أٓخّ ُلٌَٙ. ٫ ٝهخثغ ٣ٔ٘ي ػ٤ِٚ طٌّٜ٘خطٚ.  اّٗٔخ ٫ ٣ِٔي ٌٛح حُٔل

ّٕ حُؼوَ حُز١َّ٘ ٤ُْ ٓـِّٜ ٤ُّٜ٘غ كو٤وش ىٕٝ أٓخّ ُٜخ!  ا

ٌَّٕٝ كوًّخ! ّٕ حُو٤َِ ٣ل  ٓغ ًُي، ٣زيٝ أ

٘ي ٠ٗٞؿْٜ، ٣وزِٕٞ ٓخ هي ٓٔؼٞٙ ٝهَأٝٙ ٤ٌَ، ٓخ ٣ظؼِّٔٞٗٚ ٌٓ٘ ١لُٞظْٜ. ٝػ٣وزَ ٓؼظْ حُّ٘خّ ىٕٝ أ١ّ طل

 ًٍ ح ٝطٌَح ًٍ ٕٝ رخُظّٞحكن ٓغ ٗظَحثْٜٝطؼِّٔٞٙ َٓح َّ ، ؿخُزًخ ىٕٝ ١َف أٓجِش. ٫ ٣ؼ٢ ٓؼظْ حُّ٘خّ ٌٛح، ح. ٣ٝٔظٔ

ٌَّٝح أٝ ٣طَكٞح أٓجِش أٝ ٣طِزٞح اػزخطً ّْٜ٘ هزِٞح ٓخ ٣ئٕٓ٘ٞ رٚ ىٕٝ إٔ ٣ٌُ . ٓغ ًُي ، كْٜ ٣يحكؼٕٞ ػٖ خل

 –إٔ ٣وظِطٞح ٓغ حُـٍٜٔٞ  –ٝحٗلؼخٍ. ُوي أٛزق ٖٓ حُطز٤ؼ٢ ػ٘ي حُّ٘خّ إٔ ٤ٔ٣َٝح ٓغ حُظ٤ّّخٍ ه٘خػخطْٜ رّ٘يس 

كٞح ٓؼَ ٗظَحثإٔ ٣ؼظويٝح ٝ َّ  ْٜ ٖٓ كٞح٤ُْٜ.٣ظٜ

ٝأرؼي ٖٓ ًُي، ٣َكٞ ٓؼظْ حُّ٘خّ رؼ٘خى، إٔ ٣ّٜيهٞح ٓخ ٫ ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣ّٜيهٞٙ. ٛ٘خى ٓوُٞش هي٣ٔش طوٍٞ، 

َّ ٣"ٖٓ حهظ٘غ ٍؿْ اٍحىطٚ،   رَأ٣ٚ".لظلع ٣ ظ

ش، ُٔخ حًظ٘لض أُاُْ أًٖ ٓوظِلًخ. ُٞ ًخٕ ح٧َٓ ٣ؼٞى  ّٛ  .انؼظًُخ انذمبئكرًيح ٌٛٙ ٢ّ ٩ٍٝحىط٢ حُوخ

ح٧ٓلخٍ حُؤٔش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حٌُظخد حُٔوّيّ.  –اّٗٔخ أ٠ً٣خ، ُٔخ حًظ٘ق حُّ٘ز٢ ٠ٓٞٓ حُلوخثن حُظ٢ ًظذ ػٜ٘خ 

. ُْ ٣زلغ هللاحُؼ٤ِّوش، ٤ُلظق ُٚ ًٛ٘ٚ ٣ٌٝ٘ق ُٚ أٍٓٞ  حُّ٘خٍ ك٢، ك٢ كيع هللاططِّذ ٌٛح ػَٔ ػـخثز٢ ٖٓ 

ّٕ هللا هي ٗخىٟ ٠ٓٞٓ ٝىػخٙ. كظ٠ّ ٝٛٞ ٣ٞحؿٚ ٛٞص هللا رٌحطٚ، حػظَٝ ٠ٓٞٓ. طِؼؼْ!  ٠ٓٞٓ ػٖ هللا. ا

ّٕ ٛخٍٕٝ، أم ٠ٓٞٓ، ٣ٌٕٞ حُٔظٌِّْ ػ٘ٚ، ٝؿؼَ ٠ٓٞٓ ٣وزَ رٌُي.  ش. هخٍ هللا أ ّٔ ٗؼَ أّٗٚ ٤ُْ ٓ٘خٓزًخ ُِٜٔ

  ٫ ٣وخّٝ. كَٟن ٠ٓٞٓ.ًخٕ أَٓ هللا
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ٍٓٞ إٔ ٣ؼَف أٝ ٣ٌ٘ق ُ٘خ  َّ هللا، ٖٓ ٓلٞ اٍحىطٚ  دمبئكرؼي ػيس هَٕٝ، ُْ ٣ٌٖ رخٓظطخػش رُْٞ حُ

 َٓ َّ ّد" )أػٔخٍ حُ َّ ش. كوي ًخٕ "٣٘لغ طّٜيًىح ٝهظ٬ً ػ٠ِ ط٤ٓ٬ٌ حُ ّٛ (. ٌُٖ ٣ٔٞع حُل٢ّ َٟرٚ ٦: ٢حُوخ

ً٘ق ح٤ُٔٔق ٗو٤ًّٜخ ُٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ  إٔ ٣ؼَٔ. ٣َي ٠ٚ٘ٓ ٍٗيٙ ٝأػِٔٚ رخُٔؼَكش ٝرٔخ ٣أػخىٙ اُٝرخُؼ٠ٔ، 

 حُظ٢ ٓظوَأ ػٜ٘خ ٛ٘خ. انذمبئك

ِض إٔ أكْٜ حُٔؼَكش حُؼ٤ٔ٘ ّٛ ح طٞ ًً ، ٤ُْٝ ٢ّٗ٧ ً٘ض نهذمُمخش ٤ًق ا ّٙ ؟ رخُطّزغ ُْ أهْ رٌُي رٔـٜٞى١ حُوخ

ش ر٢. ٌُٖ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق َٟر٢٘ رط٣َوش ٓوظِلش ؿيًّ  ، أٝ ٖٓ أؿَأرلغ ػٜ٘خ ّٛ ح ػٖ ٓخ حهظزَٙ أ١ّ ٤ِٓس هخ

ٍٓٞ، اّٗٔخ أ٠ً٣خ  َّ  ,خٍٝكؼّ  رٌَ٘ ٓئُْرُْٞ حُ

ٌَّ ك٤ٜخ أ١ّ ػوَ  َّ  ط٢ ٖٓ هللا، ٤ُْٝ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ!ر١َّ٘، رَ كبّٜٗخ طٌُ٘ق. اّٜٗخ طؤكوخثن ًٌٜٙ ٫ ٣ل ٝك٢ ً

ٗش ك٢ ح٩ٗـ٤َ، ًخٗض حُٔزخىٍس هلل! ّٝ  حُلخ٫ص حُٔي

ح. اّٗٔ ّٖٔ ؿّيً ش أّٗٚ ٛـ٤َ حُ ـّ َّ ٖٓ أٍِٓي ا٤ُٚ طٌٛذ خ هخٍ هللا: "٫ طوَ ا٢ّٗ ُٝي ٧ّٗي حػظَٝ ا٤ٍٓخ رل ا٠ُ ً

َّ ٓخ آَٓى رٚ" )ا٤ٍٓخ  لظ٤ٖ"، ٌُٖ هللا ؿؼِٚ ٣وزَ ٧: ٦ٝطظٌِّْ رٌ ّ٘ ش أّٗٚ "ٗـْ حُ ـّ (. حػظَٝ اٗؼ٤خء رل

ش حٌُِّٔق رٜخ. كخٍٝ ٣ٞٗخٕ إٔ ٣َٜد ػ٠ِ ٓظٖ ٓل٤٘ش ّٔ ٙ ، ٌُٖ هللا أٍؿٔٚ ػ٠ِ ط٤ِْٔ ٍٓخُظٚ حُظ٢ أٝٛخحُٜٔ

َّ ٢ٗء ٣ٝظزؼخٙ.خ ٤ّٛخى٣ٖ، ٌُٖ ح٤ُٔٔق ىػخٛٔخ ُرٜخ. أٍحى رطَّ ٝأٗيٍحّٝ إٔ ٣ٌٞٗ  ٤ظًَخ ً

ش حُظ٢ ًخٕ ٤رٍٜٞس ٓٔخػِش، أٍىص أٗخ إٔ إًٔٞ اػ٤ٗ٬ًّخ، ٌُٖ ؿخء ر٢ هللا رظَٝف ُ ّٔ ٔض ٖٓ حهظ٤خ١ٍ، ُِٜٔ

 ٣لظلع رٜخ ٢ُ.

ٍ، ػ٘ي ٌٛٙ حُّ٘وطش، ؿَٞٛ حُٟٔٞٞع ًِّ أً ّٕ حُؼخُْ ٢ِٓء رخُّي٣خٗخص . ٛيكٚٚ: حُٔزخىٍس ٢ٛ هللَّ  ٤ٓؼزض. ا

 ٖٓ هللا! رُكشف انذمُمخٝطل٤ٌَ ٝحكظَحٝ رؼٞ حُزَ٘. اّٗٔخ  ٖٓ ه٤خٍ أِٜٛخ

ّٕ حٌُ٘خثْ طؼِّْ ٓخ ٛٞ ٓز٤ٌُّٖٖ أ٤ُْ ُِـ٤ٔغ آٌخ٤ّٗش حٍُٞٛٞ ا٠ُ كو٤وش ح٩ٗـ٤َ؟ ٗؼْ، ٣لظَٝ حُّ٘  ك٢  خّ أ

 حٌُظخد حُٔوّيّ.

٢ُ رٜخ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق، إ ّٛق حُظّؼز٤َ، ًٝ٘ق  ٛؼو٢ٖ٘ حُظّـَرش حُظ٢ َس ٗخِٓش ػٗظ ٌُح أػط٤ٌْ ح٥ٕ

 ٜخ حٌُ٘خثْ.ٗـ٤ِ٤ّش ُْ طؼظوي رٜخ ُْٝ طؼِّٔ! كوخثن ايزههخ دمبئك

 

 إطالق شؼهخ انطًّىح –انّصذىح 

كظ٠ّ ِٓي ٤ٖٔ، ٓغ أٍٛٞ ك٢ ٓؼظوي "٣ًٌَٞ". ٣ؼٞى ٗٔز٢ ا٠ُ ػخرظ٤ٖ ٝٓٔظو٤ ُٝيص ٖٓ ٝحُي٣ٖ ػخى٤ّ٣ٖ اّٗٔخ

ٍ، ٣ٝٔظّي ا٠ُ حُٔخ٢ٟ ٫ًٞٛٝ ا٠ُ حُِٔي ىحٝى، ِٓي آَحث٤َ حُوي٣ٔش.اٌِٗ ّٝ ُوي ًِٛض ػ٘ي  ظَح، اىٝحٍى ح٧

ِل٤ّش ٝ ّٔ حُلو٤وش، ٖٓ ؿٜش ٝحكيس ٖٓ حُؼخثِش، ٖٓ "ر٤ض ىحٝى". ُوي ٛخؿَ رؤ٢ّ٘ٗ، ك٢ ٞحهغ حُحًظ٘خك٢ ٌٛٙ حُ

ش.أ٬ٓك٢ ٖٓ اٌِٗظَح ا٠ُ ر٤ِٔ٘لخ٤ٗخ ٓغ ٤ِ٣ٝخّ رٖ، ٓجش ػخّ هزَ إٔ  ّٓ  طٜزق ح٣٫ُٞخص حُٔظّليس أ

٤ّٖ٘ٔ ٢ٛظٔخٓك٢ ٓؼظوي "٣ًٌَٞ"، اّٗٔخ ًخٕ ح ُوي طَػَػض ٌٓ٘ ١لُٞظ٢  حُظ٤٘٣ٌّّٞش، آظٌخ٢ّٗ, حُّي٢٘٣ ك٢ طِي حُ

َّ حٛظك ّٖ حُؼّخٓ٘ش ػَ٘، كويص ً كوي ٟٝؼض ٗل٢ٔ ك٢ ٖٓ  ٔخّ رخُّي٣ٖ، ٝطٞهّلض ػٖ حُظَّّىى ا٠ُ ح٤ٌُ٘ٔش.٢ ٓ

ٌّحط٢، ٜٓلٞرًخ لِٓ٘ش ػَ٘، طلض حُظّ ؼّخحُ  كظ٠ّ ٫ إًٔٞ –٧ٗـخٍ ٝحُٜٖٔ، ٧كّيى حٗظٔخث٢ رظلو٤ن كٍٞ ح٤َ حُ

 حُٔـظٔغ.ؿ١َ٤ ك٢ ٓوظِلًخ ػٖ 

ّٕ ٓؼظْ حُّ٘خّ ْٛ  ، ٫كظض أ ّٖ ٟلخ٣خ حُظَّٝف. ه٤ِِٕٞ ْٛ ٖٓ هطّطٞح ُٔٔظوزَ ك٤خطْٜ كظ٠ّ ك٢ ًُي حُٔ

٣ٖ ٝك٢ أ١ّ ؿِء ٖٓ حُؼخُْ َس. ُْ ٣وظخٍٝح أ٤لش ٝؿيٝٛخ ٓظٞكّ رًٌخء. ًؼ٤َٕٝ ْٜٓ٘ أٝ ٓؼظْٜٔ طؼؼَّٝح ك٢ ٝظ
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كوي ًخٗٞح ٣٘خِٟٕٞ ٓغ حُظَّٝف. ٝح٣ٌُٖ حٍطخىٝح ح٤ٌُِّش، حهظخٍٝح ح٩هظٜخٙ ٝحُٜٔ٘ش حُظ٢  ٣ـذ إٔ ٣ؼ٤٘ٞح.

 أؿَطْٜ ك٢ ك٤ٜ٘خ.

ّٔخىٓش ػَ٘،  ّٖ حُ ػخَٓ ك٢ ػطِش ٤ٛل٤ّش أٗؼَ ٗخٍ حُطّٔٞف حُٔظؤّؿؾ ك٢ ٌُٖ ػ٘يٓخ ً٘ض ٫ أُحٍ ك٢ ٓ

ؿزش ك٢ رٔيكٚ  ىحه٢ِ، َّ . حُطّٔٞف ٤ُْ كو٢ حُ ّّ حُؼَٔ ح١ٌُ هٔض رٚ ػ٠ِ أًَٔ ٝؿٚ، ٝط٘ـ٤ؼٚ رٌَ٘ ػخ

ٖ أ٠ً٣خ ح٩ٍحىس ٝحُظ٤ّْٜٔ ُيكغ حُؼّٖٔ! ّٔ  ح٩ٗـخُ، اّٗٔخ ٛٞ ٣ظ٠

حط ٌّ ح ٌٛح حُظّل٤َِ حُ ًَ ّٖ حُؼّخٓ٘ش ػَ٘، هخى٢ٗ ا٠ُ ٜٓ٘ش ح٩ػ٬ٕ ٝا٠ُ ك٤خس طـخ٣ٍّش. ىٍٓض رـّي، ٓخٛ ٢ ك٢ ٓ

زخد. ،ح٤ُِخ٢ُ ّ٘ ٌّحص حُ خ ػٖ حُزلغ ػٖ ِٓ ًٟ  ػٞ

ض رـّي ٝػِٔض ٗلٞ طل٤ٖٔ ػِٔض رٌّي ًٝحع ٤ٛظ٢ "رخ٢٤ُّ٘٘". ىٍٓ أٛزلض ٗخؿًلخ رٌَ٘ ؿ٤َ حػظ٤خى١ّ.

ٌّحص.  َّ ٌٛح رخُطّزغ، حُؼّوش رخُّ٘لْ، حُظ٢ أػطض ٌٓخٜٗخ ٫كوًخ ُؼوش ٓوظِلش حُ ً ٍ ّٞ  رخ٤ُٔٔق. اإلًَبٌ –١

أطؼِّْ، ٝ"رؼض ٗل٢ٔ ٧ٛلخد حُؼَٔ"، ٝحهظَص حُٔـخ٫ص حُظ٢ ط٢َٓ ر٢ حٗظو٤ض حُٞظخثق ك٤غ أٓظط٤غ إٔ 

 ك٢ ػ٬هخص ٓغ ٍؿخٍ ٗخؿل٤ٖ.

ّٙ ٦٢٦٨ًػخّ  ّٓٔض ػ٢ِٔ حُوخ ِض ا٠ُ طٔؼ٤َ طٔؼش ٓـ٬ص ٔ٘يٝد َُِ٘٘ ك٢ ٤ٌٗخؿٞ، ا١ٞ٘٤ِ٣، أ ّٛ . طٞ

ش رخُٜٔخٍف ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظّليس ٍث ّٛ إٓخء حُظّ٘ل٣ٌ٤ّ  –٤ٔ٤ّش هخ َّ ٕٞ ك٢ حُٜٔخٍف. ًخٗض ٓـ٬ص ٣وَأٛخ حُ

٘خػ٤ّش ك٢ ٢ٓٝ ؿَد حُز٬ى. ُوي ك٠َص ٓئطَٔحص  ٢ُ أػٔخٍ ٓغ ٍإٓخء ّٜ ّٓٔخص حُ حُؼي٣ي ٖٓ أًزَ حُٔئ

َٝ ٝٓل٤ِّش ٝى٤ُّٝش،  كض ػ٠ِ حٌُؼ٤َ ٖٓ أك٠َ حَُٜٔك٤ّ٤ٖ ك٢ ٗخٍع ٫ٓخٍ حُـ٘ٞر٢ ٤ٌٗٝخؿٞ  َّ ٍٝ ُٝ طؼ

ّٖ حُؼّخٓظ٣َ ٘ش، ٗٔزش ُو٤ٔش ػِٔش ١۳٧٨١١١ طو٣َزًخ ٓ٘ش ٝحُؼ٣َٖ٘، ٣ٞحُض. ً٘ض أؿ٢٘ ىه٬ً، ك٢ حُٔ ّٔ $ رخُ

 حُي٫ٍٝ ح٤ُّٞ.

ؿض كي٣ؼً ًخٕ ك٢ ٌٛح حُٔٔظٟٞ ٖٓ ٗـخك٢ حُٔزٌَ، إٔ ريأ هللا  ّٝ  خ.٣ظؼخَٓ ٓؼ٢. ً٘ض هي طِ

 

 َذاء نى َذسكه

ـّ رؼي ُٝحؿ٘خ رؼّيس أ٣ّخّ، ػ٘يٓخ ًّ٘خ ٗؼ٤ٖ ك٢ ٤ٌٗخؿٞ، ٍأ ح ُِظؼ ًَ خ ه٣ًّٞخ ٝٓؼ٤ ًٔ ٛخ ٝأٍرص ُٝؿظ٢ كِ ِّ ٌٜخ ذ، ٛ

ح. َّ ٢ٗء آهَ ًؤّٗٚ ٣ِّٓق  ؿّيً ًّ٘خ ك٢ كخُش  -ًخٕ ٝحهؼ٤ًّخ ُيٍؿش ريح ًؤّٗٚ ٍإ٣خ. ُّٔيس ٤ٓٞ٣ٖ أٝ ػ٬ػش أ٣ّخّ، ريح ً

 ٫ٝ ٢ٗء ًخٕ ٣زيٝ كو٤وش ا٫ ًُي حُلِْ. –ًٍٛٞ 

ٖ ٗوّظ٘خ، ك٤غ ٣وطغ ًخٗض ك٢ كِٜٔخ ط٢٘ٔ ٓؼ٢ ٝٗلٖ ٗوطغ حُظوخ١غ حُؼ٣َٞ، ح١ٌُ ٫ ٣زؼي ا٫ّ ٗخٍػ٤ٖ ٓ

ح  ٗخٍع ٣َ٤ٗيحٕ ٗخٍع رَٝىٝح١ ًَ ّٔٔخء كٞه٘خ. ًخٕ ًٜٓ٘يح رخٛ –رخٍُٞد. ظَٜ كـؤس ٓ٘ظَ ٍحثغ ك٢ حُ

ّٔٔخء  م، ٝحهظلض ٌَٗ جش، ػ٠ِ ٨ُٔـٔٞػش ٟؤش ٖٓ حُ٘ـّٞ حُٔظرحٓظ٦ص حُ َّ ِّ ٝطظل ٍح٣ش. ريأص حُّ٘ـّٞ طٜظ

خ ظَٜص ٓـٔٞػش ٟؤش أهَٟ ٔا٠ُ حُّ٘ـّٞ حُظ٢ ًخٗض طوظل٢، ك٤ُلظض ٗظ١َ ٢ٛ . ك٢ كِٜٔخ، ك٢ حُّٜ٘خ٣ش

ص  ِّ ّْ حٛظ هض ٝحهظلض ٓؼَ حُٔـٔٞػش ح٠ُٝ٧.ٖٝٓ حُّ٘ـّٞ حُٔظ٨ُجش، ػ َّ  طل

، ظَٜص كـؤس ػ٬ػش ٤١ٍٞ ػ٠ِ، ا٠ُ حُّ٘ـّٞ حُظ٢ ًخٗض طظٞحٍٟا٠ُ ح٧ ،ك٢ كِٜٔخ ًّ٘خ ٗ٘ظَ، ٢ٛ ٝأٗخٔخ ر٤٘

ّٔٔخء، ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ حُّ٘ـّٞ ٌٛٙ حُط٤ٍّٞ حٌُز٤َس حُز٠٤خء ٓزخَٗس  حُظ٢ ًخٗض طظٞحٍٟ. ١خٍص ر٠٤خء ًز٤َس ك٢ حُ

 ٗلٞٗخ. ك٤ٔخ ٢ٛ طوظَد ّٓ٘خ، ٍأص أّٜٗخ ٬ٓثٌش.

ّٞ ر٤ٖ ٍٛٞ هي٣ٔش  ّْ"، ًظزض ُٝؿظ٢، رؼي حُلِْ ر٤ٓٞ٤ٖ، ا٠ُ ٝحُيط٢ حُظ٢ ً٘ض هي ٍأ٣ض ٍٛٞطٜخ ُِظ "ػ

ٌَّص كـؤس رٜ ّْ ك ّٔؼخىس. ػ ح ٝر٤ٌض ٖٓ حُ ّٕ ح٤ُٔٔق آٍص، كَكض ؿّيً  َرَص، ٝهِوض".ُِؼخثِش، "هطَ رزخ٢ُ أ
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ح، ٍؿْ أّٗ٘خ ًّ٘خ هي ًخٗض طؼِْ إٔ حٛظٔخ٢ٓ رخُّي٣ٖ  حص.ا٠ُ ٤ً٘ٔش  ٗخطَّىىًخٕ ه٤َِ ؿّيً َّ ط٤ٖ أٝ ػ٬ع ٓ َّ  ه٣َزش ٓ

 ّٕ ّْ ريح ك٢ كِٜٔخ أ أّٗي ه٬٤ًِ ٝهخثلش ٖٓ حُط٣َّوش حُظ٢  ٝٝهق ٓزخَٗس أٓخٓ٘خ. ً٘ض ٜخٍِٗ ٖٓ ٝٓط "ح٤ُٔٔق ػ

ًَّص أ ح رؤ٤ٍٓٞٓٔظوزِ٘خ ك٤ٜخ، ٢ّ٘ٗ٧ طٌ ًَ رؼ٤يس ػ٘ٚ. ٌُٖ ػ٘يٓخ  ّٗ٘خ أِٛٔ٘خ ىٍحٓظ٘خ ٌُِظخد حُٔوّيّ ٝحٗ٘ـِ٘خ ًؼ٤

َّ حُؼخُْ هي ٍأٝٙ آص. ّٕ حُّ٘خّ ك٢ ً ٌَّص أ ح! ك  حهظَر٘خ ٓ٘ٚ، ٟٝغ ٣ي٣ٚ ػ٤ِ٘خ ٗلٖ ح٩ػ٤ٖ٘، ًّٝ٘خ ٓؼ٤ي٣ٖ ؿّيً

حُزؼٞ كًَكخ  ًٕخ َحٛخ، ٣لظ٘يٕٝ كو٢ ك٢ ١َهخص ٌٛح حُظّوخ١غ حُٞحٓغ.ًخٕ حُّ٘خّ حُظ٢ ٗٔظط٤غ إٔ ٗ

 هخثلًخ.ح٥هَ ٝحُزؼٞ 

ّٕ ح٤ُٔٔق ٛٞ كوًّخ آصٍ  ٍ ا٠ُ ٬ٓى. هخد أ٢ِٓ ك٢ حُزيء، ا٠ُ إٔ هخٍ ٢ُ أ ّٞ ّْ ريح أّٗٚ طل رؼي ٝهض ه٤َٜ  "ػ

 ؿّيًح".

ى"ك٢ ًُي حُٞهض، ًّ٘خ ٌٗٛذ رٌَ٘ ىحثْ، ا٠ُ ٓٔخٍف  َّ ٍٞ حُظ٢ طظل ّٜ . كٔؤُض ح٬ُٔى إ ًخٕ ًُي هطؤ. "حُ

ّٕ ح٤ُٔٔ ح ُٔـ٤جٚ أؿخد أ ًَ ح ُ٘خ ُ٘وّٞ رٚ، طل٤٠ خ ؿّيً ًّٔ ّ". )ًخٗض ٨ُك٬"ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٝهض  –ق ُي٣ٚ ػ٬ًٔ ٜٓ

َّ حُٜٔ٘ي، ٝأكخهض ٠ٓطَرش ٝٓ٘يٛ٘ش! ّْ حهظل٠ ح٬ُٔى ًٝ خٓظش(. ػ ّٜ  ك٤ٜ٘خ أ٣ّخّ ح٧ك٬ّ حُ

زخف، أهزَط٢٘ ػٖ ّٜ ٌَّ رخُٟٔٞٞع، ٢ٌُّ٘٘ ً٘ض كِٜٔخ. حٍطزٌض. ُْ أًٖ أ٣ٍي إٔ أ ػ٘ي حُ هخثلًخ إٔ أطـخِٛٚ ك

ٌَّص رط٣َوش ٓ٘طو٤ّش ٧طـّ٘زٚ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣ٌٕٞ ك٬ًّ ُٚ.  ٤ًًِّخ. ك

ٌّ٘ض رٌٜح إٔ أهَؿٚ ، ٝطٔؤ٤ُ٘ٚ ػٖ ٓؼ٘خٙ". طوز٣َٖ ًخٖٛ ح٤ٌُ٘ٔش حُو٣َزش ػٖ حُلِْ حهظَكض ُٜخ، "ُْ ٫ كظٔ

.٢ً٘ٛ ٖٓ 

ّٕ طو٣َزَخ  س ٖٓ  ٢٢٢،٢٢ىػ٢ٗٞ أهٍٞ ٛ٘خ أ َّ س، ػ٘يٓخ ١١١،٦١١ٓ َّ ٓ  ّٕ ٣ظٌِّْ ٓؼْٜ ك٢  هللا٣ؼظوي حُّ٘خّ أ

حط٢  ٌّ كِْ أٝ ٍإ٣خ ك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ ٌٝٛح حُؼٜي، ٣ٌٕٞ ٖٓ ٛ٘غ حُو٤خٍ أٝ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ حُظ٣ّْٞ٘ حُٔـ٘خ٢ٔ٤١ حُ

حط٢. ٌُٖ إ ًخٕ ٌٛح ٝك٢ ٖٓ هللا، ػ٠ِ ؿَحٍ ٣ٞٗخٕ، كوي كخُٝض ٌّ حَُٜٝد. ٌُٖ رؼي ًُي، ك٢  أٝ حُويحع حُ

رؤٓخ٤ُذ أ٤ًيس، ًٔخ هي كؼِٚ ٓغ ٠ٓٞٓ، اٗؼ٤خ، ا٤ٍٓخ، ٣ٞٗخٕ، أٗيٍحّٝ، رطَّ هللا ٚ، طؼخَٓ ٓؼ٢ ٝهظ

.ٍٞٓ َّ  ٝرُْٞ حُ

 

 رذهىس األػًبل

َّٓ ػخّ  ّْ ؿخء حٌُٔخى ح٩هظٜخى١ حُٔي أٓٞح٢ُ  ض. ُْ ٣يّ ٬٣ٞ١ً، ٌُّ٘ٚ ًخٕ ًخٍػ٤ًّخ ُِؼخّ حًٌٍُٔٞ. ًخ٦٢٩١ٗػ

ِّ  ، ٓٔظؼَٔسح٩ػ٬ٕ ٖٓ ػ٢ِٔ ك٢ س حُظ٢ ً٘ض أؿ٤ٜ٘خحٌُؼ٤َ ٍحػ٢ ٝأىٝحص أهَٟ، ك٢ ٛ٘خػش حُـَحٍ حُ

خ ٖٓ إٔ طٌٕٞ ك٢ حُٜٔخٍف ) ًٟ َّ ُرخث٢٘ ًٝحص(٤ٓظَٝر٤ُٞظخٕػٞ  ْٟٜٖٔ٘ٓ حُؼ٫ٞٔص حٌُز٤َس،  . ً

ىٝح٤ُذ ٝٓطّخ١ ًٞى٤٣َ، ؽ. ١. ٤ًْ، ٣٫ٖٞٓ رِٞ، ؿٕٞ ى٣َ ًَٝٗخٙ، ا٣َٕٔٓٞ رَحٗظ٘ـٜخّ ًَٗخص ٓؼَ 

ًَّ٘خص ح٤٘١ُّٞش ٝىحُظٕٞ ٫٦ُص حُلخٓزش، أٛزلٞح ك٢ أ٣ي١ آ ه٣َٖ. أكي ٓؼخٍك٢، ٝٛٞ ٍث٤ْ أكي حُ

طِكق ٖٓ طلظ٢ أ١ّ هطؤ ٖٓ ؿٜظ٢، ٛخٍص أػٔخ٢ُ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى حُٔؼَٝكش، حٍطٌذ ح٩ٗظلخٍ. ٖٓ ىٕٝ 

 روٟٞ هخٍؽ ػٖ اٍحىط٢.

ّٓٔض هخٍؽ رٍٞطِ٘ي، أ٣ٍٝـٕٞ، ك٤غ حٗظوِض ٓغ ػخثِظ٢، هيٓش اػ٤ٗ٬ّش ُٔخ٢ٌُ حُٜٔخرؾ. ًخٗض ٛ٘خػش  أ

، ٓغ ًُي ًخٗض ح٧ًؼَ َ٘س ك٢ حُز٬ى، ٖٓ ؿٜش كـْ ٍهٜٔخ حُظّـخ١ٍ رخُّي٫ٍٝك٢ حَُٔطزش حُلخى٣ش ػ ؾحُٜٔخر

ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ر كَؿش. ّٓ ٌِّض ك٣َوًخ ٓغ هز٤َ ك٢ حٌُلخءس، ح٧ك٠َ ك٢ ح٧ رخثٖ ٗ ِّ ٘ظ١َ. طؼخِٓض كو٢ ٓغ حُ

٢ ؿٞىس هيٓش حُٜٔزـش ٝك٢ حُٔ٘خٛؾ ك –ُ٘خ إٔ ٠ٗغ أػٔخُْٜ طلض أْٓ ؿي٣يس ٌُِلخءس  ٕٞٔٔلٖ ًخٗٞح ٣٣حٌُ
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ٌّٖ حُظّـخ٣ٍّش ػ٠ِ كّي ٓٞحء، حُظ٢ ً٘ض أٗخ حَُٔ٘ف ػ٤ِٜخ. ًخٕ ػ٢ِّ إٔ ك٢ ح٩ػ٬ٗخص، ٖٓ اػطخء ٝػًٞىح  أطٔ

 رٜخ. ٣ٔظط٤غ ُرخث٢٘ إٔ ٣لٞح

 ،رخػض ح٩طّلخى ح٢٘١ُٞ  ُٔخ٢ٌُ حُٜٔخرؾ، ًٝخُش اػ٬ٗخص ٤٘١ّٝش ًَِٓٛخ َٗم حُز٬ى، ٦٢٩١ٌُٖ ك٢ ػخّ 

ّٖ ٝحُويحع ػٖ ٣َ١ن  ،ًَ٘ٝػخٓ ٣ٌٕٞ ُْٜ كٔلش ًز٤َس ٩ػ٬ٗخطْٜ ك٢ حُٔـ٬ص حُّ٘ٔخث٤ّش.  ٖٓ أؿَ إٔ –حُـ

َّ ح٧ػ٠خء إٔ ٣ِظِٓٞح رٌٜح ح٩ػ٬ٕ ٪ ٖٓ ح٩ٗلخم ح٩ػ٢ٓ٬ ٩٨رٔخ ٣ٔخ١ٝ  ،ًخٕ ُ٪طّلخى ِٓطش طـزَ ك٤ٜخ ً

َّ ٖٓ حُٜٔخرؾ حُٔل٤ِّش إٔ طوّٞ رٚ. ُْ ٣ ٍ ح١ٌُ ربٌٓخٕ ٌُ َّ لوش. حُٔز ّٜ ّٔض حُ ٌٖ ٢ُ ػِْ رخُٟٔٞٞع ا٫ً ػ٘يٓخ ط

س أهَٟ، ً٘ض ك٢ ًُي حُٞهض  َّ أ٣ُي أٍهخّ ُرخث٢٘ حُظّـخ٣ٍّش رخػ٤ٖ٘ أٝ ػ٬ػش أٟؼخف. ًخٗض أػٔخ٢ُ طٌزَ. ٝٓ

ح ٖٓ طلظ٢ ػزَ أٓزخد ُْ ٣ٌٖ ُي١ّ أ٣ّش ٤ٓطَس ػ٤ِٜخ.  ُكلض أػٔخ٢ُ حُّ٘خؿلش ؿّيً

 ٌ ٢ّ٘ٓ ػ٢ِٔ ح٩ػ٢ٗ٬.ًخٕ هللا ٣ؤه –ٌُٖ ًخٕ ٛ٘خى ٓززًخ ٌُُي 

 

 رذّذَبٌ يزؼجبٌ

ّْ ك٢ ه٣َق ػخّ  ّٖ ٦٢٩١ػ ّٕ ٓول٢ ٣ٜ٘خٍ ۳٤، ك٢ ٓ َّٟض ُٜـّٞ ٖٓ ٖٓ ، ريح ٢ُ ًؤ كٞه٢ ٣ٝٔلو٢٘! طؼ

ح.  هزَ طلّي٣خٕ ٓظؼزخٕ ؿّيً

ّٔؼ٤ي، ٝحؽ حُ ِّ ّٔخرغ  رؼي طٔغ ٓ٘ٞحص ٖٓ حُ خ ػٖ ح٧كي! –ريأص ُٝؿظ٢ طللع ح٤ُّٞ حُ ًٟ ّٔزض ػٞ  حُ

ح! ًً ًٍ ٌَّ رٚ ٍؿخٍ ح٧ػٔخٍ ح٣ٌُٖ أطؼخَٓ ٓؼٜ٘ض ٌٓػٞ زًخ! ٓخًح ٤ٓل ّٜ ؟ ْ٘ض ؿخٟزًخ. ًخٕ ٌٛح رخُّ٘ٔزش ٢ُ طؼ

 حُٔوّيّ. ّٜٗخ ٝؿيص ٌٛح حُظّؼ٤ِْ ك٢ حٌُظخدٌُّٜ٘خ ُػٔض أ

َّ حُلـؾ. ٌُٖ ىٕٝ ؿيٟٝ. ٌَّص رٌ  ك

 !"األدذ، "ٌُٖ حٌُظخد حُٔوّيّ ٣وٍٞ، اكلع ٣ّٞ هخث٬ً  حػظَٟضُ 

 ٢٘٣َ ًُي ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ؟"، "َٛ طٔظط٤غ إٔ ط٢٘ٓؤُظ

ًخٗض حٛظٔخٓخط٢ ٝىٍحٓخط٢ ك٢ ٓـخٍ ح٧ػٔخٍ. ٌُٖ "كًٔ٘خ، ٫. ٫ أػَف حٌُؼ٤َ ػٖ حٌُظخد حُٔوّيّ.  أؿزض،

َّ ٌٛٙ حٌُ٘خثْ إٔ طٌٕٞ ػ٠ِ هطؤ   ٖٓ ح٩ٗـ٤َ ٝطللع ًِّٜخ ٣ّٞ ح٧كي". رٔؼظويحطٜخ ك٢ٜ طؤط٢ –٫ ٣ٌٖٔ ٌُ

ٗض حرظٔخٓش ٓو٢، ٝهخُض، "إ حٓظطؼض إٔ ط٢٘٣َ أ٣ٖ ٢ٛٞ٣ حٌُظخد ٌُٖ رخُّ٘ٔزش ٢ُ ًخ –حرظٔٔض رٜيم 

 حُٔوّيّ رللع ح٧كي، أػٞى ا٤ُٚ".

د ٖٓ حُظلّي١. كوي ًخٕ ُٝحؿ٢ ٣ؼظٔي ػ٤ِٚ!خُْ ٣ٌٖ رخ٩ٌٓ َّ  ٕ حُظٜ

يكش، ّٜ ؿٜخ ٖٓ ح٤ٌُِّش حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞهض،  اكيٟ رخُ َّ ؿض كي٣ؼّخ ُْٝ ٣ٔٞ ػ٠ِ طو ّٝ ِلخص، حُظ٢ ًخٗض هي طِ ّٔ حُ

.أُو ٍٕ  ض رٞؿ٢ٜ طلّي ٓوِ ػخ

ّٕ حُل٤خس حُز٣َّ٘ش أطض رلٌْ  !ؿخَٛ ر٢٤ٔ حطّٜٔظ٢٘ رخُىٍحء، "َٛرَص أٍٓٔظَٝٗؾ، ُٔض ا٫ّ  َّ ٓظؼِّْ ٣ؼِْ أ ً

."ٍ ّٞ  حُظط

ٍ ُْٝ أًٖ أإًٖٓ٘ض أر٤ًّخ. ُْ أَٛٔ حُّيٍحٓش ٝحُظؼ٤ِْ. حػظويص أ٢ّ٘ٗ أػَف حُ ّٞ  ٢رٜخ. ٌُّ٘  لوخثن كٍٞ حُظّط

 َّ وش ٌُٜٙ حُٔٔؤُش حُٔلّيىس أرًيح.أ٢ّ٘ٗ ُْ أطخرغ ىٍحٓش ٗ ،فإٔ أػظَ ٍص ح٥ٕحٟط ّٔ  خِٓش ٝٓؼ
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ّٜذ" ُٝؿظ٢، ّ٘يكوي . ًخٕ ٌٛح حُظلّي١ ٫ًٌّٓ ٝٓو٣ًِخ ٓغ ح٢ُ٘ٔ ػ٠ِ هط٠ "طؼ ٣يس ٛؼوظ٢٘ ٌٛٙ ح٠َُّرش حُ

ح. ًخٕ ٓ ٌُز٣َخث٢، ٓزخَٗس رؼي إٔ طيٍٛٞص ًَ ّٓ س حُؼّخ٤ٗش. ًخٕ حُظّؤػ٤َ ٓي َّ خ.أػٔخ٢ُ حُظّـخ٣ٍّش ُِٔ ًٓ ح طٔخ ًَ ّٓ ٓغ  ي

 ًٔ ّٔ ّٕ ًِظخٛٔخ ػ٠ِ هطؤ.ًُي، ً٘ض ٜٓ  خ إٔ أػزض ُِٝؿظ٢ ُِٝٔلظ٢، أ

ص ٌٛٙ حُّيٍحٓش حٌُٔؼلش ٜخٍّ٘ ٝك٢ حُ ك٢ ح٤َُِ طو٣َزًخ ،ٓخه٢٘ ٌٛح حُظلّي١ حُِٔىٝؽ، ا٠ُ رلٞع كخُٓش َّ . حٓظٔ

 ش كظ٠ّ ح٤ُّٞ.ُّٔيس ٓظّش أَٜٗ، هزَ إٔ أؿي ح٩ؿخرش حُٔؼزظش. ٓغ ًُي، ُْ طظٞهّق ٌٛٙ حُّيٍحٓ

ًِّ  – ظ٣ٌّٖٞ ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ ٝٓٔؤُش أَٛ ح٧ٗٞحعٓلَ حُ –ػ٠ِ ٗوطش حٗط٬م ٓ٘ظًَش   حُظلّي٬ً١ طَ

ّٕ ٌٛح ُْ ٣ٌٖ ا٫ّ حُزيح٣ش.  ٓغ أ

 ـطٔض ك٢ حُّيٍحٓش ٓغ ط٤ًَِ ٗي٣ي.كك٤ٜخ حُٞهض حُٞحكَ.  ض ٌٛٙ حُظّلّي٣خص ه٬ٍ كظَس ك٢ ك٤خط٢ ًخٕ ُي١ّ أط

 

 انًمّذط وفٍ داسوٍَ انجذش فٍ انكزبة

٫ً ك٢ أػٔخٍ ىح٣ٍٖٝ، ٣٫َ، ٤ٌ٤َٛ، ٌُِْٛٔ أ ّٝ ٢، ٓزَ٘ٔ، كًٞض، ريأ حُزلغ ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ. رلؼض رؼٔن أ

٤ُّش ٬ُٓخٍى ٝٗظ٣َّظٚ "ح٩ٓظؼٔخٍ ٝح٩ٛٔخٍ"، حُظ٢ ٓزوض ٗخٓز٤َُٖ ًٝؼ٤َ ؿ٤َْٛ ّٝ ، ٝكظ٠ّ ك٢ ح٧ػٔخٍ ح٧

 ٗظ٣َّش ىح٣ٍٖٝ، "ح٩ٛطلخء حُطّز٤ؼ٢".

ّٕ ٌٛٙ حٌُظخرخص  ٢ُ ٖطز٤ّ  ٓو٘ؼش. )٢ٛ ًٌُي ٫ ٓلخُش، ًٜٞٗخ ٍرلض هزٍٞ ك٢َّٟ ػخّ ك٢ حُؼخُْ ٢٤ٛ ٣ًَٓؼخ أ

.ٍ ّٞ ّٕ ٓـخٍ حُظؼ٤ِْ هي ػِن ك٢ ٓوخُذ ٗظ٣َّش حُظط ٖ ْٛ ًٝٝ ىٍحٓخص ػ٤ِخ(. كٜٔض رَٔػش ٤ًق أ ّٔ ٓ 

ٍ ٛٞ ٓلخُٝش طل٤َٔ ِٓليس أٝ ًخكَس، ُٞؿٞى حُو٤ِوش ٖٓ ىٕٝ حُٞؿٞى هزِ ّٞ  ُوخُن ٢ًً. ٜخحُظط

٤ُّش ّٝ ص ا٣ٔخ٢ٗ رٞؿٞى هللا رٌَ٘ ػ٤٘ق. ؿؼِظ٢٘ أىٍى أ٢ّ٘ٗ ً٘ض أكظَٝ  ٌٛٙ حَُٔكِش ح٧ ِّ ٖٓ ىٍحٓظ٢، ٛ

َّ ٓخ ً٘ض  خكو٤وش هللا، ٢ّ٘ٗ٧ ٓٔؼض ػٜ٘ ٌٓ٘ ١لُٞظ٢، ٌُح حكظَٟض ٝؿٞىٙ. ٛخٍ ٍأ٢ٓ ٣ِٞف ُِلظش. َٛ ً

خ إٔ ًٔ ّٔ ى أٓطٍٞس ٝهطؤ؟ ح٥ٕ حٛزلض ٜٓ َّ ! َٛص أكَؽ ٢ً٘ٛ ٖٓ انذمُمخأػَف  أػظوي رٚ ًخٕ ٓـ

 ح٧كٌخٍ ٝحُٔؼظويحص حُظ٢ ً٘ض آهٌٛخ ٖٓ حُِّٔٔٔخص ٓخروًخ.

 ،ٍ ّٞ َّ حٌُظخرخص كٍٞ حُظّط ٓغ ًُي، ٛٞ  ًخٕ حُيًظٍٞ د. ا. ٍٓٞ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٝؿي ك٤ٜخ ط٘خه٠خص.ٖٓ ر٤ٖ ً

 ٣َّش ك٢ ح٩ؿٔخٍ.أ٠ً٣خ طٔخ٠ٗ ٓغ حُّ٘ظ

ٝؿٞى هللا. ُْ طٌٖ طِي ىٍحٓش ػخى٣ّش أٝ ٓطل٤ّش. طخرؼض ك٢ ٌٛح ٌُٖ ًخٕ ػ٢ِّ ح٥ٕ، إٔ أػزض أٝ أىكٞ 

٠ً٣خ ُٝحؿ٢. ىٍٓض أ٠ً٣خ ًظزًخ طل٢ٌ ًؤّٗٔخ ك٢ حُٞحهغ، ًخٗض ًٌُي، ٝأ –حُزلغ ًؤّٗٔخ ًخٗض ك٤خط٢ طظؼِّن رٚ 

 ػٖ حُّ٘خك٤ش ح٧هَٟ ٖٓ حُٔٔؤُش.

ُٔـخُطش  خٝٝؿيص اػزخطًخ هخ١ؼً  –وخُن ُٞؿٞى هللا حُ اإلصجبدأ٢ّ٘ٗ هي ٝؿيص كؼ٬ً  ،ػ٠ِ ًُي ٧هٍٞ ٛ٘خ ٤ٟقأ

 .ٍ ّٞ ّْ ؿَٔ ىٓخؿٜخٍؿْ ًُي، ًخٗض ٗظ٣َّش حُظط ّٔخكوش ُِؼوٍٞ حُظ٢ ط ُلٌَس حُٔ٘خه٠ش. ًخٕ ٢ُ رخ حُٔـٔٞػش حُ

ٟخ رخُلُٞ  َّ ٍ  شحُّيًخطَس حُٔ٘ـٔٔأكي  رخػظَحفحُ ّٞ ه٠ض ٓ٘ٞحص ػي٣يس ك٢ أػٔخٍ ٢ حُظ –ك٢ كٌَس حُظط

ؽ، ك٢ ؿخٓؼش ٤ٌٗخؿٞ ًُٝ َّ ّْ أ٢ّ٘ٗ  –ُٞٞٓز٤خ ِظو هطؼض ؿٌع ٗـَس حُظّطٍٞ. ٌُٖ، ًٔخ حُّيًظٍٞ ٍٓٞ، هي ط

 ََ ٍ، ٓخ أؿزَٛخ رخ٩ٓظَٔحٍ ك٢ ح١ٌُ حػظ ّٞ  .ُوطجٚ إصجبدكض رٚ أّٗٚ ؿَٔ ىٓخؿٜخ رؼٔن رلٌَس حُظّط

ى ؿٍَٝ ظ٘ٝأ٠ً٣خ، ًخٗض ٢ُ ٓظؼش ؿؼَ ِٓلظ٢ "طؼ٤ي رِغ حٌُِٔخص" حُظ٢ ٗؼظ َّ َّ ٌٛح ٓـ ٢ "رخُـخَٛ". ًخٕ ً

 ٖ ؿٜظ٢، ح١ٌُ ُْ أًٖ هي ه٤٠ض ػ٤ِٚ رؼي.ٓ
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ر٢٘.هللا انؼظُى انًهُتُوي أػزّض كو٤وش  ٌّ ً٘ض هي  ! ٌُٖ حُظلّي١ ح١ٌُ ٟٝؼظٚ ٢ُ ُٝؿظ٢، ًخٕ ٫ ٣ِحٍ ٣ؼ

.ٍ ّٞ  ىٍٓض ٓخروًخ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ، أػ٘خء رلؼ٢ ك٢ ٗظ٣َّش حُظّط

َّ ى٣خٗش ك٢ حُؼخُْ،  ً ّٕ ش. ُٜخً٘ض أػِْ أ ّٛ رؼي اػزخص كو٤وش هللا، ً٘ض أططِّغ ٧ٓظٌَٔ  ًظخرخطٜخ حُٔوّيٓش حُوخ

س ّيٓش ًحص ِٓطش. ٖٓ ه٬ٍ أ٣ّش ٝحكي٬ٓكوظ٢ ك٢ ٓوخٍٗش ح٧ى٣خٕ، ٧ٍٟ إ ًخٗض أ١ّ ٖٓ ٌٛٙ حٌُظخرخص حُٔو

 ُِز٣َّ٘ش؟ هللاطٌِّْ  –إ ًخٗض طٞؿي  -ٖٓ ٌٛٙ 

وض ّٔ ّٔزض ػ٠ِ أ١ّ كخٍ، ًٝ٘ض هي طؼ ٍص ٓ رٔخ أّٗٚ ًخٕ ػ٢ِّ إٔ أرلغ ك٢ ٓٔؤُش حُ َّ ٔزوًخ ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ، ه

َّ ك٢ ىٍحٓظ٢ ٌُِظخد حُٔوّيّ.إٔ أ  ٓظٔ

 

 كّم ػمُذح ػهً دذح

: "أؿَس حُوط٤ّش ٩۳: ١ٝؿيص ٛيكش، ك٢ ٝهض ٓزٌَ ٖٓ أرلخػ٢، ٓوطًؼخ ك٢ ٍٓخُش رُْٞ ا٠ُ أَٛ ٤ٍٓٝش 

خ ٢ٛ حُٔٞص". كظٞهّلض ٫ًٌٞٛٓ. "أؿَس" طؼ٢٘ ٓخ ٣ظوخٟخٙ حَُٔء ػ٘يٓخ ٣وّٞ رؼَٔ ٓخ. ً٘ض ٛ ًٓ ٘خ أٍٓن ٬ً

ّٖ حُؼّخٓ٘ش ػَ٘س(. خ طؼخ٢ٔ٤ُ ك٢ ٓيٍٓش ٣ّٞ ح٧كي )هزَ ٓ ًٓ  ٣٘خهٞ طٔخ

ّٕ أؿَس حُوط٤جش ٢ٛ  ك٢ ٗخٍ ؿّْٜ٘  أثذَّخ دُبحكظٔخءُض، "ُٔخًح؟ ٤ًق ٣ؼوَ ٌٛح؟ كوي طؼِّٔض ك٢ ح٤ٌُ٘ٔش أ

 ح٧ري١".

خ ٛزش هللا ك ّٓ  ٢ٜ ك٤خس أري٣ّش رخ٤ُٔٔق ٣ٔٞع ٍرّ٘خ".ًخٗض ٛيٓش ػخ٤ٗش ػ٘ي هَحءط٢ حُـِء ح٧ه٤َ ٣٦ُش ٗلٜٔخ: "أ

ّٕ ٢ُ ك٤خس أري٣ّش ٖٓ هزَ   ٍٝف أري٣ّش. ُٔخًح أكظخؿٜخ -أٗخ، أٝ ػ٘ي١  -ٝٓؤُض رو٤زش أَٓ، "٢ٌُّ٘ حػظويص أ

 ًٜزش؟"

ط٤ٖ، "حُّ٘لْهخّٓٞ ٌُِظخد حُٔوّيّ. ٝؿيص حُؼزخٍس حُظّخ٤ُ ك٢ أٝ ٗلْ لؼض ػٖ ًِٔش ٍٝفر َّ حُظ٢ طوطت  ش ٓ

 (.٩١: ٦٩ٝ ٤: ٦٩ ٢ٛ طٔٞص" )كِه٤خٍ

ٍ حُزَ٘، ح٣ٌُٖ ّٝ ًَّص أ٢ّ٘ٗ هَأص ك٢ حُلَٜ حُؼّخ٢ٗ ٖٓ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ، ٤ًق هخٍ هللا ٧ ّْ طٌ ًخٗٞح أٍٝحًكخ،  ػ

خ ٗـَس ٓؼَك ّٓ َّ ك٬ طؤًَ ٜٓ٘خ. ٧ّٗي ٣ّٞ طؤًَ ٜٓ٘خ طٔٞص"."ٝأ ّ٘  ش حُو٤َ ٝحُ

ٕ هللا ح٩ٗٔخٕ ٖٓ طَحد ح٧ٍٝ ٝٗلن ٧: ٩هَأص ك٢ حُظ٣ٌّٖٞ  ّٞ ك٢ أٗلٚ ٗٔٔش ك٤خس، ٝأٛزق ح٩ٗٔخٕ  ٤ًق ً

ّٕ حُّ٘لْ ٢ٛ ؿٔي٣ّش  –)ٓخّىس  ف رٟٞٞف أ َّ خ ك٤ّش". ٌٛح ٣ٜ ًٔ ٗش ٖٓ حُٔخّىس. ٝؿيص –طَحد( "ٗل ّٞ ّٕ ًِٔش  ٌٓ أ

َّ  ،َؿٔض ٖٓ حٌُِٔش حُؼز٣َّش "ِٗل٤ٖ"ٗلْ ك٢ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ّش، طُ  ً ّٕ ٍ ٖٓ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ ٣وٍٞ أ ّٝ ٝك٢ حُلَٜ ح٧

 ل٤ٖ"، ًٔخ أٝك٢ ٠ُٓٞٔ ٤ٌُظذ.ًخٗض "ِٗ  –ؿ٤ٔغ حُؼ٬ػش  –حٗخص ىر٤ذ ٝح٧ٓٔخى ٝحُل٤ٞ

ّٔٔخء حرٖ ح٩ٗٔخٕ  ّٔٔخء ا٫ ح١ٌُ ٍِٗ ٖٓ حُ ّْ كيع إٔ هَأص ك٤غ ٣وٍٞ ٣ٔٞع، "٤ُْٝ أكي ٛؼي ا٠ُ حُ ػ

ّٔٔٞحص ٝػٖ ؿّْٜ٘. ٍأ٣ض ك٤غ ٣وٍٞ رُْٞ ح١ٌُ أٝك٢  ّٔٔخء". رلؼض أًؼَ ك٢ حُظّؼ٤ِْ ػٖ حُ ح١ٌُ ٛٞ ك٢ حُ

َٓ ُٚ، ك٢ ح٤ُ َّ ّٔٔٞحص" )أػٔخٍ حُ ّٕ ىحٝى ُْ ٣ٜؼي ا٠ُ حُ ٝف حُويّ، "٧ َّ  (.۳٤: ٩ّٞ ح١ٌُ طِو٠ّ حُ

َّ حٌُظذ حُٔوّيٓش  وش ٌُِظخد حُٔوّيّ، حٓظويٓض ٓٔخػيحص ً ّٔ ٢، وحٌُظخد حُٔوّيّ حُظّٞحك –ك٢ ىٍحٓظ٢ حُٔؼ

ُٔوّيّ ٝٓٞٓٞػخص ا١ِ٤ٌِٗ، حُظّؼ٤ِوخص، هٞح٤ْٓ حٌُظخد ح –ٝػز١َ  ا١ِ٤ٌِٗ –٣ٞٗخ٢ٗ  حُِـخص، ٓؼخؿْ

ّٕ حَُٔحؿغ حُؼ٬ػش ح٧ه٤َس، ًخٗض ٖٓ أػٔخٍ ػِٔخء اّٗٔخ ػوٍٞ ؿٔي٣ّش.  ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طوّيّ حُؼٕٞ ى٤٘٣ّش. ٝؿيص أ

اّٗٔخ ك٢ ٓخ ٣ظؼِّن رٞك٢ هللا ُٔؼَكش  ٝأٍٓٞ ٖٓ ١ز٤ؼش ٓخّى٣ش ٝؿٔي٣ّش، ش حُٞهخثغ حُظّخ٣ٍو٤ّشك٢ حُزلغ، ٖٓ ٗخك٤

 .ُْ طٔخػي ا٫ حُو٤َِك٢ٜ ٍٝك٤ّش، 
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ٓغ حُٔؼخؿْ. ٝحٓظويٓض حٓظويٓض أ٠ً٣خ ُِٔوخ١غ حُوخرِش ُِّ٘وخٕ، حُؼٜي حُوي٣ْ حُؼز١َّ ٝحُؼٜي حُـي٣ي ح٤ُٞٗخ٢ٗ، 

َّ حُظَّؿٔخص ٝحُ٘ٔوخص حُظ٢ َٗ٘ص ك٤ٜ٘خ  حٍ ك٘ظٕٞ، ٤ٔٓغ ًٞىٓز٤ي، حُّ٘ٔوش  –ً َّ ش حُٔٞكخص، ك٤ ّٛ هخ

 ح٤ًَ٤ٓ٧ّش حُٔ٘وّلش ٝحُؼٜي حُـي٣ي ٤ِ٣ُٞخِٓ.

 

 يٍ َىػهب رجشثزٍ فشَذح

خ ٖٓ حُظ٢ ًخٕ ٣وّٞ رٜخ ٬١د ٓؼخٛي ُِظّؼ٤ِْ. ًٓ رٕٞ ح١ٌُ ٣ظؼِّٔٞٗٚ ك٢ ػوخثي  أرلخػ٢ ًخٗض ٓوظِلش طٔخ َّ ْٛ ٣ظ٘

ٌّحًَس. ٣ُ  َّ ٓخ ٘ظظَ ٖٓ حُطّخُذ حُُٞي ٝحُطّخُذ حُزخ١ُٞحثلْٜ. أٛزق حُظّؼ٤ِْ ٓٔخُش ط٣َٖٔ ُِ ؾ، إٔ ٣وزَ ٣ٝللع ً

 ٚ.٣ظؼِّٔ

س حُٔؼِّٔشٓؼ٬ً، ٓؤُ َّ ٍ حرظيحث٢ خط٤ٌِٔٛ ض ٓ ّٝ ق ح٧ ّٜ  ك٢ ٓيٍٓش أكي أكلخى١، "ٖٓ حًظ٘ق أ٤ًَٓخ؟" ،ك٢ حُ

 .ٓخ أًَٛ حُٔؼِّٔش"حُٜ٘ٞى"، أؿخد حُلل٤ي ػ٠ِ حُلٍٞ. 

ّٕ ًُٞٞٓزْ ٛٞ ح١ٌُ حًظ٘ق أ٤ًَٓخ؟" "٬ً ٣خ ١ٍ٫،  أ٫ طؼِْ أ

ح". ًَ  ٫ ٤ّٓيط٢، كوي ًخٕ حُٜ٘ٞى ٛ٘خ هز٬ً، ْٝٛ ك٤ّٞح ًُٞٞٓزْ ػ٘يٓخ َٝٛ أه٤

ح ػ٬ٓش ٩ؿخرظٚ، ًَ خٝأػط٢  حُػط٢ حُٜز٢ّ ٛل ًٔ ًَّ ىحث ّٕ ًُٞٞٓزْ ٛٞ  ،طؼ٤ِٔخص ٗي٣يس ٤ُظٌ ّٕ حٌُظخد ٣وٍٞ أ أ

 ح١ٌُ ٌُظ٘ق أ٤ًَٓخ!

ٔخ ٣ظؼِّٔٚ رٞحٓطش حٌُظخد، ح٧ٓظخً، رطؼط٠ حُؼ٬ٓش ُِظ٤ٌِّٔ ك٢ حُٔيٍٓش أٝ حُـخٓؼش، طزًؼخ ُللظٚ ٝحػظوخىٙ 

 حُٔؼِّْ أٝ حُزَٝكٍٔٞ.

ٍ ٗٔوش ّٝ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ هزَ إٔ طَُ٘٘ حُٔـِّش  – ٦٢٩٧حُز٤ٔطش" حُظ٢ ؿٔؼظٜخ ػخّ ُٔـِّش "حُلو٤وش  ًٗٔٞؽ ك٢ أ

٣ٍخٕ ّ٘ ًخٕ ٍْٓ ُل –كؼ٤ًِّخ  ّٞ ، ٓغ أ١لخٍ ؿخ٤ُٖٔ ػ٠ِ ٠٘ٓيحطْٜ، ٓغ أٗزٞد ِٜٓن ػ٠ِ خٓي٤ًٍّٓ  خٛلًّ  ٜ

َّ ٝحكي ْٜٓ٘.  َّ ُٝي، ٖٓ ار٣َن ٤ِٓت ٣ٜذّ  ًخٕ ح٧ٓظخًٍٝأّ ً   حُـخِٛس. ٝح٧ٓخ٤١َرخ٧هزخٍ  ك٢ ٍأّ ً

ك٢ ٍأٓٚ. ١خُذ ًخػ٢ٌ٤ُٞ ٣َطخى ا٠ُ ٤ًِّش  ،١خُذ ِٓظلن ر٤ٌِّش "حُٜٔ٘ـ٤ّ٤ٖ"، ٣ظِو٠ّ ػوخثي ٝطؼخ٤ُْ حُٜٔ٘ـ٤ّ٤ٖ

"ح٤ُ٘ٔو٤ّ٤ٖ".  ٤ٌُِ٘ٔش ح٤ُ٘ٔو٤ّش، ٣ظِو٠ّ ػوخثيطؼخ٤ُْ ًخػ٤ٌ٤ُّٞش ٍٝٓخ٤ّٗش. ١خُذ ك٢ ٤ًِّش طخرؼش  ًخػ٤ٌ٤ُّٞش، ٣ظؼِّْ

ط٤ٌِٔ حُظّخ٣ٍن ك٢ ر٤٘ٔخ  د حُؼخ٤ُّٔش ح٠ُٝ٧ ٝحُؼّخ٤ٗش،، ٣ظؼِّْ ٗٔوش ٓؼ٤ّ٘ش ػٖ حُلَأُٔخ٤ٗخ حُظّخ٣ٍن ك١٢خُذ ك٢ 

 ح٣٫ُٞخص حُٔظّليس ٣ظؼِّْ طزًؼخ ُ٘ٔوش ٓوظِلش ًٗٞػخ ٓخ.

 ّٖ ّٙ  َىػخ٢ٗ أٗخ رٌ٘ هي حُل٢ّ  هللا ٌُ خ، ا٠ُ إٔ . ً٘ضهخ ًٓ ٝؿيص حٌُظخد حُٔوّيّ  أكخٍٝ إٔ أػزض حُؼٌْ طٔخ

 !دمُمخؿ٬ء! ًخٕ ح٤ُٔٔق ٣ؼ٢ِّ٘ٔ ٓخ ُْ أًٖ أ٣ٍي إٔ أّٛيهٚ، اّٗٔخ أظَٜٙ ٢ُ أّٗٚ رٟٞٞف ٝ َمىنه

ا بولس الّرسول. ٌسوع المسٌح هو كلمة هللا بشخصها ا، الرسل الئلثنا عشر وأٌضًّ ًٌّّ . فقد علّم هو شخص

هو الذي علّم  نفسه،لذا، فإّن ٌسوع المسٌح الٌوم.  الكلمة نفسها لكلمة هللا المطبوعةالكتاب المقّدس هو 

ا من عام  ٌٌّن، بدءًّ ا من عام  ٤ٓٓٔق.م.، و ٢ٕالّرسل األصل ا.٤ٕ٢ٔعام الحقًّا، بدءًّ  ، علّمنً أنا أٌضًّ

ا.  س سّ استخدمنً المسٌح الحقًّا، ألإودعونً أضٌؾ هنا، أّن دراستً عن وحً هللا للحقٌقة، لم تتوّقؾ أبدًّ

ٌّات للفّن اللٌبرالً  عاون مع تّ العلٌم وتّ المتواصلة، والراسة دّ المن خبلل إحداها فً إنكلترا.  –ثبلثة كل
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ٌّات فً مجال البلهوت ، بقً ذهنً  أعضاء الكل ًّ تزاٌدت المعرفة بحقٌقة هللا . ومنفتحذوو تفكٌر روح

 .الموحاة

ٌّة لمّدة سّتة أشهر،  ٌّة "نزع الّتعلٌم"لكن خبلل دراستً المعّمقة األساس اإلكتشاؾ، أّن  -كنت أمّر فً عمل

ا تعل  اإلنجٌل! لحقٌقةٌم الكنٌسة قد كانت معاكسة تمامًّ

 

 فضٌلة –اإلعتراف بالخطأ 

لٌس هنا المكان لسرد تقرٌر طوٌل ومفّصل عن بحثً المكّثؾ فً الكتاب المقّدس، وعن اهتدابً. كنت 

ا أن أثبت إلرضاء نفسً، أّنه " َّ ٌٛٙ حٌُ٘خثْ إٔ طٌٕٞ ػ٠ِ هطؤ عازمًّ حطٜخ ك٢ٜ طؤط٢ رٔؼظوي –٫ ٣ٌٖٔ ٌُ

أ٢ّ٘ٗ هي ٝؿيص كؼ٬ً اػزخطًخ هخ١ًؼخ ُِٞك٢ ح٢ٛ٫٩  ،ٖٓ ح٩ٗـ٤َ"! حُّ٘وطش ح٧ٓخ٤ّٓش ٛ٘خ ٢ٛ حُٞحهغ حُز٢٤ٔ

ِّٔطخٕ حُؼظ٤ْ ٌُِظخد حُٔوّيّ )ك٢ ًظخرظٚ ح٤ِٛ٧ّش(،  َّ حُظ٘خه٠خص . ػ٠ِ أّٗٚ ًِٔش هللا حُٔٞكخسٝحُ طزّوَص ً

 ٝكوًخ ُيٍحٓش ؿ٤َ ٓظل٤ِّس.

خ ًخٕ ػ٘ي ٢ُّ ار١َّ٘، ٛٞ ح٩ػظَحف رخُوطؤ. ُْ ٣ٌٖ ح٧َٓ أَٜٓ رخُّ٘ٔزش  ١ّ ًٖٛأَٓ ػ٠ِ أأٛؼذ  ّٔ ٓ 

 اّٗٔخ ؿخء ر٢ هللا، ٖٓ ه٬ٍ حُظَّٝف، ا٠ُ ك٤غ ؿؼ٢ِ٘ ٓٔظؼّي ٌُُي.ح٥ه٣َٖ. 

ذ" ُٝؿظ٢ حُٔلظَٝ. ُْ ٣ٌٖ ٌٛح ٓخ  ّٜ ٫ِٗػخؿ٢ ٝك٢ِٗ، حٟطٍَص إٔ أػظَف روطج٢ ٝأٓظِْٔ "ُظؼ

ًُي حُل٤ٖ، ً٘ض هي ِٗض ٛلؼش ٗي٣يس. ًخٕ ٣ـذ ػ٢ِّ إٔ أهزَ حُلو٤وش ٌٖ كظ٠ّ ً٘ض أ٣ٍي إٔ أّٛيهٚ ك٤ٜ٘خ. ُ

 ، ػٌْ ٓخ ً٘ض أ٣ٍي إٔ أّٛيهٚ!انًضجزخ

ّٕ ُٝؿظ٢ ًخٗض ػ٠ِ كّن، ٝأ٢ّ٘ٗ ً٘ض ػ٠ِ هطؤ، كٍٞ حُـيحٍ ح٧ًؼَ ؿي٣ّش ٖٓ  ح ٫ًٌّٓ ح٩ػظَحف أ ًَ ًخٕ أٓ

َّ حُـيح٫ص حُظ٢ كِٜض ر٤٘٘خ ٖٓ هزَ.  ر٤ٖ ً

 

 انىهى  انزذّشس يٍ

ّٕ طؼخ٤ُْ ٝ ّ٘ؼز٤ّش ٓٔخٍٓخصٌُٖ ُيٛ٘ظ٢ حٌُز٤َس حُٔؼزطش، ٝؿيص أ ، ُْ طٌٖ َٓطٌِس ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُ٘خثْ حُ

كوي ط٘زّؤص حُؼي٣ي ٖٓ ٗزٞءحص حٌُظخد  ح٩ٗـ٤َ. ك٢ٜ، ًٔخ ً٘لض حُيٍحٓخص ك٢ حُظّخ٣ٍن، هي ٗ٘ؤص ٖٓ حُٞػ٤ّ٘ش.

ّٕ  حُٔيٛ٘ش ٝحُظ٢ ٫ طّٜيم، انذمُمخ. ػٖ ًُي حُٔوّيّ ّ٘ؼز٤ّش ٌٛٙ حُٔؼظويحص ٝحُٔٔخٍٓخ يصذس٢ٛ أ ص حُ

 ٖٓ حٌُظخد حُٔوّيّ! ونُغذل٤ٌَ ٝػخىحص ٝػ٤ّ٘ش ٝر٣َّ٘ش. رٌَ٘ ٝحٓغ ٝكن ط ٤ُِٔٔل٤ّش حُِٔػٞٓش، ًخٗض

ّْ رلؼض ػٖ حُّي٤َُ، ٝٝؿيص ح٩ػزخص إٔ هللا ٓٞؿٞى  ّٕ حٌُظخد حُٔوّيّ ٛٞ،  –ًخٕ ػ٘ي١ ّٗي ك٢ حُزيء، ػ أ

ّٕ ِٔش، ٝك٤رخُٔؼ٠٘ حُلَك٢ ٌُِ َّ ٗوٚ، ٛٞ ح١ٌُ  سةّ ٚ ٝطؼ٤ِٔخطٚ حُِٜٔٔش ا٤ٛ٫ًّخ، ُ٪ٗٔخٕ. هي طؼِّٔض أ ً

ّ٘وٚ. ًِٔش ٍّد طؼ٢٘  َطُؼه ّٕ ٓ !رطُؼهح١ٌُ ٛٞ  – انًؼهّىحُ ؼظْ حُّ٘خّ، ٣ط٤ؼٕٞ آُٜش ُحثلش، حًظ٘لض أ

ى٣ٝ َّ  ح٧ػ٠ِ ٌُِٕٞ. انذبكىحُٞحكي حُلو٤و٢، ح١ٌُ ٛٞ  انخبنكػ٠ِ  ٕٝظٔ

 .إطبػخ هللا ٓيٟ ًٍٞخٕ حُـيحٍ ك
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أ٢ِ٘ٛٝ ا٠ُ طوخ١غ ك٢ ك٤خط٢. هزُٜٞخ ٣ؼ٢٘ إٔ أ٢ٍٓ هي١ٍ ٓغ ١زوش حُّ٘خّ  انذمُمخطلظّق ػ٢ّ٘٤ ػ٠ِ 

حُو١ّٞ ٝ رظؼي ػٖ حُؼخ٢ًُخٕ ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ أػظزَْٛ أى٠ٗ ٢ّ٘ٓ َٓطزش. ُٔظٞحٟؼ٤ٖ ٝحُز٤ٔط٤ٖ، ح٣ٌُٖ ً٘ض أح

ّٔلن ح٧ه٤َ ا٤ُْٜ. ًخٕ ٣ؼ٢٘ ٍ ُِٞٛٞك٢ ٌٛح حُؼخُْ، ح٣ٌُٖ ً٘ض أطٞم ٝأ١ٔق  ٝحُـ٢ّ٘  . ًخٕ ٣ؼ٢٘ نهغشوسحُ

 طـ٤٤َ ٢ًِّ ُِل٤خس!

 

 صشاع انذُبح وانًىد

ى ػ٠ِ هللا  انزّىثخًخٕ ٌٛح ٣ؼ٢٘  َّ حُلو٤و٤ّش، ٢ّ٘ٗ٧ أىًٍض ك٤ٜ٘خ أ٢ّ٘ٗ ً٘ض أٗوٞ ٗخّٓٞ هللا. ً٘ض أطٔ

ّٔزض. ًخٕ ٌٛح ٣ؼ٢٘  ى ٗوٞ ٤ّٛٝش حُ َّ  هكزبث طشَك – طشَك هللاٗلٞ إٔ أُظلض ٝأطّٞؿٚ رؤٓخ٤ُذ أًؼَ ٖٓ ٓـ

َّ ًِٔش ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ، ٤ُْٝ ٝكوًخ ٧ٓخ٤ُذ حُٔـظٔغ أٝ ٍؿزخص حُـٔي  – انًمّذط إٔ أػ٤ٖ ٝكوًخ ٌُ

 ٝحُـٍَٝ.

 !انزمبطغوي ِٝٛض كؼ٬ً ا٠ُ ٓٞف أِٓي ُزو٤ّش ك٤خط٢. ك طشَكًخٕ ح٧َٓ ٣ظؼِّن كٍٞ أ١ّ 

ّْ حُظـِّذ ػ٢ِّ. كوي ؿخء هللا رٌٜح اّٗٔخ ك٢  حُٔظظخ٢ُ ي٢ٍٞٛ ُْ أِع ًُي ك٤ٜ٘خ. ًخٕ حُظّ ٍؿْ أّٗ٘ –ػ٢ِّ  هي ط

" ح١ٌُ ك٢ ىحه٢ِ األَبح٧ػٔخٍ، ٝحُلَ٘ رؼي حُلَ٘، هي كطّْ ػوظ٢ ر٘ل٢ٔ. ً٘ض ٌٍٓٔٞ حُّ٘لْ. ُْ ٣ٌٖ ٣َ٣ي "

س أهَٟ إٔ ٣يّٝ ػ٠ِ  َّ ، ٣ٝلخٍٝ ٓ ٍّ ّ٘ؼز٢  األعهىةإٔ ٣ٔٞص. ًخٕ ٣َ٣ي إٔ ٣وّٞ ٖٓ حُلَ٘ حٌُٔ حُٞحٓغ ٝحُ

 ٌُٜٝح حُؼخُْ. ُِـٍَٝ

ّٕ ٌٛح حُؼخُْ ُْ ٣ٌٖ ػخُْ هللا، رَ ٛٞ ػخُْ ار٤ِْ.  ُوي ً٘ض ؿًِءح ٖٓ ٌٛح حُؼخُْ. ُْ أًٖ أى١ٍ ك٤ٜ٘خ، أ

ِض ا٠ُ ح٩ىٍحى  ّٛ ّٕ حُوزٍٞ رلو٤وش هللا ٣ؼ٢٘ إٔ ُٗ طٞ طَى ٌٛح حُؼخُْ ١َٝهٚ،  –يػ٠ ا٠ُ هخٍؽ ٌٛح حُؼخُْ أ

ٝأٓخ٤ُزٚ ٝحٛظٔخٓخطٚ  حُظو٢ِّ ػٖ ٌٛح حُؼخًُْخٕ خث٢ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ. ٝكظ٠ّ ا٠ُ كّي ًز٤َ، طَى أٛيهخث٢ ًَٝٗ

َّ ٖٓ ىػخٙ هللا، ٛٞ حُظو٢ِّ  ّٕ أػظْ حهظزخٍ ٣ٞحؿٜٚ ً حطٚ، ًؤ٢ّ٘ٗ أٓٞص. ُْٝ أًٖ أ٣ٍي إٔ أٓٞص. أػظوي أ ٌّ ِٓٝ

ّٕ ٣َ١ن ٌٛح حُؼخُْ ًخٕ  ّٕ ! ً٘ض أػِخطأػٖ ٌٛح حُؼخُْ ٝٛٞ ٫ ٣ِحٍ ؿًِءح ٓ٘ٚ. ٌُٖ ػِٔض ك٤ٜ٘خ أ ْ أ

َٛحع حُل٤خس  – نهذُبحأ٣ٍي إٔ أٓٞص رؼي! ًخٕ ٌٛح كوًّخ َٛحًػخ  حُـِحء ح٧ًزَ ٛٞ حُٔٞص. ٢ٌُّ٘٘ ُْ أًٖ

٤ٖ٘ ح٧ه٤َس. ّٔ َّ حُٔؼخٍى حُي٣ٞ٤ّٗش ك٢ طِي حُ  ٝحُٔٞص. ك٢ حُّٜ٘خ٣ش، هَٔص طِي حُٔؼًَش، ًٔخ ً٘ض أهَٔ ً

٤ُْ رٞحٓطش  –ويحّ ك٤خط٢، كؤػط٤ٚ ا٣ّخٛخ . إ أٍحى حٓظّٜ٘خ٣ش، ٤ٍٓض ٗل٢ٔ ر٤ؤّ طلض ٍكٔش هللاك٢ حُ

أ٢ّ٘ٗ ُٔض ٟٓٞ  طؼ٢٘ ٢ُ ٤ٗجًخ. حػظزَص ُْ طؼيك٢ٜ ك٤ّش، ٣ٔظويٜٓخ ًٔخ ٣٘خء.  حٗظلخٍ ؿٔي١ّ، رَ ًظ٠ل٤ش

 هطؼش هَىس ر٣َّ٘ش ٫ ه٤ٔش ُٜخ، ٫ طٔظلّن إٔ ط٠َٓ ػ٠ِ ًٞٓش ٖٓ حُؤخٓش.

 ٌٚ كوًّخ، ٝح٥ٕ هي أهزَطٚ أّٗٚ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ؤهٌٛخ!. ك٢ٜ ِٓرٔٞطٚ ٖٓ أؿَ ك٤خط٣٢ٔٞع ح٤ُٔٔق هي حٗظَٟ ٝرخع 

ٍَ ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ٝٛخػًيح، أٛزلض ك٤خط٢ حُِٜٔٝٓ خ هلل. ُْ أ ًٌ ٤ًق ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طٔخ١ٝ أ١ّ  ش حُـ٤َ ؿ٤ّيس، ِٓ

 ٚ، إ حػظوي أّٗٚ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔظويٜٓخ.٢ٗء رخُّ٘ٔزش ُٚ. ٌُّٜ٘خ ًخٗض ٌِٓٚ ٤ُٔظويٜٓخ ًؤىحس ُ
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 فشح انهضًَخ

َّ ٢ٗء  –ٌٛٙ حُظّٞرش  –ٓظ٬ّٔ هلل ٌٛح ح٩ ًخٕ  –ٌٛح حُظو٢ِّ ػٖ حُؼخُْ، ٝح٧ٛيهخء ٝحًَُ٘خء ٝػٖ ً

لخء  غ ًُي، كوي ًخٕ حُّيٝحء حُٞك٤ي ك٢ٓ ٚ أرًيح.ُوَٙ ح٧ًؼَ َٓحٍس ح١ٌُ ط٘خُٝظح ّ٘ َّ ك٤خط٢، ح١ٌُ ؿِذ ٢ُ حُ ً

خ! ًٓ ٞ٣ 

ٝح١ٌُ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞٛق رٌِٔخص.  ،حٌُخِٓش ً٘ض أؿيٙ ك٢ طِي ح٣ُِٜٔش٢ّ٘ٗ٧ ريأص أىٍى كوًّخ، حُلَف ح١ٌُ 

ؿي٣يس، ًخص ٓوزّؤس كظ٠ّ ح٥ٕ ك٢  دمبئكك٢ حًظ٘خف  –ك٢ ىٍحٓش حٌُظخد حُٔوّيّ  انفشحكوي ٝؿيص كوًّخ 

ًٔو٢ِّٜ  َغىع انًغُخ٫ ٣ٞٛق ك٢ هز٢ُٞ  فشًدبك٢ طٞرش ًخِٓش، ٝؿيص  هلل١َ٤ٟٔ. ٝرخٓظ٢ٓ٬ٔ 

ّ٘و٢ٜ ًٝخ٢٘ٛ ح٧ػ٠ِ حُلخ٢ُ.  حُ

َّ ٢ٗء ػ٠ِ ٟٞء ؿي٣ي ٝٓوظِق. ُٔخًح ًخٕ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ريأص أٍ ح٩ٓظ٬ّٔ ُٜخٗؼ٢ ٝا٢ٛ٫، ٟ ً

ح ًٍ خ حهظزخ ًٔ خُلش؟ ُٔخًح؟ ٝٛٛؼزًخ ٝٓئُ ّٜ خ إٔ أٓظِْٔ ١٩خػش ١َم هللا حُ ًٔ ض ح٥ٕ ا٠ُ ِ؟ ُٔخًح ًخٕ ح٧َٓ ٓئُ

 ٗظَس ؿي٣يس ػ٠ِ حُل٤خس.

ّٕ َٗحًش ٝٛيحهش ؿي٣يس هي ىهِض  َّ٘حًش ٓغ ريأص أىٍى ًٗٞػخ ٓخ، أ ا٠ُ ك٤خط٢. ريأص أػ٢ ح٩طّٜخٍ ٝحُ

 ح٤ُٔٔق ٝٓغ هللا ح٥د.

٢٘ ٓٔؼٚ! ريأص أ٢ِّٛ، ٝػَكض أّٗ ض أكّذ إٔ أح٩ٗـ٤َ، ًخٕ هللا ٢ٌِّ٘ٔ٣، ٝأٛزلػ٘يٓخ هَأص ٝىٍٓض 

٬س ً٘ض أًِّْ هللا. ُْ أ ّٜ ّ٘وٚ ح٥هَ رٞرخُ َ ا٠ُ ٓؼَكش حُ ّٛ كض ؿ٤ًّيح ػ٠ِ هللا. ٌُّ٘٘خ ٗظٞ َّ حٓطش ًٖ رؼي هي طؼ

َّ ٝحُلٞحٍ حُٔظٞحَٛ.  ح٩طّٜخٍ حُٔٔظٔ

كؤًِٔض ىٍحٓش ح٩ٗـ٤َ. ريأص أًظذ ػٖ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ ً٘ض أطؼِّٜٔخ، ػ٠ِ ٌَٗ ٓوخٍ. ُْ أكظَٝ ك٤ٜ٘خ، أّٗٚ 

حط٤ّش. ًخٗض ٌٛٙ ٣َ١وش ٧طؼِّْ أًؼَ ٖٓ حُزلغ. ٌّ خ. كوي ًظزظٜخ َُؿزظ٢ حُ ًٓ  ٤ٓظْ َٗ٘ ٌٛٙ حُٔوخ٫ص ٣ٞ

ٍٓٞ، "٢ٌ٘٘ٔ٣ٝ حُوٍٞ ح٥ٕ ٓغ ر َّ َّ٘ص رٚ أّٗٚ ٤ُْ رلٔذ اٗٔخٕ. ٢ّٗ٧ ُْ أهزِٚ ٖٓ ُْٞ حُ ح٩ٗـ٤َ ح١ٌُ ر

خ  ًٔ َّ هللا... إٔ ٣ؼِٖ حر٘ٚ ك٢ّ... ُْ أٓظَ٘ ُل خ ٓ ّٔ ػ٘ي اٗٔخٕ ٫ٝ ػِٔظٚ. رَ ربػ٬ٕ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق... ٌُٖٝ ُ

خ ٫ٝ ٛؼيص  ًٓ ٌُٔظٞرش([" )ٍٓخُش ا٢ٌ٣َ٤ًِ أٝ ٫ٛٞط٢، رَ هي ػ٢ِّ٘ٔ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق، ًِٔش هللا )حا٠ُ ]ٝى

ٍٓٞ ا٠ُ أَٛ ؿ٤١٬ش  َّ  (.٦٧-٦٨، ٦٩-٦٦: ٦رُْٞ حُ

، ك٢ ٌٛح حُزلغ حٌُٔؼّق ح٧ٓخ٢ّٓ، ًخٕ ك٣ًَيح ٖٓ ٗٞػٚ ك٢ ك٤خس ُّْٕ ح٩هظزخٍ ح١ٌُ ٍَٓص رٚ رؤٌُٜح هِض أ

َ ا٠ُ طؼ٤ِٔٚ رط٣َوش ًٌٜٙ. ُ ّٛ ف ح٩ٗٔخٕ ك٢ ُٓ٘٘خ. ُْ أػَف أ١ّ هخثي ى٢٘٣ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ، طٞ َّ ْ طؤص ٝطٜ

  وطت!٫ ٣ كو٢ٛٞ  ! هللاهللاطؼخ٤ُْ ٌٛح حُؼخُْ حُّي٤٘٣ّش ٖٓ 

ط٘ظ٤ق ٢ًّ٘ٛ ًخَٓ! كوي ًخٕ ٢ً٘ٛ ٣ظ٘ظّق ٖٓ ح٩كظَحٟخص ٝحُٔؼظويحص ، ا٠ُ ٦٢٩٧ِٝٛض ك٢ ٍر٤غ ػخّ 

خروش  ّٔ  كوي ٍَٓص ك٢ طـَرش ٓئُٔش. –حُ

ط٤ٖ، ٓخ ؿؼ٢ِ٘ أٗؼَ رخُلَٓخٕ. حٜٗخٍص أػٔخ٢ُ َّ  حٌُٔٔزش ٓ
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ِض  ّٛ ّْ طٞ ّٕ أ٣ًّ ػ ًخٗض حُٔؼظويحص حُّي٤٘٣ّش حُظ٢ ً٘ض أػظ٘وٜخ، ًخٗض ٓوخُلش ُلو٤وش هللا. ٤ُْ كو٢  خا٠ُ ح٩ىٍحى أ

 ٓخ ً٘ض أػظوي رٚ أٗخ، رَ ٝأ٠ً٣خ، ٓخ ًخٗض طؼظوي رٚ حٌُ٘خثْ!

ؿخء ر٢ ا٠ُ طٞرش  –ػ٢ِّ هللا حُؼظ٤ْ  رغهّتا٠ُ ح٩ىٍحى أ٢ّٗ رخ١َ ٝػي٣ْ حٌُلخءس. هي  ًخٗض ٢ُ ٛلؼش! ِٝٛض

ٌّ ٝأ٠ً٣خ ا٠ُ  –كو٤و٤ّش  ٔٞع ح٤ُٔٔق ٝرٌِٔش هللا. ؿؼ٢ِ٘ أٓظِْٔ ٤ًًِّخ هلل ٤ر إًَبٌ جذَذ يزٍُ ثأعبط لى

 .ونكهًزه

 ّٔ ٝف حُويّ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔظِئطؼ َّ  –رٔؼَكش هللا ٣ٝٔٞع ح٤ُٔٔق  نفشدخ ال رىصف٢ٗ، كظق ٢ً٘ٛ يص، ٝحُ

 هللا حُٔوّيٓش! يذجّخٝكَحٍس  – انذمُمخرٔؼَكش 

ؿ٣ِجخص ٘زٖ َحٍ ركَكش ك٤خط٢ ح٧ػظْ ٝح٧ًزَ ك٢ ح٩ٓظٔز٬ً، أٛزلض أكزّٚ ح٥ٕ. ٝؿيص ٓخ ً٘ض أًَٛٚ ه

 حُلو٤وش حٌُٛز٤ّش ٖٓ ًِٔش هللا. ِٝٛض ح٥ٕ ا٠ُ كٔخّ ؿي٣ي ك٢ ىٍحٓش ح٩ٗـ٤َ.

٤ٖ٘ ٖٓ ح٩ٛظيحء ّٔ زؼش حُظ٢ أٍرٌض ػوٍٞ حُزَ٘،  ،ًٝ٘ض أٗٔخم ه٬ٍ حُ ّٔ ٧كْٜ ً٘ق هللا ٧َٓحٍ ح٩ٗـ٤َ حُ

ّٜٓٔخ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق ٣ّٞ حُؼَٜ٘س ػخّ  ٧ٝؿي  م.ّ.٤ً٘۳٦ٔش هللا حُٞحكيس حُلو٤و٤ّش، حُظ٢ أ

َّ حُؼٍٜٞ  ٓ َّ ٣ٍّٕٞ ٝحُٔؼِّٕٔٞ ٝحُؼِٔخء ٝحُّي٤٘٣ّٕٞ هٜخٍٟ ؿٜيْٛ ىٕٝ ؿيٟٝ، ُل ّٞ أَٛ  –رٌٍ حُظط

َّ حُز٣َّ٘ش  –حُٔخّىس ٝحٌُٕٞ ٝح٩ٗٔخٕ  َّ حُزَ٘اٗـخُ ح٩ٗٔخٕ حُٜخثَ  –ٓ ّ٘ اٗـخُ حُؼوٍٞ  –١ّ ٓظَحكوًخ ٓغ حُ

َّ ٓ٘خًَ ح٩ٗٔخٕ.ٚ، ك٤وحُؼظ٤ٔش ُٔخ ٫ ٣ٌٖٔ طٜي٣  ٔخ ٢ٛ ػخؿِس ػٖ ك

خ ٝٓ٘طو٤ًّخ، ٓؤً٘ق ح٥ٕ ُِوخٍة،  ًٔ َّ حُزَ٘. نهّغجؼخ األعشاس األعبعُّخحًظ٘خكًخ ٬ًٌٛٓ، ٤ِٓ  حُظ٢ أٍرٌض ً
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 انفصم األّول

 ويبرا هى هللايٍ 
 

٤ّيس اٗي٣َح ؿخٗي١، ٍث٤ٔش ٍُٝحء حُٜ٘ي، ٌٓ٘ ٤ٞ ى٢ُٜ، ً٘ض ػخثًيح ا٠ُ حُل٘يم ك٢ ٗ ّٔ ّٙ ٓغ حُ رؼي ٓئطَٔ هخ

ُخروٌٓ٘ إٔ ِٝٛض ا٠ُ حُٜ٘ي، ٫كظض ح٧ ػّيس ٓ٘ٞحص. ّٞ  ،ك٢ حُطَّهخص. ُْ أٍٟ أرًيح ك٢ أ١ّ رِي آهَ شٍ حُٔظـ

 ك٤ٞحٗخص ٟخُّش ًٌٜٙ، ط٢٘ٔ ك٢ حُطَّهخص.

خثن. أؿخر٢٘ "ر٠ِ". ٓؤُظٚ "ٌُٖ ػ٘يٓخ طَ٘ى ك٢  "أ٤ُٔض ٌٛٙ حُل٤ٞحٗخص ٗخٍىس رؼ٤ًيح ػٖ ر٤ظٜخ؟" ّٔ ٓؤُض حُ

 ٛخ ُظز٤ض ح٤َُِ؟"ٜٝخ ٤ُؼ٤يأٛلخر حُطَّهخص رؼ٤ًيح ٌٌٛح، ٤ًق ٤ٓـيٛخ

خثن ٝهخٍ، "ُ ّٔ ّٕ ح٧روخٍ ٝحُؼ٤َّحٕ طؼَف أٛلخرٜخ ٝأ٣ٖ ٣ٌٕٔ٘ٞ. ٢ٛ طـي ٖ ٣ـيٛخ ٓخُحرظْٔ حُ ٌٞٛخ، رَ كب

 حُز٤ض ُظؼٞى ا٤ُٚ ػ٘ي حُٔٔخء". ٣َ١ن

ٌَّص ٍ ٖٓ ٓلَ اٗؼ٤خء. حٌُظخرش حُظ٢ ُْ أكٜٜٔخ أرًيح رخٌُخَٓ هزَ ٌٛح  ك ّٝ خ، رخٌُظخرش حُٔوّيٓش ك٢ حُلَٜ ح٧ ًٓ ٍأ

 حُظل٤َٔ حُل٢ّ.

ّٔٔٞحص ٝح                    ّد ٣ظٌِّْ."حٓٔؼ٢ أ٣ظّٜخ حُ َّ ّٕ حُ  ٍر٤ّض ر٤ٖ٘  ٛـ٢ أ٣ّظٜخ ح٧ٍٝ ٧

خ ْٛ كؼٜٞح ػِ                     ّٓ ؤطْٜ. أ ّ٘  .٢ّ. حُؼٍّٞ ٣ؼَف هخ٤ٗٚ ٝحُلٔخٍ ٓؼِق ٛخكزٚٝٗ

ّ٘ؼذ حُؼّو٤َ                      ش حُوخ١جش حُ ّٓ خ آَحث٤َ ك٬ ٣ؼَف. ٗؼز٢ ٫ ٣لْٜ. ٣َٝ ٨ُ ّٓ  أ

ّد... حٍطّيٝح ا٠ُ حٍُٞحء"                     َّ َّ أر٘خء ٓلٔي٣ٖ. طًَٞح حُ ّ٘  ح٩ػْ َٗٔ كخػ٢ِ حُ

 (.٤-٩: ٦)اٗؼ٤خء                     

َّ ٖٓ ًُي  ش ً٘ق هللا ُٜخ ػٖ ٗلٔٚ رٞحٓطش ى٫ثَ ٝػـخثذ ػي٣يس. ًْ أه ّٓ ه٤َ ٌٛح ح٬ٌُّ ٩َٓحث٤َ حُوي٣ٔش، أ

خ ًٔخ ٢ٛ  –طؼَف ح٧ْٓ ح٧هَٟ ػٖ هللا  ًٓ ّٕ ح٧ْٓ ح٧هَٟ ٢ٛ رَ٘ طٔخ ػٖ ٖٓ ٛٞ ٝٓخًح ٛٞ! ٓغ ًُي، كب

ّْ إٔ ط٬كع ك٢ ريح٣ش ٌٛح حُ ش آَحث٤َ. ٖٓ حُٜٔ ّٓ ّٕ هللا ٣يػٞ ٛئ٫ء حُزَ٘ لَٜ، أ أر٘خثٚ. ٣وٍٞ حُؼي٣ي ٖٓ أ

ّٕ هللاحُّ٘خّ،  ّ٘ٔزش ُ٘خا  . ٫ ٣زيٝ ٝحهؼ٤ًّخ رخُ

َّ ػظ٤ْ رخُّ٘ٔزش ُٜ حهللا ٛٞ ٓ ًِ  . رَ كْٜ ٝحهؼ٤ّٕٞ.ْ. ٫ ٣زيٝ آرخإْٛ حُز٣َّٕ٘ٞ ُـ

 

 ؟بنًبرا ال َجذو هللا والؼًُّ 

رخإًْ حُز٣َّٕ٘ٞ. هللا ٣ٌ٘ق ػٖ ٗلٔٚ كوًّخ ك٢ ًٔخ ْٛ آؿؼَ هللا ٣زيٝ ٝحهؼ٤ًّخ  ٓؤٓخػيًْ ك٢ ٌٛح حُلَٜ، ك٢

 .خحٌُظخد حُٔوّيّ، إ كٜٔ٘خٙ كو٢، كظ٠ّ ٣زيٝ ُ٘خ ٝحهؼ٤ًّ 

ٍٓٞ ٤ٌُظذ: ٢ٖٓٝٓ  َّ ٝٓخ٤ّٗش، أٝك٠ هللا ُزُْٞ حُ َّ  ٗؼذ ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ّش حُ

                    ّٔ ّٕ ؿ٠ذ هللا ٓؼِٖ ٖٓ حُ  ٣ٌٖحُ ٔخء ػ٠ِ ؿ٤ٔغ كـٍٞ حُّ٘خّ ٝاػْٜٔ"٧

 ّٕ هللا أظَٜٛخ ُْٜ. ٣لـِٕٝ حُلّن رخ٩ػْ. اً ٓؼَكش هللا ظخَٛس ك٤ْٜ ٧                    
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ّٕ أٍٓٞٙ ؿ٤َ حُٔ٘ظٍٞس                       طَُٟ ٌٓ٘ هِن حُؼخُْ ٓيًٍش رخُٜٔ٘ٞػخص  ٧

خ ػَ                      ّٔ َّٔٓي٣ّش ٫ٝٛٞطٚ كظ٠ّ أّْٜٗ ر٬ ػٌٍ. ٧ّْٜٗ ُ  كٞح هللا ُْ هيٍطٚ حُ

يٝٙ أٝ ٣ٌَ٘ٝٙ ًبُٚ رَ كٔوٞح ك٢ أكٌخٍْٛ ٝأظِْ هِزْٜ حُـز٢ّ.                      ـّ ٔ٣ 

 ٝر٤٘ٔخ ْٛ ٣ِػٕٔٞ أّْٜٗ كٌٔخء ٛخٍٝح ؿ٬ٜء"                      

 (.٩٩-٦٩: ٤ٍٓٝ٦ش  )ٍٓخُش                     

ٖٓ ٝٓخ ٛٞ هللا  –كو٢ ؿخ٤ِٖٛ ُِٔؼَكش ح٧ًؼَ أ٤ّٔٛش ح٧ٍٝ ح٤ُّٞ، ٤ُٔٞح  ٤٣٬ٓ٠ٖ حُّ٘خّ ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ػِ

إٔ  ، حٌُٖٔٔح٧ًؼَ أ٤ّٔٛشٝحُؼ٬هش ؿخ٤ِٖٛ ربٍحىطْٜ ٌُٜٙ حُٔؼَكش  ْٛ! ال َشَذوٌ أٌ َؼشفىارَ ٣زيٝ أّْٜٗ  –

 !دمُمٍاّٗٔخ  –ك٢ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ! ٌَٓٛ طٌٕٞ 

ّْ ُٝٔخًح ٣ـَٜ حُزَ٘ ربٍحىطْٜ حُؼ٬هش ح٧ًؼَ أ٤ّٔٛش ُ٪ٗٔخٕ؟ طلٔ َّ ح٧ْٓ  رضهُم٤َ ٓؼوٍٞ ٝحكي كو٢! هي ط ً

خ! ٓ يضهّم(. ٝٝحهغ ٌٛح حُظ٤ِ٠َّ حُؼخ٢ُٔ ٣ـؼَ ٝؿٞى ٢: ٦٩)ٍإ٣خ ٣ٞكّ٘خ ح٬ُٛٞط٢  ًٔ ظٌِّْ ً٘ز٤َ، ٝحهًؼخ ٓلظّ

 أًؼَ كٍٞ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٫كوًخ.

 

 ثبنُّغجخ نأللذيٍُ بوالؼًُّ  هللا نُظ

 َّ َّ حُٔل ّ٘ ٍ اٗٔخٕ ُهِن، ٣َكٞ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ هللا ػ٘يٓخ ط٘خٍٝ ٖٓ ٗـَس ٓؼَكش حُو٤َ ٝحُ ّٝ ٓش، ًخٕ آىّ أ

ّٕ هللا هي ً٘ق ػٖ ٗلٔٚ رط٣َوش ٓخ، رؼٞ حُٔؼَكش ػٖ آىّ. ًّي أ  هخُوٚ. ٖٓ حُٔئ

ّٕ رؼٞ حُٔؼَكش حُظ٢ ٗوِٜخ هللا ا٠ُ آىّ، هي حٗظوِض  ٓغ ًُي، كوي هطغ آىّ ٗلٔٚ ػٖ هللا هخُوٚ. ىٕٝ ّٗي أ

خُق". كوي كؼَ  ،ح٩رٖ حُؼّخ٢ٗ ٥ىّ ٠ ٣ٔٞع ٛخر٤َ،ؼّيس أؿ٤خٍ. ىػخء ا٠ُ ح٧ر٘خء، ُر٘ـخف ٖٓ ح٥ر ّٜ "ٛخر٤َ حُ

ٞحد رظوي٣ٔٚ حُلَٔ ًر٤لش. ٫كوًخ، أه٘ٞم "٠٘ٓ ٓغ هللا". طٌِّْ هللا ٓغ ٗٞف ٝأػطخٙ حُظّؼ٤ِٔخص ُز٘خء  ّٜ حُ

ل٤٘ش. ّٔ  حُ

ٗخص حُظّخ٣ٍو٤ّشطٞك٢ رؼٞ  ّٝ حُؼ٬ّػش، رؼٞ حُٔؼَكش ػٖ هللا ًخٕ ُ٘خّ، أكي أر٘خء ٗٞف  ٚرؼي حُل٠٤خٕ، أّٗ  حُٔي

ّٕ ٓؼَكش هللا ٛش رٌَ٘ ًز٤َ، ك٤ٔخ ٣حُلو٤و٢. ٌُٖ ىٕٝ ّٗي، أ ّٞ ح٠ُ حُـ٤َ رؼي حُـ٤َ ػ٘ي ٞظ أٛزلض ٓ٘

 حُز٣َّ٘ش.

حرغ ٖٓ ٌٛح حٌُظخد، ؿؼَ َٗٔٝى ٖٓ ٗلٔٚ اًُٜخ ٝحهؼ٤ًّخ. ه٬ٍ ح٧ؿ٤خٍ ٝحُؼوٞى  َّ ًًَُ ك٢ حُلَٜ حُ ًٔخ 

ًٓ  . ٛ٘ؼض ح٧ْٓ حُٞػ٤ّ٘ش حُوي٣ٔشطو٣َزًخ حُلو٤و٢ رخٌُخَٓ حُٔظؼخهزش، حهظلض ٓؼَكش هللا خ ػي٣يس ٓوظِلش ٖٓ أٛ٘خ

ّْ حُظّ٘٘ذ ٝحُلـَ ٝٓٞحى أهَٟ. ُوي حُط٤ّٖ ٝحُو هزَ ػِٔخء ٖٓ  ؼي٣ي ٖٓ أٛ٘خّ آُٜش حُٞػ٤ّ٤ٖ٘حُذ ػٖ ٤وط

ٍٓٞ، كوي ػزيٝح حُٔو ح٥ػخٍ، ٣ٌٖٝٔ ٓ٘خٛيطٜخ َّ خ ػٖ حُوخُن ِٞم ك٢ حُٔظخكق ح٤ُّٞ. ًٔخ هخٍ رُْٞ حُ ًٟ ػٞ

 (.٩٨: ٤ٍٓٝ٦ش )ٍٓخُش 
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 يفهىو انمشٌ األّول لجم انًغُخ

ٍ ًخٗٞح حُؼخُْ ك٢ حُوَٕ ح٧ ػِٔخءكٍٞ هللا. ًخٗض، ١ّ٧ ٓؼَكش  ـَٜحُػ٘يٓخ َٜٗ ا٠ُ حُؼٜي حُـي٣ي، ِٗلع  ّٝ

٣ٌَّٖ حُٞػ٤ّ٤ٖ٘. ح ٍٓٞ ك٢ أػ٤٘خ.حُٔل َّ  ُظو٠ أكيْٛ رزُْٞ حُ

ّْ هخ                     ٝحه٤ّ٤ٖ ٝهخٍ رؼٞ طَٟ ٓخًح"ػ َّ  رِٚ هّٞ ٖٓ حُل٬ٓلش ح٧ر٤ّ٣ٌٍٞ٤ٖ ٝحُ

 . ٝرؼ٠ْٜ اّٗٚ ٣ظَٜ ٓ٘خى٣ًخ رآُٜش ؿ٣َزش. ٧ّٗٚ ٣َ٣ي ٌٛح حُٜٔيحٍ إٔ ٣وٍٞ                     

َّْ٘ٛ ر٤ٔٞع ٝحُو                       رخؿّٞ  ٤خٓش. كؤهٌٝٙ ًٝٛزٞح رٚ ا٠ُ أ٣ًٍّٞخٕ ٣ز

 هخث٤ِٖ َٛ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗؼَف ٓخ ٛٞ ٌٛح حُظّؼ٤ِْ حُـي٣ي ح١ٌُ طظٌِّْ رٚ...                     

ؿخٍ ح٧ػ٣ٞ٘٤ّٕٞ كٞهق رُْٞ ك٢ ٢ٓٝ أ٣ٍّٞ                      َّ  رخؿّٞ ٝهخٍ. أ٣ّّٜخ حُ

ح. ٢ّ٘ٗ٧ ر٤٘ٔخ ً٘ض أؿظخُ ٝأٗظَ                      ًَ َّ ٝؿٚ ًؤٌّْٗ ٓظي٣ّٕ٘ٞ ًؼ٤  أٍحًْ ٖٓ ً

 . كخ١ٌُ طظّوٞٗٚيجهىل إلنها٠ُ ٓؼزٞىحطٌْ ٝؿيص أ٠ً٣خ ٌٓرًلخ ٌٓظٞرًخ ػ٤ِٚ                      

َّ ٓخ ك٤ٚ ٌٛح                        ٝأٗظْ طـِٜٞٗٚ ٌٛح أٗخ أٗخى١ ٌُْ رٚ. ح٩ُٚ ح١ٌُ هِن حُؼخُْ ًٝ

                      ًٔ ّٔٔخء ٝح٧ٍٝ... اً ٛٞ ٣ؼط٢ حُـ٤ٔغ ك٤خس ٝٗل َّ ٢ٗءاً ٛٞ ٍّد حُ  خ ًٝ

َّ ٝؿٚ ح٧ٍٝ...                      ش ٖٓ حُّ٘خّ ٣ٌٕٔ٘ٞ ػ٠ِ ً ّٓ َّ أ  ٝٛ٘غ ٖٓ ىّ ٝحكي ً

                      َٓ َّ ى ٝٗٞؿي" )أػٔخٍ حُ َّ  (.٧٦٧ّٗ٘خ رٚ ٗل٤خ ٝٗظل

ّٕ حُ حُٞحكي٣ؼظوي ػخُٔ٘خ حُـَر٢ ح٤ُّٞ؟  ػِٔخءٝح٥ٕ ٓخًح ػٖ   يبراٝ يٍَكٞح ٔظؼ٤ِّٖٔ طؼخ٤ُْ ػ٤ِخ، ٣ـذ إٔ ٣ؼأ

، "َٛ طئٖٓ رخهلل؟" ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ـ٤زي ػ٬ػش أٝ أٍرؼش ػ٤ٔي ك٢ ؿخٓؼش ٦١١ٛٞ هللا! حكظَٝ أّٗي ٓؤُض 

ٍ". اّٗٔخ ٫ ٣ٔظط٤ؼٕٞ إٔ ٣وُٞٞح ُي ٖٓ ٝٓخًح ٛٞ هللا! ٫ ٣ٌْٜٔ٘ إٔ  –ْٜٓ٘، "أإٖٓ رٞؿٞى هللا  ّٝ ًٔزذ أ

. ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ؼَف ٓظّش أٝ ػٔخ٤ٗش ْٜٓ٘ رخُّ٘ٔزش ُٜ خ٣وُٞٞح ٓخ ٛٞ هللا! هللا ٤ُْ ٝحهؼ٤ًّ  َّ ْ. ر٬ٌّ آهَ، ٛٞ ٓ

 .حرخُظّؤ٤ًي ٓخ اًح ًخٕ هللا ٓٞؿٞىً ٫ ٣ؼَكٕٞ  –أّْٜٗ ِٓليٕٝ 

لٞف ح٩رظيحث٤ّش كظ٠ّ حُّيٍؿخص ح٧ػ٠ِ ُِّيٍحٓش، ّٜ ّٕ حُظّؼ٤ِْ هي أٛزق ٓٔؤُش طؼزجش ٌُِحًَس. ٖٓ حُ  هي هِض أ

ؼخ٤ُّخص ٝه٢٤ِ ٝهخثغ ٝأٓخ٤١َ ٜٓ٘ٞػش ؿخِٛس، ىحهَ ػوٍٞ ح١٧لخٍ ٓ٘خٛـ٘خ ك٢ حُظّؼ٤ِْ طلوٖ أكٌخٍ ٝٓ

زخد ٝحُزخُـ٤ٖ، حُ ّ٘ طٟٞغ ػ٬ٓش حُظ٤ٓ٬ٌّ ك٢ ٓيحٍٓ٘خ ح٤ُّٞ ٝكوًخ ُٔيٟ طوزِّْٜ ٝكلظْٜ ـ٤َ َٓطخرش. ٝحُ

ْٜ ُٔخ طؼِّٔٞٙ  ّٜ  إ ًخٕ ّٛق أّ هطؤ. –ٝط٤ٔٔؼْٜ ٝٗ

ٍ ٢ٛ ٓلخُٝش ِٓليس ُظل٤َٔ ٝؿٞى هي أػط٠ حُظّؼ٤ِْ حُلي٣غ هز٫ًٞ ػخ٤ًُّٔخ ٧ٓطٍٞس ح ّٞ ٍ. ٗظ٣َّش حُظّط ّٞ ُظّط

َّ رٔلخُٝظٜخ  ّٔ ٍٞس. اّٜٗخ طلـذ ٗظَٛخ ػٖ حُ ّٜ ٓوِٞم ٖٓ ىٕٝ حُٞؿٞى حُٔٔزن ُِوخُن. اّٜٗخ طِ٘ع هللا ٖٓ حُ

 رٌَ٘ ػخّ. ٍٞسّٜ هللا ػٖ حُ ارؼخى
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ٌّ َجذو  ٍّ أ  انخهك يٍ انًبّدح والؼ

ح ٛٞ ٝحهؼ ًً ٢ّ. هي أٛزق ٜٓ٘ؾ حُظّؼ٤ِْ حُلي٣غ ٓخّى٣ًّخ رخٌُخَٓ. ٓلّٜٞ حُؼِْ حُلي٣غ حُوِن ٛٞ ٓخى١ّ َٝٓث٢ّ، ا

ٍَّ٘ٝ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ،  َّ حُ ًٝ َّ َّ ٓ٘خًِ٘خ حُظ٢ طزيٝ ٖٓ ؿ٤َ ك ٝك٢. ٓغ ًُي، ً َّ ٣ؼط٢ ٝؿٞى ُِٔلـٞد ٝحُ

 ٢ٛ ٍٝك٤ّش ك٢ ١ز٤ؼظٜخ.

ٍٓٞ ا٠ُ أَٛ ٍٝٓ َّ ٍ ٖٓ ٍٓخُش رُْٞ حُ ّٝ نى  ٤٩٩ش. طوٍٞ ح٣٥ش هي حٓظٜ٘يص ٓخروًخ ٖٓ حُلَٜ ح٧

لٞف ح٩رظيحث٤ّش ٗظؼِّْ حُو٤َِ أٝ ٫ ٗظؼِّْ ٤ٗجًخ .َغزذغُىا أٌ َُجمىا هللا فٍ يؼشفزهى ّٜ ، ػٖ هللا، اّٗٔخ كظ٠ّ ك٢ حُ

ٍ. –ٜٗؾ حُٔؼَكش  –حُٔلّٜٞ ح٧ٓخ٢ّٓ  ّٞ  ٛٞ ٗظ٣َّش حُظط

ح، ًً ذ ا ـّ  ٓخ طؼِّٔٞٙ.ٕٞ ء ٫ ٣ؼَكٕٞ ٖٓ ٝٓخًح ٛٞ هللا؟ ْٛ ٣ّٜيهحُؼِٔخ إ ًخٕ َٛ ٗظؼ

ح ًَ ، رٜلظ٢ ُّٔيس أٍرؼش أ٣ّخّ  ا٠ُ ر٤ٌٖ، حُظ٢ ىحٓضٖٓ ٣ُخٍط٢ حُؼّخ٤ٗش  ، ك٤ٔخ أٗخ أًظذ ٛ٘خ،ُوي ٍؿؼض ٓئّه

ٍ هخثي ى٣ ّٝ ًز٤َس ك٢ حُؼخٛٔش  ٓـٔٞػخصٖٓ هزَ حُلٌٞٓش، ٤ُظٌِّْ أٓخّ  ٢٘ ك٢ ػخُْ ح٤ُٔٔل٤ّش، ح١ٌُ ٣يػ٠أ

، ر٘خثذ ح ّٙ ٤٘٤ّش. هي حُظو٤ض ك٢ حؿظٔخع هخ ّٜ ث٤ْ ُِّ حُ َّ ّ٘ؼز٢ ح٢٘١ُٞ، طخٕ ٣ُٖ ُٖ، ُ ـ٘ش حُّيحثٔش ُِٔئطَٔ حُ

٣خٍس حُؼّ  ِّ ٤ٖٝح٥ٕ، ك٢ ٌٛٙ حُ ّٜ      .ر٬ ٓ٘خكٔش  خ٤ٗش، ريٗؾ ٣ُخٝر٘ؾ، هخثي حُ

٤ٖ، ً٘ض أطلّيع ٓغ حُٔٔئٍٝ حٌُز٤َ ح١ٌُ ٣وُٞذ ح٥ٕ، ػوٍٞ ٝٓؼظويحص أًؼَٖٓ  ّٜ  يهُبسر٢ٓ٬ٌ ٓغ هخثي حُ

َّ  ٤\٦طو٣َزًخ  –ٗٔٔش  ٤ٖ ٢ٛ أًزَ أْٓ ح٧ٍٝ رؼيى ٓٗؼذ ح٧ٍٝ. حُ ٖٓ ً . ك٢ ح٧ُٓ٘ش حُوي٣ٔش ٜخٌخّٜٗ

ّْ ؿخءص حٌُٞٗل٤ّٗٞش، ط٘خكٜٔخ ى٣خٗش حُظّخٝ. حُىهِض  ٤ٖ طوّٞ ػ٠ِ ػزخىس ح٧ؿيحى. ػ ّٜ ح، ًخٗض حُّي٣خٗش ك٢ حُ ؿّيً

ّْ ح٤ُٔٔل٤ّش.  ش ح٤ُّٞ، ٫كوًخ حُز٣ًّٞش ٖٓ حُٜ٘ي، ٖٓ ػ ّٓ  ِٓليس. –٢ٛ ٤ٗٞػ٤ّش ح٧

رًخ ُزوًخ ٝؿي ٌّ ح، ٜٝٓ ٤ٖ ٝى٣ًّخ ؿّيً ّٜ ٜ -ص هخثي حُ ّٔ ْ ح٥ٕ. ُْ أكخٍٝ اّٗٔخ ٓؼَكش ٖٓ ٝٓخ ٛٞ هللا، ٤ُْ رخُطّزغ ٓخ ٣ٜ

خ ٛٞ هللا كخػ٬ً  إٔ أهٍٞ ُْٜ ٖٓ ّٔ ظ٤ٖ ٖٓ حُوخىس، ػ ّٔ ه٣َزًخ  ٝٓخ ٛٞ هللا، ٢ٌُّ٘٘ هي هِض ُٔـٔٞػظ٤ٖ ًز٤َط٤ٖ ٜٓ

ح   ح٥ٕ.ٝأػِ٘ض ػٖ ًظخر٢ ٌٛح، ح١ٌُ أًظزٚ  –ؿّيً

ش. ٓخًح ٣ؼَكٕٞ ػٖحُٜ٘ي ٢ٛ  ّٓ  ٛٞ هللا؟ ٫ ٢ٗء! ويب يٍ ،ػخ٢ٗ أًزَ أ

٤ّٓٝش ح٧ٍػٞى٤ًّٔش، ٝح٥ٕ ح٩ُلخى.٤ٍٓٝ َّ خٜٗخ. ًخٕ ُي٣ْٜ ح٤ُٔٔل٤ّش حُ ٌّ ش رؼيى ٓ ّٓ  خ ٢ٛ ػخُغ أًزَ أ

ّ٘ؼٞد أٝ أكٌْ ػ٤ِٜخ ى٣ٖ أ ٫  -ٌْ ػ٤ِْٜ ح٥ٕ ٓؼَ أ١ّ ٗؼذ آهَ. هللا ٫ ٣ل أّٜٗخ كٔ٘ش ح٤ُّ٘شٝأػظوي  -ٌٛٙ حُ

.  ًٞٔخ ٓؤَٗف ًُي ٫كوًخ. ٫ٝ ٛٞ ٣ي٣ْٜ٘. ٛ ّٙ ٣لزّْٜ ٝٓٞف ٣يػْٞٛ ؿ٤ًٔؼخ ا٠ُ ه٬ٙ أري١ّ ك٢ ٝهظٚ حُوخ

 ٌُّْٜ٘ ٫ ٣ؼَكٕٞ ٖٓ ٝٓخ ٛٞ هللا.

ٝٓخ٤٤ٖٗ آُٜش َّ أٓط٣ٍّٞش ٓؼَ  ك٢ َٜٓ حُوي٣ٔش، ًخٗٞح ٣ؼزيٕٝ ح٥ُٜش ا٣ِ٣ْ ٝأ٣َ٣ُْٝ. ًخٕ ٤ُِٞٗخ٤ّ٤ٖٗ ٝحُ

ًَ ؿٞر٤ظَ، َٛٓ ٖٓ ٝٓخ  ،ؿ٤َٛخ. ٌُّْٜ٘ ُْ ٣ؼَكٞح، ٝٗؼزْٜ ٫ ٣ؼَف ح٤ُّٞ حْ، ى٤ٗٞ٣ّٔٞ، أرُٞٞ، ى٣خٗخ ًٝؼ٤

 ؟نًبراٛٞ هللا. ٌُٖ 
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 ٌّ  ؟نًبرا َجمىٌ فٍ جهم إساد

ٍ كَٜ ٖٓ ٍٓخُش رُْٞ ّٝ ّٔزذ، ػ٘يٓخ حٓظٜ٘يص رؤ ٍٓٞ ُوي ٓزن ٝأػط٤ض حُ َّ ًخٗٞح  -ا٠ُ أَٛ ٤ٍٓٝش  حُ

ٓخُش ا٠ُ أَٛ ٤ٍٓٝش  ػٖ أٍٓٞ هللا إسادََّب٣ـِٜٕٞ  َّ ، ٧: ٩حُلو٤و٢. ٌُٖ ُٔخًح؟ ُٔخًح حُـَٜ اٍحى٣ًّخ؟ ك٢ حُ

َّ حُؼوٍٞ حُز٣َّ٘ش حُـ٤َ ً ّٕ ّٕ ػوَ ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ٓؼخى١ هلل. ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘ رخ٠ٍَُّٝس، أ  ٣وٍٞ رٟٞٞف أ

 َّ . ٓؼظْ حُزَ٘ ْٛ ٓؼخىٕٝ هلل ػٖ ؿ٤َ ٝػ٢. ْٛ رٌ ٍّ  حُٜٔظي٣ش، ٢ٛ ٓؼخى٣ش ٗخٗطش رٌَ٘ ػٔي١ ٟٝخ

ّْ ًًَٙ ٠٣طَرٕٞ ٌَّٕٝ ػخىس رخهلل. إ ط ػ٠ِ  زًخ ٓخ ٣لخُٕٝٞ طـ٤٤َ حُٟٔٞٞع. ْٛٝؿخُ ،رٔخ١ش ٫ ٣ل

ّٔزذ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢، ح١ٌُ ٣ـؼِْٜ  ف ٓؼخٍى هلل. ٓغ ًُي، ٌٛح ٛٞ حُ َّ ّٕ ُي٣ْٜ طٜ ح٧ٍؿق، ٫ ٣ؼٕٞ ك٢ أًٛخْٛ، أ

ّ٘وٚ حُؼخى١، ػيحث٤ش ِٓز٤ّش ػٖ ٣ظـّ٘زٕٞ حُٟٔٞٞع. ر٬ٌّ آهَ، ُيٟ إٔ ٣ؼٞح ىٕٝ ؿ٤َ ٝػ٢، ّٟي هللا.  حُ

ْٜ"  ًُي كؼ٤ًِّخ، ْٛ ّٜ رخٓظؼ٘خء حُٞهض ك٤ٖ ٣ٞحؿٜٕٞ ٓ٘خًَ ًز٤َس،  -٣َ٣يٕٝ ٖٓ هللا "إٔ ٫ ٣ظيّهَ ك٤ٔخ ٣و

 ٣َٜٝهٕٞ ١خُز٤ٖ ٓٔخػيس هللا.

ٝك٤ّش  َّ ٤ّش، ٢ٛ ُـِ رخُّ٘ٔزش ُْٜ. ْٛ ٫ ٣لٜٕٔٞ ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ، ٝإ ًخٗض كو٤و –ح٧ٍٓٞ حُٔول٤ّش  –ح٧ٍٓٞ حُ

ح، ٌُح كْٜ ٣ٌَٕ٘ٝ ٝؿٞىٛخ.  ًَ ح ًز٤ ًِ  ٧ّْٜٗ ٫ ٣ٔظط٤ؼٕٞ إٔ ٣َٝٛخ. ٢ٛ طزو٠ ُـ

( ٓخ كيع ٦ٟٞف ػ٘ٚ، ح١ٌُ ٛٞ ٓزذ ِٓىٝؽ:  رٞ ٛ٘خى ٓزذ ٌُٜح حُـَٜ ح٩ٍحى١. ٝحٌُظخد حُٔوّيّ ٣وزَٗخ

َّ ٌٛح )ح١ٌُ َٓ٘٘كٚ ٩ٝ ،هزَ حُظّخ٣ٍن ّٓٔٚ هللا ر٘لٔٚ رؼي هط٤ّش آىّ ح٤ِٛ٧ّش. ً ك٢ حُل٤ِٜٖ حُظّخ٤َ٤ُٖ(، ( ٓخ أ

َّ حُٔظِح٣ي ك٢ ػخُْ ح٤ُّٞ، ٣ٌ٘لٚ هللا حُوي٣َ رٌَ٘ ٝحٟق، ك٢ ًِٔظٚ ّ٘ ق  ،ٝٓزذ حُ ّٟ حٌُظخد حُٔوّيّ. ٤ٓظٞ

 ًُي ر٤ٔخم حُلي٣غ.

٫ً، ٓخًح ٣ٌ٘ق حٌُظخد حُٔوّيّ ػٖ  ّٝ ّٕ هللا ٣ٌ٘ق ٗلٔٚ كو٢، ك٢ ٌٛح حٌُظخد حُٔٞك٠.  ويب يٍاّٗٔخ أ ٛٞ هللا؟ ا

 ّٖ خ حُزَ٘  ٌُ ًٓ ٌٛح ٓخ ٣وُٞٚ هللا! طٌِّْ هللا ٗو٤ًّٜخ ٝؿًٜخ ُٞؿٚ، ٓغ آىّ  –ك٢ ح٩ؿٔخٍ، ُْ ٣ّٜيهٞح هللا ٣ٞ

ّْ ٓٔق ٩ر٤ِْ إٔ ٣وظَد ٜٓ٘ٔخ.  ٍ حُزَ٘ حُٔوِٞه٤ٖ. ػ ّٝ حء، أ ّٞ َٝٛ ار٤ِْ ا٠ُ آىّ ٖٓ ه٬ٍ ُٝؿظٚ. ٝك

خ، رؼي إٔ هخٍ ُٜٔخّٛيم أِٛ٘خ ح٤ِٛ٧ّٕٞ ار٤ِْ ػ٘يٓخ هخٍ،  ًٔ خ ُٖ طٔٞطخ كظ ًٔ اًح َٓهظٔخ ٖٓ  ،هللا ٓظٔٞٗخ كظ

.ّ َّ  حُؼَّٔ حُٔل

كو٢ ّٛيهٞح ٓخ هخُٚ )أػٔخٍ  ٗوٚ ٦٩١ٓ٘ش،  ٤١١١ػ٘يٓخ طٌِّْ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٫كوًخ، رؼي 

 َٓ َّ َّ٘ رَٓخُش هللا أٓخّ ػّيس آ٫ف.٦٨: ٦حُ  (، ٍؿْ أّٗٚ ر

ح إ ًً ذ ا ـّ ـ٤َس ح٠ُٔطٜيس حُظ٢  ٣ٜيم هللا ٫ أكي ٖٓ ٌٛٙ حُّي٣خٗخص ٝحُطّٞحثق ٫ ٗظؼ ّٜ ، رخٓظؼ٘خء ح٤ٌُ٘ٔش حُ

ّٜٓٔخ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق ) ّٕ ح٥ه٣َٖ ۳٦أ ٫ ٣ّٜيهٕٞ هللا ك٢ ًِٔظٚ.  م.ّ.( ريًءح رٜئ٫ء حُٔجش ٝحُؼ٣َٖ٘. أ١ أ

ق ًُي ك٢ ٤ٓخم حُلي٣غ. ٛٞ هللا! ويب يٍطٌ٘ق ًِٔش هللا رٟٞٞف  ّٟ  ٌُٖ ٛ٘خى ٓزذ ُـِْٜٜ. ٤ٓٝظٞ

ٍٓٞ رُْٞ ٝٛٞ ٣وٌٍُٖٞ ٖٓ ٝٓخ ٛٞ هللا؟ ٤ًق ٣ َّ ُِٔظؼ٤ِّٖٔ ك٢  ٌ٘ق ػٖ ٗلٔٚ؟ ُوي ٓزن ٝحٓظٜ٘يص رخُ

ّٕ هللا ْ ٛٞ  ٛٞ حُوخُن، ٗؼذ أػ٤٘خ ، أ ّٔ  حُّ٘ز٢ اٗؼ٤خء رخهلل ٗلٔٚ:ح٩ٗٔخٕ. ٣ٔظٜ٘ي  ٛ٘غ ٝهُٞذ ٝهِنٝٛ

 ظَٝحٗ"كزٖٔ ط٘ز٢ّٜ٘ٗٞ كؤٓخ٣َٝٚ ٣وٍٞ حُوّيّٝ. حٍكؼٞح ا٠ُ حُؼ٬ء ػ٤ٌْٞٗ ٝح                  

س                    ّٞ  ٖٓ هِن ٌٛٙ. ٖٓ ح١ٌُ ٣وَؽ رؼيٍى ؿ٘يٛخ ٣يػٞ ًِّٜخ رؤٓٔخء. ٌُؼَس حُو



27 
 

 (.٩١-٩٨: ٤١ًٝٞٗٚ ٗي٣ي حُويٍس ٫ ٣لوي أكي" )اٗؼ٤خء                     

 حُلي٣ؼش، رٔخ ٓؼ٘خٙ:   ٣ِ٤ِّشٌوَأ ك٢ طَؿٔش ؿ٤ْٔ ٓٞكخص ك٢ حُِـش ح٩ٗٗ

ّْ طٔخ٢٘٣ٝ؟ ٣ٔؤٍ حُؼ٢ِّ. "ا٠ُ ٖٓ ٓظ                      ٝحٗظَ؛ ٍكغ ػ٤٘٤ي ػخ٤ًُخحوخ٢ٍ٘ٗ  ػ

 ٣ـٔؼٜخ رخُظَّط٤ذ، ٣ٝيػٞٛخ رؤٓٔخثٜخ. ٖٓ ٛ٘غ ٌٛٙ حُّ٘ـّٞ؟ ٛٞ ح١ٌُ                    

 ٓوخكش ٖٓ حُوي٣َ ٝحُو١ّٞ، طظَٜ ؿ٤ٔؼٜخ".                    

:ٖ٤ٌٌّ  ٣وٍٞ هللا ٫كوًخ ُِٔ٘

دّ "هّيٓٞ                     َّ  ٤ُوّيٓٞٛخ  . أك٠َٝح كــٌْ ٣وٍٞ ِٓي ٣ؼوٞد.ح ىػٞحًْ ٣وٍٞ حُ

٤ُّخص. أهزَٝح ك٘ـؼَ ػ٤ِٜخ هِٞر٘خ ك٘ؼَف                     ّٝ  ٣ٝوزَٝٗخ رٔخ ٤ٓؼَٝ, ٓخ ٢ٛ ح٧

 آهَطٜخ أٝ أػِٔٞٗخ حُٔٔظوز٬ص. أهزَٝح رخ٥ط٤خص ك٤ٔخ رؼي ك٘ؼَف أٌّْٗ آُٜش                    

ح كِ٘ظلض ٝٗ٘ظَ ًٓؼخ. ٛخ أٗظْ                      ًَّ ح أٝ ٗ ًَ ٤ٌٌّٖ( ٝحكؼِٞح ه٤  )٣ٔوَ هللا ٖٓ حُٔ٘

    (.٩٤-٩٦: ٤٦ٖٓ ٫ ٢ٗء ٝػٌِْٔ ٖٓ حُؼيّ" )اٗؼ٤خء                     

خ ٛٞ هللا، ّٔ س هللا، اّٗٔخ ٤ُْ ػ ّٞ خرخص ًظ ٓظوّٞ رٚٓخ رٌَ٘ ٣ـؼِٚ ٝحهؼ٤ًّخ ُِوخٍة. ٌٛح  طٌ٘ق ٌٛٙ حٌُظخرخص ػٖ ه

 أهَٟ.

 

 هللا، خبنك انكىٌ

 َّ َّ ٓخ ك٢ حٌُٕٞ ح٤ُٓٞغ  –هللا ٛٞ هخُن حٌُ حُّ٘ـّٞ، حٌُٞحًذ ك٢ حُل٠خء ح١ٌُ ٫ ٣٘ظ٢ٜ، ٌٛٙ ح٧ٍٝ،  –ً

َّ ٢ٗء ػ٠ِ ح٧ٍٝ. ٌٛح ٛٞ هللا  ٌَّ ٣ٜٝٞؽ. ٛٞ َخهك. ٛٞ َفؼههٌٛح ٓخ  –ح٩ٗٔخٕ، ًٝ ٘٣ ،ْ ّٔ ٜ٣ ٞٛ !

ٛٞ أِٓٞد حُؼطخء، ٫ ح٧هٌ، ح١ٌُ ٛٞ أِٓٞد  – أِٓٞرٚ ُِل٤خس –ٓٚ ٛٞ حُٔ٘ؼْ حُؼظ٤ْ. ٝٗخٓٞ ٣ؼط٢ حُل٤خس!

 ٌٛح حُؼخُْ.

ى حُو٤َ أٝ حُّ٘ٞح٣خ  َّ ّٕ هللا ٛٞ ٓـ ٌُٖ ٓخًح ٣٘زٚ هللا؟ ٖٓ ٛٞ هللا؟ هي ًخٕ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ. ٣ؼظوي حُزؼٞ أ

َّ اٗٔخٕ  ّٕ هللا ٛٞ ٗٞع ٓ –حُلٔ٘ش ىحهَ ً َّ كَى. طو٤َّ حُزؼٞ أ ى هْٔ ٖٓ ً َّ ٖ ْٛ٘ ٜٓ٘ٞع ٖٓ ٓـ

ٌّٛذ أٝ  لٍٞ ك٢ ه٘ذ، كـَ أٝ ٓخّىس أهَٟ. حػظوي ح٩َٓحث٤ِ٤ّٕٞ، ػ٘يٓخ ًخٕ ٠ٓٞٓ ٣ظلخٍٝ حُل٠ّش، أٝ ٓلحُ

ّٕ هللا ًخٕ، أٝ ًخٕ ٣٘زٚ،   ػـ٬ً ًٛز٤ًّخ.ٓغ هللا ك٢ ؿزَ ٤ٓ٘خء، أ

ّٕ هللا ٛٞ ٗو٤ّٜش ٝحكيس كَى٣ّش  ّّ حُٔٞحكن . حػظوي حُزؼٞ أّٗٚ ٍٝف. اّٗٔٓخ٤ٓشحػظوي حٌُؼ٤َٕٝ أ خ حُظّؼ٤ِْ حُؼخ

ّٕ هللا ٛٞ ػخُٞع  ٝف حُويّ –ػ٤ِٚ، ػ٘ي ح٤ُٔٔل٤ّش حُظّو٤ِي٣ّش، ٛٞ أ َّ  هللا ك٢ ػ٬ػش أٗوخٙ: ح٥د ٝح٩رٖ ٝحُ

(. ًِٔش حُؼخُٞع ٤ُٔض ٓٞؿٞىس ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ، ٫ٝ ٛٞ ٣ؼِّْ رٌٜٙ "ٗزق")ح١ٌُ ٣يػٞٗٚ رخُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ّش 

 ػٖ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٫كوًخ. حُؼو٤يس. ٌُٖ ٓ٘ظٌِّْ أًؼَ
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 هللا لجم انزّبسَخ

 ٣ن.ُ٘ؼٞى ح٥ٕ ا٠ُ حُزيء، هزَ حُظّخٍ

٢ُ هلل، كٍٞ ُٖٓ ٝؿٞىٙ، ٓظوٍٞ ٍرّٔخ  ّٝ إ ٓؤُٞى إٔ طـي ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ، حٌُٔخٕ ح١ٌُ ك٤ٚ حُٞٛق ح٧

ٍ آ٣ش ٖٓ حٌُظخد حُٔوّيّ ١زًؼخ، ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ  ّٝ  "، ّٛق؟ هطؤ!٦: ٦"ك٢ أ

٢ُ ػٖ ٖٓ ٝٓخ ٛٞ هللا، ٗـيٙ ك٢ حُؼٜي حُـي٣ي، ك٢ اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ رخُظَّط٤ ّٝ ٢٘ٓ، حٌُ٘ق ح٧ ِّ  .٦: ٦ذ حُ

 ك٢ حُزيء ًخٕ حٌُِٔش ٝحٌُِٔش ًخٕ ػ٘ي هللا ًٝخٕ حٌُِٔش هللا. ٌٛح ًخٕ ك٢ "                   

خ ً                     ّٔ َّ ٢ٗء رٚ ًخٕ ٝرـ٤َٙ ُْ ٣ٌٖ ٤ٗجًخ ٓ  خٕ. ك٤ٚ ًخٗضحُزيء ػ٘ي هللا. ً

 (.٤-٦: ٦حُل٤خس ٝحُل٤خس ًخٗض ٍٗٞ حُّ٘خّ" )اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ                     

أ١ حُٔظٌِّْ، حٌُِٔش أٝ حُلٌَ حُٔٞك٢. اّٗٚ ح٩ْٓ ح١ٌُ ، ُٞؿّٞحٌُِٔش ك٢ ٌٛح حُٔوطغ، طَُؿٔض ٖٓ ح٤ُٞٗخ٤ّٗش  

َّ٘ف ك٢ ح  :٣٥٦٤ش حٓظويّ ُِ٘وٚ حُلَى١. ٌُٖ ٖٓ ٝٓخ ٛٞ ٌٛح حُِٞؿّٞ؟ ٫كع حُ

َّ ر٤٘٘خ                      ٍٝأ٣٘خ ٓـيٙ ٓـًيح ًٔخ ُٞك٤ي ٖٓ ح٥د "ٝحٌُِٔش ٛخٍ ؿًٔيح ٝك

 ًِٓٔٞءح ٗؼٔش ٝكوًّخ".                     

ّٔٚ. ٌُٖ ٓخًح ًخٕ ٛٞ؟ ًخهلل  خ، ٓخّى١، ٣ٌٖٝٔ إٔ َٗحٙ ِٝٗٔٔٚ ٝٗل ًٓ خ ٝى ًٔ ػ٘يٓخ ُٝي ٤ًٔٞع ح٤ُٔٔق، ًخٕ ُل

ٝف ٫ ٣َُٟ.ٍٝف هللا، ٩٤: ٤ك٢ اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ  ًخُِٞؿّٞ؟ حُـٞحد – َّ ٗؼِْ ٓخ ًخٕ ٌِٗٚ ٤ًٔٞع  ، ٝحُ

 ح٩ٗٔخٕ. ٌُٖ ٓخ ًخٕ ٌِٗٚ ًخٌُِٔش؟ ٓٞف َٗ٘ف ًُي ٫كوًخ.

ًًح، ٢ٛ ٗو٤ّٜش ٛ٘ؼض ُٝيص ٖٓ هللا، ح١ٌُ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ ح٫ُٞىس، أٛزق أرٞٙ. ٓغ ًُي،  –ٖٓ ُلْ  حٌُِٔش ا

ٖٓ هزَ حُظّخ٣ٍن، ٖٓ  ِّ ٍ ٖٓ اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ، ُْ طٌٖ حٌُِٔش رؼي حرٖ هللا. ك٢ ًحى حُ ّٝ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُلَٜ ح٧

ى ٗلٔٚ ٖٓ ٓـيٙ ًَٝف ا٢ٛ٫، ٤ُ َّ ً٘وٚ اٗٔخٕ. ٛ٘غ حرٖ هللا ٖٓ ه٬ٍ ػ٤ِّٔش ح٩ٗـخد ٖٓ هللا  ُٞيؿ

 ٝح٫ُٞىس ٖٓ ٣َْٓ حُؼٌٍحء.

ح ك٢ ح٧َٛ، ٗو٤ّٜظ٤ٖ. ح٠ُٝ٧ ٢ٛ هللا. ٝٓغ هللا، ك٢ ًح ًً ٖٓ ٓخ هزَ حُظّخ٣ٍن، ًخٕ ٗوٚ ٗـي ٛ٘خ ا ِّ ى حُ

ّ٘وٜخٕ ًخٗخ ًٍٝكخ، ح١ٌُ ٫ ٣ٌٖٔ  ح١ٌُ –آهَ ًخٕ ٛٞ أ٠ً٣خ هللا  ُٝي ٫كوًخ ٤ًٔٞع ح٤ُٔٔق. ٌُٖ ٌٛحٕ حُ

ُؼ٤ٕٞ حُزَ٘ إٔ ٣َٝٙ ا٫ إ أظَٜ ٗلٔٚ رٌَ٘ هخٍم. ٓغ ًُي، ػ٘يٓخ ًخٕ ٌٛح حُٞٛق ك٢ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧، ُْ 

 ٣ٌٖ رؼي هللا ح٥د.٣ٌٖ رؼي ح٤ُٔٔق حرٖ هللا، ُْٝ 

 

 يٍ كبٌ يهكٍ صبدق

ٓخُش ا٠ُ حُؼزَح٤ّ٤ٖٗ. ٣وٍٞ ػٖ ٢ٌِٓ ٛخىم،  كٍٞ ريء ٝؿٞىٙ، ٗـي َّ خرغ ٖٓ حُ ّٔ ٝٛلًخ آهَ ك٢ حُلَٜ حُ

 ح١ٌُ ًخٕ ِٓي أ٤ٍِْٗٝ ك٢ أ٣ّخّ حرَح٤ْٛ، أّٗٚ ًخٕ ًخٖٛ هللا ح٧ػ٠ِ. ًخٕ ٢ٌِٓ ٛخىم ٌٛح ٌٓ٘ ح٧ٍُ.

ّّ ر٬ ٗٔذ. ٫ ريحءس أ٣ّخّ ُٚ ٫ٝ ٜٗخ٣ش ك٤خس رَ ٛٞ ٓ٘زّٚ"ر٬ أد ر٬                       أ
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ٓخُش ا٠ُ حُؼزَح٤ّ٤ٖٗ                       َّ  (.۳: ٧رخرٖ هللا ٌٛح ٣زو٠ ًخًٛ٘خ ا٠ُ ح٧ري" )حُ

ّٕ ٢ٌِٓ ٛخىم ًخٕ ٓ٘زًّٜخ رخرٖ هللا، ٣ٝزو٠ ًخًٛ٘خ أػ٠ِ ا٠ُ ح٧ري، ٣ٝٔٞع ح٤ُٔٔق ٛٞ ح٥ٕ حٌُخٖٛ  رٔخ أ

ّ٘وٚ. ح٧ػ٠ِ،  ك٢ٌِٔ ٛخىم ٣ٝٔٞع ح٤ُٔٔق ٛٔخ ٝحكي ٝٗلْ حُ

ح ح٤ُٔٔق ٛٞ  ًً ّّ ر٬ ٗٔذا هللا أ٠ً٣خ هي ًخٕ . . ٫ ريحءس أ٣ّخّ ُٚ ٫ٝ ٜٗخ٣ش ك٤خس)ك٢ ُٖٓ حرَح٤ْٛ( ر٬ أد ر٬ أ

٤ٚ ُْ ٣ٌٖ ُٖٓ ُْ ٣ٞؿي ك –ٌٓ٘ ح٧ٍُ ٓغ حٌُِٔش. ػ٘يٓخ ًخٕ "حٌُِٔش"، ًخٕ ٣ٔٞع ًخثً٘خ أري٣ًّخ ٝؿي ٌٓ٘ ح٧ري 

 ٌُّ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ رؼي حرٖ هللا. ًخٕ ٛٞ أ٠ً٣خ هللا ٓغ هللا. –ًخٕ ك٤ٜ٘خ ٓؼَ حرٖ هللا  .٫ ريحءس أ٣ّخّ –ٛٞ 

ّٕ حٌُِٔش ك٢ حُزيء  ًخٕ ٓغ هللا، ًٝخٕ ٛٞ أ٠ً٣خ هللا. ٤ًق  – شٍءهزَ إٔ ٣وِن أ١ّ  –طظَٜ ٌٛٙ حُٔوخ١غ أ

 ٣ٌٖٔ ًُي؟

ّٕ ٣ٞكّ٘خ ًخٕ ًخٕ ٛ٘خى ٍؿَ حٓٔٚ ٣ٞكّ٘خ. ًٝخٕ ٣ٞكّ٘خ ٓغ ٍؿَ  حٓٔٚ ٤ٔٓغ، ٣ٝٞكّ٘خ ًخٕ أ٠ً٣خ ٤ٔٓغ، ٧

 حرٖ ٤ٔٓغ، ٤ٔٓٝغ ٛٞ حْٓ حُؼخثِش. ٓغ ًُي، ٛٔخ ٗوٜخٕ ٓ٘ل٬ٜٕ.

ّٕ حٌُِٔش ك٢ ُٖٓ ٣ٞكّ٘خ  ، ُْ ٣ٌٖ رؼي حرٖ هللا. ٌُّ٘ٚ ًخٕ ٓغ هللا، ٦: ٦حُلَم حُٞك٤ي ك٢ ٌٛح حُظّ٘ز٤ٚ، ٛٞ أ

 !هللا يهكىدٌُّٜ٘ٔخ ًخٗخ  –رٖ ًٝخٕ ٛٞ أ٠ً٣خ هللا. ُْ ٣ٌٞٗخ رؼي ح٥د ٝح٩

طظؤُّق طِي حُؼخثِش ح٥ٕ، ٖٓ هللا ح٥د ٣ٝٔٞع ح٤ُٔٔق ح٩رٖ، ٝحٌُؼ٤َ ٖٓ حُزَ٘ حُُٔٞٞى٣ٖ، ح٣ٌُٖ ْٛ ح٥ٕ 

ٍٓٞ ا٠ُ أَٛ ٤ٍٓٝش  َّ ٍٓٞ ح٠ُٝ٧ ٩:٦٤،٦١أ٫ٝى هللا )ٍٓخُش رُْٞ حُ َّ ٌِّٕٞ ٩: ۳؛ ٍٓخُش ٣ٞكّ٘خ حُ ٘٣ٝ ،)

 ٤ً٘ٔش هللا.

ح، َٝٓ٘٘ف ًُي رخُظّل٤َٜ ٫كوًخ. اّٗٔخ أ٣ٖ ٗلٖ ح٥ٕ؟   –ػخثِش هللا  –ؼخثِش ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ حُ ّْ ؿّيً ٜٓ ٞٛ 

ًخث٘خٕ ٓخ٤ّٓخٕ أ٤ُُّخٕ، ٝؿيح ٌٓ٘ ح٧ٍُ. ٫ ٣ٔظط٤غ ػوِي إٔ ٣لْٜ هزَ إٔ ٣ٞؿي أ١ّ ٢ٗء رٌؼ٤َ، ًخٕ ٛ٘خى 

خ، ٌُّ٘ٚ ٫ ٣ٔظط٤غ ًٌُي ح٧َٓ، إٔ ٣لْٜ ٓخ٤ّٛش حٌَُٜرخء! ٓغ ًُ ًٔ ّٕ حٌَُٜرخء ٓٞؿٞىس ًُي ىحث ي، أٗض طؼَف أ

 ٢ٛٝ ٝحهؼ٤ّش.

 

 كُف كبٌ انًغُخ انخبنك

ح ا٠ُ ٓئحُ٘خ " ًً ٛٞ هللا؟" هزَ إٔ ٣ؤط٢ أ١ّ ٢ٗء ا٠ُ حُٞؿٞى، ًخٕ هللا ٝحٌُِٔش، ح١ٌُ ٛٞ ٖٓ  ويب يٍٗؼٞى ا

ٍ ٖٓ اٗـ٤َ  ٫۳ ػ٬ػش. ٝح٣٥ش  –ٍٝف ٤ُْٝ ٖٓ ٓخّىس، اّٗٔخ ٛٞ ٝحهؼ٢ّ. ٗوٜخٕ  ّٝ َّ ٖٓ حُلَٜ ح٧ ٣ٞكّ٘خ، ً

ٖٓ ٍٓخُش  ،هللا حُوخُن حُـ٤ٔغ ر٤ٔٞع ح٤ُٔٔق  ٢ٗء )حٌُٕٞ( ًخٕ رخٌُِٔش. اكْٜ ح٥ٕ ٌٛح ربٟخكظي ػزخٍس

ٍٓٞ ا٠ُ أَٛ أكْٔ  َّ  .  ٢: ۳رُْٞ حُ

ٍ ٖٓ َٜٗ ًخٕٗٞ حُؼّخ٢ٗ ػخّ  ّٝ ّْ آٍخ٢ُ ٖٓ هزَ ٓـِّش ٓل٤ِّش، ا٠ُ ٦٢٦٤ىػ٢ٗٞ أَٗف. ك٢ ح٧ٓزٞع ح٧ ، ط

ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص ٌُظخرش ٓوخٍ كٍٞ ٤ٓخٓظٚ ظـٞحد ١َ٘ٛ كٍٞى، ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ٫ٓىط٣َٝض، ٤٘٤ٓـخٕ، 

حٌُِٔٛش حُـي٣يس ٨ُؿٍٞ، حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ ىكغ هٔٔش ى٫ٍٝحص ٤ُِّٞ حُٞحكي. ٍأ٣ض ١َ٘ٛ كٍٞى ك٢ ٓز٠٘ 

 ّْ ٍى ططِّؼض ك٢ أٗلخء حُٔؼَٔ ح٠ُّوْ )"ٛخ٣ِ٘ي رخح٩ىحٍس، ٣َطي١ ريُش ػَٔ، ٓغ هزّش ر٠٤خء ٍٝرطش ػ٘ن. ػ
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ؿخٍ ٣َطيٕٝ ػ٤خد حُؼَٔ، ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ٤ٌٓ٘خص ط٘ظـَ ػ٠ِ  َّ كخًظ١ٍٞ"، ك٤ٜ٘خ(، ٍٝأ٣ض ٍرّٔخ ح٫٥ف ٖٓ حُ

٤ّي كٍٞى ٣يػ٠  ّٔ ؿخٍ  ٛخٗغحُطّخهش حٌَُٜرخث٤ّش. ًخٕ حُ َّ ٤ّخٍحص رٞحٓطش ٛئ٫ء حُ ّٔ ٤ّٓخٍس كٍٞى. ٌُّ٘ٚ ٛ٘غ حُ

 ٣ٔظويٕٓٞ ١خهش حٌَُٜرخء ٝح٫٥ص. ٞحح٣ٌُٖ ًخٗ

َّ ٢ٗء رٞحٓطش ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق. ٣ٔٞع ٛٞ حٌُِٔش. ٔٚ. هللا حرخ٧ِٓٞد ٗل  ،ٌٓظٞد٥د ٛٞ حُوخُن. اّٗٔخ هِن ً

(. ٣ظٌِّْ ٩٢-٩٩: ٩(. ٣وٍٞ هللا ٤ُِٔٔق ٓخ ٣ـذ إٔ ٣وّٞ رٚ )اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ ٢: ۳۳)حُِٔح٤َٓ ٛٞ أَٓ كٜخٍ 

ٝف حُويّ ٛٞ حُطّخهش حُظ٢ طٔظـ٤ذ ٝطوّٞ رٔخ ٣ؤٓ َّ خٍ، ٝحُ ّٔ ح ا٠ُ حُؼ ًً  َٙ هللا.٣ٔٞع ا

ٍ ح٣٥ش  ّٝ ٍٓٞ ا٠ُ أَٛ ٢ًُٓٞٞ حُلَٜ ح٧ َّ  :٦٩ٝٗوَأ رؼي ك٢ ٍٓخُش رُْٞ حُ

 ... ح١ٌُ ٛٞ ٍٛٞس هللا"ٗخ٣ًَٖ ح٥د ح١ٌُ... ٗوِ٘خ ا٠ُ ٌِٓٞص حرٖ ٓلزّظٚ                    

َّ ٓخ ح٤ُٜجشؿ٤َ حُٔ٘ظٍٞ )ٗلْ                      ف(... كبّٗٚ ك٤ٚ هِن حٌُ َّ ٌَّ٘ ٝحُظّٜ   ٝحُ

ّٔٔخٝحص ٝٓخ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٓخ ٣ُ                      خ أّك٢ حُ ًٗ  َٟ ٝٓخ ٫ ٣َُٟ ٓٞحء ًخٕ ػَٝ

                     َّ َّ رٚ ُٝٚ هي ُهِن. ح١ٌُ ٛٞ هزَ ً  ٤ٓخىحص أّ ٣ٍخٓخص أّ ٤١٬ٖٓ. حٌُ

                    ." َّ  ٢ٗء ٝك٤ٚ ٣وّٞ حٌُ

ّٕ هللا ٝحٌُِٔش  ح طٌ٘ق ًِٔش هللا أ ًً خ  –وٜخٕ ٤ّٔٓخٕ ٗ –ا ًٔ رٔخ  –وِن أ١ّ ٢ٗء ٝهزَ إٔ ٣ُ  –ٝؿيح ٣ًّٞٓخ ىحث

 ك٤ٚ ٌٛٙ ح٧ٍٝ ٝحٌُٕٞ ًِّٚ.

ٍٞس  ّٜ خرن، ٣ٔٞع ٛٞ ك٢ حُ ّٔ هللا. ٤ٌٕٓٞ هللا أًؼَ ٝحهؼ٤ًخ رخُّ٘ٔزش ُي  ٤ٛٝجشٌَٗ ػ٠ِ  –ك٢ ح٩هظزخّ حُ

 ٫كوًخ. ًخثٖ ر١َ٘. ٓ٘ؼط٢ اػزخطًخ أًؼَ ٤ٛٝجشٍرّٔخ، ػ٘يٓخ طؼ٢ أّٗٚ ك٢ ٗلْ ٌَٗ 

ّ٘وٜخٕ ٣ًّٞٓخ، ُْٝ ٣ٌٖ ٣ٞؿي ٢ٗء آهَ. ح، ك٤ٖ ٝؿي ٌٛحٕ حُ ًً  ًخٕ ٛ٘خى ُٖٓ ا

ح ٓليٝى ر٘و٤ٜٖ؟ ػو٤يس حُؼخُٞع حُوخ١جش، طلّي هللا  –٤ُْ ٛ٘خى ًًَ ُ٘وٚ ػخُغ  ًً ٫ "ٗزق". َٛ هللا ا

ح، ٛيكٚ ٛٞ إٔ ٣ُّٞي ٗلٔ رؼ٬ػش أٗوخٙ. اّٗٔخ هللا ٤ُْ ٓليًٝىح. ًٍ ٚ ا٠ُ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٜزق ًٔخ ٣ٌ٘لٚ هللا َٓح

هللا، ٣ٌَٝ٘ ٛيف هللا. ٝهي هيع  ٤ْ حُؼّخُٞع حُوخ١ت ٛٞ ح١ٌُ ٣ليّ كوًّخ ح٤٣٬ُٖٔ ٖٓ أٗوخٙ اُٚ. اّٗٚ طؼِ

ق ًُي. رٍٜٞس ٝحكيس، حُؼخُْ ح٤ُٔٔل٢ رؤًِٔٚ. هللا ٝحٌُِٔش، ٬ًٛٔخ ٍٝف، ٝ ّٟ ٣٘ؼَحٕ ٍٝكٜٔخ. ىػ٢ٗٞ أٝ

حص رٞحٓطش رَٜى، طٔظط٤غ إٔ طَٟ ٤ٗجًخ ك٢ حُـَ َّ ّْ٘ٔ أٝ كظ٠ّ حُّ٘ـّٞ حُظ٢ ٢ٛ أًزَ رٔ كش، أٝ طَٟ حُ

ف رٌٜٙ ح٤ٗ٧خء رٞحٓطش رَٜى. رخ٧ِٓٞد  َّ ػّيس ٖٓ ٗٔٔ٘خ، اّٗٔخ أرؼي رٌؼ٤َ. ٌُّ٘ي ٫ طٔظط٤غ إٔ طظٜ

ٗلٔٚ، ٣ٔظط٤غ هللا إٔ ٣٘ؼَ ٍٝكٚ ا٠ُ أ١ّ ٌٓخٕ ٜٓٔخ ًخٗض حُٔٔخكش، اّٗٔخ رٞحٓطش ٍٝكٚ، ربٌٓخٕ هللا إٔ ٣ؼَٔ  

َّ ٌٓخٕ.ػ٠ِ ٛ ّٕ هللا ٓ٘ظَ٘ ك٢ ً  ٌٙ ح٤ٗ٧خء أٝ إٔ ٣ـ٤َّٛخ ًٔخ ٣لِٞ ُٚ. ٌُح كب

ّٔٔٞح، هزَ إٔ ٣زيأٝح روِن أ١ّ ٢ٗء ًخٕ! اّٗٔخ حُٔخّىس  ٌَّٝح ٝهطّطٞح ٝٛ ٌٛٙ ح٧ٍٝ،  –ًْ ٖٓ حُٞهض ك

حص  َّ ّٔيّ، حُٔـ ٍ ح٤ٗ٧خء حُظ٢ هِوٞٛخ.  –حُّ٘ـّٞ، حُ ّٝ  .وٞح حُٔخّىسكوي هِوٞح ح٬ُٔثٌش هزَ إٔ ٣وُِْ طٌٖ أ

َّ  ٣۳٩ل٢ٌ هللا ػٖ هِن ح٧ٍٝ ك٢ حُلَٜ  ٖٓ ٓلَ أ٣ّٞد. هخٍ أّٗٚ ػ٘يٓخ هِن ح٧ٍٝ، َٛهض ً

س.٧ح٬ُٔثٌش كًَكخ )آ٣ش  َّ ٓ ٍ ّٝ َّ ح٬ُٔثٌش ٓٞؿٞىس ػ٘يٓخ هِوض ح٧ٍٝ ٧ ح، ًخٗض ً ًً  (. ا
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ّٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ. ك٢ حُّ٘ٔوش ٦: ٦ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ  ش )أٝ ٗٔوش حُِٔي حُوخ٤ّٗٞٗ ، ٣ل٢ٌ ػٖ هِن هللا ُِ

ّٔٔٞحص ك٢ حُٔلَى. اّٗٔخ ك٢ حُّ٘ٔوش حُؼز٣َّش ح٤ِٛ٧ّش ًٔخ ًظزٜخ ٠ٓٞٓ، ًٝٔخ رؼٞ  ؿ٤ْٔ( حٓظويٓض ًِٔش حُ

ّٔٔخٝحص  –حُظَّؿٔخص ط٠ؼٜخ، كخٌُِٔش ٢ٛ ك٢ حُـٔغ  ّٕ حٌُٕٞ –حُ ِن ر٘لْ هُ  ،حُٔخّى١ رٌخِٓٚ ٓخ طٞك٢ أ

 .٤: ٩حُٞهض ٓغ ح٧ٍٝ. ٌٛح ٝحٟق ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ 

ّٔٔٞحص )رخُـٔغ( ٝح٧ٍٝ ك٤ٖ ُهِوض. ٣ّٞ                      "ٌٛٙ ٓزخىة )ريح٣خص( حُ

ّٔٔٞحص".                     ّد ح٩ُٚ ح٧ٍٝ ٝحُ َّ  ػَٔ حُ

خ ٝحكًيح ٖٓ  ًٓ .  ٩٤اّٗٔخ ًِٔش ح٤ُّٞ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٫ ٣ؼ٢٘ رخ٠ٍَُّٝس ٣ٞ ّّ ٓخػش، اّٗٔخ كظَس ٤ُّ٘ٓش رٌَ٘ ػخ

ُٟٝؼض ح٬ُٔثٌش ػ٠ِ ح٧ٍٝ هزَ إٔ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛ  .ٖ٤٘ ّٔ ح هي كيع هزَ ر٠ؼش آ٫ف أٝ ٤٣٬ٖٓ ٖٓ حُ

ّٕ ح٬ُٔثٌش ٢ٛ ًخث٘خص ٍٝك٤ّش أري٣ّش، ٖٓ حٌُٖٔٔ أّٜٗخ ٌٓ٘ض ٛ٘خ ٫٥ف أٝ ٤٣٬ُٖٔ ٖٓ  ٣ُوِن ح٩ٗٔخٕ. رٔخ أ

٤ٖ٘، ٌٛح ٓخ ٫ ٣ٌ٘لٚ هللا. ًخٗض ح٧ٍٝ  ّٔ ٤ٖ٘ هزَ إٔ ٣وِن ح٩ٗٔخٕ. ًْ ٖٓ حُ ّٔ ك٢ حُزيء، ٌٖٓٔ ح٬ُٔثٌش. حُ

 )ح٧ٍٝ(...ٝح٬ُٔثٌش ح٣ٌُٖ ُْ ٣للظٞح ٣ٍخٓظْٜ رَ طًَٞح ٌْٜٓٔ٘ ٣وٍٞ،  ١ك٢ ٣ًٜٞح اّٗٔخ 

 

  ؟هللا كُف هٍ هُئخ

 ٖ ٝٓخ ٛٞ هللا.خ٤َٛ أًؼَ ح٥ٕ ػٖ، ٓطل

ّٕ هللا٩٤: ٤هللا ٍٝف )اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ   ٝحٌُِٔش ٣ظؤُّلخٕ ٖٓ (. ُٔخًح ٤ُْ هللا ٝحهؼ٤ًّخ رخُّ٘ٔزش ٌُِؼ٤َ ٖٓ حُّ٘خّ؟ ٧

ُؼ٤ٕٞ حُزَ٘ )ٍٓخُش رُْٞ  رخُّ٘ٔزشؿ٤َ ٓ٘ظٍٞ  ٛٞ ٍٝف ٤ُْٝ ٖٓ ٓخّىس أٝ ُلْ أٝ ىّ ٓؼَ حُزَ٘. هللا

ٍٓٞ ا٠ُ أَٛ ٢ًُٓٞٞ  َّ (. ٛٞ ٫ ٣زيٝ كو٤و٤ًّخ. ٖٓ أؿَ إٔ ٣ٌٕٞ ٝحهؼ٤ًّخ، ٖٓ حُطّز٤ؼ٢ إٔ ٣لظخؽ ٦٨: ٦حُ

ٍ ٬ًٌٗ ٤ٛٝجش ٓلّيىس. ٓخ  ّٞ  ٛٞ ٌَٗ ٤ٛٝجش هللا؟حُؼوَ ا٠ُ إٔ ٣ظٜ

ٗلٖ ٗؼِْ ٌَٗ ٤ٛٝجش ح٩ٗٔخٕ. ٝهخٍ هللا ٗؼَٔ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ٍٛٞط٘خ ً٘زٜ٘خ. ٣وٍٞ،  ٩١: ٦ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ 

 ٌٛٙ ٢ٛ ٍٛٞس ٝٗزٚ ٌَٝٗ ٤ٛٝجش هللا.

ّٕ هلل ٝؿٚ ٝػ٤ٕٞ ٝأٗق ٝكْ ٝآًحٕ. ُٚ ٗؼَ ػ٠ِ ٍأٓٚ.  ٣ٌ٘ق ك٢ أٓخًٖ ٓوظِلش ٖٓ حٌُظخد حُٔوّيّ، أ

ٍى ٓؼَ خأٝ أ١ّ ٗٞع ك٤خس ٗؼَكٜخ، أ٣ خى ٝأٛخرغ. ٤ُْ ١ّ٧ ك٤ٞحٕ أٝ ٤١َ أٝ ٓٔي أٝ كَ٘س٣ٌ٘ق إٔ هلل أ٣

ٌَّ رٚ، ٖٓ ىٕٝ أ٣خى١ ٝأٛخرغ، ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ  أ٣خى١ ح٩ٗٔخٕ. كظ٠ّ ُٞ ًخٕ ٌُخثٖ ك٢ّ آهَ ٗؼِْ رٚ، ػوَ ٣ل

ْ ٣ٜٝ٘غ أ٤ٗخء ٓؼَ ٓخ ٣لؼِٚ ح٩ٗٔخٕ. ّٔ ٜ٣ 

 ػوَ. ػ٘ي حُل٤ٞحٗخص ػوٍٞ اّٗٔخ ٤ُْ ُي٣ٜخ ١خهش كٌَ ٓؼِٔخ ػ٘ي ػ٘ي هللا هيّ ٝأٛخرغ هيّ ٝؿٔي. ػ٘ي هللا

ح٩ٗٔخٕ. إ ً٘ض طؼَف ٌَٗ ح٩ٗٔخٕ، كؤٗض طؼَف ٓخ ٛٞ ٌَٗ ٤ٛٝجش هللا، ٧ّٗٚ ٛ٘غ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ 

 ٍٛٞطٚ، ً٘زٜٚ!

ًٗخ ٌٛٙ ّٓيطٚ ُْٝ طؼَك٢٘ ٣خ ك٤ِأكي ط٤ٓ٬ٌ ٣ٔٞع ٓؤُٚ ٤ًق ٛٞ ٌَٗ هللا. أؿخد ٣ٔٞع،  زّْ. ح١ٌُ أٗخ ٓؼٌْ ُٓخ

ًخٕ ٣ٔٞع ٣٘زٚ ح٥د. ًخٕ ٣ٔٞع كؼ٤ًِّخ، ٛٞ هللا ٓؼ٘خ )اٗـ٤َ (. ٢: ٦٤)اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ ٍآ٢ٗ كوي ٍأٟ ح٥د 

 (. ًخٕ ٣ٔٞع حرٖ هللا حُُٔٞٞى ٓ٘ٚ.٩۳: ٦ٓظ٠ّ 



32 
 

ؿخٍ ح٤ُٜٞى ح٥ه٣َٖ  َّ ح حُ ًَ ٝٓخ ًخٕ ٌَٗ ٣ٔٞع؟ ًخٕ ٌَٗ اٗٔخٕ، ٧ّٗٚ ًخٕ أ٠ً٣خ حرٖ ح٩ٗٔخٕ. ًخٕ ٣٘زٚ ًؼ٤

َّ أك٢  ّٖٔ ٣ٌٕٞ ٣ٔٞع ك٢ ح٤َُِ ر٤ٖ حُـٔٞع.ػيحءٙ إٔ ٣َٗٞح ٣ًٜٞح ٤ُيُّْٜ ٣ُٝٓ٘ٚ، ٓخ حٟط كْٜ ػ َّ  ؼ

ح ًً ّٕ هللا ُٚ ٗلْ ٤ٛجش ٝٗلْ ٌَٗ ح٩ٗٔخٕ. ٗؼَف أ٠ً٣خ أّٗٚ ٣ظؤُّق ٖٓ ٍٝف ٤ُْٝ ٖٓ ٓخّىس ٓؼَ  ،ٗؼِْ ح٥ٕ ا أ

ٝف ٛٞ ؿ٤َ َٓث٢ رخُّ٘ٔزش ٧ػ٤ٖح٩ٗٔخٕ. ح َّ ش. ٝإ ظَٜ ح٩ٗٔخٕ، ا٫ إ ظَٜ  ُ ّٛ ُٜخ رٞحٓطش ػ٤ِّٔش هخ

ّٔٔخء ٓغ  ي٣ٖ ك٢ حُ ـّ ٘لْ ٌَٗ ٤ٛٝجش ٝؿٞٙ، ٍؿْ أّٜٗخ رًٌُي، ٣ٌٔ٘٘خ إٔ َٟٗ هللا ح٥د ٝح٤ُٔٔق ح٥ٕ ٓٔ

طٜخ! أػ٤ٜ٘ٔخ ٓؼَ ٜٗذ ٗخٍ، أهيحٓحُٞؿٞٙ حُز٣َّ٘ش، اّٗٔخ  ّٞ ّْ٘ٔ رٌخَٓ ه  ٓؼَ حُّ٘لخّ ٜٔخ٢ٛ ّٓ٘ؼش ٓؼَ حُ

 (.٦١-٦٤: ٦خ ٣ٞكّ٘خ ح٬ُٛٞط٢ ٍإ٣حُٜٔوٍٞ ٝٗؼَٛٔخ ٓؼَ حُؼِّؾ )

 

 طجُؼخ هللا وصفبره

ّٕ ح٧ َّ  ّْٛ ؿ٤َ أ ٛلخطٚ؟ ٫ ٣ٌٖٔ ٧كي إٔ ٣ؼَف ٓخ ٛٞ هللا ا٫ اًح ػَف  –ٛٞ ٓخ ٢ٛ ١ز٤ؼش هللا  ٢ٗء ٖٓ ً

َّ ًٝٔخٍ ٓطِن. ٓخ ٢ٛ ٛلخطٚ! ٛلخص هللا ّٔٞحء، ٢ٛ ٖٓ هيحٓش ٍٝك٤ّش ٝر  ٝٛلخص ح٩رٖ ػ٠ِ حُ

 ّٜ حُٔلزّش، حُظ٢ ٢ٛ ح٩ٛظٔخّ حُٔلّذ رخ٥ه٣َٖ. اّٜٗخ أِٓٞد حُؼطخء  ،لخص رٌِٔش ٝحكيس٣ٌٖٔ إٔ ِّٗوٚ ٌٛٙ حُ

 ٝحُويٓش ٝحُٔٔخػيس ٝحُٔ٘خًٍش، ٤ُْٝ أِٓٞد "ح٧هٌ".

ّٜ٘ٞس ٝحُـ٘غ، حٌُز٣َخء ٝح٧ٗخ٤ٗش، حُظّ٘خكْ، حُِّ٘حع، حُؼ٘ق ٝحُّيٓخٍ، ٝ اّٗٚ ح٧ِٓٞد حُوخ٢ُ ٖٓ حُطّٔغ حُ

 َُٔحٍس.حُلٔي ٝحُـ٤َس، ح٩ٓظ٤خء ٝح

ِش ٢ٛ أِٓٞد  ّٛ  حُظ٢ طّ٘غ ٗلٞ ح٣ٌُٖ هِوْٜ! انّغالو وانؼذل وانّشدًخ وانّغؼبدح وانفشح١ز٤ؼش هللا حُٔظؤ

ػخٗخ ٣َ١ن ٛلخطٜٔخ ٤ًق ًخٕ "أِٓٞد ك٤خطٜٔخ"؟  –ُوي ػخٕ هللا ٝحٌُِٔش، ٓخًح كؼ٬؟ ُوي هِوخ. ٤ًق ػخٗخ 

ي ٣ٔٞع، هخٍ هللا ح٥د "أٗض حر٢٘ حُلز٤ذ". هللا  يكّن ا٠ُ حُوخٍؽ. ػ٘يٓخظأِٓٞد حُٔلزّش حُظ٢ ط –حٌُخِٓش  ّٔ طؼ

 هللا ٤ًًِّخ. أ١خع –أكّذ حٌُِٔش. ٝحٌُِٔش أكّذ هللا 

.٫ ٣ٔظط٤غ حػ٘خٕ إٔ ٤٘ٔ٣خ ٣ًّٞٓخ ا٫ إ ًخٗخ ػ٠ِ حطّلخم. ًخٗخ  ّّ ٝأ٠ً٣خ ٫ ٣ٔظط٤غ حػ٘خٕ  ػ٠ِ حطّلخم ٝطؼخٕٝ طخ

، ا٫ إ ًخٕ ٝحك َّ  ي ك٢ حُط٤ِّؼش أٝ ك٢ حُو٤خىس ح٤ُٔٔطَس. هللا ٛٞ حُوخثي.إٔ ٤٘ٔ٣خ ٣ًّٞٓخ ك٢ ٬ّٓ ٓٔظٔ

خ. حُوخ٣َ١ٞٗن ك٤خطٜٔخ ٛ٘ؼض ٬ّٓ ٝ ًٓ ٕ طؼخٕٝ ٝٓؼخىس ٝاٗـخُ ًخَٓ. أٛزق ٌٛح ح٧ِٓٞد ك٢ حُل٤خس، ٗخٓٞ

ِّٔٞى، أٝ ُ ٗش ُوٞحػي حُ ّٝ ِؼ٬هخص ٓخ ر٤ٖ ٗو٤ٜٖ أٝ أًؼَ. ٣ٌٖٔ إٔ ٗيػٞ هٞح٤ٖٗ ٓٔخروش ٣ٍخ٤ّٟش، ٛٞ ٓي

 ؼوٞرشحُٝؿٞى حُوخٕٗٞ ٣ظطِّذ ػوٞرش ػ٘ي حُٔوخُلش. ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ هخٕٗٞ ٖٓ ىٕٝ  ِؼزش."هٞح٤ٖٗ" حُ

 ػ٘ي هَهٚ.

 واضغ انذكىيخ –هللا 

ِّٔطش. ٌٛح حُلٌٞٓش ٝؿٞى حُوخٕٗٞ ٣لظَٝ ٝؿٞى . حُلٌٞٓش ٢ٛ ٟٝغ ٝططز٤ن حُوخٕٗٞ ٖٓ هزَ ح١ٌُ ك٢ حُ

 ٝحكي ك٢ حُو٤خىس. –ه٤خىس  ٣ظطِّذ
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ك٢ حُو٤خىس حُٔظِّٔطش. ٌُُي، كظ٠ّ  –خص حُل٤ّش حُٞك٤يس حُٞحػ٤ش ٓٞؿٞىس، ًخٕ هللا حُوخثي ػ٘يٓخ ًخٗض حٌُخث٘

ِّٔطش حُؼ٤ِخ. كٌٞٓش  كٌٞٓشػ٘يٓخ ًخٗض كو٢ حٌُخث٘خص حُل٤ّش حُٞحػ٤ش ٢ٛ هللا ٝحٌُِٔش، ًخٕ ٛ٘خى  ٓغ هللا ك٢ حُ

رٔٞحكوش حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ". هللا ٢ٛ كٌٞٓش ٣ٍَّٟٝش ٖٓ ح٧ػ٠ِ ا٠ُ ح٧ٓلَ. ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ "كٌٞٓش 

ّ٘ؼذ  –هٞح٤ٜٗ٘خ ط٘٘ؤ ٝطٜيٍ ٖٓ هللا  ّٖ أرًيح ٖٓ هزَ حُ ع حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أرًيح ٤ًق ٓظلٌْ ػ٤ِٚ  –٫ طُٔ َّ ٘٫ ٣

ٌَّس ٝحػ٤ش، ٝحهغ ح٧َٓ ح١ٍَٝ٠ُّ ٌٛح، ٠٣غ كٌٞٓش هللا كٞم  حُلٌٞٓش. رٔخ أّٜٗٔخ هِوخ ًخث٘خص أهَٟ ك٤ّش ٓل

َّ حُٔوِٞهخص، ٓغ ًٕٞ هللا حُ  وخثي ح٧ػ٠ِ.ً

حُلٌٞٓخص حُز٣َّ٘ش، إ ك٢ ٓي٣٘ش أٝ ٓوخ١ؼش أٝ ٣٫ٝش أٝ هخٕٗٞ. ٟٝغ  حٓظ٤خُٓـظٔؼ٘خ حُز١َّ٘ حكظَٝ 

، ٓـِْ حُٔي٣٘ش، حُّيُٝش حُظ٣َّ٘ؼ٤ّش، حُٔئطَٔحص ح٤٘١ُّٞش، ٓـِْ حُّ٘ٞحد –١ٖٝ، ُي٣ٜخ ٤ٛجخص هخ٤ّٗٞٗش 

٘ش ٖٓ حُوزَس حُز٣َّ٘ش أظَٜص ػـِ ح٩ٗٔخٕ ٍح٣ؤظخؽ، حُٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢ أٝ ح٤ٌُ٘ٔض. ٌُٖ ٓظّش آ٫ف ٓ

ّق ٝحُوطؤ، أٝ ك٢ اهَحٍ هٞح٤ٖٗ ُِٔٞى ح٩ٗٔخٕ ٝػ٬هخطٚ. ّٜ  حُظّخّ ك٢ حُلْٔ ٓخ ر٤ٖ حُ

١َّ٘ش حُؼخى١ ك٢ حُٔي٣٘ش، ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ أهخٓض ٤ٛجخص ح٩ٗٔخٕ حُوخ٤ّٗٞٗش، هٞح٤ٖٗ ًؼ٤َس  ّٕ ٍؿَ حُ ا٠ُ كّي أ

ف ك٤خٍ هَهٜخ. ُظ٢ ٣ـذ أ٣للع ك٢ ًٛ٘ٚ ؿِء ٖٓ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ ح َّ ًَّ ٕ ٣ظٜ رؼ٠ٌْ ٍرّٔخ، حُظّؼ٤ِن ٣ظٌ

ّٕ هٞح٤ٖٗ ح٩ٗٔخٕ هي  يس أ٤ًَ٤ّٓش "٣ـذ ٟٝغ هخٕٗٞ". أٗخٍحُلٌخ٢ٛ ك٢ ؿ٣َ ٌٛح حُظّؼ٤ِن ػٖ ٣َ١ن حُِٔف، أ

َّ حُوَٝهخص حُٔؼوُٞش.  أهخٓض هٞح٤ٖٗ ًؼ٤َس، اّٗٔخ ٢ٛ ٫ طِحٍ طلَ٘ ك٢ طـط٤ش ً

ف حُزَ٘،. ٗخٓٞٓٚ ِو٤ٜٚ رٌِٔش ٝحكيس ر٤ٔطش، اّٗٔخ ٗخِٓش، حُٔلزّشهخٕٗٞ هللا ٍٝك٢ّ، ٣ٌٖٝٔ ط َّ  ُظٞؿ٤ٚ طٜ

٣٘ؤْ ا٠ُ ٤ّٛٝظ٤ٖ ػظ٤ٔظ٤ٖ، ٓلزّش هللا ٝٓلزّش حُو٣َذ. ٌٛٙ ريٍٝٛخ ط٘ؤْ ا٠ُ ػَ٘س ٝٛخ٣خ. ػظّْ ٣ٔٞع 

َّ طؼّي ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ رٚ ح٩ٗٔخٕ. حُلَٜ حُ ؼّخُغ ٖٓ ٍٓخُش ٌٛح حُّ٘خّٓٞ ربظٜخٍٙ ٤ًق ٣ٔظّي ٓزيأٙ ٤ُـط٢ّ ً

ّٕ هخٕٗٞ هللا ٣ـذ إٔ ٣طزّن رخُٔزيأ. ٣ظِّوٚ رٌِٔش ٝحكيس،  ٍٓٞ ا٠ُ أَٛ ًٍٞٗؼّٞ، طظَٜ أ َّ رُْٞ حُ

 ٛٞ ًخَٓ رٌَ٘ أّٗٚ ػ٘ي ططز٤ن ٓزيثٚ، ٣ٜزق هخًٗٞٗخ ٌٓظ٬ًٔ. ٛ٘خى هخًٗٞٗخ ٝحكًيح ًخ٬ًٓ، ٝٛٞ هللا.حُٔلزّش. اّٗٔخ 

ّْٓ ػ٠ِ  ّٕ كٌٞٓش هللا طظؤ ٗخّٓٞ هللا، ح١ٌُ ٛٞ أِٓٞد ك٤خس ٓلزّش ٓظيكّوش ٝطؼخٕٝ ٝحٛظٔخّ حكلع ك٢ ًٛ٘ي أ

٬ّّٔ ٝحُلَف ٝحُظّؼخٕٝ ٖٓ ه٬ٍ ح١٩خػش. .ػ٤ِٚ رو٤َ حُٔلٌّٞ  هخٕٗٞ هللا ٌٛح ٣٘ظؾ حُ

 

 هللا ػبئهخ

س ػخ٤ٗش ا٠ُ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ  َّ ًظذ ٠ٓٞٓ ٌٛح ك٢ ح٧َٛ ًٔخ أٝك٠ ُٚ هللا.  ك٢ حُزيء هِن هللا...، ٦: ٦ٗؼٞى ٓ

ٌَّ٘آْ،  –٠ٓٞٓ ك٢ حُؼز٣َّش. حٌُِٔش حُؼز٣َّش حُٔظَؿٔش هلل ٢ٛ ا٤ِٛٞ٣ْ  ًظذ ٛٞ ك٢ ٤ٛـش حُـٔغ، اّٗٔخ  ،رخُ

ثِش ٝحكيس طظخُّق ػخ –ػخىس، ٛٞ ك٢ ٤ٛـش حُٔلَى، رخ٩ٓظويحّ حُِـ١ٞ. اّٗٚ ٗلْ ٗٞع حْٓ حُؼخثِش، ٤ً٘ٔش، كجش 

 ٝحكيس ٖٓ ػّيس أٗوخٙ.  ٔٞػشٓـ –٤ٔٓل٢ ٝحكي ٣ظخُّق ٖٓ ػّيس أػ٠خء  –أًؼَ ٖٓ حػ٤ٖ٘ أٝ 

ٍّ ػ٠ِ ٗلْ ح٧ٗوخٙ، ٣  –حٌُِٔش ٝهللا  -٦: ٦هللا حُٞحكي، ًٔخ ٗـي ك٢ اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ  ٕٞئُّلٕٞ ٣ٜٝ٘ؼاّٗٚ ٣ي

ّ٘وٜخٕ ٛٞ هللا.  َّ ٝحكي ٖٓ ٌٛحٕ حُ ٗوخٙ، ٣ظؤُّق كظ٠ّ ح٥ٕ ٖٓ أ ثكالو آخش، هللا هى اٌِ ػبئهخًٝ

ٝف حُويّ . ُهللا ح٥د ٝح٤ُٔٔق ح٩رٖ –ٗوٜخٕ كو٢  َّ ّ ك٢ أكيْٛ، ٝٛخٍ ٣٘وخى ٖٓ ٍٝف هللا ٌٖ إ ٌٖٓ حُ

س ٝٓـي  ّٞ ٍٓٞ ا٠ُ أَٛ ٤ٍٓٝش(، ك٤ٌٕٞ حرٖ هللا. ٌُٖ ػ٘يٓخ ٣ؼٞى ح٤ُٔٔق ا٠ُ ح٧ٍٝ رو َّ )ٍٓخُش رُْٞ حُ
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َّ ٖٓ ٤ٓٔظِت ٣ٝ٘وخى ٖٓ ٍأرطِٜخ ٤ُٓٞلٞ حُظ٢يهكىد هللا وَؼُذ دكىيخ هللا ٓخ٢ٓ ٩هخٓش  ٝف هللا، ٍّ، ً

َّ ح٧ْٓ، ٓغ حٓظؼخىس كٌٞٓش هللا! حرٖ ق٤ٜٓز  هللا. كظلٌْ ػ٘يٛخ ػخثِش هللا ً

هللا، ا٠ُ ػ٬ػش أٗوخٙ ِٓػ٤ٖٓٞ. اّٜٗخ طّٜيّ اٗـ٤َ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق! اٗـ٤ِٚ ٛٞ حُوزَ طلّي ػو٤يس حُؼّخُٞع 

ّٔؼ٤ي ٌُِٔٞص هللا ح٥ط٢ ه٣َزًخ ح٥ٕ  ٤ٖٗ! حُزَ٘ٝح٧َٓ حُٞك٤ي ٌُٜح حُؼخُْ  –حُ ّٞ  حُٔ٘

َّ ، ٨: ٦٧ك٢ ٍإ٣خ ٣ٞكّ٘خ ح٬ُٛٞط٢  ظ٢ ىػ٤ضُّي٣خٗش حُؼظ٤ٔش حُوخ١جش حَُ، ػو٤يس حُؼّخُٞع ٢ٛ ػو٤يس حرخُٔوخر ٓ

ٝح٢ٗ ٍٝؿخٓخص ح٧ٍٝ. ِّ ّّ حُ ٤ٔٓل٤ّش  َّ رٌٜٙ حُؼو٤يس كو٢، َٓكوش ٓغ ؿ٤َٛخ، هيع ار٤ِْ ً رخرَ حُؼظ٤ٔش أ

 طو٤ِي٣ّش.

 

  ػمُذح انضّبنىس

ّٕ هللا ػخُٞع اؿٔخ٫ً ك٢ ح ٔظٞحكن ػ٤ِٚحُظّؼ٤ِْ حُ ح٥د، ح٩رٖ  –هللا ك٢ ػ٬ػش أٗوخٙ  –٤ُٔٔل٤ّش حُظو٤ِي٣ّش، ٛٞ أ

ّ٘زق" ك٢ حُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ّش(. ٤ًق ىهِض ػو٤يس "حُؼّخُٞع"  ٝف حُويّ )حُٔيػٞ ؿخُزًخ "حُ َّ  شل٤ّ ا٠ُ ح٤ٌُٔٔٛٙ ٝحُ

 حُظّو٤ِي٣ّش؟

َّ ح٧ْٓ هي هُ ك ٢: ٦٩هي حٓظٜ٘يص رَإ٣خ ٣ٞكّ٘خ ّ. ُْ طؤص أرًيح ٖٓ حٌُظخد حُٔويّ  ً ّٕ يػض ربر٤ِْ ٤ٖ ٣وٍٞ أ

ح أىهَ ار٤ِْ حُٔخًَ ٌٛٙ حُؼو٤يس ا٠ُ "ح٤ُٔٔل٤ّش"؟ ًً ٤ّ٘طخٕ. ٤ًق ا  حُ

ّٕ ًخثً٘خ ٓؼَ ار٤ِْ ّٔئحٍ ٓؼ٤َ ُ٪ٛظٔخّ. ٣زيٝ ح٧َٓ ؿ٤َ ٓؼوٍٞ أ ، ٤ُْ كو٢ هي حٓظطخع إٔ ٣ويع طخ٣ٍن ٌٛح حُ

خٗش حُظ٢ طلَٔ حْٓ ح٤ُٔٔق ٝحُٔلظَٝ إٔ طٌٕٞ ى٣خٗظٚ حُّي٣ –"ح٤ُٔٔل٤ّش" إٔ ٣ويع حُؼخُْ ًِّٚ، رَ ٝأ٠ً٣خ 

  حُلو٤و٤ّش. ٓغ ًُي، كوي هخّ ار٤ِْ رٌٜٙ حُٔلخٍهش!

ّٔخكَ، ح١ٌُ ٝٛق ك٢ ۳۳هخّ رٌُي رٞحٓطش ٤ً٘ٔظٚ حُٔوخىػش حُؼظ٤ٔش، حُظ٢ ريأص ػخّ  ّ ٓغ ٤ٕٓٔٞ حُ

َٓ، ر َّ ّٔخَٓس. هي  ى٣ٖ رخرَ حُـخٓٞ وخثيحُلَٜ حُؼّخٖٓ ٖٓ أػٔخٍ حُ َ ك٢ ٓلَ حُِٔٞى حُؼّخ٢ٗ ك٢ حُ ـّ ٓ٦٧ :

ّٕ ِٗٔ٘ؤَٓ، ِٓي أٍٗٞ، ح١ٌُ حؿظخف ٝطـِّذ ػ٠ِ ٩٤-٩۳ ّ٘ٔخ٤ُّش  ٌِٔٔشحُ، أ أهَؽ  –ٌِٓٔش آَحث٤َ  –حُ

ّٔخَٓس ٗٔخٍ أ٤ٍِْٗٝ، ٝ ّ٘ؼذ ٖٓ أٍْٟٜ ك٢ حُ ٣ٖ حُزخر٢ِ حُـخٓٞ، ٖٓ أٌٖٓ ك٢ طِي ح٧ٍٝ ٗؼذ حُيّ حُ

ٌٛٙ حُٔ٘طوش ك٢ ٗٔخٍ كِٔط٤ٖ ك٢ ُٖٓ ح٤ُٔٔق. ُْ ٣ٌٖ ٤ُٜٞى  ٟٞحك٢ رخرَ. ًخٗٞح رخُطّزغ ٝػ٤ّ٤ٖ٘. ٌٓ٘ٞح

ًخٗٞح ٫ ٣ِحُٞح ٣ؼظ٘وٕٞ ٌٛح ح٤ُٜٞى٣ّش ك٢ ُٖٓ ح٤ُٔٔق، أ١ّ ػ٬هش رْٜ، ًٝخٗٞح ٣يػْٜٞٗ رخُىٍحء "ح٬ٌُد". 

ٍ. ػخّ  ّٝ ، رؼي ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ طؤ٤ْٓ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق ٤ً٘ٔش هللا ۳۳ّحُّي٣ٖ حُزخر٢ِ حُٞػ٢٘ حُـخٓٞ، ك٢ حُوَٕ ح٧

خّ، ح١ٌُ أٛزق ٫كوًخ ٓ ّٔ ّ٘ ّٔٔخء، ك٢ ٣ّٞ حُؼَٜ٘س ًحى، ٍِٗ ك٤ِزْ حُ َّ٘ ٖ حُ ّٔخَٓس، ٝر أٓولًخ، ا٠ُ حُ

ّٔخكَ ٌٛح ٖٓ ر٤ٖ حُل٘ي ٤ُٔٔؼٚ. ربٗـ٤َ ح٤ُٔٔق. ؿخء ٤ٕٓٔٞ  حُ

ـ٤َ ا٠ُ ، ًخٕ ٤ٕٓٔٞ هي ٓلَ ٗؼذ ًُي حُزِي، ًٝخٗٞح ٣ظزؼٞٗٚ ًوخثيْٛ ك٢ حُّي٣ٖ حُـخٓٞ حُزخر٢ِ ّٜ ٖٓ حُ
س هللا حُؼظ٤ٔش  حٌُز٤َ ّٞ َٓ هخث٤ِٖ ٌٛح ٛٞ ه َّ  (.٦١: ٩)أػٔخٍ حُ

ي ٓؼْٜ. ّٔ ٌّٖ ٤ٕٓٔٞ ٌٛح، إٔ ٣ظؼ يٝح، ٝطٔ ّٔ َّ٘ رٌِٔٞص هللا، طؼ  ػ٘يٓخ ّٛيم حُّ٘خّ ك٤ِزّْ ٝٛٞ ٣ز

ِّٔطخٕ ٠٤ُغ  َٓ، رطَّ ٣ٝٞكّ٘خ، ٝهّيّ ُْٜ حُٔخٍ ٤َٗ٣ْٜ، ١خُزًخ ْٜٓ٘ إٔ ٣ؼطٞٙ حُ َّ ّْ ؿخء ٤ٕٓٔٞ ػ٘ي حُ ػ

 ّ٘ ٝف حُويّ. ٝرّوٚ رطَّ رّ٘يس ،ؼذ٣يٙ ػ٠ِ حُ َّ . ٌُٖ أػِٖ ٤ٕٓٔٞ ٗلٔٚ ٫ًٍٞٓ ٤ٔٓل٤ًّخ، ٝىػ٠ ك٤وزِٞح حُ

ُٔـلَس حُوطخ٣خ )حُظ٢ ُْ طٌٖ هز٬ً ػ٘ي حُّي٣خٗش  ى٣ٖ رخرَ حُٞػ٢٘ حُـخٓٞ "رخ٤ُٔٔل٤ّش". هي هزَ رؼو٤يس "حُّ٘ؼٔش"
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ٍ حُّ٘ؼٔش ا٠ُ إً ُِؼ٤ٜخٕ )ٓلَ ٣ًٜٞح  ّٞ طخم ا٠ُ طل٣َٞ حُّي٣ٖ حُٞػ٢٘، طلض حْٓ  (. ٤حُٞػ٤ّ٘ش(، اّٗٔخ ك

 "ح٤ُٔٔل٤ّش"، ا٠ُ ى٣خٗش ػخ٤ُّٔش، ٤ُلَٜ رٌُي، ػ٠ِ حُلٌْ ح٤ُٔخ٢ٓ ُِؼخُْ.

حطْٜ  " )رطَّ("ر٤ظ٣َلوّن ٤ٕٓٔٞ ُْ  َّ ٍس ٌٛح، ك٢ ك٤خطٚ. اّٗٔخ حُوخىس ح٣ٌُٖ هِلٞٙ حٗظوِٞح ٝٓو ّٝ ٝى٣خٗظٚ حُِٔ

٤ّٔطَس ػ٠ِ ح٩ٓزَح١ٗخ ا٠ُ ٍٝٓخ، ٝٓخ٤ّٗش، ُٝٞح ٫كوًخ حُ َّ حُظ٢  ،ٜخ ك٢ حُوَٕٝ حُٞٓط٠ظهِلحُظ٢ ٣ٍّٞش حُ

ّٕ ٌٛٙ ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ّش ٢ٛ ح٥ٕ ك٢ ٛيى إٔ طؼخى ا٠ُ حُل٤خس ٖٓ  ٝٓخ٤ّٗش حُٔوّيٓش". ا َّ طيػ٠ "ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ّش حُ

 ؿي٣ي ك٢ أٍٝٝرخ!

 

 ثششي يضّوسح

 ،ٍ ّٝ ّٔخىّ ٖٓ حُوَٕ ح٧ َّ٘م ح٢ٓٝ٧ ٖٓ حُحٗظوَ ػ٘ي كٍِٞ حُؼوي حُ زَٟ٘ حُلو٤و٤ّش ا٠ُ رَٟ٘ ٓؼظْ حُ

ٍس )ٍٓخُشِٓ ٍٓٞ ٣ٞكّ٘خ ٫ ٣ِحٍ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس. ًظذ ٢١(. ك٢ أٝحهَ حُؼخّ ٧-١: ٦ؿ٤١٬ش  ّٝ َّ ّ، ًخٕ حُ

إ٣خ ػ٠ِ ؿ٣َِس رطْٔ. رؼي ًُي رو٤َِ، ًخٗض ح٤ٌُ٘ٔش حُظ٢ ريأ رٜخ ٤ٕٓٔٞ ػخّ  َّ ّ، طلخٍٝ إٔ ۳۳ٓلَ حُ

ٍ حُؼ٤ي ح٤ُٔٔل٢ حُلو٤و٢ ُِلٜق )ؿ٤َّ حُ ّٞ ٤ٔٔق ٌِٗٚ ٖٓ ًرق حُلَٔ ا٠ُ هزِ كط٤َ ٝهَٔ(، ا٠ُ حكظلخٍ طل

ً٘خ رخ٫٩ٛش أٓظخٍص أٝ ا٣٘ظخٍ –رخر٢ِّ، ٣يػ٠ ح٥ٕ رخ٣ِ٤ٌِٗ٩ّش "ا٣ٔظَ"  ّٔ )حُظ٢ طِلع ا٣ٔظَ رزؼٞ حُِٜـخص  ط٤

خ٤ّٓش(. ّٔ  حُ

ٍٓٞ ٣ٞكّ٘خ، أهخّ ر٤ٌَُٞحص، أكي ط٤ٓ٬ٌٙ، ؿيح٫ً رؼي حًزَ كٍٞ ٓٔؤُش حُلٜق َّ  ٣ٔظَ ٗلٜٔخ، ٓغا-رؼي ٓٞص حُ

ٓطَحٕ آهَ ٖٓ ٍٝٓخ. ىػ٤ض ٌٛٙ حُٔؼًَش ح٬ُٛٞط٤ّش رـيحٍ ًٞحىٍٝى٤ٔ٣ٖٔ )ؿيحٍ ح٧ٍرؼش ػَ٘(. ٗخَٟ 

ّٕ ػ٠ِ حُلٜق إٔ ٣للع رٌِ٘ٚ حُـي٣ي ح١ٌُ أىهِٚ ٣ٔٞع  َٓ ح٤ّ٤ِٛ٧ٖ، أ َّ ر٤ٌَُٞحص، ًٔخ ػِّْ ٣ٔٞع ٝحُ

ٍٓٞ رُْٞ )ٍٓخُش ٝح َّ خ ػٖ ًرق حُلَٔ، ٤َُ رخٓظويحّ هزِ حُ(، ٦٦ ح٠ُٝ٧ ًٍٞٗؼُّٞ ًٟ لط٤َ ٝحُؤَ، ػٞ

ص  َّ ر٤غ(. ٌُٖ ٤ً٘ٔش ٍٝٓخ أٛ َّ ٍ ك٢ حُظّو٣ْٞ حُٔوّيّ، ح١ٌُ ٣ؤط٢ ك٢ حُ ّٝ َّٜ٘ ح٧ حرغ ػَ٘ ٖٓ ٤ٗٔخٕ )حُ َّ حُ

 إٔ ٣للع ٣ّٞ أكي.

ّ، ۳۳١ك٢ ٗلْ حُٞهض طو٣َزًخ، أه٤ْ ؿيحٍ آهَ ر٤ٖ ىًظٍٞ أ٣ٍّٞ ٖٓ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍّش، ُػ٤ْ ٤ٔٓل٢ّ ٓخص ػخّ 

حػظَٝ حُيًظٍٞ أ٣ٍّٞ ر٘ـخػش ػو٤يس حُؼّخُٞع، اّٗٔخ أىهَ آه٣َٖ، كٍٞ ىػٞس هللا رخُؼّخُٞع.  ٝأٓخهلش

ش رٚ. ّٛ  أهطخء هخ

ٗظ٤ٖ ًحى خّ، ىػخ ح٩ٓزَح١ٍٞ ًٞٓظخٗظ٤ٖ ٓـِْ ٗخ٤ٔ٣ٖ، ُظ٣ٞٔش ٌٛٙ حُو٬كخص. ُْ ٣ٌٖ ًٞٓظ۳٩٨ػخّ 

ِّٔطش.   -ن حُٔـِْ ػ٠ِ حُؼو٤يط٤ٖ، ػو٤يس ا٣ٔظَٝحك"ح٤ُٔٔل٢" رؼي، اّٗٔخ رٜلظٚ كخًْ ٤ٓخ٢ٓ، ًخٕ ٣ظٔظّغ رخُ

ُْ ٣ٌٖ رٔويٍٝٙ إٔ ٣ـؼَ ٜٓ٘خ  . ٌُٖلبَىًَب ٗظ٤ٖ، كخًْ ٓي٢ّٗ ك٤ٜ٘خ،خح٧كي ٝػو٤يس حُؼّخُٞع. ؿؼِٜخ ًٞٓظ

 !دمُمخ

ٝف حُويّ. ًٌُٝي،رٟٔٞٞع ًٔخ  –١ز٤ؼش ٖٓ ٝٓخ ٛٞ هللا ٔٔؤُش ْ رؤًِٔٚ رهي هيع ار٤ِْ حُؼخُ َّ  ح٤ُٔٔق ٝحُ

ٝك٢ حُٔز٤ّ٘ش ػ٠ِ كٌٞٓش هللارٔٔؤُش  َّ رؼي ٖٓ ًُي، رٔٔخُش ٓخًح ُٝٔخًح ٛٞ ح٩ٗٔخٕ، ٓخ ٛٞ ٝأ .هخٕٗٞ هللا حُ

 ٝٓخًح ك٢ حُٔٔظوزَ! ،حُو٬ٙ، ٤ًق ٗلَٜ ػ٤ِٚ، ٓخ ٛٞ ح٩ٗـ٤َ حُلو٤و٢، ٓخًح ُٝٔخًح ٢ٛ ح٤ٌُ٘ٔش

 

 كُف هى هللا؟

 ّٟ ّْ حٓظويحّ ًِٔش حُؼخُٞع ك٢ أ١ّ ٌٓخٕ ك٢ حٌُظخد حُٔوّيّ. ٓٞف أٝ ّٕ هللا ُْ ٣ظ ق رخٌُخَٓ ك٢ ٤ٓخم ح٬ٌُّ، أ

 أٍٝع ٝك٢ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ إٔ ٣وزِٚ أٝ ٣ٔظِت رٚ. ُْ ٣لّي ٗلٔٚ "رؼخُٞع". ػ٘يٓخ ٗلْٜ حُلو٤وش حُٔيٛ٘ش، ٗـيٛخ
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ٍ كٌَس حٝ طؼ٤ِْ ػٖ ًٕٞ هللا ػخُٞع، ك٢ حُؤْ ح٧ه٤َ ُِوَٕ حُؼّخ٢ٗ  ّٝ ًًظذ ٓؼظْ  –ريأص أ ٓجش ٓ٘ش رؼي إٔ 

ؿًخٗض حُؼٜي حُـي٣ي.  ّٝ ّٔخكَ، طَ ٍس حُظ٢ أٗـزٜخ ٤ٕٓٔٞ حُ ّٝ ؽ ٓؼح٤ُٔٔل٤ّش حُِٔ ّٝ س، ٝطَ ّٞ ٜخ حُؼ٤ي حٌُز٤َ، ٜخ رو

ح ا٠ُ كّي ٛخٍ ٣ّٜيى ٬ّٓ حُؼخُْ. ىػخ  ّٖ ٤ً٘ٔش هللا حُلو٤و٤ّش هخٝٓظٜخ, أٛزق حُِّ٘حع ػ٤٘لًخ ؿّيً ا٣ٔظَ. ٌُ

ٝٓخ٢ٗ ٣ِ٣ي ُظ٣ٞٔظٚ. ًخٕ ػيى ٗظ٤ٖ، ح٩ٓزَح١ٍٞ حُٞػ٢ّ٘ ك٤ٜ٘خ، ٓـِْ ٗخ٤ٔ٣ٖ خًٞٓظ َّ ىحػٔٞح ح٩ٓزَح١ٍٞ حُ

 رٌؼ٤َ ػيى ٤ً٘ٔش هللا حُلو٤و٤ّش ح٠ُٔطٜيس.

إ٣خ. ك٢ حُلَٜ حُؼّخ٢ٗ ػَ٘، طـي ٗزٞءس حٟطٜخى ٤ً٘ٔش هللا  َّ ٓظـي حُّ٘زٞءس ُٜظ٤ٖ ح٤ٌُ٘ٔظ٤ٖ، ك٢ ٓلَ حُ

ـ٤َ".حُلو٤و٤ّش رٌَ٘ ػظ٤ْ. ىػخٛخ ٣ٔ ّٜ خرغ ػَ٘، طـي ٗزٞءس حٌُ ٞع "حُوط٤غ حُ ّٔ ٍس  ش٤٘ٔك٢ حُلَٜ حُ ّٝ حُِٔ

ٝح٢ٗ ٤ً٘ٔش ػظ٤ٔش ىػخٛخ هللا  – ِّ ّّ حُ َّ رخرَ حُؼظ٤ٔش أ ّٔض ا٠ُ حُلٌٞٓخص ح٤ُٔخ٤ّٓش  (.٨)آ٣ش ٓ كوي ح٠ٗ

ذ )آ٣ش  ـّ خه٤ٖ. ٤ِٜٓغ حُؼخُْ رظؼ ّٔ  ُوَٕٝ حُٞٓط٠خٗش ح٣ػ٘يٓخ ٓظؼخى ا٠ُ حُل٤خس ى (،٩ٝؿِٔض ٓؼٜخ ٓ٘لَؿش حُ

ٝٓخ٤ّٗش حُح٤ُٔخ٤ّٓش ٌٛٙ َّ ّٔٞم  ٔوّيٓش"! اّٜٗخ ح٥ٕ ك٢ أ٠ُٝ، "ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ّش حُ َٓحكَ ط٤ٌِٜ٘خ، ريًءح ٖٓ حُ

 حُٔ٘ظًَش!

 

 إضبفخ كزبثخ يمّذعخ كبرثخ

ٔظويّ ػخىس ظ٢ ٣حُظ، )أٝ ٗٔوش حُِٔي ؿ٤ْٔ( ٌِظخد حُٔوّيّحُّ٘ٔوش حُوخ٤ّٗٞٗش ُٛ٘خى ٓوطغ ٛـ٤َ ٝحكي ك٢ 

، ٝٛٞ ر٤ٖ  ٩-٧: ٨خُش ٣ٞكّ٘خ ح٠ُٝ٧ ٖٓ هزَ أٜٗخٍ حُؼّخُٞع، ُيػْ ػو٤يس حُؼّخُٞع. ٗـي ٌٛح حُٔوطغ ك٢ ٍٓ

 ه٤ٖٓٞ ك٢ ح٩هظزخّ حُظّخ٢ُ:

ّٕ ح٣ٌُٖ ٣ٜ٘يٕٝ                     ٝف حُويّ)"كب َّ ّٔٔخء ْٛ ػ٬ػش ح٥د ٝحٌُِٔش ٝحُ  ك٢ حُ

ٝف                    َّ  ٝٛئ٫ء حُؼ٬ّػش ْٛ ٝحكي. ٝح٣ٌُٖ ٣ٜ٘يٕٝ ك٢ ح٧ٍٝ( ْٛ ػ٬ػش حُ

ّّ ٝحُؼ٬ػش ْٛ ك٢ حُٞحكي.ٝحُٔخ                     ء ٝحُّي

١ٍ حُظَّؿٔش ح٬ُط٤٘٤ّش ٌُِظخد حُٔوّيّ، ك٢ أٝحثَ  َّ ح٤ُٟلض حٌُِٔخص حُٟٔٞٞػش ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ، ٖٓ هزَ ٓل

حرغ ػ٠ِ ح٧ٍؿق. ك٢ٜ ٫ طظَٜ ك٢ أ١ّ ٖٓ حُٔوط١ٞخص ح٤ُٞٗخ٤ّٗش حُوي٣ٔش، ٫ٝ ك٢ طَؿٔخص  َّ حُوَٕ حُ

ّٔض اٟخكظٜخ اُ ٠ّٔ حُِّ٘حع ٓخ ر٤ٖ ٍٝٓخ ٝحُيًظٍٞ ا٣ِ٤ٌِّٗش كي٣ؼش أهَٟ. ط ٠ حُظَّؿٔخص ح٬ُط٤٘٤ّش ه٬ٍ ك

 أ٣ٍّٞ ٝٗؼذ هللا.

ٍٓٞ، أٝ ك٢  َّ ّٕ ٌٛٙ حٌُِٔخص ُْ طٌظذ أرًيح ك٢ ٓوط١ٞخص ٣ٞكّ٘خ حُ طَ٘ف حُظؼ٤ِوخص ػ٠ِ حٌُظخد حُٔوّيّ، أ

ٍٓٞ ٣ٞكّ٘خ ك٢ ٍٓخثِٚ حُؼ٬ّػش  َّ إ٣خ، ػٖ "ح٥د أ١ّ ٖٓ حُّ٘ٔوخص حُٔٞؿٞىس حُوي٣ٔش ُٜخ. ٣ظٌِّْ حُ َّ ٝك٢ ٓلَ حُ

(، ٌُّ٘ٚ ٫ ٣ظٌِّْ أرًيح ػٖ "ح٧د ٝحٌُِٔش"، ا٫ ك٢ حُٔوطغ حُـ٤َ ۳: ٦ٝ... ح٩رٖ" )ٍٓخُش ٣ٞكّ٘خ ح٠ُٝ٧ 

 (.٩-٧: ٨ك٢ ٍٓخُش ٣ٞكّ٘خ ح٠ُٝ٧ حُٔٞك٠ 

ش ح٬ُط٤٘٤ّش، إٔ ٣َؿذ ك٢ اٟخكش ٌٛح ح٣٥ش حٌُخًرش ك٢ حُظَّؿٔ ،ًخٕ ٛ٘خى ٓززًخ كو٤و٤ًّخ َُث٤ْ ٓطخٍٗش حُويحع

ّٕ ػو ٜٝٓ٘خ طظَِّٔ ا٠ُ حُّ٘ٔوش حُوخ٤ّٗٞٗش )أٝ ٗٔوش حُِٔي ؿ٤ْٔ(. ٣ٔٞع  ٤يس حُؼّخُٞع طزطَ رخٌُخَٓ اٗـ٤َا

س ػٖ  انّشعبنخح٤ُٔٔق. اٗـ٤ِٚ ٛٞ  ٍّ خ ّٔ  ح٥ط٢! هللا يهكىدحُظ٢ أط٠ رٜخ ا٠ُ حُز٣َّ٘ش ٖٓ هللا ح٥د، حُزَٟ٘ حُ

ق ٌٛح ك٢ ٤ٓخم ح٬ٌُّ.ٌٛح أَٓ ٣َ٣ي ار٤ِْ إٔ ٣ظـِّذ ػ٤ِٚ أًؼ ّٟ  َ ٖٓ ؿ٤َٙ. ٤ٓظٞ

٣َّٖ٘ حُٔؼَٝك٤ٖ ػخ٤ًُّٔخ، "ػ٘يٓخ ريأص ريٍحٓش حٌُظخد حُٔوّيّ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص، ًخٗض ػو٤يس حُؼّخُٞع  هخٍ أكي حُٔز

أرًيح، ٧ّٜٗخ طلظ١ٞ ػ٠ِ ؿخٗذ ٖٓ حُـٔٞٝ.  ٜخاكيٟ حُٔ٘خًَ ح٧ًؼَ طؼو٤ًيح حُظ٢ ًخٕ ػ٢ِّ ٓٞحؿٜظٜخ. ُْ أكِّ 

ّٕ َٗف ٝطل٤َٔ حُؼّخُٞع ٛٞ اكيٟ  خ٤ًًِّخ كظ٠ّ ٌٛح ح٤ُّٞ، كؤٗخ أهزَ رٜ خأكٜٜٔ ٫ ٍؿْ أ٢ّ٘ٗ ًٞك٢ ٖٓ هللا... ا

خص ػ٘ي ح٤ُٔٔل٢". ّٔ  أٛؼذ حُٜٔ
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ّْ حٓظويحّ ح٤ٔ٠َُّ حًٌَُٔ  ٓؼظْ حُـٔٞٝ ٣ؤط٢ ك٢ حُٞحهغ أّٗٚ ك٢ أٓخًٖ ًؼ٤َس ك٢ حُظَّؿٔخص حُلي٣ؼش، ط

ٝف حُويّ. ٌُٖ ٤ُْ ى ػ٘ي ًًَ ربٛٔخٍ، َّ خ حُ ًٔ رخ٣ِ٤ٌِٗ٩ّش ، ٣َؿغ ا٤ُٚ رٌِٔش "اص" ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ –حث

ٝف حُويّ ُظؤ٤ْٓ  )ٌٛح ُـ٤َ حُؼخهَ( َّ ك٢ ٗلْ ٌٛٙ حُظَّؿٔخص. ٓؼ٬ً، ك٢ حُٔوطغ ح١ٌُ ٣ٜق أٍٝ هيّٝ ُِ

 ح٤ُِّٔٔ ُِؼَٜ٘س.  ٤ً٘ٔش هللا ك٢ ًحى ح٤ُّٞ

 

 عكت انّشوح انمذط

ّٔٔخء ٓغ ٛٞص ٓٔٔٞع ًٜ ٝف حُويّ ٖٓ حُ َّ َّ حُز٤ض ك٤غ ًخٗٞح ؿخ٤ُٖٔ. ٨ٓٝ ٞص ٣ٍق ه١ّٞ ٍِٗ حُ ً  ّْ ػ

ٝف  َّ َّ ٝحكي ْٜٓ٘  –ػ٠ِ َٓأٟ ْٜٓ٘  –ظَٜ حُ ص ػ٠ِ ً َّ ّٜٗخ ٖٓ ٗخٍ ٝحٓظو ٝظَٜص ُْٜ أُٔ٘ش ٓ٘ؤٔش ًؤ
 َٓ َّ ... ٣ٌٖٔ "أٌٓذ ٍٝك٢" ٣ٞث٤َ ٣ٝوٍٞ ، ٣ٔظٜ٘ي رطَّ رخُّ٘ز٦٩٢(. ك٢ ح٣٥ش ۳-٩: ٩)أػٔخٍ حُ

ٝف حُويّ إٔ  َّ خ ك٢ آهَ  ٓؼَ َُغكتُِ ًٜ خثَ. َٛ ٣ٌٔ٘ي إٔ طٌٔذ ٗو ّٔ ًٔخ طٌٔذ هللا ك٢  –حُٔخء أٝ حُ

 :۳٢-۳٧: ٧ٛئ٫ء حُٔـظٔؼ٤ٖ؟ اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ 

 أكي ٣ٔٞع ٝٗخىٟ هخث٬ً إ ػطٖ قهح٤ُّٞ ح٧ه٤َ حُؼظ٤ْ ٖٓ حُؼ٤ي ٝ "ٝك٢                  

 أٜٗخٍ ٓخء طـ١َ ٖٓ رط٘ٚخٍ حٌُظخد ٤وزَ ا٢ُّ ٣َٝ٘د. ٖٓ آٖٓ ر٢ ًٔخ هكِ                   

ٝف ح١ٌُ ًخٕ حُٔئٕٓ٘ٞ  رٚ ِٓٓؼ٤ٖ إٔك٢ّ.                     َّ ّٕ  ٣وزِٞٙ. هخٍ ٌٛح ػٖ حُ ٧ 

ٝف حُويّ ُْ ٣                    َّ ّٕ ٣ٔٞع ُْ ٣ٌٖ هي حُ ي رؼي".ٌٖ هي حُػط٢ رؼي. ٧ ـّ ُٓ 

 

                    َٓ َّ ّٕ ٤٨: ٦١ٝأ٠ً٣خ ك٢ أػٔخٍ حُ ٝف حُويّ: "... ٧ َّ  هي ٓٞٛزش حُ

 .ػ٠ِ ح٧ْٓ أ٠ً٣خ" حٌٗٔزض                   

 

 انخالصخ

ّ٘و٤ٜٖ ح٣ًٌٍُٖٞٔ ك٢ اٗـ٤َ  ح، رخُظِّو٤ٚ ح٧هَٜ: هللا ٛٞ ػخثِش ٓئُّلش ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ، ٖٓ حُ ًَ أه٤

ٝف حُويّ ك٢ ٤ً٘ٔش هللا ، ٤-٦: ٣٦ٞكّ٘خ  َّ ِي ُٞيٝح ه٣َزًخ ىحهَ طحُلو٤و٤ّش، ٤ُاّٗٔخ ٖٓ ػّيس آ٫ف هي حُٗـزٞح رخُ

: ٤ٍٓٝ٩ش  هللا )ٍٓخُش٤ٜ٤َُ حرٖ  ،حُؼخثِش حُٔوّيٓش ػ٘ي ػٞىس ح٤ُٔٔق ا٠ُ ح٧ٍٝ. ُٝي ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق رو٤خٓظٚ

٩٢.) 

ُّلخٕ ٖٓ ٍٝف، رٌَ٘ ٤ٛٝجش اٗٔخٕ، اّٗٔخ ٓغ ػ٤ٕٞ ٤ًِٜذ ٗخٍ ٝٝؿٞٙ َٓ٘هش ٓؼَ ٬ًٛٔخ ٣ظؤهللا ٝح٤ُٔٔق 

طٜخ! ّٞ ّْ٘ٔ ك٢ ًخَٓ ه  حُ

َّ ٢ٗء. حٗزؼن هللا ٛٞ هخُ َّ ٓخ ٛٞ ٓٞؿٞى. هللا ٝحٌُِٔش )ح١ٌُ أٛزق ح٤ُٔٔق( ٝؿيح ٌٓ٘ ح٧ٍُ ٝهزَ ً ن ً

َّ ٌٓخٕ ٝ ٓٞؿًٞىحٍٝف هللا، ح١ٌُ رٚ ٣ٌٕٞ هللا  خٜٓ٘ٔ َّ ٢ٗءك٢ ً خ رٌ ًٔ ح٥د ح٢ٛ٫٩ ُؼخثِش  . هللا ح٥د ٛٞػخُ

 هللا، حُظ٢ ٤ُٓٞي ك٤ٜخ ح٤ُٔٔل٢ حُٜٔظي١ حُلو٤و٢.
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 انضّبٍَ انفصم

 عّش انًالئكخ واألسواح انّشّشَشح
 

ٌّ شٍءَٛ  خ ٖٓ ٓٔؤُش حُؼخُْ حُـ٤َ حُٔ٘ظٍٞ؟ ُطخُٔخ ًخٗض حٌُخث٘خص ح٬ُٔث٤ٌّش  ًَكٍ أل ًٟ إٔ ٣ٌٕٞ أًؼَ ؿٔٞ

٤ّ٘طخٕ؟ َٛ ار٤ِْ  ح رخُّ٘ٔزش ُِّ٘خّ ػ٠ِ ح٧ٍٝ. َٛ كوًّخ ح٬ُٔثٌش ٓٞؿٞىس؟ َٛ رخُلؼَ، ٛ٘خى ار٤ِْ حُ ًِ ُـ

  ٤ٗطخًٗخ؟ٛٞ ًخثٖ أ٢ُُّ؟ َٛ هِن هللا

٣َس. طظِهَف رؼٞ طؼزي رؼٞ حُّي٣خٗخص آُٜش طؼظوي أّٗ  َّ ٖٓ ًخطيٍحث٤ّخص حُّي٣خٗش ح٤ُٔٔل٤ّش ٜخ أٍٝحًكخ ٗ

٣َس.  حُوخٍؽ، َّ ّ٘  رظٔخػ٤َ ر٘ؼش رٞؿٞٙ ؿ٣َزش، ٖٓ حُٔلظَٝ ٜٓ٘خ إٔ طو٤ق ٝطزؼي ح٧ٍٝحف حُ

ٍَّ٘ٝ ٝحُٔ٘خًَ ك٢ حُؼخُْ، ٓززٜخ ط٠خٍد  َّ حُ ّٔزذ حُلو٤و٢ّ ُظٜخىّ حُؼوٍٞ؟ ؼوٍٞ. ٌُخُؼوٍٞ رحًُ ٖ ٓخ ٛٞ حُ

ؿ٤َ حُٔ٘ظٍٞ؟ اّٗٚ ُـِ رخُّ٘ٔزش ُِـ٤ٔغ طو٣َزًخ، ٌُٖ حٌُظخد ر٤ٖ حُٔٞحهق حُٔ٘خًٔش ٝحُؼخُْ  َٛ ٖٓ ػ٬هش ٓخ

ََ حُٔوّيّ ٣ٌ٘ق ػٖ ػخُْ كو٤و٢ ؿ ح اّٗٔخ ٫ ٣ُ ٤ٚ  رؼي  ػخُْ ٖٓ  – ّيً ّٔ ٓٞؿٞى  –آهَ، ًٔخ ٣وظخٍ حُزؼٞ إٔ ٣ٔ

، ٫ٝ طٔظط٤غػخُٔ٘خ حُوخ ٓغ ٘خ حُؤٔش  ّٙ ّٓ ٝف.إٔ طيًٍٚ ا٬١هًخكٞح َّ  . اّٗٚ ػخُْ حُ

ٓخُش ا٠ُ حُؼزَح٤ّ٤ٖٗ، ػٖ ٬ٓثٌش ٣ويٕٓٞ ًََٓ هللا حُول٤ّ٤ٖ، أٍِٓٞح ٤ُويٓٞح  َّ ٍ ٖٓ حُ ّٝ ٗوَأ ك٢ حُلَٜ ح٧

  ح٣ٌُٖ ٣يػْٞٛ هللا ُِو٬ٙ ٝحُل٤خس ح٧ري٣ّش.

ّٔخىّ، ٣ ّٕ َٛحػ٘خ ٝٓؼ٤٘خ ٤ُْ ك٢ حُٞحهغ، ٓغ ك٢ ٍٓخُش رُْٞ ا٠ُ أَٛ أكْٔ، حُلَٜ حُ ح٩ٗٔخٕ وٍٞ أ

٤١٬ّٖٔ ٓغ ٫ٝس حُؼخُْ ػ٠ِ ظِٔش ٌٛح حُّيَٛ ٓغ إٓخء ٓغ حُ َّ ٝك٤ّش  ح٥هَ، اّٗٔخ "ٓغ حُ َّ َّ حُ ّ٘ أؿ٘خى حُ

ّٔٔخ٣ّٝخص". ف)ح٧ٍٝح ٣َس( ك٢ حُ َّ ّ٘  حُ

 زَ٘؟٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح؟ ُٔخًح ٣ٔظِت حُؼخُْ رٌٌٜح ط٠خٍد ٝطوخْٛ ر٤ٖ ػوٍٞ حُ

ٓخُش ا٠ُ أَٛ أكْٔ، ًخٕ حُّ٘خّ ٣ٌِٕٔٞ "كٔذ ىَٛ ٌٛح حُؼخُْ كٔذ ٍث٤ْ ِٓطخٕ  ٩: ٩ك٢  َّ ٖٓ حُ

ٝف ح١ٌُ ٣ؼَٔ ح٥ٕ ك٢ أر٘خء حُٔؼ٤ٜش". ٫ ٣ؼ٢ حُّ٘خّ رزٔخ١ش ٝؿٞى ػخُْ ؿ٤َ َٓث٢ّ  َّ  ،حُٜٞحء )ار٤ِْ( حُ

كخص حُٔؼخى٣ش. َّ  ٣لوٖ ك٢ ػوُْٜٞ طِي حُظّٜ

ح. ُٔخًح؟كظ٠ّ رخُّ٘ٔزش ٤ُِٔٔل٤ّ٤ٖ ح ًِ ٌِّض ٌٛٙ حٌُظخرخص حُٔوّيٓش ُـ ٗ ،ٖ٣َّ٘   ُٔز

ٍٓٞ ا٠ُ أَٛ ٢ًُٓٞٞ  َّ ح، اّٗ  ،(٦١-٦٨: ٦ٌٛح حُؼخُْ حُول٢ّ )ٍٓخُش رُْٞ حُ ٔخ ٧ّٗٚ ؿ٤َ ٛٞ كو٤و٢ّ ؿّيً

 ًَّ ٣َس ٢ٛ ٓلـٞرش ػٖ حُّ٘ظَ، ٫ ٣ِ٘ق ٓ٘ظٍٞ، هي ًخٕ ٓ َّ ّ٘ ّٕ ح٬ُٔثٌش حُٔوّيٓش ٝح٧ٍٝحف حُ ح. ٝحهغ أ

ٝك٢ّ ؿ٤َ حُٔ٘ظٍٞ ٛٞ ٝحهؼ٢ أًؼَ ٖٓ  ٝؿٞىٛخ. ك٢ َّ ّٕ حُؼخُْ حُ حُٔخّى١ ٝحُٔ٘ظٍٞ. ك٢ حُؼخُْ حُلو٤وش، ا

٣َ٘ف حٌُظخد حُٔوّيّ: "إ  حُٞحهغ، ٓؼظْ حُّ٘خّ ٫ ٣ؼَكٕٞ ٓخ ٢ٛ حٌَُٜرخء، ٌُّْٜ٘ ًِّْٜ ٣يًٍٕٞ ٝحهؼٜخ.

خ كبّٗٔخ ٛٞ ٌٓظّٞ ك٢ حُٜخ٤ٌُٖ ح٣ٌُٖ ك٤ْٜ اُٚ ٌٛح حُيّ  ًٓ َٛ )ار٤ِْ( هي أػ٠ٔ أًٛخٕ ؿ٤َ ًخٕ اٗـ٤ِ٘خ ٌٓظٞ

ٍٓٞ حُؼّخ٤ٗش ا٠ُ أَٛ ٢ًُٓٞٞ  َّ  (. ار٤ِْ ٛٞ اُٚ ٌٛح حُؼخُْ.٤-۳: ٤حُٔئ٤ٖ٘ٓ" )ٍٓخُش رُْٞ حُ

 ٖٓ ِّ  . نُفهىُوي ؿخء حُ
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 انمىي انؼهُب انخفُّخ

٣ٖ، هللا ٝح َٞ ٗش ك٢ ح٧َٛ ٖٓ ػ٠ ّٞ ّٕ هللا هي ًخٕ ػخثِش ٌٓ٘ ح٧ٍُ، ٌٓ ٍ أ ّٝ ق ُ٘خ حُلَٜ ح٧ ّٟ ٌُِٔش، ح١ٌُ ٣ٞ

س.  –ػخّ، ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق. هللا ٛٞ ؿ٤َ ٓ٘ظٍٞ  ٩١١١ٛخٍ ٌٓ٘ كٞح٢ُ  ّٞ ّٔخ٢ٓ ح٢ٌُِّ حُو ٝك٢ حُ َّ حٌُخثٖ حُ

ٍ ٓخ هِوٚ هللا ُْ ٣ٌٖ  ّٝ ّٕ أ ّٕ هللا ٣ؼ٤ٖ. ٛٞ كؼَ! ٓخًح ٣لؼَ؟ ٛٞ حُؼخثِش حُوخُوش. ه٤ِِٕٞ ٍرّٔخ ٣يًٍٕٞ، أ ٍأ٣٘خ أ

ّّ٘ٔٞ ٝحٌُٞحًذ ح٧هَٟ  َّ ٌٛٙ، هِن هللا حٌُخث٘خص ح٬ُٔث٤ٌّش  حٌُٕٞ. –ح٧ٍٝ ٝحُ  ػخُْ ٍٝك٢ّ ٓغ –هزَ ً

 ٍرٞحص ٖٓ حٌُخث٘خص ح٬ُٔث٤ٌّش.

ٝك٤ّش  َّ ٫ً، ٝهِن رٞحٓطش حٌُِٔش، ٌٛٙ حٌُخث٘خص حُ ّٝ ْ هللا حُؼظ٤ْ أ ّٔ ٛ–  َّ هِن رٌَ٘ كَى١ّ  ٬ٓى٬ٓثٌش، ً

َّ ٝحكي ْٜٓ٘ ٘خصًخث حُٞحهغ،ك٢  أٝ ٍرّٔخ ح٤ُِٔخٍحص! ح٬ُٔثٌش ْٛ ح٤٣٬ُٖٔ ْٜٓ٘ – ِٔي ٣ ٍٝك٤ّش ٗو٤ّٜش، ً

ّٕ ٣ٔٞع كظ٫٠ّ زَ٘، ٓئًَّٛٝلخءس ٖٓ أًٛخٕ حًًُٛ٘خ أًؼَ هيٍس  هي  ،طّوخً ٓٞحهق ٝأٛيحف ٝٗٞح٣خ. ٌٓظٞد أ

ٓخُش ا٠ُ حُؼزَح٤ّ٤ٖٗ  ٟغُٝ  َّ ٝف.  ٕٞظؤُّل٣ ْٛ (.٧: ٩"ه٬ً٤ِ ػٖ ح٬ُٔثٌش" )حُ َّ ُوي حُػط٢ ُْٜ رخٌُخَٓ ٖٓ حُ

خ ٣ـ١َ ك٢ ػَٝهْٜ ٫ٝ ٣لظخؿٕٞ ا٠ُ حُٜٞحء ُِزوخء ػ٠ِ  –ك٤ْٜ  ٬ُٓٓش –ك٤خس ًخٓ٘ش  ًٓ حُوِٞى. ٤ُْ ُي٣ْٜ ى

ّٕ هللا هِوْٜاّٗٔخ ْٛ ٣ٌِٕٔٞ ك٤خس ًخٓ٘ش ك٤ْٜ. طيػ٠ ح٬ُٔه٤ي حُل٤خس،  (، اّٗٔخ ٛٞ ٙ: ٔ)أ٣ٞد  ثٌش أر٘خء هللا، ٧

 ٘ـزٞح ُْٝ ٣ُٞيٝح أر٘خء هلل.ُْ ٣ُ 

 

 نًبرا خهك انًالئكخ؟

ٝف، حُـ٤َ حُٔ٘ظٍٞس، هزَ أ١ّ ٢ٗء آهَ؟ ُٔخًح هِوض كظ٠ّ، هزَ هِن ُٔخًح هِوض حُ َّ ٗش ٖٓ حُ ّٞ ٬ٔثٌش حٌُٔ

٢ّٔ؟ ُٔخًح هِوض رخُٔطِن؟ ٤ّش ٝحٌُٕٞ حُل ّٔ  حُٔخّىس حُل

، ٘-ٔ: ٔ(. ك٢ اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ ٢ٔ: ٘هخٍ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق، "أر٢ ٣ؼَٔ كظ٠ّ ح٥ٕ ٝأٗخ أػَٔ" )اٗـ٤َ ٣ٞكّ٘خ 
خرن، ٤ًق ػخٗخ  )ػخثِش هللا(، ًخٕ هللا ٝحٌُِٔش ٣ٌ٘ق أّٗٚ ك٢ ّٔ ك٢ ٓلزّش ٓظزخىُش،  –حُل٤خس. ًًَٗخ ك٢ حُلَٜ حُ

ّّ ٝٝثخّ ًخَٓ. ٌُٖ إ ًخٗخ ٣ؼ٤٘خٕ، ٓخًح ًخٗخ ٣لؼ٬ٕ؟ ًخٗخ ٣وِوخٕ. ٣ٌٖٔ حُوٍٞ أّٜٗٔخ ًخٗخ ٣ؼ٬ٔ  ٕٝطٞحكن طخ

٢ رخىة ح٧َٓ ًخث٘خص ٍٝك٤ّش ك٢ ٜٓ٘ش حُوِن. ُٔٔخػيطٜٔخ ك٢ ػَٔ هِن ٝط٘ظ٤ْ ٝاىحٍس ٓخ ًخٕ ٤ُوِن، هِوخ ك

ِوٞح ك٢ َٓطزش أى٠ٗ ٖٓ ػخثِش هللا. هِوض ح٬ُٔثٌش ٤ٌُٞٗٞح ٍُٝحء، ٬ًٝء، ٓؼخ٤ٖٗٝ ك٢ هِن هللا. هُ  أهَٟ

خ هلل حُل٢ّ. ًٓ  هّيح

َّ ٓخ ًخٕ أٝ ًخٕ ٤ٌُٕٞ. ك٢  ّٕ هللا ؿِْ ػ٠ِ ػَٕ ً ًخٕ هللا ػ٤ًِّخ ٌٓ٘ ح٧ٍُ، ٓخ ٣ؼ٢٘ ُؼوُٞ٘خ حُز٣َّ٘ش، أ

ل٤٘ش حُظ٢ ر٘خٛخ ٓ ٕ٘حُلَٜ  ّٔ ّٔٔٞحص، ك٢ ٝٛق حُ ٖ ٓلَ حُوَٝؽ، ٗـي ٝٛلًخ ى٣ٞ٤ًّٗخ ُؼَٕ هللا ك٢ حُ

 ًٔ خ ٍث٤ ًً َّ ؿٜش ٖٓ ػَٕ هللا، ًخٕ ٛ٘خى ٬ٓ خ، ًخٍٝرًخ، ٣ز٢ٔ ؿ٘خك٤ٚ ر٤ًّٜ  خ٠ٓٞٓ طلض طؼ٤ِٔخص هللا. ػ٠ِ ً

ّٕ ٣ٌٖٛ ح٤ً٬ُٖٔ حُؼظ٤ٔ٤ٖ ًخٗخ ٣٘خًٍخٕ ك٢ٝكٞم ػَٕ هللا  َّ  ،اىحٍس كٌٞٓش هللا ٣ـط٤ّٚ. ٌٛح ٣ؼ٢٘ أ كٞم ً

 ٙ، هّيحٓٚ، ٓؼخ٤ٗٝٚ.ح هللا، ٍُٝحءٓوِٞهخص هللا. ًخٗخ ٓٔخػيَ 

٫ً، ػٖ ٣ٔٞع. " ّٝ ٓخُش ا٠ُ حُؼزَح٤ّ٤ٖٗ. ٣ل٢ٌ ٌٛح حُلَٜ أ َّ ٍ ٖٓ حُ ّٝ ٛٞ... ٗوَأ ػٖ ح٬ُٔثٌش ك٢ حُلَٜ ح٧

ح أػظْ ٖٓ ح٬ُٔثٌش رٔو ًَ َّ ح٤ٗ٧خء رٌِٔش هيٍطٚ... ٛخث خ أك٠َ ٍْٓ ؿَٞٛٙ ٝكخَٓ ً ًٔ يحٍ ٓخ ٍٝع حٓ

ْٜٓ٘. ٧ّٗٚ ُٖٔ ٖٓ ح٬ُٔثٌش هخٍ ه٢ّ أٗض حر٢٘ أٗخ ح٤ُّٞ ُٝيطي. أٝ أ٠ً٣خ أٗخ إًٔٞ ُٚ أرًخ ٝٛٞ ٣ٌٕٞ ٢ُ حرً٘خ. 

َّ ٬ٓثٌش هللا. ٝػٖ ح٬ُٔثٌش ٣وٍٞ  خٗغ ٬ٓثٌظٚ ٝأ٠ً٣خ ٓظ٠ أىهَ حُزٌَ ا٠ُ حُؼخُْ ٣وٍٞ ُٝظٔـي ُٚ ً ّٜ حُ

 ّٓ خ ػٖ ح٩رٖ ٤ًَّٓي ٣خ هللا ا٠ُ ىَٛ حُّيٍٛٞ. ه٤٠ذ حٓظوخٓش ه٤٠ذ ٌِٓي. ٣ٍخًكخ ٝهّيحٓٚ ٤ُٜذ ٗخٍ. ٝأ

َّ ٝأرـ٠ ح٩ػْ ٖٓ أؿَ ًُي ٓٔلي هللا اُٜي ر٣ِض ح٩رظٜخؽ أًؼَ ٖٓ ًَٗخثي. ٝأٗض ٣خ ٍّد ك٢  ضأكززض حُز

ّٓٔض ح٧ٍٝ..." )آ٣خص   (.ٓٔ-ٖحُزيء أ
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١جًخ ُوي٤ٓي. أ٤ُْ ؿ٤ٔؼْٜ أٍٝحًكخ هخىٓش "ُٖٔ ٖٓ ح٬ُٔثٌش هخٍ ه٢ّ حؿِْ ػٖ ٢٘٤ٔ٣ كظ٠ّ أٟغ أػيحءى ٓٞ

 (.ٗٔ-٧ٖٔؿَ حُؼظ٤ي٣ٖ إٔ ٣َػٞح حُو٬ٙ" )آ٣خص 

٘خ حُويٍس حُٔيٛ٘ش إٔ ٜٗزق أػظْ رٌؼ٤َ. ػزَّ ػٖ ٌٛح ي٣ُ ِٚن ح٩ٗٔخٕ أى٠ٗ ٖٓ ح٬ُٔثٌش رو٤َِ، ٍؿْ أّٗ هُ 

ٓخُش ا٠ُ حُؼزَح٤ّ٤ٖٗ، ٝٓٞف ٗؼخُؾ حُٟٔٞٞع ك َّ خرغ ٖٓ ٌٛح حُٞحهغ ك٢ حُلَٜ حُؼّخ٢ٗ ٖٓ حُ ّٔ ٢ حُلَٜ حُ

 حُؼَٔ.

ّٕ ح٩ٗٔخٕ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُ   ٘ـذ ًخرٖ هللا ح١ٌُ ُْ ٣ُٞي رؼي.ٝك٢ حُلَٜ حُؼّخُغ، ٓ٘ظَٜ أ

حء، إٔ ٣ٌٕٞ ح٬ُٔثٌش هي هُ ٤ٌٕٓٞ ٌٛح  َّ ٢ّٔ إٔ ِوٞح هزَ رٔؼخرش هزَ ؿي٣ي ُٔؼظْ حُو طؤط٢ ح٧ٍٝ ٝحٌُٕٞ حُل

ّٕ ح٬ُٔث٢ٌ-ٔ: ٣ٖػ٠ِ حُٞؿٞى. ٣ظَٜ ٓلَ أ٣ّٞد  ٣وٍٞ ك٢  هِن هللا ح٧ٍٝ. ٓخش َٛهض كًَكخ ػ٘ي، أ

 ٢ّٔ ّٕ ح٧ٍٝ هِوض ك٢ ٗلْ حُٞهض ح١ٌُ هِن ك٤ٚ حٌُٕٞ حُل ٍ ٝحُؼّخ٢ٗ ٖٓ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ، أ ّٝ حُل٤ِٜٖ ح٧

.ًِّٚ 

س ٝٓؼَكش أػ ّٞ ٍٓخُش ػ٘ي ح٩ٗٔخٕ )حُظ٢ ٖٓ طِي  ظْح٬ُٔثٌش ْٛ ًخث٘خص ٍٝك٤ّش ؿ٤َ ٓ٘ظٍٞس، أري٣ّش، ٓغ ه

ٍٓٞ حُ َّ َّ أػٔخٍ حٔٔ: ٕؼّخ٤ٗش رطَّ حُ ػٖ ػوَ ح٩ٗٔخٕ  ٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ح٧ٍٝ، ٌُح كْٜ ٣ؼِٕٔٞ(. ُوي ٍأٝح ً

َّ حُلٕ٘ٞ، أًؼَ ٖٓ أ١ّ اٗٔخٕ. ٝػِْ حُّ٘لْ  ٝػِْ ح٩ؿظٔخع ٝحُؼِّٞ ًٝ

ح ك٢ حُؼٔ ًَ ٕ ح١ٌُ ٣ٔخػيٕٝ ك٢ أؿِذ َ ػ٠ِ ٛيف هللا ُ٪ٗٔخٕ. ْٛ ػ٬ٔإٙ حُٔول٣ّٞ٤ويّ ح٬ُٔثٌش ًؼ٤

 ٕٔٞ حُٞحٍػٕٞ حُو٬ٙ.ث٣لٜٜٔخ حُو٤َِ ّٓ٘خ، ٗلٖ حُّ٘خّ حُزخح٧ك٤خٕ، رطَم 

 

 رجبسة شخصُّخ

 ُوي حهظزَٗخ، ُٝؿظ٢ ٝأٗخ، ٌٛح، ٖٓ ه٬ٍ أكيحع ٗو٤ّٜش.

 ،َ٣َّٔ ٤ّيس أٍٓٔظَٝٗؾ ٗخثٔش ٓغ حُطّلِش ػ٠ِ ؿ٘زٜخ، ك٢ ٢ٓٝ حُ ّٔ ػ٘يٓخ ًخٗض حر٘ظ٘خ حُزٌَ ١لِش، ًخٗض حُ

ص ك٢ حُّّ٘ٞ ٖٓ ىٕٝ إٔ رل٢َُ". حػظويص أّٗٚ  ، "حٗو٢ِٔؼض ٛٞطًخ ٣وٍٞٓٞحؿٜش كخث٢ حُـَكش. ٓ َّ كِْ، ٝحٓظٔ

ََ ٤ٗجًخ، ٝحػظويص أ٠٣ً  ٞص ٓـّيًىح، رٞط٤َس أػ٠ِ رو٤َِ. حٓظ٤وظض رٌَ٘ ٜٗل٢ّ ُْٝ ط ّٜ ّْ ٓٔؼض حُ خ طٔظ٤وع. ػ

س رٞط٤َأّٗٚ كِْ، كخٓظيحٍص ٝأ َّ س حُؼّخُؼش، ٌٝٛٙ حُٔ َّ ٞص ُِٔ ّٜ س ػخ٤ُش ٍحىص إٔ طٌَٔ ٜٗٞٓخ، ػ٘يٓخ ٓٔؼض حُ

ػٞحٕ ه٤ِِش، ٓوطض ُٞكش ًخٗض ا٠ُ حُـخٗذ ح٥هَ ٜٓ٘خ. ٝرؼي  شرل٢َُ". حٍطزٌض ٝٗوِض حُطّلِ ٝرّ٘يس: "حٗو٢ِ

ٓؼِّوش ػ٠ِ حُلخث٢، كٞم حٌُٔخٕ ك٤غ ًخٗض حُطّلِش ٗخثٔش. ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٔلن ٝؿٚ حُطّلِش أٝ طـَكٜخ 

خ ٤ُ٘و ًً ّٕ هللا أٍَٓ ٬ٓ  ٌ ك٤خس رل٢َُ.رّ٘يس. حُظّل٤َٔ حُٞك٤ي ٛٞ أ

، ً٘ض أهٞى ٤ّٓخٍس ك٢ ٤ُِش ػخٛلش، طلض ٓطَ ٗي٣ي، ك٢ ٣َ١ن ٤ٖٗٔك٢ أٝحثَ أ٣ّخّ ًٜ٘ٞط٢، كٞح٢ُ ػخّ 

ّٔخػش ٣َٓٗٓغ ؿ٘ٞد ٣ٞؿ٤ٖ، أ٣ٍٝـٕٞ. ً٘ض أهٞى رَٔػش  ح. طو٣َزًخ ٬٤ًٓ ك٢ حُ ًَ ؽ ًؼ٤ َّ ، ػ٠ِ ٣َ١ن ٓظؼ

ّٕ كـؤس و٤خىس ٓ٘لٖ كخّى ػ٠ِ حُط٣َّن، حٓظيحٍص ػـِش حُك٤ٔخ ً٘ض أهظَد ٖٓ  ّ٘ٔخٍ رٌَ٘ كخّى، ًٔخ ُٞ أ ا٠ُ حُ

س هل٤ّش حٗظِػظٜخ ٢ّ٘ٓ. أٓخ٢ٓ ٓزخَٗس ًخٗ ّٞ َّ  ضه ّٞ ٝأٓ . ًخٕ ٜخٗٔخُ ػٖٗخك٘ش ٓلطّٔش. ً٘ض هي طـّ٘زظٜخ ُِظ

خ، ًٝخٗض ٤ّٓخ ًٓ حٗظِػض ػـِش حُو٤خىس ٖٓ ٣ي١ كـؤس، ٝحٓظيحٍص  ٍس ٓلطّٔش ٓظٞهّلش أٓخ٢ٓ ٓزخَٗس.ظ٬

٤ّخٍس رّ٘يس ٗل ّٔ ص ٤ّٓخٍط٢ ر٤ٖ حُ َّ ّ٘خك٘ش حُظ٢ ٖٓ ؿٜش ح٤ٔ٤ُٖ، ٞ ح٤ٔ٤ُٖ. ٓ ّ٘ٔخٍ ٝحُ ٤خٍس حُظ٢ ٖٓ ؿٜش حُ ّٔ حُ

خ ٝحكًيح ر٤ٖ حُ ً٘ ّ٘خك٘ش. ُْ أهٓغ كخٍم ٫ ٣ظـخُٝ اٗ ٤خٍس حُٔلطّٔش ٝحُ ح ًٌٜح. ُوي حٓظيحٍص ّٔ ًَ خ أرًيح أٓ ًٓ ظزَ ٣ٞ

س هل٤ّش هخٍؿ ّٞ  ًخٗض طٔٔي حُٔوٞى رٌَ٘ ٓٔظو٤ْ. ّٟي ٣ي١ حُظ٢ػٖ ٤ٓطَط٢، ٝ شػـِش ٤ّٓخٍط٢ رٞحٓطش ه

ح ٓٔخػ٬ً.٤ٕ٢ٔك٢ ٝهض ٓخرن، ك٢ أٝحهَ ػخّ  ًَ ٍ ٓ٘ش ٖٓ حٛظيحث٢، حهظزَص أٓ ّٝ  ، ه٬ٍ أ
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 اخزجبس انؼًىد انفمشٌ انًهزىٌ

لخء، ؿخءص ا٢ٔ٣ رؼي إٔ أكَُٗخ، ُٝؿظ٢ ٝأٗخ، رؼٞ حُظوّيّ ك٢ ًٔذ حُلْٜ ٌُِظخد حُٔوّيّ ر ّ٘ ٟٔٞٞع حُ

 ِ٘ي.ى كَٕٓٞ ا٠ُ رٍٞطٓٔزَ ٓخ

س أهَٟ. َّ ّْ ك٠َص ٝكي١ ٓ س، ٖٝٓ ػ َّ ًّ٘خ  أهخٓض رلِٔش طز٣َ٤ّ٘ش ك٢ هخػش رٍٞطِ٘ي. ك٠َٗخ أٗخ ُٝٝؿظ٢ ٓ

ؼ ّٔ حد أّٗٚ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ "ٗظلوّي" ػّيس طؼخ٤ُْ ٝطـ ّٞ خص ى٤٘٣ّش. ُْ أٓظطغ حُّيهٍٞ رٔزذ ًؼَس حُل٠ٍٞ، كوخٍ ٢ُ حُز

 ٔز٠٘ ٗلٞ حُوِق، ِٝٝٛض ا٠ُ ٜٓ٘ي رخثْ.أطَِّٔ ٖٓ حُزخد حُوِل٢ إ أَٓػض. ٤٘ٓض أٝ ٠ًٍض كٍٞ حُ

ٍؿَ ػـُٞ ٓوؼي، ٖٓ ٤ّٓخٍس ٓظٞهّلش هَد رخد حَُٔٔف. ًٛزض  ٣لخ٫ٕٝ اهَحؽ ًخٗض حَٓأس ١ٝلَ

ح ك٢ حُؼٔٞى حُلو١َ  ؿَ حُظٞحء ٤ٓجًخ ؿّيً َّ ٖٓ ىحء حُٔلخَٛ أّ ػخٛش ؿٔي٣ّش ٌٓ٘  –ُٔٔخػيطْٜ. ًخٕ ػ٘ي حُ

ًَّٙ ح٥ٕ.  ّ٘لوش.ح٫ُٞىس، أّ َٓٝ آهَ ٫ أطٌ خ، ٝٓ٘ظَ ٣يػٞ ُِ ًٓ ح طٔخ ًِ  ًخٕ ػخؿ

ّ٘خ ٖٓ حٍُٞٛٞ رٚ ا٠ُ رخد حَُٔٔف. ك٢ حُٞحهغ، ُْ ٣ٌٖ ٤ٓٔٔق ٢ُ ٖٓ حُّيهٍٞ ُٞ ُْ أًٖ أٓخػي ك٢ كَٔ  ٌّ طٔ

َّ٘س حٍُٜٔ٘ٞس.  ٌٛح حُٔوؼي ا٠ُ حُّيحهَ. كوي ؿخء ٖٓ أؿَ إٔ ط٘ل٤ٚ حُٔز

٤ّيس ٓخى ك٤َٕٓٞ هزَ حُويُْٓ ٣ٌٖ ربٌٓخٗ٘خ ٬ٓهخس  ّٔ ربػخىس  ش. ُْٝ ٗٔظطغ ًُي أ٠ً٣خ رؼي حُويٓش. ٓخػيصُ حُ

 حُٔوؼي حُوخثذ ا٠ُ ٤ّٓخٍطْٜ.

٢ٗ إٔ أٍُٝى ك٢ حُز٤ض ٝأ٢ِّٛ ٖٓ أؿِي.  َّ لخء، ٣ٔ ّ٘ هِض ُٚ هزَ إٔ ٣َكِٞح، "إ ً٘ض كوًّخ طَؿذ ك٢ حُ

س ك٢ ىحهِٜخ ٢ٌُ ط٘ل٢ أكًيح. ٫ٝ أٗخ.  ّٞ ٤ّيس ٓخى ك٤َٕٓٞ أ١ّ ه ّٔ ٣٘ل٢. ٢ٌُّ٘ أػَف  كو٢ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ هللا٤ُْ ُِ

٤ّيس ٓخى ك٤َٕٓٞ  ّٔ ّٕ هللا ٓٞف ٣ٔٔغ ٢ّ٘ٓ ًٔخ ٤ٓٔٔغ ٖٓ حُ كو٢  آيُذإ  –ٓخ ٝػي رؤٕ ٣وّٞ رٚ، ٝأإٖٓ أ

ّ٘وٚ ح١ٌُ ٢ِّٜ٣ ُي". ثه، ٝط٠غ ا٣ٔخٗي هللارٔخ ٝػي رٚ   ٛٞ ٤ُْٝ رخُ

 ٛ٘خى.ا٠ُ زض أػط٢ٗٞ ػ٘ٞحْٜٗ، ؿ٘ٞد كٞٓظَ ٍٝى. ك٢ ح٤ُّٞ حُظّخ٢ُ، حٓظؼَص ٤ّٓخٍس أه٢ ٍح٤َٓ، ًٝٛ

ّٕ هللا ٣لَٝ أ٣َٖٓ:  لخء، أ ّ٘ ( ٣ـذ ػ٤ِ٘خ إٔ ُٔوي طؼِّٔض، ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓظ٢ ٌُِظخد حُٔوّيّ ػٖ ٟٓٞٞع حُ

ٍٓٞ ح٠ُٝ٧  َّ  َؤيٍ( ػ٤ِ٘خ إٔ ٕٝ ،(ٕٕ: ٖٗللع ٝٛخ٣خٙ ٝٗوّٞ رخ٧ٍٓٞ ح٤َُّٟٔش أٓخٓٚ )ٍٓخُش ٣ٞكً٘خ حُ

 (.٤ٕ: ٤رلّن )اٗـ٤َ ٓظ٠ّ 

ّٕ حٌُؼ َّ ٝٛخ٣خ هللا رخُطّزغ ً٘ض أىٍى أ ِٞح ٍرّٔخ ا٠ُ كْٜ حُٟٔٞٞع كٍٞ كلع ً ّٛ اّٗٚ  –٤َ ٖٓ حُّ٘خّ ُْ ٣ظٞ

ؿزش ك٤ٜخ. ٌُٝح، رؼٞ ح٣ٌُٖ ٣َٟ كؼ٬ً ٓخ ك٢ حُوِذ.  َّ كؼ٬ً ٣٘لٕٞ، ٍؿْ أّْٜٗ  َؤيُىٌاّٜٗخ ٍٝف حُطّخػش ٝحُ

. ك٢ ٌٛٙ حُلخٍ، ُؼىاَط٤ُٔٞح "كخكظ٤ٖ حُٞحٛخ٣خ" رظّ٘يى. ٌُٖ ػ٘يٓخ طؤط٢ ٓؼَكش حُلو٤وش، ٣ـذ ػ٤ِْٜ إٔ 

 ّٕ ّٕ هللا ًخٕ ٣َ٣ي ٢ّ٘ٓ إٔ أكظق أًٛخٕ ٛئ٫ء حُّ٘خّ كٍٞ حُٞٛخ٣خ، ٝأ ًيح أ ًّ ٢ٛ حُظّؼّي١ ػ٠ِ  انخطُّخً٘ض ٓظؤ

 .هللاهخٕٗٞ 

٫ً حٌُظخرظ٤ٖ حًٌٍُٔٞط٤ٖ أػ٬ٙ، َٝٗكض رؼيٛخ ٓخ ً٘ض أطؼِّْ ػٖ هخٕٗٞ هللا ٌٓ٘ ّٝ ٓظّش أَٜٗ  رخُظّخ٢ُ، هَأص أ

ّٚ ػٖ ٓ –  ١٩خػش هللا. اإلسادحزض هللا. ً٘ض أ٣ٍي إٔ أػَف ٓخ اًح ًخٕ ٌُٜح حُٔوؼي ُٝٝؿظٚ ٍٝف ٝرخ٧ه

ُْ ٣ٌٖ حُٟٞغ ًٌُي. ٝؿيص أّٜٗٔخ ٖٓ أطزخع ؿٔخػش "حُز٘ظخًٞٓظَ" )حُؼَٜ٘س(. ًخٗٞح ٣ل٠َٕٝ ا٠ُ ح٤ٌُ٘ٔش 

ح ػٖ "حُٞهض حُط٤ّّذ" ح١ٌُ ٖٓ أؿَ "حُٞهض  ًَ ٣ٔظٔظؼٕٞ رٚ ك٢ حُط٤ّذ" ح١ٌُ ٣و٠ٞٗٚ ٛ٘خى. طٌِّٔٞح ًؼ٤

ّٕ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ط٤ؼٞح هللا.ٓٔؤُش ح٤ٌُ٘ٔش. كوي ٓوَٝح ٖٓ  ٕ ك٢ ا١خػش هللا هِض ُْٜ ١خُٔخ أّْٜٗ ؿ٤َ ٓٔظؼّيٝ أ

ٗش ُِ٘لخء، ُٖ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أ٢ِّٛ  ّٝ  ِٚ.ٖٓ أؿٝح٩ٓظؼخٍ ر١َٝ٘ هللا حُٔي
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 هم كبٌ هزا يالًكب؟

ؿَ حُزخثْ. ٌُٖ ًٛ٘ٚ ُْ ُوي ًخٗض ٌٛٙ حُلخُش ػزجًخ ػو٬٤ً ػ٠ِ ٢ً٘ٛ. كوي ٗؼَص ر٘ َّ لوش ػ٤ٔوش طـخٙ ٌٛح حُ

ّٕ هللا ٫ ٣ٔخّٝ ٓغ  حُوط٤جش. ٣ٌٖ ٟؼ٤لًخ، ًٝ٘ض أػِْ أ

س ػخ٤ٗش، ٝكيع أ٢ّٗ ً٘ض أهٞى ك٢ ٣َ١ن كٞٓظَ. رخُٞ َّ حهغ، ًخٕ رؼي ر٠ؼش أٓخر٤غ، حٓظؼَص ٤ّٓخٍس أه٢ ٓ

 ًٌ ُٔ ٢ً٘ٛ ك٢ ًحى حُٞهض ٜٓ٘ٔ ش أهَٟ، ُْٝ ٣ٌٖ ٌٛح حُ ّٔ خ٢ُ أرًيح. ً٘ض ٓٔظـَهًخ ك٢ حُظّل٤ٌَ وؼي ػ٠ِ رخ رٜٔ

 رو٤٠ّش أهَٟ.

س أهَٟ  َّ ح إ ًخٕ ػ٢ِّ إٔ أٍُْٝٛ ٓ ًّٞ ٌَّص ط ًَّطٚ. ك ٌُٖ ػ٘يٓخ ِٝٛض ا٠ُ حُظوخ١غ ك٤غ ٣ٌٖٔ حُٔوؼي، طٌ

كوي ٓوَٝح ٝحٓظِٜأٝح رلٌَس ح٩ٓظ٬ّٔ ١٩خػش هللا.  اّٗٔخ ك٢ حُِلظش ٗلٜٔخ، أ١خف حُٔ٘طن رخُلٌَس. –

ش حُظ٢ ً٘ض ٖٓ أؿِٜخ.أهَؿظْٜ ػ٠ِ ح٧ ّٔ  ػَ ٖٓ ٢ً٘ٛ، ٝػيص ا٠ُ حُظّل٤ٌَ رخُٜٔ

ّْ كيع أَٓ ؿ٣َذ.  ػ

َّ ٣يٍٝ ٗلٞ  ك٢ حُظّوخ١غ حُظّخ٢ُ، حٓظيحٍص ػـِش حُٔوٞى طِوخث٤ًّخ ٗلٞ ح٤ٔ٤ُٖ. ٗؼَص رخُٔوٞى ٣يٍٝ. هخٝٓظٚ. ظ

ط٢ ػ٠ِ حُلٍٞ، ٧ػخًْ ًُي ٝأهٞى حُؼـِش ا٠ُ ح٧ٓخّ. ًخٗض ّٞ َّ ه ط٢ ىٕٝ ؿيٟٝ.  ح٤ٔ٤ُٖ. حٓظويٓض ً ّٞ ه

ط٢. حٓظيحٍص ح٤ُّٔخٍس ٗلٞ ح٤ٔ٤ُٖ، ا٠ُ ٗخٍع ًخٗض  ّٞ َّ ه س هل٤ّش طي٣َ حُٔوٞى ّٟي ً ّٞ ٣زؼي ػٖ ر٤ض حُٔوؼي ه

َّ٘م.  ٓٔخكش ك٢ّ ٗلٞ حُ

٤ٛق. ُْ حًٖ أػِْ ٓخًح أكؼَ. َّ ٤ّخٍس هَد حُ ّٔ ح ًٌٜح ٖٓ هزَ. أٝهلض حُ ًَ  ُوي هلض. ُْ ٣ٔزن ٢ُ إٔ حهظزَص أٓ

ٌَّص، "كًٔ٘خ، ٓٞف أهٞى ا٠ُ آهَ ًخٕ ح٧ٝحٕ هي كخ ص ُِؼٞىس ػ٠ِ ٣َ١ن كٞٓظَ ك٤غ كًَش ٤َٓ ِٓىكْ. ك

ّْ أػٞى ا٠ُ ٣َ١ن كٞٓظَ". ٚ ٗٔخ٫ً، ػ ـّ  ٌٛح حُل٢ ٝأط

َّ٘م. ٖٓ  ٚ ٗلٞ ح٤ٔ٤ُٖ كو٢. ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٗخٍع ٗلٞ حُ ـّ ّٖ ٣َ١ن ٌٛح حُل٢ّ حُـ٘ٞر٢ ًخٕ ٬٣ٞ١ً، ًٝخٕ ٣ظ ٌُ

َّ هَد ٍِٓ٘ حُٔوؼي.أؿَ إٔ أػٞى ا٠ُ ٣َ١ن كٞٓظَ، َٛص ٓ ح إٔ أٓ ًَّ  ٠ط

ٍص أّٗٚ ٖٓ  َّ حء ح٩هظزخٍ. ه َّ خ أؿزَ حُٔوٞى ٤ُظّـٚ ا٠ُ ٛ٘خ؟" طٔخءُض رخٟطَحد ؿ ًً "َٛ ٣ؼوَ إٔ ٣ٌٕٞ ٬ٓ

ًّي.  حُٔٔظلٖٔ إٔ أطٞهّق ُِلظش ك٢ ر٤ض حُٔوؼي ُِظؤ

 . ّّ ْ ك٢ حُّي ّٔ  ٖٓ هِزٚ.٣وظَد حُو٢ّ ح٧كَٔ ٝٝؿيطٚ ٜٓخرًخ رظٔ

ّٕ هللا أٍَٓ  أهزَطْٜ رخ١ٌُ كيع. ّٕ هللا ٣َ٣ي٢ٗ إٔ أ٢ِّٛ هِض، "أػِْ ح٥ٕ أ خ ٤ُوٞى٢ٗ ا٠ُ ٛ٘خ. أػظوي أ ًً ٬ٓ

طٚ، ٣ٝؼط٤ي كَٛش أهَٟ ُظظٞد ٝطٌٕٞ  –ٖٓ أؿِي  ّٞ ْ ك٢ حُّيّ ٣َ٤ُي ه ّٔ ٖٓ أؿَ إٔ ٣٘ل٤ي ٖٓ ٌٛح حُظٔ

١ ُي ػٔٞىى حُلو١َ حُِٔظ١ٞ ٣ٝ٘ل٤ي ٤ًًِّ  ّٞ  خ.ٓٔظؼّيًح ١٩خػظٚ. ٝإ كؼِض ًُي، كٜٞ ٤ٓٔ

ح إ ً٘ض ط٣َي٢ٗ إٔ أهّٞ رٌُي ح٥ٕ، ٓٞف أ٢ِّٛ ٖٓ أؿِي ٝأ١ِذ ٖٓ هللا إٔ ٣٘ل٤ي ٖٓ حُّيّ حُّٔٔٔٞ.  ًً ا

، ٤ُْٝ هزَ إٔ طظٞد، ٝطزي١ ٍؿزش ك٢ ا١خػش ٓخ طزض ٌُٖ ُٖ أ١ِذ ٖٓ هللا إٔ ٣٘ل٢ ػٔٞىى حُلوَٟ ا٫ اًح

 طَحٙ ر٘لٔي إٔ هللا ٣ؤَٓ رٚ".

٣َٕٝٝ حُيػخرخص كٍٞ ٢ حػ٘خ ػَ٘ ٓخػش ٤ُؼ٤ٖ. ُْ ٣ٌٞٗٞح ٣ِٔكٕٞ ًٝخٗٞح ٣خث٤ٖٔ. ًخٕ ُٚ ٍرّٔخ كٞحُ

 ٢ّ٘ٓ إٔ أ٢ِّٛ. أٍحىٝح"ح٧ٝهخص حُط٤ّّزش" ك٢ "حؿظٔخػخص حُز٘ظخًٞٓظخٍ". 
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٣ض.  ِّ خ، كِْ أٓٔق رخُ ًٔ ُْ أًٖ رؼي هي ٤ِّٛض ك٢ ك٤خط٢ رٜٞص ػخٍ أٓخّ ح٥ه٣َٖ. ُْ أًٖ ًخًٛ٘خ َٓطٔ

ؿَ كو٢ ٝأ٢ِّٛ رٜٔض، َٗكض ُْٜ ًُي، ٝهِض أ٢ّ٘ٗ ٓٞف أٟغ ٣ َّ أ١ّ ٝػ٢  ٢ّٗ٧ ُْ أًٖ أ٣ٍيي١ّ ػ٠ِ حُ

س، إٔ ٣ظيّهَ ٓغ حُـّي٣ّش حُلو٤و٤ّش ٝح٣٩ٔخٕ, ًخٕ ٢ُ ا٣ٔخٕ ٓطِن أّٗٚ  َّ ٓ ٍ ّٝ ٬س رٜٞس ػخٍ ٧ ّٜ حء حُ َّ ًحط٢ ؿ

ْ ك٢ حُّيّ. ّٔ  ٓٞف ٣٘ل٠ ٖٓ حُظٔ

 ٝٗل٢.

ْ ك٢ حُّيّ هي ؿخىٍٙ ػ٠ِ  ّٔ حُلٍٞ ػ٘يٓخ ٤ِّٛض. ٌُٖ، ُل٢ِٗ حٌُز٤َ ٝه٤زش ٍؿؼض ك٢ ح٤ُّٞ حُظّخ٢ُ. ًخٕ حُظٔ

س ػخ٤ٗش، ٛخٍٝح ٣ظٌِّٕٔٞ رِٔحف  َّ كٍٞ أ٢ِٓ، أٛزلٞح ٖٓ ؿي٣ي ٣ٔظولّٕٞ ٣ٝٔوَٕٝ كٍٞ هخٕٗٞ هللا. ٝٓ

 "حُٞهض حُط٤ّذ" ك٢ حؿظٔخػخص "حُز٘ظخًٞٓظخٍ".

ٍِ أكًيح ْٜٓ٘، ُْٝ  . ًخٕ ًُي ٖٓ أًزَ ه٤زخص ح٧َٓ ك٢ ك٤خط٢. ُْرٚ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٢ٗء أًؼَ أٓظط٤غ إٔ أهّٞ أ

 أٓٔغ ٖٓ أ١ّ أكي ْٜٓ٘ أرًيح رؼي ًُي.

 

 وكالء هللا انخفُّىٌ

َّ طخ٣ٍوٜخ )ٍإ٣خ ٣ٞكّ٘خ ح٬ُٛٞط٢  خ ٤َُ٘كٞح ٣ٝلٔٞح ٤ً٘ٔظٚ ١ٞحٍ ً ًٜ ٤ ّٜ ، ٗ: ًٔخٕ هلل ٬ٓثٌش ػ٤ّْٜ٘ ه
َّ ك٢ ٗٞحٗٔ، ٢، ٔ: ٖ؛ ٣ٔ، ٕٔ، ٣، ٔ: ٕ؛ ٕٓ، ٙٔ ك٢ (. ًخٕ ػ٘يٙ ٬ٓثٌش ٣ٕٔ٘ٞ رظٞحَٛ ٓٔظٔ

ش ػ٠ِ ح٧ٍٝ )ٍإ٣خ ٣ٞكّ٘خ  ّٓ ح ػٖ ح٧كٞحٍ حُؼخ ًَ ؛ ٓٔ: ٗ؛ ٣ًَُّخ ٙ: ٘ح٧ٍٝ، ٤َُحهزٞح ٣ٝ٘وِٞح ُٚ طو٣َ

 (.٤: ٙٔأهزخٍ ح٣٧ّخّ حُؼّخ٢ٗ 

 َٓ َّ خ ٤َُٜٔٝح ػ٠ِ أ٫ٝىٙ حُز٤ّ٣َٖ٘ حُٔ٘ـز٤ٖ )أػٔخٍ حُ ًٜ ٤ ّٜ ؛ اٗـ٤َ ٘ٔ: ٕٔٝػ٘ي هللا ٬ٓثٌش ٓؼ٤ّ٘ش ه

َّ ١َهي"(. ٣ؼي هللا: "٧ّٗ ٓٔ: ٣ٔٓظ٠ّ   (.ٔٔ: ٤ٔ)حُِٔح٤َٓ  ٚ ٢ٛٞ٣ ٬ٓثٌظٚ ري ٢ٌُ ٣للظٞى ك٢ ً

(، ٕٔ: ٕٔحػ٘خ ػَ٘ ٖٓ ٬ٓثٌش هللا، ٤ٌٕٓٞٗٞ كخٍٓٞح حُزخد ك٢ حُٔي٣٘ش حُـي٣يس ٤ٍِٗٝ٧ْ )ٍإ٣خ ٣ٞكّ٘خ 

ث٤ْ، ٤ٓوخث٤َ. َّ َّ ٓز٢ ٩َٓحث٤َ. ٣ٌٖٔ ُٜئ٫ء ح٩ػ٘خ ػَ٘، إٔ ٣ٌٞٗٞح ح٥ٕ، ك٢ ٓٔخػيس ح٬ُٔى حُ  ٝحكي ٌُ

٘ٞف ح٬ُٔثٌش ْٛ ٍَٓ. َٓ َٓ. ظَٜٝح ٫رَح٤ْٛ ١ُٞٝ ٝٛخؿَ ٝ َّ  ٝؿيػٕٞ ٝا٤ِ٣ّخ، ٌُِٝؼ٤َ ٖٓ ح٧ٗز٤خء ٝحُ

 ٌَ٘ اٗٔخٕ.ٛئ٫ء ح٬ُٔثٌش ُ٪ٗٔخٕ، ٣ظَٜٕٝ ػخىس، ر ػ٘يٓخ ٣ظَٜٕٝ

(، ح١ٌُ ٛٞ ح٥ٕ ار٤ِْ ٕٔ: ٣ًٌَٔٗ حٌُظخد حُٔوّيّ ػ٬ع ٬ٓثٌش ٖٓ ٍطزش ػخ٤ُش: ٤ُٓٞلٍّٞ )اٗؼ٤خء 

٤ّ٘ط أرٞ ٣ٞكّ٘خ حُٔؼٔيحٕ (، ٣ًَُِّٝخ ٕٔ: ٤؛ ٙٔ: ٣خٕ؛ ؿزَحث٤َ، ح١ٌُ ظَٜ ُيح٤ٗخٍ ك٢ ٓ٘خٓزظ٤ٖ )ىح٤ٗخٍ حُ

ّّ ٣ٔٞع )اٗـ٤َ ُٞهخ ٤ٔ: ٔ)اٗـ٤َ ُٞهخ  (؛ ٝحُؼّخُغ، ٤ٓوخث٤َ، حُٔيػٞ أكي ٍإٓخء ٕٙ: ٔ(، ٫ٝكوًخ ٣َُْٔ، أ

ف ػ٤ِٚ ٣ٜٞىح ًَث٤ْ ح٬ُٔثٌشٖٔ: ٓٔحٌُِٔٔش )ىح٤ٗخٍ  َّ (. ٤ٓوخث٤َ ٛٞ ٍث٤ْ ٤)ٍٓخُش ٣ًٜٞح  (، ٝح١ٌُ ٣ؼ

( ٤ً٘ٝٔش ٕٔ، ٖٔ-ٕ: ٓٔ؛ ٔ: ٕٔح٬ُٔثٌش حُٔؼ٤ّٖ ُلٔخ٣ش ٝٓٔخػيس أٓزخ١ آَحث٤َ ح٩ػ٢٘ ػَ٘ )ىح٤ٗخٍ 

 (.٢: ٕٔحُلو٤و٤ّش ح٤ُّٞ )ٍإ٣خ ٣ٞكّ٘خ  هللا
 

  اإلَجبص انّغبيٍ فٍ انخهك

يغ لّىح نهزفكُش وانًُطك واإلخزُبس  – ػمىالً هِن ك٢ ىحهِْٜ ٛٞ هللا ٣ؼ٤ّٖ ٓٔئ٤ُّٝخص ح٬ُٔثٌش، اّٗٔخ 

 !وانمشاس
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س هللا ك٢ حُوِن ٫ طٔظط٤غ حٕ طوِوٚ رٌُٖ ًخٕ ٛ٘خى  ّٞ ح، كظ٠ّ ه ش ؿّيً ّٔ حٌُخِٓش  انّشخصُّخ –أَٓ لؼَ ٤ِٓس ٜٓ

خُلش، حٌُخٓ٘ش ك٢ هللا ٝحٌُِٔش! ّٜ  ٝحُٔوّيٓش ٝحُ

ّ٘و٤ّٜش  رزطّىس٣ـذ إٔ  ّ٘وٚ ح١ٌُ ٓظٞؿي وػضو ثبخزُبسٌٛٙ حُ  .ٚك٤ حُ

ٕ ؿ٤ًّيح ّٝ ح ى ًً ّ٘و٤ّٜ  –ٌٛح ح٧َٓ حُؼظ٤ْ حُل١ّٞ٤ حُزي٢ّٜ٣  ا خُلش ٢ٛ أٍٝع ػَٔ ٣ٌٛٙ حُ ّٜ  ٌٖٔش حُٔوّيٓش ٝحُ

ّٔخ٢ٓ حُٔطِن! ٛيكٚ حُّٜ٘خث٢! نهذفه٢ٛ أ٠ً٣خ ح٤ُِٓٞش  –إٔ ٣٘ـِٙ  حُوي٣َ هلل حُوخُن   حُ

 !كُفٌُٖ 

ٍ. ٢ٛ طظطِّذ حُو٤خٍ ٝح ّٞ ٍ، ٣ـذ ػ٠ِ ٌٌٛح ٗو٤ّٜش إٔ طظط َّ َّ ٤ٌُِخٕ حُٔ٘لَٜ ح١ٌُ ٓٞف أً ُوَحٍ حُل

ٝف حُويّ، ح١ٌُ  َّ ّ٘و٤ّٜش. ٌُٖ رؼي، كظ٠ّ ػ٘ي ًُي حُل٤ٖ، ٣ـذ إٔ طٟٞغ ٖٓ هزَ ٝرٞحٓطش حُ طوِن ك٤ٚ حُ

 ٔ٘لٜخ.٣ٝٔظط٤غ إٔ ٣ ،ِٔي ٌٌٛح ٗو٤ّٜش ٛخُلش٣ٛٞ ٝكيٙ، 

خُلش؟ ّٜ ّ٘و٤ّٜش حُ  ٌُٖ ٓخًح ٗؼ٢٘ رخُ

خُلش، ٛ ّٜ ّ٘و٤ّٜش حٌُخِٓش حُٔوّيٓش حُ  ٢ حُويٍس ك٢ ٌٌٛح ٤ًخٕ ٓ٘لَٜ، ػ٠ِ حُظّل٣َن ر٤ٖ حُط٣َّن حُلنّ حُ

ل٤ق، ّٜ ٕ ُظـِّذ خًػح٩ٝ –هلل ُٝط٣َوٚ حٌُخَٓ  ٌخَٓ ىٕٝ ١َٝٗحٍُحى١ ح٩ٓظ٬ّٔ ٝح٩ ،ٝحُط٣َّن حُوطؤ ٝحُ

ّٕ  ٤ُلْٔ كظ٠ّ ّٟي ح٩ؿَحء –هللا ػ٤ِٚ  حط٤ّش، ٤ُؼ٤ٖ ٣ٝلؼَ ٓخ ٛٞ ٛٞحد. ٝكظ٠ّ ك٤ٜ٘خ، كب ٌّ ؿزش حُ َّ ٌٛٙ  أٝ حُ

ّ٘و٤ّٜش حُٔوّيٓش ٢ٛ ٛزش ٖٓ هللا ل٤ق ُِل٤خس(  شػ. ٢ٛ طؤط٢ ػ٘ي ح٩ًػخٕ هلل ١٩خحُ ّٜ ٗخٓٞٓٚ )٣َ١ن هللا حُ

ّ٘وٚ ىحهَ ٤ًخٕ  ٍ ًُي ٣َٝؿذ رٚ.حُ َّ  ح١ٌُ ٣و

ّ٘و٤ّٜش حٌُخِٓش ا٫ ٖٓ ػ٘ي هللا، رطزؼٚ ُٜخ ك٢ ٤ًخٕ ه٤ِوظٚ، ػ٘ي حُوزٍٞ ح٩ٍحى١، ك٢ حُٞحهغ، ٫ طؤِص  ٌٛٙ حُ

 رؼي طـَرش هخ٤ٓش.كظ٠ّ 

ّْ ك٢  ٓض ر٠ؼش ٓوخ١غ ٌُٜٙ حُّ٘وطش، ٧ّٜٗخ ح٤ُِٓٞش ح٧ػ٠ِ ٝح٧ٛ َّ  هللا ح٩ؿٔخ٢ُ! هذفهي ً

( هِوْٜ ٓغ ػوٍٞ هخىٍس ػ٠ِ حُظّل٤ٌَ ٝحُٔ٘طن ٝح٩هظ٤خٍ ٝحُوَحٍ ٔح٥ٕ، رخُّ٘ٔزش ٬ُٔثٌش ٓخ هزَ حُظّخ٣ٍن: هللا 

ُْٜ رًٞخُش  . ٌُٖ هللا، ٠ٍَُٝس ح٧َٓ، ٓٔقانّصبنخو انذكّ  طشَمه( ً٘ق ُْٜ رٟٞٞف ٕربٍحىس ًحط٤ّش؛ ٝ

َّ ُوزٍٞ ٣َ١ن هللا حُلّن، أٝ  .٤َٟٔ ك ّٙ  ح٩ٗظوخٍ ا٠ُ حُطَّم حُٔؼخًٔش ٖٓ حرظٌخٍْٛ حُوخ

ى ح٬ُٔث٢ٌ،  انًطهكهللا  هذفًخٕ  ًحٓخ َّ ح٩كظٔخٍ ٖٓ ح٬ُٔثٌش؟ اّٗٚ ىٕٝ ّٗي، ح١ٌُ أٛزق ح٥ٕ، رٔزذ حُظٔ

 حُلخثن ػ٘ي حُزَ٘!

حٌُٕٞ  –أط٠ رٚ ا٠ُ حُٞؿٞى  –أٍٝ ح٩هظزخٍ، ٝحُٔ٘خٓزش ٩ٗـخُ هِن ا٣ـخر٢ ٢٤٘ٗٝ، هِن هللا رٜلظٚ 

 ح٤ُٓٞغ حُٔخّى١ رٌخِٓٚ.

ٌَّ هللا، ٝؿخء  ٫ً، هِن هللا ح٬ُٔثٌش. رؼي ًُي، ٧ٝؿَ ح٬ُٔثٌش ٧ٝؿَ حُزَ٘ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٤ُوِوٞح ٫كوًخ، ٗ ّٝ أ

 رخ٧ٍٝ ٝرخٌُٕٞ ًِّٚ، ا٠ُ حُٞؿٞى.

حُطّخهش ٝهٞح٤ٖٗ، ًخُظ٢ حًظ٘لٜخ ح٩ٗٔخٕ ك٢ كوٍٞ   ح٥ٕ، ٤ُْ كو٢ حُٔخّىس، اّٗٔخ ٓؼٜخ ٝك٤ٜخ، هِنهِن هللا

ٕ هللا حُٔخّىس ُظٌٕٞ ٓٞؿٞىس ك٢ حُلخُش حُؼ٣ٞ٠ّش ٝحُـ٤َ حُؼ٣ٞ٠ّش. ّٞ  حُل٣ِ٤خء ٝح٤ٔ٤ٌُخء. ً

ح ح٥ٕ ا٠ُ ح١ٌُ ً٘ق ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ  ًً ً( خلق هللا الّسموات : "فً البدء )بدء الكون الحسّ ٔ: ٔٗؤط٢ ا
ٌّة.إّن واألرض".  ٌّة وحّس  هذه هً ماد
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ٌّة ، فً صٌؽة المفرد. لكن هذا قد كتب للكتاب المقّدس كما قلنا سابقًّا، تجد كلمة الّسموات فً الّنسخة القانون
ٌّة، الكلمة هً فً صٌؽة الجمع  ٌّة. وبالعبر ن تتضمّ  –الّسماوات  –فً األصل من قبل موسى، باللؽة العبر

ا، لٌس فقط أرضنا، إّنما   الحّسً بؤكمله. الكونإذًّ

ا، قد أشٌر وجد الكون كلّه فً الوقت نفسه الذي خلقت فٌه  –بعد خلق المبلبكة  –أّنه فً ذاك الوقت  إذًّ
ا مدّون فً سفر الّتكوٌن دلٌل  فً ،لهذاة قوٌّ  إشارة األرض. أجد  .ٗ: ٕآخر من الكتاب المقّدس، وهو أٌضًّ

 

 املةالخلٌقة الك

ٌّة )الكلمات التً كتبها موسى( ٌّة األصل تفترض خلٌقة كاملة. ٌكشؾ هللا عن نفسه كخالق  الكلمات العبر
ٌّدة االكمال والّضوء والجمال. كّل مرجع فً الكتاب المقّدس ٌصؾ ح ل أّي مرحلة تاّمة من خلق هللا، "ج

ا"  ٌّة بالواقع، تحكً أّول آٌة من اإلنجٌل عن الخلٌقة  كاملة. –جّدًّ ٌّةاألصل ٌّته الحّس بما  –الكون  – افً كل
ا.  –األرض، منذ مبلٌٌن الّسنٌن رّبما  افٌه ا تاّمًّ ًٌّ كخلٌقة كاملة، جمٌلة وكاملة، عندما صار خلقها عمبلًّ منته

 هللا هو كمالً!

ٌّوب  ناء )المخلوقة "أب ، ٌتكلّم هللا بشكل خاّص عن خلق األرض. قال أّن كّل المبلبكة٢، ٗ: ٣ٖفً سفر أ
ا عندما خلق األرض. هذا ٌظهر أّن المبلبكة قد خلقوا قبل خلق األرض  وعلى  –هللا"( صرخوا فرحًّ

ٌّة هً ماّدة األرجح قبل الكون الماّدي. الّشموس والكواكب و ماّدٌة. المبلبكة خلقت كابنات المجّسمات النجم
ٌّة بشكل فردّي، مكّونة فقط من روح.  روح

خلق اإلنسان. هذا ٌرٌن، أن ٌتعلموا أّن المبلبكة سكنت هذه األرض قبل أن سٌشّكل األمر مفاجؤة للكثٌ
ٌّوب ٌظهر ذلك.  المقطع من سفر أ

 

 ارتكبت المالئكة التً على األرض، الخطٌئة

 مقاطع أخرى تضع المبلبكة على األرض قبل اإلنسان.

ا للترتٌب الّزمنًٙ-ٗ: ٕالحظ فً رسالة بطرس الّثانٌة  "المبلبكة )الذٌن( قد أخطؤوا". ثّم  ً، ٌؤت. أّوالًّ تبعًّ
 وصوالًّ إلى الفٌضان. بعد ذلك، سدوم وعامورة.بالّتسلسل الّزمنً، عالم ما قبل الّطوفان مع آدم، 

كتاب الكتب هذا، الذي ٌحتوي على المعرفة المكشفة من هللا الخالق، ٌخبرنا أّن هللا خلق المبلبكة مكّونة 
ٌّل مبلبكة تصبح مبلبكة خاطبة؟ خلقت المبلبكة مع قّوة فكر، وقرار من الّروح. لكن هل ٌمكنك أن تتخ

ٌّة. بما أّن الخطٌبة هً التعّدي على قانون هللا، فقد تمّردت  ٌّة الّشخص وخٌار، ؼٌر ذلك، فهً ال تملك فرد
 هذه المبلبكة على ناموس هللا، أساس حكومة هللا.

 لكن كٌؾ ومتى خطبت المبلبكة؟

ٌُشفق على مبلبكة قد ٘-ٗ: ٕؾ فً رسالة بطرس الّثانٌة الحظ بانتباه ما ٌكش ؛ "ألّنه إن كان هللا لم 
ٌُشفق على العالم القدٌم بل  أخطؤوا بل فً سبلسل الظبلم طرحهم فً جهّنم وسلّمهم محروسٌن للقضاء ولم 

ا على عالم الفّجار". كلمات اآلٌة السّ  ا للبّر إذ جلب طوفانًّ ا كارزًّ ا ثامنًّ "طرحهم فً ابقة إّنما حفظ نوحًّ
ٌّة جهّنم"، هً عبارة ، التً ال نجدها فً أي مكان آخر من تارتاروس، من تارتارو  ُترجمت من الٌونان

 أو حالة كبح. تعنً مكان تارتاروساإلنجٌل. 
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ٌّة. خطٌبة ما قبل الطوفان، التً تظهر هذه اآل ٌّة تجلب الّدمار العالمً لؤلرض الحّس ٌّة العالم ٌات أّن الخط
ٌّة. الحظ: "... وامتؤلت األرض ذروتها مع الّطوفان، كانت فً كّل أنحاء العالمبلؽت  ، خطٌبة عالم

ا... إذ كان كّل بشر قد أفسد ا..." )الّتكوٌن  ظلمًّ -ٔٔ: ٙطرٌقه على األرض... ألّن األرض امتؤلت ظلمًّ
ا كامبلًّ فًٖٔ ًّ الّرّب... كان نوح رجبٍل باّرًّ أجٌاله. وسار نوح مع هللا"  (. "وأّما نوح فوجد نعمة فً عٌن

ا، دّمر الفٌضان كّل  – (. كّل إنسان قد خطا٤-٣)آٌات  على كّل األرض. لكن فقط نوح "سار مع هللا". إذًّ
 ما عدا نوح وعابلته. –األرض 

ٌّة وخطاٌا أخرى من سدوم وعامورة، فوق منطقة تلك المدٌنتٌن. وجاء الّدمار الحّسً فوق  انتشرت المثول
مار الحّسً فً كّل أنحاء العالم. )وهناك دّ ال كان ها. كانت خطٌبة المبلبكة فً كّل أنحاء العالم؛منطقتهم كلّ 

 سبب لنعتقد أّنه كان فً كّل أنحاء الكون(.

اآلٌات التً ذكرت أعبله، تضع خطٌبة المبلبكة قبل خطاٌا ما قبل الّطوفان التً بدأت مع آدم، قبل خلق 
رض قبل خلق فاجؤة تشكؾ مرحلة من الّسّر! سكن المبلبكة هذه األاإلنسان. وٌجب أن ٌكون هذا م

 اإلنسان.

ًّ ٣ٕوحزقٌال  ٌٗٔكشؾ فً إشعٌاء  ، على عرش ، أّن هللا وضع المبلك الّربٌس لوسٌفورس، كاروب
بوضعه حكومة هللا على األرض. وضع هناك كحاكم على األرض كلّها. أراد منه هللا أن ٌحكم األرض 

 ت حكومة هللا على األرض إلى حٌن تمّرد المبلبكة الخاطبة.ضعوُ  األرض. وقد

لمّدة  ذلك لم ٌكشؾ كم من الوقت سكنت هذه المبلبكة األرض، قبل خلق اإلنسان. من الممكن أن ٌكون
ت. أكثر الحقًّا. إّنما هذه المبلبكة قد خطب الّسنٌن. سوؾ نتكلّم عن ذلك –أو حّتى ملٌارات  –مبلٌٌن 

(. وقانون هللا هو أساس حكومة ٗ: ٖهللا )رسالة ٌوحّنا الّرسول األولى  ي على ناموسعدّ تالالخطٌبة هً 
ا، نعلم أّن هذه المبلبكة، من الواضح أّنهم كانوا ٌمّثلون ثلث المبلبكة كلّهم )رإٌا ٌوحّنا هللا (، قد ٗ: ٕٔ. إذًّ

مبلبكة لٌست الموت، كما هً تمّردوا ضّد حكومة هللا. والخطٌبة تحمل عقوبات. عقوبة خطٌبة ال –خطبوا 
ٌّة  ٌّة وال ٌستطٌعون أن ٌموتوا. قد اُعطً لهذه الكابنات الّروح بالّنسبة لئلنسان. المبلبكة هم كابنات أبد

ٌّة  لتكون ملكهم ومسكنهم. ،الّسلطان على األرض الحّس

 الّدمار الحّسً على وجه األرض.خطٌبة المبلبكة فً كّل أنحاء العالم، كانت نتٌجة 
 

 خلٌقتهعلى  ٌحك  هللا

ا حاكم خلٌقته. هو ٌحافظ على ما ٌخلقه بواسطة حكومته. ما خلقه هللا، قد خلقه  هللا هو خالق. هللا هو أٌضًّ
لٌستخدمه وٌحّسنه وٌطّوره وٌحفظه وٌبقٌه. وهذا اإلستخدام ٌنتظم بواسطة حكومة هللا.  –من أجل هدؾ 

. توّقؾ حفظ "تزٌٌن قالب الحلوى" –تطّور وتحسٌن األرض وقّؾ عندما تمّرد المبلبكة ضّد حكومة هللا، ت
 وكانت الّنتٌجة دمار حّسً لسطح األرض! –وتطوٌر األرض الحّسٌة وكّل جمالها ومجدها األصلً 

ٌّة، أصبح لوسٌفورس إبلٌس الّشٌطان  شٌاطٌن. وصارت مبلبكته ،بهذه الخطٌبة المبلبك

 هللا هو خالق. حافظ وحاكم.

 ر!إبلٌس هو المدمّ 

 :٢-ٙنقرأ اآلن فً رسالة ٌهوذا 
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 "والمبلبكة الذٌن لم ٌحفظوا رٌاستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى                 
ٌّة تحت الّظبلم. كما أّن سدوم وعمورة دٌنونة الٌوم العظٌم                    بقٌود أبد
 ضت وراء جسدوالمدن التً حولهما إذ زنت على طرٌق مثلهما وم                 
ٌّة".                   آخر ُجعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبد

. تظهر اآلٌة األولى كما ذكرنا أعبله، الخلٌقة الكاملة. هللا هو واهب الحٌاة، ٕ-ٔ: ٔنعود اآلن إلى الّتكوٌن 
لى خلق أرض اآلٌة األو تظهر والجمال والكمال. لم ٌؤت إبلٌس إاّل بالّظبلم والبشاعة والنقص والعنؾ.

 دة وجمٌلة حّتى ولو ؼٌر مكتملة. تكشؾ اآلٌة الّثانٌة نتٌجة خطٌبة المبلبكة.كاملة مجٌ

 "ًٝخٗض )ٛخٍص( ح٧ٍٝ هَرش ٝهخ٤ُش". "هَرش ٝهخ٤ُش"، ًِٔخص طَؿٔض ٖٓ حُؼز٣َّش طٞٛٞ ٝرٞٛٞ.

ّٔض طَؿٔش ً  "ًخٗض"ِٔش حُظَّؿٔش ح٧ك٠َ ٢ٛ "هلَ ٝكَحؽ" أٝ "ك٠ٟٞ ٝك٢ كخٍ حٍطزخى ٝحٟٔل٬ٍ". ط

. ر٬ٌّ آهَ، ح٧ٍٝ حُظ٢ هِوض ٕٙ: ٤ٔ، ًٔخ ك٢ حُظ٣ٌّٖٞ "ٛخٍص"ك٢ ٌٓخٕ آهَ ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ ا٠ُ 

ّٕ ٓطق ح٧ٍٝ  ٝكخٍؿش، ًٔخ حُلخٍ ٓغ هَٔٗخ، ؿ٤َ رخ٧َٛ ًخِٓش ٝؿ٤ِٔش، هي ٛخٍص ح٥ٕ ك٠ٟٞ ٝهلَ أ

 ًخٗض ٓـطخس رخُٔخء.

َٓ ٍٝكي كظُوِن ٝطـّيى ٝؿٚ ح٧ٍٝ" )حُِٔح٤َٓ أٝك٢ ُيحٝى ٤ٌُ٘ق ٤ًق ؿّيى هللا ٝؿٚ ح٧ٍٝ: "طَ

ٔٓٗ :ٖٓ.) 
 

  حقٌقة مفاجئة

حء. ا٤ُي ؿِء آهَ ٖٓ حُزؼي ح٠ُ َّ خ ك٢ حٌُظخد خثغ ك٢ حُٔؼَكش، حٌُٔ٘ٞف كخ٤ًُّ ح٥ٕ، ٓلخؿؤس أهَٟ ُٔؼظْ حُو

 حُظّؼ٤ِْ حُؼخ٫.٢ُ حُؼِْ ٫ٝ ؼَكٚ حُّي٣خٗش ٝحُٔوّيّ، اّٗٔخ ٫ ط

ّٝ  ك٢ ٕٖٓ ح٣٥ش  ٍ ٖٓ حٌُظخد حُٔوّيّ، ٓلَ ٍ ٖٓ حُلَٜ ح٧ ّٝ حُظ٣ٌّٖٞ، ٝٛخػُيح، ٫ ٣ٜق رخه٢ حُلَٜ ح٧

ٗظ٤ـش هط٤جش  ،رؼي إٔ ٛخٍص هَرش ٝهخ٤ُش ٍٝ. رَ اّٗٚ ٣ٜق طـي٣ي ٝؿٚ ح٧ٍٝحُوِن ح٢ِٛ٧ ٨ُ

 ح٬ُٔثٌش.

، هي كيع ٌٓ٘ ٝٛخػًيح، ك٢ حُلَٜ حُٔلَٝٝ إٔ ٣ٌٕٞ كَٜ حُوِن ك٢ ح٩ٗـ٤َ ٕٓخ ٣ٞٛق ك٢ ح٣٥ش 

حٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح هي كيع هزَ ح٤٣٬ُٖٔ ٖٓ ػخّ، ٝكوًخ ٌُِظخد حُٔوّيّ. اّٗٔخ ًخٕ  ٓٓٓٙح٢ُ كٞ

٤ّٖ٘ٔ رؼي حُوِن حُلؼ٢ِّ ٨ٍُٝ  !األولىح١ٌُ ٝٛق ك٢ ح٣٥ش  ،ٝحُظ٤ِ٣َٞٗخص ٖٓ حُ

 .سوؾ أعلّق الحقًّا حول طول الّزمن الذي من الممكن أن ٌكون قد مّر، قبل أن تتمّرد كّل مبلبكة األرض

ا وفارؼة، أو فً حال اضمحبلل. هللا لٌس خالق  ا وفارؼة. لم ٌخلقها هللا قفرًّ أصبحت األرض قفرًّ
ٌّة نفسها  (.ٖٖ: ٗٔ األولى كورنثوس )رسالة "تشوٌش" التً تعنً قفر  –توهو  –هذه الكلمة العبر

ش حُؼز٣َّش، ًٔخ ، ك٤غ طَؿٔض "رخ٬١ً". إ حٓظويٓ٘خ حٌُِٔش ح٤ِٛ٧ّ ٣ٔ: ٘ٗٗؼ٤خء وفارغ، قد أوحٌت إل

ٍٛخ. ُْ  َّ ّٔٔٞحص ٛٞ هللا ٛخٗغ ح٧ٍٝ ٝٛخٗؼٜخ. ٛٞ ه ّد هخُن حُ َّ أٝك٤ض ك٢ ح٧َٛ، ٗوَأ: "ٌٌٛح هخٍ حُ

ٍٛخ". ّٞ ٛ ٌّٖٔ  ٣وِوٜخ رخ٬١ً )طٞٛٞ(. ُِ

ٍ ٖٓ ٓلَ حُظ٣ٌّٖٞ )ٛخٍص ح٧ٍٝ ك٠ٟٞ، هلَ ٝكخٍؿش(:  ٕأًَٔ ح٥ٕ ٓغ رخه٢ ح٣٥ش  ّٝ ٖٓ حُلَٜ ح٧

ّٔخثَ( ٔش "ٝػ٠ِ ٝؿٚ حُـَٔ ظِ ٣َّف ػ٠ِ ٝؿٚ ح٤ُٔخٙ. ٝهخٍ هللا ٤ٌُٖ  ٍٝٝف هللا)حُٔل٢٤ أٝ ٓطق ح٧ٍٝ حُ

 (.ٗ-ٍٕٗٞ كٌخٕ ٍٗٞ. ٍٝأٟ هللا حٍُّ٘ٞ أّٗٚ كٖٔ. ٝكَٜ هللا ر٤ٖ حٍُّ٘ٞ ٝحُظِّٔش" )آ٣خص 
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ى ح٬ُٔثٌش طٔزّذ رخُظ٬ّّ. هللا ٛٞ هخُن حٍُّ٘ٞ ٝحُلو٤وش. حٍُّ٘ٞ ٣ َّ ُ ار٤ِْ ٛٞ ٓزظيع حُظِّٔش. طٔ ِّ ٢٠ء ٣ٝؼ

. حُظ٬ّّ ٣ول٢ ح٩ػ٤ٖ٘. َّ ّ٘  حُـٔخٍ، ٝأ٠ً٣خ، ٣ل٠ق حُ

ٍ ٖٓ حٌُظخد حُٔوّيّ، طـي٣ي ٝؿٚ ح٧ٍٝ، ّٝ روِن َٓٝؽ ؿ٤ِٔش  طٜق ح٣٥خص حُظ٢ ط٢ِ ك٢ ٌٛح حُلَٜ ح٧

ّْ هِن ح٧ٓٔخى ٝحُط٤ٍّٞ ٝحُل٤خس حُل٤ٞح٤ّٗش –ٝأٗـخٍ ٝٗـ٤َحص ٍُٝٛٞ ٝٗزخطخص  حػ ًَ  ح٩ٗٔخٕ. ، ٝأه٤

 

 ؼظُىإثهُظ ان

ش ٓخ هزَ حُظّخ٣ٍن. ّٜ ٫ً، هزَ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ح٩ٗٔخٕ، ٗلظخؽ إٔ ٨ٔٗ ك ّٝ  ٌُٖ أ

 ٤ًق كيػض ٌٛٙ حُوط٤جش؟ ٤ًق ريأص؟

ُ ٓخ ٣وِوٚ رٞحٓطش كٌٞٓظٚ. ٓخ هِوٚ، هي هِن ٤ُُ  ِّ ّٖٔ ٣ٝؼ ًَّ، هللا حُوخُن ٣للع ٣ٝل ٝؿيص ٌٛٙ ٔظويّ. طٌ

 ح٧ٍٝ ُظٌُٖٔ ٝطُٔظويّ ٖٓ هزَ ح٬ُٔثٌش ك٢ ح٧َٛ.

، ًٔخ ٣زيٝ )ٍإ٣خ ٣ٞكّ٘خ  –يٓخ ٟٝغ هللا ح٬ُٔثٌش ػ٘ َّ ػ٠ِ ح٧ٍٝ حٌُخِٓش حُـ٤ِٔش  –( ٗ: ٕٔحُؼِغ ٖٓ حٌُ

حٌُخٍٝد  ٤ُٓٞلٍّٞ، –حُـ٤ِِش حُظ٢ هِوٜخ كي٣ؼًخ، ٟٝغ كٞهْٜ ػ٠ِ ػَٕ، ٤ُي٣َ كٌٞٓش هللا، ٬ٓى ٍث٤ْ 

ححُؼظ٤ْ. ًخٕ  ََ ح، ٤ٓوخث٤َ ٝؿزَحث٤َ.ٕ، ك٢ ٍطزش حٌُخٍٝد ٌٛٙ، حُؼخ٤ُٛ٘خى ًخث٘خٕ حػ٘خٕ آه  ش ؿّيً

س هللا إٔ ٣وِن،أػِ ًٔخ ٛٞ ٌٓ٘ٞف كظ٠ّ ح٥ٕ، ٛئ٫ء ْٛ ّٞ ٝ ػ٘ي ٠ ٓخ ك٢ ه َّ ٗش ٖٓ حُ ّٞ ًخٕ ف. حٌُخث٘خص حٌُٔ

س ٤ُٓٞلٍّٞ ٌٛح، ًخثً٘خ هخٍهًخ، رـٔخٍ ٓيٖٛ ٝػظ٤ْ،  ّٞ ًخَٓ  –ٝاَٗحهش ٓزَٜس، ٝٓؼَكش ػظ٤ٔش ٝكٌٔش ٝه

ًَّ، ٛ٘خى أَٓ ٝحكي ٫ ٣ٔظط٤غ هللا إٔ ٣وِوٚ طِوخث٤ًّخ ٝػ٠ِ حُلٍٞ طٔخ (. اّٗ ٘ٔ: ٣ًٕٔخ هِوٚ هللا! )كِه٤خٍ  ٌ

خُلش. ّٜ ّ٘و٤ّٜش حٌُخِٓش حُ س حُو٤خٍ ٝحُوَحٍ، ٝا٫ ُٔخ  رؤَٓ ٓ٘ٚ، ٝٛٞ حُ ّٞ ٌُح، رلٌْ ح٠ٍَُّٝس، هِن هللا ك٤ٚ ه

 .ك٣َيس ًخثً٘خ ًحص ٗو٤ّٜش حٓظطخع إٔ ٣ٌٕٞ

خَٓأس طوزِ هخُذ ح٧َٓ، ر ًُي وِن هللا رٔزيأ حُؼّ٘خث٤ّش. ٗزّٚح. ٣كو٤وش ُْ طلْٜ أريً ٣ـذ َٗف ػ٘ي ٌٛٙ حَُٔكِش، 

ػ٘يٓخ  كِٟٞ. ػ٘يٓخ طوَؽ حُوخُذ ٖٓ حُلَٕ، ٫ ٣ٌٕٞ ػِٜٔخ هي حٗظ٠ٜ ا٠ُ إٔ ط٠غ ػ٤ِٚ طـ٤ِلش ح٣ٌَُٔخ.

 هِن هللا ح٧ٍٝ ًٝٞحًذ أهَٟ، ًخٕ ٗظخّ حُؼّ٘خث٤ّش ٌٛح ٓؼ٤ًّ٘خ.

٤ٜش أٝ ٌٓظِٔش رؼي. هٜي هللا إٔ ٣ِ٣ي ح٬ُٔثٌش ٌٖ ه٤ِوش ٓ٘ظُْ ط خطش. ٌُّٜ٘كظ٠ّ ٌٛٙ حُّ٘وٓخ هي هِن ًخٕ ًخ٬ًٓ 

ّٔ٘ٞٛ ػِْٜٔ ّٙ ػ٠ِ ٓطق ح٧ٍٝ. هٜي ْٜٓ٘ إٔ ٣ؼِٔٞح كٞم ٓطق ح٧ٍٝ، ٤ُل ِٞٛخ حُوخ ّٔ خ ٣ِ٣ّٝ٘ٞٛخ ٣ٝـ

 ر٬ٌّ آهَ "إٔ ٠٣ؼٞح حُظّـ٤ِلش ػ٠ِ هخُذ حُلِٟٞ". –

ش. ٫ ٣ٌٖٔ هِن ٗو٤ّٜش ًخِٓش ٛخُلش رلؼَ أَٓ. رلٌْ ٣٘طزن ٓزيأ حُؼّ٘خث٤ّش ٗلٔٚ ػ٠ِ هِن ح٬ُٔثٌ

ح٠ٍَُّٝس، ططِّذ ٖٓ ح٬ُٔثٌش ٗلْٜٔ، إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ ىٍٝ ك٢ طط٣َٞ ٗو٤ّٜش، ٝهِوْٜ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظٚ كؼ٤ًِّخ 

ّ٘و٤ّٜش.  ا٠ُ إٔ طظٌخَٓ ٌٛٙ حُ

 

 الدمًب إثهُظ نىعُفىسط، 

ٝػش حُؼظ٤ٔش ٌٍُٝس ٓ َّ وِٞهخص هللا ٌٛٙ. ٓوطؼ٤ٖ ٓوظِل٤ٖ ٖٓ حٌُظخد أ٣ٍي ٌْٓ٘ إٔ طيًٍٞح رٌَ٘ ًخَٓ، حُ

 كخُش حُوِن ح٤ِٛ٧ّش ُٜخ.ػٖ ٣وزَحٗخ حُٔوّيّ، 
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٫ً، ٫كع ٓخ ٣ٌ٘ق ك٢ اٗؼ٤خء  ّٝ ٖٓ حُو٣َذ ّٓ٘خ ح٥ٕ، ك٤ٖ ٤ٓظيٗٔأ ِّ ّهَ هللا . )٣زيأ ٌٛح حُلَٜ حٍُٜٔ٘ٞ، رخُ

 ،ك٣ًَّٜخ٤ُْ رخ٠ٍَُٝس أٝ  ٤ُْ – ٤ٌُٞٗٞح ػز٤ًيح ٗؼذ آَحث٤َ ٤ٓئَٓ. ح٢ُُّ٧ ك٢ أٍٓٞ ٌٛح حُؼخُْ

ػيٝح رٜخ ك٢ ٝٓٞف ٣ظيّهَ هللا ٣ٝؼ٤ي  -ح٩َٓحث٤ّ٤ِ٤ٖ أٝ ٣ًٜٞح  ُٝ  ح٧َٛ(.رْٜ ا٠ُ أٍْٟٜ ح٣ٌُٖ 

ّد ٖٓ طؼزي ٖٝٓ حِٗػخؿي ٖٝٓ حُؼزٞى٣ّش                    َّ   "٣ٌٕٝٞ ك٢ ٣ّٞ ٣َ٣لي حُ

ِٞ ٌح حَُٜ حُوخ٤ٓش حُظ٢ حٓظُؼزيص رٜخ. أّٗي ط٘طن رٜ                      ػ٠ِ ِٓي رخرَ ٝطوٍٞ.  ـ

ّد ػٜخ ح٧َٗحٍ ه٤٠ذ                      َّ َّٔ حُ  ٤ًق رخى حُظّخُْ رخىص حُٔـطَٓش. هي ً

ّ٘ؼٞد                      رٔو٢ َٟرش ر٬ كظٍٞ حُٔظ٢ِّٔ رـ٠ذ حُٔظِّٔط٤ٖ ح٠ُّخٍد حُ

 (.ٙ-ٖػ٠ِ ح٧ْٓ رخٟطٜخى ر٬ آٔخى" )آ٣خص                    

ٖٓ ٛٞ أٓخٓ٘خ ٤ُؤص رؼي ّٜ ْ ػٖ ِٓي رخرَ حُوي٣ٔش، ٗزٞهٌ ٣ٗظٌِّ  الٌٛح  ِّ ِّْ ٌاّٗٔخ ٤ُْ رزؼ٤ي. اّٗٚ ٣ظ –َ. ٌٛح حُ

َ حُوي٣ْ ًحى. اّٗٚ ٣ظٌِّْ ػٖ ح١ٌُ ٤ٌٕٓٞ كخًْ "حٓزَح٣ٍٞ١ّش ٍٝٓخ حُٔوّيٓش" ّٜ زٞهٌٗحُو٤ِلش حُلي٣ؼش ُ٘ػٖ 

خ ه٣َذ  ّٔ حطّلخى ٖٓ ػَ٘س أْٓ  – ٍٝٝر٤ّش ٓظّليس" ح٥ط٤ش ه٣َزًخٗٞع ٖٓ "٣٫ٝخص أ –حُظ٢ ٓظوخّ ٖٓ ؿي٣ي ػ

ّٔٞم حُٔ٘ظًَش ح٤ُّٞ )ٍإ٣خ ٣ٞكّ٘خ  (. ُٖ طٌٕٞ ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ طِي ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ّش ح٥ط٤ش ٣ٔ٢ٜ٘ٞ ٖٓ، أٝ ٢ِ٣ حُ

 ه٣َزًخ. 

إ ً٘ض طؼَف ٖٓ ٛٞ آَحث٤َ ح٤ُّٞ، ٝأٗخ ُٔض أػ٢٘  –ٓٞف طـِٝ أٍٝٝرخ حُٔظّليس ٌٛٙ، ر٤ض آَحث٤َ 

َّ ٣َ٘ٔ ف رخ٩َٓحث٤ّ٤ِ٤ٖ ح٤ُّٞ. ٝح، حُٔؼ٣ًَٜٞ َ٘كٜخ. ٞؿي ٌٓخٕ ٛ٘خ ُػيى ٖٓ حُّ٘زٞءحص، حُظ٢ ٫ ٣ ٌٛح ً

خ٢ٗ "ح٣٫ُٞخص حُٔظّليس ٝر٣َطخ٤ٗخ ك٢ حُّ٘زٞءس"(. )َٗ٘ف ٌٛح ـّ  ك٢ ًظخر٘خ حُٔ

ّْ حُظـِّذ ػ٤ِٚ  طٚ  رخٌُخَٓ، رظيّهَ ح٤ُٔٔقٌُٖ ٤ٌٕٓٞ "ِٓي رخرَ" ٌٛح، ك٢ ُٖٓ ٌٛٙ حُّ٘زٞءس، هي ط ّٞ حُل٢ّ ك٢ ه

 ٝٓـيٙ. أًَٔ:

َّٔٝ ٣لَف ػ٤ِي                    خ. كظ٠ّ حُ ًٔ َّ ح٧ٍٝ. ٛظلٞح طَّٗ  "حٓظَحكض ح١ٔؤّٗض ً

 (.٣-٢٘خٕ هخث٬ً ٌٓ٘ حٟطـؼض ُْ ٣ٜؼي ػ٤ِ٘خ هخ١غ" )آ٣خص ٝأٍُ ُز                   

ش ٛ٘خ. أٍُ ُز٘خٕ، حُٜٔ٘ٞ)أٝى إٔ أىهَ حُو٤َِ  ّٔ . ٣زو٠ ٌٚخٍِٓ ك٢ ح٩ٗـ٤َ، ٣وطغ طو٣َزًخ رٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُٜٔ

ٍطٜخ. ّٞ ّٕ أ كو٢، كل٘ش ه٤ِِش ٖٓ طِي ح٧ٗـخٍ ك٢ أػخ٢ُ حُـزخٍ. ُوي ٗخٛيطٜخ ٝٛ ك٠َ ػ٤ّ٘ش اّٗٔخ، ٖٓ ح٧ٍؿق أ

ػ٠ِ ح٧ٍٝ، ٢ٛ ك٢ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ًخٕ ٓخروَخ، كَّ ٓؼٜيٗخ "حٓزخٓخىٍٝ ًُٞيؽ" ك٢  ٖٓ أٍُ ُز٘خٕ حُٔظزو٤ّش

ّْ ًّ٘خ ٗويّ حٌِٗظَح.  ح. ٖٓ حُٜٔ ًَ ّٕ ٌٛٙ حُّ٘زٞءس، حُظ٢ ًظزض ٌٓ٘  إٔ َٟٗ ٍٛخ ًؼ٤ َ  ٓٓ٘أ ـّ ػخّ هزَ ح٤ُٔٔق، طٔ

ّٕ ٌٛٙ ح٧ٗـخٍ حُـ٤ِٔش ٝحُـ٤ِِشحُ  ، ٓٞف طوطغ رٌَ٘ ٝحٓغ(.ٞحهغ أ

ي٣ٔٗل٢ٌ ٌٛح حُٔوطغ ك٢ اٗؼ٤خء  ـّ ح٢ٌُِّ  ، ػٖ ٓٞص ٌٛح حُِٔي حُز١َ٘ ح٥ط٢، ػ٠ِ أ٣ي١ ح٤ُٔٔق حُٔٔ

س. اّٗٚ ٣ٌ ّٞ َ حُؼ١ٌَٔ، ح١ٌُ ٤ُٓويع ٤ًًِّخ ٖٓ حُو ّٓ ًَ ٌٛح حُِٔي ػ٠ِ أّٗٚ كخًْ ٤ٓخ٢ٓ ًز٤َ ػ٘ي ار٤ِْ، ٝحُٔي

٤ٖ٘ حُو٤ِِش ح٥ط٤ش. ّٔ  هزَ ار٤ِْ، ك٢ حُ
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 ػشػ إثهُظ ػهً األسض

ّْ ٗؤط٢ ا٠ُ ح٣٥ش  ٤ّ٘طخٕ، ا٠ُ ار٤ِْ ٗلٔٚ ٕٔػ ٍ كـؤس، ٌٛح حُّ٘ٞع حُّي١ٞ٤ٗ ٖٓ ار٤ِْ حُ ّٞ ح٬ُٔى  –، ك٤غ ٣ظل

 ٤ْ ٓخروًخ، ٤ُٓٞلٍّٞ:حَُث

زق. ٤ًق هُطؼض ا٠ُ ح٧ٍٝ ٣خ هخَٛ ح٧ْٓ".  ّٜ ّٔٔخء ٣خ َُٛس ر٘ض حُ ٌٛح ٓخ ٛ٘ؼٚ ح١ٌُ "٤ًق ٓوطض ٖٓ حُ

٤خ٢ٓ حُؼ١ٌَٔ حُز١َ٘ طلض ِٓطظٚ  ّٔ ح١ٌُ طٌِّٔض ػ٘ٚ ح٣٥خص  –ًخٕ ٓخروًخ ٤ُٓٞلٍّٞ، رٞحٓطش حُوخثي حُ

 ح٩كيٟ ػَ٘ ح٠ُٝ٧.

ّٔخ١غ"، أٝ "ؿخُذ حٍُّ٘ٞ"، ًٔخ هِوٚ هللا ك٢  آْ ٤ُٓٞلٍّٞ ٣ؼ٢٘ "ٗـْ حُلـَ حُزيء. أًَٔ: "ٝأٗض هِض حُ

ّٔٔٞحصك٢ هِزي أ  ٍكغ ٢ًَّٓ كٞم ًٞحًذ )٬ٓثٌش( هللا".أ ٛؼي ا٠ُ حُ

ّٔٔٞحص.  خ. ًخٕ ػَٗٚ ػ٠ِ ح٧ٍٝ، ٧ّٗٚ ًخٕ ٤ٜٓؼي ا٠ُ حُ ًٔ ٫كع، ػ٘ي ٤ُٓٞلٍّٞ ػَٕ؛ ٛٞ ًخٕ كخً

ّ٘ٔخٍ. أٛؼي كٞم َٓطلؼخص أًَٔ: "ٝأؿِْ ػ٠ِ ؿزَ ح٩ؿظٔخع )ػَٕ  ّٔٔخ١ٝ( ك٢ أهخ٢ٛ حُ هللا حُ

ّٔلخد. أ٤َٛ ٓؼَ حُؼ٢ِّ". )أ٣خص  (. ك٢ حُٞحهغ، ٖٓ حُٞحٟق أّٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٢ٗء ك٢ ًٖٛ ٗٔ-ٖٔحُ

 .خػ٤ًِّ  خ٤ٜزق ٛٞ اًُٜ ٤ُُٓٞلٍّٞ، ؿ٤َ ا١خكش هللا حُوخُن ػٖ ػَٗٚ، 

َّ حٌُ  ٕٞ!ُوي هط٢ّ، ًٔخ ٣زيٝ، إٔ ٠٣غ ٗلٔٚ ٌٓخٕ هللا، كٞم ً

ٓـّيًىح ػٖ حُّ٘ٞع حُز١َ٘: "ٌُّ٘ي حٗليٍص ا٠ُ حُٜخ٣ٝش )ك٢ حُؼز٣َّش، اّٗٔخ ك٢ ح٧ه٤َ، ك٤ٔخ ٣ؼٞى ح٬ٌُّ 

 (.٤ٍٗٔ٘ٞ( ا٠ُ أٓخكَ حُـّذ" )آ٣ش 

س هللا ك٢ حُوِن، ًٌخثٖ  ّٞ ٖٓ طِي حُّ٘وطش، طؼٞى حُلٌَس ا٠ُ حُِٔي حُز١َّ٘, ًخٕ ٤ُٓٞلٍّٞ، حُظّللش ح٧ػظْ ُو

َّٓ ٛخٗؼٚ حُ٘و٢ّٜ ٓوِٞم كَى١ّ، ٣ٜيّ  َّ  –ى، ٓؼَ كَحٌٗ٘٘ظخ٣ٖ حُٔٔن، ٤ُي َّ ِٓطخطٚ ٤ُلٌْ ً ٣ٝظّوٌ ً

 حٌُٕٞ.

ّٔٔخء، ك٢ ُٓ٘٘خ حُلخَٟ، ح١ٌُ ٝٛق ك٢  ك٢ حُٔؼ٠٘ حُلَك٢ّ، طظٌِّْ ٌٛٙ حُّ٘زٞءس ػٖ كَد ٓظليع ك٢ حُ

إ٣خ  َّ  :٤-٢: ٕٔٓلَ حُ

ّٔٔخء. ٤ٓوخث٤َ ٬ٓٝثٌظ"                     ٚ كخٍرٞح حُظ٤ّٖ٘ ٝكخٍدٝكيػض كَد ك٢ حُ

ّٔٔخء. كطَف                     ٝح كِْ ٣ٞؿي ٌٓخْٜٗ رؼي ًُي ك٢ حُ َٞ  حُظ٤ّٖ٘ ٬ٓٝثٌظٚ ُْٝ ٣ُو

َّ حُؼخُْ                     ٤ّ٘طخٕ ح١ٌُ ٠ُ٣ ّٞ ار٤ِْ ٝحُ  حُظ٤ّٖ٘ حُؼظ٤ْ حُل٤ّش حُوي٣ٔش حُٔيػ

 ٬ٓثٌظٚ".ًِّٚ ١َُف ا٠ُ ح٧ٍٝ ١َُٝكض ٓؼٚ                     

 :ٕ-ٔ: ٕٔٝأ٠ً٣خ، ىح٤ٗخٍ 

ث٤ْ حُؼظ٤ْ حُوخثْ ُز٢٘ ٗؼزي ٣ٌٕٝٞ ُٓخٕ                 َّ  "ٝك٢ ًُي حُٞهض ٣وّٞ ٤ٓوخث٤َ حُ

٠ ٗؼزي                   ـّ ش ا٠ُ ًُي حُٞهض ٝك٢ ًُي حُٞهض ٣ُ٘ ّٓ  ٤ٟن ُْ ٣ٌٖ ٌٓ٘ ًخٗض أ

                   َُّ ّٔلَ. ًًٝ حهي٣ٖ ك٢ طَحدٖٓ ٣ٞؿي ٌٓظٞرًخ ك٢ حُ َّ  ح٧ٍٝ ؼ٤َٕٝ ٖٓ حُ
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 ح٧ري١ّ". ٣ٔظ٤وظٕٞ ٛئ٫ء ا٠ُ حُل٤خس ح٧ري٣ّش ٝٛئ٫ء ا٠ُ حُؼخٍ ُ٪ُىٍحء                  

ّْٓ ػ٠ِ ٓزيأ حُٔلزّش  ى، ُْ ٣ٌٖ ٣ظؤ َّ حُؼطخء، أٝ ح٩ٛظٔخّ رو٤َ ح٥ه٣َٖ، اّٗٔخ ٣وّٞ ػ٠ِ  –كٌْ ار٤ِْ حُٔظٔ

ّٜ٘ٞس ٝحُـ٘غ، ػ٠ِ حُلٔي ٝحُـ٤َس ٍٝٝف حُٔ٘خكٔش، ػ٠ِ ٓزيأ حُظ٤ًَِّ ػ٠ِ حُّ٘لْ، ػ٠ِ حُ ـٍَٝ ٝحُ

خ ػٖ حُـٔخٍ. ًٟ خ ػٖ حٍُّ٘ٞ حُلو٤وش، ػ٠ِ حُز٘خػش ػٞ ًٟ  حٌَُح٤ٛش ٝحُؼ٘ق ٝحُّيٓخٍ، ػ٠ِ حُظ٬ّّ ٝحُوطؤ ػٞ

س أهَٟ، ٓزيأ حُؼّ٘خث٤ّش. ٣٘طزن اٗؼ٤خء  َّ ٍ اٗٔخٕ، آىّ. ٌُٖٗٔ-ٕٔ: ٫ٔٗكع ٛ٘خ، ٓ ّٝ  ، ا٠ُ ُٖٓ هزَ هِن أ

إ٣خ  َّ ّٜٜض ٔ: ٕٔٝك٢ ٓلَ ىح٤ٗخٍ  ٢: ٕٔك٢ ٓلَ حُ ظّش آ٫ف ٓ٘ش حُظ٢ ه ّٔ ، ٣لخٍٝ ار٤ِْ، ك٢ ٜٗخ٣ش حُ

ّٔٔخء. س ػخ٤ٗش، إٔ ٣ٔظ٢ُٞ ػ٠ِ ػَٕ هللا ك٢ حُ َّ  ُلٌٔٚ ػ٠ِ ػَٕ ح٧ٍٝ، ٓ

 

 نىعُفىسط، كبئٍ يخهىق

. ك٢ ٣ٕؼظ٠ٔ، ك٢ كِه٤خٍ أٗظَ ح٥ٕ ا٠ُ ٓوطغ آهَ ٖٓ ح٩ٗـ٤َ، ك٤غ ٣ٜق ه٤ِوش هللا ٌٛٙ، ح٬ُٔث٤ٌّش حُ

ظٚ، ػٖ حُٔي٣٘ش حُوي٣ٔش حُظـخ٣ٍّش حُؼظ٤ٔش، ٍٛٞ. ًخٗض ٌٛٙ  ،ٕٙ حُٞحهغ، ك٢ كِه٤خٍ ّٓ ٣ل٢ٌ حُٟٔٞٞع رَ

٤خ٤ّٓش. ًخٗض ٍٛٞ ٢ٛ ٣ٞ٤ٍٗٞى أٝ  ّٔ حُٔي٣٘ش، حُؼخٛٔش حُظّـخ٣ٍّش ُِؼخُْ حُوي٣ْ، ًٔخ ًخٗض رخرَ حُؼخٛٔش حُ

خٍٙ، ػظّٔض ٗلٜٔخ رـٔخُٜخ،  ًٔخ رخ٣ٍْ ط٤ًٞٞ أٝ رخ٣ٍْ حُؼخُْ حُوي٣ْ. ٍٛٞ حُوي ـّ ٣ٔش، َٓكؤ ٓلٖ حُؼخُْ ٝط

 ك٢ ُٓ٘٘خ.

َّ حُلَٜ  ٤خ٢ٓ  ٣ٔٓغ حُٔوخٍٗخص رٔوخ١غ ك٢ حُلَٜ  ٣ٕ٢ٔظٔ ّٔ إ٣خ، حُظ٢ طؼٞى ا٠ُ حُوخثي حُ َّ ٖٓ ٓلَ حُ

 (.٤ٔ: ٤حُّي٢٘٣ ح٥ط٢ )آ٣خص

ٖٓ حُٔوٜٞى ، ٣ؤط٢ حُٟٔٞٞع رخٌُخَٓ ا٠ُ ُٖٓ ح٥ٕ ح٣ٕاّٗٔخ رخٍُٞٛٞ ا٠ُ حُلَٜ  ِّ ١ٌُ ٛٞ أٓخٓ٘خ، ٗلْ حُ

ٛٞ ًٗٔٞؽ  ١ّٞ٤ٗ، ح١ٌُ ًخٕ كخًْ ٍٛٞ حُوي٣ْػٖ أ٤َٓ ٍٛٞ، كخًْ ى ٣ٕ. ٣ل٢ٌ كِه٤خٍ ٗٔك٢ اٗؼ٤خء 

 ػ٘ٚ. ٣وٍٞ هللا ُِّ٘ز٢ كِه٤خٍ: 

 )ح١ٌُ ٣َؿغ ا٠ُ هخثي ى٢٘٣ ًحص ِٓطش ٤ٓوّٞ"٣خ حرٖ آىّ هَ َُث٤ْ ٍٛٞ.                  

ّد ٖٓ أؿَ أّٗٚ هي حٍطلغ٣زًخ ك٢ ُٓ٘٘خ( هَ                  َّ ٤ّي حُ ّٔ  هِزي ٝهِض أٗخ ٌٌٛح هخٍ حُ

 ٫ اُٚ ٝإ ؿؼِض اٗٔخٕ اُٚ. ك٢ ٓـِْ ح٥ُٜش أؿِْ ك٢ هِذ حُزلخٍ. ٝأٗض                 

َّ ٓخ ٫                   ٝرلٌٔظي ٣ُول٠ ػ٘ي. هِزي ًوِذ ح٥ُٜش. ٛخ أٗض أكٌْ ٖٓ ىح٤ٗخٍ. ٗ

ٌّٛذ                  ِض حُ ّٜ ِض ُ٘لٔي ػَٝس ٝك ّٜ  ٝحُل٠ّش ك٢ هِحث٘ي... كخٍطلغ ٝرلٜٔي ك

ّد. ٖٓ أؿَ أّٗي ؿؼِض هِزي                  َّ ٤ّي حُ ّٔ  هِزي رٔزذ ؿ٘خى. كٌُِي ٌٌٛح هخٍ حُ

ُٞٗي ا٠ُ حُللَس ًوِذ ح٥ُٜش ٌُُي ٛؤٌٗح أؿِذ ػ٤ِي ؿَرخء ػ٘خس ح٧ْٓ...                  ِّ ٘٣ 

 (.٣-ٕ: ٣ٕحُوظ٠ِ ك٢ هِذ حُزلخٍ" )كِه٤خٍ  كظٔٞص ٓٞص                 

ٍٓٞ حُؼّخ٤ٗش ا٠ُ أَٛ طٔخ٢ٌ٤ُٗٞ  َّ ، ك٤ٖ ٣ظٌِّْ ػٖ "اٗٔخٕ حُوط٤ّش... ٗ-ٖ: ٕ)ٓوخٍٗش ٓغ ٍٓخُش رُْٞ حُ

َّ ٓخ ٛٞ اًُٜخ... كظ٠ّ  ح ٗلٔٚ أّٗٚ اُٚ"(.ّٗٚ ٣ـِْ احُٔوخّٝ ٝحَُٔطلغ ػ٠ِ ً ًَ  ك٢ ٤ٌَٛ هللا ًبُٚ ٓظٜ
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 نهزا انًخهىق انؼظُى! َب

ح٩ٗٔخٕ ح٧ى٠ٗ حَُُٔٓٞ ا٤ُٚ، ٣َطلغ ا٠ُ ًخثٖ ٍٝك٢ أػظْ.  ،ٌُٖٗٔ ػ٘ي ٌٛٙ حُّ٘وطش، ًٔخ ك٢ ٓلَ اٗؼ٤خء 

خ ػٖ أ٤َٓ ٍٛٞ  ًٟ ُّ٘ز٢ . ٣ٌَٔ حٗلٔٚ ٍٛٞ. ٌٛح ٛٞ ٤ُٓٞلَّٝ يهك٣ل٢ٌ ح٥ٕ ػٖ  –اٗٔخٕ ر١َّ٘  –ػٞ

 ِه٤خٍ:ك

ّد هخث٬ً. ٣خ حرٖ آىّ حٍكغ َٓػخس ػ٠ِ ِٓي ٍٛٞ"ًٝخٕ ا٢ُّ ٬ًّ حُ                     َّ 

ّد. أٗض هخطْ حٌُٔخٍ ٦ٕٓ كٌٔش ًٝخَٓ                     َّ ٤ّي حُ ّٔ  ٝهَ ُٚ. ٌٌٛح هخٍ حُ

 (.ٕٔ-ٔٔحُـٔخٍ" )آ٣خص                    

ح ًٌٜح أرًيح، ػٖ اٗٔخٕ ر١َ٘. ٌٛح حٌُخثٖ حٖٓ ك٠ِي، اهَأ ٌٛح  ًَ َّ ػخ٤ٗش! ُٖ ٣وٍٞ هللا أٓ ُؼظ٤ْ حُٔٔظِت رٌ

حُلٌٔش ٝحٌُٔخٍ ٝحُـٔخٍ. ُوي ًخٕ ًٍٝس ٝطللش ه٤ِوش هللا، ًٌخثٖ ٓوِٞم كَى١. أػظْ ًخثٖ ٣ٌٖٔ إٔ طوِوٚ 

ى ّٟي ٛخٗؼٚ! َّ س هللا حُوي٣َ! ح٧َٓ حُٔئٓق ٛٞ أّٗٚ طٔ ّٞ  ه

َّ كـَ ٣ًَْ ٓظخًٍٖٔ٘ض ك٢ ػيٕ ؿّ٘ش هللا" )آ٣ش " طي... (. ُوي ٌٖٓ ٌٛٙ ح٧ٍٝ. ػَٗٚ ًخٕ ٛ٘خ. "ً

ُْ ٣ُٞي اٗٔخًٗخ. ًخٕ  –(. ُوي هِن ًخثً٘خ ٖٔأٗ٘ؤٝح ك٤ي ٛ٘ؼش ٤ٛـش حُلٜٞٙ ٝط٤َٛؼٜخ ٣ّٞ هِوض" )آ٣ش 

ك٤ٚ ػزو٣َّش ٜٝٓخٍس ػظ٤ٔش ك٢ ح٤ُٓٞٔو٠. ح٥ٕ ٝهي أٛزق ٓ٘لَكًخ ك٢  ض٫ اٗٔخًٗخ ؿٔي٣ًّخ. ُهِو –ًخثً٘خ ٍٝك٤ًّخ 

 َّ ا٣وخع ٤ٓٞٓو٠ حَُٝى حُلي٣ؼش ٤و٠ حُلي٣ؼش حُٔ٘لَكش ٝحُوخُن حُلو٤و٢ ُِٔٞٓٛٞ بّٗٚ ككٌَ ٝػَٔ ٝٝؿٞى،  ً

َّ  –ا٣وخػخص ٓؼ٤َس ؿٔي٣ًّخ ٝػخ١ل٤ًّخ  –أ٤ٖٗ ٝٗؼ٤ن ُٝػ٤ن ٝػ٣َٞ ٓظ٘خكَ  – ٌَّ رٌ ٓوخٓخص ك٣ِ٘ش ٝٓؼزطش. ك

َّ ٍى١ء حُٔٞٛزش ٝحُويٍس ٝ –ح٩ٌٓخ٤ّٗش حُؼظ٤ٔش، ك٢ ًخثٖ ٓوِٞم ٓغ ٌٌٛح هيٍحص. ًِّٜٝخ ٓ٘لَكش! ٛخٍ حٌُ

 َّ ٍ ا٠ُ حُزـٞ ٝحُّيٓخٍ ٝح٤ُؤّ! طزّيى حٌُ ّٞ  ٝطل

غ.  ـّ ٗٔخٕ حُٔيٛ٘ش، إ ًّ٘خ ٜٗظّْ رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش ُٔوخٝٓش هيع ٍَٝٗٝ ٝطؼز٢٤ ار٤ِْ، ٤ّٗش ح٩خآٌٓغ ًُي، ط٘

هً  ٝحُٔؼخرَس ك٢ ٣َ١ن هللا، ٢ٛ ّٞ ِن، هزَ إٔ هُ إٔ كظ٠ ٖٓ ك٤ٖ  –أػ٠ِ ٖٓ آٌخ٤ّٗش ٤ُٓٞلٍّٞ ٝ خأًؼَ طل

ى ٝحُ َّ ٍ ا٠ُ حُظٔ ّٞ  ظِْ!٣ظل

ّٙ ٌُٜح حُزؼي ك٢ حُٔؼَكش حُّ٘خهٜ أٗض حٌَُٝد ، ح١ٌُ ٛٞ ك٢ ؿخ٣ش ح٤ٔٛ٧ّش:"شاّٗٔخ ٌَُ٘ٔ رخٌُ٘ق حُوخ

ٖٓ ٓلَ حُوَٝؽ،  ٕ٘حُٔ٘ز٢ٔ حُٔظَِّ ٝأهٔظي"، ٣وٍٞ هللا ػٖ ٤ُٓٞلٍّٞ ٌٛح. ٌٛح ٣ؼ٤يٗخ ا٠ُ حُلَٜ 

، فً الّتصمٌم ٕٓ-٣ٔح٣٥خص ، ٝطظَٜ ٓٔػ٘يٓخ ٣ؼط٢ هللا ط٤ْٜٔ طخرٞص حُؼٜي. ٣زيأ حُٞٛق ٓغ ح٣٥ش 

عرش حكومة هللا فوق كّل الكون.  –واقفٌن على طرفً عرش هللا فً الّسماء  الحّسً، الكروبٌن الذٌن كانا

 جناحً الكروبٌن تؽطٌان عرش هللا.

 

 المقّر الرئٌسً للكونتدّرب فً 

ا، عند عرش هللا. تدّرب وتمّرس فً إدارة حكومة هللا . اختار هللا هكذا كابن، كان مركز لوسٌفورس هذا إذًّ

ا ٌحكم حكومة هللا فوق كّل المبلبكة الذٌن ٌسكنون كّل األرض. ٌّد، لٌكون ملكًّ  متمّرس ومدّرب بشكل ج

 أكمل:
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ٌّها ال... فؤط"                  كروب المظلّل من بٌن حجارةرحك من جبل هللا واُبٌدك أ

 كابن بشري. إّنما أكمل: "أنت كامل فً الّنار". ال ٌتكلّم هنا عن أيّ                   

 (.٘ٔ: ٣ٕطرقك من ٌوم ُخلقت حّتى ُوجد فٌك إثم" )حزقٌال                   

ا قوى تاّمة للمنطق والّتفكٌر وأخذ القرارات كان له المعرفة والفهم والحكمة الكاملة. لكّنه اُعطً أ ٌضًّ

هذا الكابن الّرابع، أسمى كابن  –ى بالنّتابج والعواقب حتّ  –والقٌام بخٌارات. ومع كّل هذه المعرفة المسبقة 

ضّد الّطرٌق التً تنتج كّل خٌر. تحّول  –ٌمكن أن ٌخلقه هللا حّتى بفعل أمر، تحّول إلى التمّرد ضّد صانعه 

فً هذه  اكان لوسٌفورس مستمّرًّ الما إلى الفوضى. لقد تّم تدرٌبه فً إدارة القانون والّنظام الكامل. ط

انسجام جمٌل، محّبة  –ٌق الكاملة، كان فرح وسعادة ال توصؾ فوق األرض كلّها. كان سبلم مجٌد الّطر

 طالما كان لوسسٌفورس أمٌَنا فً إدارة حكومة هللا. –كاملة، تعاون. أنتجت حكومة هللا حالة سعادة رابعة 

 

 ما الذي تسّبب بخطٌئة المالئكة؟

ٌّة هذا الكابن لوا إلى الفوضى؟ بالطبع، بالمبلبكة أن ٌخطبوا وٌتحوّ  ما الذي تسّبب لم تقنع المبلبكة العاد

 فٌه. إّنما بعد كم من الوقت؟ ال نعلم. هللا ال ٌكشؾ ذلك! م لٌتحّول إلى خابن. كبل، فالّظلم قد وجدالعظٌ

 ٌمكن أن ٌكون أّي عدد من الّسنٌن، من سنة واحدة أو أقّل من سنة، إلى مبلٌٌن ضرب مبلٌٌن.

أن ٌتمّرد وٌحاول أن ٌؽزو سماء هللا لٌسٌطر على الكون، لم ٌتّم  حّتى بعد أن قّرر لوسٌفورسومن ثّم، 

 الكشؾ عن طول المّدة التً أخذته لٌقنع كّل المبلبكة التً تحت أمرته، أن ٌصبحوا خونة وٌتبعوه.

ا األسلوب الذي اّتبعه. إّنه ٌسنا أأ ٌّدًّ ، إلى لبشر المخدوعٌنفً قٌادته ل تخدم األسلوب نفسه الٌومعرؾ ج

ٌحّول واحد أو اثنٌن إلى الحسد  والتمّرد والتصّدي المرتكز على الّنفس، ضّد حكومة هللا. أّوالًّ، هو الخٌانة

ثّم إلى الخٌانة. ثّم ٌستخدم هذا الواحد أو اإلثنٌن، مثل  – ؽضب على ظلم من صنع الخٌالوالؽٌرة وال

بالّشفقة على الّذات، والخٌانة والتمّرد فً ؽضب والّشعور التّفاحة المهتربة فً الّصندوق، لٌزرع ال

على جنبه. وكما الّتفاحة المهتربة تصٌب الّتفاح الذي ٌحٌط بها باإلهتراء حّتى ٌهترئ هم الذٌن  ،اآلخرٌن

 الّصندوق بكامله، هكذا ٌعمل إبلٌس.

لٌوم، سوؾ تدّمر الحكومة إن لم ٌتّم رمً "الّتفاح المهترئ" بشكل عاجل من حكومة هللا على األرض ا

 بكاملها. إّنما عند رمٌها خارج الّصندوق، لن تستطٌع أن تلحق الّضرر أكثر بالذٌن فً الّصندوق.

، لٌحّول المبلٌٌن من المبلبكة المقّدسٌن إلى لمتوّتروا ّساخطاله لوسٌفورس إّنما فّكر كم من الوقت استؽرق

ا إلى تم قد استؽرقه مبات وآالؾ  ّرد علنً وقاس. من الممكن أّنهاإلستٌاء والمرارة والخٌانة وأخٌرًّ

 ومبلٌٌن من الّسنٌن. كان هذا كلّه قبل أن ٌخلق اإلنسان األّول.

حدث كّل هذا بعد الخلق األصلً لؤلرض، الذي وصؾ فً اآلٌة األولى من الفصل األّول لسفر الّتكوٌن. 

ا خطٌبة المبلبكة هذه. إّنما من الممكن أّن األحداث فصل الخلق هذا، حالة تسّببت بهتصؾ اآلٌة الّثانٌة من 

 التً وصفت فً اآلٌة الّثانٌة، قد حدثت بعد مبلٌٌن من الّسنٌن من الخلق األصلً لؤلرض.
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ا أن تكون األرض قد خلقت منذ المبلٌٌن من الّسنٌن. إّنما أكمل هذا المقطع فً حزقٌال   :٣ٕمن المكن إذًّ

ا فؤخطؤت. فؤطرحك من حبل هللا"بكثرة تج                    ارتك مؤلوا جوفك ظلمًّ

ٌّها الكروب المظلّل من بٌن حجارة الّنار. قد ارتفع قلبك  واُبٌدك                    أ

 لبهجتك. أفسدت حكمتك ألجل بهابك. سؤطرحك إلى األرض..."                  

 (.٢ٔ-ٙٔ)اآلٌات                   

ا، الحاكم الّدٌنًعند هذه الّنقطة، ٌر  –الّسٌاسً  – جع فحوى الموضوع إلى اإلنسان الذي سٌظهر قرٌبًّ

ا له.  الذي كان أمٌر صور القدٌمة بشٌرًّ

جه األرض، قد أظهرت سابقًّا فً هذا الفصل، كٌؾ أّن الّدمار والقباحة والظبلم الحّسٌٌن، قد ؼّطوا و

لمبلبكة التً خطبت" )اآلن الّشٌاطٌن(، وكٌؾ وهذه "ا )الذي هو اآلن إبلٌس(كنتٌجة لخطٌبة لوسٌفورس 

ٌّام )الّتكوٌن   (.ٕ٘-ٕ: ٔأّن هللا جّدد وجه األرض بسّتة أ

 

 لماذا خلق اإلنسان؟

 (؟ٕٙ: ٔإّنما لماذا خلق هللا اإلنسان على األرض )الّتكوٌن 

ٌّة، مثل عقل هللا، إنّ أنظر إلى هذه الحالة  . اما أدنى درجة ومحدودًّ كما ٌفعل هللا. قد أعطانا هللا عقوالًّ بشر

فلٌكن ن روح. لكن ٌقول هللا، "، إّنما مكّونٌن من ماّدة بدالًّ م(هٌبةهللا على صورته، كشبهه )شكبلًّ و صنعنا

ا" )رسالة بولس الّرسول إلى أهل فٌلٌّبً  (. ٌمكننا، إلى ٘: ٕفٌكم هذا الفكر الذي فً المسٌح ٌسوع أٌضًّ

بعد  –. كٌؾ أّن هللا قد نظر إلى هذا الوضع، فٌما بدأ ٌجّدد وجه األرض درجة ما، أن نفّكر مثلما ٌفّكر هللا

 التً لحقت بالمبلبكة! الكارثة الفظٌعة

على األرجح المبلٌٌن منهم. وضع  –لقد خلق خلٌقة جمٌلة وكاملة فً األرض. أسكنها مبلبكة مقّدسة 

ا على عرش دنٌوّي، المبلك الّربٌس  الّتحفة لوسٌفورس  كان لوسٌفورس.الكاروب  –فوقهم، بصفته ملكًّ

ًّ واحد خلق منفصبلًّ. كان األكثر كماالًّ فً الجمال والقّوة  األسمى لقّوة هللا فً الخلق، كمخلوق روح

ا أعلى  والفكر والمعرفة والّذكاء والحكمة، ضمن سلطان هللا العظٌم للخلق. ال ٌستطٌع هللا أن ٌخلق شٌبًّ

 أمر فوري.فعل وأكمل، ب

 هذا الكابن العظٌم الذي تعلّم وتدّرب وتمّرس عند عرش هللا فً الّسماء فوق الكون وإدارة مع ذلك، فإنّ 

إدارتها أو حّتى اإلطاعة لها. فقد قاد كّل أفسد طرٌقه وتمّرد ضّد و حكومة هللا، قد رفض تلك الحكومة

 مبلبكته إلى الّضٌاع وإلى خطٌبة التمّرد.

ا تؤّمل اآلن أبعد من ذلك. من الواضح أ إن  فً زمن خلق األرض. ال ٌوجد إثباتّن الكون كلّه قد خلق أٌضًّ

ا  متناهً،من هذه الكواكب فً الفضاء الخارجً البل فً كلمة هللا الملهمة أو فً العلم، أّن أيّ  كان مسكونًّ

. لدٌه  ًّ ا بشكل عبث ا.هدفًّا من قبل أّي شكل من أشكال الحٌاة. إّنما هللا ال ٌفعل شٌبًّ  دابمًّ
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مثلما  –فاسدة )توهو بوهو(  –اآلن، هً قفر وفارؼة  أّن كّل هكذا كواكب فً كّل الكونضح من الوا

مثل القمر.  –. إّنما لم ٌخلقها هللا فً هذه الحالة من الخراب ٕ: ٔكانت األرض، كما وصؾ فً الّتكوٌن 

ٌّة تدهور. –الفساد لٌس هو حالة خلقت فً األصل  لو أّن المبلبكة  من المإّكد إّنه وضع جاء بسبب عمل

ٌّة، وطّورتها، واستمّرتحالّساقطة اآلن، كانت قد  بتعلٌمات  افظت على األرض فً حالتها الجمٌلة األصل

ٌّة الّرابعة للّسكن واإلستمرار ببرنامج هابل للخلق، فً كّل  هللا هللا وأطاعت حكومته، لكان قّدم لهم اإلمكان

ا فً نفس الوقت، دمارًّ  الكون. عندما تحّولوا إلى خونة على األرض،  اال بّد أّن خطٌبتهم قد جلبت أٌضًّ

 ًٌّّ ًٌّّا وضمن شروط، تحت  احّس  أمرتهم.للكواكب األخرى فً الكون، التً وضعت كمون

 

 لتصبح األرض المقّر الّرئٌسً للكون

ٌسً سوؾ نشرح فً الفصل الّسابع من هذا العمل، أّن هدؾ هللا هو جعل األرض فً الّنهاٌة، المقّر الّرب

 للكون كلّه.

 بلبكة كلّها. المبلبكة، الذٌن ملكواالمتذّكر، أّن القصد من األرض فً األصل، كان أن ُتسكن من قبل ثلث 

ا فصرخوا  ٌّوب  الفرحعلى الفور من األرض عند خلقها، وجدوها جمٌلة وكاملة جّدًّ (. كانت ٢-ٗ: ٣ٖ)أ

 .جمالها وٌزٌدوا علٌهوٌحفظوا  املوها وٌنتجوا منهلتؤمٌن فرصة عظٌمة لهم. كانوا لٌع

ٌّة: إّنها مثل قطع األثاث ؼٌر  ٌّد أن نفهم طبٌعة خلٌقة هللا األصل منتهٌة فً الوعند هذه الّنقطة، من الج

إّنها مكتملة إّنما بحاجة آلخر لمسة ورنٌش أوصقل أو  –فً قٌد اإلنتهاء" بعض المحال. هذه القطعة هً "

ذلك. من بشرط أن ٌملكوا المهارة ل –بهذه اللمسة األخٌرة بؤنفسهم  طبلء. بعضهم ٌوفّر المال بالقٌام

ٌّة   اللمسات المجّملة األخٌرة.إّنما ٌنقصها  –الممكن أن تكون قطعة األثاث هذه، من أرفع وأحسن نوع

 كذلك األمر مع خلٌقة هللا. هً كاملة، إّنما عرضة للمسة مجّملة أخٌرة قصد هللا من المبلبكة أن ٌتّمموها.

ٌّة "ؼٌر المكتملة"، صنعت من قبل هللا وحده. لكّنه قصد من المبلبكة، قبل الّتارٌخ، ومن  الخلٌقة األصل

بإضافة مراحل التجمٌل  –لٌنهوا هذا الجزء من خلٌقة هللا  –، اآلن، أن ٌستخدموا قوى للخلق اإلنسان

ٌّة لما سٌكون   !الخلٌقة األخٌرة المكتملةوالمنفع

أرض اإلثبات لٌكون  ذلك للمبلبكة أم ال، فقد كان ذلك تجربة وامتحان عظٌم. كان وإن كان قد كشؾ ذلك

للّطاعة لحكومة هللا وتؤّهلهم لتطوٌر المبلٌٌن من الكواكب األخرى فً الكون الوسٌع، إلى تلك الخلٌقة 

فً نفس الوقت  ّسًالحالمكتملة األخٌرة. مّما قد كشؾ فً كلمة هللا، فإّنه ٌدّل على أّن هللا خلق كّل الكون 

إلى "الّسموات" )فً صٌؽة  ٔ:ٔ الكلمة الخامسة فً سفر الّتكوٌنٌجب أن تترجم الذي خلق فٌه األرض. 

  الجمع(. تشمل هذه الكلمة الكون الوسٌع، لٌس فقط جّو هذه األرض.

ٌّة وقانون الّنشاط اإلشعاعً هللا هو موجودة.  الماّدةزمن حٌث لم تكن  ، وجودتثبت العناصر اإلشعاع

الكّل. خلقت المبلبكة قبل خلق األرض.  خالق – آخر شًء كلّ روح. هللا هو مكّون من روح. كان هللا قببلًّ 

ًٌّّا ما ٌكشفه هللا بقّوة ٌدلّ  ا قبل خلق األرض األصلً  على ضمن ٌّته قد  –أّن الماّدة لم توجد أبدًّ أّن الكون بكل

  وجد فً ذاك الّزمن.
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 هدف هللا من المالئكة

ٌّة المبلبكة أن ٌستولوا على الكون كلّه إذًّ  ٌّة أن ٌط –ا كانت كمون ّوروا وٌنهوا الببلٌٌن من الكواكب الحّس

نظامنا الّشمسً، هً . الّشمس التً فً شموسالتً تحٌط بالّنجوم التً ال تعّد، والتً الكثٌر منها هً 

أكبر من شمسنا بمّرات عدٌدة. مجّرد شمس من الحجم المتوّسط. بعض التً نراها كنجوم هً فً الواقع 

ٌّله معظم العقول، هو فقط جزء من مجّرتنا، وهناك العدٌد من  نظامنا الّشمسً، األوسع من أن تتخ

 ك  عظٌ  هو هللا العظٌ !المجّرات! بكبلم آخر، الكون الحّسً الذي خلقه هللا القدٌر، هو أوسع من الخٌال! 

ا ح ًٌّّا فً الخلق األخٌر لهذا الكون البل متناهً!لقد قصد من المبلبكة أن ٌكون لهم دورًّ  ٌو

ٌّة الّرابعة للمبلبكة، ألنّ )إّنما من الممكن أّن هللا لم ٌكشؾ بالكامل هذه ال الثلث منهم، جّهزوا أنفسهم  كمون

 ها بالقّوة، من دون أن ٌتؤّهلوا لذلك من قبل.(ولٌمتلك

 ،فوق هذه الكرة حكومة هللاض فوقهم. أوفدت إدارة على األر حكومتهأّسس هللا لهذا الهدؾ البعٌد المنال، 

 لوسٌفورس الكروب العظٌم. –إلى المبلك الّربٌس الّرابع 

من ضمنهم لوسٌفورس الكروب العظٌم  –احفظ فً ذهنك أّنه حّتى المبلبكة المقّدسة والمبلبكة الّربٌسة 

 شكٌل تصّرفات وأخذ الخٌارات والقرارات.اُنعم علٌهم بقدرة على الّتفكٌر والّتحلٌل وتبحكم الحاجة،  –هذا 

ا بكّل شًء. فقد ختم على مجموع الحكمة  كما قد شرحنا سابقًّا، أرسل هللا لوسٌفورس إلى العمل مجّهزًّ

التمّرد،  – الّظل  فٌه أن وجدفً كّل طرقه منذ اللحظة التً خلق فٌها إلى  كامالا والجمال والكمال. كان 

 (.٘ٔ: ٣ٕ)حزقٌال  –خرق القانون 

ا فً إدارة حكومة  ٌّدًّ ! كان أحد الكاروَبٌن الذي ال نهاٌة له الكون فً عرش هللالقد تّم تدرٌبه وتمّرس ج

 (.ٕٓ: ٕ٘؛ الخروج ٗٔ: ٣ٕالذٌن ؼّطا عرش هللا األسمى )حزقٌال 

 

 كٌف دخلت الخطٌئة

توّجه إلى منطق  كامل الحسن، إّنما قد سمح للكبرٌاء أن ٌستولً علٌه. ثمّ  –خلق جمٌبلًّ  بشكل رابع 

محّبة هللا اإلهتمام بخٌر ورعاٌة اآلخرٌن،  –هو طرٌق المحّبة  –أساس حكومة هللا  –خاطا. قانون هللا 

فّكر أّن الّتباري سٌكون  طرٌق العطاء والمشاركة والمساعدة والّتعاون. –باإلطاعة والّتواضع والعبادة 

ا وٌنجز. سٌكون ٌبرع الّشخص وٌضل من الّتعاون. سٌكون الحافز لأف هناك متعة ولّذة أكثر فً حاول جاهدًّ

 .الّذاتخدمة 

أن ٌمآله،  . صار ٌؽار من هللا، وٌحسده وٌستاء ضّده. سمح للّشهوة والجشعللحبّ فقد تحّول ضّد  قانون هللا 

ا. هذا ما أوحى روح العنؾ! فؤصبح عن قصد، عدّو صانعه وؼرٌمه. كان هذا من اختٌاره  وأصبح مرٌرًّ

 إّنما سمح به هللا! –اختٌار هللا  ال من

ٌّر هللا   إبلٌس ٌعنً الخصم، المنافس، العدّو. – الّشٌطان إبلٌسالخصم لٌصبح  اس ؼ
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ا، نحو قاد إبلٌس قواه  ٌّة منذ ذلك الحٌن وصاعدًّ ا لٌس فقط ضّد هللا، إّنما الّشرّ فوق الطبٌع . أصبح مرٌرًّ

المبلبكة التً تحت أمرته، إلى الخٌانة والتمّرد والثورة  خداع لٌقوداستخدم دهاء حٌل ال ضّد ناموس هللا.

ا إلى حرب عدوان وعنؾ   .الكون عرش على واإلستٌبلء هللا عزل لمحاولة ،ضّد الخالق، وأخٌرًّ

ا لوسٌفورس بقً طالما ا ممتلبة األرض هذه كانت بوفاء، هللا حكومة وأدار مخلصًّ ا سالما  كان وكامبلًّ. رابعًّ

 الّسبلم وتصنع تسّبب التً الحٌاة طرٌق هو هللا حكومة ناموس !اإلبتهاج حدّ  إلى ةبقوّ  فرحٌن المبلبكة

 الموجودة. الّشرور بكلّ  بتسبّ  التً الحٌاة طرٌق هً الخطٌبة والّرفاهٌة. واإلزدهار والّسعادة

ٌّة أرواح ذات كابنات جعلهم قد هللا ألنّ  – الموت لٌس المبلبكة خطٌبة جزاء  ما موت.ت أن ٌمكنها ال أزل

ا األرض هذه هو هللا أعطاهم  بؤكمله. الكون وتجمٌل المتبلك لٌتؤّهلوا والفرصة لهم، مسكنًّ

ٌّة من تجرٌدهم اآلن( حّتى الّنهابً الحكم بانتظار ٌزالوا )ال جزاإهم كان  لكبٌرة،ا فرصتهم فقدان – األهل

 كلّها. األرض بتضر هابلة دمار وكارثة عقولهم فساد

 كجالب لوسٌفورس لقخُ  .ٕ :ٔ الّتكوٌن سفر فً موجز بشكل وصفت كما األرض حال أصبحت ذلك، نتٌجة

 والّشّر. واإلرتباك والخطؤ الّظبلم صانع اآلن أصبح الكامل. الّنور

ا، -ٕٔ :ٗٔ إشعٌاء ؛٢-ٙ ٌهوذا رسالة ؛ٙ-ٗ :ٕ الّثانٌة الّرسول بطرس )رسالة خطبوا الذٌن المبلبكة تمّرد إذًّ

 األرض. إلى العظٌمة الكارثة بهذه جاء (،٢ٔ-ٕٔ :٣ٕ حزقٌال ؛٘ٔ

 خطبوا؟ الذٌن والمبلبكة للوسٌفورس العظٌمة الكارثة بعد الوضع، هذا إلى هللا نظر كٌؾ

ٌّة بالجمال كماالًّ  األكثر لوسٌفورس ُخلق  القدٌر هللا سلطة ضمن والحكمة، والفكر والقّوة والمعرفة والذهن

 ال أّنه هللا علم نفسه. تلقاء من والقرارات الخٌارات وأخذ والمنطق كٌرالّتف قّوة مع ما، كابن فً الخلق على

. كخلق كماالًّ، وأكثر أسمى اكابنًّ  ٌخلق أن ٌمكن ًّ  أول

 

 الّشٌاطٌن أصل

 الخطؤ المنطق إلى لجؤ قد الكون، فوق هللا حكومة عرش عند والمتمّرس المدّرب العظٌم،  الكابن هذا لكن

. منحرؾ بقرار وقام ًّ  التمّرد إلى عقولهم ٌحّولوا حّتى أمرته، تحت هم الذٌن المبلبكة على عمل فقد شٌطان

ا.   أٌضًّ

 جمٌع على علٌه، كان بذلك. للقٌام الّسنٌن من المبلٌٌن لوسٌفورس من تطلّب قد هذا، أنّ  الممكن من

 من والّظلم ستٌاء،باإل ٌشعرون جعلهم البدء. فً اآلخر، تلو واحد المبلبكة أذهان ٌحّرؾ ٌبدأ أن اإلحتماالت،

 والمرارة. اإلمتعاض فٌهم وزرع هللا، قبل

 أن التمّرد،و اإلمتعاض ثمّ  من والجشع، والّشهوة والحسد والؽٌرة الكبرٌاء بؤفكار لوسٌفورس سمح عندما

اوملتو امشّوهًّ  ،امنحرفًّ  عقله !صارذهنه فً شًء حدث ذهنه، وٌشؽلوا ٌدخلوا  أعطاه ا.مشّوهًّ  تفكٌره صار !ًٌّ
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ٌّة. أذهانهم على الّسٌطرة المبلبكة، وأعطى هللا ا تصوٌبها ٌمكنهم لن الّشخص  ٌفّكروا أن ٌمكنهم لن – بعد أبدًّ

 وبحّق. وبصراحة بمنطق

ٌّة الّتجارب من عدد لديّ   لقد الّشٌاطٌن. تمتلكهم كانت الذٌن الّناس بعض خبلل من الّشٌاطٌن، مع الّشخص

 األطفال مثل سخٌفون، هم الّشٌاطٌن بعض القدس. الّروح ّوةوق المسٌح اسم بواسطة الّشٌاطٌن أخرجت

 الكلّ  إّنما وكبٌب. متجّهم والبعض وقح البعضو محارب البعض ماهر. داهٌة، الذع، ماكر، البعض المدلّلٌن.

 وملتو. مشّوه منحرؾ،

 على حّتى ٌرةالّشرّ  األرواح تإّثر هل الٌوم؟ حكومات على وحّتى اإلنسان على وشٌاطٌنه إبلٌس ٌإّثر هل

ٌّة؟الشّ  حٌاتك  الكتاب. هذا من الّرابع الفصل فً األسبلة هذه عن بسنجٌ خص

ٌّة، المؤساة هذه هللا استعرض عندما  هللا قّوة ضمن كابن وأكمل أعلى أنّ  بما أّنه أدرك أّنه المفترض من الكارث

 ٌخطا. أن ٌستطٌع وال ٌخطا لن الذي الوحٌد كالكابن نفسه هللا ٌترك فهذا التمّرد، إلى تحّول قد للخلق،

ٌّة هللا عابلة أب هو وهللا ا" "صار الذي الكلمة .٘-ٔ :ٔ ٌوحّنا إنجٌل الحظ ملكوته. أو اإلاله   (ٗٔ )آٌة جسدًّ

اد وجد قد  أصبح الذي بواسطة – بكامله الكون – األشٌاء كلّ  خلق قد اآلب هللا اآلب. مع – األزل منذ – ابمًّ

 (.٢ٔ-ٙٔ :ٔ كولوسً رسالة ؛٤ :ٖ أفسس )رسالة مسٌحال ٌسوع

 الحبٌب "ابنً بصفته ٌسوع عن هللا تكلّم الّسماء. فً الذي أبوه هللا، إلى صلّى األرض، على ٌسوع كان عندما

 من إّنما نحن، كما الّنقاط كلّ  على لئلؼراءات تعّرض ،كإنسان األرض على ٌسوع به".عاش سررت الذي

 خطٌبة. دون

ٌّة والكلمة (.ٔ :ٔ )الّتكوٌن "هللا" هً ]والعربً[، اإلنكلٌزي المقدس تابالك فً الّرابعة الكلمة ٌّة العبر  األصل

ٌّة، اللؽة فً العابلة كلمة مثل الّشكل، فً جمع كلمة إٌلوهٌم، هً ٌّة الفبة. أو الكنٌسة اإلنكلٌز  هللا. هً اإلاله

 .واحد شخص من أكثر من كّونتت التً الواحدة العابلة – واحد إله هناك

ا طاٌخ ال ؤنب علٌه اإلعتماد ٌمكن هللا، عابلة فً هللا، من أدنى لكابن وجود ال أنّ  هللا رأى  مثل ٌكون أن – أبدًّ

 منه أدنى شًء ال أنّ  هللا رأى الوسٌع، الكون لكلّ  هدفه ٌتّمم أن أجل من ٌخطا. أن ٌستطٌع ال الذي – هللا

ا، علٌه ٌعتمد أن ٌمكن هللا(، )كعابلة ًٌّّ  كلّه. الكون فً الّسامً الهدؾ بهذا علٌتاب كل

 

 الّساقطة المالئكة بعد البشر خلق لماذا

 من أّوالًّ  ٌصنعه إّنما وشبهه، صورته على صنعه الذي اإلنسان خبلل من ،نفسه خسٌستن أن هللا عندها هدؾ

ٌّة مع إّنما – عنها ٌتب لم خطٌبة حال فً للموت عرضة ودم، لحم  هللا من المولودة هللا عابلة فً الوالدة إمكان

 الهدؾ. لهذا نفسه قّدم الذي المسٌح، بواسطة ٌكون أن لهذا ٌمكن كٌؾ هللا رأى اآلب.

ًّ  هللا به قام أمر أعظم الهابل، األمر بهذا ٌقوم هللا جعل ما هذا ألرض!ا على نسانإلا هللا وضع ولهذا  العل

 إنكاره. ٌمكن ال بشكل هذا الّتالً الفصل سٌوّضح نفسه! ٌستنسخ أن – القدٌر
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ا نفسه، استنساخ حدّ  إلى الخلق، هو اإلجمالً الّسامً هللا هدؾ الفصل. هذا إنهاء قبل أخٌر تعلٌق  أن وأٌضًّ

ا هللا ٌملك ًٌّ ًّ  الّربٌسً، كونه مقرّ  لتصبح ٌبدو، كما األرض، هللا اختار خلٌقته. كلّ  فوق عال  هللا عرش وكرس

 هللا ٌهدؾ األرض. على هللا بحكومة أطاح قد إبلٌس لكن (.ٕٗ :٘ٔ األولى كورنثوس رسالة )أنظر ّسامً.ال

ا هللا، صورة على المخلوق اإلنسان، بواسطة األرض على حكومته ٌستعٌد أن اآلن،  اجزءًّ  ٌصبح أن وأخٌرًّ

 ندعه أن وال أجهزته، أو إبلٌس وجودل جاهلٌن نكون ال أن اهتمامنا، بولس تحذٌر نعٌر أن ٌجب هللا. عابلة من

ا، المهمّ  هدفنا توّضحٌس (.ٔٔ :ٕ الّثانٌة كورنثوس رسالة) فٌنا عطمٌ  الّتالٌة. الفصول فً جّدًّ

 

 سارّ  خبر

ٌّدة "أخبار المقولة سمعتم لقد ٌّبة". وأخرى ج ء. الخبر الفصل، هذا من األخٌر الجزء أعطاكم لقد س ًّ  الّس

ٌّة، خبلل من هللا هدؾ هو الّسار الخبر   ٌفوق وصالحٌن، مقّدسون هم الذٌن لمبلبكة،ا ثلثً أنّ  والواقع البشر

ٌّة تطوٌر على وٌشرفون ٌساعدون ٌزالون ال وهم الّشٌاطٌن، عدد همعدد  الّضخمة لؤلعداد الّصالحة الّشخص

، هللا وورثة أبناء بعد، سٌصبحون الذٌن البشر، من ًّ  العظٌمة. هللا عابلة وأعضاء العل
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 الّثالث الفصل

 ناإلنسا سرّ 

ا ٌبدو هو ا العالً الّتعلٌم ٌعلّم بالفعل! ٌصّدق ال أمرًّ ٌّة دروسًّ ٌّة،الب األعضاء وظابؾ علم فً تقن  وعلم شر

 هم قطعة. قطعة بدّقة، وتدرسه حدة على اإلنسان الجامعات تؤخذ الّنفس. وعلم اإلنسان وعلم الّتشرٌح،

 عقل ٌبقى ذلك، مع وٌدرسونه، حدة على ناإلنسا دماغ ٌؤخذون اإلنسان. عند مرحلة وكلّ  وجه كلّ  ٌدرسون

 هو هذا وجد! لماذا أو اإلنسان هو ماذا علمونٌ ال هم المتقّدمٌن. الّنفس لعلماء بالّنسبة حّتى كامبلًّ  لؽُزا اإلنسان

ٌّة تفهمه لم الذي ثبلثة، رقم العظٌم الّسرّ  ا. البشر  أبدًّ

ٌّة بواسطة تصمٌم، أو تخطٌط دون من كامنة، بقوى انحدر الحٌوانات، من نوع أعلى مجّرد هو هل  عمل

 تملكها أن مستحٌلال ،ةالبشرٌ المعرفة رصٌد وكلّ  المنطق وقدرة الّتفكٌر اإلنسان ٌملك لماذا التطّور؟

 فً اإلنسان، شخص هو ما فٌه؟ خالدة روح مع ودم بلحم إنسان هو هل خالدة؟ روح هو هل الحٌوانات؟

 ؟المطلق

 ؟ولماذا

ا هناك كان أم ببساطة؟ هكذا ناصدف هل األرض؟ على ناه هو اإلنسان لماذا  ؟وهدفاا تصمٌما

ا هناك أنّ  نقول  هنا، وضع هل هنا؟ أصبح لماذا – كٌؾ هنا. هو اإلنسان اإلنسان. هو هنا العلّة .علّة لكلّ  سببًّ

ٌّات بفعل فقط وجد قد هو أم  ذكاء؟ ودون إحساس ببل ،عمٌاء تطّور عمل

 المعرفة! نطلب أن ٌجب

 األعلى. التعلٌم أربك لؽز هذا

ٌّة لٌقبل ظاهري، إجماعب العشرٌن، القرن خبلل األعلى، مالّتعلٌ جاء  بعد، حّتى عتبرٌ ال هو التطّور. بنظر

ٌّة لكن محدودة. ؼٌر وقّوة كامل، ذكاءو سامً عقل ذا إله قبل من ومخّطط مصّمم خلق ةإمكانٌّ   التطّور نظر

ا اعاجزًّ  الوقت، نفس فً هو، الذي رابعة، بإنجازات مفارق عالم نت،كا درجة ؤيّ ب تفّسر، أن ٌمكنها ال  تمامًّ

 العلٌا الّتعالٌم تتجاهل اإلنسان. لوجود هدفًّا إعطاء ٌمكنه ال باستمرار. الّشرور وتزاٌد تكاثر فً مشاكله لحلّ 

 حال سبابوأ األرض، على اإلنسان وجود تكشؾ التً المقّدس الكتاب حقابق اعتبار، أيّ  دون بازدراء،

ٌّة الٌوم، الحضاري العالم تربٌة أصبحت الحالً. الحضارة ٌّتها. ماد ا الّتربٌة أصبحت بكل  إلحاد من خلٌطًّ

 العالم ٌبقً العلم فروٌد. سٌؽموند عند اإلجتماعو األخبلق ونماذج ماركس كارل واقتصاد والّسٌاسات التطّور

 وحضارته. اإلنسان سرّ  عن تامّ  جهل فً

 على المقٌمون – المثّقفون ٌخجل ،ولماذا ماذا مسابل نؽزو عندما ٌعلم! أن ٌرٌد وال ٌعلم. ال لعالًا التعلٌم لكن

 بإرادتهم! جاهلٌن هم اإلنسان، هو ولماذا ماذا مسابل عن وٌحاربون. ٌواجهون أو وٌهربون – المعرفة

ا، ا، ألّنها تكشؾ. ال والّدٌانة ٌعلم. ال العلم محكم. سكوت فً وفمها ذهنها، الّتربٌة تؽلق إذًّ  تعلم! ال أٌضًّ
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 !حقٌقً إّنما – ٌصّدق ال أمر نعم،

 هذه عرش على إبلٌس ٌجلس هللا. تجاه عدابً هو إبلٌس باهلل. ٌتعلّق األمر ألنّ  اإلرادي؟ الجهل هذا لماذا

 مع ،مدّرب عقل أعلى للحظة، تؤّمل األخرى. المجتمع مستوٌات وكلّ  كما المثّقفٌن عقول أعمى وقد األرض،

ٌّنة، مجاالت فً عالً بشكل مدّرب إّنه اسمه. تسبق متقّدمة لدرجات أحرؾ عّدة  معرفة فٌها ٌملك التً مع

 تنقصهم كالذٌن جاهل فهو تخّصصه، نطاق خارج ما، معرفة مجال عن اسؤله لكن ومفّصلة. معّقدة عمٌقة،

 متقّدمة. األكثر العلم متاهات فً المعرفة

 كلّهم – الّصناعة التكنولوجٌا، والعلم، الّثقافة الّدٌانة، الحكومة، – العالم هذا ارةحض فً المهّمة التقسٌمات

 بالخجل. ٌشعرهم هللا كرذِ  بشإونهم! ٌتدّخل ال أن هللا من ٌرٌدون هللا. عن وٌبتعدون ٌخجلون

ٌّة رواحواأل نعٌها، ال التً الطبٌعة، الفوق الّشّرٌرة إبلٌس قوى بتؤثٌر إال الجهل هذا شرح ٌمكن ال  الّشٌطان

ٌّة. الؽٌر  المفّكرٌن ٌستثنً ال فهو كلّه، العالم خدع قد إبلٌس أنّ  ،٤ :ٕٔ الّرإٌا سفر فً نقرأ عندما مرب

ٌّة الحقابق كتم ألّنه هللا المسٌح ٌسوع شكر المتقّدمٌن.  أطفاالًّ  هم للذٌن وكشفها ،والحرٌص الحكٌم عن الحقٌق

ٌّة. المعرفة فً   الماّد

ا حقٌقً هو هللا أنّ  ووجدنا .هللا هو وما من مسؤلة الكتاب، هذا من األّول الفصل فً اتناولن لقد  هو هللا .جّدًّ

ٌّة العابلة ٌّة، صالحة مقّدسة كاملة صفة خلق – أقصى هدف ولدٌه هو، ما كلّ  خالق هو – العلٌا اإلله  وروح

ا لٌصبح ،اهالكًّ  نعصُ  الذي اإلنسان فً  هللا. عابلة من جزءًّ

ا ٌّنة  عبلقة له ٌكون أن األرض على اإلنسان وجود على جبٌ ،إذًّ  الخالق. هللا لهدفمع

ٌّة المهّمة، علٌنا أن نسؤل،  كّل هذه الّشرور فً عالم الٌوم  لماذامع هذه المسابل والّتصارٌح األساس

! هل نساناإل بقاءمسؤلة  –المشكلة األهّم  –المرٌض والفوضوّي؟ ٌواجه هذا العالم اآلن، من دون حّل له 

ٌّة حّتى خبلل الوقت القصٌر الباقً من القرن العشرٌن هذا؟ أن تستمّر  على األرض تستطٌع الحٌاة البشر

ٌّة أن تبقى على قٌد الحٌاة، هل  ٌّة التً صّنعها عقمع تفّجر عدد الّسكان وتستطٌع البشر له والتً القّوة النوو

 ؟تستطٌع أن تبٌد كّل الّسكان

هذا التمّرد المبلبكً ٌقود  بلبكة التً خطبت على األرض. ألنّ هللا للم هدفا حول تؤّمل اآلن ما قد قلن

 ؟اإلنسانهو  ولماذا ماذاإلى مسؤلة  – لإلنسانهللا  هدفمباشرة إلى 

 

 وجه األرض خراب

ا عن تحسٌن وتجمٌل وإكمال خلٌقة األرض، جاءت بها المبلبكة الّساقطة إلى الخراب والّدمار.  عوضًّ

: "فً البدء خلق هللا الّسموات واألرض. وكانت األرض خربة وخالٌة ٕ-ٔ: ٔإلى الّتكوٌن أنظر اآلن 

 وعلى وجه الؽمر ظلمة..."



62 
 

ٌّة لعبارة "خربة وخالٌة" هً "توهو بوهو"  ٌّة األصل قاحلة قفر تالفة". ترجمت الكلمة أي " –العبارة العبر

ا إلى "أصبحت". لذا، من الممكن أن كّل  والّنور  –ت محٌطات بعد المبلٌٌن من الّسنٌن األسطح أصبحأٌضًّ

 تحّول إلى ظبلم بسبب جموح المبلبكة.

ًٌّّ  ادعونً اُدخل هنا معتقدًّ   من الكتاب المقّدس، ضمن المفهوم الفوري. هناك تعلٌم فً إشعٌاء: اربٌس

ا... ألّنه أمر على أمر. أمر على أم "لمن ٌعلّم معرفة                   ر. ولمن ٌفهم تعلٌمًّ

 فرض على فرض. فرض على فرض. هنا قلٌل هناك قلٌل"                 

 (.ٓٔ-٤: ٣ٕ)إشعٌاء                  

إّنما معظم الذٌن ٌحاولون تطبٌق هذا المبدأ فً المفهوم اإلنجٌلً، ٌخرجون كّل آٌة "صؽٌرة" من 

  ها" بؤفكارهم الخاّصة.مضمونها، "وٌفّسرون

قلٌل وهناك من نوعه من بٌن كّل الكتب المكتوبة. الواقع أّن حقابقه مكشوفة هنا  الكتاب المقّدس هو فرٌد

قلٌل، ٌعنً أّنه كتاب برموز، ال ٌمكن فهمه إال حّتى زمننا الحاضر، زمن الّنهاٌة، كما شرحنا فً مكان 

ٌة، كانوا فً بشكل متواصل من البداآخر من هذا الكتاب. الذٌن حاولوا أن ٌقرأوا الكتاب المقّدس مباشرة و

حٌرة. عدٌدون رفعوا أٌدٌهم وقالوا، كما قد قلت أنا مّرة، "بكّل بساطة، إّننً ال أفهم الكتاب المقّدس". لهذا 

فً مكان آخر،  قال بروس بارتون أّن الكتاب المقّدس هو الكتاب الذي ال ٌعرفه أحد. كما قد شرحت

ٌّة ال تظهر، إلى أن توضع جمٌع القطع ّن الصّ إالكتاب المقّدس هو كؤحجٌة الصورة المقطوعة. ف ورة الحقٌق

 فً مكانها المناسب.

 

أكثر فً مقاطع أخرى  تتوّضحورد فً الفصل األّول من سفر الّتكوٌن،  ماب ةمرتبطال الكثٌر من الكتابات

 فً أماكن أخرى من الكتاب المقّدس.

ا ٌّة الّصورة. الّتكوٌن اآلن  لنفه ، إذًّ موات واألرض. لقد رأٌنا سابقًّا، فً الفصل : خلق هللا السّ ٔ: ٔخلف

كمل مبلبكة األرض خلق األرض واألرض، خلقت قبل المبلبكة. لم ٌ الّثانً، أّن الّسموات )أو الكون(

 على األرض. هللا حكومة تلٌلها. بل، فقد خربوها ودّمروها. لقد اُبطٌرها وتجموبتحسٌنها وتط

 

 اإلنسان فً صورة هللا

: ٖٓ: ٗٓٔض لخلق اإلنسان، جّدد هللا وجه األرض. تّم شرح هذا فً المزمور من أجل تحضٌر األر

 "ُترسل روحك فتخلق. وتجّدد وجه األرض".

 : صارت األرض فً حالة خراب. "... وروح هللا ٌرّؾ على وجه المٌاه".ٕ: ٔنعود اآلن إلى الّتكوٌن 

ا، كما  ورنالّظلمة إلى  أّول ما قام به هللا هو إعادة فً األصل. قال هللا، "لٌكن نور فكان نور"  هصنعمجّددًّ

 (.ٖ: ٔ)الّتكوٌن 
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ٌّام، ا، فً سّتة أ إلى  د هو الخلق األصلً، إّنما إعادت األرض)لم ٌكن هذا الّتجدٌ جّدد هللا وجه األرض إذًّ

ا لخلق   !اإلنسانحالة خلقها األصلً(، تحضٌرًّ

الّنبات على األرض، ثّم حٌاة البحر فً الماء،  ن المحٌطات. خلق بعدها حٌاةفّرق هللا األرض الٌابسة ع

ٌّة التً كتب فٌها موسى، دعٌت الفقارٌ ٌّة. فً اللؽة العبر ، ٕٔ، ٕٓات "نفش"، فً اآلٌات الحٌاة الحٌوان

ٌّة. ٕٗ ٌّة" فً اللؽة اإلنكلٌز . ترجمها المترجمون بشكل صحٌح فً هذه األٌات الّثبلث، إلى "مخلوقات ح

س"، ألّن ، عندما تكلّم عن اإلنسان، تّمت ترجمة نفس الكلمة "ِنفِش"، إلى "نف٢: ٕ مع ذلك، فً الّتكوٌن

ًٌّّا "حٌاة الحٌوانات"، وتعود إلى المترجمون اعتقدوا خطؤًّ  ، أّن اإلنسان فقط هو نفس. كلمة نفش تعنً حرف

ٌّة ولٌس الّروح.  الحٌاة الجسد

ٌّة، إّنما خلٌقة ؼٌر مكت  ٌنقصها اللمسات األخٌرة. –بعد  ملةكانت األرض مّرة ثانٌة، مثال

ٌّة القالب أّوالًّ خرج ٌمكن مقارنة ذلك بفعل خبز كعكة. ٌ. الّطبع كما قد كتب سابقًّا، ٌخلق هللا بمراحل ثناب

 التؽلٌفة على القالب. هذا ٌجّمله وٌؽنٌه وٌكّمله. –قبل إضافة المرحلة الّثانٌة  ٌكتمل من الفرن. إّنما هو ال

رس ومبلبكته على األرض. لكّنه أراد منهم أن ٌكملوا الخلق، بوضعهم اللمسات األخٌرة وضع هللا لوسٌفو

، ما تسّبب بالفوضى واإلرتباك والّظبلم على هذا وإؼناء األرض. لكّن المبلبكة خطبوالتجمٌل وتحسٌن 

 الكوكب.

ا بشبه  هللا، صفةصورة  نع لٌصبح على، الذي صُ اإلنسانجّدد هللا اآلن، وجه األرض من أجل  وأٌضًّ

بوضع التؽلٌفة  –وشكل وهٌبة هللا. وأراد هللا أن ٌكمل اإلنسان اللمسات األخٌرة بتحسٌن وتجمٌل األرض 

ا عن ذلك، فقد دّمر اإلنسان ولّوث  ا لئلنسان فً الخلق األخٌر لؤلرض. عوضًّ على القالب، لٌكن دورًّ

ا، كّل جزء من األرض لمستهونّجس   علٌه. ٌداه أو عملت وأفسد تقرٌبًّ

 

 هدف اإلنسان على األرض

فً خلق  –هدؾ هللا الّنهابً األسمى فً توالد نفسه  من أجلعلى األرض؟  اإلنسانوضع هللا الخالق  لماذا

ٌّة فً الّنهاٌة، فً مبلٌٌن ال تعّد من  الّصفةنفسه، كما كان، مع الهدؾ األسمى لخلق  الّصالحة اإلاله

 لهة، أعضاء فً عابلة هللا.األوالد المولودٌن، الذٌن سٌصبحون آ

ٌّاها هللا،  ٌّة كما أعطاه إ بكة الذٌن خطبوا مكّمبلًّ خلقها )ما رفض المبلكان لئلنسان أن ٌحّسن األرض الحّس

ٌنهً خلق باإلضافة إلى ذلك، ، مع طرٌق هللا للحٌاة؛ هللا حكومةبذلك  وٌعٌدوا به(، أن ٌقوم ،بإرادتهم

ٌّة، بتطوٌر اإلنسان  الّصفةهللا المقّدسة الّصالحة، بموافقة اإلنسان الخاّصة. عند طبع هذه  فةص، بهذه العمل

ؤتً إمكانٌة اإلنسان التً ال تصّدق ة والّصالحة فً اإلنسان، وتحّوله من لحم فان إلى روح خالدة، تالمثالٌّ 

ٌّة، إعادة حكومة هللا إلى األرض، ومن ثّم المشاركة فً – ٌُخلق ضمن عابلة هللا اإلاله  إتمام الخلٌقة أن 

ٌّة التً ال تصّدق، فً الّصفحاشرح هذه اإلمكالذي ال نهاٌة لفسحته! سوؾ تُ  الكونفوق كّل  ت التً تلً ان

 ال تحَص من المّرات! لمبلٌٌن نفسهمن هذا الكتاب. سٌستنسح هللا 
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ا، فً الٌوم الّسادس من أسبوع إعادة الخلق هذا، قال هللا )إٌلوهٌم(، "نعمل اإلنسان  على صورتنا إذًّ

 (.ٕٙ: ٔكشبهنا" )الّتكوٌن 

ا صنع اإلنسان لٌكون لدٌه )بموافقته( عبلقة خاّصة مع خالقه! صُ  نع على شكل وهٌبة هللا. فقد اُعطً نفسًّ

 شرح أكثر حول ذلك الحقًّا.سٌكون )جوهر فً الّشكل( لٌجعل العبلقة معقولة. 

 

 الّنفس فانٌة

ًٌّّالكن هللا جعل اإلنسان ماّدَة! كان هذا ض  من أجل اإلنجاز الّسامً الذي أراده هللا. رور

ا من األرض. ونفخ فً أنفه نسمة حٌاة" )الّتكوٌن  اإلنسان،  صار(. ٢: ٕ"وجبل الّرّب اإلله آدم ترابًّ

ٌّة عند تنّفسه الهواء. هو ال ٌقول أّن اإلنسان هو روح، أو  ا ح المصنوع من تراب ماّدي من األرض، نفسًّ

ا أز أّنه ٌّة. ما قد صُ ٌملك روحًّ ا. صارنع من األرض الحّسٌة ل  نفسًّ

ٌّة التً كتب فٌها موسى، من كلمة "نفش". اللؽة ترجمت كلمة "نفس" من كلمة نفش تعنً مجّرد  العبر

ا ٌتنفّس. دعٌت الحٌوانات ثبلث مّرات فً الفصل األّول من الّتكوٌن، بنفش: التكوٌن  ، ٕٓ: ٔحٌوانًّ

ٌّة" ٌّة، نفش(؛ الّتكوٌن )فً ال "زّحافات ذات نفس ح ٌّة" ٕٔ: ٔعبر ، "الّتنانٌن العظام وكّل ذوات األنفس الح

ٌّة، استخدم كلمة "مخلوق"، إّنما فً الّتكوٌن  ٌّة، نفش(؛ المترجم إلى اللؽة اإلنكلٌز تّمت ، ٢: ٕ)فً العبر

ٌّة "روح" ذاتها ترجمة كلمة نفش ٌّة" )نف –، إلى الكلمة اإلنكلٌز ا ح  ش(.أصبح اإلنسان "روحًّ

ٌّة، مكّونة من ماّدة، وٌمكنها أن تموت. هذه حقٌقة  القلٌل من إال ٌعتقد بها ال لذا، الّروح أو الّنفس، هً حّس

ٌّة! –واحدة الطوابؾ، ورّبما وال دٌانة   إثبات آخر ٌدّل على كنٌسة هللا الواحدة الحقٌق

 

 كٌف ٌعمل ذهن اإلنسان

ٌّة.سلكنٌ ةمقصور على حّد علمً، نؤتً اآلن إلى حقٌقة أخرى، هً  ة هللا الواحدة الحقٌق

ا حول الفرق الواسع ما بٌن عقل اإلنسان وعقل الحٌوان؟ هذا،  آخر  إثباتبالمناسبة، هو هل تساءلت ٌومًّ

ٌّة التطّور!  لزٌؾ نظر

ٌّات األعلى فً مملكة الحٌوان، هو فً األساس، من نفس الّشكل والتّ  صمٌم الجسدّي، العقل الجسدّي للفقار

ا بنفس الحجم. إّنما  –الحٌتان والفٌلة والدالفٌن، هً أكبر  اإلنسان. عقل لعقل وعقل الشمبانزي هو تقرٌبًّ

ٌّة عقل اإلنسان هو أعظم بشكل ال ٌوصؾ. القلٌل بالفعل ٌعلم   !لماذاإنتاج

ا. الّروح لٌس تظهر العدٌد من المقاطع ان ماّدة. ماّدة، واإلنس تمن الكتابات المقّدسة، أّن فً اإلنسان روحًّ

ٌّزه  ماّدة. تروح ولٌس ة. مع ذلك، هًالّروح البشرٌّ  ان روح هللا القّدوس، سوؾ أدعوها عمن أجل أن أم
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ن ترى أو تسمع أو ستطٌع الّروح ألبشر الجسدّي. ال تإلى عقل ا ،قّوة الفكر ة"البشرٌّ "الّروح  تنقل هذه

ة ستطٌع الّروح البشرٌّ بواسطة األذن إلخ. ال تٌن، وٌسمع شعر. ٌرى العقل بواسطة العتتذّوق أو تشّم أو ت

 . العقل الماّدي ٌفّكر.افّكر من تلقاء نفسهأن ت

ا وظٌفة هذه التفكٌر وقّوة  –نقل قّوة الفكر ( هً تٔ" نفس". إّنما  تلٌس ة؟ هًوح البشرٌّ الرّ  ما هً إذًّ

ٌّة بٌن الوسٌلة التً طبعها هللا، جاعبلًّ ا ا( إّنهٕ، إلى دماغ اإلنسان؛ والعقل البشرّي  اإلنسانلعبلقة الّشخص

 اإللهً، ممكنة. والّربّ 

 

ٌّة؟ ٌّة للحٌاة البشر  ما هً القٌمة الحقٌق

ٌّة، ٌتكلّمون بنبرة عالٌة عن قٌمة اإلنسان كقٌمة عالٌة بحّد ذاتها. الفبلسفة و ٌّدون للفلسفة اإلنسان المإ

ٌّة وعن –ٌتكلّمون عن "هللا" فً ذاتك  ٌّة المخّبؤة فً دالم على قرنّ ال كٌف خلك. هم ٌعلّمون اوارد الفطر

 اإلعتماد على الّنفس وتمجٌد الّذات.

ٌّة. ٌّة اإلنسان التً ال تصّدق إّنما هً حقٌق ٌّة وإمكان  هم ٌجهلون وال ٌدركون بتعجرؾ، القٌم الحقٌق

ٌّة قٌمة حٌاة اإلنسان هً فً آن واحد، أصؽر بشكل ال متتناهً، مّما هم ٌعتقدون، وبنفس الوق ت، بإمكان

 أعظم بكثٌر مّما هم ٌعلمون.

ٌّة.  ا من قبل المخدوعٌن إن لم تُ فهً قد كشفت الحقٌقة الحقٌق ا، ؼٌر معروفة تمامًّ كشؾ، تبقى سّرًّ

ٌّها اآلب رّب الّسماء واألرض ألّنك أخفٌت  ٌٌّن. أكّرر، ٌقول ٌسوع فً صبلته: "أحمدك أ والمفّكرٌن العبث

 (.ٕ٘: ٔٔلنتها لؤلطفال" )إنجٌل مّتى هذه عن الحكماء والفهماء وأع

ٌّة؟ إّنه مبالػ بها بشكل صارخ فً  ٌّة حول قٌمة اإلنسان؟ ما قٌمة حٌاة اإلنسان الحقٌق ما هً الحقٌقة الحقٌق

ٌّته واقعها  الهابلة بشكل مذهل. الحقٌقة هً فعبلًّ مدهشة. االخاّصة، ومستخّؾ بإمكان

و إلى شخص مسّن فً الّثمانٌن من عمره، عاش حٌاة أنت تنظر إلى طفل بريء ابن بضعة ساعات، أ

األولى فً بداٌتها واألخرى قد مضت". هل تستطٌع  -ملٌبة، وتسؤل نفسك، "كم حقًّّا هً قٌمة هذه الحٌاة؟ 

 أن تزّودنا بالجواب الّصحٌح؟

العلم ! هنا تكمن الّصعوبة. هنا نقطة الخروج، حٌث مثقفو العالم ٌقفزون خارج المسار. ٌفترض لنفه 

ا، أّنه ال وجود ألّي شًء ؼٌر الماّدة. هم ٌنكرون وجود  والّدراسة المتقّدمة الٌوم، بشكل عالمً تقرٌبًّ

 الّروح. بما معناه، إن اعترفوا بذلك أم ال، هم ٌنكرون وجود هللا.

د دماغ نؤتً إلى العلم الحدٌث للبحث فً الّدماغ. نتعلّم أّن دماع البشر ٌمارس وظابؾ عّدة، مستحٌلة عن

ًٌّّا. ال ٌستطٌع الحٌوان أن ٌفّكر وٌمنطق  ا، أّي فرق هاّم، ماّد ًٌّّ الحٌوان، مع ذلك نتعلّم، أّنه ال ٌوجد فعل

ا عن الؽرٌزة. ال ٌستطٌع أن ٌعرؾ ما ٌعرفه اإلنسان. هو ال ٌملك مواقؾ  م أو ٌحكتوٌدرس وٌقّرر، بعٌدًّ



66 
 

والحسد والؽٌرة واإلستٌاء. هو لٌس  سة والمإامرةحكمة أو محّبة أو لطؾ أو تعاون،  وال هو مدرك للمناف

ٌّة. ا للموسٌقى والفّن واألدب. لٌس لدٌه خصابص أو مزاٌا روح  لدٌه تقدٌرًّ

ٌّة محض. على أّن قدرة الّذكاء عند البشر مع ذلك، ٌصّر العلم والّدراسة العلٌا  هً جسد

ًّ أن أثبت لنفسً بشكل منطقً، أّن هللا موجود، وأّنه فً ًّ  كان عل الواقع، أكثر حقٌقة من الماّدة. كان عل

 ٌحاور اإلنسان بها، وٌكشؾ الحقٌقة التًأن أثبت أّن الكتاب المقّدس هو بالفعل، كلمة هللا المتسلّطة، التً 

، الهدؾ، الّتصمٌم، المعنى، المخّببٌن عن اأخرى. وقد وجدت مكشوفًّ  ال ٌستطٌع أن ٌتوّصل إلٌها بطرق

 سبب الّشرور المتصاعدة فً عالم تقّدمً. اجدت مكشوفًّ العلماء المزعومٌن. و

؟" هدفوألّي  -هل ٌستطٌع اإلنسان، الذي ُصّمم وُخلق وُصنع، أن ٌقول لصانعه، "لماذا صنعتنً هكذا؟ 

وهل ٌستطٌع أن ٌعلّم صانعه؟ أال ٌجب علٌه، بالمقابل، أن ٌفتح ذهنه، وٌستمع عندما ٌكشؾ له صانعه 

 الّسبب لوجوده؟

مرّمز بشكل عالً، الكتاب المقّدس. رسالته العمٌقة هً مكشوفة للفهم لخالق وٌعلّم فً كتاب ٌكشؾ ا

ا  ًٌّّ البشري من خبلل حضور وسكن الّروح القدس، المزروع فً عقل اإلنسان الذي استسلم وخضع كل

 أروع من أن توصؾ. –للوحً، بإٌمان وطاعة. بالّنسبة لشخص كهذا، تكون الحقٌقة واضحة 

ٌّات البكم، كٌؾ إّنما  ًٌّّا فقط، مثل الفقار ا هذه المسؤلة! فّكر فً هذا! إن كان لئلنسان عقبلًّ جسد ٌّدًّ دّون ج

ٌّة الّرابعة؟ الجواب واضح. هللا  م، هللا، أن ٌزرع فً عقول الحٌوانٌمكن للّروح العظٌ هذه الحقابق الّروح

ٌّة.ال ٌفعل ذلك. لٌس عند الحٌوانات البكم، إدراك هلل أو معرفة ر  وح

ٌّة فً اإلنسان الف . ال ٌوجد معقولة ،هللا ،الّروح العظٌم انً، ٌجعل العبلقة المباشرة معلكن الّروح البشر

. ًّ  وسٌلة اّتصال مباشرة، ما بٌن عقل الحٌوان األبكم وعقل هللا العل

سان، مع عقله وروابع تؤّمل فً هذا. نحن البشر، نتكلّم أحٌانًّا عن الّطرٌقة الّرابعة التً صنع بها هللا اإلن

ٌّة التً تعم عناصر ًٌّّا. إّنما من دون هذهجسده الحّس  ةالفاتحقّوة الفكر للعقل و ةالّروح، الواهب ل كلّها سو

. لكن مع الّروح فً اءالبكم البهابمقناة لئلّتصال المباشر مع عقل هللا العظٌم، لن ٌساو اإلنسان أكثر من 

جعل اّتحاد ان التً تاإلنس فً ةالّروح البشرٌّ  ا هذهعظم للتؤّمل. إّنهاإلنسان، تصبح خلٌقة اإلنسان بعد أ

، ٌلّقح ةاّتحاد روح هللا مع الّروح البشرٌّ طٌع اإلنسان أن ٌولد من هللا باإلنسان مع هللا معقوالًّ، حّتى ٌست

ا هلل الخالق العلً.  بذلك شخص اإلنسان ابنًّ

ا، تكمن فق ٌّة لحٌاة اإلنسان إذًّ ٌجب أن  عقل البشرّي.مع ال ةالمندمج ةط ضمن الّروح البشرٌّ القٌمة الحقٌق

جوهر  امع ذلك، إّنه ذوو درجة عالٌة فً العلم. عالمو الّنفس ا ٌدركهال ةالّروح البشرٌّ  أّن هذه اكر فورًّ نذ

 اإلنسان. عقل
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 موتٌمكن للّروح أن ت

ٌّدو فلسفة اإلنسان الٌكشؾ كتاب الخالق، خبلفًّا لتعالٌم  لخطؤ، أّن اإلنسان قد صنع من تراب عرضة لممإ

ا فانٌةهذا الّتراب أاألرض، و ٌّات. استمرّ  – صبح بالّتالً روحًّ ل أّول كذبة فً وقباإلنسان ب مثل كّل الفقار

 اإلنسان هو خالد وال ٌمكن أن ٌموت. كذبة إبلٌس لحواء األّم، أنّ  –الّتارٌخ البشرّي 

ا ٌتنفّس. كّل الحٌ الّروح هً ٌّة نفش. لذا،  –وانات تدعى "نفس" فً الكتاب المقّدس مجّرد حٌوانًّ فً العبر

ا كما فً سفر الّتكوٌن  ا أو نفسًّ روح  ، فكذلك هم الحٌوانات البكم. لكن هناك٢: ٕإن كان اإلنسان روحًّ

ٌّة. ٌّة فً الّنفس البشر  بشر

ٌّة، كما كّل الفقار ةالّروح البشرٌّ  هذه ٌّة. الحٌاة البشر ٌّة، ال ٌعط الحٌاة البشر ٌّات، تؤتً من الّدورة الّدمو

فً  ٌكشؾ وجود روح فً كّل إنسان. هذه الّروح لٌست موجودة التً تتؤكسد من نسمة الهواء. لكّن هللا

والمنطق  مع القدرة على كسب المعرفة والّتفكٌر –الّذكاء العقل البشري ب ةالّروح البشرٌّ  قّويت الحٌوانات.

 والّشّر. وأخذ القرارات وأخذ مواقؾ الخٌر

العقل البشري والعقل الحٌوانً هما متشابهان. ال ٌؤت تفّوق عقل اإلنسان من تفّوق الّدماغ، إّنما من وجود 

 فً الّدماغ البشرّي. العقل الحٌوانً ٌتزّود بالؽرٌزة، ولٌس بالّذكاء. ةالّروح البشرٌّ 

لم ٌتّم تعلٌمه حّتى الٌوم، إّنما القٌمة  ا بصورة مروعة، ألّنه ُبعد فً المعرفةمن الممكن أن ٌبدو هذا ؼرٌبًّ 

ٌّة لحٌاة اإلنسان تكمن فقط فً الّروح البشرٌ  ، عندما ٌعمل فً اّتحاد مع العقل البشرّي.ةالحقٌق

 شكّل هللا اإلنسان من ماّدة، إّنما على صورته وشبهه، فً الّشكل والهٌبة.

ًّ لكن للحٌوان  لحٌاة. هما ٌموتان نفس المٌتة. حٌاة اإلنسان ئلنسان، ذات التنفّس وذات مصدر اول البهٌم

ًٌّّ  اهً وجودًّ   إلى العقل. ةالروح البشرٌّ  إضافة ، إّنما فً هٌبة وشكل هللا، ومعاحٌوان

ة وشكل صانعه، مع جعل اإلّتصال مع صانعه. لذا، فهو قد ُصنع بهٌؤ خلق اإلنسان لٌكون له عبلقة

 خله.فً دا ةوالعبلقة ممكنة، بوجود الّروح البشرٌّ 

 

 خلٌقة اإلنسان ل  تكتمل بعد

ًٌّّا"نصؾ مكتمل" لكّن خلٌقة اإلنسان لم تكتمل بعد. فقد صنع  ًٌّّا وروح فة روح هللا . كان ٌحتاج إلى إضافكر

ٌّة لٌولد فً  –ٌوّحده مع هللا  –ه كابن هلل لٌّتحد مع روحه، ٌنجب  .هللا عائلةٌعطٌه فً األخٌر، اإلمكان

ٌّة توّقؾ هنا للحظة. الحظ مرّ  ٌّة. كان اإلنسان األّول، آدم، خلٌقة جسد ٌّة هللا اإلبداع ٌّة فً عمل ة أخرى الّثناب

ٌّة، مكّونة كلّها من الّروح. ا، سٌكون خلٌقة روح ٌّة. عندما تنتهً خلٌقة اإلنسان أخٌرًّ  مع إضافة روح بشر
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 . هو ٌنضّم مع روحهًّ روح وعقل هللا األزلٌدخل فٌه عندما ٌتلّقى اإلنسان الّروح القّدوس من هللا، 

ا فٌه، أن ٌتلقّى روح هللا أو أن ٌعطى له البشرّي. ال ٌمكن للحٌوان البهٌمً ، ألّن الحٌوان ال ٌملك روحًّ

 ٌمكن لروح هللا أن تتّحد معه.

دعونً أزّودكم عند هذه الّنقطة، بحقٌقة، هً على األرجح، فً الوقت الذي نكتب فٌه هنا، المسؤلة األكثر 

ًّ متخالؾ علٌ  مسؤلة اإلجهاض. –ها بٌن سّكان العالم الؽرب

سّن ، عند بلوغ أن ٌتّحد الجنٌن البشرّي، عند تكوٌنه. إّنه هذا الّروح الذي ٌمكنفً ٌدخل الّروح البشرّي 

، فً حالة ح ذاك اإلنسان بحٌاة ٌلق  فمع الّروح القدس من هللا الخالق العظٌم، الّرشد،  ًّ هللا، كطفل هلل الح

  قتل لكابن إلهً محتمل مستقبلً.  جرٌمةفً رحم أّمه، هو  جنٌن قتلولد بعد. لم ٌ حمل

 بناء على ذلك، فإّن اإلجهاض هو جرٌمة.

ٌّة لحٌاة اإلنسان؟"  عودة اآلن إلى سإالنا األصلً: "ما هً القٌمة الوحٌدة الحقٌق

ة فً الّذكاء. الّروح البشرٌّ عطً القّوة للّدماغ بة تإّنما مع روح بشرٌّ  ،حٌاة اإلنسان هً وجود حٌوانً

ٌّته. عندما ٌموت اإلنسان الاإلنسان، ت ا، مع روح هللا القّدوس وعقله وأزل فانً، ٌعود جعل اإلّتحاد ممكنًّ

 عود الّروح إلى هللا.الجسد إلى الّتراب، وت

 

 الحٌاة بعد الموت

 ٌعطً عندحّد ذاته، إّنما ؼٌر واع بفً الواقع، قالب روحً،  عند الموت، هً اً ٌتركهالت روح اإلنسان

ٌّة إلى الجسد القابم من الموت، كما وشكل وهٌؤة الّشخص قبل القٌامة ، كّل الّذاكرة والمعرفة والّشخص

ٌّة الكامنة والتً  الحٌاةعرؾ. ا، أو تسمع أو تفّكر أو تر بحّد ذاتهة ال تالموت. الّروح البشرٌّ  الوحٌدة الحقٌق

ٌّة تكمن فً الّروح ةلقّدوس، المّتحد مع الّروح البشرٌّ تحوي ذاتها، تكمن فً روح هللا ا . قٌمة الحٌاة البشر

ٌّته لٌكون مّتحّدًّ  ٌّة وإمكان  الذي هو عقل هللا وحٌاة هللا. –مع روح هللا  االبشر

ٌفّكر الفبلسفة بقٌمة اإلنسان كقٌمة عالٌة بحّد ذاتها فقط. ٌتكلّمون عن "كرامة اإلنسان". ٌتكلّمون عن قوى 

ٌّدون الّثقة بالّنفس وتمجٌد"هللا ٌّة فً كّل إنسان. ٌإ ن ٌفّكر بنفسه أ الهالكالّذات. ٌجعلون اإلنسان  " الفطر

. ًّ  كإله أزل

ا،  ٌّة الوالدة من هللا، لٌولد الحقًّا  ةقٌمة اإلنسان الوحٌدة تكمن فً الّروح البشرٌّ على عكس ذلك تمامًّ وإمكان

  .فً عائلة هللا ا، ولدا اإلها 

ا فان، مع عقل ٌتقّوى بالّذكاء من الّروح البشرٌّ " اٌس "إلهًّ اإلنسان ل ا ولحمًّ  .ةداخل نفسه، إّنما فقط دمًّ

ا، اإلنسان هو ٌُنجب من هللا هذا العالم. إّنم ، مّما ٌعتقده حكماءشكل ؼٌر متناهًبقٌمة أدنى ب إذًّ ا، عندما 

، من خبلل  ًّ ٌّة حٌاةالعل ا فٌه، تكون إمكان ًّ ساكنًّ قد بقٌمة أعظم بكثٌر مّما  الكابن البشري وروح هللا الح

 فهمه العالم.
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ٌّةوفقًّا لمبدأ  ٌخلق هللا، كما شرحنا سابقًّا ( ٔ: مرحلتٌن. هً تتّم على اإلنسان. كذلك األمر مع خلٌقة الّثنائ

ٌّة التً بدأت مع اإلنسان األّول، آدم؛  ٌّة التً تبدأ مع "آدم الّثانً" ٕالمرحلة الجسد ٌسوع ( الحالة الّروح

 (.ٙٗ-٘ٗ: ٘ٔ األولى كورنثوس المٌسح )رسالة

ا، صُ  ا متكامبلًّ من إذًّ ا من خلٌقته )ووالدته(، مع الّروح "البشرّي" الواحد الذي أصبح جزءًّ نع اإلنسان أٌضًّ

ا مكتمل غٌراإلنسان. لكّنه  ًٌّّ ا وروح ًٌّّ افكر ًٌّ ا ثان وعندما نتلّقى  – روح هللا القّدوس – ؛ صنع لٌحتاج روحًّ

ا ٌشهد ألرواحنا أّننا أوالد هللابة هللاه فً الجزء  –( ٙٔ: ٣رومٌة  " )رسالة هذه، "الّروح نفسه أٌضًّ

ٌّة.  المنجب )أو المرحلة األولى( من خلٌقة اإلنسان الّروح

تّم شرح هذا بوضوح تاّم، فً الفصل الّثانً من الّرسالة األولى إلى أهل كورنثوس. "... ما لم تَر عٌن ولم 

ٌّة. –( ٤م ٌخطر على بال إنسان ما أعّده هللا للذٌن ٌحّبونه" )آٌة أذن ول هتسمع  معرفة روح

ا أن ٌملك حّس األخبلق  ٌّة. ٌستطٌع أٌضًّ ٌّة والحس ٌستطٌع العقل الّطبٌعً أن ٌتلّقى معرفة األمور الماد

ستطٌع أن ٌعرؾ واآلداب والفّن والّثقافة، الذي ال تملكه الحٌوانات البكم. لكن فً مملكة الخٌر والشّر، ٌ

الذي ٌجعله الّروح البشرّي فً اإلنسان معقوالًّ. لكن وٌقوم فقط بالخٌر الذي هو على المستوى البشرّي، 

ًّ بالفطرة. ٌمكنه أن لحّس واإلداء للخٌر هو محدود بالهذا ا ٌّة الذي هو أنان مستوى البشرّي للّروح البشر

ا من دون روح هللا القّدوس، هو ال ٌستطٌع أن ٌملك ٌملك الحّب وٌعّبر عنه على المستوى البشرّي، إّنم

، كما هو مكشوؾ فً  نٌمكالحّب أو ٌعّبر عنه على مستوى هللا، وال  ًّ أن تكون له معرفة ما هو روح

 الفصل الّثانً من الّرسالة األولى إلى أهل كورنثوس.

 

 

 هللا فقط ٌكشف

( هللا لنا نحن بروحه..." )آٌة ًّ ٌّة ال تكشؾ ٓٔ "فؤعلنه )األمر الّروح (. الحظ بالّتحدٌد، أّن المعرفة الّروح

الٌوم بواسطة روح هللا، الذي  نحن من قبل شخص ٌدعى الّروح القدس. إّنها تكشؾ من قبل هللا، ولنا

نستطٌع أن نتلّقاه فقط كهبة من هللا من خبلل نعمته ورحمته. هللا هو الكاشؾ. الّروح القدوس هو األداة 

 أن نفهم ما هو هللا وحده ٌستطٌع أن ٌكشفه.التً نستطٌع بها 

(. إن كان الّروح القّدوس ٔٔألّن من من الّناس ٌعرؾ أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الذي فٌه..." )آٌة "

ا هًهو الّشخص الثّ  شخص آخر؟ ال تستطٌع البقرة أو  الث من الّثالوث، ألٌس الّروح التً فً اإلنسان أٌضًّ

ع ذلك إال بواسطة روح وال اإلنسان ٌستطٌ – اإلنسانعرفوا األمور التً ٌعرفها الخروؾ أو الكلب أن ٌ

ٌّة. كذلك، اإلنسان  مثبلًّ، كالكٌمٌاء والفٌزٌاءمعرفة ً فً داخله. اإلنسان الت والّتكنولوجٌا والمعرفة العلم

ا أمور هللا ال ٌعرفها أحد إال –الّطبٌعً هو محدود مع هذا الّروح الواحد   روح هللا". "هكذا أٌضًّ

ا مع الّروح "البشرٌّ فقط عندما ٌدخل الّروح القدس، مجتم أن ٌفهم حقًّّا ما هو عندها "، ٌستطٌع اإلنسان ةعًّ

 ًّ ًّ ال ٌقبل ما لروح هللا ألّنه عنده جهالة. وال ٌقدر أن ٌعرفه ألّنه إّنما  –روح حكم ٌُ "ولكّن اإلنسان الطبٌع

ًٌّّا" )آٌة   (.ٗٔفٌه روح
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ٌّة الّتطّور  فًة درجة عالٌصاحب  ٌّة الّتطّور. تهتّم نظر الّتعلٌم، ٌرى كّل األمور من خبلل نّظارات نظر

ٌّة فقط، و ٌّة، وكّل الّشرور فً بالحٌاة الماد بالّتنمٌة. ال تعرؾ وال تعلّم شٌبًّا عن الحٌاة والمشاكل الّروح

ٌّة بطبٌعتها.  العالم هً روح

هم محدودون بمعرفة  –علٌم، هم فً اإلجمال، األكثر جهالة ، ذوي الّدرجات العالٌة فً التّ لهذا الّسبب

لكن بالّطبع ٌقول  على صعٌد اإلرتكاز على الّنفس. هم ٌجهلون معرفة هللا وأمور هللا. "لخٌرالماّدة، و"با

 (.٤ٔ: ٖاألولى كورنثوس سالة هللا، "ألّن حكمة هذا العالم هً جهالة عند هللا" )ر

 

 العال  ُمبعد عن هللا

 ة اآلن إلى اإلنسان األّول، آدم.عود

على األرض، وبتنظٌمه حٌاة اإلنسان  حكومة هللا( لٌعٌد ٔهللا من خلق اإلنسان على األرض:  هدفتذّكر 

ٌّة على األرض أّوالًّ، ٌكمّ ، الحكومةبواسطة تلك  ا،  التًل الخلٌقة الجسد ًٌّ حّولها المبلبكة إلى خراب، وثان

ٌّة ،لٌكمّ  ٌّة صالحة؛ و صفةبتطوٌره  نساناإلخلٌقة  ،فً العمل وفً الّنهاٌة،  ،ملكوت هللاّسس ٌإل( ٕروح

ٌّة البشر التً ال تصّدق، فً إنهاء خلٌقة   الوسٌع! الكونإمكان

، التً ترتكز طرٌق هللا للمحّبةٌتبّنى إبلٌس، و طرٌق اإلنسان( أن ٌرفض ٔالّسامً:  الهدفتطلّب هذا 

؛  ًّ "، األخذع اإلنسان من الماّدة أّوالًّ، إن انقاد إلى طرٌق إبلٌس ألسلوب "صن( أن ٌُ ٕعلى قانون هللا الّروح

ٌّرٌستطٌع أن  ٌّر، ُتمحى حٌاته دون المزٌد من طرق هللا للمحّبةوٌتحّول إلى  ٌتغ ، أو إن رفض أن ٌتؽ

ا.  المعاناة المتواصلة، كما لو أّنه لم ٌوجد أبدًّ

ٌّة، بخلٌقته  لمن ثلث المبلبكة الذٌن أصبحوا ذات صفة شّرٌرة(، ، )كما كاالمنتهٌة االكابنات الّروح

ٌّروا ٌّر. لكن األمور  –! الّروح، عندما تكتمل خلٌقته، هو دابم وأبدّي ٌستطٌعوا أن ٌتؽ ال ٌستطٌع أن ٌتؽ

ٌّر  ٌّة هً فً تؽ  .مستمرّ الحس

ٌّة، التً سنتناولها الحقًّا، فقد تّم ال ةمن خبلل خّطة هللا الّربٌسٌّ  تخطٌط من قبل هللا والكلمة، لخلٌقته الّروح

من مجده العالً، وفً الوقت المحّدد، ٌؤخذ لنفسه شبه اإلنسان، بصفة ٌسوع  أن ٌتجّرد الكلمة نفسه

ٌّة لخلٌقة اإلنسان معقولة  ٌّة   -المسٌح، جاعبلًّ المرحلة الّروح فً هللا ٌستنسخ نفسه! ٌا لها من خّطة ربٌس

ظٌم هو إلهك، فً العقل والهدؾ والّتخطٌط والّتصمٌم كما وفً فً اإلنجاز الخلقً! كم عنهاٌتها أقصى 

 من أصؽر جرثومة أو حشرة إلى أكبر شمس تجعل من شمسنا العظٌمة تبدو تافهة أمامها! –الخلق 

ٌّة اإلنسان التً ال تصّدق هً أّن  ٌستطٌع  –تنسخ نفسه سٌ اإلنسان، هو فً هللا العظٌ  المهٌبوإمكان

 !هللا ائلةعاإلنسان أن ٌولد فً 

ٌّة التؤّهل لٌحّل محّل إبلٌس، لوسٌفورس سابقًّا، على عرش األرض، خُ  لق اإلنسان األّول، آدم، مع إمكان

 .هللا حكومةلٌعٌد 
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"، الذي كان أساس حكومة إبلٌس لألخذلكن كان من الّضروري أن ٌقاوم وٌرفض أسلوب إبلٌس "

 ساس حكومة هللا!(، أالعطاء) المحّبةطرٌق  – هللا قانون طرٌقالشّرٌرة، وٌختار 

ًّ علّمهم ف –آدم وحّواء تكلّم صانعه أّوالًّ مع  مع أّنه كشؾ لهما فقط فً  –ً حكومة وناموس هللا الّروح

ا، مالفصل الّثانً من سفر الّتكوٌن، الملّخص األكثر تكثٌفًّا، لتعلٌمات هللا. ُمنع إبلٌس من أّي اّتصال معه

 ٌعلّمهما هللا أّوالًّ. إلى أن

 

ٌّتان  الّشجرتان الّرمز

ٌّتان. سمعنا ال تفً جّنة عدن الّرابعة الجمال، حٌث وضعهما هللا، كان قلٌل عن هاتٌن شجرتان رمز

، لم الّشجرة المحّرمةإّنما ، باستثناء ما سمعه معظم الّناس عن "تّفاحة آدم". ٌنهما العظٌمالّشجرتٌن ومعَنٌ

 تكن رّبما شجرة تّفاح.

ٌّتٌن، أساس العالم. المعنى الحقٌقًٌشرح  ، فً فٌهما الجواب لسّر زمننا العظٌم لهتٌن الّشجرتٌن الّرمز

القرن العشرٌن العصرّي هذا. نعٌش الٌوم، فً عالم تطّور ونمّو مذهل، إّنما بشكل متناقض، فً عالم 

ٌّر هو، لماذا ال  إلى القمر  أن تسافرلعقول التً تستطٌع أن تتعلّم ٌمكن لشرور مروعة. سإال الٌوم المح

ٌّة، أن تحّل مشاكلها  ٌّة، وتصنع كومبٌوترات وروابع تكنولوج وترجع منه، وتزرع قلوب اصطناع

 الخاّصة؟ لماذا ال ٌوجد سبلم فً العالم؟

ال نستطٌع أن نفهم سّر أحداث وأحوال الٌوم، إلى إذا رجعنا إلى أساس العالم، ونتعلّم ما الذي تطّور من 

 المتذبذب. أساسه إلى الحاضر المربك

ا بد ا، نحن ال نسمع شٌبًّ ًٌّّ ، عن الٌوم إلنجلٌلافً تعلٌم  العالم فً زمن هاتٌن الّشجرتٌن الخاّصتٌن. عمل

 شجرة الحٌاة، وتقرٌبًّا ال شًء عن الّشجرة المحّرمة.

ٌّة ا من تراب األرض. لكن هللا ٌخلق فً مراحل ثناب اإلنسان ن . لم ٌكالّطبع إّنما تؤّمل اآلن. خلق هللا إنسانًّ

ًٌّّا. أراده األرض". لكن لم ٌستطع اإلنسان أن ٌقوم بذلك ألّنه  (وا)وٌمؤل (وا)رثهللا أن "ٌك مكتمبلًّ بعد جسد

ًٌّّا. لذا، وضعه هللا فً نوم عمٌق ) ا منه وشّكل لم ٌكن بعد مكتمبلًّ جسد ٌّة، فؤزال ضلعًّ مخّدر(، وقام بعمل

ٌّة. ٌستطٌعان أن ٌولّدا جنسهما.اكتملت خلٌقة اإلوامرأة. صارا عابلة واحدة، منه   نسان الجسد

ًٌّّ خلكّن اإلنسان الذي  ا فزٌاب ًٌّّا مع دوران الّدم، وٌتؤكسد من لقه هللا هو فاٍن. كان له وجودًّ ا، ٌبقى ح ا مإّقتًّ

حٌاة ٌحتوٌها فً نفسه.  –كامنة فٌه  حٌاةوٌتؽّذى من الّطعام والماء من األرض. لم ٌكن لدٌه نسمة الهواء، 

ٌّة، إن اّتحد مع روح هللا القّدوس. لكّنه ًٌّّا الذي ٌستطٌع أن ٌولّده مع حٌاة أبد ا بشر  كان ٌملك روحًّ
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 قّد  لنا حٌاة خالدة

ٌّة من خبلل شجرة  حٌاةلكن هللا قّدم له  ٌّة هذه. لم ٌجبره هللا أو ٌفرض علٌه أن ٌؤخذها  الحٌاةأبد  –الّرمز

ٌّة. كا جّنة باستثناء الّشجرة ن باستطاعة آدم أن ٌؤكل من كّل أشجار الإّنما جعلها فقط سهلة المنال بحر

 المحّرمة، "شجرة معرفة الخٌر والّشّر".

ا لهذا الّسإال. الحٌاةماذا لو تناول آدم من شجرة  ا جوابًّ ٌّة  م هذهٌّم تقدِ تُ ٌ؟ رّبما لم تسمع أبدًّ الّشجرة الّرمز

. لم ٌكن  رق واحد ماى ٌسوع المسٌح. هناك فاالٌوم للذٌن ٌدعوهم هللا إل ًّ ًّ والمدعو مسٌح بٌن آدم األصل

 –آدم قد خطا ولم ٌكن ٌتوّجب علٌه أن ٌتوب إن اختار شجرة الحٌاة. وإال لكان التابب والّروح المإمن 

 المولود مسٌحً، فً نفس الموقع الذي كان لٌكون فٌه آدم لو اختار شجرة الحٌاة.

، لٌنضّم مع روحه البشرٌّ كان آدم لقبل الّروح القدس من هللا األ ًّ . بالّطبع، بما أّنه كان على آدم أن ةزل

 ٌختار، كان لٌرفض طرٌق إبلٌس لو تناول من شجرة الحٌاة.

ا، ماذا كان حدث لو تناول آدم من شجرة الحٌاة؟  لكن أٌضًّ

ا وروم. لم ٌكن اإلنسان ة، لٌّتحد مع روحه البشرٌّ كان لقبل روح هللا القّدوس ًٌّّ ا، كتمبلًّ فكر ًٌّّ تقّبله  إلى حٌنح

ًٌّّا مع هللا. لكان ولد ابنًّ ٌروح هللا. كان هذا ل ا وروح ًٌّّ ا كما المسٌحً المتحّول المولود  اوّحده، فكر هلل، تمامًّ

ًٌّّا.  روح

ٌّة، ةلكان تقّبل روح هللا القّدوس لٌنضّم مع روحه البشرٌّ  ا ابن هللا، ناقبلًّ له األهم من الحٌاة األبد ، مولودًّ

ا مع هللا.جاعبلًّ من  ه واحدًّ

ًٌّّا الٌوم، حٌث "المسٌح )فٌنا( رج ةكما فً حال الرّوح المولود (. ٢ٕ: ٔكولوسً اء المجد" )رسالة مسٌح

ا ًّ فً آدم. لكن بدالًّ عن ٘: ٕفٌلٌّبً  رسالةفكر المسٌح هو فٌنا ) ،وأٌضًّ (، هكذا كان لٌكون فكر األزل

ا كما فعل فً كّل األوالد الذٌن ٌكّونون هذا العالم كلّه.  ذلك، دخل فٌه فكر وسلوك إبلٌس، وعمل به، تمامًّ

 ، أّن إبلٌس، بصفته أمٌر قّوة الهواء، ٌعمل بالفعل داخل البشر.ٕ: ٕنقرأ فً الّرسالة إلى فٌلٌّبً 

 رسالةآدم ) ال اإلؼراء من قبل إبلٌس، تّم خداع حّواء،نشرح نقطة رّبما تكون مفهومة. بعند هذه المرحلة، 

ٌُخدع ٗٔ-ٖٔ: ٕ األولى تٌموثاوس ا. لكن رؼم ذلك، هو لم  من قبل (. عصا آدم هللا وارتكب الخطٌبة عمدًّ

. ًّ من اإلنحراؾ عصٌانه المتعّمد ألمر هللا الواضح، أبعده عن هللا، وأحدث حال  هذا اإلؼراء األصل

تؤثٌر إبلٌس.  ونلٌقب ر آدم وكّل أوالده من بعده،الفكرّي وفتح عقله على خداع إبلٌس. منذ تلك اللحظة، صا

 عمل فً عقله، لو تناول من شجرة الحٌاة.إبلٌس ٌعمل فً عقل آدم، كما كان هلل أن ٌبدأ 

 

 عال  فً األسر

ا، وظلّت كّل عابلته  ًٌّّ  من قبل إبلٌس، حّتى الٌوم. أسٌرةلذلك، منذ تلك اللحظة، خطؾ إبلٌس آدم روح
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. هذا الّناموس هو  –ٌاة كان باإلمكان هلل أن ٌكشؾ ألدم عن طرق هللا للح ًّ التً هً ناموس هللا الّروح

لكّن كان باإلمكان أن تكون "محّبة هللا قد انسكبت فً قلوبنا )البشر( بالّروح  –أسلوب المحّبة المتدّفقة 

ٌّة، أن تمارس قانون هللا المقّدس.٘: ٘رومٌة  قدس" )رسالةال ٌّة الجسد ٌّة الطبٌع  (. ال تستطٌع المحّبة البشر

ٌ  ما كما ٌولد الجنٌن البشري من والدَ إنّ  ٌّة الحمل قبل أن  ٌن،ٌن بشر وكما على الجنٌن أن ٌنمو من خبلل عمل

ا المسٌحً الذي ٌقوده الّروح، وهكذا كان باإلمكان آلدم أن ٌكون.  ٌولد، هكذا أٌضًّ

ا مع هللا.لكّنه كان لٌختبر اّتصاالًّ   وتواصبلًّ مباشرًّ

ٌّة  ٌّة وتؽذٌتهالبشر إّن حٌاتهف ّرة الذي ٌصل المولود الجدٌد بؤّمه.حبل السّ أوّد أن أقارن هذا ب زّود تالجسد

 كورنثوسرسالة خبلل الحمل، من األّم إلى الولد. ُتنقل حٌاة هللا إلى المسٌحً بواسطة الّروح القدس )

ٌُنقل من هللا بواسطة الرّ ٓٔ: ٕ األولى  قانونوح القدس. لكن (. الفهم الكلًّ لقانون هللا )أسلوبه فً الحٌاة( 

س فقط (، وٌمكن أن ٌمارَ ٓٔ: ٖٔرومٌة  هللا )رسالةتكمٌل قانون  وإداء، والمحّبة هً هللا ٌتطلّب عمبلًّ 

 (.٘: ٘رومٌة  التً تؤتً من هللا )رسالةبمحّبة هللا 

ا أن ٌتز ٌّة، لٌعٌش طرٌق هللا، وأٌضًّ ا، كان باإلمكان آلدم أن ٌنال المعرفة العمٌقة الّروح ّود بالمحّبة إذًّ

ٌّة التً وحدها تستطٌع أن تكّمل قانون   المحّبة المثالً هلل، وٌضعه قٌد التنفٌذ.اإلله

هللا بواسطة روح هللا. كان لٌتلّقى المعرفة والّتوجٌه والمساعدة من هللا.  إٌمانكان باإلمكان له أن ٌتقّبل 

فوق  ما ور كهذه، ٌعمل هللا من أجلنا بشكلكان لٌّتكل على هللا لٌتدّخل فً أمور خارجة عن إرادته. فً أم

 .عّنا ٌحارب هللا معاركناالطبٌعة، ما نحن عاجزٌن أن نفعله ألنفسنا. بكبلم آخر، 

 

 رفض ناموس هللا وحكومته

ا عن ذلك، اختار آدم معرفة من نوع آخر  ًٌّّا على  بنفسهقّرر  –لكن عوضًّ معرفة الخٌر والّشّر. اّتكل كل

والّشّر كما وقّوة إداء الخٌر والّشّر. لقد رفض اإلعتماد على هللا واختار مسار  الخٌر لمعرفة –نفسه 

ٌّة، التً هً . اإلستقامة الوحٌدة التً كان الّنفساإلعتمار على  باإلمكان أن ٌملكها، هً اإلستقامة الّشخص

 بالّنسبة هلل، مثل الخرق القذرة.

 نفسٌهماب قّررا األخذ من ثمرها، ٌعنً أّنهماكان  تناول آدم وحّواء من شجرة "معرفة الخٌر والّشّر".

ما هو الّصالح وما هً الخطٌبة. كان هذا ٌعنً،  قّررا بنفسٌهما –معرفة ما هو الخٌر وما هو الّشّر 

 ، الذي حّدد لهما الّصّح والخطؤ.هللا ناموسبالّطبع، رفض 

ِقّمة قّوة هللا فً الخلق، فً كابن واحد.  المبلك الّربٌس العظٌم، لوسٌفورس، كما خلقه هللا فً األصل،كان 

القّوة العظٌمة التً تحّولت اآلن إلى خداع ماكر، الذي ٌملكه إبلٌس. من  قلٌلون ٌدركون الٌوم عن بعد،

 استخّؾ به. قد الواضح أّن آدم
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ٌّة ماكرة. وصل إبلٌس المراوغ إلى آدم من خبلل زوجته حّواء. هو لم ٌقل "اختر طرٌقً!"  بل ظهر كح

 خدع حّواء بذكاء. 

وضع حّس الّظلم واإلستٌاء فً داخلها. خدعها وجعلها تعتقد أّن هللا  فً رأسها حول صدق هللا. الّشكّ  وضع

. زرع بذكاء كبرٌاء العقل. –ؼٌر منصؾ  ًّ  أن تؤخذ من الثمر المحّرم. لتفّكر أّنه من الّصحضلّلها  أنان

 –اّتخذ معها، بنفسه، قرار ما هو صّح وما هو خطؤ  ٌُخدع، مع زوجته.مع ذلك، وافق آدم، الذي لم 

ٌّة المعرفة رفض هللا كمصدر –هللا كمخلّصه وحاكمه  رفضفً ما قاله صانعه،  كّ شوبالّتالً   األساس

 إبلٌس! طرٌقالمكشوفة. صّدق وتبع 

 

 ُحك  على عال  آد 

ا  ٌّة خوفًّ  –عندما أخرج هللا اإلنسان من جّنة عدن، ومنعه من دخولها مجّددًّ ا من أن ٌعود وٌقبل الحٌاة األبد

 !العقوبةهللا  أعلن –( ٕٗ-ٕٕ: ٖفً الخطٌبة )الّتكوٌن 

 -منك. رفضتنً كمصدر أساسً للمعرفة  سٌولدوالعالم الذي  نفسكفً الواقع، قال هللا: "لقد قّررت ل

اخترت  –ً تمّردت ضّد سلطتً وحكومت –رفضت القّوة مّنً من خبلل روحً لتحٌا الّطرٌق الّصالح 

عّنً  مفصولٌن عام ٓٓٓٙ. لذا، أنا أحكم علٌك وعلى العالم الذي ستلده، إلى والعطاء لألخذطرٌق إبلٌس 

ا الذٌ –وعن روحً  ، من هإالء نسوؾ أدعو القلٌلٌسوؾ أدعوهم بشكل خاّص. و نباستثناء القلٌلٌن جّدًّ

 –ٌقوموا بما عجزت أنت أن تقوم به  أجل القٌام بخدمة خاّصة للّتحضٌر لملكوت هللا. سٌكون علٌهم أن

  الّروحً. قانونًرق ، وٌتبعون طوطرقهاومون وٌتؽلّبون على إبلٌس ٌرفضون وٌق

ا، ٌا آدم،"  ما منفسكؤب وا. قّررمخاّص بكد معرفة مور واواصنعوكّل سبللتك التً ستكّون العالم،  اذهب إذًّ

 مٌضلّلكما لنشر المعرفة، فٌ كم، وأسالٌبمبك ةخاصّ ال ةربوٌّ تّ ال امتكمنظأ واهو الخٌر وما هو الّشّر. اصنع

إبلٌس. كّونوا مفهومكم الخاّص عّما هو هللا، دٌاناتكم الخاّصة، حكوماتكم الخاّصة، أسالٌبكم الخاّصة  مإلهك

للحٌاة، وأشكال المجتمعات والحضارات. فً كّل هذا، سوؾ ٌخدع إبلٌس عالمكم بسلوكه المرتكز على 

التمّرد ومنافسة والّنزاع والعنؾ والحروب، رور، الّشهوة والجشع، الؽٌرة والحسد، المع الؽ – الّنفس

 خاّصتً. المحّبةضّدي وضّد قانون 

 –بعد أن ٌدّون عالم سبللتك أمثولة الّسّتة آالؾ سنة من معاناة  وعذاب وإحباط وهزٌمة وموت اإلنسان "

سوؾ أتدّخل  – الٌؤس المطلق الذي اخترتموه ٌق حٌاةمنك وٌتوب عن طر المولودبعد أن ٌؤتً العالم 

ٌّة فوق الّطبٌعة، سوؾ أتسلّط عندها، فوق حكومة العالم كلّه. مع  بطرٌقة فوق الّطبٌعة. بواسطة قوى إاله

ًٌّّا للجمٌع.  أهبسعٌد. وعند الّتوبة، سوؾ  سال إعادة الّتعلٌم، سوؾ أصنع عالم  ا أبد ألؾ سنة  بعدخبلصًّ

ٌُدعوا، من ذلك العالم الّسع ٌد الذي سٌؤتً، سوؾ اُقٌم من الموت إلى حٌاة فانٌة، كّل الذٌن ماتوا دون أن 

ٌّة. ٌّة. وٌؤتً عندها الحكم علٌهم. وعند الّتوبة واإلٌمان، ُتقّدم لهم حٌاة أبد  خبلل هذه الّسّتة آالؾ سنة الحال

حكم علٌهم إلى األبد. فقط ما ٌُ  ، لنأقطع عبلقتً بهمسوؾ خبلل هذه الّسّتة آالؾ سنة، عندما أنا بنفسً "

بلٌس إل الوجودٌزرعونه خبلل حٌاتهم، سوؾ ٌحصدون. لكن عندما اُعطٌهم الخبلص األبدي، لن ٌكون 
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عٌوا خبلل أّول سّتة ال إبلٌس لهم لٌتؽلّبوا علٌه. سٌكون على هإالء القبلبل الذٌن دُ  –لٌكبحهم أو ٌخدعهم 

، وٌكون ٌؽلب، سوؾ ٌجلس معً فً عرشًإبلٌس. إّنما الذي  آالؾ سنة، أن ٌرفضوا وٌقاوموا تؤثٌرات

." ًّ  له سلطان تحت أمرتً، لٌحكم كّل األمم تحت حكمً العل

 

 أصل اإلعتماد على الّنفس

 ماذا ٌعنً كّل هذا؟

ٌّاته  .الخاّصة رفض آدم، أّول إنسان، المعرفة من هللا واإلعتماد علٌه. اختار أن ٌعتمد على معرفته وإمكان

ٌّة. علم الّنفس الذي نتعلّمه فً العالم العصري الذي نما  ٌعتمد من آدم، على اإلعتماد على الّذات البشر

ٌّامنا، هو اإلعتماد على الّذات. ٌّة التً فً داخلك أ ٌّة  . جوّ ، هكذا ٌعلّموناعتمد على القوى الفطر من احتراف

ٌّة. إّنهاإلعتماد على الّذات  عة أن ٌفّكر جامتلمٌذ الٌحّث روح الؽرور.  ٌتخلّل معظم حرم الجامعات العصر

ا من الذٌن لٌس لدٌهم نوع الّدراسة التً  –ترفًّا بنفسه على أن ٌكون مح بما معناه، أن ٌعتبر نفسه أعلى شؤنًّ

ٌّة الّتطّور، ٌشعر أّنه أعلى من كّل الذٌن ٌإمنون باهلل و الّرّب ٌسوع بلدٌه. من خبلل المفهوم األساسً لنظر

 ظر إلٌهم بازدراء.المسٌح. وٌن

 

 لخالص ال سبٌل ل

لعالم (، على إٗ-ٕٕ: ٖ)الّتكوٌن  أغلق هللا الّسبٌل إلى شجرة الحٌاةقرار آدم المصٌري والقاتل، بعد 

سنة. ذلك باستثناء األنبٌاء المختارٌن لكتابة اإلنجٌل، والكنٌسة التً ٌدعوها  ٓٓٓٙالذي سٌنجبه آدم، لمّدة 

ًّ إن لم ٌجتذبه ٌسوع المسٌح لخارج هذا ا ٌُقدم إل لعالم. لكن حّتى ٌسوع قال بوضوح: "ال ٌقدر أحد أن 

 (.ٗٗ: ٙاآلب الذي أرسلنً" )إنجٌل ٌوحّنا 

ٌّة لمّدة  أّسس هللا هذا العالم، ماعلى ذلك، عند  سنة، لٌتّمم هدفه. ٢ٓٓٓوضع خّطة ربٌس

ا فً أخذه من   ذمر المحّرم. وتضلّل العالم أجمع منالثّ كان إبلٌس هو الذي خدع حّواء. من ثّم خطا آدم عمدًّ

 (.٤: ٕٔذلك الحٌن )رإٌا ٌوحّنا 

عٌش فٌه. عند هذه الّنقطة، ال بّد أّن توقّؾ هنا للحظة. لندرك أّن هذا كان أساس العالم الذي ال نزال نلن

ن ٌطٌح بحكم إبلٌس أّن هللا قد فشل، بواسطة آدم، أ –إبلٌس قد ابتهج. ال بّد أّنه اعتقد أّنه تؽلّب على هللا 

 على عرش األرض.

 لكّن هللا ٌقول، "كما قصدت ٌصٌر كما نوٌت ٌثبت".

 سوؾ تتّمم خّطة هللا لسبعة آالؾ سنة، هدؾ هللا بمجد ؼامر ورابع.



76 
 

ا بالّنسبة للعالم. عندما أؼلق هللا الّسبٌل اء لشجرة الحٌاة، أؼلق الّسبٌل للفد افهم هذه الّنقطة، التً كانت سّرًّ

سنة إلى األرض،  ٓٓٓٙعام، حّتى ٌعود آدم الّثانً، ٌسوع المسٌح، بعد  ٓٓٓٙص للبشر لمّدة والخبل

 إبلٌس عن عرشه وٌحكم كّل أمم البشر. سقاطبسلطان ومجد عظٌم، إل

اُعطً لئلنسان األّول آدم، الفرصة لٌختار حكومة هللا، لٌعٌد تلك الحكومة على األرض، وإلسقاط إبلٌس 

ٌّة عاّمة، حّتى ٌكمل ٌسوع المسٌح، آدم  اذ أن فشل، لم ٌعد الخبلص متوفّرًّ عن عرش األرض. من للبشر

ا حكومة هللا على  –الًّّثانً، ما فشل آدم األّول أن ٌقوم به  إسقاط إبلٌس والجلوس على عرش األرض، معٌدًّ

 األرض.

ٌّة، وضعَ ة الحٌاة عن الحٌاة إؼبلق الّسبٌل إلى شجر م الحاضر الذي ال ٌزال عبلمة على أساس العال البشر

ا، كان هللا سٌحكمه إبلٌس بش . كٌؾ إذًّ ًّ ٌتّمم هدفه؟ عند تؤسٌس هذا العالم ، صّمم هللا أن ٌولد الكلمة كل خف

 (.٣: ٖٔبصفته حمل هللا، لٌخلّص البشر من حكم إبلٌس الخاطؾ )رإٌا ٌوحّنا  على األرض

ا، كان هللا لٌتّمم هدفه فً استنساخ ذاته  من خبلل البشر الذٌن سٌولدون فً الّسّتة آالؾ سنة لكن كٌؾ إذًّ

 ٌة؟لاالتّ 

 

 الخالص من خالل القٌامة

ٌٌّن  ا )الّرسالة إلى العبران ٌّن أن ٌموت كّل ٢ٕ: ٤عند تؤسٌس عالم إبلٌس، صدر مرسوم أٌضًّ (، بؤّن هللا ع

ون الّدٌنونة بعد ، لن تكالبشر مّرة واحدة، وبعدها، بواسطة القٌامة من الموت، تؤتً الّدٌنونة. خبلل ذلك

ٌجب على كّل  كان ر، أّنه كمالن ٌحكم علٌهم ولن ٌخلصوا. كان فً ذلك الوقت أن تقر   – لهعلى العالم ك

لى الّدٌنونة )رسالة أن ٌعودوا إلى الحٌاة بالقٌامة إ ذاتهمٌهم وا فً آدم، كذلك ٌجب علتالبشر أن ٌمو

 (. ٕٕ: ٘ٔ األولى كورنثوس

ٌّة كانت قٌامة كّل  ا لكّل العالم الذي خدعه إبلٌس. حّتى الٌوم، تحتفل المسٌح الذٌن ماتوا فً آدم، سّرًّ

ٌّة  ٌّة(، كّل ر "إٌستر"ٌسوع ٌوم العٌد الوثنً الكبٌر )قٌامة بالّتقلٌد ع، لكّنها ال تقول شٌبًّا عن ٌبباإلنكلٌز

ٌّة للببلٌٌن الذٌن ماتوا فً آدم.  الحقًّا فً هذا الكتاب.سنشرح تلك القٌامة  القٌامة المستقبل

فً هذا الوقت، عندما سٌؤتً المسٌح بصفته حامل خطٌبة البشر، سٌجد كنٌسة هللا. سنؽّطً موضوع هدؾ 

 ودور الكنٌسة بالكامل فً الفصل الّسادس من هذا الكتاب.

ٌّة المخدوعة.  توّقؾ هنا! افهم ما منع إبلٌس العالم كلّه أن ٌراه. ادرك ما لم تفهمه المسٌح

ٌّة عظمى! هذا  ٌشّكل أهم

ا، ٌتعلّ  ًٌّّ ٌّة بتعلٌم من المفروض أن ٌكون مسٌح ٌّة الّتقلٌد ٌّة الّروح، للذٌن "ٌعلنون ُخدع عالم المسٌح ق بؤزل

ٌّة ونعمة ب إٌمانهم ٌّة من المسإول ٌّة، والحر ٌسوع"، فٌذهبون عند الموت مباشرة إلى جّنة من البطالة االبد
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ن ٌسوع" ٌذهبون عند الموت، إلى مكان محّدد من نار حارقة مستمّرة "ال ٌقبلو نالّراحة والكسل؛ للذٌ

 ٌصرخون وٌصٌحون من األلم والوجع إلى أبد األبدٌن من دون أمل. ٌدعونها جهّنم، حٌث

ٌّة.  ٌّة وله مسبقًّا حٌاة أبد ا أبد ( أّن ٖٕ: ٙرومٌة هو ٌنفً )رسالة كان الّتعلٌم ٌقول أّن اإلنسان هو روحًّ

ٌّة فقط كهبة من هللا. ٌمكن مقارنة جزاء الخطٌبة ه و موت، وأّن اإلنسان ٌستطٌع أن تكون له حٌاة أبد

ذهب فً رحلة قطار باّتجاه واحد. هذه الّرحلة هً رحلة حٌاتك. التعلٌم المسٌحً التقلٌدي الخاطا كمن ٌ

ًٌّّا بشكل آلً، ٌرسلك مباشرة إلى جهّنم نار دابمة، ا كهرباب من ألم وعذاب ال  فً آخر الخّط، ٌدور مفتاحًّ

ٌوصؾ. إّنما إن أعلنت أّنك "قبلت ٌسوع" فً أّي وقت من رحلة حٌاتك، ٌتحّول هذا المفتاح فً آخر الخّط 

 عند هذه الّنقطة، وٌودي بك مباشرة إلى الجّنة.

ا، لكّنه فكانت معظم الّتعالٌم ال ًٌّّ ا كامبلًّ أبد ٌّة" تقول أّن هللا خلق أّول إنسان كابنًّ ً لحظة مزعومة "مسٌح

عدم انتباه، اختلسه إبلٌس ودّمر عمل هللا الّرابع هذا. ٌصّور بعدها الخبلص كمحاولة من هللا لٌصلح ما 

ٌّدة كما كان عندمتخّرب، وٌعٌد اإلنسان إلى   فً البدء. خلقها حال ج

 .من عقٌدة إلى عقٌدة، فقد آمنوا وعلّموا ما هو عكس الحقابق المكشوفة بوضوح فً الكتاب المقّدس

 

 كذبة إبلٌس األولى

ٌّة. عندما تتوقّ  ؾ وتفّكر فً هذا الّتعلٌم، تجد أّن لقد علّموا كذبة إبلٌس األولى، أّن اإلنسان هو روح أبد

باستمرار أنٌن وصرٌخ أوالدهّن الضالٌّن، فً  "األّمهات المخلّصات" اللواتً متن وذهبن إلى الجّنة، تعٌنَ 

 عذاب ال ٌوصؾ من نار جهّنم.

ٌّة لكلمة هللا المقّدسة؟ هل ٌعلم الموتى ما ٌفعله الذٌن على قٌد الحٌاة؟ أخبرتنً لكن ما  هً الحقٌقة الحقٌق

كانت تعتقد أّن أّمها بعد  زوجتً بعد زواجنا بقلٌل، أّنها عندما كانت فً الّسن الّثانٌة عشرة من العمر،

 وفاتها، كانت ترى كّل ما كانت تقوم به من الجّنة.

  : ٤٣٘ٔمن شهر آذار، عام  "الواضحة الحقٌقة "مجلّة  ن مقال فًأستشهد اآلن م

ا عندما تموت. بحسب الكتاب المقّدس،             "ٌكشؾ الكتاب المقّدس بوضوح أّنك تكون مٌتًّ

ا  المٌت شٌبًّا والال ٌر              ا. ال ٌملك  والٌفّكر فً شًء  والٌسمع شٌبًّ  أيّ المٌت ٌعرؾ شٌبًّ

ا.              وعً من أّي نوع. "ألّن األحٌاء ٌعرفون أّنهم سٌموتون. أّما الموتى فبل ٌعلمون شٌبًّ

 ولٌس لهم أدر بعد ألّن ذكرهم ُنسً. ومحّبتهم وبؽضتهم وحسدهم هلكت..."            

 (.ٙ-٘: ٤)الجامعة             

ن أدنى طٌؾ من الّشّك. لقد كتب الّرسول دو رسالة اإلنجٌل واضحة حول هذه الّنقطة. الموت هو موت

ٌّة موت" )رسالة رومٌة  ولٌس فقط  –(. الموت بالّتعرفة، هو ؼٌاب الحٌاة ٖٕ: ٙبولس أّن "جزاء الخط

 اإلفتراق عن هللا.
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نمتلك الفرصة لذلك: "كّل ما نستفٌد من حٌاتنا إلى أقصى حّد، طالما كً ل حّتى، ٌحّذرنا الكتاب المقّدس

فً الهاوٌة حٌث أنت  ال حكمةوفعله فافعله بقّوتك ألّنه لٌس من عمل وال اختراع وال معرفة تجده ٌدك لت

 (.ٓٔ: ٤ذاهب إلٌها" )الجامعة 

ال ٌمكن أن ٌكون أوضح من ذلك. لكن ماذا عن الذٌن ٌرٌدون التمّسك بالمعتقد المحّبب فً الّتحلٌق إلى 

ا، أو الؽوص فً الجّنة بعد الموت فً حال كان ٌّدًّ ا؟ ج بًّ ٌّ  جهّنم إن كان س

ا استحّق الّذهاب إلى الجّنة، سٌكون بالّطبع الّشخص األحّب لقلب هللا،  اسمع إجابة الّرسول بطرس. إن أحدًّ

ا كذلك )أعمال الّرسل  (. لكّن بطرس اُلهم من هللا لٌقول، داود قد ٕٕ: ٖٔالٌس كذلك؟ كان داود شخصًّ

(، وأكثر بعد، أّن "داود لم ٌطلع إلى ٤ٕ: ٕعمال الّرسل "مات وُدفن وقبره عندنا حّتى هذا الٌوم" )أ

 (.ٖٗ: ٕالّسموات" )أعمال الّرسل 

ا قال ٌسوع  (.ٖٔ: ٖ"لٌس أحد صعد إلى الّسماء" حٌث هو عرش هللا )إنجٌل ٌوحّنا  بنفسه أنّ  أٌضًّ

 

ا؟  هل سٌعٌش كلّ واحد مّنا مجّددا

ٌّة. وضع هللا العظٌم البشر هنا على هذه العٌش فقط من أجل اللكّن لهذه الحٌاة معنى أكثر من  حٌاة الحال

 كرة.األرض، من أجل هدؾ رابع أبدّي، لم تفهمه دٌانات هذا العالم البشري المبتَ 

خلقنا نحن البشر  على سببهذا ٌرتبط بالجواب األرض من أجل سبب رابع.  نحن موجودون على هذه

ٌّة الجمٌلة.فانٌٌن، نتؤلّم من خبلل سلسلة العواطؾ والمشاكل أ  و نختبر أوقات الحٌاة البشر

رؼم أّننا نموت عند الموت، ال نبقى موتى إلى األبد. الموتى فً قبورهم سٌعٌشون إلى األبد! إقرأ ما قاله 

 ٌسوع:

 "ال تتعّجبوا من هذا. فإّنه تؤتً ساعة فٌها ٌسمع جمٌع الذٌن فً القبور                 

 ج الذٌن فعلوا الّصالحات إلى قٌامة الحٌاة والذٌن عملواصوته. فٌخر                 

ٌّبات إلى قٌامة الّدٌنونة" )إنجٌل ٌوحّنا                    (.٤ٕ-٣ٕ: ٘الّس

ا وٌكون فً  ،هناك محاسبة لتصّرفنا فً هذه الحٌاة! سٌكون لكّل إنسان عاش أن ٌعطً فً الّنهاٌة حسابًّ

 القٌامة.

وٌسمع نسان فً ذاته ال ٌَر، ال ٌسمع وال ٌفّكر. ٌرى الفكر بواسطة العٌن لقد شرحت سابقًّا أّن روح اإل

ٌرجع الّتراب إلى األرض كما كان ٌعطى القّوة من الّروح. عند الموت، " بواسطة األذن وٌفّكر فٌما

 (.٢: ٕٔوترجع الّروح إلى هللا الذي أعطاها" )الجامعة 

ٌّة. الّروح  هو مثل القالب. فهو ٌحتفظ حّتى بالّشكل البشرّي وهٌبة الّروح هو مخزن الّذاكرة والّشخص

ٌّة قد أّسسوها فً المتوّفً ، حّتى ٌظهر الذي ماتوا بنفس الّشكل عند القٌامة للّدٌنونة، وٌحتفظ بؤّي شخص
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"ال  –الحٌاة، ٌتذّكر كّل ما قد خّزنوه فً ذاكرتهم. لكّن خبلل هذا الوقت، فً الموت، ال ٌوجد وعً 

 (.٘: ٤" )الجامعة ٌعلمون شٌبًّا

ٌّة  ٌّة، باستثناء الواحدة الحقٌق ، الذي تعتقد به كّل الكنابس المسّماة مسٌح ًّ الّتعلٌم الخاطا األكثر عالم

ٌّة كنٌسة هللا، هو أّن  وأّن اآلن هو  –هم "ضالٌّن" إن لم ٌقبلوا ٌسوع المسٌح مخلّصهم  الجمٌعواألصل

 الٌوم الوحٌد "للخبلص".

 !حكموا بعدل  ٌُ عن هللا  نّن كّل المبعدٌالحقٌقة هً أ لكنّ 

ٌّة هذه. ال ٌمكن للقارئ أن ٌتعّجب أكثر من الحقٌقة المكشوفة فً هذا قلٌلون ٌفهمون  خّطة هللا الّربٌس

ا. لقد ُخدع العالم كلّه، كما تنّبؤت له كلمة هللا! المخدوع ال  ٣٘منذ أكثر من  الكتاب، مّما كانه الكاتب، عامًّ

  تستخّؾ بإبلٌس!ٌعً الخدعة! ال

 

 انفصل البشر عن هللا؟

هو الذي فصل نفسه عن هللا.  اإلنسانعندما ٌراجع الّشخص الّشرور فً العالم الٌوم، ٌمكن أن ٌعتقد أّن 

 ؟ ولماذاالذي فصل البشر عنه.  هللالكن هو 

ا!اهل ٌبدو أّن هذا ٌجعل من هللا ظالمًّ    ؟ على العكس تمامًّ

ا اختار آدم أن ٌؤخذ من الّشجرة المحّرمة، فصل نفسه وعابلته من بعده، عن هللا. عندملنوّضح هذه الّنقطة. 

: ٤٘وألّن كّل البشر الذٌن ولدوا من آدم قد خطبوا، فكّل واحد منهم قد فصل نفسه بالفعل عن هللا )إشعٌاء 

ٔ-ٕ.) 

حقًّا كٌسوع المسٌح. لم الّشخص الذي تكلّم مع آدم، من عابلة هللا، كان لوؼوس أو "الكلمة"، الذي ولد ال

كّل البشر عن هللا  لمة الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة، انفصٌكن آلدم أّي اّتصال مع هللا اآلب. عندما أؼلق الكل

المسٌح إلى األرض بسلطان ومجد عظٌم، لٌؤخذ من إبلٌس عرش األرض وٌعٌد اآلب، حّتى مجًء 

وجود  آدم الّثانً، فً ظهوره األّول، لٌكشؾ حكومة هللا فوق كّل األرض. فً ذلك الوقت، جاء المسٌح،

(. حّتى ذلك الوقت، لم ٌكن للعالم معرفة عن وجود هللا اآلب. هذا سبب ٕٕ: ٓٔهللا اآلب )إنجٌل لوقا 

ٌّة تعتقد أّن هللا ٌتؤلّؾ من  أجله فقد علماء  ذي من. هذا هو الّسبب الشخص واحد فقطجعل الّدٌانة الٌهود

ا، معرفة  والم ٌملك همرى الّدٌن، أو باألح ، التً ٌمكن أن نولد فٌها، كجزء من عائلةهو  هللاواقع أّن الأبدًّ

ا عن ٌسوع كونه إله،  ا لماذا، عند قراءتهم العهد الجدٌد عن هللا اآلب، وأٌضًّ عابلة هللا هذه. هذا ٌفّسر أٌضًّ

ا" ) ٌّة الخطؤ عن كون الّروح القدس "شبحًّ ٌّة "ؼوست"جاءوا بالّنظر من  اثالثًّ  ا(، أو شخصًّ باإلنكلٌز

عن أّن كّل  ،الحّد من هللا والتخلّص من كّل المعرفةبالّروح القدس و ّتجدٌؾالّثالوث، الذي هو بمثابة ال

البشر المحّولٌن ٌستطٌعون أن ٌصبحوا أعضاء فً عابلة هللا المقّدسة. لذا، أعمى إبلٌس بصٌرة 

ٌّة"  .هدؾ إنجٌل ٌسوع المسٌحعن عن الحقٌقة و "المسٌح

 لقد تؽاضوا عن أهّم حقٌقة: قٌامة الموتى.
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 ، ًّ ًٌّّا هم ٌحتفلون بعٌد كبٌر )إٌستر( وثن ٌعّبر عن قٌامة ٌسوع المسٌح من الموت. لكّنهم ٌؽّضون الّنظر كل

تعلٌم اإلنجٌل الواضح الذي ٌقول أّن كّل الذٌن عاشوا سوؾ ٌقومون من األموات، مع ثبلثة قٌامات عن 

. لسلمختلفة واضحة، بالّتس ًّ ٌّة ال الّزمن ظمى لهذه العالم عاألمل الوحٌد الذي ٌعطٌه الكتاب المقّدس للبشر

ا. سنؽّطً كّل هذا بالكامل وكامل الكتابات  ًٌّّ المٌت، هو األمل بالقٌامة من األموات، لكّن هذا أمل أكٌد إٌجاب

 المقّدسة فً الفصول التً ستلحق.

ٌُخدع العالم وُتعمى بصٌرته عن الحقٌقة من ٤: ٕٔوحّنا كما ٌقول بوضوح فً سفر رإٌا ٌ ٌا للمؤساة، ، أن 

 قبل إبلٌس الّشٌطان، الذي ال ٌزال جالس على عرش األرض كلّها.

ٌّة هً مذهلة، إّن  لكّنك تجدها مكشوفة بوضوح فً كتابك المقّدس الخاّص. اتبعه بدّقة فٌما الحقٌقة الحقٌق

 أنت تقرأ هذا الكتاب.

إلى الجّنة.  ا آدم وحّواء من جّنة عدن، أقام مبلبكة لتحول دون دخول البشر مجّددًّ هللا طردتؤّمل! عندما 

ا. وافترض أّن هللا ترك باب الجنّ  أخذ اإلنسان من الّشجرة المحّرمة. وتحّول إلى الخطٌبة. ماذا كان ة مفتوحًّ

من دون  –ّي توبة تلك! من دون أ الحٌاةلٌؤخذوا من شجرة  حدث؟ لرّبما كان كّل البشر الخطؤة عادوا

ٌّةكان اإلنسان ساعد نفسه  –حّتى اإلٌمان فً هللا أو فً المسٌح   .لٌتلّقى الحٌاة األبد

 فّكر للحظة!

 

 هللا لٌس ظال 

ا لو أّنه قد سمح بذلك! كان اإلنسان مع كّل خطاٌاه  ٌّة عادة فً الّتكاثر داخل  –كم كان هللا ظالمًّ وللخط

ًٌّّا  أصبح –الّشخص الذي ٌتدلّل فٌها  ٌّة  جّراء أوجاعبٌنما هو ٌتؤلّم  ،ٌعٌش لؤلبد –أزل ٌّة وجسد فكر

ٌّة ٌّة، التً تكون الخط  علٌه! اقد جلبته وروح

للخطٌبة. فقد فصلته الخطٌبة عن هللا اآلب. قلٌلون ٌفهمون أّننا  عبدال ٌبدو أّن اإلنسان ٌدرك أّنه اآلن هو 

ب بموت ٌسوع. نحن نخلص بحٌاته )رسالة بولس لسنا نخلص بموت المسٌح. نحن نتصالح مع هللا اآل

ٌّة فقط ٓٔ: ٘الّرسول إلى أهل رومٌة   –اإلبتعاد عن الخطٌبة  –(. ال ٌدرك اإلنسان أّن الّتوبة الحقٌق

ًّ بٌسوع المسٌح، ت ، حّرره من ذاك الجزاء! الخطٌبة تستعبد! تعاقب! تجلب الحزنطٌع أن تستواإلٌمان الح

 الجسد بالّضرر والّداء والمرض. تنتج اإلحباط والٌؤس. الّندم، المعاناة. تلحق

األمر الّظالم والقاسً والوحشً الوحٌد الذي كان من الممكن من هللا أن ٌفعله عند تناول آدم وحّواء من 

ٌّة الوصول  ا إلى الجّنة، مع حر كّل الّزواٌا إلى شجرة لالّشجرة المحّرمة، كان أن ٌترك الّسبٌل مفتوحًّ

ٌّةمز هبة ر – الحٌاة  !الحٌاة األبد

ا.  لكن ماذا فعل هللا؟ طرد الّرجل والمرأة. ومنعهما من الّدخول مجّددًّ
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ٌّة. إّنما، مع الحكمة  ا لكّل العابلة البشر ٌّة بسعادة ونعٌم فابق، متوّفرًّ لكّنه جعل الخبلص والحٌاة األبد

ا! خبلل أّول سّتة آالؾ سنة  ًٌّّا وشروطًّ ا زمن ٌّة، أقام نظامًّ  –اآلن هً على وشك اإلنتهاء  التً –اإلله

 المختارٌن منذ األزل. القالئلباستثناء ٌفصل الجمٌع عنه 

ٌّة كلّه. إلٌك حقٌقة من أهّم الحقابق: حاول إبلٌس الجالس على  ٌّة التقلٌد عند هذه الّنقطة، انخدع عالم المسٌح

ٌه، قبل أن ٌبدأ المسٌح ببلهوته جّرد ٌسوع وٌنحّ عرش األرض، أن ٌقبل الّطفل المسٌح. بعدها حاول أن ٌ

اضطهاد شدٌد ضّد الكنٌسة. ب(. سّبب إبلٌس باستشهاد معظم الّرسل. سّبب ٗالّدنٌوّي بقلٌل )إنجٌل مّتى 

ا فً األشهر والّسنٌن األولى للكنٌسة، حول ما إذا كان اإلنجٌل الذي سّبب ب جدال عنٌؾ ٌستشٌط ؼضبًّ

المسٌح. سّبب إبلٌس بهذا األخٌر أن ٌؽلب،  حولجٌل اإلنسان ، كان إنجٌل المسٌح، أو إنٌعلنٌجب أن 

 القالئللمسٌح من قبل الجمٌع، ماعدا ا حولإنجٌل خاطا وزابؾ عن  عبلنوبؤقّل من عشرٌن سنة، تّم اإل

ٌّة الصؽٌرة والمضطهدة.  ٌّة الحقٌق  المضطهدٌن الذي استمّروا بإخبلص ككنٌسة هللا األصل

 

 للخالص؟اآلن هو الٌو  الوحٌد  هل

ٌّون المخدوعو للخبلص، وأّن  الوحٌدن، وال ٌزالون ٌعلّمون، أّن اآلن هو الٌوم علّم هإالء المسٌح

خبلصهم الّزابؾ بمجّرد "القبول" بٌسوع المسٌح، من دون الّتوبة واإلبتعاد عن الخطٌبة، وإطاعة قانون 

 ة".كؤرواح أبدٌّ "هللا، سٌرسل الّناس مباشرة إلى الّسماء ساعة موتهم، 

ٌّة" عن الواقع أّن هللا أؼلق الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة، حّتى  أعمى إبلٌس عقول ٌّة التقلٌد أصحاب "المسٌح

الممّجد بسلطان ومجد عظٌمٌن، لٌعٌد حكومة هللا فوق األرض كلّها. لقد صدر مرسوم  ٌؤتً ٌسوع المسٌح

ٌٌّن فٌه. أعٌد، قد كان مرسوم للبشر أن ٌموتوا مّرة، وبعد الموت تؤ تً قٌامة الّدٌنونة )الّرسالة إلى العبران

(. خبلل هذا الوقت، ال ٌتّم الحكم على عالم آدم، إّنما فً الّدٌنونة األخٌرة، سٌكون الحساب على ٢ٕ: ٤

 الجمٌع من أجل خطاٌاهم.

 وانخبلل هذا الوقت، جعل هللا بعض اإلستثناءات من أجل هدؾ محّدد. أقام هللا أنبٌاء بهدؾ أن ٌكولكن 

ا من تؤسٌس الكنٌسة. دعا ٌسوع تبلمٌذ إلى  ، لٌتعلّموا أن ٌعلّموا اآلخرٌن، وأن خارج هذا العال جزءًّ

ٌّة ملكوت هللا المستعاد تحت ملك الملوك ٌسوع، عندما تفتح الّطرٌق إلى شجرة  ٌحكموا وٌعلّموا، فً ألف

 الحٌاة لكّل بشر.

ٌفتح الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة.  عندمالّمٌن فً ملكوت هللا ومع احّكامًّ  واكوندعٌت الكنٌسة لتتدّرب حّتى ٌ

ٌّة. تنّبؤ حفً ؼضون ذلك،  جب الّروح القدس عن الجمٌع باستثناء األنبٌاء والمدعّوٌن فً الكنٌسة الحقٌق

ٌسكب روحه  بعد الّسّتة آالؾ سنة من عالم إبلٌس هذا، أّن هللا سوؾ –الّنبً ٌوبٌل عّما سٌحدث بعدها 

 (.٣ٕ: ٕبشر )ٌوبٌل على كّل 

ا  فً ؼضون ذلك، كان من الّضروري لهدؾ هللا، أن ٌعطى الّروح القدس لؤلنبٌاء الذٌن دعٌوا خّصٌصًّ

 للّتدرٌب من أجل أن ٌحكموا وٌعلّموا تحت المسٌح، عندما تستعاد حكومة هللا إلى األرض فوق كّل األمم.
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ًّ إن لم ٌجتذبه اآلب الذي أرسلنً..." فً دعوته للكنٌسة، قال ٌسوع بوضوح، "ال ٌقدر أحد أن ٌ ؤتً إل

الكنٌسة هً مجّرد "أّول ثمار" الخبلص. ستتوّضح الحقٌقة أكثر بالكامل فً  (.ٗٗ: ٙ)إنجٌل ٌوحّنا 

 الفصل الّسادس.

 

 لماذا آد  الّثانً

ٌّة وٌتؽلّب على  ٓٓٓٗلنستعرض:  ا بعد آدم، أرسل هللا ٌسوع المسٌح لٌحٌا حٌاة مثال إبلٌس، عام تقرٌبًّ

على عرش األرض كلّها. الذٌن ٌتؽلبون على إبلٌس، كما  كحاك ٌتؤّهل حٌث فشل آدم، وٌحّل محّل إبلٌس ف

مع المسٌح على عرشه عندما  قد فعل ٌسوع، وعلى أنفسهم وعلى الخطٌبة )أي "المدعّوٌن"(، سٌجلسون

 س سابقًّا، وتوّقؾ عن إدارتها!، التً رفضها المدعو لوسٌفورحكومة هللا، وٌعٌد ملكوت هللاٌؤتً لٌقٌم 

ا من "هابٌل الّصالح" حّتى اآلن، إلى عودة المسٌح إلى  ا، بدءًّ كان على هإالء المدعّوون القبلبل جّدًّ

 الذي تمّرد ضّد حكومة هللا! ،رفض طرٌق إبلٌس –األرض، أن ٌقوموا بما رفض آدم أن ٌقوم به 

ا، المسٌحً الحقٌقً؟   )رسالة رومٌة بروح هللا القّدوس ٌنقادون وا والذٌن كانواانقاد فقط الذٌنهم من هو إذًّ

عن خطاٌاه وتعّدٌاته على  ٌتوب -ٔ ،وال أحد ٌستطٌع أن ٌتلّقى الّروح القدس إلى أن (.ٗٔ، ٔٔ، ٤: ٣

ا مطلقًّ أن  -ٕقانون هللا؛ و تصدٌق ٌسوع المسٌح، أي  –ٌعتمد على المسٌح  –بٌسوع المسٌح  اٌكون له إٌمانًّ

 الكتاب المقّدس! كلمته –ٌقوله ما  تصدٌقو

 ٌسكن فٌنا الّروح القدس كؤوالد هلل.وهكذا، ٌتصالح المدعّوون مع هللا اآلب، بعد الّتوبة واإلٌمان بالمسٌح، و

أن سٌث، أّول أوالد آدم، قاٌٌن وهابٌل ولٌتمّكن عند هذه الّنقطة، دعونا نوّضح مسؤلة أخرى. لماذا لم 

ا إن لم ٌكن من جزاء وبة، روح وحٌاة هللا؟ ال ٌمكن لقتّ وٌتلقّوا عند هذه الٌتوبوا  انون هللا أن ٌكون قانونًّ

لخرقه. آدم قد خطا. كّل أوالده قد خطبوا وترّتب علٌهم جزاء الموت. لم ٌكن باإلمكان تحرٌرهم، ال هم 

. لذا، لم ع المسٌح، صانعهم، جزاء الموت ذاك عنهممن جزاء ذلك القانون حّتى ٌدف وال أّي شخص بعدهم،

ا إلى حّتى صلب المسٌح. فقط ٌكن الخبلص  تكفٌر ٌسوع ٌمكن أن بصالح أّي إنسان مع هللا اآلب. ممكنًّ

؟ إلى اآلن، وإن لم تتّم دعوتهم واجتذابهم من قبل هللا، آالف المالٌٌن من الّناس –اآلن، ماذا عن اآلخرٌن 

لن ٌحاسبوا على خطاٌاهم. سٌكون لهم هذا الحساب  هم لم تتّم محاكمتهم بعد بكّل بساطة! أنا ال أعنً أّنهم

ٌّة )رسالة بطرس األولى  (. قال ٢ٔ: ٗبالفعل! إّنما دٌنونتهم آتٌة. بدأت الّدٌنونة فً كنٌسة هللا الحقٌق

ًّ إن لم ٌجتذبه اآلب...")إنجٌل ٌوحّنا  أن ٌؤتً إلى ال أحد ٌقدر (. ٗٗ: ٌٙسوع، "ال ٌقدر أحد أن ٌؤتً إل

 ّول".األ"الحصاد ذلك! لكن الكنٌسة هً مجّرد المسٌح بؽٌر 

حّتى ه أن ٌكون قد أبطل وصاٌا أبٌه. كثٌرون أتوا إلى مسٌح زابؾ المفترض من فً عالم إبلٌس المخدوع،

 هم ٌعبدون المسٌح. لكّن المسٌح بنفسه قال:أنّ 

اقال لهم "وباطبلًّ ٌعبدونً وهم ٌعلّمون تعالٌم هً وصاٌا الّناس... ثّم                   حسنًّ

ٌّة هللا لتحفظ                   الذيتقلٌدكم وا تقلٌدكم... مبطلٌن كبلم هللا برفضتم وص
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ا كثٌرة مثل هذه تفعلون                   (.ٖٔ، ٢،٤: ٢" )إنجٌل مرقس سلّمتموه. وأمورًّ

ا آخر".ٌمسال ٌدرك المبلٌٌن المخدوعٌن، أّنهم ٌعبدون المسٌح باطبلًّ. فقد ُخدعوا لٌعبدوا "  حًّ

 

 كلّ إنسان ٌدعو سوف 

ٌُدعى  كملك الملوك وربّ عندما ٌؤتً المسٌح  من هو  كلّ األرباب، سوؾ ٌحكم لؤللؾ الّسنة الّتالٌة. سوؾ 

 على قٌد الحٌاة خبلل مجٌبه.

. كّل ٕٔ-ٔٔ: ٕٓالواردة فً رإٌا ٌوحّنا  بعد هذه الّسنوات األلؾ، تؤتً "دٌنونة العرش العظٌم األبٌض"

ا من آدم، الذٌن لم ٌدعوهم هللا، سٌقومون من األموات إلى الذ من لحم ودم بشرّي كما  فانٌٌني عاشوا بدءًّ

تعلّمون ٌكانوا فً حٌاتهم اآلولى. ثّم ٌحاسبون على خطاٌا حٌاتهم الّسابقة. جزاء هذه الخطاٌا هو الموت. س

ًّ ستكون لهم حٌنها أّن المسٌح قد دفع جزاء الموت هذا عنهم. لكن عند الّتوبة  ٌّة واإلٌمان الحقٌق الحقٌق

ٌّةالمؽفرة، وٌتلقّون الّروح القدس لٌنجبهم إلى   .الحٌاة األبد

ا، لٌتلّقىستدعو خّطة هللا الّرائعة الّرئ ٌّة كلّ من عاش أبدا ٌّة الخالص األبدي ٌس ، إّنما عند الّتوبة الحقٌق

ًّ فً القٌامات واإلٌمان بحقٌقة هللا. (. "ألّنه ٖٕ-ٕٕ: ٘ٔاألولى كورنثوس الة )رس لكن هناك نظام زمن

كما فً آدم ٌموت الجمٌع هكذا فً المسٌح سٌحٌا الجمٌع. ولكن كّل واحد فً رتبته. المسٌح باكورة ثّم..." 

 (.٘ٔكورنثوس  ذكران فً الّرسالة األولى إلى أهل، ال تُ ٖٔ-ٔٔ: ٕٓتان فً الّرإٌا قٌامتان أخر كشؾ)تُ 

ٌّة، والذٌن سٌكوندعون فً األلالذٌن سٌُ  ٌكون لهم إبلٌس  لنفً قٌامة ودٌنونة العرش العظٌم األبٌض،  ونف

 حٌنها لٌتؽلّبوا علٌه.

رؼم أّنها اآلن مكتومة عن معظم البشر الذٌن ٌتسّببون بالكثٌر من اآلالم على  –هً طرق هللا  ك  رائعة

. ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه ٌا لعمق ؼنى هللا وحكمته وعلمهأنفسهم! كما صّرح الّرسول بولس: "

 (.ٖٖ: ٔٔرومٌة  صاء" )رسالةعن اإلستق

ٌّة. إّنه  ٔ:ٔ، ٌستنسخ هللا ذاته! كلمة هللا فً سفر الّتكوٌن اإلنسانفً  ٌّة العبران هً إٌلوهٌم فً اللؽة األصل

ا، مثل كنٌسة أو عابلة أو فبة. قال هللا، "نعمل"  ". هللا هو ناصورت"اإلنسان على  –ولٌس أعمل  –اسمًّ

ًّ عابلة حّقًّا، التً نستطٌع أن نولد  ًّ مصنوع من فٌها بالمعنى الحرف ا، هو اإلنسان؟ إّنه كابن ح ! ماذا إذًّ

نا إن استجب – صفاتناتراب األرض. إّنه الّطٌن وهللا هو الخّزاؾ الّربٌسً، الذي ٌقولب وٌشّكل وٌصوغ 

ة صفاته ،ذلك مع رؼبتنا فًلدعوته واجتذابه لنا. هو ٌسكب فٌنا،  ٌّ ! لماذا الخاّصة المقّدسة الّصالحة المثال

 صفاته –على األرض لٌبنً فٌنا ما رفض المبلبكة الخطؤة أن ٌبنً فٌهم  البشرهو اإلنسان؟ خلق هللا 

ٌّة الؽٌر  الكونولننهً خلٌقة  –كّل واحد مّنا  – آلهة بحقّ إّنه ٌطّورنا، فً نظامه الّزمنً، لنصبح ! المثال

 المنقاد من قبل إبلٌس. ،ال نزال نعٌش فً هذا العالم المخدوع نح لكن، اآلن، منتهٌة!
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 الفصل الّرابع

 سّر الحضارة
 

، هل ٌمكن أن ٌكون من أمر محاط بالؽموض فّكرون بالموضوع، لكن عند الّتفكٌر بهقلٌلون ٌتوقّفون وٌ

ٌّة تستطٌع أن ترسل رّواد  أكثر من حضارة هذا العالم؟ كٌؾ تفّسر الّتناقض المذهل، لعالم عقول بشر

ٌّة  ا بشر مع ذلك ال  –فضاء إلى القمر وتعٌدهم، أن تصنع الّروابع فً العالم والّتكنولوجٌا، أن تزرع قلوبًّ

ٌّة ٌّة والعبلقات الجماع  ، أو فً الّسبلم ما بٌن األمم؟تستطٌع أن تحّل مشاكل البشر فً الحٌاة العابل

ا إلى درجة عالٌة، ٌزّود بكّل الّرفاهٌة  لقد قامت األمم المتطّورة بتقّدم ا ممكننًّ مذهل. فقد صنعوا عالمًّ

هم ملعونون بالجرٌمة والعنؾ والّظلم والمرض والّداء الممكنة والّراحة الحدٌثة ووسابل المتعة. مع ذلك، 

ٌّة والفقر والقذارة و البإس. والعاببلت المفّككة. فً الوقت نفسه، أكثر من نصؾ العالم ٌعٌشون فً األم

ا، بعنؾ ومعاناة كثٌرون ٌسؤلالعنؾ والّدمار بسرعة. ٌتضاعؾ  ون، "لماذا ٌسمح هللا، إن كان موجودًّ

ٌّة إلى هذا الحّد؟"  بشر

لقد ولدنا فً القرن العشرٌن كما هو. نعتبره من المسلّمات. لكّننا ال نستطٌع أن نفّسره. إّنه كمن ٌشاهد 

ا قرابة نهاٌته ال نفهم ما نرى، ألّننا ي عند هذه الّنقطة من الفٌلم، لكّننا بكّل بساطة فنحن نرى ما ٌجر .فٌلمًّ

كاتب روابً عن كتب منذ بداٌته وال نعرؾ كٌؾ تطّورت األحداث لتصل إلى تلك اللحظة.  لم نشاهد الفٌلم

ٌّن من الّتارٌخ. إن كان لدٌنا هكذا آلة ن ننقل ، لكان علٌنا أزمن آلة تستطٌع أن تنقل الّشخص إلى زمن مع

ٌّة تلك، عند  ٓٓٓٙأنفسنا  سنة إلى الوراء، حٌث ٌمكننا أن نرى بالفعل ما كان ٌنتشر فً جّنة عدن األصل

تؤسٌس العالم. هناك بدأت الحضارة. عندها نستطٌع أن نفهم أكثر سبب حدٌث الٌوم عن نهاٌة العالم 

 الوشٌكة.

بالّطبع لٌس الجمٌع بالّنسبة للمفّكرٌن! كٌؾ تطّورت حضارتنا إلى حال قرننا العشرٌن؟ أّي لؽز هذا 

ا. الهم مفّكرٌن، و  ٌسؤلون أنفسهم ذلك الّسإال. إّنما إن فعلوا، سٌجدوا المسؤلة محاطة بالؽموض. لنفهم إذًّ

لقد شرحنا قببلًّ فً هذا الكتاب كٌؾ خلق هللا اإلنسان للهدؾ الّسامً فً استنساخ ذاته. لكّن هذا الهدؾ 

ٌّة الّسامٌة. لكن فً توّجب أن ٌخل األعلى ق فٌنا، مع موافقتنا وعناٌتنا واجتهادنا وفرحنا، صفة هللا الرّوح

 ؟األرض؟ لماذا هذا الكوكب المحّدد قٌامه بذلك، لماذا وضع هللا اإلنسان على

 

 منتهٌةالغٌر األرض 

ً األصل. قد ُوضع لوسٌفورس والمبلبكة هنا ف ألرض. اإلنسان هنا لٌعٌد حكومة هللا إلى اوضع هللا

ٌّة الّطبع.م هللا هنا على أرض ؼوضعه مثل امرأة تخبز الكعكة.  ٌر منتهٌة. تذّكر. ٌخلق هللا فً مراحل ثناب

فهً تخبز قالب الحلوى أّوالًّ، إّنما ال ٌكتمل قبل أن تضع علٌه الّتؽلٌفة. ُخلق جوهر وقالب األرض قبل أن 

. أعطاهم حكومته رض وتجّمله وتحّسنهتطّور سطح األ توضع المبلبكة هنا. لكّن هللا قصد من المبلبكة أن

 من أجل هذا الهدؾ، لٌنّظموا سلوكهم وأداءهم خبلل هذا العمل.
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لوسٌفورس. فقد حّول تمّرد ، من على عرش إدارة الحكومة بالّتعاون واإلنسجام من أجل عالمهم، لكنّ 

ل الّنور على األرض إلى ظبلم. وصار الّتعاون والّنشاط المنّسق إلى منافسة وشّر وتمّرد ودمار. تحوّ 

 الخراب والفساد والّدمار على سطح األرض.

ٌّام )المزامٌر   (، أرسل هللا روحه وجّدد وجه األرض لئلنسان.ٖٓ: ٗٓٔثّم فً سّتة أ

 لكن لم ٌضؾ بعد "الّتؽلٌفة على القالب". وضع هللا اإلنسان هنا لٌفعل ما لم تفعله المبلبكة الخاطبة.

فساد، إّنما خالق جمال وكمال اإلنسان أن ٌنهً تجمٌل األرض. هللا لٌس خالق فوضى وقباحة وكان على 

 ، األفضل فً الجودة.وصفات

ًّ عرش هللا  –أنظر إلى وصؾ جّنة هللا  ٌمكننا القول، ٌعٌش هللا، كما وصؾ فً الفصل  ،حٌث –كرس

الّتؤلّق والجودة والجمال والّصفات. جمال إٌا. ٌجلس هللا على عرش، ٌحٌطه األّبهة والّرابع من سفر الرّ 

 أكثر روعة ومجد مّما قد رأته عٌن إنسان.

وبهذا ٌبنً فً حٌاته  –قصد هللا أن ٌعمل اإلنسان هذه األرض، ٌحّسنها، ٌجّملها، ٌعطٌها صفة مجٌدة 

ا أن ٌعٌش الب٤ٕ: ٙٔ إألولى الخاّصة "جمال القداسة" )رسالة كورنثوس شر فً الفقر (. لم ٌقصد هللا أبدًّ

كان ٌجب على اإلنسان أن ٌجّمل األرض وٌطّور بذلك صفة البشر. كان ٌجب أن والقذارة والبإس والقبح. 

 تكون حضارته "جّنة على األرض".

 

 ما صنعه اإلنسان

ا،  هتلكن ماذا صنع اإلنسان على األرض حٌث وضعه هللا؟ جعل اإلنسان كّل ما لمس ا، ملّوثًّ ٌداه، قبٌحًّ

ا وم ا. فقد لّوث الهواء ومٌاه األنهر والبحمدّنسًّ لقد أفسد األرض، عّرى الؽابات، وبذلك  ر.ٌرات والبحانّجسًّ

ٌّر األمطار وسّبب بتوّسع الّصحاري. أهلك الّتربة ألّنه تجاهل أن ٌعطٌها سبت الّراحة كّل سبع سنوات.  ؼ

ا وتركها تتحّول إلى أحٌاء فقر وقذارة وبإس.  لقد بنا اإلنسان مدنًّ

ًٌّّا على نفسه  كلّ  وكّل أبناء آدم قد فعلوا  –هذا ألّن اإلنسان األّول قد رفض هللا وتحّول عنه، واعتمد كل

 األمر نفسه.

فقد بنا اإلنسان حضارة من صنع اإلنسان ومتؤّثرة بإبلٌس. لٌس فقط قد دّمر اإلنسان األرض التً  وهكذا،

الخطؤ، وأفسد وشّوه  ه الخاّصة بطرٌقة عٌشهفقد دّمر صّحتكان ٌجب علٌه أن ٌطّورها وٌحّسنها، بل 

ا، فٌما نقترب من نهاٌة الّسّتة آالؾ سنة التً سمح له هللا فٌها بهذا الملك الحّر،  ٌّة. اآلن أخٌرًّ صفته الّروح

ٌّتها  ٌّة بكل  إن تدّخل إله إاّل  –خلق اإلنسان فرانكشتاٌن أسلحة الّدمار الشامل، التً تستطٌع أن تدّمر البشر

 لٌخلّصنا من أنفسنا.رحوم 
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 داللة منذرة وضٌعة

ٌّام األخٌرة  ،نحن نعٌش اآلن فً عهد دعته نبوءة الكتاب المقّدس الجٌل األخٌر قبل مجًء المسٌح  –باأل

بحسب نبوءات الكتاب المقّدس، ستتزاٌد،  لٌحكم وٌتّمم على األرض ما كان ٌجب على اإلنسان أن ٌقوم به.

ٌّام األخٌرة، ا ا على الّدرب، فً هذه األ ٌّة. ستعاد كنٌسة هللا مجّددًّ ٌّة كما والمعرفة الماّد لمعرفة الّروح

ٌٌّن. ٌّام الّرسل األصل  مستعٌدة معرفة اإلٌمان المجٌدة التً سلّمت مّرة للقّدٌسٌن فً أ

ٌّات  وع المسٌح، بواسطة الكنٌسة، ثبلثبنا ٌس  فّوقت تان فً الوالٌات المّتحدة وواحدة فً إنكلترا. تاثن –كل

صفة تجهٌز مواقع ذات جمالها الماّدي، ب، بشكل متبادل، من ناحٌة حرم الجامعات الّثبلث هذه بعضها

ٌّة عالٌة من أجل تطوٌر صف ٌّة فً هإالء الّتبلمٌذ قد حّس ة هللا الّصالحة فً الّتبلمٌذ. جمال الّصفة اإلله

ٌّات.  ٌّام إلى الحرم الّربٌسً فً  فً زٌارة حدٌثةتفّوق على الجمال الحّسً لحرم هذه الكل لمّدة سّتة أ

ٌّة عقب جولتها، "قد كنت فً الجّنة".  باسادٌنا، كالٌفورنٌا، قالت ملكة من عابلة ملوك

ٌّةواألكثر جماالًّ،  الحرملقد فاز هذا الحرم ثبلث مّرات، جابزة  لّصٌانة األفضل وا األحسن المناظر الّطبٌع

معات هً مثال لما كان ٌجب على اإلنسان أن ٌفعله، وداللة وضٌعة فً الوالٌات المّتحدة. حرم هذه الجا

بعد أن ٌتّسلم المسٌح وقّدٌسٌه فً ملكوته حكم األرض فً العالم  ،وٌتفّتح على األرض كلّهاعلى ما سٌزهر 

ا.  الّرابع ؼدًّ

كانت قد تحّولت تّم تنظٌؾ الباحة الموجودة خلفه التً وابق بحالة متدهورة. ة قصر ملٌونٌر سدقد تّم استعا

ا، وتّم بناء أجمل منطقة فً باسادٌنا.  إلى منطقة باسادٌنا األكثر بإسًّ

 

 ماذا لو أخذ آد  من شجرة الحٌاة؟

ٌّة؟ وتدهورالماّدي  كٌؾ بدأ هذا الّتدهور  الّصفة البشر

ًٌّّا. لكان سبلم وفرح وسرور  لو أخذ آدم من شجرة الحٌاة المعروضة، لكان كّل مسار الحضارة مختلفًّا كل

 وصّحة فوق كّل األرض.

 لكن ماذا كانت الّنتٌجة؟

أعلى من مستوى اإلنسان  لٌسالخٌر البشرّي فقط،  هذا لكّن كان اّتخذ آدم لنفسه معرفة الخٌر والّشّر.

ٌّة التً فٌه. قد رفض اإلعتماد على هللا واعتمد على نفسه للمعرفة والقدرة والقّوة   –الجسدّي للّروح البشر

 حّدد باإلطار البشرّي الجسدّي، المخدوع والمنقاد من قبل إبلٌس.كلّها تت

ا  لو أّنه أخذ من شجرة الحٌاة، لكان هو بنفسه من دون شّك، خلؾ إبلٌس على عرش األرض، مستعٌدًّ

. لكّنه سمح إلبلٌس أن ٌدخل إلى  ًّ كما قد  ،باطن ذهنه. لكّنهحكومة هللا تحت سلطة وتؤثٌر وقٌادة هللا األزل

 تّم خطفه واحتجازه من قبل إبلٌس.حدث، 
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ا، . فعل ذلك طرٌقه الخاصّ أّول إنسان مخلوق لم ٌصّدق هللا، واختار أن ٌؤخذ  إذًّ ًّ ، وٌقوم بعمله الّشخص

ٌّة خبٌثة. ا أو بن  آدم عن طٌب خاطر، إّنما ال ٌبدو أّنه قام به عمدًّ

ا إلى اإلحتجاز من قبل إبلٌس. تبع إبلٌس   الخاطؾ الّربٌس لكّل األزمنة.بإرادته، انقاد آدم طوعًّ

 

  العال  فً األسر

ٌّةلق آدم مع خُ  اهلل افً أن ٌولد ابنًّ  له اإلمكان ، إّنما قد خلق هللا عائلة فً . رؼم أّنه لم ٌكن بعد حّتى منجبًّ

ٌّةكذلك بصفة  "، فً الّتمّرد ضّد أمر هللا ةره الخاصّ و. عندما استسلم لطرٌق إبلٌس باختٌاره "أماحتمال

ًٌّّا. فهو قد خضععّمد، أصبح مُ المت ا قانون تلك الحكومة  لحكومةفً الواقع  لك إبلٌس روح  –إبلٌس، مختارًّ

ًٌّّا إلى تصّرفات الّتمجٌد الّذاتً والّطمع والمنافسة  –قانون الكبرٌاء، والّتركٌز على الّذات  التً تقود تلقاب

ا عن طرٌق هللا األخذوالّرؼبة فً   .للعطاء، عوضًّ

ٌّة من آدم وحّواء. جاءت كّل ا ! األسر فًالعالم الحالً فٌهما. وقد كان العالم منذ ذلك الّزمن،  تأّسسلبشر

! ًّ  اختار العالم مّذاك، طرٌق الخاطؾ بدل من طرٌق الوالد اإلحتمال

ٌٌّن لكّن هللا اآلب كان لٌدفع ثمن الفدٌة، وٌعٌد بعدها بؤبنابه  ٌٌّن إلٌه. لم ٌختر هللا الّروح  ٌفتدِ  أناإلحتمال

ٌّة إلٌه فً ذلك الّزمن.  وٌصلّح وٌعٌد البشر

 

 عند تأسٌس العال  

آدم الّثانً، ٌسوع  ٌخلع جّراء خطٌبة آدم، أؼلق هللا الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة بوجه العالم ككّل، حّتى

 ، إبلٌس عن عرش األرض وٌستولً علٌه.المسٌح

ا من دون جزاء. جزاء خطٌبة اإل  .الموتنسان هو ال ٌمكن أن ٌكون قانونًّ

ا أّن دفع ذلك الجزاء. لم ٌكن من مهرب منعلى آدم وعلى كّل أوالده. كان ٌجب جزاء الموت  كان ه. حتمًّ

ا على هدؾ هللا فً ا ًٌّّ ا أّنه تؽلّب كل عرش  ستعادة حكومة هللا وخلع إبلٌس عنإبلٌس قد فرح، معتقدًّ

 الكّل سوؾ ٌخطا.األرض. سٌؤتً حقًّا كّل أوالد آدم تحت جزاء الموت، ألّن 

ٌّة، وتطٌح إبلٌس عن عرشلتخلّص  بعد كانت خّطة هللاٌدركه إبلٌس حّتى، لم ما  لكن األرض. عند  البشر

ٌُذبح ٌسو ا مسبقًّا أّن  جزاء كّل خطاٌا البشر  ع المسٌح، بصفته "حمل هللا"، ثمنتؤسٌس العالم، كان مقّررًّ

ا البدل التً ال تكو (، الّتضحٌة٣: ٖٔرإٌا ٌوحّنا ) ن نافذة المفعول إال عند الّتوبة واإلٌمان. قّرر هللا أٌضًّ

لقضاء )الّرسالة إّنما ٌقومون بعدها من الموت من أجل اعلى كّل أوالد آدم أن ٌموتوا،  فً ذلك الوقت، أنّ 

ٌٌّن  أنفسهم  الجمٌع(. لكن كما على الجمٌع أن ٌموتوا فً آدم، كذلك فً المسٌح، سٌقوم ٢ٕ: ٤إلى العبران

 (.ٕٕ: ٘ٔ األولى كورنثوسم علٌهم )رسالة ٌاء من األموات لٌحكأح
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ًّ  أن ٌولد من هللا إلى أن ُتؽرس فٌهلكن مع ذلك، ال أحد ٌستطٌع  ٌّة، بخٌار شخص صفة هللا المقّدسة والمثال

 وبرهان باإلداء.

ا فترة  ًّ فً استنساخ نفسه من خبلل اهدفه األسمى عام لٌكمل  ٢ٓٓٓوضع هللا جانبًّ ت كانإلنسان. األصل

ٌّة هذه  هنا. هدفهوضعها العقل المدّبر إلتمام  خّطة رئٌس

ا فً األسر. فقد أصبح  ٓٓٓٙلمّدة  ، رؼم عال  إبلٌسسنة، تطّورت حضارة ندعوها العالم. لكّنه كان عالمًّ

 دعوا لئلعتقاد أّنه عالم هللا. ال ٌزال إبلٌس، حّتى هذا الٌوم، على ذلك العرش.أّن المبلٌٌن قد خُ 

اكّل البشر. زرع فً العالم  فًخبلل هذا الوقت، عمل إبلٌس   هابلة. شرورا

 تعلّمٌن والمتقّدمٌن فً الّدراسةلكن كٌؾ زرع إبلٌس هذه الّشرور فً عقول كّل البشر، حّتى فً األكثر الم

ٌفهمه  الّتربٌة والعلم والحكومة وحقول إنجازات البشر الّرابعة؟ حّتى هذه المسؤلة هً سّر لم حقل فً

ا أحد.  تقرٌبًّ

 

 المذٌع الّرئٌس –إبلٌس 

داخل عقول  –ربٌس سلطان الهواء الّروح، ٌعمل فً ، دعً إبلٌس ٕ: ٕفً رسالة بولس إلى أهل أفسس 

لّرادٌو والتلفزٌون فً كٌؾ ٌبّث صوت وصورة اأّوالًّ فهمت  م ٌكن باستطاعتً فهم هذا إلى أنالعالم. ل –

ا تعلّمتالهواء؛ و ًٌّ ا على الموجة الحق ثان نًّ ٌّ ٌّة فً العقل البشرّي. إن كان الّرادٌو مع ٌقة عن الّروح البشر

الّصحٌحة، أو الّتلفزٌون مضبوط على القناة الّصحٌحة، تؤتً رسالة المذٌع واضحة. إبلٌس، بصفته ربٌس 

 ع.لٌس فً الكلمات والّصوت والّصور، إّنما فً المواقؾ والمزاج والّدواف –ء، ٌبّث سلطان الهوا

جماعة من الٌهود إلى  إلرسال ،، عندما أطلق كورش ملك الفرس نداءٔ: ٔسفر عزرا مثبلًّ، نقرأ فً 

ٌّة أورشلٌم لبناء الهٌكل الّثانً بكبلم آخر، وضع اإلقتراح  –، فقد قام بذلك ألّن هللا حّرك روحه البشر

ٌّة داخل ذلك. ٌحّرك إبلٌس، فً األسل أساس والّدافع فً ذهنه، وتصّرؾ الملك على وب نفسه، الّروح البشر

. تحّول الّناس الّصراعو مرارةوالؽضب وال واإلمتعاض ةالّناس،  لٌحّركهم فً تصّرفات الحسد والؽٌر

 ًٌّّ سلوكه فً الّتركٌز على الّذات قد شحن الهواء فوق األرض كلّها، با إلى موجة إبلٌس. ٌبدو أّن إبلٌس تلقاب

 والؽرور.

ٌٌّن. عندما أؼلق هللا على شجرة الحٌاة، سّجل هذا  – حضارة –وهكذا، نما عالم  من آدم وحّواء األصل

ونتج من العمل أساس العالم. تؤّسس على رفض هللا، وعلى عصٌان قانون هللا الذي ٌحّدد طرٌق هللا للحٌاة. 

ٌّة. ٓٓٓٙفً  كّل الّشرور واأللم والحزن والمعاناةذلك،   سنة من الحضارة البشر

ٌّة لمّدة  صّمم هللا خّطة سّتة آالؾ سنة للّسماح إلبلٌس أّول  ُخّصصت عام، لٌتّمم هدفه العظٌم. ٢ٓٓٓربٌس

ٌّة أن تتعلّم األمثولة المرٌرة، من خبلل الّتجربة، أنّ  طرٌق إبلٌس  أن ٌبقى على عرش األرض، وللبشر

 اب والموت.ناة والعذارضة قانون هللا، ٌقود فقط إلى األلم والمعاللّتركٌز على الّذات فً مع
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 الّتركٌز على الّذات.فً فً "األخذ" و ،قد ُخدع كّل عالم البشر لٌفّضل أسلوب الحٌاة هذه

ا بوجود هللا اآلب العالم أنّ  عند هذه الّنقطة، تذّكر، حّتى جاء ٌسوع وكشؾ عن اآلب )إنجٌل  ،لم ٌعرؾ أبدًّ

 (. ٢ٕ: ٔٔمّتى 

: ٘رومٌة  اآلب )رسالةع لٌصالح المإمنٌن الّتاببٌن إلى انفصل العالم منذ تؤسٌسه، عن هللا اآلب. جاء ٌسو

ٔٓ.) 

 

 بداٌة الحضارة

 لكن الحظ بشكل موجز، كٌؾ تطّورت حضارة اإلنسان.

ًٌّّ  اخلق هللا أّول البشر، نموذجًّ  ٌّة، لم ٌكن لهذا الّزوج المخلوق  ا،مثال ًٌّّا. من الّناحٌة الجسد ًٌّّا وفكر جسد

ا، أّي مرض مزمن أو ًٌّّ عام.  ٤ٖٓنحو أّي داء أو علّة. ٌشهد على هذا الواقع أّن آدم عاش مٌول  مثال

ٌّة، لحوالً   عام. ٤ٓٓسنة، من آدم إلى نوح، إلى نحو  ٕٓٓٓوكانت تتراوح مّدة الحٌاة البشر

 فّكر فً هذا! عاش أّول إنسان حوالً سدس الّزمن منذ خلق اإلنسان حّتى اآلن!

عندما كبرا، رّبما كانا ال ٌزاال فً سّن المراهقة، أصبح قاٌٌن كان آلدم وحّواء ولدان، قاٌٌن وهابٌل. 

ًٌّا ألخٌه هابٌل. بالّرؼم  ا ومعاد ا منفصلٌن عن هللا اآلب جّراء إؼبلق الّطرٌق إلى شجرة همنمن كوحسودًّ

ٌّة( مع قاٌٌن وحّذره. لكّن قاٌٌنالحٌاة، تحّدث "الكلمة" ) ٌنقاد  كان "الّرّب" أو "األزلً" فً اللؽة اإلنكلٌز

عداء. ذبح قاٌٌن أخاه الؽضب والستٌاء واالنحو  ،قاٌٌن لٌس. حّرك ربٌس سلطان الهواء هذاإبقبل من 

من قبل إبلٌس  بشرتحّرك أّول مولود األصؽر، وعندما سؤله األزلً عن أخٌه، كذب على هللا بخصوصه. 

 .اوكاذبًّ  لٌصبح قاتبلًّ 

 .اوهاربًّ  احكم علٌه هللا لٌصٌر متشّردًّ 

ٌّة قد رفضت هللا، واختارت أن تعتمد على الّنفس رؼم تؤثٌرها بإبلٌس،  كان  لكن رؼم أّن العابلة البشر

ٌّة. فً ؼضون بضعة أجٌال، كان ابن قاٌٌن ٌصنع قٌثارة  باإلمكان لعقل اإلنسان أن ٌعمل مع ماّدة حّس

ٌّة )الّتكوٌن آوأرؼن و ا، اختراع آخر من نحاس وحدٌد.(ٕٔ: ٗالت موسٌق  ، وأٌضًّ

ًٌّّا. لكن تذّكر عند هذه الّنقطة، "إن لم ك ان ٌتقّدم اإلنسان فً التطّور المادّي رؼم ابتعاده أكثر عن هللا روح

ا فً إنجٌل مّتى ٔ: ٢ٕٔفباطبلًّ ٌتعب البّناإون" )المزامٌر  نٌانٌبن الّرّب الب ، البٌت ٢ٕ-ٕٗ: ٢(. وأٌضًّ

نعرفها، لٌس على أساس هللا وإدارته، بل  المبنً على أساس خطؤ، ٌسقط ال محالة. بنٌت الحضارة كما

 على اعتماد اإلنسان على نفسه تحت خداع وتؤثٌر إبلٌس.

رت عام، صا ٓٓٙٔإلى  ٌٓٓ٘ٔخبرنا الكتاب المقّدس القلٌل عن تطّور اإلنسان قبل نوح، لكن بعد 

 ، ًّ ٌّة شّرٌرة إلى حّد بقً رجل واحد فقط صالح. كان هناك انفجار سكان ٌّة قد الحضارة البشر لكّن البشر
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ًّ باستثناء نوح  تحّولت إلى الشّر باستمرار. بعد مبة سنة من  تحذٌر نوح، أرسل هللا الفٌضان لٌؽرق كّل ح

 ثمانٌة أشخاص. –وزوجته وأبنابه الّثبلث وزوجاتهم 

 

 امتداد الّشّر 

ٌّة  لى أّي مدى حّولالحظ إ ّب أّن شّر اإلنسان قد كثر ، "ورأى الرّ ٘: ٙإلى الّشّر. فً الّتكوٌن إبلٌس البشر

فً األرض. وأّن كّل تصّور أفكار قلبه إّنما هو شّرٌر كّل ٌوم". كانت األرض ملٌبة بالعنؾ. كانت أفكار 

ٌّة باستمرار على أهداؾ مرتكزة على الّذات والّشهوة والّشّر.  اإلنسان وتؤّمبلته وخططه مبن

ًٌّّا  ناة أطول فً تزاٌد البإس والعذاب.امعأن ٌجّنب البشر إلى حّد صّمم هللا  ،قد أصبح هذا العنؾ عالم

فً قٌامة "العرش الّتالً وعٌهم الّثانً  أخذ هللا حٌاتهم البابسة منهم، بفٌضان على كّل األرض، لٌقوموا فً

سٌعادون إلى الحٌاة فً زمن ٌكون المسٌح حاكم األرض (. ٕٔ-ٔٔ: ٕٓاألبٌض العظٌم" )رإٌا ٌوحّنا 

ا باستقامة وسبلم  وسعادة. سٌكون إبلٌس قد رحل. ستتفّتح عقولهم لحقٌقة هللا وٌكون الخبلص األبدي ممكنًّ

 لهم.

ٌّة لكّن هللا قصد أن ٌح  أن ٌعطً اإلنسان بداٌة جدٌدة نضرة. –افظ على الحٌاة البشر

ا فقط كان ٌمشً مع هللا. ال ٌستطٌع اثنان أن ٌمشٌا مع ب عضهما إال من بٌن المبلٌٌن، وجد هللا رجبلًّ واحدًّ

 ةإذا كانا على اّتفاق. وحده نوح اّتفق مع هللا ومع طرٌق هللا للحٌاة. استخدم هللا نوح كمبّشر للّصبلح )رسال

عام إلى أن أصبح فً  ٓٓ٘ سنّ ن مبة عام، عر المنتبه، لمّدة (. حّذر نوح العالم ؼٌ٘: ٕبطرس الّثانٌة 

 عام. ٓٓٙعمر 

 (.٤: ٙوراثته، نسبه )الّتكوٌن كان نوح "كامبلًّ" فً أجٌاله. أي فً 

ٌّة ٌكمن اإلثب ٌّة "كامبلًّ". قد ٌرجع هذا إلى صفة روح ات على هذا، فً معنى الكلمة المترجمة العبر

ٌٌّن ٔ: ٢ٔ)الّتكوٌن  ٌّة )البلو  فً ،ٌترجم أن ٤: ٙ(. لذا، ٌسمح الّتكوٌن ٕٔ: ٕٕ( أو إلى خصابص جسد

( بوضوح، أّن المقصود منه كلمة ٤: ٙمعنى )الّتكوٌن " أم "دون عٌب". ٌدّل اصحٌحًّ أّن نوح كان "

ا ٌّة(،  ٤: ٙترجمة صحٌحة للّتكوٌن  "كامل". إذًّ هو أّن نوح كان اإلنسان "الّصحٌح" الوحٌد )صفة روح

( من بٌن معاصرٌه. ًّ ا "دون عٌب" )فً تراثه الجٌن  وأٌضًّ

 

 نهاٌة عهد ما قبل الّطوفان

نما شّر تجاوز الحدود خبلل هذه األجٌال، إلى أن بلػ، فً عهد  موضوع الفصل هو أجٌال أجداد نوح. فقد

 نوح، أزمة عظٌمة أنهت ذلك العالم.

"ٌؤكلون وٌشربون بكبلمه ماذا كان هذا الّشّر والفساد العالمً؟ وصؾ ٌسوع هذا الشّر الفاسد العالمً 

ا. الّزواج لٌس شّر بحّد شّرٌ (. األكل والّشرب لٌسا عمبلًّ ٣ٖ: ٕٗ" )إنجٌل مّتى وٌتزّوجون وٌزّوجون رًّ
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الشّر فً األسلوب وفً  –ذاته. ال بّد أّنه كان هناك استخدام خاطا ومبالػ فٌه فً األكل والّشرب والّزواج 

 مدى األكل والّشرب والّزواج.

ا ؼٌر صالح، وٌشربون الكحول بإفراط، وٌحت : ٘ؼبلطٌة  فلون )رسالةكانوا على األرجح، ٌؤكلون طعامًّ

ا، كان علٌه أن ٌكون كما فً الّتكوٌن كان هن (.ٕٔ ، عندما ٕ: ٙاك شؽب وعنؾ. لٌكن الّزواج شّرٌرًّ

ًّ إلى  –كانوا "ٌّتخذون ألنفسهم نساء من كّل ما اختاروا". كان زواج ؼزٌر وعالمً بٌن األعراق  عالم

ٌّة. أسبلفه. كان من الّسبللة البٌضاء –حّد أّن نوح وحده كان دون عٌب أو كامبلًّ فً أجٌاله   األصل

ٌّة أو أعراقكفاٌة أّنه حّتى زمن نوح، كان هناك على األقّل، ثبلثة بما فٌه المن الواضح  ٌّة أساس على  ربٌس

األرض، البٌضاء والّصفراء والّسوداء، رؼم أّن الّزواج المختلط بٌن األعراق قد صنع العدٌد من األعراق 

 المختلطة.

المحّدد لكّل عرق. من الواضح أّن آدم وحّواء قد خلقا من العرق  ال ٌكشؾ هللا فً الكتاب المقّدس، األصل

ا. لكّنه حدس عادل أن ٌخلق األبٌض.  أّمة هللا المختارة، إسرابٌل، كانت بٌضاء العرق. ٌسوع كان أبٌضًّ

كون لبعض ٌ فً األّم حّواء مباٌض تحتوي على الجٌنات  الّسوداء والّصفراء باإلضافة إلى البٌضاء، حّتى

 العرق األسود واألصفر كما واألبٌض. بناء آدم وحّواءمن أ

ًٌّّا بعد الفٌضان، كامبلًّ فً أجٌاله  كانت كّل  –كان اإلنسان الواحد الذي اختاره هللا لٌحفظ الّنسل البشرّي ح

ا  ا حّتى آدم، من عرق واحد، الذي حدث من دون أدنى شّك، أن ٌكون أبٌضًّ لٌس أّن  –سبللته رجوعًّ

 و أعلى مستوى بؤّي معنى.األبٌض هالعرق 

فً والٌة ما أم فً  –األفضل فً معرض للمواشً  فً إدخال حٌواناتك إن كنت ترّبً ماشٌة، وتخّطط

ٌّر الّصفات.سوؾ تتؤّكد من أن ُتدخل فقط الحٌوان األصٌل –مقاطعة   ! خلط الّنسل ٌؽ

ا أن  دي الّزواج بٌن األعراق. الحظ، األمم عن بعضها لتفا تنفصلحّدد هللا فً األصل حدود األمم، قاصدًّ

ًّ لؤلمم )ٌقول عن األرض أو  ٌّة( "حٌن قسم العل  بنً آدمهللا فّرق(  –)الحظ  حٌن فّرقالحدود الجؽراف

ا لشعوب..." )تثنٌة   (.٣: ٕٖنصب تخومًّ

ا اعرقا ٌكون هناك  من أجل أن –لكن الّشعوب أرادت أن تتزّوج من بعضها   فقط! واحدا

ٌّة الٌوم!بة ال ٌبدو أّن هذه الّرؼ  زالت تبلزم الّطبٌعة البشر

ا من نفس العرق األبٌض. لكّن  كان نوح من سبللة كاملة فً أجٌاله. كانت زوجته وأبناإه الّثبلث أٌضًّ

ٌّة  وحام امرأة سوداء. ،ٌافث تزّوج امرأة شرق

 نعرؾ أكثر بقلٌل عّما ورد حول التطّور الحضاري قبل الفٌضان.

أن ٌتعلّم أمثولته من الفٌضان، لكّن اإلنسان انفصل عن هللا، وتؤّثر بإبلٌس، ولم كان ٌجب على اإلنسان 

ٌّام نوح"، قال ٌسوع فً نبوءة، كان انفجار  ٌفعل ذلك حّتى الٌوم الحاضر. لكّن مّرة أخرى، "كما كانت أ

ٌّة بمحً كّل البشر عن األ ٌّة نوو ًّ والّشرور تتضاعؾ. هذه المّرة، ستهّدد حرب عالم رض. لكن من سكان
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وٌرسل  –، سٌقّصر هللا زمن الّدمار (ٕٕ-ٕٔ: ٌّٕٗة )إنجٌل مّتى قأجل "المختارٌن" فً كنٌسة هللا الحقٌ

 هذه المّرة ٌسوع المسٌح كملك الملوك لٌحّل محّل إبلٌس وٌجلس على عرش األرض.

 

 أصل المدن

إلى مدن. كان أّوالًّ برج  ّشعوب، أن نّظم رجل اسمه نمرود الكان ذلك خبلل الجٌل الّثانً بعد الفٌضان

 والٌات.مدن نٌنوى ومدن أخرى، التً أصبحت  تومدٌنة بابل. ثّم جاء

ا عزل األعراق عن بعضها. عند هذه الّنقطةؤلمم، ل اقد أقام هللا حدودًّ  أستشهد من أطروحة كتبها  ،قاصدًّ

 (:ٙٔ-ٗٔس. بول مٌردٌث، بعنوان "خدعة إبلٌس العظٌمة" )صفحة 

 ن.فاسدٌعرؾ الجمٌع على األرض عن هللا بعد الفٌضان، ولماذا أؼرق ال            

 فً البدء...عاش الّناس...من دون مدن وقوانٌن، –خافوا أن ٌفعلوا الّشّر             

 وكانوا كلّهم ٌتكلّمون لؽة واحدة...            

  )ألّن كّل اآلخرٌن قد  بدأت هذه الفبة، المإلّفة من الّشعب الوحٌد على األرض            

 ( حٌث استقرّ ٗ: ٣دّمروا جّراء الفٌضان(، الهجرة من جبال أراراط )الّتكوٌن             

ا ولؽة واحدةاالفلك: "وكانت األرض كلّها لس             ا واحدًّ  . وحدث فً ارتحالهم شرقًّانًّ

 هذا  (.ٕ-ٔ: ٔٔوٌن أّنهم وجدوا بقعة فً أرض شنعار وسكنوا هناك" )الّتك            

ٌٌّن )              خ القدٌم على ضوء اإلنجٌل"،"الّتارٌمٌلر، الّشعب المعروؾ اآلن بالّسومر

ا، ٔ٘صفحة               بسبب(، عندما كان على جبال الّشرق، وصل إلى سهل خصب جّدًّ

 القدٌمةشنعار هذه الٌوم، ببابل  أرضُتعرؾ رواسب نهرّي الفرات وحّداقل.             

 (. كانت لهم أرض تستطٌع أن٢ٓٔ"األزمنة القدٌمة"، صفحة  ،. برٌستده)ج.             

 تنتج لهم كّل ما ٌرؼبون به بؽزارة...            

 . كانتهإالء الّناس، مثل آدم وحّواء، عصوا هللا وجلبوا المشاكل على أنفسهم            

 تتكاثر أسرع من الّشعب بسببكانت نات المتوّحشة األرض مثمرة، لكّن الحٌوا            

ا             ا كبٌرًّ ٌّة، كان هناك خطرًّ  دمار الحضارة الّسابقة بالفٌضان. بسبب أسلحتهم البداب

 (. ما الذي كان ٌمكن عمله٤ٕ-٣ٕ: ٖٕممتلكاتهم )الخروج على حٌاتهم وعلى             

 حٌال ذلك؟            

ا.كان نم             ا ماهرًّ ادًّ ٌّ ا، كبر لٌصبح ص ًٌّّ ا كبٌر البنٌة وقو  رود، ابن كوش، رجبلًّ أسودًّ

ٌّة الّشرسة.              كان هو من جمع الّناس مع بعضهم ونّظمهم لٌحاربوا الوحوش البّر

 (. بكبلم آخر، كان اسم نمرود٤-٣: ٓٔ"كان جّبار صٌد أمام الّرّب" )الّتكوٌن             

 عروفًّا فً كّل مكان من أجل جبروته. فقد حّرر شعب األرض بعد الفٌضانم            

ٌّة. بر نفوذه. أصبح القابد فً المسابلكمن خوفهم من الحٌوانات الّشرسة.               الدنٌو

ا.              كان طموحًّ
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 بابل –المدٌنة األولى             

 التً كانت تجول لحماٌة الّشعب من الحٌوانات الّشرسةكان هناك وسٌلة أفضل             

ا عن محاربتهم باستمرار. بنا نمرود مدٌنة                هامنازل، وأحاطفٌها األرض، عوضًّ

ًٌّّا واستطاع نمرودبجدار عاٍل وجمع الّشعب فٌها. فص              أن ٌحكم ار الّشعب محم

 و... عب ألّنه "قال... هلّم نبن ألنفسنا مدٌنةعلٌهم. راق هذا الّترتٌب للشّ             

ا لببل نتبّدد على وجه األرض كلّها )الّتكوٌن               (.ٗ: ٔٔنصنع ألنفسنا اسمًّ

 حفظ الّشعب نفسه من الحٌوانات المتوّحشة ببنابهم مدٌنة مصّونة، لٌس فقط            

ا سلطة خاّصة بهم             ا". كان هذا  – إّنما قد أنشؤوا أٌضًّ  لٌكون"نصنع ألنفسنا اسمًّ

 ! كان نمرود لن ٌدركوا وجوب إطاعتهم هلل –المكان المركزّي لسلطة اإلنسان             

ا "رأسه بالّسماء             ا كهذا، ٌمكن أن ٌعملوا ما قابدهم. كذلك هم بنوا برجًّ  ". مع برجًّ

 ن من جزابه الذي أؼرق سّكان األرض منٌعصون هللا وٌكونوا بمؤم –ٌرٌدون             

 افتكروا أّنهم –قبل. كان هذا أّول عمل عصٌان ضّد هللا لئلنسان، بعد الفٌضان             

ا عن متناول هللا، إن رؼبوا فً عدم إطاعته. فّكروا، مثلما              وضعوا أنفسهم بعٌدًّ

 ٌصٌرونالّسحاب مرتفعات عدوا فوق فّكر إبلٌس، أّنهم إن استطاعوا أن "ٌص            

" )إشعٌاء              ًّ ا فً ٗٔ: ٗٔمثل العل ا، أبو نمرود، دوُرا كبٌرًّ  (. كان لكوش أٌضًّ

 (.ٕٙصفحة  ن" تٌ"البابلٌَّ  ألكسندر هٌسلوب،بناء هذا البرج وهذه المدٌنة )            

العرق األبٌض  –ثة أعراق أو عاببلت لم ٌكن هذا الّشعب بلؽة واحدة فقط، إّنما كان ٌتؤلّؾ من ثبل

ا كما قد خلق هللا مجموعة منّوعة فً العدٌد من أصناؾ الّزهور والحٌوانات   –واألصفر واألسود. تمامًّ

من أجل جمال أعظم، خلق هللا أصناؾ األشجار وألوان  –مثبلًّ، أصناؾ عدٌدة من الورود وألوان متعّددة 

ٌّة هللا أاللحم البشرّي.  ن ٌمنع الّزواج بٌن األعراق. لكّن اإلنسان لطالما أراد أن ٌنتهك قانون هللا كان فً ن

ا أو عابلة واحدة، من خبلل الّتزاوج بٌن األعراق. كما  ونواٌاه وطرقه. أرادوا أن ٌصبحوا عرقًّا واحدًّ

ا لؤلعراق،  تفرقة. لكّن وأعطى الفصل الجؽرافً بسبلم وتوافق، إّنما من دون ذكرنا سابقًّا، أقام هللا حدودًّ

ا. أحد أهداؾ البرج كان أن ٌوّحدهم وٌمنعهم من أن ٌتبعثروا فً  ا متملؽمًّ ا واحدًّ الّشعب أراد أن ٌكون شعبًّ

. ًّ  تمٌٌز عنصرّي جؽراف

(. لكّن هللا نظر إلى برجهم ٗ: ٔٔعلى وجه األرض"، فً تمٌٌز جؽرافً )الّتكوٌن  بنوا البرج، "لببل نتبّدد

سان واحد لجمٌعهم وهذا ابتداإهم بالعمل. واآلن ال ٌمتنع علٌهم كّل ما ٌنوون وقال، "هوذا شعب واحد ول

 (.ٙ: ٔٔأن ٌفعلوه" )الّتكوٌن 

رن العشرٌن، كان اإلنسان قد توّصل إلى الفضاء، صعد إلى البشر؟ مع قدوم هذا الق أن ٌفعلهماذا فّكر 

ا، شّؽل آالت بواس طة الكمبٌوتر، زرع قلوب وحاول حّتى القمر وعاد، اخترع وصنع اآلالت األكثر تعقٌدًّ

ٌّة العقل البشرّي لئلنجازٌبدو أّن أن ٌصنع حٌاة من ماّدة من ؼٌر حٌاة.  الماّدي، لٌس لها حدود. لكّن  إمكان

ٌّة. وأمام هذه المشاكل، ال ٌزال عاجزًّ  ٌّة بل روح  من دون هللا. امشاكله لٌست ماّد

 (.٣: ٔٔوجه كّل األرض" )الّتكوٌن فخلط هللا لؽاتهم و"بّددهم... من هناك على 
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 (:٤ٕ-ٕ٘، ٢ٔ-ٙٔنستمّر مع أطروحة س. بول مٌرٌدٌث التً نفدت طبعتها اآلن )صفحة 

ا" و"جّبار صٌد أمام الّرّب" )الّتكوٌن              ثّم كان أّن نمرود "ابتدأ أن ٌكون جّبارًّ

ٌّة ٤-٣: ٓٔ             جٌّبور، التً تعنً "الّطاؼٌة"،( بمعنى الحاكم )كلمة "جّبار" فً العبر

 صار نمرود طاؼٌة على شعبه. أقام بحسب فهرس سترونػ للكتاب المقّدس(.            

ٌّة              ا أمام الّرّب". )الكلمة العبر  القوانٌن. لٌس فقط ذلك، إّنما قد أصبح "جّبارًّ

 بحسب فهرس  –"ضّد" "باِنٌٌم" التً ُترجمت هنا "أمام"، ٌجب أن تترجم             

 ّن نمرود كان ضّد هللا!...سترونػ(. ٌقول الكتاب المقّدس أ            

ٌّة للعبادة أن              ظّل نمرود ٌكبر بالّسلطة، لكّن ٌجب على رؼبة الّشعب الفطر

 همُتلّبى. تحّول نمرود وأتباعه ضّد هللا الحقٌقً. أرادوا أن ٌمّجدوا هللا بؤسلوب            

 الّزحاّفات" )رسالةهللا الذي ال ٌفنى بشبه صورة... فقد "أبدلوا وجه الخاّص!             

ٌّة –( ٖٕ: ٔبولس الّرسول إلى أهل رومٌة               أشٌاء أخرى خلقها هللا.، والح

 وفً الحقٌقة، ولٌس من خبلل )كان ٌجب علٌهم أن ٌعبدوا هللا فً الّروح             

 كم بواسطة الّسلطة ح(. ٘-ٗ: ٕٓوالخروج  ٕٗ: ٗإنجٌل ٌوحّنا  -أصنام             

ٌّة. أقام               ، لٌكون له نمرود نفسه ككاهن األشٌاء التً ٌعبدها الّشعبالمدن

ًٌّّا مكان هللا الحقٌقً...سٌطرة بعد أكبر علٌهم،               وٌضع نفسه تدرٌج

ٌّد٘: ّٕر )رسالة بطرس الّرسول الّثانٌة لكّن نوح، كارز الب              (، صمد وفاز بمإ

 معارضة تقوّي فً ابنه شام. بٌنما كان نمرود ٌوّسع ملكوته بسرعة، كان            

 قوى الّشّر فً معارضته لشام... ممّثل نوح... صار نمرود ممّثبلًّ ضّد شام،             

ا             ٌٌّن الذٌنقٌل أّن شام، إنسان بلٌػ جّدًّ  ، نال على مساعدة مجموعة من المصر

 تؽلّبوا على نمرود.            

ٌّة التً بدأها.              موت نمرود أوقفت، على ما ٌبدو، العبادة الّزابفة الوثن

 ...سمٌرامٌس            

  "ملكة الّسموات" -إن كان نمرود صاحب طموح ببل حدود، فطموح سمٌرامٌس             

ٌّة )إرمٌا               على طموحه. كان نمرود أعظم وأقوىحّتى تفّوق  –( ٣ٔ: ٢المستقبل

ٌّة فً العالم.               . رأت بوضوح، أّنها إن أرادت أن ٌكون لها اكان مٌتًّ إّنما شخص

ا               بعد أكثر الّرجال سلطة  من وقّوة عظٌمٌن... كان ٌجب أن تفعل شٌبًّامركزًّ

 لتضمن... الّسلطة.على األرض،             

 األراضً المسكونة فً ذلك  الزمان، قد مملكة نمرود التً كانت تضّم معظم            

 سقطت بٌن ٌدٌها. جاءت معظم سلطة نمرود من كونه وضع نفسه كالممّثل             

 بكّل الوسابل الممكنة.م البشرّي إلله الّشمس. ٌجب علٌها أن تحتفظ بحكم العال            

ٌّة التً أعطت نمرود سلطة كبٌرة،               كان ٌجب أن تستخدم هً أٌضا الّسٌطرة الّدٌن
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 إن كانت لتحتفظ أكثر ما فً استطاعتها، على رعاٌاها... فً حٌاته، ُكّرم            

 ٌعبده كإله... علٌها أن تجعل الّشعبنمرود بصفته بطبلًّ؛ فً موته، سٌكون             

ٌّة، التً تعبد آلهة خطؤ. حّتى تلك فً الواقع، كانت س مٌرامٌس مإّسسة معظم دٌانات هذا العالم الوثن

ٌّة، مثل عٌد المٌبلد ورأس الّسنة والعٌد الكبٌر )إٌستر(، انبثقت من نظام الّدٌانات  المسّماة احتفاالت مسٌح

ل هذا الموضوع، لٌرجع القارئ إلى عمل ألكسندر . لمزٌد من المعلومات حوهً الخاطا الذي طّورته

 ن".تٌهٌسلوب، "البابلٌَّ 

ٌّة. ٌدخل الّرجال فً زواج مختلط،  ٌّة الّربٌس ٌّة بسرعة، إلى اللؽة العالم الٌوم، تتحّول اللؽة اإلنكلٌز

ٌّة.  ونوٌبدأ  العودة إلى لؽة واحدة عالم

 

 ًّ  تطّورعال  الّشّر الحال

ٌضان العظٌم على األرض، شّكلوا عابلة واحدة، عابلة نوح. كانت تتكّون من الّناجٌن الوحٌدٌن من الف

كان البشر من هذه العابلة جاء كّل س نوح، زوجته، أوالدهما الثبلث، شام، حام وٌافث، وزوجاتهم.

 الواحدة.

، العالم الذي ؼرق حٌنها فً الماء، هذا العالم الّشّرٌر  –ٌحكً الكتاب المقّدس عن ثبلثة عوالم  ًّ الحال

 والعالم اآلتً.

عندما تبّخرت مٌاه الفٌضان، تكّونت األرض كلّها من عابلة نوح الواحدة. لكّن شام الذي كان أبٌض 

ا سود،  وتزّوج من امرأة بٌضاء، أّسس عابلته الخاّصة. حام الذي تزّوج امرأة سوداء، وصار لدٌه أوالدًّ

 وأّسس عابلته الخاّصة التً كانت من العرق األصفر. أّسس عابلته الخاّصة. تزّوج ٌافث من امرأة صفراء

ا عن "أعراق".  ٌحكً الّتارٌخ القدٌم المدّون فً الكتاب المقّدس، عن "عاببلت" عوضًّ

عند حادث برج بابل، فّرق هللا حدٌث الّشعب، بشكل أن ال ٌستطٌع الواحد أن ٌتحّدث إال بلؽته الواحدة 

 الجدٌدة والمختلفة. 

ٌّة هللا وهكذا، مع الوق الّتمٌٌز الجؽرافً ت، كبرت العاببلت، كّل واحدة تتكلّم لؽتها الخاّصة. كان فً ن

 األعراق. ولٌس دمج

ت، كّل واحدة مع بلٌشّكلت هذه دوبابل، أرك، أّكد، كلنة، نٌنوى، إلخ.  –بنا نمرود عدد من المدن 

ٌّة. مع مرور الّزمن، نشؤت أمم مع حكومات و ٌّة. من بٌنها، كحكومتها الخاّصة المحل انت بابل )التً طن

كّل بلؽتها  ،أشور. انتشرت الّدٌانة التً أّسستها سمٌرامٌس فً األمم المختلفةو عرفت بكلدة(، مصر

ا باألسماء، إٌزٌس وأوزٌرٌس فً مصر.. كانت سمٌرامٌس ونمرود ٌُ الخاّصة كان لكّل أّمة  عرفان أٌضًّ

ٌّةها الخاّصة آللهتها. لكّن كّل متاهة أسماإ  سمٌرامٌس. تهأّسسقد تطّور من الذي  الّدٌانات الوثن
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ًّ الذي بدأ به نمرود، بواسطة  توالتفٌما  ٌّة، تطّورت حضارة هذا العالم. بدأت بنظام حكوم أجٌال البشر

 ًّ سقراط.  الحدٌث مع أفبلطون وعلّم بهظام التعلٌم األكادٌمً نمرود وسمٌرامٌس. بدأ ن مصدره نظام دٌن

إّنما لم تصدر أّي من هذه األنظمة من هللا، بل  –والمصارؾ  الّتجارة والّصناعة والّتموٌل تطّورت أنظمة

كان مرسوم من ملوك أم إن  –صنع البشر من متؤّثرة بإبلٌس. كّل القوانٌن هً هً هً صنع اإلنسان و

ٌّة، الّدولة الّتشرٌعٌّ كانت من طاؼٌة، أم  ة، المإتمر الوطنً، مجموعة رجال تسّن القوانٌن، كمجالس البلد

ٌّة وكّل وجوه الحضارة وصوالًّ  البرلمان، المجلس الّتشرٌعً أم أّي شًء آخر. تطّورت األعراؾ اإلجتماع

ٌّة.  إلى الفوضى الحال

ٌّزة خاّصة به، لٌس  مزاٌا خاّصة، لكن أّمة أّمة مفّضلة من أجل على من هكذا عالم، نادى هللا على أّمة مم

 ، فشلت األمم أن تقوم به.اختٌرت من أجل هدؾ خاصّ 

ا، أّن شام استمّر بشكل عاّم فً المعرفة وفً طرٌق هللا. لكّن ما  بعد الفٌضان، ٌفترض الّتارٌخ الوثنً ضمنًّ

ا ٌعتمد علٌها خبلص البشر األسمى، كما من رجل مشى حقًّّا مع هللا،  قبل ابراهٌم. البراهٌم، أقام هللا عهودًّ

 ي كان للوالٌات المّتحدة وبرٌطانٌا.واإلزدهار الماّدي والمالً الذ

 

ٌّة     خالصة الحضارة البشر

ٌّة على األرض من أجل هدؾ عظٌم ورابع. كان هللا ٌستنسخ ذاته. بكبلم آخر، كان هدؾ هللا  خلقت البشر

ا وسعٌدٌن فً سبلم وراحة كاملة، لٌكونوا منتجٌن، خبّلقٌن وناجحٌن  أن ٌخلق البشر لٌكونوا فرٌحٌن جّدًّ

ٌّة.بفرح   مع الحٌاة األبد

ٌّة  ٌّة الّسامٌة المثال  المدٌنة الفاضلة الكاملة. سوؾ ٌتحقّق هذا الهدؾ. –هذا ٌعنً، صفة هللا الروح

ٌّة أن تّتخذ القرار بنفسها. لكن من أجل أن ٌتحقّ  الكروب الّسابق، لوسٌفورس، اختار ق، ٌجب على البشر

ا. اختار اإلنسان األّول أن ٌؤخذ على نفسه معرفة الخٌر ووجود قاده إلى اإلّتجاه المضاد تمامًّ مسار عمل 

ا مع الّشّر،  ا على نفسه من أجل الخٌر على الّصعٌد اإلنسانً، ممزوجًّ ٌّة معتمدًّ والّشّر. بدأ عابلته البشر

ا على شخص اإلنسان، لٌس فقط من أجل معرفة الّطرٌق، إّنما من أجل حّل كّل المشاكل التً ٌمكن  ومعتمدًّ

ٌّة من هللا واإلعتماد على هللا أن تنشؤ. قّوة العٌش أسلوب أن تكون له من أجل  ،فقد رفض المعرفة الّروح

 المدٌنة الفاضلة.

 بنا اإلنسان عالمه على اإلكتفاء الّذاتً من دون هللا.

ٌّة قٌد الّتنفٌذ، إلتمام هدفه، الذي ٌتكّون من سبعة آالؾ سنة. ُسمح إلبلٌس أن ٌبق  وضع هللا خّطة ربٌس

طرٌق هللا وصفاته  على عرش األرض ألّول سّتة آالؾ عام. قصد هللا أن ٌتعلّم اإلنسان األمثولة، وٌقبل

 ًّ  .بشكل طوع

ا. إّنما حّتى إلى هذه الّساعة المتؤّخرة، لم ٌتعلّمها  كان اإلنسان ٌدّون هذه األمثولة، لمّدة سّتة آالؾ سنة تقرٌبًّ

إّن  سعادته القصوى. نحول إلى قبول طرٌق هللا ٌز على الّذات لٌصأسلوبه فً الّتركبعد. لم ٌتخّل بعد عن 
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خدوع والمنقاد من قبل إبلٌس، لم ، ٌؤخذ كامل مجراه. مجتمع اإلنسان الم"لكّل سبب علّة"هللا ٌدع قانون 

 ؤت بعد باإلنسان لٌعترؾ بفشل مساره فً اإلنكفاء الّذاتً.ٌ

نصؾ العالم  .واإلرهابدمار، والعنؾ، والحروب، لعه التبتفً رمقه األخٌر.  هو عالم اإلنسانالٌوم، 

ٌّة والف بالمرض والّداء واإلجهاد ، علٌلالقذارة والبإس. والّنصؾ المتطّور قر، وٌعٌش فً الجهل واألم

العبلقات والجرٌمة واإلدمان على الكحول والمخّدرات، سبب ب حّطم، محباطالفكري، والخوؾ، واإل

ٌّة المنحرفة ءوالمست الجنس ًّ  والٌؤس فً اإلحباط.العاببلت المفّككة، و، خدمة بشكل س

ٌّة ٌ ، من التً تتحّداهكاد اإلنسان ٌصل إلى آخر الحبل. إّنما حّتى اآلن، لن ٌتدّخل هللا لٌخلّص هذه البشر

ا إلى الّنقطة حٌث، إن انتظر هللا أكثر لٌتدّخل، سٌبٌد ذات  اإلنسان نفسه. لنها، إلى أن ٌصل اإلنسان أخٌرًّ

ًٌّّ  ناشدٌتدّخل هللا وٌر ٌّة وتدرك كل ٌّة البشر ا عجز اإلنسان إلى العالم الجدٌد تحت ملكوت هللا، حّتى تؤتً بق

ًّ  بلمسّ الجلب لحّل المشاكل أو ل فً الّسعادة والفرح. ٌجب أن ٌدرك اإلنسان عجزه وعبثه من دون  العالم

 هللا.

، الذي ٌستطٌع أن ٌمحً كّل حٌاة عن كوكب األرض فً األخٌر، تّم اختراع وتصنٌع سبلح الّدمار الّشامل

ٌّة، تنّبؤ ٌسوع كٌؾ سٌنتهً كّل شًء. بعد أن ٌ ٌّام األخٌرة آلخر رمق للبشر قمع إنجٌل تّم هذا. فً هذه األ

وٌكرز ببشارة الملكوت هذه فً كّل تلؾ، قال، "ل بإنجٌل خاطا لئلنسان عن ٌسوع مخٌسوع، وٌستبد

 مم. ثّم ٌؤتً المنتهى".المسكونة شهادة لجمٌع األ

ٌّة  قد تّم الكرز بهذه البشارة اآلن فً كّل أّمة. خبلل خمسٌن عام من اإلشهار بها، تطّورت الّطاقة النوو

ًّ على األرض. ثّم، تنّبؤ ٌسوع بالمحنة العظٌمة  بالقدرة ألّول مّرة فً الّتارٌخ زمن  –إلبادة كّل إنسان ح

ن من أجل كنٌسته، سٌتدّخل هللا، لن ٌبق إنسان على قٌد الحٌاة. لكاضطراب عظٌم لدرجة، إن لم ٌتدّخل  

ذلك  بعدمن دون هللا. ٌّة. سٌؤتً باإلنسان لٌعترؾ بعجزه ، قبل الّدمار الكلًّ للبشررٌقة فوق الّطبٌعةهللا بط

جدٌدة مباشرة، سٌؤتً المسٌح على الّسحاب بقّوة ومجد عظٌم، لٌطٌح بإبلٌس وٌبدأ حضارة هللا الخاّصة ال

 (.ٔٗ-ٖٔ، ٗٔ: ٕٗالمدٌنة الفاضلة )إنجٌل مّتى  نحو

ٌّام عالم إبلٌس الّشّرٌر .هذه هً أخر أ ًّ  . ستبدأ حضارة هللا للمدٌنة الفاضلة مع الجٌل الحال
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 الخامس الفصل

 سّر إسرائٌل

 
ا  ؟المختارون شعبه  أّمة إسرابٌل القدٌمة لتك أقام قد أّنه من أؼرب األمور أن ٌكون هللا ،هل فّكرت ٌومًّ

 تؤّمل فً هذه الوقابع المتناقضة:

ا محاباة ألمم؟ هل لدٌه أّمة   ؟ مفّضلةٌقول هللا أّنه لٌس لدٌه محاباة ألشخاص. هل لدٌه إذًّ

ا أّن هللا رفض خبلص شعبه المختار  فقط؟ أّنه أعطى األّمة المختارة  وخلّص أنبٌاءه –هل أدركت ٌومًّ

ٌّة فقط  ٌّة وقوم ا ماد  ٌتعّذر علٌهم الوصول إلى الّروح القدس؟كان ه أنّ  –عهودًّ

ا أ ب واحد فقط وٌتعلّق بشعب واحد فقط، هو شعب إسرابٌل؟ ّن الكتاب المقّدس هو كتاب شعهل فّكرت ٌومًّ

 وأّن كّل األمم الباقٌة هً مذكورة فقط إن كان لها، أو عندما كان لها عبلقة مع إسرابٌل؟

ا بالكامل ال ٌدرك –وإلٌك أمر مثٌر آخر!  ًّ تقرٌبًّ ا حّتى و –ه الّدٌن المسٌح ٌّةأٌضًّ ، ولم ٌتّم من قبل الٌهود

ٌّة! المكان األّول فً الكتاب  ٌّة ٌهود تدوٌنه أو فهمه من قبل المإّرخٌن! لم تكن مملكة إسرابٌل الّشمال

كانت أّمة ، حٌث ٙٔ، آٌة ٙٔالمقّدس الذي وردت فٌه كلمة الٌهود، هو فً سفر الملوك الّثانً، الفصل 

 إسرابٌل فً حرب، بالّتحالؾ مع سورٌا، ضّد الٌهود!

ا كّل األدٌان  ٌّة  –الحقٌقة المذهلة حّقًّا حول إسرابٌل، هً سّر تجهله تمامًّ ٌّة! –المسٌح  وحّتى الٌهود

ل" إّنه حقٌقً بالفعل، أّن أّمه إسرابٌل كانت شعب هللا المختار. لكن إفهم:  لم ٌختاره بصفة "الّتلمٌذ المفضّ 

 !ا إلقامة ملكوت هللاتحضٌرا  هدف خاصّ وال من أجل صفات محّددة. اختارهم من أجل 

معنى عظٌم فً هدؾ هللا  ان هذا الفصل، "سّر إسرابٌل"، لهإّنها قّصة مثٌرة لئلهتمام! اإلجابة على عنو

ٌّة اإلنسان التً المن أجل كّل الّشعوب!  تصّدق، من دون  ال ٌستطٌع أحد أن ٌفهم الهدؾ الحقٌقً وإمكان

ٌّة.  هذه المعرفة الحٌو

 

ٌّة سامٌة  خّطة أساس

ً، ٌخطؾ األنفاس إلى حّد ال ن خبلله! هدؾ هللا الّنهابً الّسامفً اإلنسان وم ٌستنسخ نفسههللا الخالق 

ٌّة العلٌا.  ٌوصؾ. إقامة أّمة إسرابٌل القدٌمة هً جزء ال ٌتجّزأ من الخّطة الّربٌس

ًّ رجبلًّ  سبعة أجٌال بعد الفٌضان، ٌطٌعه. كان اسمه أبرام. كان ٌعٌش فً حاران، فً ببلد  وجد هللا األزل

ما بٌن الّنهرٌن. كان هذا الّرجل لٌصبح رمز هلل اآلب. كان منه أن انحدرت أّمة إسرابٌل. من خبلل هذه 

 األّمة، أقام هللا أنبٌاءه، وفً الّزمن المناسب، ابنه الخاّص، ٌسوع المسٌح.
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 رجل القدر

ٌكن أبرام، كما كان اسمه فً األصل، ٌبحث عن هللا. إّنما اختار هللا أن ٌدعو وٌمتحن أبرام. هذا  لم

هدؾ خاّص. لم  وه من أجل، دعً الحقًّا فً الكتابات المقّدسة، أبو المإمنٌن. كان هللا ٌدعالبطرٌرك القدٌم

عوه ألّنه رأى فً هذا الّرجل ٌكن هذا الهدؾ "لٌعطٌه الخبلص" أو "لٌوصله إلى الجّنة". كان هللا ٌد

ٌّة القٌادة. كان هللا ٌدعوه لٌتحّضر لخدمة خاّصة وفً نهاٌة المطاؾ، من أجل  ٌّات الطاعة هلل وإمكان إمكان

ا. أقتبسالعالم اآلتً ؼ –مركز عال فً ملكوت هللا  اآلن من كتاب كتبته منذ أكثر من خمسٌن سنة،  دًّ

ا من صفحة وءةالوالٌات المّتحدة وبرٌطانٌا فً الّنب  :ٙٔ، بدءًّ

 التً "اذهب من أرضك ومن عشٌرتك ومن بٌت أبٌك إلى األرضأمر هللا ابرام:          

 (.ٕ-ٔ: ٕٔأرٌك. فؤجعلك أّمة عظٌمة" )الّتكوٌن          

 ، إن القى شروط الّطاعة.عهدوكان هذا أمر، هو شرط          

ا، اآلن، بما أّن هللا بدأ العالف          ٌّزةإذًّ  فً م كلّه مع رجل واحد، فقد بدأ مع أّمته المم

ا عن هللا وعن –العالم من رجل واحد            نعم ابراهٌم. كما أّن العالم الذي ضّل بعٌدًّ

اتمّرد على هللا ورفض حكمه، هكذا  دأ مع رجل واحدعبادة هللا وحكمه، قد ب           أٌضًّ

 بدأت ملكوت هللا، جسد، التً سٌولد منها من جدٌد منأّمة هللا الخاّصة المولودة          

 مع رجل واحد أطاع هللا من دون ترّدد، وقبل حكمه اإلالهً.         

 هل جادل أبرام وفّكر فً األمر؟ هل قال: "لنفّكر فً األمر لحظة؛ ها أنا فً بابل،         

 ً هذا العهد تطٌع أن تعطٌنالعالم. لماذا ال تسفً وسط تجارة ومجتمع ومسّرة هذا          

ًّ أن أترك كّل هذا وأذهب           مباشرة هنا، حٌث كّل شًء ساّر ومؽٍر؟ لماذا ٌجب عل

 إلى تلك األرض ؼٌر المتمّدنة؟"         

 ؟ بالّطبع ال!وقاوم وجادل وعصا أبرام هل اعترض         

 برام". لم ٌكن من جدال مع هللا."فذهب أببساطة:  الموحاةتعلن الكتابات المقّدسة          

 فً أّن هللا على خطؤ. لم ٌكن من أسبلة تافهة: "لماذا ٌجب لم ٌكن من منطق بشريّ          

 أنظر، إلٌك رأًٌ".أن أترك هنا؟" "أال ٌمكننً أن أفعل ما أرٌد؟" لم ٌتوقّؾ لٌقول، "         

 "فذهب أبرام". طاعة صرٌحة ال جدال فٌها!         

ٌّة.  نرى ا، مبدأ اإلزدواج ا هنا أٌضًّ كان أبرام فً وسط مجتمع هذا العالم الذي ٌتطّور. تذّكر، كان هذا عالمًّ

أسلوب إبلٌس. اختار هللا أبرام لٌكون بطرٌرك أّمته إسرابٌل، جماعة أو عالم ٌتطّور على  –فً األسر 

ٌّة   فً تتّمة هذا الهدؾ العظٌم من خبلل فً ضمن كّل أعمال هللاكنٌسة العهد القدٌم. ٌتشابك مبدأ اإلزدواج

ٌّة تحت  ٌّة تحت العهد القدٌم، وكنٌسة هللا الّروح ٌّة على األرض. كان هناك جماعة إسرابٌل الحّس البشر

ٌّة للعهد الجدٌد، هً إٌكلٌزٌا، أي المدعّوون.  العهد الجدٌد. كلمة كنٌسة، كما كتبت فً األصل باللؽة الٌونان
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أّمة  أحفادٌّة لكنٌسة العهد الجدٌد، هكذا ٌدعو هللا اآلن هد القدٌم، الّرابدة الحسّ كما كانت إسرابٌل الع

ا، نزٌل مإّقت ومهاجر فً األرض. لم إسرابٌل، إلى خارج عالم إبلٌس.  اعتبر ابراهٌم نفسه الحقًّا ؼرٌبًّ

 ٌكن هذا عالمه:

 اعٌد بل من بعٌد"فً اإلٌمان مات هإالء أجمعون وهم لم ٌنالوا المو                  

ٌّوها وأقّروا أّنهم ؼرباء ونزالء على األرض.ن                    ظروها وصّدقوها وح

ا                    . )حضارة مختلفة( فإّن الذٌن ٌقولون مثل هذا ٌظهرون أّنهم ٌطلبون وطنًّ

 كّن اآلن ذلك الذٌن خرجوا منه لكان لهم فرصة للّرجوع. ولفلو ذكروا                   

ٌُدعى إلههم  ٌبتؽون                   ا. لذلك ال ٌستحً بهم هللا أن  ًٌّّ ا أفضل أي سماو  وطنًّ

ٌٌّن  ألّنه                    (.ٙٔ-ٖٔ: ٔٔأعّد لهم مدٌنة" )الّرسالة إلى العبران

 األرض.وٌمآل ٌبحثون عن وطن أفضل، وطن سماوّي، الذي سٌكون ملكوت هللا 

ا لهذهوأقا          ٌّر له اسمه الحقًّا لٌصبح ابراهٌم، أبًّ  األّمة م هللا هذا الّرجل )أبرام(، الذي ؼ

 نصبح مثلإسرابٌل! البراهٌم وأسبلفه، اُقٌمت كّل عهود هللا. وٌجب علٌنا نحن أن          

ٌّة فً ملكو ابراهٌم، ومن خبلل المسٌح، أحد ابنابه، إن كّنا لنرث عهد الحٌاة           ت هللا.األبد

 

 ال هللا: "هذا الّشعب جلبته لنفسً.اّصة المولودة من جسد، إسرابٌل، قإلى أّمته الخ         

ا! –بعد تتّم لهذه الّنبوءة أن إّن (. ٕٔ: ٌٖٗحّدث بتسبٌحً" )إشعٌاء            وقرٌبًّ

 

 ٌّة المعنى، البراهٌ ازدواجعهود          

 عمل الذي ٌخّطة هللا خطوات  فً كلّ  مزدوجناك معنى قلٌلون أدركوا هذا، إّنما ه         

 .هنا، فً األسفل فٌها من أجل هدفه         

 هناك آدم األّول، ماّدي وجسدّي؛ وهنا المسٌح، آدم الّثانً، روحً وإلهً.        

.بحت ومإّقت هناك العهد القدٌم، ماّدي         ًّ ًّ وأزل  ؛ وهنا العهد الجدٌد، روح

ا، من تراب األرض ومن الملكوت البشرّي؛صن         ًٌّّ ا، جسد ًٌّ  ع هللا اإلنسان فان

ًٌّّا ومن ملكوت هللا.         ا، روح ًٌّّ  إّنما من الممكن له أن ٌصبح، من خبلل المسٌح، أزل

 األّول  –كان هناك مرحلتٌن للعهد الذي أقامه هللا البراهٌم وباألسلوب نفسه،         

؛         ًّ ًّ وفردّي. عهد المسٌح الّروحً والخبلص من خبللهاآل ماّدّي ووطن  ،خر روح

ٌٌّن. هم ٌعرفون أنّ          ا من قبل معظم تبلمٌذ الكتاب المقّدس الّسطح  هو معروؾ جّدًّ

ًّ البراهٌم عن المسٌح الذي سٌولد من سبللة ابراهٌم           –هللا أعطى العهد الّروح

 وسٌبدو هذا أمر ال ٌصّدق إّنما هو –لمسٌح. لكن وأّن خبلصنا ٌؤتً بواسطة ا        

         ًّ  ال أحد تقرٌَبا، ٌعرؾ ما هو هذا الخبلص؛ ما هً عهود الخبلص التً –حقٌق

 لو مهما بدا –ٌمكن أن نتلّقاها من خبلل المسٌح؛ كٌؾ ٌمكن أن نتلقّاها أو متى         
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 .من هذا الكتاب آخر فصللذلك ال ٌصّدق! إّنما هذه الحقٌقة ملك         

ا           ا البراهٌم عهدًّ  ما هو أساسً لموضوع هذا الفصل، هو الواقع أّن هللا قد أقام أٌضًّ

ًٌّّا           ًٌّّا وماد ا، وطن ا بالكامل.آخر مختلفًّا تمامًّ  بشكل مذهل، تّم الّتؽاضً عنه تقرٌبًّ

 براهٌم، وطبٌعة عهوده المزدوجة:الهللا فً البدء  ٌّة دعوةالحظ اآلن مّرة أخرى كٌف         

 "وقال الّرّب ألبرام اذهب من أرضك ومن عشٌرتك ومن بٌت أبٌك إلى األرض         

 ... وتتبارك فٌك جمٌع قبابل األرض" )الّتكوٌنأّمه عظٌمةالتً اُرٌك. فؤجعلك          

         ٕٔ :ٔ-ٖ.) 

، مادّي، –جعلك أّمة عظٌمة" الحظ العهد الّثنابً المعنى: أّوالًّ، "فؤ          ًّ  بؤنّ  عهد وطن

ا، سٌصبحون أّمة عظٌمة           ا –أوالده المولودٌن جسدًّ ًٌّ  ..."وتتباركعهد سبللة؛ وثان

ًّ للّنعمة. ٌردّ  –" فٌك جمٌع قبابل األرض           نفسه فً د هذا العهدالعهد الّروح

 الواحد" الّنسل"هذا  مم األرض".: "وٌتبارك فً نسلك جمٌع أ٣ٔ: ٕٕالّتكوٌن          

ٌّن، ٌدّل على المسٌح، كما ٌ           .ٙٔ، ٣: ٖعلنه بوضوح فً ؼبلطٌة المع

ٌّو هنا أخطؤ الذٌن           الكتابات لم ٌروا حقٌقةو –هم ومعلّمو –ن" ٌعلنون أّنهم "مسٌح

 ٌدركون الوعد . همالمقّدسة. لم ٌلحظوا عهد هللا ذو الّشقٌن الذي أعطاه البراهٌم         

 هم ٌؽّنون نشٌد المسٌح. –المسٌحً للخبلص الّروحً من خبلل "الّنسل الواحد"          

 الجّنة عند الموت. ٌعتبرون خطؤ أّن الوعد هو فً الّصعود إلى –"ننتظر الوعد"          

ٌّة. هذه           ٌّون" ومعلّموهً هذه نقطة محور  الحقٌقة. نوخطّ ٌتهم الّنقطة حٌث "المسٌح

 ٌؽلقون الّسبٌل الذي ٌقودهم إلى مفتاح الّنبوءات الّربٌسًالّنقطة حٌث هً هذه          

ا           ٌّة كما  بساللةالمفقود. ٌفوتهم الواقع أّن هللا أعطى ابراهٌم وعودًّ ٌّة. ونعمةحّس  روح

 -واحدة  دّل على سبللةٌ" إّنما هذه الحقٌقة الواضحة فً أّن عهد هللا "باألّمة العظٌمة         

 ٌسوع هوالذي  ،ٙٔ: ٖ الواحد" المذكور فً الّرسالة إلى أهل ؼبلطٌة الّنسللٌس "         

ٌّات عدٌدة من والدة صٌؽة الجمع، ذفً سبللة إّنما المسٌح ابن ابراهٌم وابن هللا،            ر

ٌّة           ٌّة طبٌع ٌّة، مع تكراتظهر  –جسد  بتفصٌل أعظم الحقًّا. ر هللا لعهدهحتم

 

ا عّدة           لٌصبح إسرائٌل أمما

 الحظ بدّقة! إفهم هذه العهود!         

 ولّما كان أبرام ابن تسعة وتسعٌن سنة ظهر الّرّب ألبرام وقال له أنا هللا القدٌر."         

ا.          ا جّدًّ  .. أجعلكسر أمامً وكن كامبلًّ. فؤجعل عهدي بٌنً وبٌنك واُكثرك كثٌرًّ

ا           ٌُدعى اسمك بعد أبرام بل ٌكون اسمك ابراهٌم. ألّنًلجمهور من األم أبًّ  . فبل 

ا            (.٘-ٔ: ٢ٔ" )الّتكوٌن لجمهور من األم أجعلك ابًّ
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 أّن  راهٌم وأسلوب عٌشه المثالً. الحظالعهد مشروط بحسب طاعة ابالحظ أّن          

ا عّدة  بدأ اآلن فً أن تصٌرت "األّمة العظٌمة"           أكثر من أّمة واحدة. ال ٌمكن أن  –أممًّ

 سل الواحد"، المسٌح. اآلٌات الّتالٌة تثبت ذلك.النّ "هذا إلى ٌدّل          

ا          ا وأجعلك أممًّ ا جّدًّ  (.ٙ)آٌة  ". وملوك منك ٌخرجون)أكثر من واحدة( "وأثمرك كثٌرًّ

 بذور –جٌل جسدّي  –مم وهإالء الملوك من ابراهٌم الحظ، سوؾ تخرج هذه األ         

 ، باإلضافة إلى الّنسل الواحد الذي ٌتمّكن األفراد، من خبلله، أن ٌصبحواعدٌدة         

ٌّة بواسطة المسٌح )رسالة            (.٤ٕ: ٖؼبلطٌة أبناء ابراهٌم بالوالدة الّروح

ٌّون المشّتتون، ال ٌشّكل           الكنٌسة هً. قد قٌل حقُّا أّن أم ون األفراد المسٌح

، أّمة مقّدسة" )رسالة بطرس الّرسول األولى           ًّ  إّنما (،٤: ٕ"كهنوت ملوك

  عن نعمة. العن نسل هنا ٌتكلّم  وكنٌسة المسٌح لٌست منقسمة إلى "أمم عّدة". ه         

 (. ٢: ٢ٔم..." )الّتكوٌن وأقٌم عهدي بٌنً وبٌنك وبٌن نسلك من بعدك فً أجٌاله"         

 "فً أجٌالهم". "وأعطً لك ولنسلك من بعدك –"الّنسل" هو فً صٌؽة الجمع          

ا. وأكون إلههم" )آٌة  أرض ؼربتك          ًٌّّ ا أبد  (.٣كّل أرض كنعان )فلسطٌن( ملكًّ

ٌّة  –الحظ، األرض            إلههم. هً وعد للبذور العدٌدة، الذي ٌكون هو –ممتلكات ماّد

 فً : "ونسلك من بعدك٤استخدمت صٌؽة الجمع فً "إلههم" مّرة أخرى فً اآلٌة          

 أجٌالهم".         

 بإمعان! الوعدإّنما تفّحص اآلن هذا          

 ٌستند مستقبل األمم العظٌمة على الوعود التً أقامها هللا البراهٌم. األمل الوحٌد         

 منوط –لون أو العقٌدة بؽّض الّنظر عن العرق أوال –بعد الموت ألّي كان فً الحٌاة          

ٌّة هذه             –وعد الّنعمة من خبلل "الّنسل الواحد"  –بمرحلة وعود ابراهٌم الّروح

 المسٌح المخلّص!         

 

 ما حج  األم ؟ –األرض  وسعك           

ٌّة           ٌّة، عرض ا عفو ٌّة هذه لٌست وعودًّ  األساس لتؤسٌس أعظم –وتافهة. إّنها أساس

ٌّة.          ٌّة أزل ؛ ألّي أمل فً حٌاة بشر ًّ ًّ روح  قوى العالم: األساس ألّي خبلص شخص

ٌّة ترتكز علٌها التً هًهذه وعود ها           من قبل هللا الخالق. بلة. مستقبل البشر

 -( ٣: ٘ٔء" )رسالة رومٌة باأتى ٌسوع المسٌح "حّتى ٌثّبت مواعٌد اآل         

 ابراهٌم، إسحق وٌعقوب. أعطٌت هذه الوعود نفسها إلسحق،         

 سحق.ابن ابراهٌم، ولٌعقوب ابن إ         

ٌّر له –عام، أقام هللا أّمته إسرابٌل  ٖٓٗبعد  لٌصبح  اسمه هللا أحفاد ابراهٌم، إسحق وٌعقوب، الذي ؼ

 إسرابٌل.
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ٌّة وإلى أرض المٌعادلّشعوب إلى خارج العبلٌقود هذه ادعا هللا موسى  ٌّة المصر . لم ٌكن موسى ٌبحث ود

ا لهذه المهّمة، فجعله ٌنمو كؤمٌر فً قصر الفرعون  عن هللا. إّنما سّبب هللا لموسى أن ٌتدّرب خّصٌصًّ

ا، بعد أن تتدّرب موسى خّصٌّصا للقٌادة، دعاه هللا خارج العالم لٌقود  ا، اآلن أٌضًّ أحفاد المصرّي. إذًّ

ٌّة. ٌّة المصر  ابراهٌم، إسحق وٌعقوب خارج العبود

 

 الّزواج المختلط محّر 

ٌّة لتكون "شعبه المختار"؟ لماذا فعل ذلك،  لماذانؤتً مّرة أخرى إلى الّسإال،  أقام هللا أّمته الخاّصة العبر

ا؟وس فً متناولهم قدّ روحه الٌجعل  وهو لم  أبدًّ

ا جمٌعهم  –أّن هإالء الّناس كانوا جمٌعهم علٌك مبلحظة نقطة هنا. من المحتمل  سبللة من  –أو تقرٌبًّ

ٌّر منذ الخلق. العرق األبٌض  التً لم تتؽ

منفصلة ال –من ٌوسؾ، سكنوا فً منطقة جاسان  مجًء ٌعقوب، أبنابه وعاببلتهم إلى مصر بؤمر بعد

ٌٌّن، ٌتزّوجون من بعضهم البعض. ًٌّّا عن المصر  جؽراف

ٌٌّن الّسمر ومن ثّم فً ه اسحق أن ٌتزّوج من براهٌم للحظات. فقد منع ابنإلى ا عند هذا، لنرجع عند الكنعان

األرض. وأرسل ربٌس خّدامه لٌجد زوجة إلسحق من بٌن عابلته الخاّصة وشعبه من نفس العرق. قال 

ٌٌّن الذٌن أنا ساكن بٌنهم" )الّتكوٌن   (.ٖ: ٕٗابراهٌم، "... ال تؤخذ زوجة البنً من بنات الكنعان

فً الجٌل الّتالً، تزّوج ٌعقوب لٌبة وراحٌل، بنات البان، ابن أخ ابراهٌم، الذي كان ٌعٌش فً أرض 

 حاران، أخ ابراهٌم. كانت كّل جماعة حاران، حٌث كان ٌعٌش البان، من نفس عابلة األسبلؾ كابراهٌم.

، واثنان من كّل س العرق اكلّهم من نف –كان لٌعقوب سّتة أبناء من لٌبة، اثنان من راحٌل  ًّ من ألصل

 ًّ ا.  –راحٌل ولٌبة خادمت حّتى خادمتا لٌبة وراحٌل، كانتا من دون شّك، من ما مجموعه اثنا عشر ولدًّ

ٌّة الّصافٌة. أصبح هإالء اإلثنا عشر، جدود أسباط   اإلثنا عشر.أّمة إسرابٌل الّسبللة الٌهود

ٌساعده وٌكون الّناطق بلسانه )كان من أجله أن حّضر موسى منذ والدته، ودعاه ودعا أخٌه، لكّن هللا 

 موسى ٌتؤتا(.

ٌٌّن وأصنام فً الّضربات التً كان هللا،  العبادة ضّدهم، لٌرٌهم أّنها أنزلها على مصر، ٌحّول آلهة المصر

ٌٌّن  لٌست  .بحبّ آلهة. حّتى الّضربات نزلت على المصر

زنامة هللا وابع عشر من الّشهر األّول من رجاءت الّضربة األخٌرة بعد ذبٌحة الفصح، فً الٌوم الرّ 

ٌّون من مصر خبلل الجزء اللٌلً من الٌوم الخامس عشر.  –المقّدسة  التً تبدأ فً الّربٌع. خرج اإلسرابٌل

ٌّر رأٌه فً هذا الوقت، ولحق بهم مع جٌشه.وصلوا إلى البحر األحمر. و  لكّن فرعون كان قد ؼ
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لو كانوا موتى. لم ٌكن من جسر. والمسافة بعٌدة  مر، وتوّقفوا كمالى البحر األحوصل أبناء إسرابٌل إ

لٌسبحوا مع نسابهم وأوالدهم. كان وراءهم جٌش فرعون فً مبلحقتهم. لم ٌكن من شًء ٌستطٌعونه. 

 !هللا! كان علٌهم، عند هذه الّنقطة، أن ٌعتمدوا على عاجزٌن –توّقفوا 

ٌّة فً مصر، ب ٌّة. اآلن، سّبب هللا واسطة سلسلة من الّضربات الفوق السّبب هللا تحرٌرهم من العبود ّطٌبٌع

االبحر األحمر أن تندحر وتشّكل  لمٌاه  من ماء من كّل جهة، مع ممّر واسع على أرض البحر الجاّفة جدارا

 هما.فً وسط

ٌّون ٌٌّفً الّطرٌق. نظروا  مشى اإلسرابٌل دما ن ٌدخلون أرض البحر. عنفً الجهة المقابلة ورأوا المصر

ٌّون كلّهم داخل جدار الماء، سمح هللا للمٌاه أن تدفق من جدٌد، لتؽرق الجٌش المصرّي.  أصبح المصر

 

 حفظالوعود التً ل  تُ 

ٌّون خٌامهم عند سفح جبل سٌناء.  فً الوقت المناسب، نصب اإلسرابٌل

 لم ٌجعل منهم هللا أّمته، تحت حكمه الثٌوقراطً، من دون موافقتهم.

مثمرٌن، األؼنى واألقوى  سٌجعلهم ،وحكومتهاقتراحه، بواسطة موسى. إن أطاعوا قوانٌنه وضع هللا لهم 

ٌّة  وعودمن األمم. مع ذلك، كانت  ٌّة وماّد . –هللا من طبٌعة وطن ًّ  ال خبلص روح

   ؟لماذا لكنصبحوا شعب هللا المختار. وافق الّشعب. لذلك أ

عندما ٌعاد تؤسٌس حكومة هللا  – حضٌر لملكوت هللا األقصىتّ للة نعرفه: كان لهدؾ هللا عبلقة محّددهذا ما 

ًّ مقّدم    !للجمٌعفوق كّل األرض، وٌكون الخبلص الّروح

ًّ الجسدّي. لكن هناك بعد أكثر من ذلك.  من دون شّك أّن أحد األسباب كان الحفاظ على العرق األصل

ا، بعد تمّرد آدم،المعرفة. صار اقد طّورت األمم  ٌّة.   هاكتسابفً  إلنسان محدودًّ ٌّة والماّد  المعرفة الحّس

الّرجال المتعلّمٌن وعلماء الٌوم، "أعطنا المعرفة الكافٌة، وسنحّل كّل المشاكل  كماتقول، األمم كانت  لكن

 سوؾ نخلق المدٌنة الفاضلة!" –ونقضً على كّل شّر 

ٌّة والتتّمة من هللا . قّرر اآلن هللا أن ٌعطٌهم معرفة حّتى ذلك الوقت، كان اإلنسان ٌرفض المعرفة الّروح

هً عاجزة من دون كان ٌرٌد أن ٌثبت للعالم أّن عقولهم  طرٌقه فً الحٌاة! –نوع حكومته  –قانونه 

. كان ٌرٌد أن ٌظهر لهم أّن عقل لطرقه الحّقة فً الحٌاةم هكذا معرفة استخدعلى تلّقً واس، وقدّ روحه ال

ٌّة وقدّ ضافة روح هللا الواحدة ومن دون إاإلنسان، مع روحه ال ال ٌستطٌع أن  –س، ال ٌملك الفطنة الّروح

ٌحّل مشاكل البشر، أو ٌعالج الّشرور التً تحٌط بالبشر. ستكون أّمة إسرابٌل حقل الّتجارب لٌثبت هذا 

ا فً أجٌاله الواقع.  ا جودة الوراث –لقد اختار هللا أّمة من نسل أصٌل كامل تقرٌبًّ ة فً جدوده. عندهم أٌضًّ

 من ابراهٌم، إسحق وٌعقوب )إسرابٌل(.
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 –. كان ذلك عهد زواج، مع إسرابٌل الّزوجة، تعد بالّطاعة لزوجها أّمتهفدخل هللا معهم فً عهد وجعلهم 

. وماذا أثبت؟الحقًّاهللا. كان الّنوع الحّسً للعهد الذي سٌؤتً  ًّ  ، العهد الجدٌد الّروح

 

 وراثة إسرائٌل وبٌئته

با، ووراثة إٌمان ابراهٌم وإسحق وإسرابٌلهنا شعب من سبللة  ًٌّ ًّ تقر باهلل. أمران ٌجعبلن  ،عرق نق

تتضّمن الوراثة ما ٌتوارث عند الوالدة مثل الّصّحة ما سٌإول إلٌه فً الحٌاة: الوراثة والبٌبة. إلى اإلنسان 

ٌّة  ًٌّّا والّذكاء والمٌول فً الّصفات والّتصّرؾ. البٌبة تتضّمن كّل الّتؤثٌرات الخارج  –والّدوافع المحّددة ذات

ٌّرة.  إن كانت شّرٌرة أم خ

ٌّة وجودة عالٌة  –الوراثة  ٌمكن أن تعطً الّشخص مٌزة خاّصة. ٌمكن لبٌبة مثٌرة،  –إن كانت من نوع

ٌّة الّصحٌ العوامل المإّثرة التً تفّدم ا أكثر. بٌبة كهذه ٌمكن أن تحّول حة، أن توّفر تطّورًّ والّدوافع الّذات

 ص من وراثة أدنى، إلى ناجح حّقًّا فً الحٌاة.الّشخ

ٌّة مضلّلة، ٌمكن أن تحّول الّشخص من وارث ممتاز إلى مع إّنما بٌبة مثبطة،  تؤثٌرات شّرٌرة ودوافع ذات

 فاشل وذات طبٌعة شّرٌرة.

ٌّة الرؼم أّنه أخرجهم من  –بدأ هللا مع شعبه المختار  جهم هللا متفّوقة. أخرمع كّل المٌزات لوراثة  –عبود

ٌّة وأعطاهم بداٌة جدٌدة ومنعشة. ٌمكن القول أنّ  ا لهم. من العبود  هللا قد أعطاهم كّل شًء جاهزًّ

 ؟، إسرابٌل، على هذا الّنحو وأقامهالماذا جّهز هللا هذه األّمة ؟لماذاإّنما نسؤل اآلن، 

، اإلنسانإّنه ٌخلق فً  !إلنسانا  هللا ٌستنسخ ذاته من خاللتؤّمل لماذا خلق هللا اإلنسان فً بادئ األمر! 

ٌّة الخاّصة الكا صفة ملكوت هللا بدوره ، أن ٌعٌد ملة المقّدسة والباّرة. وأّن الهدؾ من اإلنسانهللا الّروح

ٌّة لتنهً خلق الكون الوسٌع غٌر  هللا فوق كّل األرض. وأكثر بعد، أن ٌخلق البالٌٌن من كائنات إاله

 وبعد ذلك؟ !المنتهً

ٌّة أخرى  آه! إّن هللا ال ٌكشؾ ما ٌهدؾ بعد ذلك! كّل ما صنعه هللا، منذ خلق أوابل البشر، كان خطوة تقّدم

 !اإلجمالً هللا األقصى هدففً 

 

 نوع ملكوت هللا

 حكومة هللا على، الذي سٌعٌد لملكوت هللاالهدؾ الفورّي، حّتى اآلن فً تارٌح اإلنسان، هو الّتحضٌر 

  !األرض كلّها

ٌّة المنجبة ملكوت هللا هو ع وبشكل  ،قٌامةأّوالًّ بفعل ال فً الواقع والمولودة، التً ستظهرابلة هللا الفعل

، أقول بشّدة أّننً ال أعنً الذٌن ُخدعوا والمولودٌنهللا المنجبٌن  عند مجًء المسٌح الّثانً! وبؤبناء فوريّ 

"، هو قد "ولد من جدٌد" فً هذه أّن كّل من "ٌعلن بقبوله المسٌح –" الوالدة من جدٌدبالّتعلٌم الحالً "
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ٌّة. هذه  ٌّة الحال ٌّةالحٌاة البشر ٌّة( "قبلوا" الذٌن )العدٌدٌن فً ما تًّ إبلٌس بها  خدع خدعة أساس دعى "المسٌح

ٌّدة  ٌّتهم رّبما هً ج ! وبالّطبع، الّشخص المخدوع ال ٌعرؾ مخدوعونإّنما مع ذلك هو  –اهتداء خاطا. ن

ا!ٌمكن أن ٌكو –أّنه قد ُخدع  ًٌّّ  ون صادقًّا كل

 !لملكوت هللاتلعب أّمة إسرابٌل العهد القدٌم دوَرا، فً الّتحضٌر الّتدرٌجً  كٌف اآلن! فّكرإّنما 

 

 الحكومة فً ملكوت هللا

ا. من دون شّك، سوؾ  ٌّة عالٌة جّدًّ ٌّات تؤهٌل ، مع أبنابه إسحق ٌشؽلأّوالًّ، كان ابراهٌم رجل إمكان

ًٌّّا  وت هللا،وإسرابٌل، فً القٌامة وفً ملك ا روح ا تحت أمرة المسٌح نفسه. سٌكون ملكوت هللا ملكوتًّ منصبًّ

على األرض كلّها. رّبما سٌكون هإالء ذوو سلطة تحت المسٌح  –ٌضّم كنٌسة ودولة على حّد سواء 

 الكنٌسة والّدولة. وفوق كّل من –مباشرة 

، هللا اآلب هو المشّرع الحّق األصلً( من أّمة إسرابٌل، موسى، الذي أقامه هللا كقابد ومشّرع )رؼم أنّ 

ٌّة اٌعقوب، إّنما ربٌسًّ -إسحق-فرٌق ابراهٌمسٌكون على األرجح تحت أمرة   ،فوق حكومات العالم الوطن

ٌّة اآلتٌة. وٌشوع على األرجح، الذي خلؾ موسى، سٌكون مساعد موسى فً   منصبخبلل األلف

ٌّة هذا، فً جمٌع أنحاء العالم.  الحكومات الوطن

 اذا عن أّمة إسرابٌل ككّل؟م

ًٌّّا فً الكفاءة، رؼم إرثهم المإات. اقتراح تشكٌلهم كؤّمته أمامهم، أجابوا، "كّل عندما وضع هللا  هم فشلوا كل

ٌّا وتمّردوا.٣: ٤ٔما تكلّم به الّرّب نفعل" )الخروج   (. لكّنهم خانوا وعدهم كل

 قال عنهم الحقًّا: "حقًّّا إّنها كما تخون المرأة لكن هللا  كانوا فً عبلقة "زوج وزوجة" مع الّرّب اإلله.

 (.ٕٓ: ٖقرٌنها هكذا خنتمونً ٌا بٌت إسرابٌل ٌقول الّرّب" )إرمٌا 

ا من الّزواج المختلط قد لّطخ عرقهم  – نسل واحدكانت أّمة إسرابٌل تحت أمرة موسى، من  قلٌل جّدًّ

. ًّ  القوم

ٌّون، العرق األسمر، ٌسكن فٌها. لكّن هللا قد أعطى كانت أرض المٌعاد تدعى أرض كنعان. كان الكنعا ن

ٌٌّن أو أّي عرق آخر ٌسكن هناك.بالعهدنسل ابراهٌم  دألحفاهذه األرض   ! لم تكن ملك الكنعان

ًّ إلى هناك،عندما نقل هللا أكث ًّ إسرابٌل  أمرهم بواسطة موسى: ر من ملٌون

 عان فتطردون كّل سّكان األرضإّنكم عابرون األردن إلى أرض كن"                   

 من أمامكم وتمحون جمٌع تصاوٌرهم وتبٌدون كّل أصنامهم المسبوكة                   

 ... تملكون األرض وتسكنون فٌها ألّنً قد أعطٌتكم األرض لكً                   

 ذٌنتملكوها... وإن لم تطردوا سّكان األرض من أمامكم ٌكون ال                   

ا فً أعٌنكم ومناخس فً جوانبكم وٌضاٌقونكم                     تستبقون منهم أشواكًّ
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 (.٘٘، ٖ٘-ٔ٘: ٖٖأنتم ساكنون فٌها" )العدد  تًعلى األرض ال                  

 

ا  ٌّا ا  –منفصلٌن عرق ٌّا ا -قوم ٌّا  دٌن

ٌّة. مع ذلك،  آن األوان أن نفهم هذا! كانت أّمة إسرابٌل هذه أّمة هللا. لكّنها ٌّة ال روح كانت أّمة جسد

ا من األمم  ًٌّّ ٌّة هللا أن ٌحفظهم منفصلٌن جسد . كان فً ن ًّ أعطاهم هللا كنٌسته، كما وحكومة ودٌن قوم

ًٌّّا على حّد سواء. –األخرى  ا( ودٌن ًٌّّ ًٌّّا )عرق  قوم

ٌّتهم مع أعربالّنسبة لهم، أن ٌتزّوجوا من نسل آخر، ٌتسّبب بؤمرٌن:  اق أخرى، وٌنخرطون فً تتخالط ذر

ٌّة أخرى!  عبادات دٌان

ٌّون  ل  ٌطع  !هللااإلسرابٌل

ا، أعاد هللا مستعمرة من الٌهود من شعب ٌهوذا المستعبدٌن فً بابل، بعد وقت، بعد أسر إسرابٌل وٌهوذ

 حاكم هذه المستعمرة، لٌبنوا الهٌكل الّثانً. زربابلمع إلى أورشلٌم 

 نبٌاء، عزرا ونعمٌا. بدأ شعب المستعمرة، ضّد أمر هللا، ٌتزّوجون منمن بٌن هذه المستعمرة كان األ

ٌٌّ ٌٌّن والفرز ٌٌّن والحت ٌٌّن وأعراق أن والالكنعان عرقهم خرى، "واختلط الّزرع المقّدس )بسبب بٌوس

 (.ٕ: ٤الّصافً، ألّن الّروح القدس لم ٌكن بعد معهم( بشعوب األراضً..." )عزرا 

اكان الّنبً عزرا  وقؾ أمام الجماعة وقال: "إّنكم قد خنتم واّتخذتم نساء ؼرٌبة لتزٌدوا على إثم  !غاضبا

 (.ٔٔ-ٓٔ: ٓٔإسرابٌل. فاعترفوا اآلن... وانفصلوا عن شعوب األرض وعن الّنساء الؽرٌبة" )عزرا 

ا ةاألصلٌّ  ةالّصافٌ الّسبللةولد ٌسوع المسٌح من سبط ٌهوذا، وكان من الّضروري أن ٌكون من  كما ، تمامًّ

 كان نوح.

 كنٌسةسٌكون مع  .للعهد الجدٌدمع ذلك، كان العهد القدٌم مع إسرابٌل فً سٌناء، رمز وبشٌر  –إّنما 

ٌٌّن )إرمٌا  ٌٌّن ٖٔ: ٖٔالعهد الجدٌد، التً هً إسرابٌل وٌهوذا الّروح  (.ٓٔ، ٙ: ٣؛ الّرسالة إلى العبران

ا  أطاعوا هللا، وعندما صاروا أنبٌاء هللا، أصبحوافً هذا الوقت، أفراد قلٌلون من إسرابٌل العهد القدٌم  جزءًّ

ٌّة على  هللا كنٌسةمن تؤسٌس  ( والّرسل ؤلنبٌاء )العهد القدٌمل الّصلبة سساألللعهد الجدٌد. الكنٌسة مبن

 (.ٕٓ: ٕأفسس ح هو "حجر الّزاوٌة" )رسالة )العهد الجدٌد(، وٌسوع المسٌ

ا ت ٌّا رّبما، من ضمنهم، ربٌسًّ إسرابٌل، فوق الكنٌسة، فً كّل -إسحق-حت سلطة المسٌح وابراهٌمسٌكون إٌل

ٌّا. هناك إشارات توحً أّن الّنبً دانٌال سٌكون  أنحاء العالم. ٌمكن أن ٌكون ٌوحّنا المعمدان تحت سلطة إٌل

ا فوق كّل األمم، تحت سلطة موسى والمسٌح.  ربٌسًّ
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ا عنه   ٌتّممون دوره  رغما

ا فً الّتحضٌر كٌؾ لعبت أّمة إسرابإّنما   ؟هللا لملكوتٌل القدٌمة دورًّ

الكافٌة، ٌستطٌع  المعرفةسبق وذكرت كٌؾ أّن المفّكرٌن والمتعلّمٌن فً هذا العالم ٌشعرون أّنه مع 

 البشرّي الجسدّي أن ٌحّل كّل المشاكل. اإلنسان

ٌّة، نٌن من التجسطة مبات السّ بٌل وٌهوذا القدٌمٌن، أن ٌثبتوا بواترك هللا أجٌاالًّ عدٌدة من إسرا ربة البشر

ٌّة،   من دون روح هللا القّدوس! ال تستطٌع أن تحلّ مشاكل وشرور اإلنسانأّن أفضل ما فً اإلنسان

 حكومات فً أوروبا، آسٌا، أفرٌقٌالقد تحّدثت خبلل العشرٌن سنة الماضٌة، إلى العدٌد من رإساء ال

ٌّة. فً الّصٌن، أعتقد أّن رإساء الحو ٌّة سوؾ تحّل كّل أمٌركا الجنوب ٌٌّن، ٌعتقدون أّن الّشٌوع كومة الّشٌوع

اء المشاكل والّشرور، عندما تسٌطر على األرض. إّنما العدٌد من الملوك واألباطرة والّرإساء ورإس

الحكومات الذٌن اجتمعت معهم بشكل خاّص، ٌدركون اآلن أّن المشاكل هً أكبر من قدرة اإلنسان على 

ٌّة.حلّها. وهذا ما قلته ب ٌّة الّصٌن الّشعب  وضوح للعدٌد من قادة جمهور

ٌّة. والعقل البشرّي من دون روح هللا ال ٌمكنه الّتعامل مع المشاكل  ،المشاكل والّشرور هً من طبٌعة روح

ٌّة.  الّروح

! قبل زمن إسرابٌل، احتفظ هللا بالمعرفة للطرق تثبت ذلكعشرات ومبات الّسنٌن من إسرابٌل القدٌمة 

. لكن بعٌدة لحٌاة البشر  الّصحٌحة ًّ عن اإلنسان. أعطى هللا إسرابٌل قٌمه وأحكامه كما وناموسه الّروح

 من دون روح هللا، لم تحّل هذه القوانٌن مشاكل األّمة!

ا. صّدق كبلمً". لكّن هللا أعطى هللاكان ٌمكن هلل أن ٌقول: "أنا   من، أّن اإلنسان ، بواسطة إسرابٌلإثباتا

اس، هو الّروح القد دون  فٌهم. المرجع. لكّن لم ٌكن روح هللاكان لهم  هللاحّتى أّن ! عاجزا

وّضح هذه الّنقطة. عندما رفض اإلنسان األّول، آدم، شجرة الحٌاة، واّتخذ على عاتقه معرفة الخٌر لن

ٌّته لعموالّشرّ  ٌّة. هناك الخٌر على قدر م، فقد حّدد قّوته وإمكان ا هناك ل الخٌر، إلى مستوى روحه البشر

ٌّة، ال فعل جسدّي أو ماّدي. لو أخذ آدم من شجرة الحٌاة،  ٌّة. الخٌر هو صفة روح الّشّر فً الطبٌعة البشر

ٌّاه مع هللا كابن هللا. كان الّروح القدس ٌعنً لكان دخل فٌه روح هللا القّدوس واجتمع مع روحه،  ا إ مّتحدًّ

ٌّة للخٌر.  )رسالة  بالّناموس ٌعمل)الخٌر( ٌدان، بل من  اموسالنّ لٌس من ٌسمع أكثر من المعرفة الّروح

ٌّة. ٌتطلّبٖٔ: ٕبولس الّرسول إلى أهل رومٌة   ذلك (. المحّبة هً إتمام القانون، إّنما لٌس المحّبة البشر

 (.٘: ٘]التً[ انسكبت فً قلوبنا بالّروح القدس" )رسالة رومٌة  هللا محّبة"

ٌّة، أّن د أهداؾ هذه األّمة كان أن تثبت بوكشؾ هللا عن قانونه إلسرابٌل األّمة. أح اسطة الّتجربة البشر

ا. ،ان من دون روح هللا فً داخلهاإلنس  ال ٌستطٌع أن ٌكون صالحًّ
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،  اسرٌعًّ  املّخصًّ طً عند هذه الّنقطة، عا، لنإذًّ  ًّ ٌّة أمم العالموتارٌخ لتارٌخ األّمة الفعل . قد اُعطً الوثن

ا لشع امهّمًّ  اوعهدًّ  اإعبلنًّ  ٌٌّن. إٔٙب إسرابٌل، كما ورد فً فصل جّدًّ ا من كتابً من سفر البلو قتبس مجّددًّ

ا من صفحة الوالٌات المّتحدة وبرٌطانٌا فً الّنبوءة  :ٓٔٔ، بدءًّ

ٌّةالّنبوءة              المحور

ٌّة، أكّ المركّزٌةفً هذه الّنبوءة           ا عهده للبكور  -إّنما تحت شروط  – د هللا مجّددًّ

ٌّةللذٌن فً زمن موسى!            –أسباط أفراٌم ومنّسى كانت حٌنها مع األسباط األخرى  بكور

ًّ الواسع وبركاتكؤّمة واحدة.           ٌّة إطاعة قوانٌن هللا كانت لتجلب الؽنى القوم   البكور

ًٌّّا ت فٌهاشاركلكانت األّمة كلّها لٌس فقط ألفراٌم ومنّسى، إّنما            لّزمن.فً ذاك ا ،تلقاب

ٌّتها. كانتا الحظ بدّقة أّن اثنٌ           األساس الّتجاربن من الوصاٌا العشر قد ذكرت ألهم

ا ملك اوللوصاٌا! كانتا تجربة اإلطاعة واإلٌمان والوفاء هلل. قال هللا: "ال تصنع           أوثانًّ

 سبوتً ... مّرّب إلهك. ألّنً أنا التسجدوا له... لُتقٌموا لكم تمثاالًّ منحوتًّاوال          

ٌٌّن البل..." )تحفظون           (.ٕ-ٔ :ٕٙو

ا           ٌّة لهذا العهد العظٌم فً  –"إن" كبٌرة  –كان هناك شرطًّ  لٌكون لهم التتّمة الفعل

 إذا سلكتم فً فرابضً وخفظتم وصاٌاي وعملتمالوراثً فً زمنهم! قال هللا: "الحّق          

 (. كّل الؽنى ٌؤتًٗ-ٖركم فً حٌنه وُتعطً األرض ؼلّتها... )آٌات بها اُعطً مط         

 : وأجعلٙمن األرض. سٌتنّعمون بمواسم كبٌرة طوال الّسنة، حصاد تلو اآلخر. آٌة          

ا           فً األرض... ولٌس من ٌزعجكم... وال ٌعبر سٌؾ ]الحرب[ فً أرضكم". سالما

 ة تتنّعم بسبلم مستمّر، دون خوؾ من الؽزو؟ٌا لهذه الّنعمة! أّي أمّ          

ٌّة؟ آٌات             ٣-٢بالّطبع، لدى كّل أّمة فً هذا العالم أعداءها. ماذا لو هاجمت أمم عداب

 منكم "وتطردون أعداءكم فٌسقطون أمامكم بالّسٌؾ. ٌطرد خمسة منكم مبة ومبة         

 ٌطردون ربوة..."         

 لتتعّرض، كانت إسرابٌل لٌكونوا معتدٌنعدٌد من أمم هذا العالم كانوا بما أّن ال         

 ، األّمة جٌش متفّوق ٌؽلب كّل المهاجمٌنّمة مع وم. قرٌبًّا ستصبح هذه األللهج         

 مع موارد وؼنى عظٌم من األرض.  خاّصة – على األرضالمسٌطرة واألقوى          

 وأفً مٌثاقً معكم". ركم وأكثركموأثم وألتفت إلٌك: "٤آٌة          

 عظٌ الّشرط ال         

 بالّشروط: "... لكن إن لم تسمعوا لً ولم تعملوا إن لم تؾِ  –لكن إلٌك البدٌل          

ا وسبّلًّ وحّمى تفنً           كّل هذه الوصاٌا... فإّنً أعمل هذه بكم. اُسلّط علٌكم رعبًّ

 فٌؤكله أعداإكم. وأجعل وجهً  عون باطبلًّ زرعكمالعٌنٌن وتتلؾ الّنفس وتزر         

 (.٢ٔ-ٗٔضّدكم فتنهزمون أمام أعدابكم وٌتسلّط علٌكم مبؽضوكم..." )آٌات          
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ٌُؽ          ا من جدٌد س  كما قد كانوا فً مصر قبل –َزون وٌقهرون وٌصبحون عبٌدًّ

  أن حّررهم هللا.         

 أزمنة الّنبوءة الّسبعة         

ٌٌّن            وإن كنتم مع ذلك ال تسمعون لً أزٌد على تؤدٌبكم:"ٕٙتابع اآلن فً البلو

 (.٣ٔسبعة أضعاؾ حسب خطاٌاكم" )آٌة          

 لى تؤدٌبكم سبعة أضعاؾ حسب خطاٌاكم" فًٌن نؤتً اآلن إلى العبارة "أزٌد عح         

ٌٌّن سفر البل           ،الجمل الكلمات فً ركٌبمن خبلل أسلوب ت ، من الواضحٕٙو

ٌّة، أّنه كان ٌتكلّم عن           ٌّة، مّدةوبواقع التتّمة الفعل  أو سبعة  سبعة "أزمنة" نبو

 ٌوم  - ٖٓٙ سبعة أضعاؾ مجموع ٌكون . وفً "مبدأ لكّل ٌوم سنة"،أعوا          

 العقاب ٌوم. وعندما ٌكون كّل ٌوم هو سنة عقاب... ٌصبح ٕٕٓ٘ -سنة          

 !بالّتحدٌدحدث قد هذا ما ام! وع ٕٕٓ٘العهد لمّدة  بركاتسحب وحجب          

 

 ًّ ٌّة فً احجب هذا ال –ذاك العقاب القوم ٌّة، تطّبق فقط على بٌت لوعود البكور إلزدهار والّسٌطرة القوم

 الذي ٌتّرأّسه أسباط أفراٌم ومنّسى. ،إسرابٌل

ًٌّّا فً الّزمن ال  ذهولة، هو أكثر الّنبوءات ٣ٓٗٔإلى عام  ٣ٓٓٔمحّدد من عام كٌؾ تّممت هذه الوعود فعل

نكشؾ هذه الّتتّمة، خطوة خطوة، فً كتابنا  من ناحٌة تتّمتها، فً الكتاب المقّدس وفً تارٌخ اإلنسان.

 .برٌطانٌا فً الّنبوءةالوالٌات المّتحدة والمّجانً 

ا. حّتى عندما كان موسى مع هللا عوعدت أّمة إسرابٌل هذه أن تطٌع هللا. لكّنهم لم ٌفعلوا ذل بل لى جك أبدًّ

. بسبب  ًّ ًٌّّا لٌعبدوه بدالًّ من هللا األزل ا وصقل به عجبلًّ ذهب سٌناء ٌتلّقى تعلٌمات أكثر، ذّوب الّشعب ذهبًّ

 سنة. ٌٓٗدخلوا أرض المٌعاد لمّدة تذّمرهم وقلّة إٌمانهم وعصٌانهم، لم ٌسمح لهم هللا أن 

ٌّون عبر نهر األردّن إلى أرض المٌعاد تحت قٌادة  فً نهاٌة األربعٌن سنة، مات موسى. اقتٌد اإلسرابٌل

كان ٌبدو ، إّنما لٌس بشكل كامل. بعد موت ٌشوع، قام كّل إنسان بما وع، أطاعوا هللاشٌشوع. خبلل حٌاة ٌ

ٌصرخون كانوا . وتحٌط بهمك ملوصّح فً عقله الخاّص. اُسر هذا الّشعب، بسبب عصٌانه هلل، من قبل 

ا ٌحّررهم. ، فهلل فً حٌنه ٌّة لمّرات عّدة.وٌرسل لهم قابدًّ  تكّررت هذه العمل

 

 إسرائٌل تطالب بملك بشريّ 

ا ٌقودهم وٌحم ًٌّّ ، الّنبً صاموبٌل. إّنما فً الّزمن المناسب، طالب الّشعب همٌبعد عّدة أجٌال، أعطاهم هللا نب

ٌرفضون األمم األخرى. قال هللا لصاموبٌل أّنهم ال ٌرفضونه هو، بل هم  بملك بشرّي لٌحكمهم، كما عند

ًٌّّا، ، إّنما هللا. فقد حكم صاموبٌل فقط، بصفته خادم هللا   اإللهً.هللا حكم قد كانفعل
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ٌرٌدونه، الملك شاوول، قابد طوٌل القابمة، فارع الّطول. لكّن شاوول عصا هللا  أعطاهم هللا ما كانوا

ا من دون خطٌبة، واستبدله هللا ًٌّّ لكّنه كان ٌتوب فً كّل مّرة وٌبتعد عن  بالملك داود. لم ٌكن داود شخص

ا فً الكتاب المقّدس، سفر المزامٌر.  امهّمًّ  االخطٌبة. أصبح داود "رجبلًّ حسب قلب هللا". فقد كتب سفرًّ  جّدًّ

ا  ًٌّّا أقام هللا عهدًّ ٌُنكثمن دون شرطابد ا، فً زمن هللا ال، ال  مناسب، سٌستولً ٌسوع المسٌح على . أخٌرًّ

 الّثانً إلى األرض. مجٌبههذا العرش، عند 

 

 إسرائٌل تنقس  إلى أّمتٌن

ا )باستثناء المسٌح(. لكّنه فرض ضرابب  أكثر حكمةأصبح سلٌمان، ابن داود،  من كّل إنسان عاش أبدًّ

ا على الّناس ا. أرسل الشّ قاسٌة جّدًّ ا لرحبعام. إن ، وعندما مات، صار ابنه رحبعام ملكًّ ا ٌحمل إنذارًّ عب وفدًّ

هو خفّؾ لهم الّضرابب، فهم سٌخدمونه. وإن لم ٌفعل ذلك، فسوؾ ٌرفضونه. وفقًّا لنصٌحة أصؽر 

ا، أخبر رحبعام الّشعب أّنه سوؾ ٌفرض علٌهم ضرابب أثقل بعد.  مستشارٌه سّنًّ

ا علٌهمٌروبعام  داود الملكً. أعلنواعلى أثر ذلك، قّرر الّشعب أن ٌعارض بٌت  ، الذي كان فً منصب ملكًّ

ما نسّمٌه الٌوم ربٌس الوزراء تحت سلطة الملك سلٌمان. بما أّن رحبعام كان ٌجلس على عرش أورشلٌم، 

اختار شعب إسرابٌل عاصمة جدٌدة نحو شمال أورشلٌم. )تحت سلطة ملك الحق، ُعمري، بنوا عاصمة 

ٌّة(. ٌّة جدٌدة فً الّسامر  شمال

ٌّة لرحبعام. عند ذلك، قّررت أس هذا ما أّدى إلى انفصال األسباط المتمّردة وباط ٌهوذا وبنٌامٌن، أن تظّل وف

 عن إسرابٌل، وأصبحوا أّمة ٌهوذا.

ٌٌّن من منصب البلعلى أثر صعوده على العرش، أن ا زل ٌربعام البلو هوت، ألّنه خشً أن ٌحّولوا مجّددًّ

ا إحتفاالت الّشهر الّسابع المقّدسة إلى إلى رحبعام، وبذلك ٌخسر عرشه الجدٌد قلوب الّشعب ٌّر أٌضًّ . ؼ

ا الٌوم الّسابع الّسبت، إلى ٌوم األحد، ٌوم األسبوع  ٌّر أٌضًّ الّشهر الّثامن. هناك دلٌل قوّي ٌظهر أّنه ؼ

ٌّز شعبه من الّشعوب األخرى  األّول. كان الّسبت هو عهد أبدّي أقامه هللا بٌنه وبٌن إسرابٌل، الذي ٌم

ًٌّّا لٌتذّكروا أ(، فٌكونون أّمة هللا إسرابٌل، ٣ٔ-ٕٔ: ٖٔ)الخروج   ًّ وبواسطته ٌجتمعون أسبوع  ّن هللا األزل

ٌّام هو خالقهم. ألّن هللا جّدد أو خلق األرض من جدٌد  ، والخلٌقة هً دلٌل على هللا.فً سّتة أ

 

 األسباط العشرة المفقودة

ٌّزهم  قودة.عرؾ باألسباط العشرة المفوهكذا، صار شعب إسرابٌل ٌُ  فقد فقدوا عبلمة العهد الذي ٌم

ٌّة.  كإسرابٌل. فقدوا معرفة هللا خالقهم. وفقدوا بعدها بقلٌل، اللؽة العبر

والّسبلالت الّسبعة الحاكمة، استمّرت أسباط إسرابٌل العشرة فً الخطٌبة،  خبلل زمن الملوك الّتسعة عشر

، وبعد قبل المسٌح ٢ٔ٣إلى عام  ٢ٕٔحوالً عام  أرسلهم هللا إلٌهم.رافضة تضّرعات األنبٌاء الذٌن 

حرب، تّم قهر بٌت إسرابٌل من قبل أشور. اُخرجوا من منازلهم ومزارعهم وقراهم وتّم نقلهم  حصار

ٌّة   بحر قزوٌن.لكشعب أسٌر، إلى أشور على الّسواحل الجنوب
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باألسباط العشرة  عرفونشمال ؼرب الببلد، وأصبحوا ٌ من هناك، وخبلل مبة عام، كانوا ٌهاجرون نحو

 المفقودة.

ٌٌّن هم الٌهود. إّنما فً الكتاب  ا ماذا حصل لهم. اعتبر العالم خطؤًّ، أّن كّل اإلسرابٌل لم ٌعرؾ العالم أبدًّ

ٌّون إلى مملكة ٌهوذا  المقّدس، عبارة ٌهود تطّبقت فقط على أسباط ٌهوذا، بنٌامٌن والوي. انضّم البلو

 عندما طردهم ٌربعام.

 

 عا  ۲٥۲ٓعقاب 

كما تنّبؤ بها  ٕٕٓ٘دخلت تلك األّمة عقابها لمّدة  –قبل المسٌح  ٢ٔ٣إلى  ٢ٕٔ –منذ تارٌخ أسر إسرابٌل  

ٌٌّن  ًّ ٕٙفً سفر البلو . خبلل هذا الوقت، منعت عنهم العهود التً أعطٌت البراهٌم بالؽنى القوم

ٌّة ، عندما كانت ٣ٓٗٔو ٣ٓٓٔإلى الّسنٌن ما بٌن  الفترةواإلزدهار والّسٌطرة. استمّرت هذه  الّسٌادة القوم

ٌّة لتكون لهم. كان هذا ال بّد أن ٌكون، ألّّن هللا كان قد وعد ابراهٌم بذلك دون قٌد أو  والّسٌطرة اإلقتصاد

 شرط. 

ا من عام  ٌّة والثروة التً وعد بها هللا ٣ٓٓٔكٌؾ أّنهم فً الّنهاٌة، بدءًّ م، استرجعوا الّسٌطرة القوم

 دون قٌد أو شرط، هو مدّون فً كتاب "الوالٌات المّتحدة وبرٌطانٌا فً الّنبوءة". ابراهٌم، من

فً هذا الوقت، تّم الؽزو على ٌهود مملكة ٌهوذا، وطردوا من أرضهم من قبل الملك نٌوخذناّصر قرابة 

 قبل المسٌح. ٣٘٘عام 

ا المعًّ من بٌن الٌهود األسرى الذٌن اقتٌدوا إلى بابل، كان  ًٌّّ  ا،دانٌال شاّبًّ ا باسمه فً الكتاب  انب كتب سفرًّ

 المقّدس.

 ّصر. والملك نبوخذناستخدم هللا الّنبً دانٌال كوسٌط ما بٌن هللا

ٌّة فً العالم تجمع عّدة أمم تحت حكومة واحدة. استخدم هللا  ًّ العظٌم أّول امبراطور نّظم هذا الملك الوثن

ًّ أّن هللا الخال ّصر ٌملك العرش فقط بمشٌبة فوق كّل األرض، وأن نبوخذنق حكم دانٌال لٌعلم الملك البابل

ًّ الفرصة لٌكون تحت حكم هللا وتكون له بالّتالً نعم هللا.  هللا. فً الواقع، كان هللا ٌعطً هذا الملك الوثن

ٌّة نبوخذن صّور الفصل الّثانً من نبوءة دانٌال، صورة ٌّة، لتلحقها مذهلة تمّثل امبراطور ّصر الكلدان

ٌّة،اإلمبرا ٌّة الفارس ٌّة وكّل نظام  طور ٌّة الّرومان ٌّة، اإلمبراطور ٌّة المقدون ومن ثّم، كّل بدورها، اإلمبراطور

ا كّل األرض. ،ل بملكوت هللار وتستبدَ حكومات البشر، لتدم    برباسة المسٌح كملك الملوك حاكمًّ

 

 ًّ  حكومة العال  الوثن

 .نفسهباألمر  ؤتنبّ ، ت٢ٔو ٖٔوسفر رإٌا ٌوحّنا  ٢نبوءات دانٌال 

ا.بالّطبع، رؼم أّن نبوخذن  ّصر اعترؾ بوجود هللا، فهو لم ٌطعه أبدًّ
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 فً ؼضون ذلك، أبعد هللا ٌده عن شعوب العالم األخرى.

ٌّة نبوخذنخلفت اإلمبراطورٌّ  ٌّة، إمبراطور ٌّة. بعد أسر ٌهوذا وتدمٌر معبد سلٌمان ة الفارس ّصر الكلدان

فً عقل الملك قورش ملك الفرس، لٌرسل جماعة من الٌهود األسرى بسبعة أعوام، وضع هللا الفكرة 

ٌّا. ا ثان ا إلى أورشلٌم لٌبنوا معبدًّ  مجّددًّ

ا لها. انضّم كذلك إلى المجموعة فً أورشلٌم، األنبٌاء عزرا بّ س زرترأّ  ابل المجموعة بصفته حاكمًّ

ٌّون  ٓٓ٘ ابل المعبد الّثانً، الذي إلٌه أتى ٌسوع بعد حوالًبّ بنا زر مٌا.حَ ون عام الحقًّا. استولى الّرومان

على الّسلطة قبل مولد ٌسوع. قبل والدة ٌسوع بقلٌل، كان الملك هٌرودوس الذي كان ٌحكم الٌهود وٌخدم 

ٌٌّن، قد أعاد بناء المعبد ووّسعه.  الّرومان

ا إلى أورشلٌم قبل المسٌح بحوالً توّسعت مج فوق منطقة  عام، ٓٓ٘موعة الٌهود هذه التً اُرسلت مجّددًّ

ٌّة إلى أورشلٌم مع هذه المجم ا من المملكة اإلسرابٌل ٌّة. لم ٌعد أحدًّ ا من الٌهود شمال وعة. وقد هاجروا ؼربًّ

ٌّتهم. دعاهم العالم باألسباط العشرة المفقودة. سنتكلّم ؼرب الببلد ٌّة وحّتى معرفتهم لهو ، وفقدوا لؽتهم العبر

 أكثر عن الموضوع الحقًّا.

ٌٌّنمبة عام  كان خبلل الخمس ا، فً تلك هذه، أن أرسل هللا أنبٌاء ثانو ٌّة. كان أٌضًّ ، إلى الٌهود فً الٌهود

ٌّة بٌن  ،الفترة، أن عّدل حاخامات الٌهود، نقاط فً الّدٌانة التً بدأت بواسطة موسى إلى الّدٌانة الٌهود

 الٌهود فً زمن ٌسوع. وجهز المسرح لظهوره.

ا، من الّشمال  قد رابٌل العشرة. كمالنعود اآلن إلى ممالك أسباط إس  ذكر سابقًّا، كانوا قد هاجروا ؼربًّ

ٌّون فً وسط أوروبا، وا ، أللمان، من دون شّك، هم فً جزء منهمالؽربً، قبل أسر ٌهوذا. استقّر األشور

ٌٌّن القدماء.  أحفاد األشور

ٌّةإلى داخ –مملكة إسرابٌل  –إّنما أكمل المسّمون األسباط العشرة المفقودة  وبرٌطانٌا. ال  ل أوروبا الؽرب

ٌّة األسباط المختلفة الٌوم، إّنما من الممكن أن تكون فرنسا، أو على  نستطٌع أن نتؤّكد فً ما ٌتعلّق بهو

ٌّة، هً سبط رأوبٌن. أصبحوا مستعمرات، رحل أفراٌم ومنّسى إلى جزر برٌطانٌا.  األقّل فرنسا الّشمال

 ّول مستعمرة لهم.ووفقًّا للّنبوءة، كانوا لٌخسروا أ

 

 ألوالد ٌوسفٌُعطى س  "إسرائٌل" إ

ٌّة إلى ولدا ٌوسؾ،  ٌّر اسمه إلى إسرابٌل، بركة البكور أعطى ٌعقوب وهو على فراش الموت والذي تؽ

مّد رى الولدان أمامه، ال ٌستطٌع أن ٌٌعقوب، واسمه إسرابٌل اآلن، رؼم أّنه كان أعمى أفراٌم ومنّسى. 

 .بشكل معاكس ٌداه

 "فمّد إسرابٌل ٌمٌنه ووضعها على رأس أفراٌم وهو الّصؽٌر وٌساره                   

 على رأس منّسى. وضع ٌدٌه بفطنة فإّن منّسى كان البكر. وبارك                   

 ٌوسؾ وقال هللا الذي سار أمامه أبواي إبراهٌم وإسحق. هللا الذي               
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 نذ وجودي إلى الٌوم. المبلك الذي خلّصنً من كّل شّر رعانً م                   

 ٌبارك الؽبلمٌن. ولٌدع علٌهم اسمً واسم أبوّي إبراهٌم وإسحق.                   

ا فً األرض"                     (.ٙٔ-ٗٔ: ٣ٗ)الّتكوٌن  ولٌكثرا كثٌرًّ

 ونكمل من كتاب "الوالٌات المّتحدة وبرٌطانٌا فً الّنبوءة":

 ذّري وتصبح أعدادهمن هو الذي سٌكثر إلى األعداد الموعود بها؟ نسل من سٌ         

 إّنما أفراٌم ومنّسى! لماذا لم ٌر –دّون ذلك  –بالببلٌٌن؟ لٌس ٌهوذا، أب الٌهود          

 ذلك قادة الكنٌسة وطبلب الكتاب المقّدس ولم ٌفهموا هذا الواقع الواضح للكتاب         

 قّدس؟الم         

ا            قال، "ٌبارك   –الحظ، لم ٌعط إسرابٌل هذه البركة لولد واحد إّنما لئلثنٌن معًّ

ًٌّّا. "لٌدع علٌهم          ا من البركة. االؽبلمٌن". كانت البركة لهما سو  اسمً" كان جزءًّ

 ، دأو الٌهو اسمه إسرابٌل. بذلك، كان أحفاد هذٌن الؽبلمٌن، ولٌس أحفاد ٌهوذا         

ا على  إسرائٌلالذٌن دعٌوا إسرابٌل. كم هو واضح أّن اسم            كان لٌكون مطبوعًّ

 !ومنّسى أفراٌ على  ،ثابتنحو          

 هذه الكتابة بوضوح أمام أعٌننا! وتذّكر، ال تحتاجمع ذلك فهو مثبت  –أمر مدهش          

 ! هنا إعبلن واضح انفهمهّبؤ" حّتى أو "معنى خاّص" أو "رمز مخ أّي "تفسٌر"إلى          

ٌّر إلى إسرابٌل، سٌكون بحٌازة وملك  وبسٌط بؤّن اسم ٌعقوب، الذي كان            –قد تؽ

 شعوب أفراٌم ومنّسى!على ملصق          

ًٌّّا( الٌوم؟ من          ًٌّّا وقوم ًّ )عنصر ا، حسب الكتاب المقّدس، إسرابٌل الحقٌق  هو إذًّ

ًٌّّاوومنّسى! تلّقى أفراٌم أفراٌم            كان لٌصبح اإلسم . إسرائٌلالحّق باسم  ،منّسى سو

          ًّ ا فً ذهنك! واندهم لم ٌكوألحفادهم. وأحفا الوطن ٌّدًّ ا! ثّبت هذا الواقع ج ا ٌهودًّ  أبدًّ

 لهذا فإّن العدٌد من الّنبوءات حول "إسرابٌل" و"ٌعقوب" ال تشٌر إلى الٌهود أو         

ا!          ٌّدًّ  إلى أّي من األمم التً هً الٌوم أحفاد أسباط إسرابٌل األخرى. دّون ذلك ج

ٌٌّن أو علماء الكتاب المقّدسلبالفع           هم على علم ،، القلٌل من رجال الّدٌن والبلهوت

 !بذلك الٌوم. كثٌرون ٌرفضون معرفته         

ا، أفراٌم ومنسّ            األّمة –ى، كانوا لٌنموا فً الّتكاثر الموعود أحفاد هذٌن الؽبلمٌن معًّ

ًٌّّا. هذه هً البركات          ٌّة سو  ومجموعة أمم. سكبت علٌهما هذه البركات الوطن

ا           ٌّة التً تلّقاها الؽبلمان معًّ  ال األسباط األخرى. –الجماع

 ٌمّد ٌعقوب ٌداه بالّشكل المعاكس         

 ، الحظ ٌوسؾ أّن ٌد ٌعقوب الٌمنى لم تكن على رأس البكر. حلةلكن عند هذه المر         

 هّم لٌنزعها عن رأس الولد.         
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 بى هو البكر. ضع ٌمٌنك على رأسه. فؤ "لٌس هكذا ٌا ابً"، قال ٌوسؾ، "ألّن هذا        

ا ٌصٌر          ا وهو )منّسى( أٌضًّ ا ٌكون شعبًّ  أبوه وقال علمت ٌا ابنً علمت. هو أٌضًّ

ا )أو مجموعة(           ا. ولكّن أخاه الّصؽٌر ٌكون أكبر منه ونسله ٌكون جمهورًّ  كبٌرًّ

ا ٌجعلك هللا           من األمم. وباركهما فً ذلك الٌوم قاببلًّ بك ٌبارك إسرابٌل قابمًّ

 لم تعد هنا(. ٕٓ-٣ٔ: ٣ٗكؤفراٌم وكمنّسى. فقّدم أفراٌم على منّسى" )الّتكوٌن          

ا. فإّن ٌعقوب ٌتنّبؤ اآلن حول بركات كّل واحد بمفرده.          ٌّة، ٌملكانها معًّ  الوعود جماع

 

 وعود بالبركات لبرٌطانٌا والوالٌات المّتحدة

ٌٌّن قد تّم تذّكر، لو أطاعت إسرابٌل القدٌمة هللا فً األرض ) ٌّة باألخّص فً البلو ذكر خرق الّسبت والوثن

ٌّام موسى القٕٙ ٌّام ٌشوع حّتى زمن أسرهم حوالً (، لكانوا، فً أ ق.م.، ورثوا  ٢ٔ٣-٢ٕٔدٌمة وأ

ٌّة الذي أعطاه هللا البراهٌم. لكن، تذّكر، إن لم ٌطٌعوا، فسٌنكر هللا  ٌّة لعهد البكور ٌّة والماد البركات القوم

 م.٣ٓٓٔأي حّتى عام  –عام  ٕٕٓ٘هذه العهود لمّدة 

ا أّنه بعد  ا واضحًّ إٌٕٓ٘صبح اآلن إذًّ  سؾ، منقسمٌن إلى أّمتٌنم، كان أحفاد ٌو٣ٓٓٔمن عام  عام، بدءًّ

 من أفراٌم ومنّسى، الذٌن كانا لٌصبحا األمم األؼنى واألكثر قّوة على األرض. منحدرتٌن

 

 الوالٌات المّتحدة هً منّسى

ٌّة التً نقلها ٌعقوب وهو على فراش الموت، من الواضح أّن أفراٌم ومنّسى كانا ، على من البركات النبو

ا؛ لٌبقٌا مَعا لزمن طوٌل، من ثّم ق ٌّة معًّ  ٌنفصبل فً األخٌر.لدر كبٌر، لٌرثا البكور

ٌّة إلى ولدا ٌوسؾ ٣ٗفً سفر الّتكوٌن  ًٌّّا، وتكلّم معهما واءسّ على ال، نقل ٌعقوب البكور ا، سو . ثّم أخٌرًّ

 األمم.من  مجموعة؛ وأفراٌم العظٌمةح األّمة كان منّسى لٌصب –تكلّم معهما كّل على حدة 

ٌّام وفً نبوء ، قال ٌعقوب، "ٌوسؾ ؼصن شجرة مثمرة ؼصن شجرة ومثمرة على األخٌرةته لهذه األ

أفراٌم ومنّسى مجموعٌن  –(. بكبلم آخر، ٌوسؾ ٕٕ: ٤ٗعٌٍن. أؼصان قد ارتفعت فوق حابط" )الّتكوٌن 

ا  ٌّام األخٌرةوشع مستعمرات الٌكون اكان –ومعًّ ٌّة حول ، تمتّد مستعمراتهب فً هذه األ م من الجزر البرٌطان

 األرض.

ا إلى  ٌّة فً الّتكوٌن نما أفراٌم ومنّسى معًّ . شعبنا قد ٣ٗعدد وافر، ثّم انفصبل، بحسب بركة ٌعقوب النبو

 تّمم هذه الّنبوءة.

الّشعب قد أتى من أمم لكن كٌؾ ٌمكن للوالٌات المّتحدة أن تكون منّسى عندما ٌكون الجزء الكبٌر من 

. لكّن الجدٌدةنكلترا؟ الجواب هو: جزء كبٌر من منّسى بقً مع أفراٌم حّتى انفصال إنكلترا كثٌرة ؼٌر إ

كان جدودنا لٌتؽربلوا من خبلل العدٌد من األمم، كما الّذرة من خبلل المنخل، إّنما من دون أن تقع حّبة 

ا هاجر أفراٌم . تؽربل الّشعب بالفعل من خبلل أمم عدٌدة. أخ(٤: ٤على األرض أو تضٌع )عاموس  ٌرًّ
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ا، إّنما كثٌر آخرون من منّسى الذي تؽربلوا ًٌّّ فً ومن أمم أخرى، لم  وكثٌر من منّسى إلى إنكلترا سو

أّمة مستقلّة.  ن أصبحت مستعمرة إنكلترا الجدٌدةبعد أ ،أن أتوا كمهاجربن إلى األمم المّتحدة ٌهجروها، إلى

هناك إّنما من دون شّك،  أمٌركا هم من سبللة منّسىى،وا إلى هذا ال ٌعنً أّن كّل األجانب الذي هاجر

ٌٌّنمن هم منها. ؼٌر أّن إالكثٌر منهم  ٌٌّن نالذٌ سرابٌل لطالما استقبلت الوثن بعد أن  ،أصبحوا إسرابٌل

 عاشوا فً أرض إسرابٌل وتزّوجوا منهم.

ا عن دحض أصأصبحت الوالٌات المّتحدة تعرؾ باسم "وعاء العالم الّذابب".   ل منّسى، فإّن هذهعوضًّ

أمر ؼامر. كان منّسى أن ٌنفصل  الحقٌقة فً الواقع، تإّكد ذلك. اإلثبات أّن الوالٌات المّتحدة هً منّسى هو

 ن أفراٌم وٌصبح األّمة الواحدة األعظم واألؼنى فً تارٌخ األرض. أمٌركا وحدها قد تّممت هذه الّنبوءة.ع

ا فً األصل. كان ٌوسؾ واحد من هذه  كان منّسى فً الواقع الّسبط الّثالث عشر. كان هناك اثنا عشر سبطًّ

اإلثنا عشر. إّنما عندما انقسم ٌوسؾ إلى سبطٌن، ومنّسى انفصل لٌشّكل أّمة مستقلّة، أصبح هو الّسبط 

 الّثالث عشر.

 مستعمرة؟ ةهل هً مجّرد مصادفة أّنه قد بدأ كؤّمة، مع ثبلث عشر

ٌّةمسّمات األسباط اللكن ماذا عن األسباط األخرى أو ال كانت لٌوسؾ،  عشرة المفقودة؟ رؼم أّن البكور

ٌّة والوالٌات المّتحدة ا ثلٌلى أمم الكومونوعوجاءت بركاتها  ٌّةالبرٌطان ، إّنما كانت أسباط إسرابٌل ألمٌرك

ٌّد من اإلزدهار الماّدي  األخرى ا تباركوا مع قدر ج ا شعب هللا المختار. هم أٌضًّ ٌّةإّنما لٌس  –أٌضًّ  البكور

 .الّطاؼٌة

ٌّة المحّددة لهذه األسباط األخرى فً أمم قرننا العشرٌن.  لٌس لدٌنا المساحة المناسبة لشرح مفّصل للهو

قد صعدت إلى أمم  ،أّن هناك إثبات وافر على أّن هذه األسباط الّثمانٌة األخرى ،نزٌد على ذلك ونقول

ٌّة ٌّة مثل هولندا، بلج ،أوروب ٌّة الؽرب ٌكا، دنمرك، شمال فرنسا، لكسمبورغ، سوٌسرا، الّسوٌد الّشمال

ٌّة كما هً الٌوم، ال تظهر شعب إ والّنروج. ٌّة. حدود أوروبا الّسٌاس ا من سبللة اسكندٌناف ٌسلندا هو أٌضًّ

ٌّة إلسرابٌل.  بالّضرورة، خطوط انقسام ما بٌن أحفاد هذه األسباط األصل

 

 رٌطانٌاالوقت الحاضر للوالٌات المّتحدة وب نبوءة

ا كما أّن هللا قد منحنا بركات كما لم ُتمنح من قبل ألّي أّمة،  حّتى نتمّكن أن ننعم بهكذا سٌعاقبنا اآلن تمامًّ

ٌّة على شعبنا كما لم تضرنعم، و العدٌد من الّنبوءات  تصؾ ب مثٌلها أّمة من قبل!سوؾ ٌؤتً بكارثة قوم

 ذلك!

ٌّة إسرابٌل الحدٌث ًٌّّا لهو ا إضاف . هً ٘ٔ-٢: ٘ة، فً نبوءة مفّصلة واألكثر محّددة فً سفر مٌخا نجد إثباتًّ

ٌّةتحكً بالّتحدٌد عن " هو ٌصؾ الؽنى، الّسلطة من أٌنما كانت.  –إسرابٌل الحدٌثة الٌوم  –" إسرابٌل بق

ٌّة، بالّتفصٌهللا بٌن األمم، ومن ثّم اإلنهٌار الذي سٌؤتً على شعوب أمٌركا و  ل!الكومونولث البرٌطان
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ٌّة ٌعقوب )لٌس الٌهود( فً وسط شعوب كثٌرٌن كالّندى من عند الّربّ  الحظ: كالوابل على  "وتكون بق

ا وال ٌصبرالعشب الذي ال ٌنتظ ٌّان ٢لبنً البشر" )آٌة  ر إنسانًّ (. تذّكر أّن الّندى والوابل هما ضرور

ًّ من هللا. والغنى الّنعمةوهما رمز  ،لئلنتاج الّزراعً  القوم

ٌّة ٌعقوب بٌن األمم وسط شعوب كثٌرٌن كاألسد بٌن وحوش الوعر كشبل األسد بٌن تابع: "وتكون بق

 (.٣قطعان الؽنم الذي إذا عبر ٌدوس وٌفترس ولٌس من ٌنقذ" )آٌة 

ا، ٌصؾ هذا الّرمز الجٌل األخٌر من إسرابٌل،  مثل األسد بٌن أمم األرض  – العظٌمة بالقّوةوأٌضًّ

منهزمٌن منذ  كانواأو ٌنهزمون.  -( ٤نقرض كّل أعدابك" )آٌة األخرى. "لترتفع ٌدك على مبؽضٌك وٌ

ا من حوالً عام  بركةبداٌة  ٌّة من هللا على أمٌركا وبرٌطانٌا، بدءًّ ٌّة ، م٣ٖٓٔالبكور ن خبلل الحرب العالم

ٌّة فً نهاٌة عام و األولى ٌّة الّثانٌة، حّتى نقطة التحّول للحرب الكور  .٤٘ٓٔالحرب العالم

 أمٌركا وال برٌطانٌا، ترأسوا أّي من وال –ك الحٌن، من المإّكد أّن هذه الّنعم قد انُتزعت منهم منذ ذل إّنما،

 الصراعات المهّمة منذ ذلك الحٌن!

ا، تظهر هذه الّنبوءة، أّننا عندما كّنا نتلقّى بركات هللا، كّنا بركة هابلة بالّنسبة لؤلمم األخرى على األرض  إذًّ

"مشروع ، "مشروع الجنرال مارشال"بواسطة  ص أمم العالم األخرى مّرات عّدةألّن شعبنا هو الذي خلّ  –

 مبات المبلٌٌن من البوشل من القمح لؤلمم الجابعة.والّنقاط األربعة"، "الّتحالؾ من أجل الّتقّدم"، 

ٌّة ور ڤأنقذ برنامج هو ٌّة األولى،إمدادات ؼذاب رى من أنقذت المبلٌٌن من أمم أخ اسعة بعد الحرب العالم

 الجوع!

ا.  المعاصرفً الماضً، أنقذ ٌوسؾ القمح والؽذاء وجعلهم متوفّرٌن لآلخرٌن. قام بذلك ٌوسؾ   لكنأٌضًّ

 من كّل قلبه. هوأطاعخدم هللا جّدنا القدٌم  بٌنمامتمّردٌن حٌال هللا وقانونه،  –نحن عناد  –

ٌّتٌن عظٌمتٌن، خبل وصان –هو شعبنا الذي كان مثل "األسد" بٌن أمم األرض األخرى  ل حربٌن عالم

ٌّة على هذا الكوكب!  سبلم العالم واإلستقرار لكّل حٌاة بشر

 

 دمار مفاجئ

ٌّة، ٌقول هللا:  مع ذلك، فً هذه الّنبوءة التفصٌل

 "وٌكون فً ذلك الٌوم ٌقول الّرّب أّنً أقطع خٌلك من وسطك ]"خٌل                  

  –الّصوارٌخ الّدبابات، الّسفن،  –جمة "موفات"[ الحرب"، وفقًّا لتر                  

ٌّة[                   "من وسطك وأبٌد مركباتك. وأقطع مدن ]بواسطة القنابل الهٌدروجٌن

 (. )الحظ، كّل حصونك(.ٔٔ-ٓٔأرضك وأهدم كّل حصونك" )آٌات                  

ا ٌمكنك أن تكون؟ هنا ٤ٔ-ٓٔ: ٖٖامٌر ذلك! هللا ٌقّرر نتابج الحروب )المزقال هللا أّنه سٌقوم ب (. كم ساذجًّ

مع ذلك، فً الوقت الذي  – قّوةالتً هً األكثر ؼنى ونعمة، واألكثر  العظٌمةٌحّدد هللا شعوب األرض 
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ٌٌّن  (، ٌقطع عنهم أدوات ٤ٔ: ٕٙتصل فٌه قّوتهم إلى قّمتها، "ٌكسر" هللا فجؤة كبرٌاء سلطتهم )أنظر البلو

 م! لماذا؟الحرب، وٌدّمر مدنه

ن فً أرضنا، كّهان )علم الّتنجٌم( وكهنة زابفٌألّن، كما ٌكمل الّنبً لٌشرح، لدٌنا الكثٌر من الّسحر وال

!ة والذٌن ٌرفضون أن ٌكرزوا بسلط ًّ  وصاٌا وطرق هللا الح

ا عن ذلك، نحن نعتمد على تحالفنا مع األجنبً وعلى  نطبع فً أمٌركا، على عملتنا، "باهلل نثق". إّنما عوضًّ

ٌّة الخاّصة، ال على هللا.  براعتنا البشر

 

 لب هللاس

عند هللا قانون اقتصادّي ألممنا. هو ٌقول أّن عشرة بالمبة من ربحنا أو من دخلنا اإلجمالً، هو ملك هللا 

 :ٓٔ-٣: ٖمن أجل أهدافه وعمله. فً مبلخً 

 سلبناك. فً العشور "أٌسلب اإلنسان هللا؟ فإّنكم سلبتمونً. فقلتم بما                 

ٌّاي أنت سالبون هذه األّمة كلّها. هاتوا جمٌع والّتقدمة.                  ا وإ  قد لُعنتم لعنًّ

 بهذا قال ربّ  زنة لٌكون فً بٌتً طعام وجّربونًالعشور إلى الخ                 

 ركة حّتىلكم كوى الّسموات وأفٌض علٌكم ب الجنود. إن كنت ال أفتح                 

 ال توسع".                

ابراهٌم وعهود هللا له، التً ال تنكث. إّنما، بعد حصولنا على  ، ازدهرنا بسبب إطاعة٣ٓٓٔبعد عام 

ًّ  كهذا، فرديّ زدهار ا بسلبنا هللا. ما جاء باللعنة على أممنا. لقد ربحنا حربنا األخٌرة. ال  ، نخطاوقوم

  ت إلى أن نتوب.شًء ٌنتظرنا اآلن سوى اإلضطرابا

ٌٌّن عِ  (. سبت هللا، الٌوم الّسابع من كّل أسبوع، هو مقّدس بالّنسبة ٖٓ: ٢ٕشر هللا مقّدس بالّنسبة له )البلو

 (.ٕٙ: ٕٕنحن ال نفّرق ما بٌن المقّدس والمدّنس )حزقٌال  ،له. رؼم ذلك

 

 الموافقة على الخطٌئة العاّمة

ٌّة، و ٌّة وخطاٌا قوم  نعطً الموافقة لهكذا خطاٌا عاّمة.نحن نرتكب خطاٌا فرد

، عندما كنت فً بداٌة دراساتً للكتاب المقّدس، التً أّدت بً إلى اإلهتداء، كّنا ؼالبًّا ٤ٕ٢ٔفً أوابل عام 

 خدمة كنٌسةما نزور زوجتً وأنا، كنابس مختلفة. كنت أبحث عن الحقٌقة. فً صباح ٌوم أحد، حضرنا 

ٌّة لل ٌٌّن، فً عاصمة بورقٌاد رٌؽون. كانوا ٌعلنون اختتام مباراة، حٌث قّدمت الجابزة تلند، أومعمود

ٌّة؟"  ا. كان سإال المسابقة، "ما هً الخطٌبة األكثر عالم للّرابح، عبارة عن كتاب مقّدس جدٌد، جمٌل جّدًّ

 "الجحود". ،كان الجواب الّرابح
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ا وإحدى أقدم ا ا. خطٌبة أخرى شابعة جّدًّ اإلستخدام الخاطا  لخطاٌا، هًبالّطبع، هذه خطٌبة شابعة جّدًّ

ا ما ٌقال عن الّدعارة، أّنها "أقدم مهنة فً العالم". ٌّة. بالفعل، فؽالبًّ  للعبلقة الجنس

ٌّة مّما نعتقده عاّمة. إبلٌس بذاته، لٌس له جنس. إّنه  ٌّة، لٌجعلها أكثر عالم وضع إبلٌس ٌده على هذه الخط

ا. ل ٌّة، من ممتعض للواقع أّن هللا قد منح البشر جنسًّ ٌّة لتجعل الخطاٌا الجنس ذا، فإّن إبلٌس ٌإّثر على البشر

ٌّة واألكثر المدّمرة.  الخطاٌا األكثر عالم

خبلل معظم العهد المدعو "عهد الكنٌسة" فً الّتعلٌم الّرومانً الكاثولٌكً، وفً إنكلترا والوالٌات المّتحدة 

ا ممنوع التّ  ا ما كان ٌذكر. منذ عهد الملكة فكتورٌا، كان الجنس موضوعًّ ا، ونادرًّ ًٌّّ تؤّكد إبلٌس حدث فٌه عمل

، ال ٌجب التكلّم به. عند مطلع القرن، سٌؽموند فروٌد، مإّسس ا" وشّرٌرًّ ا"معٌبًّ  اأن ٌعتبر الجنس أمرًّ 

ٌّة األولى، كان من الؽٌر الّشرعً فً الوالٌات المّتحدة،  ٌّر كّل هذا. حّتى الحرب العالم الّتحلٌل الّنفسً، ؼ

ٌّة األولى، انقلبت  نشر أو بٌع أو حّتى استعارة كتاب ٌحتوي على معلومات حول الجنس. بعد الحرب العالم

ٌّة بخصوص نقل المعلومات حول الجنس. نزل سٌل من الكتب والمناشٌر والمقاالت فً  الحواجز الّشرع

ٌّة للمعرفة، ناقصًّ   ا.الجرابد على الّشعب. إّنما، مع كّل هذا، كان البعد األكثر حٌو

 

 البعد المفقود فً الجنس

ا عند الّطلب.  ٌقّدم كتاب الكاتب "البعد المفقود فً الجنس"، مّجانًّ

ا من منتصؾ القرن العشرٌن، كانت العبارة الملفتة  هو ٌزّودكم بهذا البعد المفقود من المعرفة. بدءًّ

ا تصّرفات المجتمع.  ًٌّّ ٌّر كل ٌّات الجدٌدة"، تؽ ا فً ه وع ٌتّم الّنقاش بالٌوم، الجنس هو موض"األخبلق علنًّ

ل ً إلى اإلستحسان العام. هناك تساإوسابل اإلعبلم العاّمة، خاّصة على الّتلفاز، محّولة الجنس البل أخبلق

الٌوم إن كان اثنٌن فً المبة على األقّل من العرابس الّشاّبات، تصعدن المذبح وهّن عذارى. الّزواج بما 

ًٌّّا عدد الّطبلق ٌساوي عدد اإلضمحبلل. فً بعض المناطق، ٌخّص المجتمع، هو فً طرٌقه إلى  فعل

ٌّة تتهّدم، رؼم أّن العابلة هً حجر األساس ألّي حضارة متوازنة.  الّزواجات. الحٌاة العابل

ا موافقة الجمهور.  أكثر فؤكثر، ال توجد الّرؼبة بإنجاب أوالد. اإلجهاض ٌربح سرٌعًّ

ٌّة على قٌد الحٌاة، إّنما لٌجلب سعادة لذٌذة، ساّرة، ممتعة، ضمن هللا خلق الجنس، لٌس فقط لٌبقً البشر

ًّ وكامل بٌن الّزوج والّزوجة،  اج سعٌد. إّنما مع المواقؾ سطته، فً زوبوابقّوة مع بعضهما  ٌّتحدالحّب نق

، ٌثبت أّنه الحبل الذي الذي هو مفروض أن ٌربط الّزوج والّزوجة مع بعضهما بإحكام بلالحدٌثة، الح

 قطع الّزواج إلى اثنٌن.ٌ

آن األوان أن تعرؾ الحقٌقة عن البعد المفقود فً الجنس. قد وضع أمامنا بصراحة وشجاعة ومنطق 

ا، فً كتابنا المذكور أعبله. ًٌّّ ٌّة، كما وجسد  وروحان

 . ًّ ٌّة. قد أدانهقد دّمر شعوب سدوم وعاموهللا ٌدٌن الّشذوذ الجنس ل فً الفصل األوّ  رة من أجل هذه الخط

ٌّر  نحن من رسالة بولس إلى أهل رومٌة، وقال أّن ال أحد من هإالء ٌدخل ملكوت هللا. ثّم نحاول أن نؽ
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ٌّة أي مرح(.  ٌّة، وندعوا الذٌن ٌمارسوه "لواط" )"كاي" باإلنكلٌز ا، القبٌحة والّتؤنٌب ًٌّّ عبارة الّشاذ جنس

ا مقبوالًّ، فٌدعونه "حّق وسابل اإلعبلم العاّمة والجمهور باإلجمال، ٌعملون لجعل هذا اإل نحراؾ أمرًّ

ا من الّناس الّسكارى، والمبلٌٌن ٌقتلون على طرقاتنا بسببهم. مع ذلك،  اإلختٌار الجنسً". قد أصبحنا أممًّ

 تصرؾ على إعبلنات الّتلفزة لتشجٌع شرب الكحول المفرط. تفإّن المبلٌٌن من الّدوالرا

وأمراض  ثل اإلدمان على الكحول، اإلٌدز، الهربسمن خبلل الخطٌبة، نحن نلحق بؤنفسنا بؤمراض م

ٌّة، لتصنٌع عبلجات  ٌّة وعلم ٌّة أخرى، ومن ثّم نحاول تفادي جزاء هذه الخطاٌا بواسطة دراسات طب تناسل

 ستمّر.ح للخطاٌا أن تتسم

ا، هللا سٌعاقبنا وٌدّمرنا ٘أكمل اآلن الّنبوءة فً مٌخا الفصل  تً الّدمار على قبل أن ٌؤ –إاّل إذا تبنا  –. إذًّ

 هذا العهد، عند رجوع ٌسوع المسٌح الّثانً كملك الملوك! نهاٌة(، الذي سٌكون فً ٘ٔ"األمم" )آٌة 

 ٌتّمم تلك الّنبوءة العظٌمة، وال من بعٌد! إّنما شعوب أمٌركا وبرٌطانٌا ٌتّممونها بدّقة! لٌس هناك شعب آخر

ٌّة وممتلكاتها ، فٌما تخسر برٌنكسرفٌما ٌستمّر "كبرٌاء قّوتنا"  ٌّة الخارج ٌطانٌا بالتدّرج، بّواباتها البحر

ٌّتها لقناة باناما  ٌّة  –حول األرض، فٌما تتخلّى أمٌركا عن ملك ٌّة الحٌو  –الّسٌطرة على هذه البّوابة البحر

ا، وانقبلبات الّطقس تزداد، هذه الّنبوءة المهّمة تمّثل لوحدها فٌما موارد الّذهب تستنزؾ  حولقًّا عمبل إثباتا

ٌّة" شعوب إسرابٌل الٌوم!  مكان وجود "بق

 

 عقاب على كلّ األم !

ٌّة المنذرة  –سٌتوّضح اآلن  أّن هذا العقاب الّتؤدٌبً بقّوة متضاعفة بشكل عظٌم،  –من نبوءات هللا الّشخص

ٌّة فً ببلد الكومونولث. وسٌضربهم أوّ  –سٌقع على برٌطانٌا وأمٌركا   الًّ!من بٌنهم الّشعوب البرٌطان

ا! هللا قلق  لكّنهم لٌسوا األمم الوحٌدة التً ستتؤلّم من الّدمار الّتؤدٌبً. هللا هو خالق كّل األمم األخرى أٌضًّ

ا قد صُ  ا بشر. هم أٌضًّ ٌّة(. هم أٌضًّ نعوا على شبه هللا، على الّشعوب والّسبلالت التً دعٌناها "األمم" )الوثن

ٌّة أن ٌتقولبوا فً  ٌّة!هللا الرّ  صورةمع إمكان ٌّة وصفاته! أرسل هللا بولس الّرسول إلى األمم الوثن  وح

ا على األرض، حّتى تتوّجه  تمّرد كّل البشر ضدّ  ا أبدًّ هللا ورفضوا وابتعدوا عنه وعن طرقه! لن ٌكون سبلمًّ

 كّل األمم إلى هللا وطرقه، وُتحكم بحكومته العلٌا!

ًٌّّا فً دّوامة األزمة المسر ٌّة كلّها حال ، عبلمة الّدمار المطلق لهذا العالم الذي بناه اإلنسان، عةتدور البشر

 حضارة من تؤثٌر إبلٌس.

بلػ الّضجٌج إلى أطراؾ األرض ألّن للّرّب خصومة مع الّشعوب هو ٌحاكم كّل ٌقول هللا بواسطة إرمٌا: "

ا، ٌحمل برنامج "العالم فً الؽد"  –ذي جسد"  ًٌّّ ألرض، لكّن فً كّل أنحاء ا الّسلمً التماسهكٌؾ؟ حال

االعالم، باستثناء أفراد مشّتتٌن، ال ٌؤخذ بعٌن اإلعتبار "  كٌف" من هذا الّنوع. تخبرنا الكلمات الّتالٌة التماسًّ
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: "ٌدفع األشرار للّسٌؾ ٌقول الّرّب... هوذا الّشّر ٌخرج من أّمة إلى أّمة التضّرعأّن هللا هو على وشك 

 (.ٕٖ-ٖٔ: ٕ٘وٌنهض نوء عظٌم من أطراؾ األرض" )إرمٌا 

ٌّة، أمٌركا. -سٌستخدم هللا أوروبا مّتحدة لٌعاقب برٌطانٌا  لتطٌحمن ثّم سٌستخدم جماهٌر الّشعوب الّشٌوع

ٌّة.ب  ؤوروبا الّرومان

ٌّة! هناك حرب، نزاع، عنؾ فً آسٌا، أفرٌقٌا،  –نحن ندخل زمن اإلرتباك العالمً  فوضى كاملة عالم

ٌّة،  ٌّة. اإلنفجار  –ندا، الّشرق األوسط ، إٌرلأمٌركاوسط أمٌركا الجنوب كما وفً أوروبا وأمٌركا الّشمال

الّسكانً ٌهّدد الوجود البشرّي فً كّل أنحاء األرض. الجرٌمة، العنؾ، المرض، الوباء، عدم المساواة، 

 األمم! كلّ تمؤل  –الفقر، القذارة، التلّوث، اإلنحطاط، اآلالم 

 كذلك ٌكون العقاب الّتؤدٌبً لهم! لكن كما ٌعطً الخبلص إلسرابٌل أّوالًّ،

 

 محنتنا العظٌمة

 الحظ نبوءة إرمٌا:

 "ألّنه هكذا قال الّرّب صوت ارتعاد سمعنا. خوؾ وال سبلم. اسؤلوا                  

 وانظروا إن كان ذكر ٌضع. لماذا أرى كّل رجل ٌداه على حقوٌه                  

 عظٌم ولٌس وجه إلى صفرة. أٍه ألّن ذلك الٌومكماخض وتحّول كّل                  

 (.٢-٘: ٖٓعلى ٌعقوب..." )إرمٌا  ضٌقمثله. هو وقت                 

ٌّة لولدّي ٌوسؾ، أفراٌم ومنّسى  –تذّكر  (، قال ٌعقوب، "لٌدع علٌهما ٙٔ: ٣ٗ)الّتكوٌن عند نقله البكور

ستقع هذه المصابب  من علىنٌا وأمٌركا. هذا ٌدّل ّذان هما الٌوم، برٌطالال –على أفراٌم ومنّسى  –" اسمً

ٌّة الفظٌعة   على برٌطانٌا وأمٌركا! –القوم

أكمل  لكن الّسإال اآلن، متى ستقع؟ ال تفترض أّن هذا ٌرجع إلى أّي شًء قد حصل إلسرابٌل القدٌمة. 

 سوؾ تتّم هذه النبوءة! متىنظر أ –القراءة 

 :٢: ٖٓفً إرمٌا  أكمل

 ولكّنه سٌخلّص منه". )بعد أن ٌتعلّم ٌعقوب"... إّنه وقت ضٌق على                   

 ( نتابع، "وٌكون فً ذلك الٌوم ٌقول رّب الجنود أّنً أكسرأمثولته منه                  

ٌّة( وأقطع ربطك وال ٌستعبده بعد الؽرباء.                    نٌره عن عنقك )نٌر العبود

 خدمون الّرّب إلههم وداود ملكهم الذي أقٌمه لهم".بل ٌ                  

ا الّزمن هو قبل  مجًءفً زمن  – القٌامة)داود، فً زمن  المجًء لٌحّرر  –المسٌح  مجًءالمسٌح!( إذًّ

ٌّة. –شعوبنا  ٌّة المصر ا كما موسى قد حّرر إسرابٌل القدٌمة من العبود  تمامًّ
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 تنبأ المسٌح بذلك!

ٌّة، أعظم من أّي وقت مضى. الّنبوءة األهّم وءات أخرى عن هذا البتحكً ن ّزمن ذاته، زمن المصٌبة القوم

 .ٕٔ، ولوقا ٖٔ، مرقس ٕٗمدّونة فً إنجٌل مّتى  –فً العهد الجدٌد، هً نبوءة ٌسوع على جبل الزٌتون 

ّسعٌد. ونهاٌة هذا العالم وبداٌة عالم الؽد ال –قد سؤل الّرسل ٌسوع على انفراد، متى ٌكون مجٌبه الّثانً 

ًّ لملكوت هللا فً كّل قرٌبقال ٌسوع أّن العبلمة التً تعلمنا أّن ذلك  ٌُكرز إنجٌله األصل ، ٌكون عندما 

ا  ذا(. لكن ماٗٔ: ٕٗالعالم، شهادة لكّل األمم )إنجٌل مّتى   قبل مجٌبه بقلٌل؟ –أٌضًّ

 تابع ٌسوع:

 ابتداء العالم إلى اآلنٌكن مثله منذ  لم عظٌ  ضٌق"ألّنه ٌكون حٌنبذ                  

ٌّام لم ٌخلص جسد. ولكن ألجل                    ولن ٌكون. ولو لم تقّصر تلك األ

ٌّام" )إنجٌل مّتى                    (.ٕٕ -ٕٔ: ٕٗالمختارٌن ُتقّصر تلك األ

وحّتى فً الذي سٌكون. وصفه الماضً فً كّل الّتارٌخ  – ضٌق – اضطرابهنا وصؾ ألعظم زمن 

 ٌا "بضٌق ٌعقوب"، عظٌم لدرجة، "ال مثٌل له".إرم

وصؾ دانٌال نفس اإلضطراب األقسى فً الّتارٌخ. تنّبؤ دانٌال وهو ٌتكلّم عن زمن اآلن، فً مستقبلنا 

 الفورّي:

 وٌكون  "وفً ذلك الوقت ٌقوم مٌخابٌل الّربٌس العظٌم القابم لبنً شعبك                 

 (.ٔ: ٕٔم ٌكن منذ كانت أّمة إلى ذلك الوقت" )دانٌال زمان ضٌق ل                 

 العقاب القاسً نفسه على برٌطانٌا وأمٌركا. ومتى؟ أكمل اآلٌة نفسها،                 

 "... وفً ذلك الوقت ٌنّجً شعبك )من هذا اإلضطراب( كّل من ٌوجد                  

ا فً الّسفر. وكثٌرون م                   ن الّراقدٌن )الموتى( فً تراب األرض مكتوبًّ

ٌّة..." )آٌات القٌامةٌستٌقظون )                   (.ٕ-ٔ( هإالء إلى األبد

الّصالح، عند مجًء المسٌح. سٌنهً مجًء المسٌح الّثانً حضارة هذا العالم، وٌبدأ  قٌامةالّزمن هو قبل 

 عالم الّسبلم الّرابع والفرح فً الؽد.
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 دسالفصل الّسا

 سّر الكنٌسة

ا  للوهلة األولى،لن ٌبدو الّسّر األعظم،  هذا  الذي ٌجعللمعظم قّراء هذا الكتاب. والّسبب  بالّنسبة ،رّبماسّرًّ

 ًٌّّ ا كفاٌة، وكذلك هدؾ والمعنى الحقٌقًال، هو الواقع أّن احقٌق الكتاب المقّدس. سٌؤتً  للكنٌسة، لٌس مفهومًّ

، حقٌقة مروعة. ظلّت حقٌقة الكنٌسة الحقّة، سبب تؤسٌسها وهدفها كشؾ هذا الّسّر على األرجح، بمثابة

ٌٌّن  عن العالم المسٌحً حّتى. مخف

أن نقول أّن إنجٌل ٌسوع  ،ٌربك عقل القارئسوع المسٌح برباط ال ٌنفّك. أمر ٌترابط مع إنجٌل ٌهذا 

 لّرسول عن هذا عندما قال:ؤ بولس ا. تنبّ ٤ٖ٘ٔم حّتى عام ٓ٘كرز به للعالم منذ حوالً عام المسٌح لم ٌُ 

ا فإّنما هو مكتوم فً الهالكٌن الذٌن فٌهم                    "ولكن إن كان إنجٌلنا مكتومًّ

 إله هذا الّدهر قد أعمى أذهان ؼٌر المإمنٌن لببّل تضًء لهم إنارة                  

 (.ٗ-ٖ: ٗنثوس ة هللا" )رسالة كورإنجٌل مجد المسٌح الذي هو صور                  

 

 هذا المقطع دون أن ٌدركوا معناه الحقٌقً.المبلٌٌن  قد قرأ

 

ا، هً الكنٌسة ٌّا ًّ  حصر  للعال  المسٌح

ًّ  علىق فقط نطبعبارة كنٌسة ت ٌّة، كما هو مفهوم عاّمة، هً أكب. )الّدٌانة المسٌالّدٌن المسٌح ر دٌانة فً ح

ومعابد. إّنما هل الكنٌسة هً  تجوامع، كنٌسهناك األخرى، العالم من ناحٌة المنتمٌن إلٌها(. عند الّدٌانات 

فً هذا اهتمامنا هدؾ ومعنى الكنٌسة. لكن لمبنى؟ كثٌرون ٌعتقدون ذلك، اإلعتقاد الذي ٌعكس جهلهم 

ٌّة مع كّل  عندما تتحّرر من سّرها، تصبح الكنٌسة على صلة االكتاب، هو فقط فً الكنٌسة. ألّنه أساس

 شعوب األرض.

ا. مع ذلك، لم ٌللكنٌس ٌّة عاشت أبدًّ ا لكّل حٌاة بشر ا جّدًّ ا ة، التً أّسسها ٌسوع المسٌح، معنى مهّمًّ عرؾ تقرٌبًّ

ا  .أحد هذا المعنى أبدًّ

، اإلرتداد واإلنقسام وتؽٌٌر األزمنة ًّ ًّ والهدؾ قد محوا المعن ،حّتى ضمن العالم المسٌح ى الحقٌقً األصل

ا. الذي هم  اآلن بالفعل، سّرًّ

ٌّة األصل "إكلٌزٌا". إكلٌزٌا تعنً المدعّوون. كان إسرابٌل كلمة كنٌ سة هً كلمة ترجمت من الكلمة الٌونان

عادة بعبارة "جماعة". كلمة جماعة، إلى حّد ما، هً مرادفة لكلمة كنٌسة. مع ذلك هناك العهد القدٌم ٌدعى 

بالمدعّوٌن  اّنهم لم ٌدعو، كؤّمة منفصلة. لكةفرق واضح بٌن العبارتٌن. جماعة إسرابٌل كانت منفصل

ٌّز كنٌسة العهد الجدٌد. ًٌّّا بنفس المعنى الذي ٌم  روح
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ًّ حّتى، هو  ًٌّّا عن العالم المسٌح الّسبب الحقٌقً الذي من أجله أّسس  –هدؾ الحقٌقً للكنٌسة الما كان مخف

 ٌسوع المسٌح، آدم الّثانً، الكنٌسة.

 

 الهدف الحقٌقً للكنٌسة

ن علٌه الكنٌسة وما لٌست هً اآلن. ولتك كانت ، سوؾ أعلن مامن ٌقرأ هذا الكتابكّل ل المروعة مفاجؤةلل

ٌّة" التً بواسطتها ٌحاول هللا أن "ٌخلّص ا سوع لم لكّن ٌ لعالم". قلٌلون ٌدركون ذلك رّبما،هً لٌست "اآلل

ا شخٌحاول أن ٌربح مهتدٌن أو أ ًٌّّا لهم".ن ٌدعو الّناس "لٌقّدموا له قلوبهم" أو "لٌقبلوه مخلّصًّ  ص

ا. –جّند  –بل بالعكس، هو "دعا"  ا من ٌسوع اثنا عشر تلمٌذًّ عن اإلنجٌل  ،تعلّم هإالء اإلثنا عشر تلمٌذًّ

فً خلق الجنس البشرّي على األرض. تّم رفض هذا المعنى  ت هللا. تضّمن هذا هدؾ هللا كلّهالحقٌقً لملكو

 ، آدم.أّول إنسان مخلوقوفقدانه، من قبل 

كّل خلٌقته. قد وضع المبلك الّربٌس قطة، لنعٌد باختصار. هللا هو الخالق والحاكم األعلى فوق عند هذه النّ 

لوسٌفورس على عرش األرض، لٌدٌر حكومة هللا. ترتكز حكومة هللا على قانون هللا. قانون هللا هو طرٌق 

ٌّة. –للحٌاة   أسلوب المحّبة الوّد

 رٌقطّ الالذي أصبح إبلٌس، وحكم إبلٌس ب لوسٌفورس، تعّرضت حكومة هللا للّرفض واإلنكار من قبل

 والّصراع. ،التمّرد، اإلرتكاز على الّنفس –لحٌاة طرٌق االمقابل ل

ٌّة لّ اُعطً آلدم، أو ًّ  ،إنسان مخلوق، الفرصة لتلّقً حٌاة هللا األبد لقانون هللا  مع إطاعة هللا واإلنصٌاع الكل

 لقد رفض حكومة وطرٌق هللا. ولذلك،إبلٌس على عرش األرض. مكانه أن ٌحّل محّل وحكومة هللا. كان بإ

اُبقً إبلٌس على العرش حٌث ال ٌزال ٌحكم إلى هذا الٌوم. قد تّم خطؾ آدم وعابلته وخدعوا للعٌش على 

، المرتكز على الّنفس. عند ذلك، أؼلق هللا الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة وروح هللا  ًّ طرٌق إبلٌس العداب

مجٌبه  ندوٌحّل محلّه على عرش االرض. ع ،ن ٌقهر ٌسوع المسٌح، آدم الّثانً، إبلٌسالقّدوس، إلى أ

كٌسوع البشرّي، جاء المسٌح، لٌس لٌستولً على العرش، إّنما لٌتؽلّب  على األرض األّول، حٌن ظهر

 لٌتؤّهل أن ٌحّل محلّه على العرش، وٌدفع فدٌة العالم المخطوؾ بإراقة دمه.على إبلٌس، 

ٌّن؟ جاء المسٌ، لماذا الكنٌسةناآل نسؤل ا لٌدعو المع ٌن والمختارٌن من عالم إبلٌس، لٌتحّولوا من ح أٌضًّ

طرٌق إبلٌس إلى طرٌق قانون هللا، وٌتؤّهلوا لٌحكموا مع المسٌح عندما ٌؤتً لٌحّل محّل إبلٌس على عرش 

ٌّة المدعّوٌن إلى الكنٌسةلم تتّم دعوة األرض.  طرٌق حكومة هللا  واتعلّمٌ، إّنما لفقط للخبلص وللحٌاة األبد

ٌّة  خبلل هذه الحٌاة الفانٌة فً عهد الكنٌسة. ،وٌطّوروا الّصفة اإلله

ًٌّّا لمّدة طوٌلة. هً  أعٌاد ةاُعطٌت سبع ا مخف ٌّة. بقً معناها الحقٌقً سّرًّ إلسرابٌل العهد القدٌم، فرٌضة أبد

ٌّة التً من خبل –تصّور خّطة هللا للخبلص  لها، ٌستنسخ هللا نفسه. ٌصّور عٌد الفصح، موت الخّطة اإلله

خروج الكنٌسة من  تمّثل ٌّام عٌد الفطٌر،األبعة سّ ال. ٌدفع جزاء خطٌبة اإلنسان عندما ٌتوبالمسٌح ل

كؤّول أصبلًّ، عٌد البواكٌر، ٌمّثل الكنٌسة  ابٌل من مصر. ٌوم العنصرة، المسّمىالخطٌبة، كما خرج إسر

ٌُنجبوا وٌولدوا أبنا ء هللا خبلل عهد الكنٌسة. ٌصّور عٌد تذكار البوق، مجًء المسٌح الّثانً لٌستولً من 
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على عرش األرض وٌحكم كّل األمم. ٌصّور ٌوم الكّفارة، إبعاد إبلٌس. عٌد المظاّل ٌمّثل ملكوت األلؾ 

لذي سنؽّطٌه فً ا ،عام، تحت حكم المسٌح والمولودٌن أبناء هللا. ٌمّثل الٌوم العظٌم األخٌر، القضاء األخٌر

 الفصل الّسابع من هذا الكتاب. لنعود اآلن إلى موضوع هذا الفصل، الكنٌسة.

 

 مؤّسسة الكنٌسة

ا. ٌعتبر العالم  ما هً الكنٌسة؟ لماذا هً الكنٌسة؟ عند الوهلة األولى، لن تبدو الكنٌسة على األرجح، سّرًّ

ٌّة.الؽربً المعاصر وجود الكنابس من المسلّمات، كجزء من حٌاة   العالم الحضار

 لماذا مإّسسة الكنٌسة فً العالم؟ لماذا بدأت وألّي هدؾ؟

إن سؤلت الّناس فً العالم البل مسٌحً حٌث الّدٌانات األخرى مقبولة، لن ٌكون لدٌهم اإلجابة على األرجح. 

ٌّة األكثر عالذٌن فً المناطق  ال ٌعرفون سوى القلٌل عن الكنٌسة. ٌّة الّتقلٌد ومتحّررة،  ٌّةصرالمسٌح

ٌّة تأّن الكنٌسة وجدت فقط ل ،رّبما سٌقولون ًٌّّا على الذٌن لم ٌعتنقوا نظر رفع العواطؾ، كونها تإّثر نفس

 الّتطّور كما قبلها الّتعلٌم العالً الحدٌث.

ٌٌّن، سٌقولون على األرجح أّن الكنٌسة هً أداة هللا فً  إن سؤلت أحد تابعً طوابؾ ٌٌّن اإلنجٌل المسٌح

لتحرٌر العالم من نار جهّنم األبدّي. من المفترض بالّنسبة إلٌهم، أّن الكنٌسة هً نوع من محّطة محاولته 

ٌّة لخبلص الّروح، "لتخلّص" الّناس.  إن كانت الكنٌسة موجودة كؤداة "لتخلّص الّناس"، فإّنً أسؤل، بؤ

سنة، بعد آدم  ٓٓٓٗقبل  وسٌلة حاول هللا أن ٌخلّص الّناس قبل تؤسٌس المسٌح للكنٌسة؟ لم ٌظهر ٌسوع

ٌّة. إن ك ٌّة األصل ٌّة وس ان هللا، وال ٌزال، ٌحاول أن ٌحّولوالخط ابل قد استعمل باألربعة آالؾ العالم، أ

أؼلق هللا الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة عند تؤسٌس  فقد ما بٌن آدم والمسٌح؟ كما رأٌنا فً الفصل الّثالث،سنة، 

 خبلص عن العالم خبلل كّل هذه الّسنٌن.العالم. اُبعد الّروح القّدوس وال

إّنما بالّنظر إلى الحقابق التً كشفها هللا القدٌر فً كلمته، التً وردت فً الفصول الّسابقة، كّل هذه 

، أّن كّل العالم قد ٤: ٕٔصاخبة للواقع المدّون فً سفر الّرإٌا اإلفتراضات خاطبة. إّنها تعطً فقط شهادة 

ٌّة أذهانهمٌطان. قد أعمٌت دع من قبل إبلٌس الشّ خُ  كما هو معلن فً رسالة  ،للحقٌقة عن هدؾ هللا للبشر

 .ٗ-ٖ: ٗبولس الّرسول الّثانٌة ألهل كورنثوس 

ا بالّنسبة لكّل من هم على سطح هذه األرض. ا، ٌصبح وجود الكنٌسة بالفعل، سّرًّ  إذًّ

ا ما  . ٌفّكر الّناس بكنٌسة تقع فً مكان تظهر أخبار عن بعض الكنابس، فً الجرابد ونشرات األخبارؼالبًّ

بطابفة ما على األخبار، إّنما واقع وجودها لن ٌخطر على البال كسّر. لكن عندما نسؤل، لماذا ما، أو رّبما 

هل هناك فرق ما إذا  -ما هو الّسبب أو الهدؾ لوجودها؟  -ٌوجد كنابس، كٌؾ وجدت الكنٌسة كمإّسسة؟ 

ا.  -ت تنتمً إلى كنٌسة أو إلى أخرى؟ إذا كننتمً إلى كنٌسة أم ال، أو كنت ت ا، هً بالفعل تصبح سّرًّ إذًّ

 اإلنسان العادي ال ٌملك الجواب.



126 
 

، ٌمكن أن ٌتطلّب ذلك وضٌحالكتاب المقّدس. ت –تكشؾ وقابع أصل الكنٌسة وهدفها فً كتاب الّسّر ذاك 

 من أّي موضوع آخر فً هذا الكتاب. صفحات أكثر

 

 تجربتً الخاّصة

ٌّة، التً هً رّبما م أتذّكر كثٌرٌن آخرٌن. كان والداي أعضاء فً شابهة لتجارب تجربتً الخاّصة الّشخص

"كنٌسة األصدقاء"، المعروفة عادة باسم "كوٌكرز". كانت العابلة من أتباع الكوٌكرز ألجٌال عّدة. 

ة. كنت أذهب إلى حبت إلى الكنٌسة منذ طفولتً، وأخذت األمر من المسلّمات، كجزء عادي من الحٌااصطُ 

ٌصطحباننً. استمّرٌت بتلك العادة إلى عمر الثامنة عشر. لم ٌخطر على  كانا الكنٌسة كّل أحد ألّن والداي

ا أن أسؤل لماذا ٌجب علٌنا أن نحضر إلى الكنٌسة، أو كٌؾ أّن الكنٌسة قد وجدت، أو ما كان  بالً ٌومًّ

. ًّ  معناها وهدفها الحقٌق

ٌّة لم أمّر بتجربة "اإلهتداء " فً تلك الّسنٌن. خبلل نمّوي نحو سنٌن المراهقة، قٌل لً أّن لً حّق البكور

ا ألف ٌّة الكنٌسة. كنت منقادًّ ٌّة اخذ األمر من المسلّمات أّننً روحًّ ً عضو ، وأّنً حٌن أموت، لن أموت أزل

ٌّات، إّنما حٌاة كسل ورخاء، ف فعبلًّ، ً مجد عظٌم، إلى أبد إّنما أنتقل إلى الجّنة حٌث ال ٌكون عندي مسإول

ٌّة، من لكّنً لم أكن مهتّمًّ  اآلبدٌن. ًٌّّا. كنت أعتبر الّذهاب إلى الكنٌسة ومرحلة الحٌاة الّدٌن ًٌّّا أو عقابد ا دٌن

ًٌّّ  اخاّصًّ  االمسلّمات. إّنما لم ٌكن عندي اهتمامًّ  ًٌّّ  اعمٌقًّ  ادٌن وفً سن الّثامنة عشر، بدأت العمل  ا.أو روح

نٌسة. كنت ال المنتظم إلى الكاهتمام بالّدٌن أو بؤمور هللا، وتخلٌّت عن الحضور باإلعبلنات، وفقدت كّل 

إن صّح القول، وكنت آخذ وجود هللا من المسلّمات، بما أّننً تعلّمت عن وجود هللا منذ  –إمن باهلل أزال أ

ًّ ذاكرتً.  أوابل سن

ٌّة أكثر لثّم فً سّن الخامس والعشرٌن، التقٌت وتزّوجت بالّشابة الواحدة وا ٌّزة. كانت مهتّمة بجّد وحٌدة المم

بؤمور هللا. شعرنا أّنه ٌجب علٌنا أن نلتحق بكنٌسة. كان جزء من أجداد زوجتً ٌنتمون إلى "الكوٌكر"، 

ٌّة". لم ٌكن من كنٌسة تابعة للكوٌكر فً المحٌط حٌث كنا نعٌش فً ضواحً  والجزء اآلخر إلى "المٌتود

ٌّة ألّنها كانت على مقربة مّنا.توالتحقنا بكنٌسة مٌفشٌكاؼو.  ٌّة  د ٌّة القّس، وأحببنا العضو أحببنا شخص

ًٌّّا. أعتقد أّن تجربتنا كانت  ا أن  .من الّتجارب األخرىلمبلٌٌن  مماثلةاجتماع لكن لم ٌخطر على بالً ٌومًّ

ا. قد أتساءل لماذا علٌنا أن نذهب إلى الكنٌسة، أو لماذا مإّسسة الكنٌسة قد  أن أسؤل أو حّتى وجدت ٌومًّ

ٌّرة" تذهب إلى الكنٌسة، وهذا ما ٌجب أن نفعله نحن.  افترضت، مثل مبلٌٌن آخرٌن، أّن "الّناس الخ

 

 الكنٌسة وعالقتها مع الّتارٌخ الماضً

هناك  هل من أحد ٌعرف لماذاولهذا أسال اآلن، هل ٌسؤل أحد عن سبب أو هدؾ الكنٌسة كمإّسسة؟ أسؤل، 

ٌّة"، هو أحد أعظم أسرار زمننا. ا؟له سببكنابس؟ هل هناك  هذا  وجود الكنٌسة بالّذات المعروفة "بالمسٌح

الموضوع ٌذّكرنا مّرة أخرى بالواقع الذي ٌقول، أّنه بما أّننا لم نعش ولم نر أحداث الّسّتة آالؾ سنة 

لكنٌسة فً الحقٌقً للكنٌسة. سوؾ نعاٌن ا حاضر، فنحن ال ندرك المعنى والهدإلالماضٌة وصوالًّ إلى ال
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ٌّة فً كّل األحداث التً وصفت فً الفصول الخمسة األولى من هذا الكتاب.  ا، ما هً وعبلقتها الحقٌق أٌضًّ

 الكنٌسة؟

على  برج عال ٌشٌر إلى الّسماء وصلٌبمعظم الّناس ٌفّكرون بالكنٌسة كمبنى مع سقؾ منحدر بشّدة، مع 

ا مبنى. كانت سطحه. بالفعل، فقاموس "وبستر" ٌعّرؾ كلمة كنٌسة كم ا عندما تؤّسست فً شٌبًّ ًٌّّ ختلفًّا كل

 .األصل

صباح األحد "للعبادة". ٌعتقدون  –بعض منهم  –ٌفترض الّناس أّن الكنٌسة هً مبنى، حٌث ٌتدّفق الّناس 

إلى بٌت ، تذهب إلى مبنى الكنٌسة كانتأّن الّناس ٌذهبون إلى الكنٌسة. كما تؤّسست فً العهد الجدٌد، 

 . وكانت الكنٌسة تجتمع ٌوم الّسبت، ال األحد.ءفً البد خاصّ 

ٌّرت كنابس الٌوم بشكل كبٌر عن  ا،  المسٌح! نموذجتؽ بالؽموض، ولم ٌدركه  امحاطًّ هو هذا الواقع أٌضًّ

ا أحد. لكن من أجل أّي هدؾ، أّسس المسٌح الكنٌسة؟ ماذا حدث لها مّذاك؟ ًٌّّ  فعل

، ألّي المسٌح؟ وإن كان هو مإّسس الكنٌسةمن وما هو  ٌعرؾ البعض رّبما أّن المسٌح بدأ الكنٌسة. لكن

لكّن هللا أّسس كنٌسة واحدة. مع ذلك، فً العالم الؽربً الٌوم، هناك العدٌد من الكنابس  هدؾ بدأ بها؟

ٌّة –المختلفة  ٌّة، بروتستانتٌن ضمنها، هناك العدٌد من الّطوابؾ والفرق واإلنقسامات ومستقلّة. من  كاثولٌك

 اعتقاداتهم وتعالٌمهم وطقوسهم وبرامجهم المختلفة.، كّل مع والجماعات

، ٕٔبدأت الكنٌسة ككنٌسة واحدة. كما هو مدّون فً رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس 

 .الكنٌسة رأسوٌسوع المسٌح  –الكنٌسة الواحدة  –من عدة أعضاء، إّنما من جسد واحد  تتكّون الكنٌسة

ا ٌحتاج أن ٌُ صل، اهتمامنا فً المقام األّول، هو بفً مستهّل هذا الف ٌّة تكّون سّرًّ كشؾ عن ؤربع أسبلة أساس

 طرٌق الفهم.

 من وما هو المسٌح؟ لماذا ظهر على األرض؟   .１

 ما هً الكنٌسة ولماذا وجدت؟  .２

 ما هو اإلنجٌل الذي على الكنٌسة أن تكرز به؟  .３

ٌّة هً مختلفةما هو تارٌخ الكنٌسة؟   .４ بداٌتها فً  عند علٌه الٌوم عّما كانت لماذا المسٌح

   القرن األّول؟

. من المفروض من  ًّ ٌّة أو مجتمع دٌن ٌّة دٌن ٌّة أو جمع ٌّة، تعتبر الكنٌسة الٌوم منّظمة دٌن من الّناحٌة المإّسس

ا"  –الّشخص  أن ٌنضّم إلى "كنٌسة من اختٌاره". بالّطبع هناك "اإلنسان الّصالح" وهناك  –إن كان "صالحًّ

اإلنسان الّشّرٌر"، والّصالح هو الذي ٌذهب إلى الكنٌسة. إّنما هل ٌشّكل ذلك فرقًّا حول أّي كنٌسة ٌختار "

 أّي طابفة؟ –
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ٌّة  كاهن من دون رع

ا. كنت ال أزال فً ٌوجٌن، أورٌؽون.  ا أذكر حادثة حدثت منذ أكثر من خمسٌن عامًّ ا كاهنًّ جاءنً ٌومًّ

ا. كان ال ،أسبق مرأته ماالًّ، إّنما كان كبرٌاإه أكبر من أن ٌدعها تعوله. لم ٌكن قد كان قد تزّوج حدٌثًّ

 بعض الوقت، وهو بحاجة إلى عمل. ذتوّظؾ ككاهن من

 الٌن".ى علم بؤّي منبر شاؼر فً مقاطعة "هل أنت علقال، 

ٌّة، وانت ا، إّنما ال ٌمكن أن ٌساعدك هذا، ألّنها كنٌسة مسٌح  ،مٌتودي أجبته، "فً الواقع، نعم، أعرؾ واحدًّ

 مع معتقدات وممارسات مختلفة".

 مّنً". ها"آه، ال فرق"، أّكد لً. "سوؾ أعظ بؤّي عقٌدة ٌرٌدون

 لكن هل ٌشّكل أّي فرق بماذا نعتقد؟ لندع كلمة هللا ٌجٌب عن هذا الّسإال.

 هللا.من الواضح أّن الكنٌسة هً أمر ٌتعلّق بفعل العبادة مع اآلخرٌن. من المفترض أن تتعلّق بعبادة 

 لكن إن كان هلل عبلقة مع الكنٌسة، ما هً عبلقته معها؟ كٌؾ بدأت الكنٌسة؟ كّل هذا هو سّر للعالم الٌوم.

، عندما كانت دراستً المكّثفة عن الكتاب المقّدس تقودنً نحو اإلهتداء، سؤلت نفسً ٤ٕ٢ٔفً أوابل عام 

 عادّي. أسبلة كهذه. أعتقد أّن هكذا أسبلة ال تخطر على بال أّي عقل

ٌّة ٌّة، تدعى الكنٌسة إٌكلٌزٌا، كلمة ٌونان ٌّة، جماعة،  –تعنً المدعّوون  فً العهد الجدٌد باللؽة الٌونان جمع

لكلمة إٌكلٌزٌا. إّنما، اإلسم الذي استخدم للكنٌسة اثنا عشر مّرة فً العهد تجّمع، فبة. لٌس هناك قداسة 

كانت كنٌسة  اإلسم الذي ٌتعلّق بالقداسة. –كنٌسة هً هلل الجدٌد، هو "كنٌسة هللا"، الذي ٌدّل على أّن أل

 العهد القدٌم "جماعة إسرابٌل"، إنسان بشرّي.

 

 لماذا أّسس ٌسوع الكنٌسة

، حٌث قال ٌسوع وهو ٌكلّم ٣ٔ: ٙٔفٌه كلمة كنٌسة فً العهد القدٌم، هو فً إنجٌل مّتى  أّول مكان ظهرت

ٌّة الموحاة للكنٌسة هً إٌكلٌزٌا، أي سمعان بطرس، "أبنً كنٌستً". كما قلنا ساب قًّا، الكلمة الٌونان

ا إلى خارج عالم إبلٌس، لٌنمو  االمدعّوون. لصٌاؼتها بلؽة واضحة أكثر، قال ٌسوع، "سوؾ أدعو تبلمٌذًّ

 بولس ٌقول ،ٖٕ: ٘إلى أهل أفسس ذي سٌكون ملكوت هللا". وفً رسالته نحو العالم الجدٌد والمختلؾ، ال

 رأس الكنٌسة.أّن المسٌح هو 

ا،  . ٌسوع المسٌح هو كنٌسة هللاواسمها هو  هلل اهً ملكًّ ف. مهما كانت الكنٌسة، ما ٌلًنعرؾ نحن إذًّ

. رأسمإّسسها، وهو  ًّ  الكنٌسة الح
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مه  فهو أمر  –إن كانت ٌسوع المسٌح قد أّسسها وهو على رأسها الٌوم  – هللالكن إن كانت كنٌسة 

خلقها  لماذالنفهم  –ماذا أّدى إلٌها  –! ٌجب أن نعرؾ ما حدث سابقًّا نفه الحٌوّي أن ، ومن هلل بالّنسبة

 ًّ  اإللهً الذي ٌعمل علٌه فً األسفل هنا. الهدفما هً، وما هو موضعها فً  –المسٌح الح

  كنٌسة العهد القدٌ 

ًٌّّ  ادورًّ  ،كان إلسرابٌل العهد القدٌم لكنٌسة فً الكتاب لاألقصى. الّذكر األّول  ملكوت هللاإلقامة  اتحضٌر

ٌّة" فً جبل ، حٌث ٌحكً عن "٣ٖ: ٢، هو فً أعمال الّرسل هاوجودالمقّدس، فً زمن  الكنٌسة فً البّر

ا، إسرابٌل العهد القدٌم كانت "الكنٌسة". بشكل عاّم، فً العهد القدٌم، أشٌر إلى  سٌناء، تحت أمرة موسى. إذًّ

 إسرابٌل ككنٌسة، بعبارة "جماعة إسرابٌل".

ا عن "جماعة  إّنما، ا، ولها هدفًّا مختلفًّا تمامًّ كما سنرى الحقًّا، كنٌسة العهد الجدٌد هً مختلفة تمامًّ

ا فهم أّن اإلنجٌل ال ٌمكن أن ٌُ  كرز للعالم، وال ٌمكن أن ٌكون إسرابٌبل" فً العهد القدٌم. ال أحد تقرٌبًّ

بتؽلّبه على إبلٌس، أّوالًّ، تؤّهل  قد أن ٌكون ٌسوع إلىالّروح القدس لجماعة الّناس الذٌن ٌدعوهم هللا، 

ا، قد تمّجد بعد صعوده إلى الّسموات )إنجٌل ٌوحّنا  ًٌّ  (.٤ٖ-٢ٖ: ٢وثان

ٌحتاج أن ٌكشؾ وٌفهم. لنفهم  الٌوم. إّنه حقًّا، سرّ وهذا أمر ال ٌفهمه حّتى علماء البلهوت وقادة الكنٌسة 

 اآلن بوضوح من وما هو المسٌح.

، الذي كان قبل أن ٌكون العالم، "اللوؼوس" ،منذ األزلكان أّن المسٌح،  سبق ورأٌنا فً الفصل األّول،

ا هللا، وبصفته  سالة ولد ابن هللا. اآلن، كابن هللا، ماذا كان ٌسوع حقًّّا؟ دعً آدم الّثانً )ر فقد ٌسوع، أٌضًّ

ً لحٌاة، التل الفرصة لٌؤخذ شجرة اعً آدم الّثانً؟ كان آلدم األوّ (. لماذا دُ ٘ٗ: ٘ٔ األولى كورنثوس

ٌّة  وع لٌقوم بذلك ٌحّل محّل إبلٌس على عرش األرض. جاء ٌسلوبالّتالً  ،إطاعة هللا –كانت تعنً حٌاة إله

وٌبدأ بملكوت هللا على األرض بواسطة  ،ٌحّل محّل إبلٌس على ذلك العرشبالّذات، لٌتؤّهل من أجل أن 

ا مع رسالة من  هللا تدعى اإلنجٌل. كلمة إنجٌل تعنً البشرى المدعّوٌن إلى خارج عالم إبلٌس. جاء أٌضًّ

كانت بشرى ملكوت هللا الّساّرة.  – المرسلة بواسطته من هللا ةالّرسال –. وفً الواقع، إنجٌله الّساّرة

 حة بإبلٌس عن ذلك العرش.وملكوت هللا، كما سنرى الحقًّا، هو استعادة حكومة هللا على األرض واإلطا

ا لٌبنً الكن ٌدفع الجزاء  –موته  –ٌسة. وجاء لٌدفع ثمن فدٌة اختطاؾ العالم، وبذاك الّثمن جاء ٌسوع أٌضًّ

 من أجل خطاٌاهم. ،المتكّبد من قبل كّل الّناس

 

 كهال  حاك  األرض وم   –ٌسوع 

ٌّو بعد ذلك، ما ا كّل "المسٌح ا!لم ٌدركه تقرٌبًّ ٌٌّن: ولد ٌسوع لٌصبح ملكًّ  ن"، بمن فٌهم البلهوت

لهذا قد  ّنً ملك.ب ٌسوع، "أنت تقول إا ملك". أجابلطس، سبل ٌسوع، "أفؤنت إذًّ عند محاكمته أمام بٌ

ا )آٌة ٢ٖ: ٣ٔولدت أنا ولهذا قد أتٌت إلى العالم..." )إنجٌل ٌوحّنا  "مملكتً لٌست  (،ٖٙ(. قال ٌسوع أٌضًّ

ا أّن هذا هو عالم إبلٌس. جاء  –[ خّدامً ٌجاهدون..." إاّل لكانومن هذا العالم...] ٌسوع لٌدعو الّناس مظهرًّ
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ا وٌستولً  ،ٌتحّضروا لٌعلّموا وٌحكموا تحت أمرتهإلى خارج هذا العالم، من أجل أن  عندما ٌصبح ملكًّ

 على عرش األرض.

 تً كانت ستكون أّمه، مرٌم، بواسطة مبلك:قبل والدة ٌسوع، قال هللا للّ 

ا وتسّمٌنه                      اهذا ٌكون عظٌمًّ  .ٌسوع"وها أنت ستحبلٌن وستلدٌن ابنًّ

ًّ ٌدعى وٌعطٌه                   ًّ داود أبٌه. وٌملك على وابن العل  الّرّب اإلله كرس

 (. ٖٖ-ٖٔ: ٔبٌت ٌعقوب إلى األبد وال ٌكون لملكه نهاٌة" )إنجٌل لوقا                   

 ملكوت هللا. –ك الملكوت البشرى الّسارة عن ذلإنجٌله كان 

ٌّة، إلهًّ  م، عند هذه الّنقطة، أّن ٌسوعمن الحٌوّي أن نفه ا على حّد سواء. فً  اكان خبلل حٌاته البشر وإنسانًّ

ا. كان هذا الولد فً الّنبوءة أن ٗٔ: ٢سفر إشعٌاء  ، تنّبؤ أّن مرٌم، أّم ٌسوع، ستكون العذراء التً ستلد ابنًّ

ا، كان كما اٌكون اسمه عّمانوبٌل، أي "هللا معنا". بكبلم آخر، كان ٌسوع إلهًّ  ًٌّّا. لم ٌكن  أٌضًّ ا بشر إنسانًّ

ًٌّّا. كان هللا القدٌر هو أبوه الذي أنجبه بواسطة الّروح القدس. إّنما رؼم أّن ٌسوع كان "هللا  ا بشر لدٌه أبًّ

ا مثل ا إنسانًّ ا كما  معنا"، كان أٌضًّ . رؼم هم كّل البشر اآلخرٌنكّل باقً البشر. كان عرضة للّتجربة تمامًّ

انً. كان من الّضروري الجسد البشرّي، إّنما فً الهوته عمل كإنسان. تذّكر، إّنه كان آدم الثّ ب اأّنه كان إلهًّ 

وٌقبل بشجرة الحٌاة. كان من الّضروري أن ٌفعل ما كان ٌجب  ،كإنسان، "الّشجرة المحّرمة" له أن ٌرفض

 فً المسٌح وٌسوع أطاع فً الواقع، كان هللا ، وٌختار أن ٌّتكل على هللا اآلب.على آدم األّول أن ٌفعله

 تؤّهل لٌنتزع عرش األرض من إبلٌس.فقد اآلب بالكامل. 

 

 ٌسوع كان هللا

ًٌّّا هللا فً الجسد البشرّي؟ لماذا كان من الّضروري أن  لماذا كان من الّضروري أن ٌكون ٌسوع هو فعل

ا؟ كإله، كان صانع كّل بشر. ٌكون إلهًّا؟ لماذا كا فً رسالة بولس الّرسول ن من الّضروري أن ٌكون بشرًّ

كانت حٌاته  ، كشؾ أّن هللا خلق كّل األشٌاء بٌسوع المسٌح. عندما ولد ٌسوع كبشر،٤: ٖإلى أهل أفسس 

أعظم من مجموع حٌاة كّل البشر. بما أّن البشر هم الذٌن أخطؤوا وصاروا تحت جزاء الموت، حكم قانون 

نه صانعنا، كان ٌسوع اإلنسان الوحٌد الذي ٌستطٌع كو ، جزاء لخطٌبة اإلنسان. إّنما،هللا بالموت البشري

 موته أن ٌدفع جزٌة خطاٌا كّل البشر.

ٌّة الواسعة المحكوم علٌهالم ٌوجد أّي وسٌلة أخرى ٌستطٌع هللا فٌها أن ٌفتدي   بالموت. البشر

 

 ُضرب ٌسوع لنشفى نحن

افً الجسد اإلهًّا نحتاج أن نحفظ فً ذهننا أّن ٌسوع، رؼم أّنه كان  ا مثلً ومثلك.  لبشرّي، كان أٌضًّ إنسانًّ

ٌّة. حكم علٌه الحاكم الّرومانً بٌبلطس بالموت، بطلب صاخب من  كان ٌستطٌع أن ٌتؤلّم نفس اآلالم الجسد

 الّشعب الٌهودي الّصارخ.
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ا، نشٌّطا، فً الّثالثة والّثبلثٌن من عمره، فً ذروة صّحته. ألّنه لم ٌخرق حّتى أّي ق ًٌّّ انون كان شاّبًّا قو

ًٌّا طوال اللٌل من دون أن ٌنام،  ٌّة الموت كما لم ٌفعله أّي إنسان من قبل. ظّل صاح للّصّحة، عانى من عمل

ٌُعدم.جلدلٌُ سلّمه بٌبلطس فً الّصباح الّتالً،  كمة أمام بٌبلطس.اخبلل المح  ، قبل أن 

ا  فً الجزء األعلى من الجسد، فٌنحنً إلى الّشخصد كناٌة عن تعرٌة لْ كان الجَ  األمام على ركبتٌه، مربوطًّ

ٌّة، علّق علٌها قطع من الّرصاص،  على عامود. شظاٌا عظام، وقطع وكان ٌضرب بسوط من سٌور جلد

بشكل دن الخشنة الحاّدة، تبعد الواحدة عن األخرى مسافة أربعة أو خمسة إنشات. كانت مصّممة امن المع

جسد. كان ٌجلد الّشخص إلى أن ٌتمّزق جلده وتظهر لتؽرس عمٌقًّا فً اللحم، فٌما تلتّؾ الّسٌور حول ال

ٌّة لض ا على عامود الّصلب. كما تنّبؤ به فً لوعه حّتى. كان القصد من الَجلد إضعاؾ الّضح ٌموت سرٌعًّ

ا أكثر من الّرجل وصورته أكثر من بنً آدم".ٗٔ: ٕ٘إشعٌاء   : "كان منظره كذا مفسدًّ

ن المإمنون من الّشفاء من العدوان الجسدي واألمراض )إشعٌاء ٌتمكّ حّتى د الذي ال ٌوصؾ، تحّمل الجلْ قد 

، حّتى  (.ٕٗ:ٕاألولى  الّرسول ؛ رسالة بطرس٘: ٖ٘ ًّ ٌا للّثمن الّرهٌب الذي دفعه صانعنا الّشخص

ًٌّّا ما زّودهم به مخلّصهم،  نحن نتمّكن أن نشفى باإلٌمان. مع ذلك، كّل المإمنٌن المعلنٌن، ٌجهلون كلّ

ا عن اوعو ٌٌّن إلعتماد علٌه، أمنوا باألضًّ  ّسكاكٌن.واألدوٌة وال والمخّدراتطّباء البشر

ا جّراء هذا العقاب الّرهٌب، لم ٌستطع حمل صلٌبه، كما طُ  أن ٌفعل، إال  لب منهكان ٌسوع ضعٌفًّا جّدًّ

 ا آخر لٌحمله عنه.ن شخصًّ فقد تك تعٌٌة قصٌرة. لمساف

 

ا وإهانة   أكثر الموت ألما

، بصقوا علٌه، لّق ٌسوع على خشبة. أهانوهٌنة، فً موضع الجمجمة )الجلجثة(، عُ خارج أسوار المد

 استهزأوا به ونفروا منه.

الجزاء عّنا، قد تركه حّتى أبوه اآلب. فٌما  أكثر من ذلك، ألّنه فً ذلك الحٌن أخذ على نفسه خطاٌانا لٌدفع

ا )إنجٌل مّتى فسكر، طعنه واحد من العهو معلّق على الّصلٌب، ال حول وال قّوة له،  : ٢ٕصرخ متؤلّمًّ

دفع أسمى تضحٌة هو ، "موفات"(، ومن ثّم مات. فعل ذلك ألّننا، أنت وأنا، تعّدٌنا على قانون هللا. ٓ٘

 ممكنة من أجلك ومن أجلً.

ٌّة بؤعلى درجة، بعد. قٌامة ٌسوع من األموات كانت قٌامة كابن بشري، وال وحٌدة الممكنة لقٌامة حقٌقة حٌو

ٌّة. ر عندالبش  الموت، إلى حٌاة أبد

ٌّة أخرى اآلن. فً إشعٌاء   :٢-ٙ: ٤نبوءة حٌو

ٌُدعى اسمه                    ا وتكون الّرٌاسة على كتفه و  "ألّنه ٌولد لنا ولد وُنعطى ابنًّ

ًٌّّا ربٌس الّسبلم. لنمّو رٌاسته وللّسبلم                     ا أبد ا أبًّ ا قدٌرًّ ا إلهًّ ا مشٌرًّ  عجٌبًّ

 ال نهاٌة على كرسً داود وعلى مملكته لنثّبتها وٌعضدها بالحّق والبّر                    

 من اآلن وإلى األبد. ؼٌرة رّب الجنود تصنع هذا".                   
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ا فوق كّل األرض. وأحد األهداؾ من مجٌبه هو  الحظ، ستكون الحكومة على كتفه. سٌكون ٌسوع ملكًّ

ٌا للمؤساة  كان اإلعبلن عن ملكوت هللا. –. لم ٌكن إنجٌل ٌسوع البشرى الّساّرة فقط إعبلن ذلك الملكوت

ٌّة والمجٌدة تلك، وتستبدلها بإنجٌلها الخاّص عن  ٌّة" وتفقد رسالة اإلنجٌل الحٌو ٌّة التقلٌد أن تترك "المسٌح

 شخص المسٌح.

ا لٌصبح  اولد ٌسوع إنسانًّ ا كّل األرض مع ، ملكوت هللا، وٌإّسس فً الّنهاٌة ملكا ! لكن حكومة هللاحاكمًّ

. ٌحكم الملك فوق أّي أّمة، أو ربٌسها أو ربٌس وزرابها، مع أو الفرد ٌسوعأكثر من  الحك تطلّب هذا 

بواسطة منّظمة كبٌرة أم صؽٌرة من أشخاص آخرٌن، ٌحكمون مراحل ودوابر تحت رباسته. كذلك، ٌجب 

لعدٌد من األشخاص اآلخرٌن المدّربٌن والمإّهلٌن أن ٌحكموا على المسٌح أن ٌكون له حكومة منّظمة مع ا

(. كانت الكنٌسة أن تتكّون من الكثٌرٌن ٣ٔ: ٙٔأبنً كنٌستً" )إنجٌل مّتى تحت رباسته. ٌقول ٌسوع، "

ٌّة عدٌدة، تحت رباسة المسٌح االمدعّوٌن إلى خارج ع لم إبلٌس، لٌتعلّموا وٌتدّربوا من أجل مراكز حكوم

 لٌحكم فوق كّل األرض.عندما ٌؤتً 

   

  المنقذ الّروحً –ٌسوع 

ا منقذًّ  ًٌّّا، لٌخلّص شعب هللا من خطاٌاهم فً وقتهم المناسب، حّتى ٌتمّكنوا أن جاء ٌسوع أٌضًّ  ٌولدواا روح

  (. ٕٔ: ٔالمقّدسة )إنجٌل مّتى  عائلة هللافً 

لّروح القدس، أمام البشر عند تؤسٌس قد أؼلق الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة، التً ترمز إلى اهللا تذّكر، كان 

ٌّة ككّل،  قطعما ال ٌفهمه العالم هو أّن روح هللا قد  العالم، بعد خطٌبة آدم. ٌطٌح آدم الّثانً  حّتىعن البشر

 بإبلٌس، وٌستعٌد حكومة هللا على األرض.

ٌّة ككّل، ٌّن على البشر، عند خطٌبة آدم، أن ٌموتوا مّرة  أّما بالّنسبة للبشر عند تؤتً الّدٌنونة  ذلك، دوبعتع

ٌٌّن رّ ال)القٌامة   (.٢ٕ: ٤سالة إلى العبران

بما أّن هللا كان ٌدعو وٌقٌم أنبٌاء من أجل هدؾ تحضٌرّي  الّروح القدس لشعب إسرابٌل القدٌم. ٌهب هللالم 

ٌّة، كان من الّضروري  ، ٌهبالّدور الذي دعٌوا إل، من أجل أن ٌقوموا أن ٌقوم باستثناءلخبلص البشر

 الّروح القدس.واسطة بالّسلطة هم عطٌوٌ

ٌّن أ باألسلوب نفسه، بما للّتحضٌر إلقامة ّن هللا ٌدعو اآلن كنٌسته، بواسطة ٌسوع، من أجل عمل مع

وٌعطٌهم الّسلطة ملكوته وحكومته على كّل األمم، كان من الّضروري أن ٌقوم بنفس اإلستثناء للكنٌسة، 

 الّروح القدس. بواسطة

لم ٌدع هللا كّل القّدٌسٌن إلى خارج  ،هللا األنبٌاء روحه فقط من أجل هدؾ إعطابهم الخبلص. كذلك ٌمنحلم 

القلٌلٌن فً  ووإال، لكان عند هللا محاباة، لٌدع هذا العالم، فقط من أجل خبلصهم ودخولهم إلى ملكوته.

 آخرٌن إلى الخبلص. وكنٌسته فً هذا الّزمن، بٌنما ٌرفض أن ٌدع
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ٌّة العالم  الّسبٌل للخبلص من أجل القلٌلٌن فً كنٌسته فقط لٌعطٌهم الخبلص، بٌفتح هللا إن نما ٌتستثنً أكثر

ٌّز ضّد العالم ككّل. قال ٌسوع بوضوح، أّن ال أحد  ككلّ  لوقت الحق، فٌكون هللا بالّتؤكٌد، إله محاباة، ٌم

ٌّة المزعومة عكس ذلك  (.ٗٗ: ٌٙستطٌع أن ٌقبل إلٌه إن لم ٌجتذبه هللا اآلب )إنجٌل ٌوحّنا  تعتقد المسٌح

ٌّة ب . إن كان الّتحدٌد. تعلّم هذه المسٌح ًّ خطؤ، أّن هللا ٌدعو وٌحاول أن ٌخلّص الجمٌع فً هذا الوقت الحال

ٌّة الّساحقة من البشر ٌعرفون القلٌل أو ال  األمر كذلك، ا على هللا. ألّن األكثر ا عظٌمًّ فإّن إبلٌس ٌحقّق نصرًّ

 أو عن الخبلص من خبلله.شًء، عن المسٌح 

 

 للخالص ًّ زمننظا  

ٌّة لمنح الخبل ٌّة لكّل شخص مخلوقتدعو خّطة هللا الّربٌس ، إّنما تدعو خّطته للقٌام بذلك ص والحٌاة األبد

. ًّ  وفق نظام زمن

ٌّن وعمل محّدد.  المدعّوون إلى خارج العالم وإلى الكنٌسة فً هذا الّزمن، هم مدعّوون من أجل هدؾ مع

ٌّة ككّل. هم مدعّوون فً زمن هذا  ا لمساعدة اهتداء البشر العمل المحّدد كان لجعل الّتدرٌب الّروحً ممكنًّ

س وباقً العالم. سٌدعى باقً العالم فً زمن ٌطرد فٌه إبلٌس، وٌساندهم ٌٌحاربهم إبلفً، هم مضطهدٌن 

ٌٌّن فً ملكوت هللا.ك الّزمن، أزلالذٌن ٌكونون قد أصبحوا فً ذا وٌساعدهم المسٌح والقّدٌسٌن  ل

ٌّة المزعومةقد أ ٌّة" الّتقلٌد  الّثانٌة كورنثوسلهذا الواقع )رسالة  ،عمى إبلٌس عقول العالم الكافر و"المسٌح

ٌّة مزعومة )رإٌا ٌوحّنا  م(. خدع إبلٌس العالم كلّه، بمن فٌهٗ: ٗ ٌّة" تقلٌد  (.٤: ٕٔ"مسٌح

ٌٌّن المزعومٌن وال  ٌٌّن القادتهم العلماء ال المسٌح ٌّة التً جاء ٌسوع بلهوت الٌوم، ٌفهمون األهداؾ األساس

 !من أجلها المسٌح

 

 لماذا أتى ٌسوع

العالم  ٌسوعلم ٌؤت ٌسوع لٌخلّص عالم إبلٌس، بٌنما ٌجلس هذا األخٌر على العرش ٌخدعهم. سٌخلّص 

ا، ٌسوع منذ أكثر من  لٌس لٌحكم وال  عام؟٤ٓٓٔعند مجٌبه الّثانً، عندما ٌتّم إبعاد إبلٌس. لماذا جاء إذًّ

 لٌملك فوق كّل األمم، وال لٌخلّص العالم فٌما ال ٌزال إبلٌس ٌحكم فوقهم.

ٌّة وصول "آدم الّثانً". قد جاء أّوالٍ لٌتؤّهل حٌث أخفق آدم األّول، لٌحّل محّل المبلك  كانت والدته البشر

ا لٌعلن اإلقامة ، ٌحكم مع حكومة هللا. قاألرض عرشالّربٌس الّسابق لوسٌفورس، على  ًٌّ د جاء ثان

ٌّة  ٌٌّن. قد جاء  لملكوت هللاالمستقبل ٌّة )إنجٌل( لتبلمٌذه المختارٌن المستقبل وٌعلّم تلك البشرى الّسعٌدة النبو

ا لٌؤخذ على نفسه، بصفته خا حّتى نستطٌع أن  –قنا المباشر، جزاء خطاٌانا بموته على الّصلٌب لثالثًّ

ٌّةا، من أجل أن ٌقٌمه هللا من األموات، جاعبلُ نتشارك العالم. وقد جاء رابعًّ  ٌّة األزل ممكنة  الحٌاة اإلله

ا على هذه األرض. وقد لشعب هللا، وب ٌّة الذٌن عاشوا ٌومًّ عد مجٌبه الّثانً، لكّل من ٌقبل من بٌن كّل البشر

ا، لٌقٌم  ا خامسًّ  لتتدّرب حّتى تحكم تحت رباسته. هللا كنٌسةجاء أٌضًّ
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   إبلٌسحكٌفً غضون ذلك، 

ٌّة  ،إبلٌس الماكر والّشرٌر بخفاءٌتسلّط فً ؼضون ذلك، ولمّدة أربعة آالؾ سنة، منذ أّول آدم،  وٌحكم بشر

إّنما ال  –ذاك  الّسلطةدون أّي اّتصال به أو معرفة عنه! هو ال ٌزال ٌجلس على عرش  هللاعن  قُطعت

ٌّة،  ٌدٌر حكومة هللا، بل لتعٌش تحت ما هو بالّتحدٌد، المضاد لقانون كطٌؾ خبٌر، ٌتسلّط على كّل البشر

ا عن طرق هللا للمحّبة  –حكومة هللا  أي طرق الكبرٌاء والّطمع والمنافسة والّصراع والعنؾ، عوضًّ

 المتدّفقة والّتعاون والّسبلم والّسعادة والفرح.

ٌّن ، هٌرودس، أن ٌذبح على الفور، بعد والدة الّطفل المسٌح، سعى إبلٌس، من خبلل الملك الّرومانً المع

ا،  ًٌّّ (. لكّن هللا أنذر ٌوسؾ ومرٌم لٌهربا مع الّطفل المسٌح، ٘ٔ-ٖٔ: ٕالمستقبلً )إنجٌل مّتى  الملكجسد

 إلى مصر، إلى أن ٌموت الملك هٌرودس.

ا لٌبدأ باختٌار تبلمٌذه، وٌعلن لهم وٌعلّمهم رسالته من  عندما كان ٌسوع بعمر ٌوازي الّثبلثٌن، كان مستعّدًّ

، بتؽلّبه هللا ملكوتلٌحّل محّل إبلٌس وٌقٌم  ٌتأّهلإنجٌله. إّنما أّوالًّ، كان من اإللزامً أن  – إلى اإلنسان هللا

 على إبلٌس.

ٌّة وخطورة وحسومة، فً كّل أزمنة الكون. قد وصؾ هذا  كانت هذه رّبما، المواجهة والمعركة األكثر أهم

 بالّتفصٌل فً إنجٌل مّتى، الفصل الّرابع.

 

 ركة العصور العمالقة مع

ًٌّّا  –صام ٌسوع لمّدة أربعٌن ٌوم وأربعٌن لٌلة  من دون طعام أو ماء. لكن فً ضعفه الجسدّي، ُجعل قو

ا وحذقًّا وإتقانًّ  ٌُّا. استخدم إبلٌس اآلن قواه األكثر مكرًّ أن  فً الخداع. ال بّد أّنه اعتقد أّنه ٌستطٌع حّقًّا اروح

ًٌّّ  ٌفوق المسٌح دهاءًّ  ا أّنه كان اآلن ٌحارب لٌتفادى إطاحته عن عرش وٌخبطه روح ٌّدًّ ا. علم إبلٌس ج

 األرض.

ًٌّّا على حّد سما اعتبره الّنقاط األكثر ضعفًّاعلى ضرب إبلٌس أّول ضرباته  ًٌّّا وروح ، واء. بالّتؤكٌد، جسد

ا كامبلًّ، سٌضعؾ أمام أّي إؼراء للّطعام.إ والّضعؾ  ّن اإلنسان من دون أكل أو شرب لمّدة أربعٌن ٌومًّ

ا هو   !الغروراألكثر تؤّثرًّ

اإلنسان العادّي كان  –كنت ابن هللا"  إن" –استخدم الكلمة الّصؽٌرة الفّعالة إن  –"إن"، سخر إبلٌس 

 كنت ابن هللا؟ سوؾ أرٌك أّننً ابن هللا!" إنأجاب بتحّد: "ماذا تعنً،  لٌشعر باإلهانة والّسخط. وكان

ا". بكبلم آخر،  ذا، " إنلكّن إبلٌس قال بهجومه األّول ه كنت ابن هللا فقل أن تصٌر هذه الحجارة خبزًّ

. أطعم نفسك بشّدة. إصنع معجزة "ٌستطٌع ابن هللا أن ٌصنع العجابب. اثبت لً أّنك ابن هللا! أنت جابع

 بواسطة معجزة!"
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ا لها: "مكتوب لٌس بالخبز وحده ٌحٌا اإلنسان ا كلمة هللا ومطٌعًّ بل بكّل كلمة تخرج  لكّن ٌسوع أجاب مقتبسًّ

 من فم هللا".

اأوّ أخفقت  ا. أخذ ٌسوع إلى أورشلٌم وأوقفه على ل ضربة إلبلٌس واألكثر تؤثٌرًّ . لكّن إبلٌس ال ٌستسلم أبدًّ

 أّن ٌسوع هو ابن هللا.فً أعلى نقطة من الهٌكل. واستمّر ٌشّكك 

بكته بك. فعلى أٌادٌهم ٌحملونك ألاّل مكتوب أّنه ٌوصً مبل ه"إن كنت ابن هللا فاطرح بنفسك إلى أسفل. ألنّ 

ا  تصدم بحجر رجلك". اآلن، إبلٌس ٌقتبس من الكتابات المقّدسة. إّنما أساء استخدامها وحّرؾ معناها، تمامًّ

 كما ٌإّثر على العلماء لٌفعلوه.

ا ال تجّرب الّرّب إلهك". هذا مقتبس من سفر التثنٌة   لىٌشٌر إ، وٙٔ: ٙرجع إلٌه ٌسوع، "مكتوب أٌضًّ

ٌّة(، الذي أصبح المسٌح.  تجرٌب ٌهوه )فً العبر

ا، لم ٌستسلم إبلٌس.  لكن أٌضًّ

ا ثّم أخذ ٌسوع إلى جبل وأراه كّل ممالك األرض ومجدها. "أعطٌك هذه جمٌعها إن خررت ، عال جّدًّ

 وسجدت لً".

ٌّة.  الّسلطة لتكون لهلم ٌنكر ٌسوع أّن إبلٌس كان اآلن فوق كّل أمم العالم. كان هذا إؼراء  كان الفور

ا أّن ٌسوع سوؾ ٌرث كّل هذه الممالك بعد أكثر من  ٌّدًّ الحقًّا. لكّنه أؼرى ٌسوع  ٤ٌٓٓٔعرؾ إبلٌس ج

ٌّاهملٌثق بكبلم إبلٌس بؤّنه  ٌّة  سٌسلّمه إ . لكن ٌسوع قّرر أّنه حان الفور علىوٌعطً المسٌح سلطة عالم

 هذه المعركة العمبلقة من أجل حكم األرض. لٌنهًالوقت 

اأعطى ٌسوع عندها  ا  أمرا ٌّدٌظهر أّنه هو  أمر –مفاجبًّ  إبلٌس! س

ا. لكّن إبلٌس ال ٌستسلم. وهو لم  بسلطان"اذهب ٌا شٌطان!" أمره  ا مهزومًّ أعلى! وانسحب إبلٌس بعٌدًّ

 هللا الٌوم! كنٌسةٌستسلم حّتى اآلن. إّنه ال ٌزال ٌحارب ضّد 

 

 تأّهل ٌسوع

ا، ٌسوع المسٌح، آدم الّثانً! تأّهل ، قبل هللا ملكوتعن مجًء  اّرةالسّ  بشرىالأن تعلن  لم ٌكن باإلمكان أبدًّ

على  هللا ملكوتلٌستعٌد حكومة هللا وٌقٌم  تأّهل –ابن اإلنسان إبلٌس وتؽلّب علٌه  قاوم االن، تلك اللحظة.

ا لتحكم معه! تتأّهلأن  ةاألرض! لكن اآلن، ٌجب على الكنٌس  أٌضًّ

إلى خارج هذا العالم. كان المدعّوون فً  كنٌستهٌدعو أخرى، من أجل أن جاء ٌسوع، من بٌن أهداؾ 

 بالكلمة األشٌاء كلّ بالخطٌبة. لكّن هللا قد خلق  الموت جزاءكّل واحد قد أخذ على نفسه . ، ومن العالمالعالم

ٌّة جمعاء!  الذي صار ٌسوع المسٌح. لذا، حٌاة ٌسوع كانت أعظم قٌمة من حٌاة كّل البشر
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هو ورٌث والده وٌرث كّل أمواله. بن الملٌونٌر وأكثر الّرجال سلطة على األرض. إ بن أؼنىتصّور إ

ٌتخّصص قسم كبٌر منها له وهو ال ٌزال الوارث. ٌشعر هذا الّشاب بموّدة عمٌقة تجاه شاّب آخر. ٌرتكب 

ا، وٌؽرق ب ا لكّنه ٌعجز دٌون لمبلٌٌن الّدوالرات التً ال ٌستطٌع أن ٌدفعها. إنّ هذا الّصدٌق جرمًّ ه نادم كثٌرًّ

ٌّن بالمبلٌٌن من  على أن ٌخلّص نفسه من الّسجن بسبب الّسرقة. بدافع الّشفقة على صدٌقه، ٌدفع اإلبن الد

ٌُدفعماله الخاّص.  تحّرر فقد  –لم ٌعد ٌثقل علٌه بعد  –التزامه الهابل  –. ذنبه كامالا دٌن صدٌقه المذنب  و

 ٌل!ه الّثقمن جزابمن ذلك اإللتزام و

ٌّة ، ابن هللا، (الكلمةٌسوع )أن ٌجد األعلى. قبل  الموت جزاءوجلبت علٌها  –آدم األب  لحقت كّل البشر

 الموت جزاءوا من رتلك الكنٌسة، أن ٌتحرّ داخل إلى  ،كنٌسته، ٌجب على المدعّوٌن إلى خارج العالم

ٌّة الحٌاةاألعلى، حّتى ٌستطٌعوا أن ٌرثوا   !األبد

جزاء الموت  –جاء من أجله ٌسوع كإنسان إلى األرض، هو أن ٌدفع ذلك الجزاء أحد األهداؾ الذي 

ٌّة، كّل إنسان فً وقته! – األعلى  لٌس فقط للمدعّوٌن إلى كنٌسته، بل فً الّنهاٌة، لٌحّرر كّل البشر

ٌّة الخاطبة، سوؾ  الموت جزاءلكن بما أّن  ٌّة،  ٌنهًهذا الذي سٌدفعه ثمن البشر حُتفظ افقد حٌاته البشر

ٌّة.  بدفعه كآخر عمل بشرّي له، بعد أن ٌكون قد أنهى كّل أهدافه األخرى لحٌاته البشر

ا ل مع ذلك، فإّن هذا ٌعطً القارئ ! احفظ فً هللا كنٌسة لٌإّسسالذي أتى  ،ٌسوع هذا عظمةقدر إدراكًّ

ا، أّنه رؼم أّن الهوته الدنٌوّي بدأ عندما كان فً الّثبلثٌن من عمره  ٌّة(، لكّنه ذهنك دابمًّ )فً حٌاته البشر

ًّ كان  ا الح ًّ  – دائما ا! عظٌمةاألزل. كم  ذالذي وجد من – األزل ٌّة بعمر ثبلثٌن عامًّ  كانت تلك الحٌاة البشر

المرتكز على  رفض طرٌق إبلٌس – إبلٌسوٌسوع هذا، الذي كبر فً مدٌنة الّناصرة، قاوم وتؽلّب على 

، هللا ملكوتوٌقٌم على  هللا حكومة لٌستعٌدمواجهة عمبلقة، "، وتؤّهل فً آخر األخذالّذات وأسلوب "

 لٌحكم تلك الحكومة! حٌث أخفق آدم األّول، نجح ٌسوع، آدم الّثانً.

 

 لقب ٌعنً القٌادة ،"بطرس"

ا بعد المعركة الحاسمة للتؽلّب على إبلٌس، رأى اثنٌن من تبلمٌذ ٌوحّنا المعمدان، ٌسوع مع ٌوحّنا.  فورًّ

 أحدهما كان أندراوس، ابن ٌونا. كان ٌدعو أخاه، سمعان بن ٌونا.ع أن ٌلحقاه إلى منزله. طلب منهما ٌسو

ٌّة "ب تٌر"[ أي الحجر ٌنظر ٌسوع إلى سمعان وقال له، " أنت سمعان بن ٌونا. أنت ُتدعى صفا ]فً الٌونان

 (.ٕٗ: ٔ)إنجٌل ٌوحّنا 

ب وا معه ولٌرسلهم لٌكرزوا... وجعل ]لقّ ، نقرأ: "وأقام ]ٌسوع[ اثنً عشر لٌكونٗٔ: ٖفً إنجٌل مرقس 

ٌّة[ لسمعان اسم بطرس". وفقًّا لقاموس وبستر، لقب ٌعنً اسم مضاؾ مستمّد من المهنة.  بالّترجمة اإلنكلٌز

ا أو كنٌة، ٌكان لقب ب . كان بطرس أّول رئاسً مقرّ أو  رئٌسأو  قائدشٌر إلى طرس لمّدة قرون، لقبًّ ًّ ، دٌن

 من اُرسل لٌعلن أو لٌعظ".ل ٌعنً ". رسو، وربٌس الّرسلرسول
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ا لتؤسٌس الكنٌسة، اختار ٌسوع المسٌح الّرسول الّربٌس البشرّي،  ا، عند بدء الهوته الدنٌوّي، تحضٌرًّ إذًّ

ٌٌّن.  ٌّام أّول جماعة واألحد عشر اآلخرٌن األساس كان هإالء، مع األنبٌاء التً ُحفظت كتاباتهم منذ أ

. كان ٌسوع نفسه لٌكون، لٌس فقط المإّسس، بل لٌكّونوا أساس كنٌسة هللا )وأّمة( اختارها هللا، إسرابٌل،

 (.ٖٕ: ٘؛ ٕٔ-٤ٔ: ٕأفسس الّربٌس، و"حجر األساس" للكنٌسة )رسالة 

 

 متٌنالساس األأهّمٌة 

ا  ا أّن  –قبل سّن الثبلثٌن، كان ٌسوع نّجارًّ  األساسٌبنً بالحجر كما كان ٌبنً بالخشب. كان ٌعرؾ تمامًّ

 وضع أّوالًّ، قبل الهٌكل بحّد ذاته.ٌجب أن ٌ

: ٘ٔلكّن ٌسوع قد اختار بنفسه رسله. قال لهم الحقًّا، "لٌس أنتم اخترتمونً بل أنا اخترتكم" )إنجٌل ٌوحّنا 

ٔٙ ،ٔ٤.) 

بدأ ٌسوع اآلن ٌكرز باإلنجٌل الّرسالة، التً أرسلها هللا اآلب إلى العالم بواسطته، بصفته رسول هللا 

 الفصل األّول:  ،فً إنجٌل مرقس رأ عنها(. نقٔ: ٖ)مبلخً 

 . جاء ٌسوع إلى الجلٌل ٌكرز "بدء إنجٌل ٌسوع المسٌح ابن هللا..                  

  . وٌقول قد كمل الّزمان واقترب هللا ملكوتشارة ]ٌعلن، ٌعلّم[ بب                  

 (.٘ٔ-ٗٔ، ٔ: ٌٔل مرقس فتوبوا وآمنوا باإلنجٌل" )إنجملكوت هللا.                   

ومن إنجٌل مّتى، "وكان ٌسوع ٌطوؾ كّل الجلٌل ٌعلّم فً مجامعهم وٌكرز ببشارة الملكوت" )إنجٌل مّتى 

ٗ :ٕٖ.) 

ٌّة  سنشرح  الّساّرة البشرىبالّتفصٌل، فً الفصل الّسابع. كانت  هللا لملكوتهذه البشارة )اإلنجٌل( النبو

ٌّة على األرض عن ا ٌّة  عائلة هللاوالتً ستدٌرها  ،المستعادة لحكومة هللاإلقامة المستقبل ، ملكوت هللا –اإلله

. ًّ  لتحّل محّل عالم إبلٌس الّشّرٌر الحال

ٌّة المذهلة  مرفقة مع معجزات الّشفاء، تحوٌل الماء إلى الخمر  –إعبلن ٌسوع لهذه البشرى المستقبل

حشود هابلة. كان ٌعلّم تبلمٌذه لٌصبحوا  ومعجزات أخرى، سّببت الحماس العظٌم. لحقت به وبتبلمٌذه،

ٌٌّن، بٌنما كان هو ٌكرز بهذه البشارة للشّ   عب.رسله المستقبل

 

ٌّون ٌسوع  لماذا عارض الفّرٌس

ٌّون. كان  ٌّون والكتبة الّصّدوق انتشر إعبلن الخبر ووصل إلى اورشلٌم. هناك، ارتعب منه الفّرٌس

ٌّة، شؽل بع ٌّة دٌن ٌّون طابفة ٌهود ٌّة الفّرٌس ٌّة ثانو نت إّنما بالّنسبة إلٌهم كانت مهّمة. كا –ضهم مراكز حكوم

ٌّة حٌنها، تحكم فو ا اإلمبراطور ٌّون ملكًّ ا مع عمل محّدد، لئلشراؾ ق فلسطٌن. أرسل الّرومان ا وجٌشًّ ًٌّّ مركز

ٌّة. لكّن الّرومانٌّ  ٌٌّن الٌهود فً مراكز قد نوعلى الحكم فً الٌهود ا من الفّرٌس حكم ال دنى فًأ أقاموا بعضًّ

 ًّ ٌّون ، تحت رباسة الملك الّرومانً. كانت هذه مدن ا، ولم ٌكن هإالء الفّرٌس ٌّدًّ ٌّة تدفع ج وظابؾ سٌاس
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ٌٌّن، قد ٌرٌدون أّن ٌخسروا عملهم أو  ٌٌّن والّرإساء البلهوت سلطتهم على الّشعب. هإالء الحّكام الٌهود

األرض. ما أساءوا  أم  كلّ مة سوؾ تتولّى حكم علموا أّنه ٌعلن عن حكوأساءوا فهم رسالة بشرى ٌسوع. 

ٌّة" المزعومة ال تزال تسًء فهمه الٌوم. افترضوا أّن  وطبٌعة الّزمنفهمه هو  ملكوت هللا ذلك. و"المسٌح

ٌّة، وٌقٌم ملكوته  بنفسه ، أن ٌطٌحٌعتزم ،مخّربٌسوع هو  ا فً حٌاته البشر ٌّة فورًّ ٌّة الّرومان باإلمبراطور

 الخاّص.

. لذا مخّربٌنوالخٌانة، وٌخسروا أشؽالهم، وٌحكم علٌهم لكونهم  بالّتحرٌضّتهموا على الفور، ن ٌُ خافوا أ

 ٌسوع.نّددوا بفهم عارضوا و

ٌّة وإعدام ٌسوع. تضّمن  ًّ هذا للمعارضة الفّرٌس ا، الّسبب األساس ٌّة أبدًّ ٌّة التقلٌد حّقًّا، لم تفهم المسٌح

ٌٌّن  ٌّون سٌاس ًّ الّضمٌرالفّرٌس  .عدٌم

ٌّة بالّتحدٌد  ٓٓٔق.م. )حوالً  ٣ٌٕسوع، ربٌع عام  فً زمن الفصح خبلل الهوت  ٤ٓٓٔ –دورة زمن

 قبل أن أحفظ أنا أّول فصح لً(، صعد ٌسوع إلى أورشلٌم للفصح. –عام 

ًّ اسمه نٌقودٌم ا وفٌما كان هناك، جاء فّرٌس ه فً اللٌل. كان ٌخاؾ أن ٌعرؾ زمبلإس، لٌرى ٌسوع سّرًّ

ٌّون  ًٌّّا مع ٌسوع.الفّرٌس  أّنه تكلّم شخص

ٌّون[قال نٌقودٌموس ا". "ٌا معلّم نعلم ]نحن الفّرٌس  أّنك قد أتٌت من هللا معلّمًّ

ٌّونكان  ٌّاهو أّن ٌسوع كان  ونٌعلم الفّرٌس ا بإشعٌاء  !المس -ٙ: ٤وإشعٌاء  ٗٔ: ٢كانوا على معرفة تمامًّ

ٌّون ٖ٘وإشعٌاء  ٢ ًّ أّن ٌسوع هو المس ٌعلمون, كان الفّرٌس ٌح المتنّبؤ به. لكّنهم لم ٌفهموا إاّل ظهور مسٌح

ٌّة حٌنذاك! ٌّة الّرومان  واحد. لذا فهم افترضوا أّنه كان ٌخّطط لئلطاحة باإلمبراطور

ا إلى  كان ٌسوع ٌعرؾ بالّطبع، ماذا كانوا ، الذي سٌحكم كّل هللا ملكوتواقع أّن ٌفّكرون به. فانتقل فورًّ

 !القٌامةزمن  –زمن والدة الّروح الجدٌدة  ىحتّ  ،األمم، ال ٌمكن أن ٌقام

 

 "مسألة "الوالدة من جدٌد

ا، " ٌّة[ أجاب ٌسوع فورًّ الحّق الحّق أقول لك إن كان أحد لم ٌولد من فوق ]من جدٌد، فً الّترجمة اإلنكلٌز

 ال ٌقدر أن ٌرى ملكوت هللا".

ال هم الوالدة من رحم األّم. الٌوم،  –لكن نٌقودٌموس لم ٌفهم ذلك. كان ٌعلم أّن الوالدة هً أمر واقع 

ٌّة ٌعرفون حّتى ذلك! هم ًّ الحقٌقة  مّرة ٌنكرون والدة حقٌق . هم ٌبعدون بشكل روح ًّ ثانٌة ككابن روح

ا ٌقبل المسٌح كمخلّصه، ٌشّكل الوالدة من جدٌد. خدعهم إبلٌس،  الحّقة، وٌفترضون أّن مجّرد القول أّن أحدًّ

 اآلخرٌن.وهم بدورهم، خدعوا المبلٌٌن 

 قال نٌقودٌموس، "كٌؾ ٌمكن اإلنسان أن ٌولد وهو شٌخ. ألعلّه ٌقدر أن ٌدخل بطن أّمه ثانٌة وٌولد".
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ًٌّ  بساطةإّنما نٌقودٌموس لم ٌدرك  –ٌسوع المعنى اآلن  بّسط ٌٌّنالكبلم، وال الهوت  .الٌوم أو القادة الّدٌن

من الماء والّروح ال ٌقدر أن ٌدخل ملكوت هللا. "الحّق الحّق أقول لك إن كان أحد ال ٌولد أجاب ٌسوع، 

 (.ٙ-٘: ٖ" )إنجٌل ٌوحّنا روح هووالمولود من الّروح  جسدالمولود من الجسد هو 

ٌّون عن اللعلم اكان ٌ ٌّة. كانوا ٌّ دمعموفّرٌس ٌٌّن إلى الٌهود ة بالماء. فقد عملوا بها ألعوام، فً تحوٌلهم الوثن

(. كان ٌجب أن ٗ: ٔعمادة الّتوبة "لؽفران الخطاٌا" )إنجٌل لوقا  –ن ٌعرفون عن عمادة ٌوحّنا المعمدا

ا، ٌسوعٌكون ما عناه  ا، تأّن المع –بالّنسبة لنٌقودٌموس  واضحا ٌّة بالماء كانت تقلٌدًّ لبدء  احضٌّرًّ مود

 من جدٌد بالّروح. الوالدة

مكّون  –فاٍن  إنسانسان هو ٌسوع مّرتٌن حٌن قال، "المولود من الجسد هو جسد". المولود من اإلن أوضح

ا بعد، بل  –" روح هومن األرض. "المولود من الّروح  ماّدةمكّون من  –من لحم ودّم  ال ٌعود إنسانا

! ال ٌعود مكّون من ماّدة أو جسد.ٌتكّون من روح ًّ  ، أزل

رن المولود من شرح ٌسوع بعد أبعد من ذلك، "ال تتعّجب أّنً قلت لك أّنه ٌنبؽً أن تولدوا من فوق". ثّم قا

حٌث تشاء وتسمع صوتها لكّنك ال  اإلنسان. "الّرٌح تهبّ  ال تراها عٌن –جدٌد إلى الّرٌح الؽٌر منظورة 

 (.٣: ٖكّل من ولد من الّروح" )إنجٌل ٌوحّنا ٌن تؤتً وال إلى أٌن تذهب. هكذا تعلم من أ

ٌّون الٌو وال ٌفهمه القادة الدّ كهذا،  اواضحًّ  الكّن نٌقودٌموس لم ٌفهم كبلمًّ   !ٌن

ٌّبنا المّجانً، "ماذا تعنً الوالدة من جدٌد". ٌجب على كّل قارئ  لهذا الكتاب، أن ٌقرأ كت

ٌّة" لملكوت هللا.  ٌٌّن هذا، إلى "الخبلص" أو المرحلة "الّروح ٌتكّون هذا  لنأشار ٌسوع لممّثل الفّرٌس

ٌٌّن من لحم الملكوت ٌٌّن! هو لٌس مكّون من أناس فان ودم قد "قبلهم المسٌح"، وانضّموا إلى  من بشر فان

 دع المبلٌٌن من أعضاء الكنابس حول هذا الموضوع.كنٌسة من خٌارهم! رؼم ذلك، خُ 

 الّسبب – هدفها –هً الكنٌسة، وال لماذا هً الكنٌسة  ماالكنابس، ال ٌفهمون فً عضاء هإالء المبلٌٌن األ

 !وجودهال

رسالة بولس الّرسول فً صل القٌامة" فً الكتاب المقّدس، قارن تفسٌر ٌسوع بتفسٌر نٌقودٌموس مع "ف

 :٘ٔاألولى إلى أهل كورنثوس 

ٌّة وأدم األخٌر                   ا. صار آدم اإلنسان األّول نفَسا ح  "هكذا مكتوب أٌضًّ

                  . ًّ ًّ وبعد ذلك الّروحان ًّ أّوالًّ بل الحٌوان ٌَا. لكن لٌس الّروحان ا محٌ  روحًّ

. اإلنسان الّثانً الّرّب من الّسماء.                   ًّ  اإلنسان األّول من األرض تراب

ا. وكما هو الّسماوّي هكذا                   ٌّون أٌضًّ ًّ هكذا الّتراب  كما هو الّتراب

ا صورة                    ا. وكما لبسنا صورة الّترابً سنلبس أٌضًّ ٌّون أٌضًّ  الّسماو

ا ال ٌقدر أن ٌرثا                   ا ودمًّ ٌّها اإلخوة إّن لحمًّ  الّسماوّي. فؤقول هذا أ

 (.ٓ٘-٘ٗ: ٘ٔ األولى ملكوت هللا..." )رسالة كورنثوس                  
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ا،  ا وتكرارًّ هً  الكنٌسة! الّتعلٌم الّشعبً فً الكنابس الٌوم، هو أّن هللا ٌستنسخ نفسهإّنً أكّرر مرارًّ

ا ال ٌقدران أن ٌرثاملكوت هللا. لكن  ا ودمًّ  (.ٓ٘: ٘ٔ األولى كورنثوسملكوت هللا" )رسالة  "لحمًّ

 

 مّرة أخرى: لماذا الكنٌسة؟

 ! لماذا ٌنبؽً أن توجد كنٌسة هللا؟الكنٌسةهً  ولماذا الكنٌسة؟ ،هً إذن مالكن 

ا فً حٌاتهم. حقًّّ  –ورّبما لمعظمهم  –للكثٌرٌن  ٌلعب دوَرا فً حٌاتهم.  ، فإّن هللا الاال تلعب الكنٌسة دورًّ

ٌّة ومصالح. بالّطبع، هناك هللا لٌس فً عالمهم بشكل واٍع. بل  ٌمكن أن ٌتواجد فً أناس فقط، وأمور ماّد

اخباٌا البلوعً عند العدٌد من العقول، اإلفتراض الّساكن بؤّن هللا موجود. لكّنه ال ٌبدو  ٌّا  بالّنسبة إلٌهم. واقع

ا أّن اإلنسان  عّما هو، لماذا هو، أو عن أّي هدؾ أو معنى  العادّي لٌس لدٌه أّي تصّورهذا ٌعنً أٌضًّ

. مع ذلك، فإّن  ًّ ا. الكنٌسةلوجود هللا الح هً فً الواقع؟ ما  ذامالكن مّرة أخرى، لماذا؟  هو موجودة أٌضًّ

 الذي تخدمه؟ الهدف

ٌُعمل علٌه فً األسفل هنا. قد أعلن ذلك  هدفااقد رأٌنا أّن هناك  ونستون تشرشل أمام الهٌبة بالفعل، 

ٌّة للوالٌات المّتحدة ٌّة على األرض. وللعمل على هذا  سبب. هناك الّتشرٌع ، هناك الهدفلوجود البشر

ٌّة.   هً جزء مهّم من تلك الخّطة. الكنٌسةخّطة ربٌس

ا عن اإلطار الذ بلة الخالقة هو العا –ي أّدى إلى قٌام الكنٌسة. إحفظ فً ذهنك من وما هو هللا ال تؽفل أبدًّ

ٌّة، الذي ٌستنسخ نفسه اآلن فً اإلنسان.  اإلله

المسٌح حكومة هللا على األرض، سٌحتاج معه، وتحت أمرته،  ٌستعٌدإحفظ فً ذهنك أكثر: من أجل أن 

ا مإّهبلًّ  ٌّةمن  امنّظمًّ و طاقمًّ وا وفاءهم لحكومة تإبلٌس الّزابؾ، وأثب قرفضوا طرٌ أفراده – كائنات ألوه

 باّرة!ال هللاوطرق 

ٌّة العلٌا،  كنٌسة تّم تصمٌم ٌّة الكائناتذا الّطاقم المتفانً والمنّظم من ه لتحّضرهللا فً خّطته الّربٌس  .األلوه

ٌّة.أصبحت بذلك الكنٌسة، آ ٌّة هللا لمساعدته فً تحقٌق الخبلص للبشر  ل

ٌّة من  هدفه هو أن ٌستنسخ ذاته.  . قد أعلّنا أنّ هفهد إلنجازسنة،  ٢ٓٓٓتذّكر أّن هللا قد جّهز خّطة ربٌس

ٌعنً ؼرس صفة هللا إّنما فً الواقع، استنساخ ذاته ٌعنً اهتداء العالم من الخطٌبة إلى بّر هللا. هذا 

ٌّة الم ٌّة، فً داخل أوالد هللا المحتملٌن. فٌصبحون فً األخٌر أبناء هللا المولودٌن فً عابلة هللا.الّروح  ثال

حدة، بل بمراحل متتابعة، كذلك سوؾ ٌؤتً بالخبلص إلى هذا العالم بمراحل وكما أّن هللا لم ٌخلق دفعة وا

ٌّة. لذا، مّرة أخرى، لنشّدد امتتابعة.  ٌّة من أجل جلب الخبلص للبشر ٌّة ضرور لكنٌسة هً آلٌة تحضٌر

على أّن هدؾ الكنٌسة لٌس فقط إلعطاء الخبلص للمدعّوٌن إلى الكنٌسة، بل لتعلٌم وتدرٌب المقّدرٌن 

 مدعّوٌن إلى داخل الكنٌسة كآالت سٌستخدمها هللا لٌؤت بالعالم إلى الخبلص.وال
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ة المعلّمٌن" ٌّ  كنٌسة "كل

ٌّات للمعلّمٌن. ال تستطٌع الوالٌات بدء أو إدارة مدارس،  بتشبٌه. لنوّضح لدى والٌات عدٌدة فً أمٌركا، كل

ة هللا للمعلّمٌن، لتحضٌر حّكام ومعلّمٌن قبل أن تدّرب معلّمٌن لهذه المدارس. ٌمكن للكنٌسة أن تدعى كلٌّ 

ٌّة للعالم ككّل.لملكوت هللا، عندما ٌقّدم هللا فعبلًّ الخبلص والحٌاة األ  بد

ٌّة هللا لدعوة البشر المقّدرٌن إلى خارج هذا العالم، لٌتدّربوا لمراكز القٌادة فً  الكنٌسةصّممت  لتكون آل

 ن. لهذا ُدعٌت الكنٌسة، فً العهد الجدٌد، بواكٌر خبلص هللا.العالم الؽد، عندما سٌعلّمون وٌدّربون آخرٌ

ٌّةخطوات استلزم كّل هذا  ٌّنة حٌو ٌّة العلٌا!فً إجراء –كّل خطوة فً وقتها  – مع  ات خّطة هللا الّربٌس

ٌّة فً زمن خطٌبة آدم مؽلق بوجهنذّكر الفارئ اآلن، أّن الّروح القدس كان  عند تؤسٌس العالم. كان  البشر

ا على امحرّ  ٌّة ككّل حّتى ٌستعٌد المسٌح، آدم الّثانً، حكومة هللامًّ وٌطٌح إبلٌس عن عرش األرض.  ،لبشر

، الذي ٌتطّبق على كنٌسة هذا العهد، أّن ال أحد ٗٗ: ٌٙتوّضح الواقع مع إعبلن ٌسوع فً إنجٌل ٌوحّنا 

ا إلى الذ ٌقبل إلٌه إال إذا اجتذبه اآلب الذي أرسله. لهذا اُشٌر سة، فً العهد الجدٌد، على ٌن فً الكنٌمرارًّ

فالمدعّوون هم مقّدرٌن أن ٌدعوا. فهم ن. لهذا دعٌت الكنٌسة جٌل مختار. لهذا أّنهم مدعّوون أو مختارو

 بالفعل، قد جّندوا. هم لٌسوا متطّوعٌن.

 

ٌّون: مجّندون  ٌّون الحقٌق  ال متطّوعون –المسٌح

ٌّة الخاطبة أن تتصالح مع هللا اآلب. ٌجب علٌهم أّوالًّ أن ٌؤتوا  إّنه فقط من خبلل المسٌح، تستطٌع البشر

 إال إن اختاره هللا اآلب، وٌجتذبه بواسطة الّروح القدس.  أحد ٌستطٌع أن ٌقدم إلى المسٌح،للمسٌح. لكّن ال

لكن كلّما درست أكثر الكتاب المقّدس، وكٌؾ أّن هذه الحقٌقة هً  ة،ذهلٌمكن أن ٌكون هذا حقٌقة جدٌدة م

 ح هذا أكثر بالّنسبة إلٌك.ضّ ومثبتة فً كّل أنحاء العهد الجدٌد، ٌت

ٌّفة.ال نتعّجب إ ٌّة مخدوعة ومز ا. قد أعمى إبلٌس عقول مسٌح  ن بقٌت الكنٌسة وهدفها سّرًّ

ٌّة. ال ٌستطٌع أحد أن "ٌنضّم" إلى  أّي أحد "ٌنضّم إلى كنٌسة من اختٌاره"، لم ٌؤت إلى كنٌسة هللا الحقٌق

ٌّة. فً البداٌة، هللا اآلبكنٌسة هللا ٌؤتً به إلى توبة ووٌجتذبه بواسطة روحه،  الّشخص ٌختار هو  الحقٌق

ر فً كّل أسلوب حٌاته، ولٌس فقط ٌإمن وٌقبل بٌسوع المسٌح كمخلّصه ٌتؽٌّ فكاملة مفطر القلب، 

ا ٌصّدق المسٌح. تذّكر أّن المسٌح هو كلمة هللا. كان المسٌح هو كلمة هللا بشخصه.  الّشخصً، إّنما أٌضًّ

 ،بكبلم آخر، تصدٌق كبلم هللا –الكتاب المقّدس هو كلمة هللا مكتوبة. تصدٌق المسٌح هو تصدٌق ما ٌقوله 

 الكتاب المقّدس.

ا، مّرة أخرى,  ؟ الكنٌسة هً أبناء هللا المدعّوٌن )إلى خارج هذا العالم(. إّنها الكنٌسةهً  ولماذا ،هً ماإذًّ

ًٌّّا الذي سٖٕ: ٔأفسس  ؛ رسالة٢ٕ: ٕٔ األولى نثوسكورسالة جسد المسٌح )ر ا روح ٌكون (. إّنها كابنًّ
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ًّ الذي سوؾ ٌؤتً إلٌه  الهٌكلبعد قٌامته للخلود. ثّم تتزّوج المسٌح! إّنها  – ""عروس المسٌح الّروح

 (.ٕٔ: ٕأفسس  )رسالة المسٌح عند ظهوره الّثانً

ًٌّّا  إّنما بمعنى  (.٤ٖ-٢ٖ: ٢صعد ٌسوع وٌتمّجد )إنجٌل ٌوحّنا ٌ حّتىلم ٌكن من الممكن تؤسٌس الكنٌسة فعل

مع هابٌل،  حّتى رّبما –ما، بدأ هللا ٌدعو البعض لٌكّونوا تؤسٌس الكنٌسة مع ابراهٌم وأنبٌاء العهد القدٌم 

 (.ٕٓ: ٕأفسس  أخنوخ ونوح )رسالة

ا بعد أن تؤّهل للتؽلّب على إبلٌس، ٌدعو رسله المستقبلٌّ  ٌن. كانوا لٌشّكلوا مع األنبٌاء، وبدأ ٌسوع، فورًّ

 كورنثوس الكنٌسة )رسالة ورأسالكنٌسة، تحت رباسة المسٌح، الذي هو نفسه األساس الحقٌقً  أسس

 (.ٖٕ: ٘أفسس  ؛ رسالةٔٔ: ٖ األولى

ًّ ؼٌر الّطبٌعًاإلالّشخص العادي أّي فكرة عن ال ٌملك   – ذاته استنساخ، هلل القدٌر فً نجاز العظٌم العل

ٌّة  الكائناتمن  لمبلٌٌنإلى ا ٌّةالّروح الذي هو  ! أو عن المراحل المتعّددة الوجوه، للتطّورفً األخٌر األلوه

 بحاجة إلٌه فً أوّج كّل اإلنجازات المقّدسة!

 

 خطوة خّطة هللا: خطوة

ٌّة، التً ٌجب أن تُ  فذلك قد ال ٌستطٌع هللا أن ٌستعجل. ستكمل خطوة خطوة. تطلّب تطلّب خّطة أساس

 من جهة الخالق اإلالهً! ،وتصمٌم ال ٌتحّول لّصبرا

 هذا! ٌفهمونقلٌلون 

! رؼب الفه  –أن أتوق  –وضع هللا فً ذهنً عندما كنت فقط فً الخامسة من عمري، أن أرؼب 

 سلٌمان بالحكمة وأعطاه هللا حكمة أكثر من كّل من عاش.

ا، الذي ٌجب أن نمتلكه  ٌّدة لكّل  ! "فطنةالفه هذا  نتلّقىأن ٌع نستطكً ما هو األمر الّضروري إذًّ ج

ٌّة ٓٔ: ٔٔٔعاملٌها ]وصاٌا هللا[" )مزامٌر  ٌّة الّرابعة الواحدةاإلختبار (. الوص حفظ سبت  –، هً الوص

جعلنً أستسلم إلٌه  –! إّنما عندما ؼزانً إله رحوم ةكان نتٌجة صراع فً مقاومة هذه الوصٌّ  هللا. اهتدابً

ا، الوجأظهر أ –فً هذه الّنقطة  ٌّةتفاالته وب بحفظ سبوته واحٌضًّ هذا ٌصّور الّسبعة الخطوات  .الّسنو

ٌّام  ٌّة أم أ ٌّبنا المّجانً،"األعٌاد الوثن ٌّة المهّمة. )ُتشرح هذه الحقٌقة فً كت ٌّة المهّمة فً الخّطة الّربٌس الّروح

ٌّهما تختار؟"(. من خبلل هذه المعرفة وؼٌرها، المكشوفة  – هللا المقّدسة فً الكتاب المقّدس، أعطانً هللا أ

ا الجزء الّضروري لكنٌسته، فً تحقٌق هذا الهدؾ الممّجد! هدفهطرٌقة العمل على  فه   العظٌم! وأٌضًّ

ٌّة  بعد تمّرد آدم، وإبلٌس ال ٌزال على عرش األرض، هللا فقط ٌستطٌع أن ٌعرؾ كم ٌجب أن تجري العمل

 خطوة. تلو بالّتدّرج، بتؤٍن، خطوة
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ا ما فً الخلق الّنهابً لملكوت ال شّك  أّن إنسان باّر مثل هابٌل، أخنوخ ونوح، قد تّم استخدامهم لٌلعبوا دورًّ

ًّ بدأ  ًّ  على ٌعملهللا. إّنما هللا األزل ٌّة، من خبلل البطرٌرك ابراهٌم.الّنه هللا لعائلةالّتؤسٌس الفعل إسحق،  اب

ا من مرحلة ما قبل الّتؤس  ٌس.ٌعقوب وٌوسؾ، شّكلوا جزءًّ

أّول جماعة أو كنٌسة هلل. اُعطً لكنٌسة العهد القدٌم هذه،  –ثّم، من خبلل موسى، أقام هللا أّمة إسرابٌل 

ٌّون لٌصبحوا  روحه القّدوس! لٌسحكومة هللا، إّنما  ٌّة كائناتلم ٌولد اإلسرابٌل ٌّة. مع ذلك،  ألوه مستقبل

ًٌّّا فً برنامج هللاأتّمت إسرابٌل القدٌمة ا ضرور  األعلى. ، جزءًّ

ا من  نبٌاءأللكن، خبلل هذه األعوام، استمّر هللا بدعوته وتحضٌره   .كنٌسته أساسأفراد، لٌصبحوا جزءًّ

 

 الحصاد األّول –الكنٌسة 

ا، كانت لتكون  وماذا ٌّام هللا المقّدسة )األعٌاد ؟ كما ُصّورت فً ثلثالكنٌسةإذًّ  حصاد أّول(، كانت لتزوٌد أ

 ًّ ٌٌّن ٌتحوّ فعل ٌّة كائناتمكّونٌن  –لون إلى روح ، لبشر فان ٌّة التً جّهزت ألوه ا، الكنٌسة هً اآلل ! وأٌضًّ

ٌّة واستنساخ ذاته. إّنما  لتستخدم مع المسٌح وتحت رباسته، فً إتمام هدؾ هللا الّرابع لخبلص البشر

األّول  حصاد المولودسوؾ تكون  الكنٌسة. لكّن (ٌندوولم ٌسوا بعد)ل المنجبٌن هللا هً أبناء ةالكنٌس

ٌٌّن   !ومجد بسلطان( )والمسٌح هو رابد ذلك الحصاد( عند مجًء المسٌح، ٖٕ: ٕٔ)الّرسالة إلى العبران

منجبٌن ومحّضرٌن،  أنبٌاءطوال الّسنٌن، منذ إبراهٌم حّتى المسٌح، دعا هللا إلى خارج عالم إبلٌس، 

ٌٌّن فً تؤسٌس  .هللا! ٌسوع نفسه هو األساس األسا كنٌسةشركاء تمهٌد ًّ  س

دعا ٌسوع واختار ودّرب لٌبدأ معهم، رسله اإلثنا عشر، نوات والّنصؾ من كهنوته، سّ الخبلل الّثبلث 

 الّشراكة الّثانٌة فً الّتؤسٌس.

. علّم ودّرب رسله فٌما هو  ًّ خبلل كهنوته الّدنٌوّي البشرّي، أعلن ٌسوع علنًّا عن ملكوت هللا المستقبل

 ٌواصل عمله.

ا بؤمثال. للخبلص الذي كان ٌعظه الّشعب ٌدع ل لكّنه  لٌؽّشً، لٌخّبا  ؤمثال؟ب ولماذا، فقد تكلّم معهم ؼالبًّ

اٙٔ-ٓٔ: ٖٔعنهم المعنى )إنجٌل مّتى   ( الذي اُعطً لرسله المختارٌن لٌفهموا. كان هناك سبب مهّم جّدًّ

الكنٌسة لٌتحّولوا  كن بعد دعوة لخبلص العالم. دعا هللا أّوالًّ لماذا خّطة هللا، خطوة تلو الخطوة، لم ت

ا وكهنة )رإٌا ٌوحّنا البلهوتً  ٌّروا لٌكونوا ملوكًّ ٌؤتً لٌخلّص  عندماتحت رباسة ٌسوع  ،(ٓٔ: ٘وٌتؽ

العالم. بناء على ذلك، كشؾ الكثٌر من الحقٌقٌة للكنٌسة، التً كانت تتدّرب لمساعدة المسٌح فً خبلص 

ا مع ذلك، فإّن كنابس العالم تعلّم المذاهللعالم. العالم. لكّن الّزمن لم ٌؤت بعد لكشؾ هذه الحقابق  ب معاكسًّ

ا لهذه الحقٌقة.   تمامًّ

 

 

 



144 
 

 اكتمال كهنوت ٌسوع الّدنٌويّ 

عند نهاٌة كهنوته الّدنٌوّي، أتّم ٌسوع الّتحضٌرات لتؤسٌس كنٌسته. فقد أنهى العمل الذي جاء كإنسان، 

 خطاٌانا.رّي من أجل نفسه ذنبنا البشمن ثّم أسلم حٌاته على الّصلٌب. اّتخذ على  لٌقوم به.

ٌّة، فً كّل خطاٌا البشر. سٌستمّر إبلٌس بدفع  ل  إّنما إفهم أّن المسٌح ٌّتخذ على نفسه حّصة إبلٌس األساس

ٌّة  !جزاءه الخاّص طوال األبد

ع األساس الّربٌسً. شّكل رسله م –ضعت أسس كنٌسة هللا. المسٌح بنفسه هو الّرأس وحجر الّزاوٌة قد وُ 

ٌّة األساس.  أنبٌاإه بق

بحكمة وصبر،  ااستخدم تحّفظُ  بدء إعبلن بشارة الّرسالة. لكّن هللا - العمل بدءكان الّرسل متلّهفٌن على 

ا ا كّل مناسبة فً وقتها. إذًّ (، ٤ٗ: ٕٗقد أمرهم )إنجٌل لوقا و! ٌنتظروانّبه ٌسوع رسله وقال لهم أن  ،آخذًّ

 قّوة من األعالً". تلبسوا أن إلى"فؤقٌموا فً مدٌنة أورشلٌم 

ٌّام، كان ٌوم العنصرة الّسنوّي، المدعو فً األصل، عٌد الباكورة )عدد   (.ٕٙ: ٣ٕبعد عشرة أ

 !الكنٌسة تأّسستفً ذلك الٌوم، جاء الّروح القدس! فً ذلك الٌوم، 

ٌّام هللا اإلحتفالٌّ أّول البواكٌر لملكوت هللا. تُ  إلىك الٌوم لرمز ذاٌ . أّول قسمة، حصاد صّور أ ًّ من  هللا الّروح

ٌّة كائناتٌصٌرون  –حصاد هللا الّروحً للبشر الذٌن سٌولدون فً األخٌر من هللا  ! الكنٌسةهً  – ألوه

ا من  ا باألنبٌاء األقدمٌن، هم جزءًّ . هللا كنٌسةلهذا، كّل من سٌولد فً ملكوت هللا عند عودة المسٌح، بدءًّ

 (.ٕٔ-٤ٔ: ٕأفسس  ا من أساس الكنٌسة )رسالةحّتى أنبٌاء األزمنة القدٌمة هم جزءًّ 

ٌّرون إلى الخلود، عند مجًء المسٌح فً  –األنبٌاء، الّرسل واألخوة فً الكنٌسة   المجدسٌقوم جمٌعهم وٌتؽ

 !والّسلطان

ا من جدٌد إلى ملكوت  الكنٌسة كلّ لذا، فإّن  . سوؾ ٌكونون هللاتكّون أوابل كّل البشر الذٌن سٌولدون أخٌرًّ

ٌّة كائنات  !ألوه

(، كّل الذٌن ٌعتقدون أّنهم سبق و"ولدوا من جدٌد". على ٤: ٕٔكم كانوا ضالٌّن )رإٌا ٌوحّنا البلهوتً 

ا  ٌّبنا المّجانً "ماذا تعنً تحدٌدًّ  الوالدة من جدٌد؟" –القارئ أن ٌطلب كت

 

 فقط ٌنن، للقلٌلاآل الخالص

العالم  قطعقد  لماذا –تهم للخبلص حّتى اآلن فقط قد تّمت دعو قلٌلون لماذا إفه قبل أن نستكمل بعد، 

ٌُحكم العالم بعد  لماذا –ككّل عن هللا  ا"! لماذا –لم  ا" وال "ضابعًّ  هو لٌس "مخلّصًّ
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أن  –وٌطٌح به  إبلٌسؽلّب على ٌت أن –فشل قد حٌث آدم  ،ٌتؤّهل ابن آدم أن وإلىلم ٌتؤّهل ابن آدم،  إن

ال  – هللا حكومةال ٌستطٌع أحد أن ٌستعٌد  –دٌة العالم من إبلٌس ٌتمّكن أن ٌدفع جزاء خطٌبة اإلنسان وف

ٌّة! ٌّة األبد  ٌمكن أن ٌعطى الحٌاة األلوه

ٌّة العلٌا لتحقٌق  " الّذاتً الوجود، لٌولد من لحم الكلمةدعت " –استنساخ ذاته  – هللا هدفالخّطة الّربٌس

ابشرّي كابن آدم. إّنما تلك الخّطة دعته   !هللالد الوحٌد المنجب ابن لٌولد كالو أٌضا

 عرش علىلٌحّل محّل إبلٌس  لٌتأّهل –المسٌح، والمسٌح وحده، ٌستطٌع أن ٌقهر وٌتؽلّب على إبلٌس 

 هللا، وٌصبحوا أبناء هللا، وٌقبلوا روح هللا! من خبلله فقط، سوؾ ٌتمّكن أبناء آدم أن ٌتصالحوا مع األرض

ٌّة كائنات ٌصبحوا – ا! الذٌن بهم ٌكون ،ألوه  هللا قد استنسخ ذاته أخٌرًّ

ٌّة رابعة ال تصّدق،  ًّ الذي صّممها !هدف أعلىمن أجل ٌا لها من خّطة ربٌس  !ك  عظٌ  هو هللا األزل

ا، دعت خّطة هللا الّرابعة هذه ! غٌر محكومٌن بعدبحكم الّضرورة، أبناء آدم فً اإلجمال، لٌكونوا  ،إذًّ

ا –تركهم هللا مع وسابلهم الخاّصة  ا لألخذكّل الٌقٌن أّنهم سوؾ ٌتبعون أسلوب إبلٌس " عالمًّ "، طوعًّ

ا.  وعمدًّ

ًٌّّا بعد، لكن "ٌحصدون ما قد زرعوا". سٌعٌشون هذه الحٌاة  إّنما فً ذلك الوقت، لن ٌحكم علٌهم نهاب

ٌّةللقضاءهللا من األموات فً قٌامة خاّصة  وٌقٌمه الخاطبة،  . ، فً نهاٌة الّسبعة آالؾ عام للخّطة الّربٌس

المسٌح وملكوت هللا قد استعادوا حكومة هللا  –طٌح به إبلٌس سبق واُ  –قد سبق المسٌح وتاب عن خطاٌاهم 

، لٌصبحوا عندها بخٌارهم الحّر، هللاإلى الّتوبة، لٌتصالحوا مع  ٌُدعواحٌنها ٌمكن أن  –على األرض 

ٌّة كائنات  !ألوه

اقد أبقى هللا العالم ككّل،  الّسبب ولهذا ا كما قد ع مقطوعًّ ، وفصل آدم ،جّدهم األعلىنفسه  فصلنه، تمامًّ

 عابلته، عن هللا.

 

 للعال بالّنسبة سّر هً لماذا 

ٌّها األخوة أن تجهلوا ٔٔأوحً لبولس الّرسول لٌكتب، فً رسالته إلى أهل رومٌة كما  : "فإّنً لست أرٌد أ

ٌٌّن"  –سرار للعالم للعالم( حدث "هذا الجهل" لهذه األبالّنسبة هذا الّسّر" )وهو سّر   –حّتى "للكهنة المسٌح

 ن ٌقام ملكوت هللا لٌحكم على األرض!إلى أ

ٌّون( مّرة ال تطٌعون هللا ولكن اآلن ُرحمتم بعصٌان هإالءوٌكمل بولس، "   ،فإّنه كما كنتم أنتم )المسٌح

ا برحمتكم. ألّن  ٌُرحموا هم أٌضًّ ا اآلن لم ٌطٌعوا لكً  ا فً  أؼلق هللاهكذا هإالء أٌضًّ على الجمٌع معًّ

 ".الجمٌعالعصٌان لكً ٌرحم 

فً كتابته: "ٌا لعمق ؼنى هللا وحكمته وعلمه. ما أبعد أحكامه عن الفحص  بولس وعند هذه الّنقطة، صرخ

 (.ٕٖ-ٖٓ، ٕ٘: ٔٔرومٌة  صاء" )رسالةوطرقه عن اإلستق
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ٌّة التً لم ُتدعى  ، وقد طّبقته أنا على كلّ إسرائٌلصحٌح، إّن الّرسول قد كتب أعبله بخصوص   –البشر

 إّنما هذا ٌتطّبق كذلك حّقًّا.

بٌنما الذٌن هم  –لتقهر إبلٌس  ،الكنٌسةدعا هللا وحّضر أنبٌاء العهد القدٌم. قد دعا وال ٌزال ٌدعو وٌحّضر 

 ؟اذالمٌكن علٌهم أن ٌتؽلّبوا على إبلٌس.  ل وقد تّم ابعادهم عن هللا،  ،لم تتّم دعوتهم الذٌن فً جهل اآلن،

 ؟الكنٌسة لماذا

حّتى ٌكون بإمكاننا أن نجّهز  –فً ملكوت هللا  المسٌح وتحت رئاسته معلنحكم  نتأّهلحّتى نتمّكن أن 

ٌّة للعال  وخالصهالّطرٌق   !للّدعوة الّنهائ

 :الكنٌسةعلى  فقط دعونً عند هذه الّنقطة أقتبس مقطعٌن من كبلم ٌسوع المباشر، الذي ٌتطّبق

هذا، ٌقول ٌسوع، "من ٌؽلب فسؤعطٌه أن ٌجلس معً فً عرشً كما ؼلبت أنا  لعشرٌنلكنٌسة القرن ا

ا وجلست مع أبً فً عرشه" )رإٌا ٌوحّنا   (.ٕٔ: ٖأٌضًّ

ا على األمم  للكنٌسةومن ثّم،  ا، ٌقول ٌسوع، "من ٌؽلب وٌحفظ أعمالً إلى الّنهاٌة فسؤعطٌه سلطانًّ أٌضًّ

 (.٢ٕ-ٕٙ: ٕ فٌرعاهم بقضٌب من حدٌد..." )رإٌا ٌوحّنا

ظهر ٌسوع بوضوح، لماذا تّمت دعوة البعض إلى خارج هذا العالم، فً هذا المقطع من الكتابة المقّدسة، ٌُ 

إلى داخل الكنٌسة، فً هذا الوقت الحاضر. لٌس ألّنه ٌحاول أن ٌخلّص العالم، ونحن جزء من العالم. لٌس 

ا ا وكهنة ٓٔ: ٘فً سفر الّرإٌا  فقط لنخلص ونكون فً ملكوته، إّنما، كما قال ٌسوع أٌضًّ ، لنكون ملوكًّ

 ؤت بالخبلص إلى هذا العالم.فنملك على األرض مع المسٌح وتحت رباسته، عندما ٌضع ٌده لٌ

 

 ضرورة التحّول الّتاّ  والعمٌق للكنٌسة

ص. إّنما، ن فقط، ولمجّرد الخبللى الكنٌسة اآلن، هم لٌسوا مدعّوٌال أستطٌع أن أشّدد كفاٌة، أّن المدعّوٌن إ

ٌّة فعلٌّ  ا وكهنة، ككابنات ألوه فً  هم فالذٌن ة ٌساعدون المسٌح فً خبلص العالم.من أجل أن ٌكونوا ملوكًّ

 الكنٌسة، ٌجب علٌهم أن ٌتحّولوا بصدق وإخبلص.

ا. أخشى أّن الكثٌرٌن، حّتى مّمن هم فً الكنٌسة، ال ًٌّّا ما  ال أستطٌع أن أوّضح هذه الحقٌقة كثٌرًّ ٌدركون كل

.ه ًّ  و التحّول الحقٌق

ًٌّّا من دون فهم بنٌة  التحّول ٌبدأ فً العقل، ومدارك العقل هذه التً ندعوها القلب. ال ٌمكن فهم هذا األمر كل

ا فهمعقل اإلنسان، كما تّم شرحه فً الفصل الّثالث من هذا العمل. ال ٌمكن أن ٌُ  ، إلى أن ُتكشؾ أبدًّ

ٌّة لذهنح البشرّي فً اإلالمعرفة من خبلل الكتاب المقّدس، حول رو  اإلنسان. نسان والّتركٌبة الفعل

، بإضافة الّروح البشرّي علٌه، هكذا اإلنسان المحّول  ًّ كما أّن العقل البشرّي ٌختلؾ عن العقل الحٌوان

 ٌختلؾ عن اإلنسان ؼٌر المحّول، بفعل إضافة الّروح القدس علٌه.
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ٌّة لعقل اإلنسان بالمقارنة مع عقل الحٌوان؟ ٌجب على إدراك هذا  ،كم أعظم هً الّطاقة واإلنتاج

 الفرق الّشاسع ما بٌن عقل محّول منقاد بالّروح القدس، والعقل ؼٌر المحّول. أن ٌوّضح ،اإلختبلؾ

(. الّشرط ٣ٔ: ٔٔال ٌقدر أحد أن ٌقبل الّروح القدس إن لم ٌتوب أّوالًّ. هللا ٌهب الّتوبة )أعمال الّرسل 

أي، فقط اإلٌمان باهلل وبالمسٌح، إّنما بما أّن المسٌح هو الكلمة أو القدس هو اإلٌمان. لقبول الّروح الّثانً 

 الّناطق باسم عابلة هللا، فهذا ٌعنً اإلٌمان بما ٌقوله.

. األسؾ اإللهً هو أعمق بكثٌر من الّندم. واألسؾ اإللهً ٌقود إلى الّتوبة. إّنه ال الّذهنالتوبة تعنً تؽٌٌر 

واّتجاه وهدؾ  الّذهنلسلوك سؾ الّصادر من القلب عن الخطاٌا الماضٌة، إّنما تؽٌٌر كلًّ ٌتضّمن فقط األ

ًّ  بالّسلوكالحٌاة. فً الواقع، الّتوبة تتعلّق أكثر  ا عن الّسلوك الماضً. كّفر دم المسٌح عن  المستقبل عوضًّ

ض الماضً. الّتوبة لٌست الّتكفٌر عن الّذنب ا ٌعو   عن ذنبك الماضً. دم المسٌح قد. ال ٌمكنك أن تفعل شٌبًّ

ًٌّّا.  دفع ثمن الّذنب الماضً. فقد مسح القابمة كلّ

ٌّر هو عندما ٌنضّم فكر هللا بالّذات إلنسان المتحّول هو إنسان ذات فكرا ًٌّّا. فكر متؽ ٌّر ومتحّول كل مع  ،متؽ

ا".  فكر اإلنسان. كما ٌقول هللا من خبلل بولس الّرسول، "فلٌكن فٌكم هذا الفكر الذي فً المسٌح ٌسوع أٌضًّ

ًٌّّا. ٘: ٕ)رسالة بولس الّرسول إلى أهل فٌلٌّبً  ٌّر كل (. الّروح القدس هو روح فكر سلٌم، الذي هو فكر متؽ

ٌّر كامل ومفاجا  رؼباته وأهدافه ونواٌاه.فً  فقد قام بتؽ

 

ٌّة ة التقلٌد ٌّ  خطأ المسٌح

ٌّر  ٌّة، ال ٌؽ ٌّة التقلٌد ا ما  ، اإلنسان إلىفً الواقع"الخبلص" فً ما ٌسّمى المسٌح إنسان جدٌد آخر. ؼالبًّ

"أعطوا قلبهم للّرّب"، ٌقول الكهنة والمبّشرٌن للّناس، أّنهم إن "تلقّوا المسٌح" فقط، إن "قبلوا المسٌح" أو 

ٌُقذؾ اإلنسان فورًّ  ل ما، ؼامض،. فهم قد سبق و"ولدوا من جدٌد". فكؤّن محو  فهم ٌخلصون ا ٌُنقر، ف

ا إلى  ا فً الواقع. ال ٌعلّم هللا فً  الّسموات عند الموتصعودًّ الذي ٌإمن به الكثٌرون، وهو لٌس موتًّ

الكتاب المقّدس أمر كهذا. ٌكشؾ هللا أّنه كما ٌموت الجمٌع فً آدم، كذلك سٌعٌش "الجمٌع" فً المسٌح 

ًٌّ  بواسطة القٌامة من الموت. فً أثناء ذلك، ٌكشؾ هللا أّن الموتى لٌس  بلقًّا.إط الدٌهم وع

ٌّر. كانوا ال  القدٌمة معرفة ناموسه، إّنما لم ٌعطها أعطى هللا إسرابٌل روحه. فكرهم لم ٌتحّول ولم ٌتؽ

ٌٌّن. والفكر الّطبٌعً هو معاد لم ٌكن من تحّول فً إسرابٌل القدٌمة (. ٢: ٣رومٌة  هلل )رسالة ٌزالون جسد

ٌن فً إسرابٌل شؾ كٌؾ سٌتلقّى هإالء الذال خبلص. الفصل الّسابع والثبلثٌن من سفر حزقٌال، ٌك –

 إن أرادوا، فً قضاء العرش األبٌض العظٌم. القدٌمة روح هللا،

فكره. إلى أن تكشؾ معرفة لتجدٌد الذي ٌتلّقى الّروح القدس وٌنقاد منه، هو إنسان محّول. فقد خضع 

، ال ٌمكن فهم الخبلص الحقٌقً الّروح البشرّي فً اإلنسان، وٌمكن لروح هللا أن ٌّتحد مع الّروح البشريّ 

ٌّة والّسلوك اإلالهً.  بالكامل. ٌجب على المسٌحً أن ٌنمو وٌتطّور فً الّنعمة والمعرفة الّروح
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 لماذا ُدعٌت الكنٌسة أّوالا 

ا ضّد  عند هذه المرحلة، دعونً أشرح أكثر، لماذا ُتدعى الكنٌسة، بواكٌر خبلص هللا. بعٌد عن كونه تمٌٌزًّ

ٌّة  ٌّة العالم إلى الخبلص. دعونً األكثر ٌُدع بعد إلى الخبلص، إّنه بهدؾ دعوة بق الّساحقة للعالم الذي لم 

 لٌستنسخ ذاته. –فً خّطة هللا لخبلص العالم  أذّكركم مّرة أخرى، بوجود نظام محّدد متسلسل

؛ رسال ٖٕ: ٘ٔ األولى كورنثوس ٌرٌن )رسالةٌسوع المسٌح هو أّول البواكٌر. إّنه باكورة أخوة كث

ا أن ٌولدوا عند (. إّن الكنٌسة ُتدعى من أجل أن ٤ٌٕ: ٣رومٌة  ٌّروا، وٌتطّوروا فً سلوكهم، وأخٌرًّ تؽ

ا وكهنة تحت رباسة المسٌح، عندما ٌضع ٌده لٌخلّص  ٌّة، لٌكونوا ملوكًّ مجًء المسٌح الّثانً ككابنات ألوه

 العالم.

ٌّن، ستكون الكنٌسة مخلّصٌن مساعدٌن مع ا ًٌّّا، بمعنى مع لمسٌح. كان مطلوب أمران من المسٌح أساس

لٌخلّص العالم. أّوالًّ، كان من الّضروري له، الذي كان صانعنا كلّنا، أن ٌموت من أجلنا كلّنا، وبذلك أن 

ا عّنا. ال ٌمكن ألحد أن ٌقوم بذلك إال ٌسوع المسٌح وحد  ه.ٌدفع جزاء الموت عوضًّ

: ٘م المسٌح. ستقرأ فً رسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة لكّن كثٌرون ال ٌدركون أّننا ال نخلص بد

إّنً أكتب هذا  بالقٌامة من الموت. –، أّننا نتصالح مع هللا اآلب بموت المسٌح، لكّننا سنخلص بحٌاته ٓٔ

ن الكثٌر عن قٌامة وٌدعوه العالم "أحد الفصح". الٌوم، قد قالت الكنابس والمبّشر حول ماالمقطع الخاّص 

ا عن قٌامة جمٌع من سٌخلص، وعن القٌامة التً بها ٌمكن للّناس أن المسٌح ا، لم ٌقولوا شٌبًّ ًٌّّ ، إّنما عمل

 ٌخلصوا.

وحده ٌسوع ٌستطٌع أن ٌقوم بالّتضحٌة وٌدفع ثمن خطاٌانا الماضٌة. لكّن العالم ٌجب أن ٌبحث عن 

ح، لتتزّوج ابن هللا عند عودته، الخبلص من خبلل حٌاته ٌعد القٌامة. الكنٌسة هً العروس المخطوبة للمسٌ

بعد قٌامة الذٌن فً الكنٌسة. عند بلوؼنا قٌامة األموات، بصفتها زوجة ابن هللا، وأعضاء عابلة هللا، لن 

 نكون فقط الورثة والّشركاء باإلرث مع المسٌح، إّنما بمعنى ما، سوؾ نكون شركاء فً اإلنقاذ.

فً  ،نٌسة فً القٌامة، شرٌكة فً الحكم تحت رباسة المسٌحستنمو عابلة هللا. كملوك وكهنة، ستكون الك

ا، ككهنة، شركاء فً اإلنقاذ معه  فً خبلص العالم. استرجاع حكومة هللا فوق كّل األمم. لكّننا سنكون أٌضًّ

 

 لماذا ضرورة البواكٌر 

بلل عهد قبل الخبلص خاآلن، لماذا كان من الضرورة القصوى، أن ُتدعى الكنٌسة إلى خارج العالم لت

؟  الكنٌسة هذا، ًّ  بٌنما اُبقً باقً العالم فً ظبلم وخداع روح

، كان من الّضروري له، كآدم الّثانً، أن ٌفعل ما فشل  ًّ قبل أن ٌتؤّهل ٌسوع لٌصبح منقذنا وملكنا المستقبل

ا عنه، ختار أن ٌقهر إبلٌس وٌ –آدم األّول أن ٌقوم به  لتحكم معه  . إن كانت الكنٌسةكر وحكومة هللافِ عوضًّ

إن كانت الكنٌسة لتكون كهنة وملوك، ٌساعدون تحت رباسة المسٌح فً خبلص العالم،  –وتحت رباسته 

ا أن ٌتؤّهل الذي فً الكنٌسة، فً مقاومتهم إبلٌس وقهره.  كان من الّضروري أٌضًّ
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ٌّة اآلخرٌن الّساحقة، عندما ٌؤتٌهم الخبلص. لن ٌؤتٌهم الخبلص إ ٌُبعد إبلٌس. لن ٌتطلّب ذلك من أؼلب لى أن 

 ًّ ٌّة العالم، عندما قال ٌسوع، "ال ٌقدر أحد أن ٌقبل إل ا عن الّتمٌٌز ضّد بق ا جّدًّ ا، فؤنت ترى، أّنه كان بعٌدًّ إذًّ

(. كان من الّضروري أن ُتدعى الكنٌسة فً وقت ٗٗ: ٙإن لم ٌجتذبه اآلب الذي أرسلنً" )إنجٌل ٌوحّنا 

للمركز  ٌقهر إبلٌس. وإاّل، لما كّنا نحن الكنٌسة، استطعنا أن نتؤّهلحٌث على كّل عضّو أن ٌبتعد وٌقاوم و

ا وكهنة فً ملكوت هللا خبلل ألؾ سنة. ،الّرابع  فً أن نكون ملوكًّ

 العظٌم. هدفها –الكنٌسة  لماذاهذا ٌفّسر 

 

 كٌف؟ -ة؟ مّ منظّ  هً هل الكنٌسة

 كٌؾ تعمل؟ – منّظمةهً  كٌف – الكنٌسةهً  مالكن 

بٌن األخوة فً كنٌسة هللا، كان الّتساإل بٌن القادة حول طبٌعة نظام الكنٌسة. فً ذلك  عندما أصبحتُ 

 كانت مّرتٌن كّل سنة. ،مإتمر عامّ ٌقوم على القٌام ب، كانت الكنٌسة منّظمة وفق نموذج ٤ٕ٢ٔالوقت، عام 

ٌّة ا واح كّل جماعة محلّ ا للمإتمر العام، فٌكون لها بذلك تصوٌتًّ ا واحدًّ ا على انتخاب ترسل عضوًّ دًّ

، على مسابل عقابد الكنٌسة وسٌاستها. ٌمكن للجماعة أن تتكّون من أعضاء قلٌلٌن، إلى حّد أن المسإولٌن

 ٌكون عددهم خمسة.

، كانت الكنٌسة منقسمة ٤ٖٖٔ. مع عام ٤ٖٓٔلكن اإلنقسام حول تنظٌم وحكومة الكنٌسة، بدأ حوالً عام 

أّسست مقّرها ؼادرت مقّرها الّرباسً فً ستانبري، مٌسوري، وإلى قسمٌن. نّظم قابدان كنٌسة جدٌدة، 

ٌّة. تبّنوا جهاز نظام ودعوه خطؤ، "نظام الكتاب المقّدس".  الّرباسً الجدٌد فً سالم، فٌرجٌنٌا الؽرب

ٌّن سبعة رجال بوا "باإلثنً عشر". قُّ لُ  – سبلًّ من اثنا عشر رجبلَ دعٌوا رتكّونت هذه المنّظمة الجدٌدة  ع

ٌّة. من ثّم، كان "الّسبعون" لمركز  أو سبعون  –الّشمامسة، ربٌسهم أمٌن الّصندوق ٌتولّى األمور المال

ٌّة. إّنما، لم ٌكن العدد الكافً من الكهنة المرتسمٌن  نقبلًّ شٌخ. كان هذا  الكنٌسة  فًعن سانهدرٌن فً الٌهود

 أكثر من نصؾ هإالء "الّسبعون". والٌشّكل

ٌّة الكا ٌّة هً منّظمة وفق الكنٌسة الّرومان ٌتبعه فً الّسلطة  لطة،س أعلى ، مع البابا فًالهرمًظام نّ الثولٌك

 مع مطارنة وأساقفة وكهنة. ،مجمع من الكرادلة وعشٌرة فً المقّر الّربٌسً فً الفاتٌكان

ٌّة( ٌّة )البرسبٌتار ٌّة ون فً الّسلطة. الكنٌسة الّتجمعهً منّظمة مع الكهنة أو القّسٌس الكنٌسة المشٌخ

 "حكومة بموافقة المحكوم". –الّسلطة العلٌا على الجماعة  )كونكرٌكاشٌونال(، تنتدب

وهكذا دوالٌك. كنابس عالم إبلٌس هذا هً منّظمة وفقًّا لنماذج من صنع اإلنسان. لكّن الكتاب المقّدس 

للحكومة  صٌؽة هللاٌعطً توجٌهات واضحة بما ٌخّص حكومة الكنٌسة. ٌسوع المسٌح هو رأس الكنٌسة. 

ٌّة. هللا اآلب هو رأس فوق المسٌح   المشّرع الوحٌد والّسلطة العلٌا. –هً بالفعل، هرم
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كما  ،، عن الوظابؾ والمراكز واإلدارات وموّظفٌهمٕٔالفصل  األولى كورنثوس هللا فً رسالة ٌشرح

 فً كنٌسته. هللاأقامهم 

ٌّه                   ٌّة أ  ا األخوة فلست أرٌد أن تجهلوا... "وأّما من جهة المواهب الّروح

 فؤنواع مواهب موجودة ولكّن الّروح واحد. وأنواع خدم موجودة ولكنّ                   

 موجودة ولكّن هللا واحد الذي ٌعمل الكّل فً أعمالالّرّب واحد. وأنواع                   

ا لكّل واحد الكّل... ولكّن هذه كلّها ٌعملها الّروح                    الواحد بعٌنه قاسمًّ

 بمفرده كما ٌشاء. ألّنه كما أّن الجسد هو واحد وله أعضاء كثٌرة وكلّ                   

 كذلك المسٌح  هً جسد واحدأعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثٌرة                   

ا اعتمدنا إ                   ا. ألّننا جمٌعنا بروح واحد أٌضًّ اأٌضًّ  لى جسد واحد ٌهودًّ

ٌٌّن ع كّنا ]فً الكنٌسة[                   ا..." )رسالةأم ٌونان ا أو أحرارًّ  كورنثوس بٌدًّ

                  ٕٔ :ٔ ،ٗ-ٙ ،ٔٔ-ٖٔ.) 

 

 كنٌسة واحدة بحكومة واحدة

واحدة  من الكنابس. الكنٌسة لٌست منقسمة. هناك كنٌسة العدٌدفقط. ال  واحدة كنٌسةالحظ خاّصة، هناك 

خبلؾ. اإلنقسامات التً عد فقط. لٌس كنٌسة والدة والكثٌر من البنات الكنابس الّصؽار التً انفصلت ب

ولٌس الكنابس  –. إّنها الكنٌسة التً ستتزّوج المسٌح فً القٌامة عند مجٌبه ل  تعد فً الكنٌسة تنفصل

مرتّدات. سٌتوّضح ذلك أكثر فٌما وبنات  ،التً انفصلت! هً لٌست كنٌسة أمّ  لٌس الفبات –المتضاربة 

 نستمّر.

ا، تدٌر الكنٌسة  ٌّات مختلفةالحظ أٌضًّ مختلفة أو أقسام  إدارات. ألّن فً هذه الكنٌسة الواحدة، هناك عمل

ٌّة )آٌات  ٌّة، مع مدٌر تنفٌذي فوق كّل قسم أو عمل  خّطة عمل(. تذّكر، المدٌر الّتنفٌذي ال ٌضع ٙ-ٗتنفٌذ

 ما قد وضع مسبقًّا من فوق. –ٌنّفذ وٌوّجه  –إّنه ٌدٌر  .دوال إجراءات وال عقائ

. إّنه ٌدٌر الّسٌاسات كوظابؾ مفّوضة ال ٌضع القوانٌنحّتى فً هذا العالم، فً الوالٌات المّتحدة، الّربٌس 

ٌٌّن فقط لٌشرفوا، ٌدٌروا،  ٌنّفذ القوانٌن –من قبل الكونؽرس  التً ٌضعها الكونؽرس. تضع الكنٌسة اإلدار

ٌّنة لهم من فوق.فّذوا الّسٌاسات واإلجراءاٌن  ت والعقابد، المع

 جسد ولكن: "فاآلن أعضاء كثٌرة ٕٓ، ؼٌر المنقسمة، مّرة أخرى فً اآلٌة الواحدةٌشّدد على الكنٌسة 

ٌّة، إّنما هو كنٌسة واحدة غٌر منقسمة –" واحد  هللا! تذّكر، إله واحد! حّتى هللا ٌتكّون من أكثر من شخص

ٌّة.هو عابل هذه. لكن لم  هللا لعائلةأبناء منجبٌن  –الذٌن هم فً الكنٌسة، هم أبناء سبق واُنجبوا  ة هللا اإلله

ٌّة ككائناتٌولدوا بعد   !ألوه

ا بعضها ببعض".ٕ٘الحظ آٌة  ا واحدًّ  : "لكً ال ٌكون انشقاق فً الجسد بل تهتّم األعضاء اهتمامًّ
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ٌّات العدٌدة إل ا " –من األعضاء  لٌس بتصوٌت –دارة هذه العمل ٌَ وضع هللا أناَسا فً الكنٌسة أّوالًّ رسبلًّ ثان

ا معلّمٌن" )آٌة  : ٗ(. أو كما أعلنه بتفصٌل أكثر، فً رسالة بولس الّرسول إلى أهل أفسس ٣ٕأنبٌاء ثالثًّ

 : "وهو أعطى البعض أن ٌكونوا رسبلًّ والبعض أنبٌاء والبعض مبّشرٌن والبعض رعاة ومعلّمٌن".ٔٔ

و "المرسل" مع رسالة بشارة المسٌح، بما فٌها اإلشراؾ على إعبلن هذه الّرسالة إلى العالم ه الّرسول

ٌّة بوسابل وأشخاص ؼٌر شخصه. ا اإلشراؾ فوق كّل الجماعات المحل أو الكنابس  اُعطً الّرسول أٌضًّ

ًّ كان لبولس الّرسول نظرة شاملة على كنابس العالم الو (.ٔ: ٙٔ األولى كورنثوس )رسالة  )رسالة ثن

 (.٣ٕ: ٔٔ الّثانٌة كورنثوس

ا  اُقٌموااألنبٌاء الذٌن  فً تؤسٌس الكنٌسة، هم أنبٌاء العهد القدٌم، الذٌن استخدمت كتاباتهم لٌشّكلوا جزءًّ

ًّ ألّي وتعلٌم اإلنجٌل وعمله. لم ٌذكر فً العهد الجدٌد، أّن  ،كبٌَرا من العهد الجدٌد أو  ةإدارٌّ وظٌفة  نب

 .ةرٌّ أو تبشٌ ةتنفٌذٌّ 

ٌّةو كان المبّشرون ٌقودون الكهنة وٌشرفون  ،ٌعلنون البشارة للّشعب، حّتى أّنهم كانوا ٌقٌمون كنابس محل

ٌّة تحت رباسة الّرسل فً  على بعض الكنابس تحت رباسة الّرسل. لذا، ٌمكن للمبّشر أن ٌتسلّم وظٌفة تنفٌذ

هم ثابتون فوق  ر لٌس بالّضرورة ثابت. القساوسةشّ أو فً عمل الكنٌسة الٌوم. المب ،المقّر الّرباسً للكنٌسة

ٌّة.  ٌّة أو مجموعة تابعة لكنابس محل لٌس بالّضرورة مبّشرٌن.  –ثّم وضع فً الكنٌسة معلّمٌن كنٌسة محل

فً نصوص أخرى من العهد الجدٌد. لذا، فً كنٌسة هللا  ا،دعون شٌوخًّ مع ذلك كّل الكهنة والمعلّمٌن ٌُ 

ٌّة. ّثم بعض الٌوم، هناك شٌوخ مبشّ  رٌن وشٌوخ ؼٌر مبّشرٌن. الّشٌوخ المبّشرٌن هم قساوسة كنابس محل

ٌٌّن فً الكنٌسة الٌوم.الّشٌوخ ؼٌر المبّشرٌن، ٌُ   دَعون شٌوخ محل

 

 الهٌكل الذي سٌأتً إلٌه المسٌح

 .  الكنٌسةانظعن المزٌد بعد 

ًٌّّا تلٌس –هً جسد المسٌح الّروحً  الكنٌسة ا دنٌو ًٌّّ ا علمان  منّظمةمع ذلك، فإّنها  ناد أو مإّسسة.، نظامًّ

ا ٌّد جّدا  .بشكل ج

ٌّة مع قّدٌسٌن وأهل بٌت هللا". الحظ،  ا بعد ؼرباء ونزالء بل رع ا: "فلستم إذًّ الحظ كٌؾ هً منّظمة تمامًّ

ٌّة  عائلةهو  هللا، كما أّن عائلةالكنٌسة هً   "أهل بٌت هللا". أكمل: –إله

ٌٌّن على                     أساس الّرسل واألنبٌاء وٌسوع المسٌح نفسه هو حجر"مبن

ا"  –الكنٌسة هً بناء  –الّزاوٌة الذي فٌه كّل البناء"                    ا معًّ  "مرّكبًّ

ا)                   ا منّظما دا ٌّ  جزاء مجتمعة وتعمل مع بعضها البعض فًكّل األ – ج

ا فً الّرّب. الذي فٌه"ٌنمو ه –انسجام وعمل جماعً(                     ٌكبلًّ مقّدسًّ

ا مسكنًّا هلل فً الّروح" )رسالة                    ٌٌّن معًّ ا مبن  أفسسأنتم أٌضًّ

                  ٕ :ٔ٤-ٕٕ.) 
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تكشؾ هذه الكتابة المقّدسة بوضوح، الهٌكل الذي سٌؤتً إلٌه المسٌح الممّجد حاكم العالم، عند مجٌبه 

 ٓٗفً أورشلٌم، قبل ظهور المسٌح. إّنما الفصل  مقّدسة تتنّبؤ عن بناء هٌكل ماديّ ابة الّثانً. ال ٌوجد كت

 بعد عودة المسٌح. من سفر حزقٌال، ٌصؾ بناء هٌكل

ا هٌكالا سوؾ تنمو حٌنها الكنٌسة لتصبح  ًّ الذي سٌؤتً إلٌه المسٌح  – مقّدسا ا كما  –الهٌكل الّروح تمامًّ

 فً أّول مّرة. خشب،من حجر ومعادن و جاء إلى هٌكل ماّديّ 

ا"  الحظ بعد: "... الذي هو الّرأس المسٌح ا معًّ ا بمإازرة  – منّظمة –الذي منه كّل الجسد مرّكبًّ "ومقترنًّ

ا، ٙٔ-٘ٔ: ٗكّل مفصل حسب عمل على قٌاس كّل جزء ٌحّصل نمّو الجسد..." )رسالة أفسس  (. مقترنًّ

ا، ا بعضهم ببعض، متماسكٌن معًّ ا  أي محاكًّ كؤّنهم مضؽوطٌن مع بعضهم البعض. هذا ٌظهر مقّربٌن جّدًّ

أن ٌكونوا موّحدٌن إلى حّد "ٌقولوا جمٌعهم  ،! إّنه مطلوب من الذٌن فً الكنٌسةمتناسقة، منّظمة وحدة

ا  (.ٓٔ: ٔاألولى كورنثوس  " )رسالةقوالًّ واحدًّ

ا أّمة فً العالم  ٌست للعالم كما نّظمها هللا. إّنما ل –إسرابٌل العهد القدٌم، كنٌسة العهد القدٌم، كانت أٌضًّ

ٌّة حكومتهاكانت  ٌّة هرم ٌّة"  –حكومة من األعلى إلى األسفل  –. كانت حكومة ثٌوقراط عكس "الّدٌمقراط

ا.  تمامًّ

. أعضاإها ال ٌقٌمون  منّظمة تحت الكنٌسة ًّ ٌّة، بشكل هرم فً الكنٌسة. هللا  المسإولٌنحكومة ثٌوقراط

 (.٣ٔ: ٕٔ األولى ٌسة )رسالة كورنثوسفً الكن موضعه ٌضع األعضاء كلّ فً

ًّ إن لم ٌجتذبه اآلب الذي أرسلنً" )إنجٌل ٌوحّنا أ ٌقدر أحدقال المسٌح بوضوح: "ال  (. ٗٗ: ٙن ٌقبل إل

 عن هللا! مقطوع هو العالم، باستثناء المدعّوٌن بشكل خاّص،

تحت رباسة المسٌح، فً الكنٌسة. قد ؼّطٌنا حقٌقة أّن هللا ٌضع المسإولٌن لٌخدموا على المستوى البشرّي، 

 –بالحكومة من الجماعة كلّها ال ٌنتخبونهم. إّنما فً كنابس هذا العالم، ٌعتقد البعض  األعضاء

ٌّة"  ٌّون(. نّظم ؼٌرهم ذاتهم إلى حكومة من كونكرٌكاشٌونال )التجمّ وٌدعون أنفسهم  –"الّدٌمقراط ع

ٌّون" )ال ٌّون(. البعض ٌتبع لوثر وٌدعون أنفسهم قساوسة وكهنة وٌدعون أنفسهم "برسبٌتار مشٌخ

ٌّون". البعض ٌتبع وٌسلً، الذي كان شدٌد المنهج، ودعو ٌّون". تعلّم البعض  ا"اللوثر أنفسهم "المنهج

ا لهذه العقٌدة الواحدةٌّ دمعموالحقٌقة عن ال رة "المعّمدون". أرادت إحداها الّسٌط ،ة وٌدعون كنٌستهم تبعًّ

ٌّة". ما اسم الكنٌسة التً أّسسها ٌسوع؟ ه، ودعتالكاملة على العالم كلّ  ٌّة"، أي "العالم  نفسها "الكاثولٌك

 

 ًّ  إس  الكنٌسة الحقٌق

 ى ٌسوع من أجل كنٌسته:صلّ 

ٌّها اآلب القّدوس احفظهم فً اسمك الذٌن أعطٌتنً لٌكونوا                    ا"أ  واحدا

 أحفظهم فً اسمك... أّما اآلن  كما نحن. حٌن كنت فً العالم كنت                  

 فإّنً آتً إلٌك... أنا قد أعطٌتهم كبلمك والعالم أبؽضهم ألّنهم لٌسوا                  
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 العالم. لست أسؤل أن تؤخذهم من  منالعالم كما أّنً أنا لست  من                  

 منعالم كما أّنً لست ال منالعالم بل أن تحفظهم من الّشّرٌر. لٌسوا                   

 (.٢ٔ-ٔٔ: ٢ٔ" )إنجٌل ٌوحّنا كالمك هو حقّ . حّقكالعالم. قّدسهم فً                   

ٌّة هذه، فً  اس . اثنتا عشر مّرة، كان هللا –باسم اآلب  سُتحفظقال ٌسوع أّن كنٌسته  الكنٌسة الواحدة الحقٌق

 رها!ٌالذي ٌقودها وٌحفظها وٌد رأسهاوع المسٌح هللا، وٌس! إّنها كنٌسة هللا كنٌسةالعهد الجدٌد، هو 

هو المشار إلٌه. لذا،  –الكنٌسة ككّل  –فً المقاطع الخمسة حٌث ٌظهر اسم الكنٌسة، جسد المسٌح الكامل 

 عندما نتكلّم عن الكنٌسة كلّها، بما فٌها أعضاءها على األرض، اسمها "كنسٌة هللا". إلٌك المقاطع الخمسة:

 ".كنٌسة هللا [ٌرعواٌحّذر الّشٌوخ حّتى "] ٣ٕ: ٕٓأعمال الّرسل  .1

ٌٌّن ٕٖ: ٓٔ األولى كورنثوسرسالة  .2  ".هللا ولكنٌسة: "كونوا ببل عثرة للٌهود وللٌونان

 ، وتخجلون الذٌن لٌس لهم".بكنٌسة هللا: "... أم تستهٌنون ٕٕ: ٔٔ األولى كورنثوسرسالة  .3

 ".هللا كنٌسةاضّطهدت  : كتب بولس: "ألّنً...٤: ٘ٔ األولى كورنثوس رسالة .4

 ".هللا كنٌسة"كنت أضطهد  –: تكّرر هذه اآلٌة، كبلم آخر آٌة أعطٌناها ٖٔ: ٔؼبلطٌة  رسالة .5

ٌّة،  ٌّة "كنٌسة هللا"،  ةالكنٌس كانت ُتدعىعندما كانت ُتذكر جماعة خاّصة محل ا على وكانت الحقٌق ؼالبًّ

 صلة مع المكان أو الموقع. إلٌك أربع مقاطع بعد:

 التً فً كورنثوس". هللا كنٌسة: "ٕ: ٔ األولى كورنثوس رسالة .6

 التً فً كورونثوس".  هللا كنٌسة: "ٔ: ٔ الّثانٌة كورنثوسرسالة  .7

ٌّة، كتب بولس لتٌموثاوس: ٘: ٖ األولى تٌموثاوسرسالة  .8 ًّ فً جماعة محل : بالكبلم عن شٌخ محل

 ".هللا بكنٌسة"وإّنما إن كان أحد ال ٌعرؾ أن ٌدّبر بٌته فكٌؾ ٌعتنً 

ًّ  هللا كنٌسة: "... ٌجب أن تتصّرؾ فً بٌت هللا الذي هو ٘ٔ: ٖ األولى تٌموثاوس رسالة .9 ". الح

.هً هنا كنٌسة هللا  ًّ  الح

ٌّة،  ٌّة بشكل جماعً، لٌس كجسد واحد عام، إّنما كمجموع كّل الجماعات المحل بالكبلم عن الجماعة المحل

آلٌات اإلثنا عشر التً تسّمً هللا". إلٌك آخر ثبلث آٌات من ا فً الكتاب المقّدس هو "كنابس همإسمنجد أّن 

 الكنٌسة:

 ".هللا لكنائسفلٌس لنا نحن عادة مثل هذه وال : "... ٙٔ: ٔٔ األولى كورنثوس رسالة .10

ٌّها األخوة صرتم متمّثلٌن ٗٔ: ٕ األولى تسالونٌكً رسالة .11 التً هً فً  هللا بكنائس: "فإّنكم أ

ٌّة فً المسٌح ٌس  وع".الٌهود

 ".هللا كنائس: "حّتى أّننا نحن أنفسنا نفتخر بكم فً ٗ: ٔ الّثانٌة تسالونٌكًرسالة  .12

ٌّة، إال إن  هللاذلك، وال كنٌسة هً كنٌسة مع  والتقالٌد  مستمّرة فً العقٌدة، هللكنٌسة كانت الحقٌق

ا لنموذج الكتاب المقّدس، ٌرأسها ٌسوع المسٌح، إنّ والّتنظٌم فً كّل الجهات ما هً ملك هللا اآلب، ، تبعًّ
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 ملكوتعن  البشرى الّسعٌدة، متّممة مهّمة المسٌح فً إعبلن حقٌقة هللاٌقّوٌها الّروح القدس، وتملك 

 للعالم ككّل. هللا

 .واحدة. هً تبقى منقسمةأن تكون  ٌمكن والفقط كذلك!  واحدةوهنالك كنٌسة 

ٌقولوا أن ٌؤمر الجمٌع فً الكنٌسة أن "أوحً لبولس الّرسول إلى أهل كورنثوس،  فً رسالتع األولى

ا ا فً ما ٌإمنون به أو ٌعلّمونه أو ٌبّشرون به.ن". ال ٌجب أن ٌكون اجمٌعه  قوالا واحدا  قسامًّ

 

ٌّة ة التقلٌد ٌّ  المسٌح

ٌّة"ال الكنابس العدٌدة المنّظمة، لكن ماذا عن كلّ  بعضها ٌضّم المبلٌٌن من  – مصّنفة تحت فبة "المسٌح

 : "سّر. بابل العظٌمة أّم الّزوانً ورجاسات األرض".٘: ٢ٔت كلّها فً سفر رإٌا ٌوحّنا األعضاء؟ وصف

ٌّبة؟ لٌست هً كذلك بالّضرورة، عن  هل ا س ٌّة عن هللا. قطعوعً أو بمعرفة منها. قد تّم هً إذًّ  عالم البشر

كلّه من قبل إبلٌس العالم  ُخدعال ٌزال إبلٌس على عرش األرض، بسلطان بعد سلطان هللا مباشرة! وقد 

قد (. المخدوعون ال ٌدركون أّنهم مخدوعون. إن أدركوا ذلك، لن ٌعودوا مخدوعٌن! ٤: ٕٔ)رإٌا ٌوحّنا 

ا فً إٌمانهم أّنهم على حّق!  ٌكونون صادقٌن جّدًّ

م من دانوا" ولم "ٌخلصوا". بالفعل، قلٌلون هلم "ٌُ  – حكموا بعدل  ٌُ هل اُدٌنوا؟ بالّطبع ال! هم بكّل بساطة، 

 !خداعهٌدركون عظمة قّوة إبلٌس ومدى 

ٌٌّن وال ٌدركوها. – غٌر منظورٌنهو الّشّرٌر والّشٌطانً. لكّنه كابن وقّوة  إبلٌسإّن   ال ٌراها البشر الفان

ٌّفإبلٌس هو   كنائسه(. ولدٌه ٘ٔ-ٖٔ :ٔٔالّثانٌة كورنثوس  "كمبلك نور" )رسالةالعظٌم! ٌظهر  المز

: ٔٔ الّثانٌة كورنثوسكهنة المسٌح )رسالة وعون به وٌعتقدون أّنهم "خّدام البّر" والّزابفة! كهنته هم مخد

 (. ٘: ٕٗ؛ إنجٌل مّتى ٘ٔ

ٌّة حّواء بمكرها هكذا ُتفسد                    "ولكّنً أخاؾ أّنه كما خدعت الح

   ٌسوعب كرزٌأذهانكم عن البساطة التً فً المسٌح. فإّنه إن كان اآلتً                   

ا آخر لم تؤخذوه واكرزآخر لم ت                    أو إنجٌبلًّ آخر به أو كنتم تؤخذون روحًّ

ا كنتم تحتملون... ألّن مثل هإالء                    هم رسل كذبة فعلة لم تقبلوه فحسنًّ

ٌّرون شكلهم إلى شبه رسل المسٌح                    وال عجب. ألنّ  ماكرون مؽ

ٌّر شكله إلى شبه مبلك نور. فلٌس                    عظٌّما إن كان الّشٌطان نفسه ٌؽ

ٌّرون شكلهم كخّدام للبّر. الذٌن نهاٌتهمخّدامه                    ا ٌؽ  تكون حسب أٌضًّ

 (.٘ٔ-ٖٔ، ٗ-ٖ: ٔٔأعمالهم" )رسالة بولس الّرسول الّثانٌة                   

ٌّرون شكلهم كخّدام الحظ أّن هذه الكنابس المخدوعة  ٌّة، وكهنتها "ٌؽ والّزابفة تعتقد أّنها الكنابس الحقٌق

ٌٌّن. وبالفعل، قد ٌكون العدٌد منهم صادقٌن بكبلم آخر، ٌظهرون أنّ  –للبّر"  هم كهنة ٌسوع المسٌح الحقٌق
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ا، كونهم هم أنفسهم، مخدوعون. لكّنه ًٌّّ ًّ كل لم ٌبّشروا به ، وهللا ملكوتعن  م لم ٌعرفوا إنجٌل ٌسوع الحقٌق

 !هللا كنٌسة(. وال هم ٌفهمون ما هو مكتوب فً هذا الكتاب عن ٗٔ: ٕٗ)إنجٌل مّتى 

 

ٌّة  حقٌقة جزئ

ٌّة، وبعض من "الكهنوت" الخاصّ العدٌد من الّطوابؾ البروتستانتٌ ٌّنة، خاّصة ن ، ٌقتبسون كتابات مقّدسة مع

ًّ الّصحٌحة، وإٌمانه ومحّبته إلخ... لك ٌّة، استشهد بها حول حٌاة المسٌح ّنهم ٌجهلون كتابات عدٌدة أساس

 فً هذا الكتاب. ٌبدو أّن إبلٌس ٌرٌد من المخدوعٌن أن ٌملكوا أجزاء من الحقٌقة.

ٌّة. هم ال ٌحملون عادة اإلسم الّصحٌح، كنٌسة هللا. وال هم ٌعرفون  لكّن هإالء ٌتعارضون مع حقابق محور

وهذا ٌعنً هم ال ٌملكون إنجٌل المسٌح الحقٌقً وال ٌبّشرون به.  –ملكوت هللا أو ٌبّشرون به أو عّما هو 

هم ال  آخرٌن. اهم ال ٌملكون حكومة هللا برباءن ٌسوع المسٌح، مع الّرسل والمبّشرٌن والقساوسة وشٌوخًّ 

 ٌعرفون ما هو الخبلص. ال ٌفهمون هدؾ هللا وخّطته.

ا، إّنما ال ٌّة، مضطهدة ومعاَرضة كثٌرًّ تزال موجودة، تملك هذه الّدالبل، وتثبت أّنها  كنٌسة واحدة أصل

ٌّة، حّتى بعد عام  ٌّة. وحّتى هذه الكنٌسة، قد فقدت الكثٌر من هذه الحقابق الحٌو ٌّة األصل الكنٌسة الحقٌق

ٌّة، منذ عام. ٣ٔ. قد استرجع على األقّل ٤ٖٖٔ ٌّة ومهّمة، إلى الكنٌسة الحقٌق  حقٌقة أساس

 

 ٌع أن ٌعرفالعقل البشرّي وحده ال ٌستط

ا عن  ا محّددًّ ا واضحًّ   هً. ولماذا الكنٌسةهً  ماإلى اآلن، لم أستطع أن أعطً شرحًّ

ٌّةعادة بالّطبع ولم ال؟ ٌفّكر الّناس ٌّة وماد عن  قطعه . ال ٌدرك الّناس ذلك، لكّنهم قد تّم فقط ، بؤمور حّس

ًٌّّا القّدوس، ال ٌستطٌع أن ٌ هللاهللا! الفكر البشرّي، إن لم ٌقبل روح  ال ٌستطٌع أن ٌعرؾ  –فّكر روح

ٌّة  ٌّة أو هدؾ وجود البشر. –معرفة روح  ال ٌستطٌع أن ٌفهم المشاكل واإلضطرابات والّشرور البشر

ا قد ٌكون للّناس  –لكّن الكنٌسة هً كنٌسة هللا. وأمور هللا هً سّر  ال ٌفهمها العقل الحٌوانً الّطبٌعً. إذًّ

ٌّة ما عن ما  . هللاهً الكنٌسة، لكّن هذا لٌس مفهوم  ماذالو هً فكرة بشر

هللا مع اإلنسان فً ٌومنا هذا، من خبلل كلمته المطبوعة، الكتاب المقّدس. لكن معنى الكتاب تواصل 

ٌّة، من دون روح هللا، ال تستطٌع أن تفّكر  . والعقول الّطبٌع ًّ المقّدس الحقٌقً المركزّي الّربٌسً، هو روح

ًٌّّا أو  ٌّة.ن تفهم المعرأروح ا، أكّرر مّرة أخرى، أنّ لجعلها  فة الّروح الكتاب المقّدس هو مثل  بعد أكثر سّرًّ

لعبة تركٌب القطع، مع اآلالؾ من القطع، التً من أجل فهمها، ٌجب أن توضع مع بعضها "أمر على 

 (. وتتطلّب إضافة الّروح القدسٖٔ، ٓٔ-٤: ٣ٕأمر. فرض على فرض... هنا قلٌل هناك قلٌل" )إشعٌاء 

ٌّة هذه مع بعضها بشكل صحٌح. وحّتى عندها، ٌتطلّب  إلى الفكر البشرّي لوضع "لعبة األحجٌة" الّروح

ولماذا" هً الكنٌسة للقارئ، مّرة واحدة الوقت واإلجتهاد والّصبر. لم ٌكن باستطاعتً أن أعطً "ماذا 

 بالكامل! الّسرّ بشكل موجز. أرٌد أن أكشؾ 
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ا، هً  ماذا  ؟الكنٌسةإذًّ

 

 "البواكٌر" لماذا

ا إلى خارج عالم إبلٌس. إّنه مإّنه  –جسد دعً من أجل هدؾ خاّص  مهذا الجسد الذي دعاه هللا خّصٌصًّ

ٌده حقًّّا لٌحّول العالم. لٌتمّكنوا ان ٌحكموا هللا ومعلّمٌن عندما ٌضع  اٌكونوا حّكامًّ لٌتدّربوا من أجل أن 

ا أن ٌتحّولوا أّوالًّ من بشر إلى كابنات وٌعلّموا العالم مع المسٌح وتحت رباسته. إّنه من ا لّضروري أٌضًّ

ا "بواكٌر" خبلص هللا )رسال ٌّة. هذا ٌفّسر لماذا دعٌوا تكرارًّ ٌّة، أعضاء لعابلة هللا األله ٌّة فعل أفسس ة ألوه

(. سّمً ٌوم العنصرة أصبلًّ عٌد الباكورة، ٗ: ٗٔ؛ رإٌا ٌوحّنا البلهوتً ٙٔ: ٔٔرومٌة  ؛ رسالةٔٔ: ٔ

دعوة الكنٌسة وتدرٌبها من أجل مهّمتها الخاّصة، قبل الّزمن الذي سٌعطً فٌه هللا الخبلص للعالم. وٌصّور 

ا بوضوح، إّن الّزمن لم ٌؤت بعد، عندما ٌفتح هللا الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة لعالم إبلٌس. بدل  لٌكن هذا مفهومًّ

مسبقًّا أن تتّم دعوتهم، لٌتحّضروا  تارونالمخأن ٌفتح الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة لعالم إبلٌس، اختار هللا 

ٌّة تحت رباسة المسٌح، عندما ٌفتح فعبلًّ هللا، الّسبٌل إلى  ا ومعلّمٌن، وٌكونوا فعبلًّ كابنات ألوه لٌكونوا ملوكًّ

ا، ٣ٕ: ٕشجرة الحٌاة أمام العالم كلّه. سٌكون هذا الّزمن، كما فً سفر ٌوبٌل  ، حٌث سٌسكب هللا أخٌرًّ

 ر.روحه على كّل بش

(، وهً آٌة ٕ: ٙ الّثانٌة كورنثوس )رسالة "اآلن ٌوم الخبلص"فً العهد الجدٌد، ٌقول المقطع خطؤ، 

، حٌث ٌقول إّنه "ٌوم خبلص"، ولٌس ٌوم الخبلص. فً الّنص الٌونانً ٣: ٤ٗمقتبسة من سفر إشعٌاء 

ا ال ٌوجد أل الّتعرٌؾ.  ذا هو الٌوم الوحٌد فقد أضافه المترجمون الذٌن خدعوا فً تصدٌق أّن هأٌضًّ

 لخبلص الجمٌع.

مجّرد أن "ٌنجحوا بالوصول إلى للٌس  –الخبلص  من أجل مجّردالحقٌقة أّن الكنٌسة لم تدع فقط و

 ثل الوزنات.ثل العشرة األمناء ومًّ مَ تؤّكد بوضوح فً ت –الملكوت" كما عّبر عنه الكثٌرون 

 

 ل األْمناءث  م  

ًّ الّذاهب إلى عرش هللا فً ٢ٕ-ٔٔ: ٤ٔفً مثل األْمناء )إنجٌل لوقا  (، ٌصّور ٌسوع كالحاكم الّشاب الؽن

ا من روح هللا القّدوس.  ا، ٌمّثل جزءًّ ا واحدًّ الّسموات لٌتلّقى ملكوت هللا. أعطى كّل واحد فً الكنٌسة باوندًّ

ٌّة. عن دما ٌعود هذا ٌعنً أّنه ٌجب علٌنا أن ننمو فً الّروح أو فً الّنعمة والمعرفة، خبلل الحٌاة المسٌح

المسٌح إلى األرض، بعد تلقٌّه الملكوت وقد تّم تتوٌجه، سوؾ ٌدعو الذٌن فً الكنٌسة للحساب. الذي 

كافؤ أكثر، سوؾ ٌُ  ة( عشر مّراتر فً الّنعمة والمعرفضاعؾ حّصة الّروح القدس التً تلقّاها )نما وتتطوّ 

ٌّة، سوؾ ٌحكم ؤّهل جّراء نمّو وتطّور عطى أن ٌحكم فوق عشرة مدن. الذي توٌُ  روحً بقدر نصؾ الكم

فوق خمسة مدن كمكافؤة له. تذّكر أّننا سنكافؤ وفقًّا ألعمالنا أو نمّونا الّروحً، إّنما الخبلص فهو هبة 

ٌّة. لكن ماذا عن اإلنسان الذي اعتقد "أّنه نجح ووصل إلى الملكوت"  من دون نمّو وتطّور روحً؟ مّجان

سوؾ ٌفقد الخبلص الذي اعتقد خطؤ أّنه ٌملكه.  –من الّروح القدس سوؾ ٌإخذ منه تلك الحّصة األولى 

إّنما لٌتؤّهل لٌحكم وٌعلّم تحت رباسة المسٌح فً الملكوت، ٌدع لمجّرد الخالص ! لم لن ٌصل إلى الملكوت
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ٌّد أن نبلحظ أّنه لن ٌكون الخبلص المفتوح  عندما ٌفتح هللا الّسبٌل فعبلًّ لكّل بشر على األرض. من الج

 العالم فً الؽد. – هللالذٌن فً عالم إبلٌس. سٌكون حٌنها عالم ل

 ( ٌوّضح نفس الحقٌقة.ٕ٘ثل األوزان )إنجٌل مّتى مَ 

 

 ثل الّزارعم  

( لماذا ٌكلّم ٓٔ)آٌة  موا المثل. سؤلوه. لكّن تبلمٌذ ٌسوع لم ٌفه٤-ٔ: ٖٔكذلك مثل الّزارع فً إنجٌل مّتى 

المدعّوٌن إلى خارج العالم ألجل مهّمة خاّصة، "قد اُعطً لكم أن مٌذه الجموع بؤمثال. أجاب ٌسوع تبل

تعرفوا أسرار ملكوت الّسموات. وأّما ألولبك فلم ٌعط". هذا مثل آخر ٌظهر أّن هللا ال ٌدعو اآلن العالم 

(. فقد شرح المثل ٖٔللفهم والخبلص. تكلّم ٌسوع إلى العالم ؼٌر المدعو بؤمثال لٌخفً المعنى )آٌة 

(. بعض المدعّوٌن فً عهد الكنٌسة هذا، ٌسمعون كلمة هللا عندما ٌبّشر ٖٕ-٣ٌٔذه المدعّوٌن )آٌات لتبلم

بها، لكّنهم ال ٌفهمون، وٌلتقط إبلٌس ما قد زرع فً قلوبهم. البعض ٌتلّقى الحقٌقة عندما ٌبّشر بها، بفرح، 

فً  ؼٌرهم ٌسمع وٌستجٌب ن وٌنصرفون.، ٌستاإواإلضطهادّسلوك؛ عندما لكن ٌنقصهم عمق الفكر وال

ا لكّنه لم ٌنمُ مثل الذي أ –وبملّذات العالم فبل ٌثمرون  البداٌة، لكّنهم مثقلون بكسب رزقهم ا واحدًّ  خذ باوندًّ

ٌّة. لكن، من بٌن اآلخرٌن المدعّوٌن إلى خارج العالم وإلى كنٌسة هللا، بعضهم  بالّسلوك والمعرفة الّروح

ًٌّّا  ا روح ٌّة،  ٖٓمّرة، وبعضهم  ٓٙثر، وبعضهم مّرة أك ٓٓٔأنتج ثمرًّ مّرة. هم ٌخلصون بنعمة هللا المّجان

ٌّة وسلطة بحسب أعمالهم.لكن فً الحٌاة البلحقة فً ملكوت هللا، سٌكافؤوا أو ٌُ   عطوا مراكز مسإول

هذا ٌعنً بحسب ثمارهم. والّثمار تعنً أكثر من قراءة الكتاب المقّدس المنتظم والّصبلة والحضور إلى 

 – ٖٕ-ٕٕ: ٘كنٌسة والتطّوع ألعمال الكنٌسة. هذا ٌعنً "ثمار الّروح" كما ٌشرحها فً رسالة ؼبلطٌة ال

مو فً الفرح، أي الّسعادة تؽمر عابلتك الخاّصة والجٌران نّ الر محّبة أكثر أو اهتمام أكثر باآلخرٌن، اظهإ

ٌن، الّصبلح واإلٌمان كما والّتواضع والّطٌبًّة واللطؾ تجاه اآلخر وكّل اآلخرٌن بسبلم. هو الّنمّو بصبر،

 وضبط الّنفس.

ا، هًالكنٌسة ذاك الجسد المدعّو إلى خارج عالم إبلٌس، لٌتحّضر كً ٌستعٌد، مع المسٌح وتحت  ، إذًّ

ًّ سوؾ ٌدعى إلى  نزعسٌُ هللا. سٌكون زمن  حكومةرباسته،  فٌه إبلٌس. سٌكون زمن حٌن كّل بشر ح

ٌّة  –، الخالدة، مع المسٌح الكنٌسة تحك القّدوس! سوؾ  هللابواسطة روح  الّتوبة والخبلص مع حٌاة أبد

! ًّ  مستبدلة حكم إبلٌس الحال

ا، هً جسد المدعّوٌن، الذٌن سٌشّكلون عند القٌامة،  . هذا الحصاد هو جنً بواكٌر حصاد هللاالكنٌسة إذًّ

ٌّة خالدة إ ٌّة بشر من لحم ودم، مكّونٌن من ماّدة، محّولٌن إلى كابنات ألوه الذٌن استنسخ هللا بالفعل  –اله

 ذاته بهم!

 

ٌّة  ال تزال الكنٌسة جسد

 هللا! هدفهو  عظٌ  ك خطوة خطوة؟ قلٌلون ٌدركون  –أتّم هللا ذلك ببطء  لماذا
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ٌّة عن هللا، حّتى مع وهب روح هللا القّدوس  وقطعبعد كّل هذه الّسنوات من ارتكاب الخطٌبة،  الحٌاة البشر

ٌّروا با ٌٌّن أكثر  –لتحّول األّولً، فالذٌن فً الكنٌسة هم أّوالًّ "أطفال فً المسٌح" للذٌن تؽ ال ٌزالون جسد

ٌٌّن.  بكثٌر من كونهم روح

 !إفه  هذا

 العرشأن تجلس مع المسٌح فً  –األرض  تحك أن  بعدتقدر  ال، كما دعٌت أّوالًّ فً هذه الحٌاة، الكنٌسة

 .ومة هللاحكأن تدٌر  –حٌث وضع هللا أصبلًّ لوسٌفورس 

ٌّة بدالًّ حكوم لهذا الّسببفً كنٌسته.  حكومتهوضع هللا  الّسبب ولهذا من  ة كنٌسة هللا هً ثٌوقراط

ٌّة. دّ ال ا للحكومة فً كنٌسته، رسل، مبّشرٌن، كهنة، شٌوخ مبّشرٌن وؼٌر الهذا الّسبب أقٌمقراط م هللا رتبًّ

ٌّة اإلٌمان ومع رفة ابن هللا. إلى إنسان كامل. إلى قٌاس قامة مبّشرٌن، "إلى أن ننتهً جمٌعنا إلى وحدان

ٌّة، إّنما األمر هو ٖٔ: ٗملء المسٌح" )رسالة أفسس  (. األمر لٌس أن "نصل إلى الملكوت" عند المعمود

ًّ وتطّور فً المعرفة والّسلوك الّصالح. لهذا  ٌّة الّشكل  الّسببنمّو روح ، من هللاحكومة من  –إّنها هرم

 !هللاالذٌن فً األسفل هم ٌحكمون  . وإالاألعلىإلى  األسفل، ولٌس من فلاألسفوق نزوالًّ إلى 

ٌّة! نفسهاإّنها الحكومة   التً سٌحكم بها المسٌح كّل األمم عند بداٌة األلف

أّثر إبلٌس بمكر على المنشّقٌن عن كنٌسة هللا، لٌصبحوا ممتعضٌن ومستابٌن على حكومة هللا  الّسببولهذا 

 من الكنٌسة!ض البعلهذا قد خرج  –

ٌّة"  –كنابس العالم  ٌّة التقلٌد ا. إّنهم ال ٌصّورون ٌسوع آت هللاتتكلّم عن حكومة  ال –"المسٌح العالم.  حاكما

الكتابات المقّدسة التً  –ٌرفضون  –إّنما فقط كمخلّص. هم ٌتؽاضون  –آت  كملكإّنهم ال ٌبّشرون بٌسوع 

ا  ٌرفضونلحكومة فً ملكوت هللا. وهذا ٌعنً، هم تتكلّم عن المسٌح كملك وحاكم آت، وعن حكم ا عمدًّ

بشارة المسٌح فً تعلٌمهم وتبشٌرهم! هم ٌعلّمون أّن اإلنسان قد سبق وخلص عند "تلقٌّه"  رسالة وٌحذفون

 ( المسٌح!على لحص)

عطى ، أن ٌُ أكّرر، الّشخص الذي ٌدعوه هللا وٌضٌفه إلى كنٌسته ال ٌقدر عند التحّول األّولً، وال عن بعد

 الحكم على األمم! سلطة

ا  ٌّة، جزءًّ ٌّة التمهٌد إّنه ٌدعى "طفبلًّ فً المسٌح". فقد تلقّى فعبلًّ، إن تاب وتحّول حّقًّا فً هذه الحال البشر

ا ٌشهد ألرواحنا أّننا أوالد ٙٔ: ٣من روح هللا القّدوس. نقرأ فعبلًّ فً رسالة رومٌة  : "الّروح نفسه أٌضًّ

 هللا".

ا قبل أن نتؤّهل لنحكم فوق مدن وأمم ونعلّم المحّولٌن.لكّننا نحتاج أن ن ًٌّّ  نمو روح

ًٌّّا:  كما قال بولس الّرسول إلى الذٌن فً كنٌسة القرن األّول الذي لم ٌكونوا ٌنمون روح

 "لكً ال تكونوا متباطبٌن بل متمّثلٌن بالذٌن باإلٌمان واألناة ٌرثون                  

ٌُقسم به المواعٌد                    قسمأ. فإّنه لّما وعد هللا ابراهٌم إذ لم ٌكن له أعظم 
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ا"ببنفسه قاببلًّ إّنً أل                    )الّرسالة إلى  اركّنك بركة وأكثرّنك تكثٌرًّ

ٌٌّن                     (.ٗٔ-ٕٔ: ٙالعبران

المباشرة، الجنٌن الملقّح، فً رحم  نحن بالفعل اآلن أوالد هللا المنجبٌن، رؼم أّننا لم نولد بعد. بالمقارنة

األّم، هو ابن الوالدٌن فعبلًّ، رؼم أّنه لم ٌولد بعد. بناء على ذلك، أمّرر مبلحظة هنا، إّن اإلجهاض هو 

 !جرٌمة

ا للكنٌسة!  لكن هذا ٌؤتً بنا إلى هدؾ ودور مهّم جّدًّ

ا للعهدٌن ٗمن رسالة ؼبلطٌة الفصل  ٕٕفً بداٌة آٌة  الذي أقٌم مع أّمة إسرابٌل فً  العهد –، نجد رمزًّ

كفاة ألن ]ٌكونوا[ جبل سٌناء، والعهد الجدٌد الذي سٌقام عند رجوع المسٌح. إّنما، الكهنة فً الكنٌسة هم "

 (.ٙ: ٖخّدام عهد جدٌد" )رسالة بولس الّرسول الّثانٌة إلى أهل كورنثوس 

ٌّة  الكنٌسة  . للعهد الجدٌدهً جزء وتمهٌد لئلقامة الّنهاب

ٌّة للعهدٌن، دعٌت الكنٌسة " فً اهذه الّرمز أي، أّم الذٌن فً الكنٌسة. لذا، الحظ المقارنة  –" أّمنا جمٌعا

نوع  نفسهو  نتوالد ذاتنا. والّتوالد البشريّ المباشرة. هللا ٌستنسخ ذاته من خبلل البشر. فقد منحنا القّوة ل

 !الّروحًهللا  استنساخ

 

ًّ الخال الّتوالد البشريّ ٌمّثل كٌف   ص الّروح

! الخالصالّتوالد البشرّي  ٌمّثل كٌؾ وافه أنظر اآلن  ًّ  الّروح

ٌّة من ٌّة.األتنتج داخل  بوٌضة صؽٌرة، من بٌضة األنثى، التً تؤتً كّل حٌاة بشر حجم هذه  ّم البشر

ا، نواة صؽٌر. لكن ٌوازي البوٌضة  حجم رأس الّدبوس. نستطٌع أن نرى فً داخلها، عند تكبٌرها كثٌرًّ

ساعة، إن لم  ٕٗهذه البوٌضة حٌاة محدودة لذاتها! ٌعتقد بعض الدكاترة والعلماء أّن حٌاتها تدوم حوالً ل

ًّ من الّذكر.تلّقح من قبل مَ   ن

ٌّة إلٌها بواسطة  ٌّةلكن ٌمكن نقل الحٌاة البشر ٌّة، التً تنتج فً جسد الوالد البشرّي. خل  الحٌوانات المنو

ٌّة هً  ٌّة الحٌوانات المنو ٌّة فً الجسد البشريّ خل  من حجم البوٌضة. عند دخوله ٓ٘/ٔحوالً  – أصؽر خل

ًّ طرٌقه وٌجتمع مع الّنواة. ما ٌنقل الحٌاة  ٌّة  –البوٌضة، ٌجد المن ٌّة البشر  .إلى البوٌضة –الحٌاة الجسد

ٌّة. فهً تدعى، لؤلشهر األ ربعة األولى، لكّنه لٌس بعد كابن بشرّي مولود. فقد تّم فقط إنجاب الحٌاة البشر

ا  ٌّة صؽٌرة جّدًّ ٌّة. بعدها حّتى الوالدة، تدعى جنٌن. تبدأ هذه الحٌاة البشر توازي حجم رأس  –حالة جنٌن

ا  ٌّة فً الجسد البشرّي! –دبّوس صؽٌر جّدًّ ًّ الذي ٌنتجها هو أصؽر خل  والمن

ٌجب أن ٌنمو من  عند اإلنجاب، ٌجب أن ٌؤكل وٌتؽّذى بواسطة طعام حّسً من األرض، من خبلل األّم.

ا كفاٌة لٌولد  – وٌكبرهذا الؽذاء الحّسً، وٌكبر  ًٌّّ ر. فٌما هو ٌنمو، بعد تسعة أشه –حّتى ٌصبح كبٌر جسد

ٌّة والخصابص، بكتت العمود الفقري. ٌتكّون القلب وٌبدأ  ،شكل تدّرجً. ٌتكّون عاجبلًّ ّون األعضاء الحّس
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 ًٌّّ ٌّة أخرى. ثّم، تدرٌج ا، ٌبدأ الّشعر ٌنبت اٌنبض. تتكّون أعضاء داخل ، جسد، رأس، ساقٌن، ٌدٌن. أخٌرًّ

ًٌّّا. بعد تسعة أشهر، ٌص –على الّرأس، وتنمو أظافر الٌدٌن والقدمٌن  بح وزن تتشّكل مبلمح الوجه تدرٌج

ا الجنٌن المتوّسط الّطبٌعً  كٌلو، وهو جاهز أن ٌولد. ٗإلى  ٕ ،تقرٌبًّ

ٌجب  – هللامن  –من أجل أن ٌولد من جدٌد من الّروح من أبٌه اإلنسان.  ٌُنجبٌجب على اإلنسان أن 

ًّ  اآلبعلى اإلنسان أن ٌنجب من   هللا القدٌر. – الّروح

 

 المقارنة المذهلة

ا ، مّدة الحمل والوالدة، هوالبشريّ أنظر اآلن كٌؾ أّن اإلنجاب  ًّ  نوعا  –متطابقًّا مذهبلًّ للخبلص الّروح

 فٌها! نولدالتً ٌمكن أن  عائلة هللا –فً ملكوت هللا  ٌّةالحٌاة األبدأن نعطى  –من هللا  نولدان 

ًٌّّا. فً هذه البوٌضة نواة،  ٌّة. لهذه كّل إنسان بالػ هو "بوٌضة" روح الفكر البشرّي مع روحه البشر

ٌّة مدى حٌاة محّددة بذاتها  ٌّة  –"البوٌضة" الّروح عام. لكن ٌمكن إدخال  ٢ٓمعّدل  –مقارنة للحٌاة األبد

ةالحٌاة اإل ٌّ . ٌجتمع روح  هللاالخالدة إلٌها، بدخول الّروح القدس فٌها، الذي ٌؤتً من شخص  له ًّ اآلب الفعل

ٌّة  هللا ا الّطبٌعة اإلله ٌّة، التً هً الّروح والفكر البشرّي، وتعطٌنا أٌضًّ اإللهً هذا مع نواة البوٌضة البشر

ٌّة.(. لقد كان لنا حّتى اآلن ٗ: ٔ)رسالة بطرس الّرسول الّثانٌة  ٌّة حٌوان ٌّة جسد  طبٌعة بشر

ٌّة ك ًّ البشرّي هً أصؽر من كّل ما أّن خل ا، الالمن ٌٌّن المنجبٌن حدٌثًّ ٌّة، كذلك العدٌد من المسٌح خبلٌا البشر

ا من روح هللا ا ٌبدأون من إللهً وصفته. من الممكن أن ٌكون العدٌد فً البدء، بعد مقدار صؽٌر جّدًّ

ٌٌّن لحوالً  )رسالة كورنثوس  هكذاكما ٌبدو، كان الذٌن فً كنٌسة هللا فً كورنثوس بالمبة!  ٤٤.ٗٗجسد

لٌس بعد  –(. قال بولس الّرسول أّنه كان علٌه أن ٌؽّذٌهم بعد من الحلٌب الّروحً ٖ-ٔ: ٖاألولى 

 ". ولدوا من جدٌد"الّطعام" الّروحً للبالؽٌن. لم ٌكونوا بالّطبع بعد قد "

ًّ الذكرّي ا لجسدّي طرٌقه إلى الّنواة وٌتوّحد معه فً البوٌضة، هكذا ٌدخل روح هللا اآلن، كما ٌجد المن

ٌّة  فًك روح ! كما شرحنا سابقًّا، هناالبشريّ  والفكروٌّتحد مع الّروح  اإلنسان. اّتحدت هذه الّروح البشر

: ٣سالة رومٌة )ر هللاشهد معه أّننا اآلن أوالد شرّي. ٌّتحد روح هللا مع روحنا وٌالب الفكرمع العقل لتشّكل 

ٌّة فً ٙٔ  المعرفة، إلى قّوة فكرنا لٌحوي فكرنا(. وٌنتقل روح هللا اإللهً، المّتحد اآلن مع روحنا البشر

ٌّة  الذي ال ٌستطٌع الفكر الجسدّي أن ٌدركه. –( ٔٔ: ٕ)رسالة كورنثوس األّول  الّروح

ٌّةلدٌنا اآلن وجود  ٌّة  – الحٌاة األبد . باألسلوب نفسه، كان الجنٌن البشرّي من خبلل روح هللا –حٌاة ألوه

ٌّة خالدة  ٌّة تحتاج أن تتطّور بعد. لكّننا لسنا بعد كابنات روح ٌّة فعل كما لم  – هللابعد من  نولدلم  –حٌاة بشر

ٌٌّنتولد البوٌضة  ٌّة بعد من والدٌها البشر ٌٌّن  وارثٌنمالكٌن بعد، إّنما  ناسنا بعد ورثة، لسل – البشر جسد

أجسادنا الفانٌة إلى الخلود  (. إّنما إن كان روح هللا ساكن فٌنا، سوؾ "ٌسرع"٢ٔ: ٣مٌة )رسالة رو

 (.ٖ٘-٤ٗ: ٘ٔ؛ رسالة كورنثوس األولى ٔٔ: ٣روحه "الّساكن فٌنا" )رسالة رومٌة  بواسطة

ٌّة. لسنا بعد مكّونٌن م ن روح، رأٌنا اآلن كٌؾ أن المقارنة المذهلة تستمّر! لسنا بعد مولودٌن كابنات روح

ٌّة فقط. هذه  ٌّة. قد أنجبت الحٌاة اإلله ا الّصفةإّنما من ماّدة حّس ٌّة تبدأ صؽٌرة جّدًّ ك شّك إن كان ، هنااإلله



161 
 

ا  ٌّة، التً ٌمكن أن تشّع مّنا فً ذلك باستثناء وهج  –الكثٌر منها واقعًّ ٌّة" روح اإلبتهاج ذلك "لرومانس

. إّنما  –"الحّب األّول" للتحّول  ًّ ٌّة وبكبلم روح ٌّة، لٌس فً ما ٌخّص المعرفة الّروح نمّو الّصفة الّروح

 هناك الكثٌر بعد.

 

 ًّ  الجنٌن الّروح

. ٌجب علٌنا اآلن أن نؤكل ونتؽّذى من الّطعام إَذا اآلن، عندما نُ  ًّ ًٌّّا، فنحن مجّرد جنٌن روح نجب روح

 ًّ )ؼذاء  كلمة من هللاإّنما بكّل على الخبز )عذاء جسدّي( وحده،  اإلنسان ال ٌحٌا ! قال ٌسوع أنّ الّروح

ا، من خبلل اّتصال  ٌّة أٌضًّ (! هذا نشربه من الكتاب المقّدس! لكّننا نتشّرب المعرفة والّصفة الّروح ًّ روح

، حمٌم، مستمّر مع  ًّ ٌّة مع أبناء هللا فً كنٌسته. الّصالة من خبلل هللاشخص ، ومن خبلل الّشراكة المسٌح

ا بواسطة الّتعلّم الّداب  م الذي تنقله الكنٌسة.وأٌضًّ

ًٌّّا من خبلل األّم.  ا" )رسالة التً هً " ،كنٌسة هللا أورشلٌم أعبلهُدعٌت اآلن، ٌتؽّذى الجنٌن جسد أّمنا جمٌعًّ

 (.ٕٙ: ٗؼبلطٌة 

ٌّة  األ ّ هً  الكنٌسةالحظ الموازٌة الّدقٌقة!  . وضع هللا كهنته المدعّوٌن والمختارٌن فً عضائهاألالّروح

ننتهً  إلى أن[ المسٌح الكنٌسة"ألجل تكمٌل القّدٌسٌن لعمل الخدمة لبنٌان جسد ] – قطٌعه والٌرعكنٌسته، 

ٌّة اإلٌمان ومعرفة ابن هللا، إلى إنسان كامل، وح فًجمٌعنا  إلى قٌاس قامة ملء المسٌح" )رسالة أفسس دان

ٗ :ٔٔ-ٖٔ.) 

ٌٌّنب كهنة المسٌح إّنه واج القّدٌسٌن المنجبٌن إّنما ؼٌر  اٌحموأن  ،)وكم هم نادرون الٌوم( الحقٌق

 المولودٌن، من العقابد الخاطبة والكهنة الّزابفٌن.

ٌّةتحمل األّم  بؤفضل  تحمٌهطفلها الذي لم ٌولد بعد، فً ذاك الجزء من جسدها، حٌث ٌمكنها أن  البشر

بعد! كذلك، طرٌقة من األذى الجسدّي؛ وهذه الحماٌة هً جزء من دورها، كما وتؽذٌة الولد ؼٌر المولود 

األعضاء ؼٌر المولودٌن، من  وتحمً، من خبلل كهنة المسٌح، ترشد، تعلّم، ُتستشار، تنصح الكنٌسة

 الّروحً! للخالصللّتوالد البشرّي  رائعةٌا لها من صورة  األذى الّروحً!

ا إلى حجم كاؾ لٌول ًٌّّ سٌحً د، هكذا ٌجب على المأكمل بعد! كما ٌجب على الجنٌن الجسدي أن ٌنمو جسد

ٌجب أن ٌؽلب، أن  –( ٣ٔ: ٖن ٌنمو فً الّنعمة وفً معرفة المسٌح )رسالة بطرس الّثانٌة المنجب أ

ٌّة خبلل هذه الحٌاة، من أجل أن ٌولد فً داخل ملكوت  الّصفةٌتطّور فً   !هللاالّروح

ًٌّّا، الواحدة بعد األخرى، اوكما أّن الجنٌن الجسدّي ٌطوّ  ٌّة والمبلر تدرٌج مح والخصابص، ألعضاء الجسد

ًٌّّا وباستمرار،  ًّ المنجب أن ٌطّور تدرٌج ٌّةكذلك ٌجب على المسٌح المحّبة، اإلٌمان،  – الّصفة الّروح

ٌّة! الّصفةبها. ٌجب أن ٌطّور  وٌعملالّصبر، الّطٌبة، ضبط الّنفس. ٌجب أن ٌعٌش بكلمة هللا،   اإلله
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ا   الخلود! –أخٌرا

 بالّتغٌٌربالقٌامة، أو  –ٌمكن أن ٌموت فً هذا الوقت  الّشخص رؼم أنّ  –ثّم، فً وقت هللا المناسب 

الملكوت! هو  كلهو ذا هللاألّن  – ملكوت هللاإلى داخل  – ٌولد من هللاالفورّي عند مجًء المسٌح، سوؾ 

 (.ٕٗ: ٗلٌس بعد جسد ماّدي من األرض، إّنما هو مكّون من روح، كما أّن هللا هو روح )إنجٌل ٌوحّنا 

 !حقٌقة هللاهً  ةك  رائع

ٌّة لحقٌقة – العال إبلٌس  خدع، الؽادرة إّنما مع خدعه الذي ٌعلن  الملكوتهذا  هللا هوأّن  قد أعمى البشر

ٌٌّن  نحنوأّننا ٌمكننا  –ٌسوععنه  ٌّة  العائلةكجزء من تلك  –أن نولد كؤفراد روح كجزء من  –اإلله

 !ملكوت هللا

 ولٌبقٌنا على الّدوا ، فً معرفةلّتولٌد لٌصّور حقٌقته بؤسلوب حّسً ! صّمم هللا احقٌقة هللاكم ثمٌنة هً 

 ! لخّطته الّرائعة للخالص

ٌٌّن الموجودٌن فٌها  كأ ّ  – الكنٌسةإّنه دور  ٌّة للمسٌح ٌّة، فً الّ  صفةلتطوٌر  –روح ٌّة باّرة ومثال ذٌن إله

 الذي ٌضٌفهم هللا إلى الكنٌسة. –ٌدعوهم هللا 

(. األعضاء ٗٗ: ٙإلى المسٌح، إاّل إن دعاه هللا اآلب واجتذبه )إنجٌل ٌوحّنا  ٌقد أن  عٌستطٌتذّكر، ال أحد 

ا ال ٌؤتون إلى التحّول الّروحً ال ٌتّم "إقناعهم  –بواسطة "فّن الّتجارة" عند المبّشرٌن  المحّولٌن حدٌثًّ

ًٌّّا من قبل مبّشرٌن ذوو قّوة خطابٌّ  –باإلهتداء"  ٌّة ال ٌتّم الّضؽط علٌهم عاطف دعوات  أو –ة أو حماس

ٌّة، من جوقة تؽّنً، "كما أنا، أنا آتً، أنا آتً". ٌّة إنجٌل  مكتّظة بالعواطؾ، فً حمبلت صلٌب

ٌّة  ٌُستخدم لٌوضع  الحدٌثةال ٌمكنك أن تجد هذا الّنوع من الحمبلت الّصلٌب "لبشارة الّطراز القدٌم"، ٌعل م أو 

لّناس الٌوم ٌفترضون خطؤ، أّن هذه هً الّطرٌقة التً أرادها المسٌح مثبلًّ فً العهد الجدٌد! مع ذلك، فإّن ا

 األسلوب الذي بدأه ٌسوع. –

. لقد إبلٌسفً "حملة خبلص الّروح"! محاوالًّ أن ٌخلّص فً ذلك الّزمن، كّل الذي فً عالم ٌؤت ٌسوع  ل 

ا  . قال ٌسوع أّنه كل خاصّ ه بشذبعاه هللا واجتدمسبقًّا،  مختارجاء لٌدعو إلى خارج عالم إبلٌس، شعبًّ

، أن ٌؤتوا إلٌه من أجل الخبلص، إال إن دعاهم هللا بشكل خاّص عال  إبلٌسٌستحٌل على اآلخرٌن فً 

ا ومعلّمٌن، عندما ٌحلّ  اٌتضّرع ٌسوع . لم عال  إبلٌس، محّل الغدهللا فً  عال  لٌكونوا ملوكًّ ألحد  أبدا

".، كلّ فً الّسامرة "لٌعطٌه قلبه". عند ببر ٌعقوب ًّ  م ٌسوع امرأة عن الّروح القدس، بمصطلح "الماء الح

ٌّد أعطنً هذا الماء لكً ال أعطش". هنا طلب مباشر من امرقالت المرأة لٌسوع، " ة ؼٌر محّولة، أٌا س

! هو عن الذي ٌجب أن تتوب عنه – عن خطاٌاهافقط  ثهاحد   لكّن المسٌح للخبلص ولهبة الّروح القدس.

 أنت بخطاٌاك". لً كمااٌقل، "تع ل 

ٌجب اآلب.  هللاإلى المسٌح إن لم ٌجتذبه هللا اآلب! الجمٌع قد خطا. الخطٌبة هً ضّد  ٌقبلال ٌقدر أحد أن 

اإلبتعاد عنها! إّن المطلوب هو أكثر من الّندم عن اإلثم. المطلوب هو أن نكون  –الّتوبة عن الخطٌبة أّوالًّ 
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فً المسٌح.  ة ونتؽلّب علٌها. هذا ٌصالح الّشخص مع هللا باإلٌمانعن الخطٌب لنبتعدبما فٌه الكقاٌة  نادمٌن

(. إّنه هللا الذي ٢ٗ: ٕوٌدعوهم للخبلص )أعمال الّرسل إلى الكنٌسة  هإالءهللا اآلب هو الذي ٌضّم  إنّ 

لٌس خطاب المبّشر العاطفً فً دعوة  –( ٣ٔ: ٕٔكورنثوس األولى  ةٌضع األعضاء فً الكنٌسة )رسال

ٌّة ع  !ما ن مذبحعاطف

ٌّة، فٌهم. ولماذا؟ لٌحّضرهم  صفتهوضع هللا أعضاء فً كنٌسته من أجل أّن تتطّور  المقّدسة الباّرة المثال

ٌّة  األرض كلّها مع حكومة هللا! وٌدٌروا لٌحكموا، هللا)عابلة(  ملكوت لٌكونوا كابنات ألوه

ٌّة الّصفةهذه  الكنٌسةتطّور  كٌفلكن   ٌّة ألعضابها؟، وهً األّم الّروحالّروح

. هذا ٌؤتً بنا إلى أن  هدفإلى  هذا ٌؤتً بنا ًّ ، ٌستطٌع الكنٌسةال أحد من خارج  لماذا نفه الكنٌسة الحقٌق

 .ولد من جدٌدٌأن 

 

ًّ هدف الكنٌسة ال  حقٌق

ًّ ما هو  – القشًء على اإلط أه ّ  ،اآلن ٌقٌمها؟ أن لماذا جعل هللا المسٌح للكنٌسة؟  الهدف الحقٌق

ًّ  األ ّ  هً الكنٌسة ٌّة للمحّولٌن من البشر. إّنهم الجنٌن الّروح بعد، رؼم أّنهم لّقحوا من  مولودغٌر الالّروح

 .هللاأصبحوا مسبقًّا أوالد  –روح هللا القّدوس 

ا، لتؽّذي الكنٌسة هً جسد هللا ٌّدًّ ا، الكابنات  الّروحً، المنّظم ج ًٌّّ ا روح ٌّة طعامًّ تدّربهم وتطّورهم فً األلوه

 أبناء هللا اآلب! –الّروحً الباّر الّسلوك 

ٌّة  لصفةهذا الّتطوٌر  –من أجل هذا الّتدرٌب   :مزدوجةهللا، أعطى هللا الكنٌسة مسإول

 مجًء ملكوت هللا. – واناعل – بالبشرى الّسارة" واكرزوا أجمع العالمإلى أّوالًّ، "اذهبوا 

ا، "ارعوا خرافً". ٌَ  ثان

ٌّة فٌهم، أعطاهم هللا  لكن فً رعاٌة "الخراؾ"، وتطوٌر صفة دورهم فً مساندة وحماٌة المهّمة هللا الّروح

 ".أجمع وا إلى العالمبالعظٌمة: "اذه

اسُتخدم المبّشرون لٌحملوا الّرسالة. قادة قد وبدرجة أقّل، قد اُعطٌت للّرسل.  ،هذه المهّمة األولى والعظٌمة

مات تبشٌر فً ن كنٌسة محلًّ، ٌمكن أن ٌإّدي خدكاه تٌن، إّنما حّتىكانوا مثبّ  –مرتسمٌن كهنة  –آخرٌن 

ٌّة لخبلص الّروح"، إّنما بعظات  –منطقته   ملكوتء كشاهد، بمجً وتنادي تعلنلٌس بنوع "حمبلت صلٌب

 )اإلنجٌل الحقٌقً(! هللا

 الجمعهً  –إعبلن البشرى الّسعٌدة عن الملكوت اآلت، واإلهتمام "بالخراؾ"  – المهّمة العظٌمة بأكملها

 ٌن إدارة ووظٌفة الكنٌسة.ب
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؟ لٌس بخروجه كٌففً إعبلن البشرى الّسعٌدة )اإلنجٌل( إلى العالم.  دوره الحٌويّ  ،لدى الفرد العضوّ 

ٌّنة،  ا رسالة المسٌح إلى جٌرانه أو إلى العالم. هذا ما ٌقوم به أّوالًّ الّرسل، وإلى درجة مع لوحده معلنًّ

ًّ هً اإلشراؾ على المبّشرٌن، وإلى درجة أقّل بعد، كهنة ر ٌّة األهّم لكاهن محل ٌٌّن. )المسإول عاٌا محل

ٌّة و تبشٌرها(.  الكنٌسة المحل

ٌّة الكنٌسة لكن  ، منّظمة إلى مختلؾ أعمال ووظابؾ )رسالة كورنثوس كاملةهً واحدة  بأكملهاعمل

 (.ٙ-٘: ٕٔاألولى 

 

 فً الكنٌسة دور العضوّ 

ًّ  مثبلًّ، ٌقوم به أّوالًّ وبشكل مباشر،  ما هذاف؟ كلّ العال ً نقل الّرسالة إلى ف ما هو دور العضّو الفرد المحل

ا، بواسطة الّرادٌو، التلفزٌون فقد تّم نقل الّرسالة الّرسول. فً هذا القسم األخٌر من القرن العشرٌن،  أٌضًّ

 !والّطباعة

 رد فً ذلك حٌنها؟الف دوركان  ماذابذلك بواسطة الّتبشٌر الّشخصً.  ومموا ٌقوفً القرن األّول، كان

 ! من دون هذا الجسد الكبٌر المكّون من أعضاء، لم ٌكن باستطاعة الّرسل أن ٌقوموا بشًء!الكثٌر

الحظ مثبلًّ فً الكتابة المقّدسة: كان بطرس وٌوحّنا ٌبّشران بالّرسالة عند هٌكل أورشلٌم. كان بطرس قد 

وٌوحّنا فً الّسجن تلك اللٌلة، وتّم تهدٌدهم ضع بطرس معجزة، وقد تجّمع ناس كثر. نتٌجة لذلك، وُ  أقام

 بشّدة. كانت حٌاتهم فً خطر. كانوا متوّترٌن.

(. كانوا بحاجة لدعم ومساندة وتشجٌع ٖٕ: ٗاإلفراج عنهم، ذهبوا مباشرة عند األخوة )أعمال الّرسل عند 

 كانوا كلّه عضاء. والء ودعم وصلوات األ ماّسة إلى بحاجةبحرارة! كان بطرس وٌوحّنا  صلّوااألخوة. 

ا  !فرٌقاا معا

ا. ا معاصرًّ  خذ مثبلًّ حدٌثًّ

ا  –كالٌفورنٌا  –المستشار القضابً ألكبر والٌات أمٌركا من حٌث عدد سّكانها مكتب أقام  اعتداء مسلّحًّ

ا مفاج ا وؼٌر متوقع، على المقّر العاضخمًّ ٌّة فً باسادٌنان كالٌفورنٌا. اّدعوا تحت بًّ م لكنٌسة هللا العالم

ٌّنت المحكمة تهاك دستور الوالٌات المّتحدة، أّن كّل ممتلكات ان الكنٌسة ومّدخراتها هً ملك للوالٌة، وقد ع

ا  ًٌّ ،  هللاعلى كنٌسة  لٌستولًبشكل سّري، جاب ًّ  !وٌشغلها وٌدٌرهاالح

ٌّة أخرى، معلكن عندما كان الجا طاقمه  بً على وشك الّدخول إلى قاعة اإلدارة ومبان مقّرات ربٌس

عضو مع أوالد وأطفال واحتشدوا فً تلك المبانً، مع صلوات  ٓٓٓ٘ابب الّشرٌؾ، تجّمع بعض ون

ًٌّّا أن ٌكسروا األبواب وٌزعجوا خدمات  متواصلة. كانت األبواب مقفلة. لم ٌجرإ الّضباط المسلّحٌن فعل

ٌّام، استسلموا. استقال الجابً، قاض سا . الّصبلة الّضخمة والمنّظمة هذه. بعد ثبلثة أ ًّ بق ؼٌر مسٌح



165 
 

ٌّة.  ٌّة الكنٌسةوسقطت الّدعوى المدن ! حكمت محكمة اإلستبناؾ العلٌا الحقًّا، أّن هذه واستمّرت عمل

 ٌجب إقامتها فً البدء.الّدعوى كانت من دون أساس، ولم ٌكن 

ٌعوا ٌمكن للكاتب، رسول المسٌح، أن ٌقول بشكل قاطع، أّن الّرسل والمبّشرٌن والكهنة والّشٌوخ، لم ٌستط

 اإلستمرار بعملهم، من دون دعم وتشجٌع األعضاء المستمّر.

ٌّة، من  صفةكذلك، ال ٌستطٌع األفراد األعضاء أن ٌطّوروا وٌبنوا فً داخلهم  هللا المقّدسة الباّرة والمثال

ٌّات الّرسل والمبّشرٌن والكهنة والّشٌوخ. كّل هإالء األعضاء الذٌ  ، هم مترابطٌنأقامه  هللا ندون عمل

ًّ منّظ  – فرٌقااٌعتمد الواحد على اآلخر. هم ٌشّكلون  –بعضهم ببعض  ًٌّّا عن أّي  – جسد روح مختلؾ كل

ٌّة! ٌّة ودنٌو  منّظمة علمان

 بتحدٌد أكثر، كٌؾ ٌعمل هذا اإلعتماد المتابدل بٌن األعضاء؟

 

 هللا بأسالٌب حدٌثة نازّود

ٌّة الكنٌسة ككّل،  الّتسهٌبلت واألسالٌب  .هذا عالم أواخر القرن العشرٌنالتكلّؾ ماالًّ فً فً اإلجمال، عمل

هً متوّفرة للكنٌسة للقٌام بمهّمتها التً لم توجد فً عالم القرن األّول. من دون األعشار وتقدٌمات 

ٌّة الحّرة، لما استطاعت الكنٌسة أن تقوم بمهّمتها فً عالم الٌوم.  األعضاء الّسخ

المساندة، لما تّم العمل. من دون الّتشجٌع المستمّر من األعضاء من دون صلوات كّل األعضاء الحاّرة و

ٌّة، أن نتحّمل اإلضطهاد  ًٌّّا، لما استطعنا نحن الذٌن نعمل فً المقّرات الّربٌس ومن المسإولٌن عنهم محل

 حباط.والمعارضة والّتجارب واإل

ا لكذلك ف ٌّة والكهنة لّتشجٌع والّتعلٌم والّنصابح وً المقابل، ٌحتاج األعضاء أٌضًّ القٌادة من المقّرات الّربٌس

ٌٌّن.  المحل

ا بطاقات كبٌرة  ٌّنة، فً معظم األحٌان، بشكل  –مثبلًّ عن الذي سبق: أنا أتلقّى ؼالبًّ مرسوم علٌها أو مز

ٌّة، تقّدم الّتشجٌع والتؤكٌد على الوفاء والمساندة  –جمٌل  علٌها إمضاء المبات من أعضاء الكنابس المحل

ا للذي اختاره و ا تشجٌعًّ  هذا ٌستطٌع األعضاء بكّل بساطة، أن ٌتصّوروا فعبلًّ كم ٌعطً والّدعم. ال إلهامًّ

الذٌن  الجاّدٌن المصلٌّنهللا! تؤكٌد آالؾ  كنٌسةالمسٌح لٌقود هذا العمل العظٌم فً كّل أنحاء العالم، 

 اإلّتجاهفً  لمثابرةل، اإلٌمانب الّثقة ٌوحًٌصرخون للّرّب بشكل متواصل، من كّل أنحاء األرض، 

 اإلشراؾ فً هذا العمل العظٌم!و

 تعمل فً أواخر القرن العشرٌن المعاصر هذا؟ كٌف –هً منّظمة كنٌسة هللا بالّتحدٌد، الٌوم  كٌف

ٌّة، بواسطة الّرادٌو  –ملكوت هللا  –رسالة إنجٌل المسٌح  تخرج إلى العالم فً كّل أنحابه بقّوة دٌنامٌك

ٌّد أرمسترونػ والّتلفزٌون والمجبّل  ت المتداولة بشكل عظٌم، "الحقٌقة الواضحة". )اآلن، بعد موت الّس

هذه (. /http://www.worldahead.org)بحوالً عشر سنوات، ُتدعى المجلّة "العالم القادم"؛ متوفّرة على 

http://www.worldahead.org/
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ا، بسبعة لؽات، هً ملّونة بالكامل، وتحمل سبعة مبلأكثر من التً تطبع المجلّة الفرٌدة  ًٌّّ ٌٌن نسخة شهر

ٌّبات الجّذابة، عند  ٌر لئلهتمام. من ثّم، ٌتّم إرسالإنجٌل المسٌح بشكل فّعال ومث المبلٌٌن من نسخات للكت

ا ،الّطلب ٌّة مّجانًّ ٌّة على. ظهرت حملة إعبلن ، "نٌو ٌورك تاٌمز"، "ذو وول صفحة كاملة من جرابد قٌاد

ٌّة سترٌت  . قد استخدمأخرى جورنٌل"، "لوس أنجلٌس تاٌمز"، "سان فرنسٌسكو كرونٌكال" وصحؾ ٌوم

 مساحة كبٌرة فً "لندن تاٌمز".

ٌّة والكهنوت، ٌتّم نسخ تقرٌر من الكاهن العاّم من  صفحة،  ٕٓ-ٗٔثّم لتشجٌع أعضاء الكنابس المحل

ًّ إلى كّل  ًٌّّا من المقّر الّربٌس ٌُرسل أسبوع ٌّة "أخبار إلى كّل م. الكهنةو ّرتٌن فً الّشهر، تخرج صحٌفة شعب

ا،  ًٌّّ العالم" )"وورلدواٌد نٌوز"(، إلى كّل األعضاء. ٌتّم إرسال مجلّة جمٌلة ملّونة "البشرى الّساّرة" شهر

ا، ٌرسل  إلى كّل األعضاء والكهنة والمساعدٌن فً العمل الذٌن هم على وشك أن ٌصبحوا أعضاء. وأخٌرًّ

ا، رسالة مطبوعة من مساعد لكّل األعضاء والمساعدٌن، فً تقرٌر عن تقّدم العمل رسول المسٌح  ًٌّّ شهر

 وعن الّنشاطات الجارٌة واإلحتٌاجات.

ا، " ا عند وال ٌجب أن نتؽاضى عن قسم مهّم جّدًّ أمثولة الكتاب المقّدس بالمراسلة"، التً ترسل مّجانًّ

ا الّشعب، أمثوالت ٌّة، وٌعطى أٌضًّ ٌّة من الكتاب  اإللتحاق بالعضو ٌّة معّمقة، حول مواضٌع أساس شهر

 المقّدس.

ًٌّّا أمام الملوك  ا رسالة المسٌح شخص ا، تنقبلت الكاتب إلى كّل أنحاء العالم، مقّدمًّ رّبما ٌجب أن نذكر أٌضًّ

 تحت رباستهم، فً أمم عدٌدة. ن همقادة الذٌالواألباطرة والّرإساء ورإساء الوزارات و

ٌّة من ٌّد، تعمل على هدؾ الكنٌسة، أّوالًّ كّل هذا هو عمل إعبلن ملكوت هللا اآلتً إلى العالم  -ّظمة بشكل ج

ًٌّا  تؽذٌة الخراؾ. -وثان

 وطرٌقه المسٌحعن طرٌق ما ؼٌر "، الذي ٌرٌد أن ٌصعد إلى الملكوت يّ "المسٌحً الفرد –"المعتزل" 

 لٌحكم مع المسٌح فً ملكوته!، فً الّتدرٌب المسٌح أسلوبال ٌتّم تدرٌبه بحسب  – كنٌستهمن خبلل 

 

ٌّون"  ٌّون الفرد  األعضاء الّسابقون –"المسٌح

ا من الكنٌسة  أرٌد  –اآلن، ماذا عن "المسٌحً الفردّي" أو "الخاّص"، الذي ٌقول "ال أرٌد أن أكون جزءًّ

 أن أبحث عن خبلصً مباشرة ووحدي مع المسٌح".

وب الذي ٌستطٌع البشر من خبلله، من بعد أن ٌتّم الجواب هو الّتالً: هللا بنفسه وضع الخّطة واألسل

ا من الّطاقم اإللهً المولودٌن  ٌّةإنجابهم، أن ٌتدّربوا وٌتحّضروا لٌكونوا جزءًّ ، الذٌن سٌشّكلون كائنات ألوه

 !ملكوت هللا

ٌّةعابلة من  – عائلة هللاسٌكون ملكوت هللا،  ة ، مدّربة ومنّظمة بشكل خارق وعالً. الكنٌسكائنات ألوه

ا وكهنة،  –هللا الخاّصة لتدرٌب الذٌن اختارهم ودعاهم لٌتدّربوا فً كنٌسته  هً مدرسة لٌكونوا ملوكًّ
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من أجل حّصتهم فً ذلك الملكوت. فقط الذٌن ٌتدّربون على هذا الّنحو فً الكنٌسة،  –لٌحكموا وٌعلّموا 

 سٌكونون ملوَكا وكهنة فً ملكوت هللا.

ًٌّّا.  الذي ٌقول "سوؾ أعمل على خبلصً هذا لٌس الّزمن حٌث لوحدي، خارج الكنٌسة"، هو مخدوع كل

فقط من أجل الخبلص.  لٌسوا مدعّوٌنالحبلص مقّدم للذٌن فً عالم إبلٌس. أكّرر بشّدة، المدعّوون اآلن، 

 مدعّوون من أجل تدرٌب خاّص، متوفّر فقط فً كنٌسة هللا. هم

 وامن أجل أن ٌكون ،نفسهم خارج الكنٌسة للّدعوة الخاّصةالذٌن فً عالم إبلٌس، ال ٌستطٌعون أن ٌدّربوا أ

ٌُنزع إبلٌس   ٌصبح العالم عالم هللا.وحّكام ومعلّمٌن فً ملكوت هللا، عندما 

. سوؾ  منّظمةالكنٌسة هً  ًّ ا بشكل مثال بحسب نموذج هللا للعمل الجماعً والّتعاون المتبادل، لٌعملوا معًّ

ٌّة! العائلةتلك  هون مجًء المسٌح الّثانً. تذّكر أّن هللا ٌصبحون عابلة هللا كما ستوجد فً زم  اإلله

خذ تشابهًّا من عالم إبلٌس. ٌقول العب كرة القدم: "أرٌد أن ألعب فً كّل المبارٌات، إّنما أرٌد أن أتدّرب 

ا من ألوحدي. ال أرٌد أن  ا إلى أن تبدأ المبارٌات". هل سٌسمح له المدّرب أن ٌكون جزءًّ  فرٌقكون جزءًّ

ا، من الفرٌق فً المبارٌات، من دون أن ٌتعلّم العمل الجماعً  خبلل موسم الّتدرٌبات؟ ولن ٌدع هللا أٌضًّ

ا منها اآلن  ا ٌدخل إلى عابلته عند القٌامة، من الذٌن رفضوا أن ٌكونوا جزءًّ فً  –فً الكنٌسة  –أحدًّ

. ًّ  "موسم الّتدرٌبات" الرّوح

 :الكنٌسة، قال ٌسوع وهو ٌتكلّم عن الكنٌسةة للذٌن اختٌروا لٌكونوا رسبلًّ فً بداٌ

م أو الّتمّرد السبب ما )سّبب اإلنقس ُطردوقد  –الكنٌسة  –جسد المسٌح الّروحً" " فًماذا عن الذي كان 

ٌّة حامل. إن كان من إجهاض، تخرج  أو المعارضة لحكومة الكنٌسة(؟ الكنٌسة  الحٌاةهً مثل أّم بشر

ٌّة ًٌّّا من الجنٌن. البشر ٌُطرد  كل لكن ٌوجد رّبما، فرق واحد فً هذا الّتشابه. ٌمكن لئلنسان الذي ٌخرج أو 

ا فً الجسد عند الّتوبة وتجّدد اإلٌمان. ٌُقبل مجّددًّ  من كنٌسة هللا، أن 

 

 ماذا عن كنائس العال ؟

 ماذا عن مبلٌٌن األعضاء فً كنابس أو طوابؾ أخرى؟

وطوابفه وكهنته فً هذه الطوابؾ والكنابس )كورنثوس لدى إبلٌس كنابسه هو المخادع العظٌم.  إبلٌس

ٌّة؟ فً سفر ٘ٔ-ٖٔ: ٔٔالّثانٌة  ٌّة" المقامة الّتقلٌد (. ماذا عن المبلٌٌن من الّناس فً كنابس "المسٌح

ٌّة فً الفصل الّثانً عشر، "كالقطٌع الّصؽٌر" المضطهد،  استشهد الكثٌرون الّرإٌا، تصّور الكنٌسة الحقٌق

ا عن اإلضطهاد والّتعذٌب والموت.  الهرباضطرّوا إلى  –ل إٌمانهم قتلوا من أج – من أجل سبلمتهم بعٌدًّ

ا، على رأسها "األّم"، "بابل  ًٌّّ ٌّة دنٌو ٌّة والقو فً الفصل الّسابع عشر، تصّور الكنابس الكبٌرة الّسٌاس

ٌّة"، التً جاء منها بكبلم آخر، الّدٌانة القدٌمة "ب (.٘العظٌمة أّم الّزوانً ورجاسات األرض" )آٌة  ابل الّسر

ا، مضطهدة "القّدٌسٌن" )آٌة بنات كنابس وهّن فً احتجاج ًٌّّ (. هذه ٙ. كانت هذه الكنٌسة العظٌمة سٌاس
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ا، تجلس منفرجة الّساقٌن قرب "وحش" صّور فً الفصل الّثالث عشر ًٌّّ  ،الكنٌسة الكاذبة، العظٌمة سٌاس

 الذي هو إبلٌس الّشٌطان. (٤: ٕٔكحكومة تحكم بسلطة "الّتنٌن" )رإٌا 

 إّنما هو مكشوؾ ببساطة فً كلمة هللا!هذا أمر مثٌر للّصدمة، 

ٌّون ولدوا من جدٌد"؟ هم  ! من مخدوعونماذا عن هإالء الذٌن فً كنابس كهذه، الذي ٌعلنون أّنهم "مسٌح

ا. هم ال ٌعرفون أّنهم مخدوعٌن ومخطبٌن فً معتقداتهم. لكّنهم ال ٌتّم الحكم  الممكن أن ٌكونوا صادقٌن جّدًّ

 ّثرون، ٌتؤالعال  أجمعإلى بحٌرة الّنار وال هم "مخلّصون". هم فً وسط  علٌهم اآلن بعد! هم لم ٌحكموا بعد

 عن هللا! مقطوعٌنبخداع إبلٌس، 

هللا إن كانوا ال ٌزالون على قٌد الحٌاة، بعد مجًء  حقٌقةسوؾ تتفّتح أعٌنهم على  –ٌجب أن نكّرر 

دعون إلى الحقٌقة والخبلص عند موت وٌُ لأو إن ماتوا قبل ذلك، سٌقومون من ا –ة إبلٌس المسٌح وإزاح

 (.ٕٔ-ٔٔ: ٕٓقٌامة حكم العرش العظٌم األبٌض )رإٌا ٌوحّنا البلهوتً: 

ٌّب المّجانً "ماذا تعنً مّرة أخرى، نحّث القارئ على قراءة   الوالدة من جدٌد؟" –الكت

ا عن األرض، وتتفّتح العٌون على  مّجدلكن . مخدوعنعم، إّن كّل العالم هو   الحقٌقةهللا! سٌنزع إبلٌس قرٌبًّ

ٌُدعى، ٌجب  جمٌعدعى فً األخٌر ، وسٌُ المذهلة ٌّة! لكن عندما  ا، إلى الخبلص والحٌاة األبد من عاش أبدًّ

 ٌخلصوا.ّن الكثٌرٌن لن ٌتوبوا وٌإمنوا واره الخاّص. وأقولها بكّل حسرة، إعلى كّل واحد أن ٌقوم باختٌ

. سوؾ ٌهلك البعض فً األخٌر، فً بحٌرة الّنار. ًّ  هذا الكتاب ال ٌعلّم بشكل قاطع، الخبلص العالم

ٌُعمل على  الّرابعة  ئٌسةالرّ هللا  لخّطةهنا فً األسفل، وفقًّا  المجٌدهللا  هدففً خبلل هذا الوقت، ٌجب أن 

 خطوة خطوة! –

 

 تعالٌ  ومعتقدات

ٌّة.ٌجب علٌنا اآلن أن نلّخص ت  عالٌم ومعتقدات كنٌسة هللا الحقٌق

بدعوة الّتبلمٌذ إلى خارج عالم إبلٌس الحاضر، لٌتدّربوا  –هذا ٌتعلّق مباشرة بالّطبع، بهدؾ الكنٌسة 

ا  ا، عندما سٌفتح هللا الّسبٌل إلى شجرة الحٌاة )الخبلص، وكهنة )معلّمٌن( فً عالم هللا ؼدًّ لٌكونوا ملوكًّ

 الخلود( إلى كّل بشر.

ٌّة، تذّكر ماذا دعٌت الكنٌسة لتستعٌده لك الملكوت، حكومة وصفة هللا. ماذا قد تّم  –ن من الّناحٌة العقابد

ٌّة.ناموس هللاإبعاده؟   ، أساس حكومته وجوهر صفة هللا والحٌاة اإلله

ٌّة هً الّتعّدي على ناموس هللا الّروحً )ر ٌّة. الخط ٌّة هً مسؤلة الخط سالة بكبلم آخر، الّنقطة المحور

 (.ٗ: ٌٖوحّنا األولى 
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ا  –قد خدع إبلٌس كنابس هذا العالم، لٌعتقدوا أّن قانون هللا قد اُبطل  أن ٌكون قد دفع من أّن ٌسوع، عوضًّ

 "علّقه على صلٌبه". –الّثمن عن اإلنسان لتعّدٌه الّناموس، قد أبطله 

ٌّون "علّق القانون على صلٌبه" ا. هذا العبارة التً ٌستخدمها البروتستانتٌن ا واحدًّ ، ال ٌمكن أن ٌعنً إاّل أمرًّ

اتعلٌم إبلٌس، أّنه بتعلٌقه على الّصلٌب، أبطل المسٌح القانون، وجعله  للبشر أن ٌخطبوا مع حصانة.  ممكنًّ

ًٌّّا على الّصلٌب، هو المسٌح حامل خطاٌانا، الذي أخذ على عاتقه خطاٌانا، ودفع جزاء  ما قد علّق فعل

ا كً نخطا بحصانة.ن أن نتحّرر من جزاء الخطٌبة األقصى، الموت عّنا، حّتى نتمكّ   ولٌس لٌجعلنا أحرارًّ

ا والمعتقد  ا على بّر قانون هللا وإطاعته. هذا  والعقٌدةالّتعلٌم األساسً جّدًّ ٌّة، ترتكز إذًّ لكنٌسة هللا الحقٌق

ٌّة أن المحّبةالقانون هو  ٌّة. ال ٌمكن للمحّبة البشر ترتفع فوق الّتركٌز على الّذات. . إّنما لٌس المحّبة البشر

(. لم تستطع أّمة ٘: ٌ٘جب أن تكون "محّبة هللا... ]التً[ انسكبت فً قلوبنا بالّروح القدس" )رسالة رومٌة 

ً تتّمة كان من الممكن لهم أن ٌتبعوه بحذافٌره. لكن بما أّن المحّبة ه –إسرابٌل القدٌمة أن تطٌع قانون هللا 

ٌّة المرتكزة على الّذات، لم ٌكن باستطاعتهم الحفاظ على القانون، ولم ٌكن لدٌه م سوى المحّبة البشر

 ألّن الّروح القدس لم ٌكن قد اُعطً بعد. –القانون بحسب الّروح 

ا، على كّل "ثمار الّروح القدس"  المحّبة، الفرح، الّسبلم، الّصبر، اللطؾ،  –ٌتضّمن هذا الّتعلٌم األساسً إذًّ

 الوداعة، القناعة، إلخ.الّصبلح، اإلٌمان، 

ٌّة هً ببساطة، "الحٌاة وفق كّل كلمة" من الكتاب المقّدس.  تعالٌم كنٌسة هللا الحقٌق

أن ٌقّرر تعالٌمه الخاّصة ومعتقداته  –اختار اإلنسان األّول، آدم، أن ٌقّرر بنفسه بٌن الّصح والخطؤ 

م. دعٌت الكنٌسة إلى خارج العالم لٌعٌش نفس الّطرٌق لسّتة آالؾ عاوطرقه فً الحٌاة. فقد تبع العالم 

 الّطرٌق، التً ٌعلّم بها هللا من خبلل الكتاب المقّدس.

 

 تارٌخ الكنٌسة نظرة عاّمة عن 

ا إلى تارٌخ موجز عن الكنٌسة منذ تؤسٌسها عام   م. حّتى الٌوم. ٖٔنؤتً أخٌرًّ

م. نزل الّروح القدس من  ٖٔفً حزٌران من عام  ٌوم الباكورة المدعو ٌوم العنصرة،بدأت الكنٌسة 

ًّ لم ٌسبق أن حدث من قبل، وال وعٌن فً أتلمٌذ مجتم ٕٓٔالّسماء على   بعد.من رشلٌم، بعرض عجابب

صار بؽتة من الّسماء صوت كما من هبوب رٌح عاصفة" )أعمال " مبة والعشرٌن "بنفس واحدة".كان ال

ا. اا بلى. من الممكن للّرٌح أن ٌدّوي ع(. هل سبق لك أن كنت فً زوبعة أو إعصار؟ أنٕ: ٕالّرسل  ا جّدًّ ًٌّ ل

مؤل هذا الّصوت "كّل البٌت حٌث كانوا جالسٌن". ثّم، "ظهرت لهم ألسنة منقسمة كؤّنها من نار واستقّرت 

على كّل واحد منهم. وامتؤل الجمٌع من الّروح القدس وابتدأوا ٌتكلّمون بؤلسنة أخرى كما أعطاهم الّروح 

 أن ٌنطقوا".
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سبق أن حدث عرض فوق الّطبٌعة كهذا، ولم ٌحدث بعد ذلك. رؼم ذلك، تّدعً الّطوابؾ الحدٌثة التً لم ٌ

 تدعو نفسها "البنتاكوستال"، أّنها تعٌد تلك الّتجربة.

ٌّة، على  لكن فً اجتماعاتهم، ال ٌؤتً صوت كهذا من الّسماء. ال تستقّر ألسنة منقسمة من نار، فوق الّطبٌع

عضهم فعبلًّ بكبلم ؼامض، من المفروض أن تكون لؽة ؼرٌبة، إّنما لٌست بشكل قاطع رإوسهم. ٌتكلّم ب

ا مثل الذي حدث فً ٌوم العنصرة هذا عام  م. الحظ نوع اللؽات التً تكلّموا بها عند ابتداء  ٖٔشٌبًّ

الحظ الكنٌسة. كان كثٌرون ؼٌر المبة والعشرٌن، حاضرون من ببلد عّدة، ٌتكلّمون بلؽات مختلفة. 

ا، من بٌن كّل هإالء الؽرباء، "كّل واحد كان ٌسمعهم )المبة والعشرٌن( ٌتكلّمون بلؽته. فبهت خ صوصًّ

ٌٌّن. فكٌؾ نسمع نحن كّل  الجمٌع وتعّجبوا قابلٌن بعضهم لبعض أُترى لٌس جمٌع هإالء المتكلّمٌن جلٌل

 واحد مّنا لؽته التً ولد فٌها".

سمعهم، المبة والعشرٌن، ٌتكلّمون بلؽته الخاّصة التً ولد  – أي كّل فرد –الحظ اآلن بعناٌة. كّل واحد 

ٌّة.  ٌّون سمعوا المبة والعشرٌن ٌتكلّمون باللؽة الٌونان ٌّون سمعوا المبة والعشرٌن ٌتكلّمون الفارِ فٌها. الٌونان ت

ٌٌّن. فهموا ما كانوا ٌق ٌّون سمعوا المبة والعشرٌن ٌتكلّمون بلؽة الماد ٌّة. الماد ولونه. فهموا اللؽة الفرت

 الّرسالة!

اجتماعات طابفة "البنتاكوستال"، ٌمكن لشخص واحد أن ٌبدأ ٌتكلّم بلؽة ؼرٌبة ال ٌفهمها  فًالٌوم، 

لؽة ؼرٌبة، (. ٌقول إن تكلّم أحدهم ب٣ٕ: ٗٔاآلخرون الموجودون فً اإلجتماع )رسالة كورنثوس األولى 

لم ٌكن مترجم لٌصمت فً الكنٌسة ولٌكلّم نفسه  حّتى ٌفهم اآلخرون. "ولكن إن ٌجب أن ٌكون مترجم له

ٌّة ٤ٔ، ٌقول أّن هللا لٌس إله تشوٌش. فً اآلٌة ٖٖوهللا". فً اآلٌة  ٌّة النسب ، ٌظهر هللا قلّة األهم

ا أكثر من عشرة خمس كلمات ب "لؤللسن"بقوله: "ولكن فً كنٌسة أرٌد أن أتكلّم ذهنً لكً أعلّم آخرٌن أٌضًّ

 ب[".آالؾ كلمة بلسان ]ؼرٌ

ا ٌترجم رسالتً إلى لؽة ذلك  ا مترجمًّ ا فً الٌابان أو فً أّي بلد آخر، ٌكون معً دابمًّ عندما أكلّم جمهورًّ

 وٌفهم الّناس الّرسالة. الّنوع من "األلسن"، أتكلّم بفهم،البلد، كّل بضعة كلمات. عندما أتكلّم فً هذا 

 

ة الّروح القدس ٌّ  معمود

ما ٌتعلّق بالمعنى فهم كامل وخداع من إبلٌس، ب ا، ٌرتكز على سوءتحّرك "البنتاكوستال" الكامل هذ

ٌّة الّروح القدس أو بشكل أصّح، بالّروح القدس. قال المسٌح، بواسطة بولس الّرسول، أّننا الحقٌقً  لمعمود

(. كلمة ٌعّمد تعنً ٖٔ: ٕٔالكنٌسة )رسالة كورنثوس األولى  –نتعّمد جمٌعنا بروح واحد إلى جسد واحد 

 ؽمر" أو "ٌؽّطس"."ٌ

ٌعتقدوا أّن الواحد "ٌخلص" كما ٌقولون، عندما ٌتلّقى ٌسوع المسٌح قد ُخدع شعب "البنتكوستال" ل

ٌّة الّروح القدس" كمخلّصه الّشخصً.  . الّتشّبع بالقّوةنتٌجة كلّم "بؤلسنة" تثبت عند التّ ٌعتبرون أّن "معمود

ٌّة" كما ٌدعونها، تطلق ألسقد كان لً تجارب كثٌرة مع هإالء الّناس. ٌبدو أ نتهم بما ّن هذه "المعمود

ا، القّوة ًٌّّ ًّ وتبّجح. ٌدعونه "امتبلء بالقّوة"، الذي ٌعنً عمل  فً الّتكلّم بشكل عاطف
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ٌّر الّشرح أعبله، الذٌن علقوا مسبقًّا فً هذه الخدعة، إّنما نؤمل أّنها  ستحول دون أن ٌضّل آخرون لن ٌؽ

ٌّة" المخاد ٌّة.بهذه "الّروحان  عة العاطف

أي الّتبشٌر بالمسٌح كالمخلّص  اإلنجٌل المعتمد عن المسٌح، أّنه بمجّرد "اإلٌمان بالمسٌح"،ٌعتقد الٌوم، 

، ٌعنً أّن الواحد قد سبق وخلص. لكن ٌظهر إنجٌل مرقس  ًّ ، أّن كثٌرون ٌعبدون المسٌح ٤-٢: ٢الّشخص

إّنما ٌتبعون تقالٌد الّناس التً  –خاّصة الّسبت  – بشكل مبالػ، وكلّه باطل ألّنهم ال ٌطٌعون وصاٌا هللا

 خدع بها إبلٌس العالم كلّه.

، الٌهود الذٌن "آمنوا بالمسٌح" لكّنهم لم ٌصّدقوا المسٌح أو ٌحفظوا وصاٌاه، ٗٗ-ٖٓ: ٣فً إنجٌل ٌوحّنا 

ه ٌعرؾ المسٌح ٌظهر أّن من ٌّدعً أنّ ، ٗ: ٕدعاهم ٌسوع، أبناء أبٌهم إبلٌس. فً رسالة ٌوحّنا األولى 

 كالمخلّص لكّنه ال ٌحفظ وصاٌاه، هو كاذب ولٌست الحقٌقة فٌه.

، من بٌن هإالء الٌهود من ببلد أخرى، تعّمد بعض ثبلثة آالؾ شخص، بعد  ًّ فً ٌوم العنصرة األصل

ٌّة واإلٌمان بالمسٌح وبكلمته، فً ذلك الٌوم نفسه. بعد ٌوم أو ٌومٌن، بعد أن شفى بطرس عند  توبة حقٌق

إضافة بمجّرد نمت الكنٌسة الولٌدة الجدٌدة، لٌس  باب الهٌكل األعرج من بطن أّمه، تعّمد ألفان بعد.

 .تهمضاعففهم هللا إلى كنٌسته، إّنما بمأضا نأعضاء، الذٌ

، لم ٌكن لٌستمّر مطّوالًّ، بمعّدل الّنمو المذهل هذا. ًّ  لكن هذا النمو اإلستثناب

ا من هللا، إلى خارج عالم إبلٌس.دفً الكنٌسة ٌُ  الذٌنتذّكر، كان  كان إبلٌس ٌجلس على  عون خّصٌصًّ

ٌّة لٌحمً مُ عرش األرض. ح لكه، وٌفسد هدؾ هللا فً افتداء البشر. حاول إبلٌس أن ٌقتل ارب بوحش

ا، إؼراء ٌسوع و –المسٌح  ٌّتهٌجرتالّطفل. حاول إبلٌس بابسًّ عند عمر الثبلثٌن. لم ٌستسلم  ده من أهل

تسلم حّتى هذا الٌوم. إّنه ٌحاول اآلن تدمٌر الكنٌسة، وإن لم ٌستطع أن ٌدّمرها، على األقّل إبلٌس، ولم ٌس

ٌّة كاذبة.  هو ٌخدعها وٌخدع عالمه فً مسٌح

ٌّا المتنّبؤ به. فً البداٌ ة، كانت الكنٌسة فً البدء، حّرك إبلٌس الٌهود لٌحاربوا الكنٌسة بنكرانهم ٌسوع كالمس

ٌّة فً معظمه ٌّة والتّ ا. حارٌهود ضحٌات بالبهابم من ب الٌهود ؼٌر المحّولٌن لٌتمّسكوا بالّطقوس الحّس

 قانون موسى.

ا ما صار اضطهاد عظٌم على الكنٌسة )أعمال الّرسل  ٌّة فً كنٌسة هللا  ت(، بٌنما كانٔ: ٣سرٌعًّ العضو

ٌّة والّسامرة، باستثناء الّرسل.  تتضاعؾ. تشّتت األعضاء خارج الببلد، فً الٌهود

 

 اإلعالن عن إنجٌل كاذب

اإلنجٌل الذي ٌجب أن ٌبّشروا به هو إنجٌل المسٌح )الذي كان إنجٌل كان عاجبلًّ ما نشؤ جدال حول ما إذا 

المسٌح، مجّرد اإلعبلن عن قبول المسٌح  عنأم اإلنجٌل  ،ٌسوع أو البشرى الّساّرة عن ملكوت هللا(

ا، كان معظم الكنٌسة ٌتحّولون إلى إنجٌل كالمخلّص. فٌما كان اإلرتداد عن حقٌقة المسٌح ٌك تسب زخمًّ

ًٌّّا األمر أّن الخطٌبة هً الّتعّدي على قانون هللا مختلؾ و مزّور، ٌعلن المسٌح كمخلّص، إّنما ٌهمل كل



172 
 

ّتقدٌم س واسترجاع حكومة هللا على األرض والٌنزع إبلوالبشرى الّساّرة عن ملكوت هللا،  وٌهملالّروحً، 

ٌّة كؤٌإوالذٌن ٌتوبون عند القضاء،  كّل البشراألخٌر للخبلص ل  –بناء هللا منون وٌتلقّون الحٌاة األبد

ٌّة. ٌّة فعل  ككابنات إله

 :ٖ: ٔٔكتب بولس الّرسول فً رسالته الّثانٌة إلى أهل كورنثوس 

ٌّة حّواء بمكرها هكذا ُتفسد أذهانكم                     "لكّننً أخاؾ أّنه كما خدعت الح

 . فإّنه إن كان [ عن البساطة التً فً المسٌحولى]الذٌن فً الكنٌسة األ                  

ا آخر لم                    اآلتً ٌكرز بٌسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تؤخذون روحًّ

ا كنتم تحتملون".                    تؤخذوه أو إنجٌبلًّ آخر لم تقبلوه فحسنًّ

ٌّرون إنجٌل المسٌح فً  نالذٌسابقًّا،  عنهم كما أعلن ٌنالّزابف ٌنثّم ٌكمل بولس وٌصؾ المبّشر ٌؤتون وٌؽ

 . كتب بولس:٢-ٙ: ٔذلك الوقت. ثّم ننتقل إلى رسالة ؼبلطٌة 

ا عن الذي دعاكم ]ٌجب علٌك                    "إّنً أتعّجب أّنكم تنتقلون هكذا سرٌعًّ

ا فً الكنٌسة                    ال أحد ٌقدم إلى المسٌح، إال – أن ُتدعى لتصبح عضوًّ

ٌُدعون[ بنعمة المسٌح إلى إنجٌل آخر لٌس هو آخر ؼٌر أّنه                     الذٌن 

 ٌوجد قوم ٌزعجونكم وٌرٌدون أن ٌحّولوا إنجٌل المسٌح".                  

 ن إلى إنجٌل مختلؾ.كان إنجٌل المسٌح هو رسالة عن قدوم ملكوت هللا. كانوا قد بدأوا مسبقًّا ٌتحّولو

 

ٌّة"  تزوٌر ٌدعى "المسٌح

ٌّة. ال  فً سفر أعمال الّرسل، لكّنه قد قرأت عن ذلك قد سبق وأسدلت الّستارة على تارٌخ الكنٌسة الحقٌق

. هناك مٓ٘ٔفً حوالً عام  أبعد من ذلك. إّنما ٌبدو أّن الّستار ٌرتفع، ونبدأ نؤخذ القلٌل من الّتارٌخ ٌذهب

ًٌّّا، كما اللٌل مختلؾ عن الّنهار، كما الذي هو تحت  نجد كنٌسة تدعو ٌّة، لكّنها كنٌسة مختلفة كل نفسها مسٌح

ٌّة.مختلؾ األسود  مختلؾ عن الذي هو فوق، كما  عن األبٌض. لكّنها دعت نفسها مسٌح

ٌّةنقتبس اآلن عن كتاب تارٌخ،  ٌّة الّرومان خامس األّول، الفصل الالمجلّد ، ""انحدار وسقوط اإلمبراطور

، قلٌبلًّ ما ٌمّكننا من إزا ًّ لة الؽٌمة الّسوداء عشر: "المواّد ؼٌر الكافٌة والمشكوك فٌها عن الّتارٌخ الكنس

"العهد المفقود"، ألّن تارٌخ تلك الكنٌسة كان  أنا لطالما دعوتهالذي العهد األّول للكنٌسة".  التً تحوم فوق

 قد فً ذلك الّزمن.قد فُ 

ٌّة األولى، ما بٌن عام لكنٌسة، علماء ومإّرخً اٌعترؾ   ٓ٘ٔوعام  ٓ٘أّن أحداث الكنٌسة المسٌح

 كما لو كانت قد حجبت بواسطة ضباب سمٌك. – عبر خطوط مبهمة مٌبلدي، ال ٌمكن رإٌتها إاّل 
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ٌّب عن تارٌخ الكنٌسة: "الّسنوات الّثبلثٌن التً  كتب العالم اإلنكلٌزي الّشهٌر، ساموٌل ج. كرٌن، فً كت

ا فً تارٌخ الكنٌسة. عندما لحقت إقف ال العهد الجدٌد وتدمٌر أورشلٌم، هً فً الحقٌقة، األكثر ؼموضًّ

ٌّر".  نؽوص فً العهد الّثانً، نكون إلى حّد بعٌد، فً عالم متؽ

، كتب ولٌم فتزجٌرالد: "فوق فترة اإلنتقال هفً  ًّ ذه، التً تلً مباشرة العهد محاضرات عن الّتارٌخ الكنس

 ولً بحّق، ٌنسدل ؼموض عظٌم..."الّرس الُمسّمى

ٌّةكلوثلن: " فً كتاب "مسار الّتارٌخ المسٌحً"، كتب ولٌم ج. مك ٌّة بحّد ذاتها كانت فً عمل  لكّن المسٌح

ٌٌّر فٌما كانت تتطوّ  ٌّة".ر، ونهاٌة الفترة كانت، فً عّدة نواحالتؽ ٌّة الّرسول ا عن المسٌح  ، مختلفة تمامًّ

ٌّة"، كتب فٌلٌب شاؾ: "الّسنوات الّثبلثٌن الباقٌة من القرن األّول، فً كتاب "تارٌخ الكنٌسة المس هً ٌح

ؼارقة فً الّظبلم، تنٌرها فقط كتابات ٌوحّنا. هذه فترة من تارٌخ الكنٌسة نعرؾ القلٌل عنها ونوّد أن 

 نعرؾ األكثر".

 لكن إن نظرنا عن قرب من خبلل هذا الّضباب، ٌمكننا أن نرى ماذا كان ٌحدث.

ٌّة العال ٌّة الّرومان ٌّة  –م الذي أّسس المسٌح كنٌسته فٌه، كان عالم اإلمبراطور أعظم وأقوى إمبراطور

ا.  ٌّات امتّدت من برٌطانٌا إلى أقاصً تركٌا العصر الحدٌثعاشت أبدًّ ا من مختلؾ الخلف ، شاملة شعوبًّ

 والثقافات، تحت نظام حكومة واحد.

ٌّة كبٌرة، ضمنزمة، لكن كان الشّ كانت ٌد روما الحاكمة حا نطاق القانون الّرومانً. شرٌطة  عب ٌنعم بحر

ٌُسمح لهم أن ٌقّدم كّل الّسكان والّشعوب المقهورة اإلحترام المتوّجب علٌهم لئلمبراطور الّرومانً، كا ن 

ٌّة وعبادة آلهة أجدادهم. ا أن ٌمارسوا معتقداتهم الّدٌن  أٌضًّ

المسٌح لٌذهبوا إلى كّل العالم ٌبّشرون بإنجٌل الملكوت. بعد ٌوم العنصرة، بدأ الّرسل ٌتبعون تعلٌمات 

ٌّة نحو الّشمال إلى أراضً األمم، بدأت تواجه الذٌن ٌمارسون دٌانات دعن ٌّة من الٌهود ما امتّدت المسٌح

ٌّة.  بابل وببلد الفرس والٌونان الوثن

ا عمٌقة فً الّدٌانة الؽامضة  حدث أن التقى الّرسل بسٌمون ماؼوس، قابد أقام نفسه فً طابفة  لها جذورًّ

تّم إحباط مإامرة سٌمون ماؼوس بهدؾ أن ٌشتري لنفسه مركز سلطة فً الكنٌسة األولى،  لبابل القدٌمة.

 معلّمٌن زابفٌن آخرٌن.(. لكن ما لبث أن تبعه ٣من قبل بطرس )أعمال الّرسل 

إلى إنجٌل آخر  هم فً خطر الّتحّولأنّ  فً أوابل رسابله، حّذر بولس الكنابس الولٌدة فً الٌونان وؼبلطٌة،

فكرة زابفة عن المسٌح ورسالته. كان إنجٌل المسٌح ٌتعّرض إلى الّتشوٌش، فٌما كان كهنة كذبة  –

ا بمعتقدات بابل وببلد الفرس.  ٌتخلّلون فً الجماعات مع تعالٌمهم المتؤّثرة جّدًّ

األعضاء، لٌجتهدوا ٌهوذا، أخ ٌعقوب، حّث . مع انتهاء القرن األّول، شّجع الّرسل األعضاء لٌبقوا أوفٌاء

(. ٌحّذر ٌوحّنا الّرسول اإلخوة أن ال ٌكون لهم أّي عبلقة مع ٖمن أجل اإلٌمان الذي سلّم لهم مّرة )ٌهوذا 

 (.ٓٔالذٌن ٌؤتون بعقابد كاذبة )رسالة ٌوحّنا الّثانٌة 
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ٌٌّ ّل من كانوا ٌدعون كن خبلل تلك الفترة، كن، لم ٌكونوا محّولٌن حّقًّا. لكثٌرون مّمن ٌدعون أنفسهم مسٌح

ٌٌّ ٌّة، ألنهم كانوا ٌرفضون أن ٌعبدوا اإلمبراطور. اّتهم أنفسهم مسٌح ا من الّسلطات الّرومان ن، عانوا كثٌرًّ

ٌٌّن عام  ٌّة. واستشهد اآلالؾ.م، على أّنهم من أحٗٙنٌرون المجنون المسٌح  رقوا روما، واضطهدهم بوحش

ٌّة. تّم إحباط التمّرد وتدّمرت بعد ذلك بقصٌر، قام ال ٌهود فً فلسطٌن فً تمّرد ضّد الّسلطات الّرومان

ٌٌّن فً أورشلٌم إلى الجبال، ٢ٓأورشلٌم عام  ٌٌّن الحقٌق  .إلى أمان بٌبّل م. هرب عدد ضبٌل من المسٌح

 

 عهود الّسبعة الكنائس

ا الّصؽرى، حوالً نهاٌة القرن األّول ٌسّجل سفر الّرإٌا سبعة رسابل إلى الّسبعة الكنابس الموجودة فً أسٌ

–دكٌة ٌرا، ساردٌس، فٌبلدلفٌا والوأفسس، سمٌرنا، برؼاموس، ثٌات –هذه الكنابس كانت تقع مٌبلدّي. 

ٌّة القدٌمة. ٌّة الّرومان ٌّة لئلمبراطور  على طول إحدى الّطرقات البرٌد

الّرسابل للّسبعة الكنابس على تحتوي ة. الة ٌتبعون الّطرٌق حاملٌن الّرسابل من مدٌنة إلى مدٌنكان الخٌّ 

فً ذلك  ،الجماعاتكلمات تشجٌع وتؤدٌب على الّسواء، وهً تظهر بوضوح خصابص كّل واحدة من 

 الّزمن.

ٌٌّن  هذه الّرسابلكانت لكن  فً هذه المدن الّصؽٌرة. إّنها الموجودٌن موّجهة إلى جمهور أوسع من المسٌح

ٌّزة،  عن مستقبل الكنٌسة بخطوطه العرٌضة، من الٌوم الذي بدأت فٌه، ٌوم بها  ٌتنّبؤسلسلة من نبوءات مم

 م، حّتى المجًء الّثانً للمسٌح.ٖٔالعنصرة عام 

. كّل عهد له قّوته وضعفه وتجاربه ومشاكله الخاّصة –سوؾ ٌقع تارٌخ الكنٌسة فً سبعة عهود محّددة 

ٌّة من أف ا كما تمّر الّرسالة عبر الّطرٌق البرٌد سس إلى الودكٌة، كذلك تمّر حقٌقة هللا من عهد إلى تمامًّ

التً ٌمّرر فٌها العصا من عّداء إلى عّداء، كّل ٌقوم بدوره، حّتى  –عهد. كانت مثل سباق المراحل 

 الوصول إلى خّط الّنهاٌة.

لى هود القرن الّثانً، مّرر العصا من عهد أفسس إلى الّشعب الذي دعاه هللا إفً زمن ما خبلل أوابل ع

ا ومرفوضٌن كمهرطقٌن،  فقد العالم أخبارهم. عهد سمٌرنا لكنٌسته. من دون سلطة لهم، مضطهدٌن ؼالبًّ

ا عن  ٌّة بشكل مستقٌم، إّنما تزداد بعدًّ ا عنهم، برزت كنٌسة من العهد المفقود، التً كانت تزداد شعب عوضًّ

ٌٌّن حّتى القرن الّرابع، عندما اإلنجٌل الذي علّم به ٌسوع. استمّر اإلضطهاد فً أزمنة متعّددة تحت  الّرومان

ٌّة. ةقسطنطٌن بؤّن كنٌس أقرّ  ٌّة الّرسم  تلك الفترة الفاسدة، هً دٌانة اإلمبراطور

ا عن الكنٌسة التً أّسسها ٌسوع. العقابد  أقرّ لكن الكنٌسة التً  بها، كانت فً ذلك الوقت مختلفة كثٌرًّ

 دعتوسط زخرفة ومراسم وأسرار وطقوس كنٌسة فونة والّتعالٌم التً علّمها لرسله، أصبحت اآلن مد

ٌّة، التً قبلت بعقٌدة الّنعمة، إّنما  ًٌّّا دٌانة بابل الؽامضة، المدعّوة اآلن مسٌح نفسها باسم المسٌح. كانت أساس

ٌّة".كانت دٌانة بابل فقد . بكبلم آخر، سماححّولتها إلى  ٌّة الؽامضة القدٌمة، بعباءة جدٌدة: "المسٌح  الوثن
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فً نقل رسالتها إلى العالم. ذهب المعلّمٌن والمبّشرٌن  الكنٌسةطاقة  تجّددتالما اعترؾ بهم قسطنطٌن، ح

ٌّة مع رسالة حول المسٌح. سمع اآلالؾ  ٌّة الّرومان هذا  –مبلٌٌن لارّبما  –إلى كّل أنحاء اإلمبراطور

ٌّة عن ملكوت هللا اآلت.رس –لكّنه لم ٌكن اإلنجٌل الذي بّشر به المسٌح  اإلنجٌل، وآمنوا به.  الته  الّنبو

 

   عقٌدة الكنٌسة الكاذبةب مرسو  اإلمبراطور

ٌّة خبلل هذه القرون التً كان اإلنجٌل   فٌها؟ٌُقمع ماذا حدث للكنٌسة الحقٌق

. فقد أعطى بركته بالّتحدٌد م، بعد صلب المسٌح بثبلث مبة عام٢ٖٖمات اإلمبراطور قسطنطٌن عام 

 الكنٌسة التً أّسسها المسٌح. الكنٌسة اّدعت أّنه

وصؾ من هم فً الكنٌسة تّم أصبح المقهورون هم القاهرٌن.  –اآلن وقد تحّرروا من خوؾ القهر 

ٌّة والذٌن كانوا ٌتجّرأون معارضة  ، ٌستحّقون العقاب.اطقةهرعقٌدتهم، بال الحقٌق

ٌٌّن أن : فً إحدى أشهر شرابعه م، كتب مجلس الودكٌة الكاثولٌكًٖ٘ٙحوالً عام  "ال ٌجب على المسٌح

ا لٌوم الّرّب. لكن إن وجد  ٌتهّودوا وٌسترٌحوا ٌوم الّسبت، إّنما ٌجب علٌهم أن ٌعملوا فً ذلك الٌوم، تكرٌمًّ

ٌّة بالّتعذٌب أو الموت. لم تحكم الكنٌسة عون من المسٌح". كانت هذه أحد ٌتهّود، فلٌكن مل عقوبة واقع

ٌٌّن بالموت، إّنما المإمنٌن الحق نفسها علىالكاذبة ب (. ٘ٔ: ٖٔسّببت لهم الحكم بالموت )رإٌا ٌوحّنا قد ٌق

ٌّوم بالّتؤكٌدٌٖ٘ٙظهر مرسوم عام  ٌّون حقٌق  ن ٌحفظون الّسبت.، أّنه كان هناك مسٌح

ًٌّ ٌّة الّصؽٌرة من مسٌح ٌّة الّدٌانة التً ٌحتاجون  للبحث عن –مّرة أخرى سمٌرنا  عهد هربت البق حر

 معتقداتهم.إلٌها، لٌمارسوا 

ا هً تبدو كحاشٌة فً الّتارٌخ، ٌتّم رفضها بصفتهمتركوا بضعة مخطوطات.  هراطقة، ٌسخر منهم  أحٌانًّ

أعداءهم وٌطارونهم. إّنما شهادتهم األقوى تؤتً من المسٌح نفسه، فً كلماته لتشجٌع الكنٌسة التً كانت 

مّما أنت عتٌد أن تتؤلّم به... كن أمٌن إلى  فً سمٌرنا. "أنا أعرؾ أعمالك وضٌقتك وفقرك... ال تخؾ البّتة

 (.ٓٔ-٤: ٕالموت فسؤعطٌك إكلٌل الحٌاة" )رإٌا ٌوحّنا البلهوتً 

ًٌّ سمٌرنا إلى  ا العصا من مسٌح الذٌن من عهد برؼامس. دعً هإالء لٌحملوا الحقٌقة خبلل وانتقلت إذًّ

 العصور المظلمة. –إحدى أصعب فترات الّتارٌخ 

ا إلى حّد واسع، تقود الذٌن ٌتمّسكون بحقٌقة هللا اتشرت سلطة وتؤثٌر ٌّة العظٌمة بعٌدًّ بعد  ،الكنٌسة العالم

ا عن الّتهدٌد باإلضطهاد واإلستشهاد. ٌّة. إّنما لم ٌكونوا بعٌدٌن ٌومًّ  أكثر إلى البر

ًٌّ برؼامس أوفٌاء. بعد تؤسٌس ٌسوع كنٌسته بؤلؾ سنة، سلّمت الوه ا من مسٌح ٌّة كذا، بقً قلٌلون جّدًّ بق

 المنهكة من عهد برؼامس العصا.

ٌّة، ٌبّشرون بالّتوبة فً كّل أنحاء وادي ألباٌن جنوبً فرنسا وشمال  بدأ عهد ثٌاتٌرا بداٌة مفعمة بالحٌو

 إٌطالٌا. كثٌرون سمعوا واهتدوا.
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ا لهذا الّتحّدي. تّم توقٌؾ قادة من الكنٌس ٌّة سرٌعًّ ٌّة. واستفاعلت الّسلطات الّدٌن  د بعضهم.تشهة الحقٌق

ا  ا مإّقتًّ إّنما برزت مّرة ثانٌة تحت قٌادة بٌتر والدو  –بعد موت أوابل قادتها، شهدت الكنٌسة تراجعًّ

ٌّون فً  ٌّة. لعّدة سنوات فً القرن الّثانً عشر، ازدهر هإالء الوالدون ألبٌن، ٌبّشرون  ودٌانالدٌنامٌك

ٌّبات ومقاالت وكتبوها بؤٌ ٌّام الّطباعة.بالحقٌقة التً معهم. دّونوا كت  دٌهم. كان هذا قبل أ

ا. كانت آخر أعمالهم أعظم من أّولها. ثٌراعهد كما تنّبؤ ٌسوع عن  تٌرا، كان عندهم اإلٌمان وعملوا جاهدًّ

ا لعمل الّتفتٌش ازداد فٌما  لكن مّرة ثانٌة، لحقهم اإلضطهاد ا آمنًّ بقّوة فً سبلم الودٌان التً كانت مّرة مبلذًّ

 هللا.

ن الذٌن بقوا، ٌعتنقون عادات وتقالٌد العالم من حولهم. أصبح ألوروبا فبات عدٌدة من الّناس بدأ كثٌرون م

ٌّون.  ٌدعون أنفسهم مسٌح

ٌّر. تّم اختراع الّطباعة  وبدأت المعرفة تزداد. حركت اإلصبلح  –فً تلك األثناء، كان العالم ٌتؽ

 البروتستانً كسرت احتكار كنٌسة روما.

ٌّىة خبلل القرون الوسطى، هرب العدٌد من البلجبٌن إلى كانت تكتسح الحما ٌف ٌّة القاّرة األوروب روب الّدٌن

. ًّ ٌّة. جلبوا معهم  كان سبلم وتسامح إنكلترا النسب عقابدهم ومعتقداتهم، من بٌنهم أعضاء من الكنٌسة الحقٌق

 خاّصة معرفة الّسبت.

ا محفظ ٌقاوم المتشّددون ل موجة صاعدة من المقاومة فً  أن ٌكونن وم األحد كٌوم عبادة، لكن عوضًّ

أوابل القرن الّسابع عشر، كان هناك عّدة جماعات صؽٌرة تحفظ الّسبت، فً إنكلترا. كان ٌسوع ٌقٌم العهد 

 ساردٌس. –الخامس من كنٌسته 

ٌّة ؼٌر متس ًّ ٌوم الّسبت. ضعفت الكنٌسة أصبحت الكنٌسة البروتستانتٌن امحة للمنشّقٌن، بمن فٌهم حافظ

ا.ا ا جدٌدًّ ٌّة فً إنكلترا. لكن من الجهة األخرى من المحٌط، كان الّناس قد بدأوا ٌكتشفون عالمًّ  لحقٌق

ا  ا إلى نٌوبورت، رود  فًستٌفن ممفورد، الذي هو عضوًّ كنٌسة فً لندن تحفظ الّسبت، ؼادر إنكلترا متّجهًّ

ٌّة، وقد أّسسها روجر ولٌامز، . كانت رود أٌلند، األصؽر من بٌن المستعمرات األمٌركٗٙٙٔ، عام أٌلند

 "معمودّي" هرب من اضطهاد متشددّي ماساتشوستس.

ٌّة لدستورها.  ٌّة الّدٌانة، كعقٌدة أساس عندما لم ٌجد كانت رود أٌلند المكان األّول فً العالم الذي ٌضمن حر

ٌٌّن" فً نٌوبورت. ل ا ٌحفظ الّسبت، بدأ ممفرد وزوجته الشراكة مع كنٌسة "المعمود ا،  م ٌجذبأحدًّ أتباعًّ

عض األعضاء من جماعة حافظً ٌوم األحد، ٌقتنعون أّنه ٌجب حافظ بمعتقده الخاّص بهدوء. بدأ بإّنما 

ا أن ٌحفظوا الّسبت.  علٌهم هم أٌضًّ

صاروا أّول جماعة تحفظ الّسبت فً أمٌركا. فً البدء، كانوا ٌجتمعون فً منازل خاّصة. فً المتحؾ 

ًّ فً نٌوبورت، نج حّتى سجبّلت  –على مساهماتهم  –ٌحتوي على أسماء  –د سجلّهم محفوظ الّتارٌخ

 ترسٌماتهم. خدمات



177 
 

ا، قاعة اإلجتماعات البسٌطة إّنما  األنٌقة، التً بنوها فً نٌوبورت، فً الّسنٌن األولى من نجد محفوظ أٌضًّ

أكثر إلى عمله فً العالم ا بدأ هللا ٌدعو أشخاصًّ القرن الّثامن عشر. انضّم إلٌهم آخرون فً معتقدهم، فٌما 

 الجدٌد.

ا كنٌسة مزدهرة من عّدة مبات من األعضاء.  تّم تؤسٌس جماعة ثانٌة فً هوبكنتون، التً أصبحت سرٌعًّ

منزل لقابهم. قد تعّمد بضعة آالؾ هنا، على ضفاؾ نهر  ،هناك جسر الٌوم ٌحّدد المكان حٌث كان مّرة

. تراجعباوكاتوك. ثّم صار  ًّ  روح

ٌّة تحفظ ٌوم الّسبت، نتٌجة عظات ولٌم مٌلر، ما بٌن ٣ٓٓٔم عوافً منتصؾ أ ، نشؤت جماعات جدٌدة قو

ٌّة الوسطى.٣ٗ٤ٔو ٣ٖٔٔعام   ، ٌمكن أن نجدهم فً كّل أنحاء أمٌركا الؽرب

، اقتنع الكثٌرون بقبولهم معتقدات تابعً إٌلٌن ج. واٌت. انتلقوا من ٣ٙٓٔفً باتل كرٌك، مٌشٌؽن، عام 

 ًّ ا عن اإلنجٌل الحقٌقً، ملكوت هللا، قاموا باستبداله  – اإلسم الحقٌق إٌلٌن ج.  بعقابدكنٌسة هللا. عوضًّ

ٌوم" و"روح الّنبوءة"،  ٖٕٓٓدعوها "سٌاسة الباب المقفل"، "الّتحقٌق فً القضاء"، عقٌدة " واٌت،

ًٌّّا عقابد الكنٌسة. ٌعّرفون على ٌّة الكنٌسة التً وضعت فعل ٌّدة واٌت، بصفتها نب  الّس

ٌّون"، وال ٌزالونتبنّ  ٌّة،  عرفونٌُ  وا اسم "الّسبت ٌّة من كنٌسة هللا الحقٌق بذلك اإلسم حّتى الٌوم. لكّن البق

 رفضوا قبول هذه الّتعالٌم والعقابد، واستعادوا بعض الحقابق التً تّم تجاهلها فً القرن الذي سبق.

نبري، مٌسوري. تّم نشر مجلّة "محامً الكتاب انتقلوا بمقّرهم الّربٌسً إلى مارٌون، أٌوا ومن ثّم إلى ستا

 ونشؤت جماعات صؽٌرة فً نواحً األّمة. –المقّدس". أثمر جهدهم 

أن نشؤت جماعة صؽٌرة من كنٌسة هللا، فً زمن ما فً القرن الّتاسع عشر، فً وادي  وهكذا كان

 وٌبلمٌت الهادئ، فً أورٌؽون.

ٌّة. كان ٌن واكان هم. لكن كان لهم نهم وٌقودونقصهم كهنة متمّرسٌن لٌعلّمومزارعٌن، من دون ثقافة رسم

 اسم كنٌسة هللا، وكان ٌحفظون ٌوم الّسبت بوفاء.

ا طوٌبلًّ عبر القرون المضطربة منذ ٌوم العنصرة. كانت ضعٌفة ٌنقصها الّسلطة.  قطعت كنٌسة هللا شوطًّ

 . لكّنم بقوا فً مسارهم.وقد جردتها سنٌن اإلضطهاد من تؤثٌرها. تّم فقدان الكثٌر من الحقٌقة

ا زمن تسلٌم العصا من جدٌد  فً وادي وٌبلمٌت، انتظروا. كان فً أٌدي الذٌن سٌدعوهم  –قد حان تقرٌبًّ

 هللا لٌقوموا بعمله آلخر الّزمن.

 

 استعادة حقٌقة هللا إلى الكنٌسة

ٌّة( من تؤسٌس ال٤ٓٓٔ، بعد ٤ٖٔٔعام  ذمن ٌّة عام بالّتحدٌد )قرن من الّدورات الّزمن كنٌسة، بدأت هذه البق

ٌّة، تّتخذ حٌاة جدٌدة كعهد فٌبلدلفٌا. فقد وصلت إلى "زمن المنتهى".  ٌّة األصل الّصؽٌرة من كنٌسة هللا الحقٌق

ٌّة جدٌدة. لقد جاء الّزمن لتتّم فٌه نبوءة ٌسوع فً إنجٌل ٌوحّنا فقد بُ  ٌّة روح  – ٗٔ: ّٕٗث فٌها حٌو
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ٌُكرز ببشارة الملكوت هذه فً كلّ " المسكونة شهادة لجمٌع األمم. ثّم ٌؤتً المنتهى". تّم الكشؾ واإلعبلن  و

ٌّة التً فُ   قدت، بشكل متدّرج.عن تلك الحقٌقة الحٌو

: ٖمن الفصل الّثالث من سفر الّرإٌا. كان عهد ساردٌس )رإٌا  ٖٔإلى  ٢وصؾ عهد فٌبلدلفٌا فً اآلٌات 

ا، وقد أصبح ٙ-ٔ ًٌّّ ا فً نشر إنجٌل المسٌح الحقٌقً. فقد فقدوا بالفعل ( خبلل هذا الّزمن، ٌموت روح عاجزًّ

المعرفة فً ذلك الّزمن، للمعنى الحقٌقً لذلك اإلنجٌل. كانوا ٌعلمون أّنهم ٌقتربون من مجًء المسٌح 

ٌّة األلؾ سنة،   المسٌح سوؾ ٌحكم.أكثر من أّن الّثانً، إّنما لم ٌكن لدٌهم المعرفة لما سٌحدث خبلل ألف

ٌّة: "وأكتب إلى مبلك الكنٌسة..." كلمة مبلك هذه المترجمة من  نقرأ عن عهد فٌبلدلفٌا لكنٌسة هللا الحقٌق

ا إلى مبلك روحً، إّنما ٌمكن أن  ٌّة أجللوس، تعنً رسول أو وكٌل. هذا ال ٌشٌر بالّضرورة دابمًّ الٌونان

ٌّة ه نا. ٌمكن أن ٌطّبق إلى مبلك ٌدّل كذلك، إلى مبلك بشرّي. من الممكن أن ٌطّبق مبدأ هللا فً اإلزدواج

ٌّن من الكنٌسة ٌّن كوكٌل عام أو كمساعد، لهذا العهد المع ًّ مكّون من روح، ع على  . أو ٌمكن أن ٌطّبقفعل

 رسول بشرّي أو وكٌل أقامه هللا لٌقود هذا العهد لكنٌسته.

ًّ لآلٌات  ٌسة هذا العهد ككّل، . ٌمكن أن ٌطّبق على كنٖٔ-٢فً الوقت نفسه، ٌمكن أن ٌطّبق مبدأ ازدواج

ا، ٌمكن أن ٌطّبق على القابد البشرّي الذي أقامه هللا لهذا العهد من كنٌسته.  وأٌضًّ

ا ال ٌستطٌع أحد أن ٌؽلقه ألّن لك ٣أكمل مع اآلٌة  ا مفتوحًّ : "أنا عارؾ أعمالك. هؤنذا قد جعلت أمامك بابًّ

 قّوة ٌسٌرة وقد حفظت كلمتً ولم تنكر اسمً".

ا. أمام هد الكنٌسكان لع ا. إّنه  –قابده البشرّي أو أمام  –هذا العهد ة هذا أن ٌنتج ثمارًّ ا مفتوحًّ أقام هللا بابًّ

ا فً أعمال الّرسل ٕٔ: ٕمدّون فً رسالة كورنثوس الّثانٌة  فتح المسٌح الباب  ، كٌؾ٢ٕ: ٗٔ، وأٌضًّ

ولقابدها، إال القلٌل من لبولس من أجل أن ٌذهب إلى ببلد أخرى لٌبّشر باإلنجٌل. لم ٌكن لهذه الكنٌسة 

القّوة. ولم ٌكن لهم كذلك مقام عظٌم وسلطوّي فً عالم إبلٌس، إّنما كان الذٌن فً هذا العهد أوفٌاء لكلمة 

ا،  ًٌّّ ٌٌّن من قبل ٌسوع شخص ٌّة التً انتقلت إلى الّرسل األصل هللا. رؼم أّن الكثٌر من حقٌقة اإلنجٌل األصل

ل الكتاب المقّدس إلى هذا العهد من كنٌسة هللا، الذٌن كانوا أوفٌاء فً قد فقد، فقد تّم استرجاعه من خبل

ٌّاها.  حفظهم إ

ٌّا، قبل مجًء المسٌح ٙ-٘: ٗو ٘-ٔ: ٖإّنه مكشوؾ فً مبلخً  ا فً قّوة وروح إٌل ، أّن هللا سٌقٌم أحدًّ

ٌّا ، قال ٌسوع، حّتى بعد أن أكمل ٌوحّنا المعمدان ٔٔ: ٢ٔالّثانً بقلٌل. فً إنجٌل مّتى  مهّمته، أّن إٌل

أّن ٌوحّنا المعمدان قد أتى بقّوة وروح  الّنبوي هذا "ٌؤتً أّوالًّ وٌرّد كّل شًء". رؼم أّنه مكشوؾ بوضوح

ا. القابد البشرّي الذي سٌقام قبٌل مجًء المسٌح الثانً بقلٌل، كان لٌحّضر الّطرٌق  ٌّا، فهو لم ٌرّد شٌبًّ  –إٌل

ٌح، ولٌعٌد الحقٌقة التً فقدت خبلل عهود الكنٌسة الّسابقة. كان من أجل مجًء المس –ٌحّضر الكنٌسة 

ا لٌتّم فتح باب لهذا القابد ولعهد فٌبلدلفٌا للكنٌسة أن تتّمم إنجٌل مّتى  : "وٌكرز ببشارة ٗٔ: ٕٗأٌضًّ

 الملكوت هذه فً كّل المسكونة شهادة لجمٌع األمم. ثّم ٌؤتً المنتهى".
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ٌّة، كان لٌكون فً زمن حٌن، ألّول مرّ  ستصّنع أسلحة الّدمار الّشامل التً ٌمكنها أن ة فً تارٌخ البشر

ٌّة عن األرض )إنجٌل مّتى  (. كان لهذا أٌَضا، أن ٌحدث قبل مجًء المسٌح ٕٕ-ٕٔ: ٕٗتمحً كّل البشر

 (.ٖٓ-٤ٕالّثانً بقلٌل )اآلٌات 

ا.  وقد انتشر بقّوة فً كّل األمم على  قد تّم استرداد اإلنجٌل الحقٌقً،إّن هذه الّنبوءات قد تّممت اآلن قطعًّ

 وجه األرض.

ٌّة.. ٌتّم استخدام كّل ةروحٌّ  دة بقّوةلقد اّتخذت الكنٌسة حٌاة جدٌ  الّتقدم والّتسهٌبلت التكنولوج

ا بإحدى أصؽر اإلذاعات فً ٌوجٌن، أورٌؽون. ثمّ  ٌّة، بدءًّ التً الّطباعة.  كانت استخدمت أّول محطة إذاع

ا، قبل أن تؤتً آلة نسخ الّرسابل. استخدمت الّطباعة فً الوقت المناسب.  ىآلة تعمل عل مع تبدأ ًٌّّ الٌد كل

ٌّة الّثانٌة. بدأت الكنٌسة تستخدم  – ٤ٗ٘ٔكان مجًء التلفزٌون عام  مباشرة بعد نهاٌة الحرب العالم

ا،  عام، تّم إعبلن ونشر اإلنجٌل الحقٌقً ٤ٓٓٔ. ألّول مّرة خبلل ٤٘٘ٔالّتلفزٌون فً صٌؾ عام  أخٌرًّ

 فً الّسنة. ٥ٖٓسنة، كبرت بمعّدل  ٕ٘كبرت الكنٌسة. فً أّول إلى كّل أمم األرض. 

ستبدو أسالٌب اإلّتصاالت، الّتكنولوجٌا والموارد سٌندهش الّرسل األوابل من حجم ومدى العمل اآلن. 

الّرجال الذٌن كانت لهم بالّنسبة لهإالء  ؼرٌبة بالّطبع، المعاصرة التً أعطاها هللا لعمله فً آخر الّزمن،

ا. ٕٓٓٓالمهّمة فً البدء، لٌنقلوا اإلتجٌل إلى العالم، منذ حوالً   سنة تقرٌبًّ

ٌّام المقّدسة، اإلسم، كنٌسة هللا، وإنجٌل الملكوت  –األمور لن تبدو ؼرٌبة  لكن بعض  –ٌوم الّسبت واأل

 زمن المنتهى. التً سلّمت خبلل العهود، منذ زمن المسٌح إلى –تعّرفون على هذه ٌس
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 الفصل الّسابع

 سّر ملكوت هللا

 
ا، لٌس فقط بالّنسبة لكّل الذٌن فً  ا، هو سّر ال ٌزال مكتومًّ ماذا تعنً بالّتحدٌد، "ملكوت هللا"؟ هذا أٌضًّ

ا بالّنس ق هذا الّسّر فً الواقع، ٌتعلّ الكتاب المقّدس. علماء ة لكنابس العالم، وعلماء الّدٌن وبالعالم، إّنما أٌضًّ

 بالّسّر المرتبط به، إنجٌل ٌسوع المسٌح.

لماذا تتعارض الكنابس حول ما هو فعبلًّ "إنجٌل ٌسوع المسٌح"؟ خبلل أّول عشرٌن أو ثبلثٌن سنة، بعد 

 ،مبة عام ٌل ٌسوع المسٌح". تبل ذلكم، نشؤ جدل عنٌؾ حول مسؤلة ما هو "إنجٖٔتؤسٌس الكنٌسة عام 

قد ُدعً "العصر المفقود لتارٌخ الكنٌسة". عندما رفع الّستار، وهد الكنٌسة الجدٌد. حٌث أتلؾ كّل تارٌخ ع

انوع  من كنٌسة تانً، ظهرحوالً منتصؾ القرن الثّ  ٌّة"، لكّنها بشّ  ،مختلؾ تمامًّ رت دعت نفسها "مسٌح

الذي أعلن المسٌح، ولٌس بإنجٌل المسٌح. كان إنجٌل المسٌح هو اإلنجٌل  عنباألخّص، بإنجٌلها الخاّص 

. رسالة المسٌح ملكوت هللاٌحمل رسالة، وكانت هذه الّرسالة  ،. كان ٌسوع رسول من عند هللاهو عنه

ألّول  تّم بّثها ، عندما٤ٖ٘ٔكانت إنجٌل المسٌح. لم ٌتّم اإلعبلن عنه للعالم، حّتى األسبوع األّول من عام 

ٌّة  –عام  ٤ٓٓٔمّرة منذ حوالً  ذاعة الّرادٌو األقوى فً العالم. رادٌو على إ –قرن من دورات زمن

 لوكسمبورغ فً أوروبا.

إنجٌلهم عن ٌسوع بٌبدو أّن كّل الكنابس الٌوم، قد فقدوا إنجٌل ٌسوع المسٌح. هم ٌبّشرون فً المقام األّول، 

المسٌح. جاء ٌسوع المسٌح ٌبّشر بإنجٌل ملكوت هللا. مع ذلك، قلٌلون هم من ٌبّشرون عن ملكوت هللا 

ٌّة، عن الٌ  نجٌلاإلوم، ألّنهم فقدوا كّل المعرفة عّما هو! لكن هل ٌبّشر أحدهم، باستثناء كنٌسة هللا الحقٌق

 الحقٌقً لملكوت هللا الٌوم؟

ٌّة ًّ محّطة إذاع  فً كّل أنحاء العالم، أّن إنجٌل ملكوت هللا هو لٌس لنا الٌوم. تعلن قال مبّشر بارز لمستمع

دعوها البعض "إنجٌل الخبلص"؛ معظمهم إنجٌل حول المسٌح؛ ة"، ٌبعض الّطوابؾ عن "إنجٌل نعم

ا؛ بعضهم "علم العقل" أو "علم الّدٌن".  بعضهم إنجٌبلًّ خاّصًّ

 

 ال أحد على حّق!

ٌّتها" ككّل، هً تشّكل ملكوت هللا.  ٌّنة أو "مسٌح قال مبّشر تلفزٌونً تّدعً بعض الكنابس أّن طابفتها المع

: "ها ملكوت هللا داخلكم". ٕٔ: ٢ٔداخلكم". اقتبس بعضهم من إنجٌل لوقا بارز، "ملكوت هللا هو فً 

ٌّة : الّتصحٌح الهامشً، الّنسخة المنقّحة، موّفات وؼٌرها(، تقرأ، "فً وسطكم" بعض الّترجمات )اإلنكلٌز

ال أي أن ٌسوع كان فً وسطهم. إّنه ملك ملكوت هللا المستقبلً، وٌستخدم الكتاب المقّدس فً سفر دانٌ –

 ، أي أّن الملك هو أو هو ٌمّثل، الملكوت الذي ٌحكمه.وأماكن أخرى، عبارات ملك وملكوت بالّتبادل ٢

مفاهٌم هذا العالم، هناك ال أحد على حّق! هل من شًء آخر ٌدهش أكثر؟ نعم، للعقول التً ترّبت فً 

 حّقًّا! واضحة" حول ما هو ملكوت هللاالحقٌقة ال" ًبالفعل، أمر اكثر دهشة بعد! وه
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البشرى  – بشرى ساّرةتذهل! إّنها سّر عظٌم! إّنما هً حّقًّا  –إّنها تصدم  –الحقٌقة لٌست فقط مفاجبة 

ا  ا، دخلت ٌومًّ  وعٌى اإلنسان! إلىالّساّرة األكثر مجدًّ

 

 إنجٌل المسٌح

إن بدا ذلك قرن، و ٤ٔ! لم ٌبّشر به لمّدة ال ٌعل العال  ما هو اإلنجٌل الواحد والوحٌد لٌسوع المسٌح؟ 

ا. أنظر فً    . أنظر إلٌه فً بداٌته!كتابك المقّدسؼرٌبًّ

ا، "وبعدما اُسلم ٌسوع إلى الجلٌل ٌكرز "، ٔ: ٔستقرأ فً إنجٌل مرقس  بدء إنجٌل ٌسوع المسٌح". وأٌضًّ

: ٔببشارة ملكوت هللا. وٌقول قد كمل الّزمان واقترب ملكوت هللا. فتوبوا وآمنوا باإلنجٌل" )إنجٌل مرقس 

ٔٗ-ٔ٘.) 

تخلص! وكٌؾ ٌمكنك أن تإمن به إن كنت ال تعرؾ ما كً ل اإلنجٌلإّنه من الّضروري أن تإمن بذلك 

 عام، لم ٌعرفه العالم. فقد تّم قمع اإلنجٌل واستبداله بإنجٌل اإلنسان عن المسٌح. ٤ٓٓٔهو؟ ولمّدة 

باألمثال. أرسل  ملكوت هللالّم عن . عملكوت هللاعن  بالبشرى الّساّرةذهب المسٌح إلى كّل األماكن ٌبّشر 

 (. لقد أرسل الّرسل الذٌن٤: ٓٔ)إنجٌل لوقا  بملكوت هللاسبعٌن رجبلًّ ٌبّشرون، وأمرهم أن ٌبّشروا 

(. بعد القٌامة، قبل أن ٌصعد إلى ٕ-ٔ: ٤بملكوت هللا )إنجٌل لوقا  ت كنٌسة هللا علٌهم، لٌبّشروا فقطتؤّسس

 (.ٖ: ٔملكوت هللا )أعمال الّرسل الّسماء، علّم ٌسوع تبلمٌذه عن 

ٌّة األمر؟ بشّر بولس الّرسول عن  ٌفقدألٌس أمر مذهل أن  )أعمال  ملكوت هللاالعالم المعرفة عن ماه

(. وأنزل هللا القدٌر، بواسطة بولس، لعنة مزدوجة على اإلنسان ٖٔ، ٖٕ: ٣ٕ؛ ٕ٘: ٕٓ؛ ٣: ٤ٔالّرسل 

 (.٤-٣: ٔآخر! )رسالة ؼبلطٌة أن ٌبّشر بؤّي إنجٌل  ؤٌجرأو المبلك الذي 

ا،  هً أمر علٌك  ملكوت هللاكثٌرون أن ٌبّشروا بؤناجٌل أخرى كثٌرة؟ البشرى الّساّرة عن  ٌجرؤلماذا إذًّ

 ه، من أجل أن تخلص! هكذا قال ٌسوع المسٌح! فمن األفضل لك أن تعرؾ ما هو!ب وتؤمنأن تفهمه 

. إّنه ٌتبع الفصل عن سّر الكنٌسة، ألّن ملكوت هللا وع هذا الفصلهو موض –ملكوت هللا  –ذلك اإلنجٌل 

 ٌتبع الكنٌسة. تذّكر أّن هدؾ الكنٌسة هو تحضٌر "المدعّوٌن" لٌعلّموا وٌحكموا فً ملكوت هللا.

 

 كان دانٌال ٌعل !

ٌٌّن  لم تسمع الّناس ٌتكلّمون عن ملكوتأ الّسبلم  فً كّل مكان لجلبهللا بشًء كهذا: "مع عمل المسٌح

ٌّة فً العالم، سٌوالتّ  ا، أن ٌثبت فً قلوب البشر".مكّ تسامح والمحّبة األخو  ن لملكوت هللا أخٌرًّ

عام، كان على العالم أن ٌستبدله بشًء آخر. كان علٌهم أن  ٤ٓٓٔألّنهم رفضوا إنجٌل المسٌح منذ 

ا، فقد سمعنا عن ملكوت هللا مجّرد كبلم مبتذل ٌخترعوا تزٌٌفًّا له!    -فً قلوب الّناس مشاعر لطٌفة  –إذًّ

ا، ؼٌر واقعً،  ًٌّّ ا أثٌر " على أّنها الملكوت. ؼٌرهم الكنٌسةبتمثٌل " ! أساء البعضال شًءتجعل منه أمرًّ
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ٌّة هً ملكوت هللا. ٌّة البرٌطان ا فً هذا القرن، اّدعوا أّن اإلمبراطور ا، باكرًّ ٌّة. ؼٌرهم أٌضًّ  ٌخلطها مع األلف

 ؟مدى ٌمكن لهذا العال  أن ٌنخدع إلى أيّ  حد ٌقوم بهذا اإلّدعاء بعد.لكن ال أ

ًٌّّا  علم الّنبً دانٌال، الذي عاش قبل المسٌح بسّت مبة عام، أنّ  ا حقٌق حكومة تحكم  –ملكوت هللا كان ملكوتًّ

ٌّة حوله، لم ٌع شعبفوق  ، على األرض. جاء ٌسوع المسٌح بمعرفة إضاف ًّ فها الّنبً ربالمعنى الحرف

ًٌّّا، بالمع دانٌال رّبما. مع ذلك، علم ا حقٌق ، هلل على األرض.ندانٌال أّنه سٌكون هناك ملكوتًّ ًّ  ى الحرف

ٌٌّن،  ٌٌّن ؼٌر عاد ا. كان أذكٌاء والمعٌن، فً األسر فً ٌهوذكان دانٌال، واحد من أربعة شّبان ٌهود

ٌّة، لٌتدّربوا من  ٌّة الكلدان أجل تسلّم األربعة الّرجال مؤسورٌن فً قصر الملك نبوخذنّصر فً اإلمبراطور

ٌّة. ٌّات خاّصة فً الحكومة البابل ًٌّّا اُعطً  مسإول اكان دانٌال نب : ٔؤلحبلم )دانٌال ا للّرإٌا ولخاّصًّ  إدراكًّ

ٔ٢.) 

ًّ للعالم. فقد قهر إمبرا ٌّة واسعة، بما فٌها أّمة ٌهوذكان نبوخذنّصر أّول حاكم حقٌق ا. كان لهذا الملك طور

ا سّبب له اضطرابًّ  ا جّدًّ ا مثٌرًّ ا.  –ا حلمًّ الّسحرة والعّرافون أن ٌخبروه عن  المجوس طلب منوأقلقه كثٌرًّ

 الحلم وعن معناه على حّد سواء. لم ٌستطٌعوا ذلك. كانوا مرتبكٌن. ثّم جًء بدانٌال أمام الملك.

ٌٌّن، وقال، "لكن ٌوجد إلهة لتفسٌر األحبلم أكثر من الّسحنكر دانٌال أن ٌكون له أّي قدرة بشرٌّ   رة الكلدان

ٌّام األخٌرة" )دانٌال   (.٣ٕ: ٕفً الّسموات كاشؾ األسرار وقد عّرؾ الملك نبوخذنّصر ما ٌكون فً األ

 هللا هو الحاك  أنّ  –فً الّسماء  إلهأّوالًّ، كان هدؾ هللا أن ٌكشؾ لهذا الملك البشرّي حاكم العالم، أّن هناك 

! إّن هللا هو الذي وضع لوسٌفورس على الكونهللا ٌحك   أنّ  –فوق كّل األمم والحكومات والملوك  األقصى

رض، فقط ألّن هللا ٌسمح أصبح إبلٌس الّشٌطان، على عرش األعرش األرض، وٌبقى لوسٌفورس، الذي 

بلٌس. كان هذا الملك بذلك، وفقط حّتى ٌرسل هللا ٌسوع المسٌح لٌجلس على ذلك العرش، عندما ٌطٌح بإ

ٌ ، ًّ ٌّةعرؾ فقالكلدان ًّ الّشٌ ط باآللهة الوثن ًّ الحقٌق ا عن هللا الح ٌّة العدٌدة. لم ٌكن ٌعرؾ شٌبًّ . القدٌر طان

ٌّة الّنشٌطة الحاكمةمثل الّشعوب والحّكام الٌوم حّتى، لم ٌكن ٌعرؾ أّن هللا هو  ٌّة الحقٌق ة الح ٌّ ، الّشخص

ا، لٌس فقط ما هو على األرض، إّنما  ًٌّّ ًٌّّا وحرف  !الكون بكاملهالتً تحكم فعل

عن  – ملكوت هللاعن حقٌقة  – ٌحك عن الواقع أّن هللا  – حكومة هللا، الكشؾ عن الحل ؾ كان كّل هد

ا، الكشؾ  إنجٌل ٌسوع المسٌحالواحد والوحٌد،  ًٌّ ! وثان ًّ ا من أجلنا الٌوم  –الحقٌق عن الذي  –ُحفظ مكتوبًّ

ٌّام األخٌرة"   لقس  األخٌر من القرنهذا افً  –ٌن ٌن الّتالٌَ فً الواقع، خبلل القرنَ  –سٌحدث "فً األ

 !العشرٌن

 

 من أجلنا، الٌو !

ٌّةعام. هذه  ٕٓٓ٘، مٌتة، لشعب منذ هذه لٌست كتابة جاّفة، مملّة هذه  !لٌومنا، هائلة، بشرى ساّرة ح

من بٌن كّل األحداث الّضخمة فً كّل تارٌخ األرض، التً  –. أخبار قبل أن تحدث اآلنأخبار مسبقة لنا، 

 خبلل الّسنٌن القلٌلة القادمة! –حٌاتكم  هً أكٌدة أن تحدث فً
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ً  هذا هو   !تفه ! من الحٌوّي أن الٌو ! إّنه اإلنجٌل الذي بّشر به ٌسوع! إّنه موّجه لك ولً اإلنجٌل الحقٌق

ا  .ٖ٘ آٌة إلى ٣ٕ ة، من إٌٓإقرأ فً اإلنجٌل، سفر دانٌال  أعظم من  –رأى الملك فً حلمه، تمثاالًّ كبٌرًّ

ا أّي صورة أو تمثا ٌّد،  –ل بناه اإلنسان ٌومًّ هابل لدرجة هو مخٌؾ، حّتى فً الحلم. رأسه من الّذهب الج

 صدره وذراعاه من فّضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حدٌد وقدماه من خلٌط حدٌد وخزؾ.

. كان نبوخذنّصر ٌنظر إلٌه، حّتى جاء  ًّ فوق الّطبٌعة من الّسماء، وضرب  حجركان هناك عنصر زمن

واختفى! ثّم كبر  – الهواء فًمثال على قدمٌه. ثّم انكسر الّتمثال بؤكمله إلى قطع صؽٌرة، وتطاٌر التّ 

ا  ًّ وصار سرٌعًّ ا  جبالا الحجر بشكل عجابب ا لدرجة مؤل األرض كلّها! –عظٌمًّ  عظٌم جّدًّ

ٌّة، كان هذا  ماذا كان ٌعنً هذا؟ هل كان له معنى؟ نعم، ألّن هذا كان من صنع هللا. خبلفًّا عن األحبلم العاد

ا من كلمة هللا المكتوبة  –سببه هللا لٌنقل رسالة سٌادة هللا لنبوخذنّصر  لكشؾ حقابق  –وألّنه كان جزءًّ

ًّ  اإلنجٌلمهّمة عن   !الحقٌق

ا، لٌس هللا تفسٌرا، هو بر بتعبٌره قّدام الملك". هذا إذًّ (، "ونخٖٙ"هذا هو الحلم"، قال دانٌال )آٌة  . إّنه قطعًّ

رمسترونػ. ال ٌجب على اإلنسان أن ٌفّسر الكتاب المقّدس. الكتاب المقّدس هو ٌعطٌها هربرت و. أ رتفسٌ

 ! ها هو:الخاصّ  هللا تفسٌر

ٌّها الملك ملك ملوك" " ًّ  حاك كان أّول  –أنت أ ٌّة فً العالم! للعال  حقٌق "... ألّن هللا  –، فوق إمبراطور

ا وسل ا". كان هللا ٌكشؾإله الّسموات أعطاك مملكة واقتدارًّ ا وفخرًّ نفسه لدكتاتور العالم البشرّي  عن طانًّ

 فوق كّل شًء. األعلىهذا، كالحاكم 

ًّ هذا، ال ٌفّكرون باهلل   – ٌحك كالواحد األعلى الذي  – كحاك ٌبدو أّن الّناس الٌوم، مثل الملك الكلدان

ًّ ٌكشؾ عن نفسه لنبوخذنّصر من خبللالحكومةكرأس  ولك ولً، من خبلل  –دانٌال  . كان هللا األزل

ٌُطاع!لطانسّ الكلّ و، ذات سٌادة، حاك كإله  – الٌو الكتاب المقّدس،   ، الذي ٌجب أن 

أخرى أصؽر  مملكةالبشرّي، "فؤنت هذا الّرأس من ذهب. وبعدك تقوم  وأكمل دانٌال لهذا اإلمبراطور

 (.٤ٖ-٢ٖثالثة أخرى من نحاس فتتسلّط على كّل األرض" )آٌات  ومملكةمنك 

 

 ما هً المملكة؟

! حكومات. إّنه ٌشٌر إلى ممالك تحكم فوق الّشعب على األرض. إّنه ٌتكلّم عن ممالكالحظ! هذا ٌتكلّم عن 

ٌّة "تقام فً قلوب الّناس". إّنه ال ٌتكلّم عن كنابس. هو ٌتكلّم عن نوع  إّنه ال ٌتكلّم عن مشاعر أثٌر

. إّنه محّدد. لالحكومات التً تحمل الحكم والّسلطة فوق  ًّ س ٌأمم من شعوب، هنا على األرض. إّنه حرف

 هناك أّي سوء فهم لما تعنٌه كلمة مملكة.

فسٌره الخاّص من خبلل الّنبً دانٌال. مّثلت الّصورة العظٌمة للّتفسٌر. هللا ٌعطً ت لٌس هناك من سوء فهم

ٌّة،  ٌّة  حكوماتالحدٌد ٌّة وعالم ٌّة بالمعنى الحر ممالك –وطن . مّثلت تعاقب حكومات تحكم العالم. حقٌق ًّ ف
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ٌّة. بعده  –كان هناك أّوالًّ، الّرأس من ذهب. هذا مّثل نبوخذنّصر ومملكته  ٌّة الكلدان الحقًّا  –اإلمبراطور

ٌّة العالم!  –ثانٌة ثّم ثالثة، "فتتسلّط على كّل األرض"  مملكةكان لتؤتً  –فً تسلسل الّزمن   إمبراطور

ٌّة، كما الحدٌد هو ، تمٓٗثّم، فً اآلٌة  ٌّة رابعة للعالم. كانت لتكون قو ّثل القدمٌن من حدٌد، إمبراطور

ا سابقاتهاأقوى من  –قوّي  ًٌّّ . إّنما، كما الفّضة هو أقّل قٌمة من الّذهب، والّنحاس من الفّضة، عسكر

ًٌّّا  والحدٌد من الّنحاس، رؼم أّن كل معدن هو صلب أكثر وأقوى، ستتدهور الممالك المتعاقبة، أخبلق

ٌّة العالم الّرابعة، ستكون منقسمة. ًٌّّا. كانت القدمٌن تعنً أّن إمبراطور  وروح

ٌّة،  ٌّة الٌونان ٌّة األكبر منها بعد، ثّم المقدون ٌّة الفارس ٌّة، جاءت اإلمبراطور ٌّة الكلدان بعد اإلمبراطور

ٌّة. كانت منقسمة، مع عواصم فً روما ٌّة الّرومان ٌّة. والّرابعة، اإلمبراطور  والقسطنطٌن

 بلغةعٌنك فً كتابك المقّدس الخاّص. هنا،  ! إقرأها! هات كتابك المقّدس. أنظر إلٌها بؤمّ ٗٗآٌة  –اآلن 

 :هو ملكوت هللا، تفسٌر هللا لما واضحة

ٌّام ه ا منها من حدٌد، والقسم اآلخر من  –الء الملوك..." إ"وفً أ ٌتكلّم هنا عن العشرة األصابع، قسمًّ

ٌّة، هذا ٌدّل على ٢ٔو ٖٔ، ورإٌا ٌوحّنا ٢بطنا نبوءة دانٌال خزؾ. إن ر  الوالٌات المّتحدة األوروب

، الّتفاصٌل ٕٔ: ٢ٔرإٌا  حٌّة المشتركة، أمام عٌنٌك! توضبالجدٌدة، التً تتشّكل اآلن، من الّسوق األورو

ا  ٌّةاإلمبر( سٌحٌون ٣: ٢ٔ، الذٌن )رإٌا لعشرة ملوك أو ممالكأّنها ستكون اّتحادًّ ٌّة الّرومان  .اطور

ٌّام هإالء الملوك"  ا عنصر الّزمن! "فً أ ٌّدًّ ا، سجّل ج ٌّام هذه األمم العشرة، –إذًّ أو مجموعات األمم،  فً أ

ٌّة لوقت قصٌر زمننا فً، التً سوؾ تحًٌ ٌّة الّرومان الحظ ما سوؾ ٌحدث: "... ٌقٌم إله  –، اإلمبراطور

ا... وتسحق  وُتفنً كّل هذه الممالك وهً تثبت إلى األبد"! الّسموات مملكة لن تنقرض أبدًّ

 

 نع ، فً زمننا!

ٌّة فً العالم ا أربعةلقد وصفنا هنا،  ٌّات عالم  ٖٔاألربعة الوحٌدة التً وجدت! تظهر رإٌا  –مبراطور

ٌّة، سٌكون عشرة إحٌاءات لها ٢ٔو ٌّة األصل ٌّة الّرومان األمم  كنٌسة ستحكم –، أّنه بعد سقوط اإلمبراطور

ٌّة، إّنما دعاها هللا فً الواقع، " –القدٌمة  بابل"ابنة"  –منها سبعة على  بابل سرّ كنٌسة تّدعً أّنها مسٌح

 !أسرار بابلأو بشكل أوضح،  –العظٌمة" 

ٌّة روما، األخٌر والّنهابً ،زٌجواإلحٌاء ال –سّتة من هذه، أتت وانتهت. الّسابعة تتكّون اآلن  ، إلمبراطور

ٌّة. هذه  ،أو أمم من قبل عشرة مجموعات ، كالعشرة األصابع من حدٌد وخزؾ ٕفً دانٌال  معلنةأوروب

 مختلطٌن.

ٌّامهم  ا، من الممكن أن ال تكون أكثر من سنتٌن إلى ثبلثة سنوات   -فً أ وسوؾ ٌدومون لفترة وجٌزة جّدًّ

ا. سٌكون سٌقٌ  إله الّسموات مملكة –ونصؾ  ا لن تنقرض أبدًّ  !ملكوت هللا، هذا، إذًّ
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مٌاه ال. تحكم فوق "عظٌمةكنٌسة  –ست كنٌسة صؽٌرة ٌ. هنا، ٌصّور لنا كنٌسة. ل٢ٔن مع الّرإٌا  قار

التً  – هللا، كؤمم مختلفة تتكلّم بلؽات مختلفة. اّدعت أّنها كنٌسة ٘ٔالتً ُوصفت فً آٌة  (،ٔكثٌرة" )آٌة ال

، الخ(، أّنها ٓٔ-ٔ:ٕ٘ل مّتى ؛ إنج٢ٌ: ٤ٔ؛ رإٌا ٌوحّنا ٖٕ:٘تقول الكتابات المقّدسة )رسالة أفسس 

 الّثانً.  مجٌئهبه عند  ستتزّوج، التً المسٌح"عروس" 

ٌّة حكوماتباّتحادها الّسٌاسً المباشر مع لكّنها زنت. كٌؾ؟  ! "جلست على" )رإٌا ٌوحّنا هذا العال  البشر

ٌّة ٖ: ٢ٔ ٌّة الّرومان ٌّةمال –( سبعة من هذه اإلحٌاءات لئلمبراطور روما المقّدسة".  دعّوة "إمبراطور

ٌّة  فوق تسلّطت ٌّة وؼٌر متزّوجة، تتسلّط على "زوجها" الحبٌب  –الممالك البشر ٌّة شرع  –"كزوجة" عاد

ًٌّّا. ٌّة كل ٌّة وؼٌر إله  عبلقة ؼٌر طبٌع

ٌّة. سٌكون  –إّنها بذلك، "لتجلس" على "رأس الوحش" األخٌر هذا  ٌّة الّرومان آخر إحٌاء لئلمبراطور

ا لكنٌسةاتّ  ا. إّنها  ودولة. إّنها لتدوم حادًّ ! هذا مجٌئه الّثانًعند  ضّد المسٌح لتحاربإّنما لمّدة قصٌرة جّدًّ

 .نهاٌتهاسٌكون 

ٌّة لٌسوا رّبما، نفس العشرة الذٌن  صددنحن نراها اآلن فً  الّظهور. )أعضاء الّسوق المشتركة األوروب

ٌّة الّرومانٌّ  من مجًء المسٌح! نحن اآلن  نقتربنحن  لك،بناء على ذالمقّدسة(.  ةسٌحٌون اإلمبراطور

ا من   هذا العالم! نهاٌةقرٌبون جّدًّ

 

 ٌحك  كلّ األم  المسٌح

(؛ ٙٔ-ٔٔ: ٤ٔالملوك، ٌحكم فوق كّل األرض )رإٌا ٌوحّنا  كملكعندما سٌؤتً المسٌح، سوؾ ٌؤتً 

ٌّة هذه. ستفنًقال دانٌال أّنها  – ملكوت هللا – ومملكته  كّل الممالك الدنٌو

 فسٌملك إلى أبد اآلبدٌن"! ومسٌحه لرّبنا، بهذه الكلمات: "قد صارت ممالك العالم ٘ٔ: ٔٔعلنها الّرإٌا ت

ٌّة هو هذا  ٌّة.  –ملكوت هللا. إّنه نهاٌة الحكومات الحال حٌنها نعم، وحّتى الوالٌات المّتحدة واألمم البرٌطان

لملوك على كّل األرض. ا ملكعندها  ، الذي سٌكونٌسوع المسٌحرّبنا  – كوماتح –سٌكونون ممالك 

ا، أ ًٌّّ ًّ  حكومةهو  ملكوت هللاّن هذا ٌوضح كل ٌّة  .بالمعنى الحرف ٌّة الكلدان  – مملكةكما كانت اإلمبراطور

ٌّة  ٌّة الّرومان  العالم. أم  حكومةهو حكومة. إّنه لٌستلم  هللا ملكوتهكذا  – مملكةكما كانت اإلمبراطور

ا ولد ٌسوع المسٌح لٌكون مل ا! عندما وقؾ أمام بٌبلطس للحكم على حٌاته، " –كًّ فقال له بٌبلطس حاكمًّ

ا ملك. أجاب ٌسوع أنت تقول إّنً ملك. لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتٌت إلى العالم". لكن ٌسوع  أفؤنت إذًّ

ا لبٌبلطس: "مملكتً لٌست من هذا العالم"  ٌا  –(. كم مدهش ٖٙ، ٢ٖ: ٣ٔ)إنجٌل ٌوحّنا  -قال أٌضًّ

ا، عن المسٌ – مؤساةلل كالملك  حأّنه فً خدمات الكنٌسة الٌوم والّتبشٌر باإلنجٌل، ال ٌسمع أحد رّبما أبدًّ

ٌّة وقوى الّشّر )أفسس  اآلتً وحاكم العالم. اإلمارات العالم الٌوم. إّنها حكومات  ( هً تحكمٕٔ: ٙالّروح

ر وُتستبدل من قبل  ٌّة هذه، هً التً سوؾ تدم  المسٌح عند مجٌبه الّثانً. ملكوت المسٌح هو إبلٌس الّدنٌو

 !عال  الغدمن 
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األم تقرأ ما أعلنه المبلك لمرٌم، أّم ٌسوع، قبل والدته؟ قال ٌسوع لبٌبلطس أّنه ولد لٌكون  . قال مبلك ملكا

 هللا لمرٌم:

ا وتسّمٌنه                     ا وابن ٌسوع"... ستحبلٌن وتلدٌن ابنًّ  . هذا ٌكون عظٌمًّ

ًّ داود أبٌه. وٌملك على بٌت                     ٌُعطٌه الّرّب اإلله كرس ٌُدعى و  ًّ  العل

 (.ٖٖ-ٖٔ: ٌٔعقوب إلى األبد وال ٌكون لملكه نهاٌة" )إنجٌل لوقا                    

ًٌّّا من هذهلماذا ال تذكر كنابس هذا العالم ل الكتابات المقّدسة؟ قد حضر المبلٌٌن إلى الكنابس طوا ، أ

ا ًٌّّا من هذه الكتابات المقّدسة حول المسٌح عندما ٌصٌر ملكًّ أو حول ملكوت هللا  ،حٌاتهم، ولم ٌسمعوا أ

 .ًاآلت

ا أّن  الحاك هو  هللا، أّن بوضوحتقول لك هذه الكتابات المقّدسة  األقصى. تقول لك باللؽة الواضحة جّدًّ

اٌسوع ولد لٌكون   ملكوته سوؾ ٌحكم إلى األبد.أّن  – ٌحك  كلّ األم أّنه سوؾ  – ملكا

. سوؾ ٌتسلّط ملكوت هللاالتً تصدم بالفعل، حول والّرابعة، المدهشة  الحقٌقةلكن كّل هذا هو جزء من 

حّتى فً  ن تكونعلى شعوب وأمم األرض. لكن هذه الّشعوب الفانٌة لن تكون الملكوت، ول ملكوت هللا

ا علٌها، الملكوتسٌكوم ملكوت هللا.   اّل!لٌس إ حاكمًّ

 

! ًّ  كٌف سٌتكّون المجتمع المثال

ًّ الؽد  مجتمع تكّونسٌ لكن لنكن اآلن دقٌقٌن. لنرى كٌؾ دولة العالم الموّحدة مّرة  . تذّكر، لن تتحقّقالمثال

 واحدة.

ا، معروضة بوضوح أمام أعٌننا فً نبوءات الكتاب المقّدس.  كّل خطوة مهّمة من هذه األحداث اآلتٌة قرٌبًّ

وطرقات أورشلٌم، منذ أكثر من  الذي مشى على تبلل وودٌان األرض المقّدسة لّذات،باٌسوع المسٌح 

ا. بعد أن صلب، أقامه هللا من الموت بعد ثبلثة  ٤ٓٓٔ عام، هو عابد من جدٌد. لقد قال أّنه سٌعود مجّددًّ

ٌّام وثبلث لٌال )إنجٌل مّتى  (. صعد ٗ-ٖ: ٘ٔ: رسالة كورنثوس األولى ٕٖ: ٕ؛ أعمال الّرسل ٓٗ: ٕٔأ

ٌٌّن ؛ ٔٔ-٤: ٔالعاّم لحكومة الكون )أعمال الّرسل  إلى عرش هللا. المقر : ٓٔ؛ ٔ: ٣؛ ٖ: ٔرسالة العبران

 (.ٕٔ: ٖ؛ رإٌا ٌوحّنا ٕٔ

لٌتّوج ملك الملوك على  –إلى "الببلد البعٌدة"  –"الّنبٌل" صاحب األمثال، الذي ذهب إلى عرش هللا  إّنه

 (.٢ٕ-ٕٔ: ٤ٔاألرض )إنجٌل لوقا د إلى وكّل األمم، ومن ثّم لٌع

ا، إّنه فً الّسماء حّتى  الّرد ٌعنً إعادة األمور إلى  (.ٕٔ-٤ٔ: ٖ"رّد كّل شًء" )أعمال الّرسل زمن وأٌضًّ

ٌّة. حالة أو ظرؾ. فً هذه الحالة، رّد حكومة هللا على األرض، وبذلك، ردّ   سبلم العالم واألحوال المثال

واإلّدعاءات المتصاعدة، سوؾ تصل فً ذروتها إلى اضطراب فً اضطراب العالم الحالً، الحروب 

عند ذروتها، عندما  (.ٕٕ: ٕٗالعالم، عظٌم لدرجة أّنه إن لم ٌتدّخل هللا، لن ٌخلص بشر )إنجٌل مّتى 
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، سٌعود ٌسوع المسٌح. سٌؤتً هذه المّرة كإله مقّدس. كل حٌاة عن هذا الكوكب بتدمٌر هأخٌرتٌسّبب 

(. إّنه آت كملك الملوك ٖٔ: ٕ٘؛ ٖٓ: ٕٗومجد خالق الكون وحاكمه. )إنجٌل مّتى  سٌؤتً بكّل سلطان

ٌحكم كّل األمم "بعصا من حدٌد" و ّرابعة(، لٌقٌم حكومة العالم الٙٔ: ٤ٔاألرباب" )رإٌا ٌوحّنا  وربّ 

ٌّة (. لماذا تحذؾ الكنابس المسّماة٘: ٕٔ؛ ٘ٔ: ٤ٔ)رإٌا ٌوحّنا  ّدسة عن ، كّل هذه الكتابات المقمسٌح

مجًء المسٌح وعن حكمه لؤلرض؟ إنجٌل المسٌح كان عن ملكوت هللا الذي سوؾ ٌقٌمه حٌنها على 

ًّ لٌسوع  ا، المبلٌٌن من أعضاء الكنٌسة، عن هذه الكتابات أو عن اإلنجٌل الفعل األرض. لم ٌسمع أبدًّ

 المسٌح.

ٌّة ومجد هللا القادر على كّل والقوى الفو اآلتً فً كّل العظمة -ح الممّجد فكّر فً األمر. المسٌ ق الطبٌع

مار الّنووي دّ الآت لٌوقؾ تصاعد الحروب، و –على قٌد الحٌاة هم ذٌن أت لٌخلّص البشر ال –شًء 

، والّسعادة والفرح لكّل البشر. لكن آت لٌقود الّسبلم، وحٌاة الّرفاه الوفٌر –الّشامل، وآالم البشر ومعاناتهم 

 األمم؟قبل هل سٌكون مرّحب به من 

ٌقول علماء العالم المعروفٌن اآلن، بصراحة، أّن األمل الوحٌد للبقاء على األرض، هو حكومة علٌا تحكم 

ٌّة. هم ٌعترفون بماوتسٌطر على كّل ام، لالعا هو مستحٌل على اإلنسان أن ٌنجزه. المسٌح  لقوى العسكر

 آت لٌعطٌنا هذا بالّتحدٌد. لكن هل سٌرّحب به؟

ٌّة، الّتقٌٌم المدهش الّتالً، عن أمل اإلنسان الوحٌد: جاء فً المقال، أّن أمل أعطت جرٌدة أمٌر ٌّة أسبوع ك

ًّ الوحٌد، من أجل عالم منّظم ومستقّر، ٌتبلشى. أخفقت الّنفقات التً توازي ترٌلٌون من  ٌٌّن الّتفاإل األمٌرك

دة بٌن هذا الّتقٌٌم أّن الّنظرة الّسابساءت أكثر. أشار قد الّدوالرات، فً تؤمٌن اإلستقرار. بل فإّن األحوال 

ٌّة  فً المسإولٌن، تتقّبل أّن توّترات ومشاكل العالم قد أصبحت مترّسخة بعمق، ال ٌمكن حلّها "إال بٌد قو

 من مكان ما".تؤتً 

ٌّة  ٌّة!تؤتً "ٌد قو ا من "مكان ما" لٌخلّص البشر ٌّة جّدًّ ا قو  من مكان ما". سٌرسل هللا القدٌر، ٌدًّ

 

 غٌر مرّحب به؟ المسٌح

ٌّة فرحًّ  ٌّة ا وترّحب به بابتهاج وحماس شدٌدلكن هل ستصرخ البشر ؟ هل ستقوم بالمثل، كنابس المسٌح

ٌّة؟  الّتقلٌد

ٌّفٌن )رسالةال لن ٌفعلوا! سٌعتقدون أّنه المسٌح الّدجال،  -ٖٔ: ٔٔكورنثوس الّثانٌة  ألّن كهنة إبلٌس المز

ستحاول (، و٣ٔ: ٔٔمع  ٘ٔ: ٔٔعند مجٌبه )رإٌا ٌوحّنا  (، قد خدعوهم. ستؽضب الكنابس واألمم٘ٔ

ٌّة  (!ٗٔ: ٢ٔبالفعل، محاربته وتحطٌمه )رإٌا ٌوحّنا  القوى العسكر

ٌّة الّثالثة،  ٌّا والقتال ستتوّرط األمم بمعركة الحرب العالم ، من ثّم ٌعود (ٕ-ٔ: ٗٔفً أورشلٌم )زكر

ًٌّّا  ؾ ٌتؽلّب علٌها(. سوٖ" التً ستحاربه )آٌة فوق الّطبٌعة، سوؾ "ٌحارب تلك األمم المسٌح. بقوى كل

(! "وتقؾ قدماه فً ذلك الٌوم على جبل الّزٌتون"، على مسافة قصٌرة من شرق ٗٔ: ٢ٔ)رإٌا ٌوحّنا 

ٌّا   (.ٗ: ٗٔأورشلٌم )زكر
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 كٌف ستخضع األم 

ستحاول القوى بدء. عندما سٌؤتً المسٌح الممّجد الكلًّ القّوة إلى األرض مّرة أخرى، ستؽضب األمم فً ال

ٌّة المجتمعة فً أورشلٌم، أن تحاربه! قلت، "ستحاول". لكن جٌوش أقوى بكث ٌر سوؾ تلحق العسكر

 (.ٖٔ: ٕ٘إنجٌل مّتى مع  متطابقة، ٗٔ: ٤ٔكّل المبلبكة المقّدسة )رإٌا ٌوحّنا  –بالمسٌح من الّسماء 

ٌّة المعادٌة؟ فً الّرإٌا وماذا سٌحدث لهذه الجٌ –هل ترٌد أن ترى وصفًّا لهذه المعركة  ، ٢ٔوش البشر

ٌّة التً تنشؤ اآلن  ٌّة التً تّم إحٌاإاإلمبراط –جٌوش الوالٌات المّتحدة األوروب ٌّة الّرومان ٌشار   -ها ور

ملك : "هإالء سٌحاربون الخروؾ ]المسٌح[ والخروؾ ٌؽلبهم ألّنه رّب األرباب وٗٔإلٌهم فً اآلٌة 

 الملوك..."

ٌّا:تؽلّب علٌهمكٌؾ سٌ  ؟ نجد ذلك فً الفصل الّرابع عشر من زكر

 وهذه تكون الّضربة الّتً ٌضرب بها الّرّب كّل الّشعوب ]الجٌوش[ "                  

 الّذٌن تجّندوا على أورشلٌم. لحمهم ٌذوب وهم واقفٌن على أقدامهم                  

ٌّا وعٌونهم تذوب فً أوقابها ولسانهم ٌذو                    (.ٕٔ: ٗٔب فً فمهم" )زكر

بٌنما ال ٌزالون واقفٌن على  –للحمهم عن عظامهم، تقرٌَبا على الفور هذا الّذوبان أو الفساد سٌحدث 

ٌّة التً سٌحكم  أقدامهم. ٌا لهذا اإلنتقام اإللهً ضّد الجٌوش التً ستحارب المسٌح. ٌا لعرض القوى اإلله

 وحكم هللا، بسرعة. شرٌعةقمع الّتمّرد ضّد  سٌتمّ  ٌها المسٌح الممّجد، كّل األمم.

ٌّة، كان نتٌجة الّتعّدي على قانون هللا؟شّ التعً أّن كّل الّتعاسة وكّل هل   ّر اآلتً من البشر

؛ إن ترّبى كّل األوالد على تكرٌم واحترام وإطاعة الوالدٌن،  ًّ إن لم ٌكن ألحد أّي إله آخر ؼٌر هللا الحقٌق

هم فً طرٌق هللا؛ إن لم ٌسمح أحد لروح القتل أن تدخل قلبه، إن لم ٌكن من األهل رّبوا أوالدوكّل 

ٌّات للعّفة، قبل وبعد الّزواج؛  فظت كّل الّزٌجات سعٌدة ولم ٌكنحروب، أو بشر ٌقتلون بشر؛ إن حُ  من تعّد

ا بخٌر وصالح اآلخرٌن فبل ٌكون من سرقة  ا كبٌرًّ كّل  وٌمكننا أن نرمً –إن كان عند الجمٌع اهتمامًّ

ا  –قال الجمٌع الحقٌقة األقفال والمفاتٌح والخزنات؛ إن  وكان الجمٌع صادقًّا؛ إن  –كّل كبلمه كان صحٌحًّ

لم ٌرؼب أحد بما لٌس له الحّق فٌه، إّنما كان له اهتمام كثٌر بخٌر اآلخرٌن وآمن فعبلًّ أّنها بركة أكبر أن 

 !ٌكون لناالذي سٌا للعالم الّسعٌد ف –نعطً من أن نؤخذ 

وٌكون عند الجمٌع اإلهتمام بخٌر  –هلل بكّل أذهانهم وقلوبهم وقّوتهم عالم كهذا، مع كّل محّبة وعبادة فً 

ال عاببلت مفّككة، ال جنوح أحداث، ال قتل، ال  –لن ٌكون من طبلق  –اآلخرٌن ٌضاهً اإلهتمام بالّنفس 

اّمة للجمٌع، ال حروب، ال مإّسسات سجون، ال شرطة إاّل من أجل الّتوجٌه واإلشراؾ الّسلمً كخدمة ع

ٌّة.  عسكر

ٌّة متلكن، باإلضافة إلى ذ كة، تعمل فً أجسادنا وأذهاننا، كما ٌعمل القانون حرّ لك، أقام هللا قوانٌن ماّد

ٌّة الّروحً. ل ن ٌكون من مرض، أو اعتبلل فً الّصحة أو آالم أو معاناة. بل ٌكون على العكس، صّحة قو
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ًّ لنشاطات بّناءة تجلب الّسعادة والفرح.  مفعمة بالحٌاة، ملٌبة باهتمام دٌنامٌكً بالحٌاة، اهتمام حماس

، ال أحٌاء فقٌرة، ال أعراق منحرفة أو مناطق فاسدة على األرض. ًّ  سٌكون نظافة ونشاط قوّي، تقّدم حقٌق

 

 تاموالقّدٌسون القائمون من األ

الّسحاب  فًسٌعود إلى األرض ، هكذا ّسحابال فًكما صعد المسٌح القابم من األموات، إلى الّسماء 

-ٗٔ: ٗ)رسالة تّسلونٌكً األولى  بالّتمام (. عند رجوعهٖٓ: ٕٗ؛ إنجٌل مّتى ٔٔ-٤: ٔ)أعمال الّرسل 

 –( ٗٔ، ٔٔ: ٣الذٌن تلقّوا روح  هللا القّدوس وانقادوا به )رسالة رومٌة  –(، المابتون فً المسٌح ٢ٔ

(. ٣ٕ: ٖٔ)إنجٌل لوقا بمن فٌهم كّل األنبٌاء األقدمٌن  – خالدٌنون جعلسٌقومون فً قٌامة عظٌمة، وٌُ 

ًٌّّا، من  ٌّرون تلقاب )رسالة كورنثوس  خالدٌنإلى  هالكٌنالذٌن عندهم روح هللا وهم على قٌد الحٌاة، سٌتؽ

(، وسٌقومون مع القابمٌن من األموات، لٌبلقوا ٌسوع المسٌح الممّجد )رسالة ٗ٘-ٓ٘: ٘ٔاألولى 

 (، نازالًّ فً الّسحاب فً الهواء.٢ٔ: ٌٗكً اآلولى تّسالون

من الّسحاب، وٌقفون معه،  –معه  –(. سٌنزلون ٖ: ٗٔسٌكونون معه، حٌث هو، إلى األبد )إنجٌل ٌوحّنا 

ٌّا  ٌّروا (. هإالء القّدٌسو٘-ٗ: ٗٔوٌكونون بذلك، فً الٌوم نفسه، على جبل الّزٌتون )زكر ن الذٌن تؽ

؛ ٕٕ: ٢المسٌح )دانٌال  إمرةتحت  – الهالكٌنأمم  –، سٌحكمون األمم خالدٌنن ، وأصبحوا اآلاوتحّولو

 (.ٕٔ: ٖ؛ ٢ٕ-ٕٙ: ٕرإٌا ٌوحّنا 

 

ا! ٌُنزع إبلٌس أخٌرا  و

ا فً كّل تارٌخ األرض  الّنزول الملوكً الفوق الّطبٌعً، إلى األرض، فً  –هذا الحدث األكثر تمجٌدًّ

ا، بعد طول انتظار، لحكم إبلٌس الماكر والمخادع  – الّسحاب، للمسٌح الممّجد، الكلًّ الّسلطان سٌضع حّدًّ

. ًّ  والخف

. إّنما أّي حدث ٤ٔمجًء المسٌح فً مجد عظٌم كملك الملوك ورّب األرباب، هو مسّجل فً سفر الّرإٌا 

ا، عظٌم آخر س ٌُزال إبلٌس عن على األرض؟ سٌ وفرح وسعادةوؾ ٌحصل قبل أن ٌكون سبلمًّ توّجب أن 

 ، سّجلت األخبار المسبقة:ٖ-ٔ: ٕٓلكن فً الّرإٌا  عرش األرض.

ا نازالًّ من الّسماء معه مفتاح الهاوٌة وسلسلة عظٌمة                     "ورأٌت مبلكًّ

ٌّة القدٌمة الذي هو إبلعلى ٌده                   ٌّدهٌ. فقبض على ...الح  س والّشٌطان وق

ٌُضلّ ألؾ سنة وطرحه فً الهاوٌ                    ة وأؼلق علٌه وختم علٌه لكً ال 

ا".                   ا ٌسٌرًّ  األمم فً ما بعد حّتى تتّم األلؾ الّسنة وبعد ال بّد أن ٌحّل زمنًّ

ٌّام اإلنسان التً ضلّ  سنة، سوؾ تنتهً. لن ٌعد  ٓٓٓٙل خاطا، لمّدة لها إبلٌس وأّثر علٌها وقادها بشكأ

فً البشر المطمبّنٌن،  د بإمكانه أن ٌحقناء إلى روح اإلنسان. لن ٌعر الهوباإلمكان إلبلٌس أن ٌبّث عب

ٌّة  ٌّة". ،التً دعٌناها عن ضبلل –طبٌعته الّشٌطان  "الّطبٌعة البشر
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ا ٌّة فورا  لن تختفً الّطبٌعة البشر

ا لكن هذا ال ٌعنً أّن الّسلوك الّشٌطانً المكتسب سٌختفً من أذهان البشر على الفور. سٌكون قد اكتسبه

ًٌّّا. ٌُنزغ تلقاب ٌُمنع عندها من بّثها، ما تّم اكتسابه كعادة، لن   المبلٌٌن المتضاعفة. ورؼم أّن إبلس س

ًّ حّر. قد أعطانا الّسلطة على أذهاننا الخاّص، إال إذا إّنما إّن هللا قد جعل لنا نحن البشر،  اختٌار أخبلق

! اآلن، المسٌح الكلًّ الهالكٌناآلن، بشر األرض  خدعنا وأعمانا إبلٌس بتؤثٌره الّشرٌر. لكن لن ٌضّل بعد

  .، سٌبدأون بنزع الموازٌن التً أعمت عقول البشرإمرتهالذي ٌحكمون تحت  الخالدٌن الّسلطان والقّدٌسٌن

سٌظّل العدٌد من المبلٌٌن ٌتمّسكون بموقؾ  لهذا أقول أّن المدٌنة الفاضلة الكاملة، لن تتكّون على الفور.

ٌّة الّتعلٌم من جدٌد لؽرور والّطمع والّشهوة. ا –الّتمّرد  بفتح العقول  –لكن مع مجًء المسٌح، ستبدأ عمل

ٌّة. –الّضالّة   للعقول الؽٌر الّضالة، وحملها على الّتوبة اإلختٌار

ًّ من صهٌون،  هللا منذ وقت تسلٌم المسٌح الفوق الّطبٌعً، ونفً إبلٌس، ستنتشر شرٌعة هللا وكلمة األزل

 (.ٖ: ٕاألرض )إشعٌاء  إلى كلّ 

بقطعه عن هللا. سٌبدأ المسٌح ٌدعو كّل  عقوبة الّسّتة آالؾ سنة التً أنزلها هللا على عالم آدم،ستنتهً 

!  الهالكٌن ًّ ٌّا سٌتدّفق على األرض للّتوبة والخبلص الّروح  (.٣: ٗٔروح هللا المقّدس من أورشلٌم )زكر

ا. سٌتحّول اإلنسان من أسلوب "األخذ" إلى أسلوب ٌا للمجد! سٌبزغ فجر ٌوم جدٌد. سٌؤتً السّ  بلم قرٌبًّ

 طرٌق هللا للمحّبة. –"العطاء" 

لكن أّي نوع من العالم الؽد الجدٌد سٌتطّور منذ ذلك الحٌن؟ فً  حضارة جدٌدة على األرض!ستكون 

 ، ٌقول:ٖ-ٔ: ٗوفً مٌخا  ٗ-ٕ: ٕإشعٌاء 

ٌّام أن جب                  ا فً رأس الجبال"وٌكون فً آخر األ  ل بٌت الّرّب ٌكون ثابتًّ

 وٌرتفع فوق الّتبلل وتجري إلٌه كّل األمم. وتسٌر شعوب كثٌرة وٌقولون                 

 إلى بٌت إله ٌعقوب فٌعلّمنا من طرقه ونسلك فً ل الّربّ بهلّم نصعد إلى ج                 

 عة ومن أورشلٌم كلمة الّرّب. فٌقضًسبله ألّنه من صهٌون تخرج الّشرٌ                 

ا ورماحهم                   بٌن األمم وٌنصؾ لشعوب كثٌرٌن فٌطبعون سٌوفهم سككًّ

 مناجل. ال ترفع أّمة على أّمة سٌفًّا وال ٌتعلّمون الحرب فٌما بعد".                 

ًّ أخٌ ا. أمر ما سٌسّبب بهذا الّسبلم. فّكر بذلك! ال حروب بعد. ال خوؾ من إنسان أو حٌوان. سبلم عالم رًّ

ٌّة" معلنة أّنه قد اُبطل، سٌخرج من أورشلٌم، وستمتلا األرض بمعرفة  ناموس هللا، الذي تعلّم عنه "مسٌح

ٌّة ستكون مرّوضة وفً سبلم.طرٌق هللا للحٌاة، كما   البحار هً ممتلبة بالمٌاه. حّتى الحٌوانات البر

 والعجل والّشبل مع الخروؾ وٌربض الّنمر مع الجدي"فٌسكن الّذبب                   

ًّ صؽٌر ٌسوقها. والبقرة والّدّبة ترعٌان. تربض                   ا وصب   والمسّمن معًّ

ا. وٌلعب الّرضٌع على سرب                   ا واألسد كالبقر ٌؤكل تٌنًّ  أوالدهما معًّ
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 . ال ٌسوإون وال ٌفسدونجر األفعوانالّصّل وٌمّد الفطٌم ٌده على ح                  

 فً كّل جبل قدسً ألّن األرض تمتلا معرفة الّرّب كما تؽّطً المٌاه                  

 (.٤-ٙ: ٔٔالبحر" )إشعٌاء                   

ٌّرة! أنظر اآلن للمشاكل المحلولة!  تصّور اآلن األحوال المتؽ

حٌث الجرابم تنخفض  ة أو فقر أو جوع أو مجاعة، إلى عالمإلقً نظرة اآلن، على عالم ال ٌوجد فٌه أمٌّ 

 زدهار ورفاه وفٌر.عالم سبلم وا –بسرعة، والّناس ٌتعلّمون الّصدق والعفّة واإلحسان البشرّي والّسعادة 

 

ًّ  للّتكاثرالحلّ   الّسكان

ٌّة الّرابع، الذي ٌقول أنّ ٌتنّبؤ هللا بإصبلحات واسعة  سٌؤتً قرٌَبا على األرض.  هفً كّل مكان من عهد المثال

ٌّة. ٌّل ذلك؟ عالم ذات خطوات عظٌمة لحّل أخطر المشاكل التً تواجهها البشر  هل ٌمكنك أن تتخ

. الّتزاٌد الّسكانً فً كّل األمم، ٌفوق بشكل  أعظم وأكثر –الٌوم  ًّ ا، هو الّتكاثر الّسكان المشاكل رعبًّ

 سرٌع، قدرة العالم الستٌعابه.

ا فً الّسكان، هً أجزاء العالم الؽٌر متطّورة والمناطق األكثر  ٌّة واألمراض أمم الفقر  –تكاثرًّ واألم

أرقام األمم  آخرتشٌر فقط، من مساحة األرض هً صالحة للّزراعة. واآلن،  ٥ٓٔوالخرافة. تذّكر، 

، هو سنة تقرٌبًّا. ضؽط الّشعب المشإوم الٌوم ٕٗالمّتحدة، أّن العدد الّسكانً سوؾ ٌتضاعؾ فً مّدة  ًّ

 أحد المشاكل الؽامضة حقًّّا الٌوم.

الجبال القاحلة من  ٌحدّ لكن عند هللا الحّل، وكم هو بسٌط. ٌجعل األرض ببساطة، صالحة للّزراعة. 

ٌّر نمط طقس العالم. ٌجعل  ا من ودٌان الّصحراء القاحلة، وٌؽ ٌّة والتً تجتاحها الّثلوج، وٌقٌم بعضًّ الّصخر

ٌفتح أجزاء كبٌرة من األرض، مثل صحراء كاالهاري، حوض بحٌرة . كّل الّصحاري، خضراء وخصبة

تشاد وصحراء أفرٌقٌا، صحراء كوبً فً آسٌا، وصحاري أمٌركا العظٌمة. ٌجعل قفر مونؽولٌا الواسع، 

ٌّة والكثٌر من ؼرب الوالٌات المّتحدة، خضراء.  وسٌبٌرٌا والّسعود

ٌّة، من المساح ٌذّوب ٌّةاات التً ال حّد لها من القاّرة الجلٌد واإلنجرافات الّثلج ٌّة، وأمٌركا  لقطب الجنوب

ٌّة وسٌبٌرٌا. ٌسوّي مستوى منطقة بامٌر كنوت المذهلة، جبال اله ٌّة، ؼرٌنبلند، أوروبا الّشمال  ماالٌاٌالّشمال

وكّل  جبال األندٌز أرضٌسّوي  –، األطلس، توروس، البٌرٌنٌه، روكٌز، سٌٌّرا، وهندو كوش العظٌمة

 األرض األخرى الممنوعة العالٌة والؽٌر قابلة للّسكن. جبال

ا فً الموسم الّصحٌح. وماذا ٌحدث؟ فجؤة، وبالّطعام، بثّم ٌزّود  المطر اللطٌؾ بالّتوازن الّصحٌح، تمامًّ

ٌّة المنتجة المدهشة، متوّفرة  تنتظر فقط، أن ُتكتشؾ  –تصٌر المبلٌٌن من المساحات من األراضً الّزراع

 .ل بهاوٌبدأ العم

 بالّتؤكٌد. إّنما أنظر ما وعد به هللا. –اإلنسان  ؼٌر معقول؟ فً أٌدي
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 "ال تخؾ ٌا دودة ٌعقوب ٌا شرذمة إسرابٌل أنا اُعٌنك ٌقول الّربّ                   

ا ذا                   ا جدٌدًّ ا محّددًّ  أسنان. وفادٌك قّدوس إسرابٌل. هؤنذا قد جعلتك نورجًّ

 فالّرٌح تحملها تدرس الجبال وتسحقها وتجعل اآلكام كالعصافة. تذّرٌها                  

 تبّددها وأنت تبتهج بالّرّب. بقّدوس إسرابٌل تفتخر. ةوالعاصف                  

 قد ٌبس. ون ماء وال ٌوجد. لسانهم من العطشالبابسون والمساكٌن طالب                  

 إله إسرابٌل ال أتركهم. أفتح على الهضابأستجٌب لهم أنا  أنا الّربّ                   

ا                    واألرض الٌابسة وفً وسط البقاع ٌنابٌع. أجعل القفر أجمة ماء أنهارًّ

ٌّة األرز والّسنط واآلس وشجرة الّزٌت.                    مفاجر مٌاه. أجعل فً البّر

ا. لكً ٌنظروا وٌعرفوا أضع                    فً البادٌة الّسرو والّسندٌان والّشربٌن معًّ

ا إّن ٌد الّرّب فعلت هذا وقّدوس إسرابٌل أبدعه"                    وٌتنّبهوا وٌتؤّملوا معًّ

 (.ٕٓ-ٗٔ: ٔٗ)إشعٌاء                   

 

ٌّة   صحاري خصبة –مٌاه نق

ٌّل مشهد رابع كهذا؟ تصبح  من حدابق أشجار،  ضاأرالّصحاري خضراء، خصبة، هل ٌمكنك أن تتخ

الجبال وتصبح صالحة للّسكن. الحظ  كٌؾ ٌصؾ هللا هذه األحوال، فً تصؽر ؛ وجداولشجٌرات، ٌنابٌع 

 أماكن عدٌدة من الكتاب المقّدس.

 "حٌنبٍذ ٌقفز األعرج كاألٌل وٌترّنم لسان األخرس ألّنه قد انفجرت                  

ا والمعطشة                   ٌّة مٌاه وأنهار فً القفر. وٌصٌر الّسراب أجمًّ  فً البر

 ٌنابٌع ماء. فً مسكن الّذباب فً مرٌضها دار للقصب والبردّي"                  

 (.٢-ٙ: ٖ٘)إشعٌاء                   

ٌّة واألرض الٌابسمن سفر إشعٌاء بالكامل. ٌقول  ٖ٘إقرأ الفصل  ٌُزهر ة وهللا: "تفرح البر ٌبتهج القفر و

ٌُرّنم..." )آٌات  ا و ا وٌبتهج ابتهاجًّ ٌُزهر إزهارًّ  (.ٕ-ٔكالّنرجس. 

عمٌق، فً ملتقى الّتبلل، بٌن بٌكرسفٌلد ولوس أنجلوس، كالٌفورنٌا،  مؽبرمنذ بضعة سنٌن، فً واد 

ا بس ا تقرٌبًّ ا ومهجور دابمًّ ًٌّّ بب أحوال ضرب زلزال خفٌؾ. كان مالكو منتجع صؽٌر، مجهول اآلن كل

ٌّة، ٌفّكرون  بإؼبلق المكان واإلنتقال إلى مكان آخر. المنطقة المتدن

اهتّزت األرض بقلٌل، وتؤّوهت تحت أقدامهم، سمعوا صوت . بعد أن فجؤة، زمجر زلزال فً الّتبلل القافرة

ا –فً ممتلكاتهم  الذي ٌمرّ  مجرى الجدول الجاؾّ . ركضوا إلى ؼرؼرة خافت ا ، لرإٌتهوذهلوا تمامًّ م مٌاهًّ

ا، وجدوا أنّ شٌَبا فٌصفو  تتدّفق بسرعة. فٌما كان الجدول ا، المٌاه كانت  شٌبًّ ٌّة شّفافة جّدًّ ٌّبة  –صافٌة ونق ط

 ومنعشة للّشرب.

. كان الّزلزال قد فتح بطرٌقة ما، فجوة نبع ماء من تحت عاد وازدهر من جدٌدال حاجة للقول أّن عملهم 

 هم.األرض، وجعلها تتدّفق فً ممتلكات
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ٌجعلها هللا تزهر مثل الّزهرة؟  ٌبدو مستحٌبلَ وأمر ال ٌصّدق، أنفّكر فً القفر الواسع لهذه األرض. هل 

 لماذا؟

، فً قشرة األرض. شقوق وانزالقات ضخمةو، عمبلقة بانقبلباتقوى عظٌمة سّببت ّكلت الجبال. شُ قد 

فً مخاض أعظم الّزالزل فً ألرض اهتّزت وترّنحت ا –ؽرانٌت ارتفعت نحو الّسماء كتل ضخمة من ال

ًّ القدرة الذي شّكل الّتبلللم توجد هً  –لقد ُصنعت الجبال تارٌخها.  : ٗوالجبال )آموس  هكذا. هللا الكل

 سفح هذه األرض. وٌعٌد تشكٌل –(، سٌعٌد تشكٌلها ٕ: ٤ٓ؛ مزامٌر ٖٔ

سطح األرض. )أنظر رإٌا أ إعادة تؤهٌلنجز معظم ستوالتً ، حدثالتً ست الّضخمةإقرأ عن الّزالزل 

ٌّا ٣ٔ: ٌٙٔوحّنا   (.٘ٔ: ٔالجبال ترجؾ منه والّتبلل تذوب..." )ناحوم ( ٌقول هللا، "ٗ: ٗٔ؛ زكر

 

 استصالح األرض من تحت البحار

 –العالم، ٌكمن تحت البحار. الّنفط، الّذهب، الفّضة والعشرات من المعادن  ثروة اعترؾ اإلنسان أّن معظم

ا، تحتوي مٌاه  الٌوم، وتبقى عمٌقة، ؼٌر مستؽلّة، المنال تبقى كلّها صعبة تحت المحٌطات الواسعة. وأٌضًّ

 العالم هً تحت المحٌطات. الّذهب فً ومعظم موارد .البحار، على الكثٌر من الّذهب

مع تحّركات الموج التً ال تهدأ والتً تمحً  – والجزر لحركة المدّ  العدٌد من مناطق األرضٌتعّرض 

ا ف اشٌبًّ ٌّة من األرض. تتكّون أراضً أوروبا المنخفضة، هولندا بالّتحدٌد، من مسافة  ،شٌبًّ مساحات إضاف

 كبٌرة من األراضً تّم استرجاعها من البحر.

ٌّة المتوّفرة للبشر الفدادٌنفّكر فً المبلٌٌن من  لمحٌطات. وقد قال هللا أّنه ا بعض حجم قلّ ، إن اإلضاف

ّب لسان بحر مصر وٌهّز ٌده على الّنهر بقّوة رٌحه وٌضربه إلى سبع سواقً ، "وٌبٌد الرّ ذلك ! الحظسٌقلّ 

 إّنما هو حقٌقً!ّ  –(. هذا ٌبدو ؼٌر معقول ٘ٔ: ٔٔوٌجٌز فٌها باألحذٌة" )إشعٌاء 

. فً الّرإٌا، رأى م العظٌم لهذه األرض، سٌستخدم هذه القدرة العظٌمةعندما ٌصٌر ٌسوع المسٌح الحاك

ٌّها الّرّب اإلله القادر على ٌوحّنا المبلبكة ٌ مّجدون المسٌح عند مجٌبه لٌحكم هذه األرض. قالوا: "نشكرك أ

 (.٢ٔ: ٔٔكّل شًء الكابن والذي كان والذي ٌؤتً ألّنك أخذت قدرتك العظٌمة وملكت" )رإٌا ٌوحّنا 

ٌّة، والّشفاء من كّل علّ لّدراسة الّصحٌحة حول الّصّحة الجمع بٌن الفّوٌتٌن، ا عند الّتوبة عنها، سوؾ  ةالحقٌق

ٌّة عنً الّصّحةٌ ٌّة. الحظ كٌؾ ٌصفها هللا. الخٌال  المثال

 كان أنهار وُترع واسعة الّشواطا. ال ٌسٌرناك الّرّب العزٌز لنا مبل ه"                 

 فٌها قارب بمقذاؾ وسفٌنة عظٌمة ال تجتاز فٌها. فإّن الّرّب قاضٌنا.                 

 الّرّب شارعنا. الّرّب ملكنا هو ٌخلّصنا". "وال ٌقول ساكن أنا مرضت.                 

 (. ٕٗ، ٕٕ-ٕٔ: ٖٖالّشعب الّساكن فٌها مؽفور اإلثم" )إشعٌاء                  

 إسمع هذا الوعد الّرابع:
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 "شّددوا األٌادي المسترخٌة والّركب المرتعشة ثبّتوها. قولوا لخابفً                  

 القلوب تشّددوا ال تخافوا. هوذا إلهكم. اإلنتقام ٌؤتً. جزاء هللا. هو                   

 ٌؤتً وٌخلّصكم. حٌنبٍذ تنفتح عٌون العمً وآذان الّصّم تتفّتح. حٌنبذٍ                   

 (.ٙ-ٖ: ٌٖ٘قفز األعرج كاألٌل وٌترّنم لسان األخرس..." )إشعٌاء                   

: "حٌنبذ ٌنفجر مثل الّصبح ٣: ٣٘للّرحمة والمحّبة. الحظ إشعٌاء   المكافآت إلطاعة شرابعهٌصؾ هللا

ا..."  نورك وتنبت صّحتك سرٌعًّ

 

 الّسعادة فً الّصّحة

ٌّدة واأل شروطعندما ٌصؾ   األرض، ٌقول هللا: ستدخل ة التًكثٌرمور الالّصّحة الج

 (. ٢ٔ: ٖٓك..." )إرمٌا ألّنً أرفدك وأشفٌك من جروح"                  

 "سٌؤتون وٌرّنمون فً مرتفع صهٌون وٌجرون إلى جود الّرّب على                   

 الحنطة وعلى الخمر وعلى الّزٌت وعلى أبناء الؽنم والبقر. وتكون                  

ٌّا وال ٌعودون ٌذوبون بعد. حٌنبذ تفرح العذراء                     بالّرقصنفسهم كجّنة ر

ا وأحّول نوحهم إلى طرب                     وأعّزٌهم أفّرحهم منوالّشبان والّشٌوخ معًّ

 روي نفس الكهنة من الّدسم وٌشبع شعبً من جودي ٌقولحزنهم. وأ                  

 (.ٗٔ-ٕٔ: ٖٔالّرّب" )إرمٌا                   

ٌّدة؟ لماذ ٌّة أنّ باإلعتقاد، بل نق ا علٌنا أنولم ال ٌكون لنا صّحة ج كهذه فً الّصحة والفرح، هً  حالة مثال

ًّ كّل هذه الكتابات المقّدسة؟ بل فهم ٌتصّورون  ؼٌر معقولة؟ لماذا ٌجهل المبّشر الذي ٌعلن نفسه مسٌح

 بخمول وراحة ودون إنجاز. ،الذهاب إلى الجّنة

ٌّدة ٌنتج منها ضمانات مطلقة لصحّ  –هناك بركات لحفظ قوانٌن الّصّحة  وٌصبح المرض والعلّة فً  –ة ج

ا من الماضً. الحظ ما وعد   هللا شعبه:به الجٌل الّثالث والّرابع، أمرًّ

ا لصوت الّرّب إ                     لهك لتحرص أن تعمل بجمٌع"وإن سمعت سمعًّ

 وصاٌاه التً أنا أوصٌك بها الٌوم... وتؤتً علٌك جمٌع هذه البركات                   

ا تكون فً المدٌنة                     وُتدركك إذا سمعت لصوت الّرّب إلهك. مباركًّ

ا تكون فً الحقل. ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك                     ومباركًّ

 وثمرة بهابمك نتاج بقرك وإناث ؼنمك. مباركة تكون سلّتك ومعجنك"                   

    (.٘-ٔ: ٣ٌٕة )تثن                   

ا ٌّة، تعود إلى أراضٌها، وتعٌد ٌظهر هللا أٌضًّ ا فرد إسكانها. "فً المستقبل ٌتؤّصل ٌعقوب. ٌزهر  سبلالتًّ

" )إشعٌاء   ٌعاد بنٌانه.س(. ٌقول هللا أّن القفر ٙ: ٢ٕوٌفرغ إسرابٌل وٌمؤلون وجه المسكونة ثمارًّ

 رثون وُتزرعون. وأكّثر الّناس علٌكمألّنً أنا لكم وألتفت إلٌكم فُتح"                  
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 كّل بٌت إسرابٌل بؤجمعه فُتعمر المدن وُتبنى الِخرب. واُكّثر علٌكن                  

ٌُثمرون واُسّكنكم حسب حالتكم القدٌمة                    اإلنسان والبهٌمة فٌكثرون و

 (.ٔٔ-٤: ٖٙ..." )حزقٌال                   

 . ٌقول هللا:ٖٙامله من حزقٌال بك اإلصحاحإقرأ 

 "... اُسّكنكم فً المدن وُتبنى الِخرب... هذه األرض الخربة صارت                  

 كجّنة عدن والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محّصنة معمورة"                  

 (.ٖ٘، ٖٖ)آٌات                   

 وماذا عن كّل األمم األخرى؟ الحظ:

 "فً ذلك الٌوم تكون سّكة من مصر ]ال تزال مصر موجودة كؤّمة[                  

 إلى أشور ]التً هاجر شعوب عدٌدة منها، منذ قرون، إلى شمال                   

ٌّون إلى مصر  –وسط أوروبا                     المانٌا الحدٌثة[ فٌجًء األشور

ٌّون إلى أش                   ٌٌّن. فً ذلكوالمصر ٌّون مع األشور  ور وٌعبد المصر

ا لمصر وألشور بركة فً األرض بها ٌبارك                    الٌوم ٌكون إسرابٌل ثلثًّ

 رّب الجنود قاببلًّ مبارك شعبً مصر وعمل ٌدّي أشور ومٌراثً                  

   (.ٕ٘-ٖٕ: ٤ٔإسرابٌل" )إشعٌاء                   

  

ٌّة  على نحو شامل محو األم

معقولة إلى األمام، إن تكلّمت كل األمم والّشعوب، وقرأت وكتبت اللؽة الؼٌر فّكر كٌؾ تكون الخطوة 

نفسها. إّنما الٌوم، مناطق واسعة من األرض ال تملك حّتى لؽة مكتوبة. مبلٌٌن ومبلٌٌن من الّناس هم 

ٌٌّن  .حّتى اسمهوال ة وال الكتابة، ال ٌستطٌعون القراء –أم ًّ  م الّشخص

وٌعطً العالم لؽة جدٌدة  –ح العابد إلى األرض، سٌجلب عهد معرفة شاملة، تعلٌم شامل ٌلحظة ؼزو المس

ٌّة الّتعلٌم كلّه فً األرض كلّها. كلّ الموضوع وحده، كتاَبا لن صافٌة. ٌحتاج هذا ٌّرت عمل  صفه. قد تؽ

ٌّة  ًّ بالمعناللؽات الٌوم، هً فاسدة. ملٌبة بالعبارات الوثن  –الخطؤ فً الّتسمٌة  –خرافات ال – ى الحرف

 تعابٌر ؼرٌبة. –ن القواعد اإلستثناءات ع

ٌّة لٌدعوا كلّهم باسم الّرّب لٌعبدوه بكتؾ واحدة" )صفنٌا  ٌقول هللا: "ألّنً حٌنبذ أحّول الّشعوب إلى شفة نق

ٖ :٤.) 

ٌّدة معفّكر فً عهد جدٌد  ٌّد، وموسٌقى ج من خبلل  ، وسوء الفهمودوتفادي مضاعفة الجه ،أدب ج

ٌّة ٌصٌر كّل  وآالؾ الّساعات المضنٌة من الّترجمة. ٌا لهذا العهد الذي سٌكون، عندما ،الّصعوبات اللؽو

 .نفسها وٌتكلّم اللؽة –العالم متعلّم 
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 ؟ة اإلقتصادٌّ هٌكلماذا عن 

ٌّة ل ٌّة كما والعاصمة الّروح ؤلرض. ٌقول خالق المدٌنة ٌظهر هللا أّن أورشلٌم ستصبح العاصمة اإلقتصاد

 التً بنٌت حدٌثًّا:

 "حٌنبذ تنظرٌن وُتنٌرٌن وٌخفق قلبك وٌّتسع ألّنه تحّول إلٌك ثروة                  

 البحر ]احتٌاط العالم من ذهب وفّضة هو باألخّص تحت البحار[                  

 (.٘: ٓٙوٌؤتً إلٌك ؼنى األمم" )إشعٌاء                   

ما، كما قد قرأنا، ٌقول هللا القدٌر أّنه سٌقٌم أماكن عدٌدة هً مؽّطاة اآلن بمٌاه المحٌطات؛ أّنه سٌجعل إنّ 

 أراض متاحة أكثر بكثٌر. ٌعرؾ العالمون أّن معظم مواّد األرض الخام، تقبع تحت أعماق البحار.

ٌسوع المسٌح على هذه األرض.  خبلل حكم، ستخدامئلل ةتوّفرم كونست الّثروة الهابلةٌقول هللا أّن هذا 

ٌّات الّتؤهٌل  دعما ستهترّكز فً أورشلٌم، وأنّ ثروة األرض ستأّن  ٌقول  هللا برامج اإلعمار الواسع، وعمل

 .العهد الجدٌد اٌةوبد

 "هً مّرة بعد قلٌل فؤزلزل الّسموات واألرض والبحر والٌابسة.                  

اوأزلزل كّل األ                    مم وٌؤتً مشتهى كّل األمم فؤمؤل هذا البٌت مجدًّ

 . لً الفّضة ولً الّذهب ٌقول رّب الجنود" قال رّب الجنود                  

 (.٣-ٙ: ٕ)حّجً                   

. لن ٌكون من مسابك ذهب تسترٌح فً أقبٌة تحت للعاّمة ةضوعرة ستكون مهللا العظٌم خزٌنةلكن 

ال خوؾ من اللصوص أو الّسرقة. إّنما زٌنة جمٌلة أّخاذة لمبنى  – ا تعنٌهشًء إلى لمال تنفػ ل –األرض 

 العاصمة، الهٌكل الذي سٌسكن فٌه المسٌح.

ٌّر. ال مضاربة أو مقامرة حول قدرة اآلخرٌن. لن  ٌؽتنً أحد بعد اآلن، عن سٌقام معٌار ثابت وقٌم ال تتؽ

مراكز  العالم، أوفً بنوك  ة. لن ٌكون بعد من بورصة أوطرٌق استثماره أعمال اآلخر وقدرته اإلبداعٌّ 

 .بالّتقسٌطشركات الّرهن العقاري، أو وكاالت القرض أو مدفوعات  شركات تؤمٌن، أو تموٌل، أو

 معلى ذلك، عندما ٌتوفّر لدٌه ونفً حكومة هللا الوافرة، سٌشتري الّناس ما ٌحتاجون إلٌه فقط، عندما ٌقدر

 ون فابدة وال ضرٌبة.. دً لهالمال الكاف

 

 نظا  الّتعشٌر 

ا. ًٌّّ  لكن نظام الّتعشٌر سٌكون عالم

، على اإلرث والّدخل والّضرابب ٤ٓ٥وحّتى  ٥ٓ٘و ، ٥ٓٗ ضرابب بقٌمةبحكومات الٌوم تطالب 

فقط.  ٥ٓٔاإلّتحاد والوالٌة والمقاطعة ومجلس المدرسة والمدٌنة. لكّن هللا ٌطلب المخّبؤة؛ على ضرابب 

ٌّة.ومن هذه  ٌّة والّروح ٌّة والّتعلٌم  العشرة بالمبة، تتمّول كامل قٌادة كّل األرض الحكوم
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 فقلتم بما سلبنا. ]وٌجٌب هللا["أٌسلب اإلنسان هللا. فإّنكم سلبتمونً.                   

ٌّاي أنتم سالبون هذه األّمة كلّها.                   ا وإ  فً العشور والّتقدمة. لقد لُعنتم لعنًّ

 هاتوا جمٌع العشور إلى الخزنة لٌكون فً بٌتً طعام وجّربونً بهذا                  

 قال رّب الجنود. إن كنت ال أفتح لكم ُكوى الّسموات وأفٌض علٌكم                  

 (.ٓٔ-٣: ٖبركة حّتى ال توسع" )مبلخً                   

ٌّة التً تلعن معظم الّناس الٌوم.وٌا لها من نعمة. وال واحد هذه نبوءة للٌوم.  ة من األعباء المال

ٌّة والحوادث والّضرر من  . إحذؾ الّسرقة واللصوص ًّ ٌّة ستكون بشكل ٌوم ٌقول هللا أّن بركات مال

 –مخازن والّتصنٌع. كم أرخص ٌمكن أن تباع البضاعة الّطقس، والّصدأ والعفن والفساد من الّنباتات وال

 ؟وكم أعظم تكون األرباح

 

 الّطقسأحوال 

ٌّة، الّضرر من الحشرات،  ٌّات من عند المزارع إحذؾ المشاكل الّطقس الخسارات من  –الفساد والفطر

 فً الحٌاة؟ موماذا ٌكون نصٌبه – األسواق فً ضّخمتّ الجّراء ضبط األسعار من قبل الّدولة و

 (.٣: ٕالّذهب" )حّجً  لً"هو ٌقول . اسٌنجز هللا هذه األمور. إلهنا هو والد سماوي ملٌونٌرًّ 

ا..." )رسالة  ا وصحٌحًّ ٌّها الحبٌب أروم أن تكون ناجحًّ وهللا ٌرٌد كّل ولد من أوالده أن ٌزدهر بحّق. "أ

ّ ٌوحن  (.ٓٔ: ٓٔ(. قال المسٌح، "... أتٌت لتكون لهم حٌاة ولٌكون لهم أفضل" )إنجٌل ٌوحّنا ٕالّثالثة  ا

ٌّة ّنما أنظر إلى "الّنجاحات" هللا ٌرٌد الّنجاح والكمال فً كّل حٌاة. إ كم هم سعداء حّقًّا؟ التً عرفتها. الماّد

 ، "أعطً كّل مبلٌٌنً لزواج سعٌد واحد!"ل ؼتً، أحد أؼنى رجال العالمج. بو قالكما 

ٌّة هً فً ملكوت هللا، ستطاع أوامر مشٌبته. ستصبح  المعٌار لتنظٌم الّتجارة واألعمال والموارد المال

ٌّدًّ العطاء. قال المسٌح: "اُعطوا تعطَ قتصادي كلّه. وسٌكون الجمٌع على أساس وهٌكل العالم اإل  اوا. كٌبلًّ ج

ٌُكال لكم" )إنجٌل لوقا  ا ٌعطون فً أحضانكم. ألّنه بنفس الكٌل الذي به تكٌلون  ا فابضًّ ا مهزوزًّ : ٙملّبدًّ

ٖ٣.) 

المناضل، ، يلّطّماع، الّتآمرلٌس الخداع ا –سٌتّم اّتباع معٌار العطاء فً حكم هللا على هذه األرض 

 المخادع، الماكر، الحاقد، المراوغ، الخابن والكاذب، المؤلوؾ فً عالم األعمال الٌوم.

ٌّة المتمّردة بعرض سلطانه العظٌم  ًّ ٌقول  –لكن عندما ٌحّول هللا البشر عندما ٌفً بوعده: "... أنا ح

(، عندما ٌضع روح اإلنسان ٔٔ: ٗٔ)رسالة رومٌة  الّرّب إّنه لً ستجثو كّل ركبة وكّل لسان سٌحمد هللا"

ٌّة والمتعالٌة  ا لٌعطً. وحّتى ٌكسر هللا روح اإلنسان المتعجرف –العبث  ةحٌنها ٌصبح اإلنسان مستعّدًّ

لن تكون شعوب األرض مستعّدة لقبول هكذا معٌار رابع ومحّب وكرٌم  –( ٢ٔ، ٕٔ-ٓٔ: ٕ)إشعٌاء 

 وصادق ومعطاء، لكّل اإلقتصاد.



198 
 

ا لوصؾ األحوال الّرابعةتطلّب كتاَبا سٌ والتً ستسود فً  –التً ٌمكن أن تسود على هذه األرض  سمٌكًّ

ٌُعطى طبٌعة هللا بالّذات )رسالة بطرس الّثانٌة  –األخٌر، عندما ٌّتضع قلب اإلنسان وٌتحّول  (. لن ٗ: ٔو

لمستؤجرٌن ٌساعدونه فً دفع كلفته.  ٌبنً أحد بعد اآلن، بناء ال ٌقدر أن ٌدفع ثمنه أو ال ٌحتاجه، لتؤجٌره

ة. مّرة كّل خمسٌن عام، سوؾ المال مع "ربا" أو فابدة، هو خطٌبال فوابد بعد اآلن. ٌقول هللا أّن قرض 

 ُتلؽى كّل الّدٌون، العاّمة والخاّصة، بشكل كلًّ.

 

 شفاء اقتصاد العال 

ٌّة، ٌدٌرهابما أّن الحكومات ستكو ًٌّّا ن فً أٌدي عابلة هللا الروح ٌٌّن جزب تحت رباسة  ،هإالء القادة البشر

وبما أّنه لن ٌكون مكاتب عظٌمة تراقب مكاتب عظٌمة أخرى، الذي  –تلك العابلة الحاكمة العظٌمة 

ٌّة ٌّة( استخبارات أو أعضاء ٌراقبون بارتٌاب مكاتب أخرى؛ ال مإّسسات عسكر ؛ ال وكاالت )جاسوس

ًّ هابل  اإلنتربول؛ ال منّظمات أو احتكارات أو  سٌشفى اقتصاد العالم. –اّتحادات كبٌرة، أو إنفاق حكوم

ٌّة بعد فّكر فً األمر بعد االن، من أجل شراء "األحّباء" )الحلفاء( الببلٌٌن هدر ال  –. ال مساعدات أجنب

؛ حزقٌال، الفصل الّسادس عشر(، الذٌن سٌنقلبون ٤ٔ، ٕ: ٔ؛ مراثً إرمٌا ٕٕ، ٤: ٖٕ)حزقٌال 

ٌّة مشروطة بعد االن، لصناعة وعلم وتكنولوجٌا الفضاء، لمدارس  الحقًّا. وٌؽدرون بكم ال هبات حكوم

 ومإّسسات أبحاث.

ٌّة صحٌحة. ٌا للعالم الذي  ٌّة وتجارة، فً حال اقتصاد ٌّة، مإّسسة تربو بل،ِ ستكون كّل صناعة ضرور

 سٌكون!

 

 حكومة عال  الغد ٌّةهٌكل

ٌّة. الحظ اآلن كٌؾ ستعمل حكومة العالم الجد ٌد، خبلل األلؾ سنة الّتالٌة. لن تكون ما ٌسّمى بالّدٌمقراط

ٌّة ٌّة، أولٌؽارش ٌّة. لن تكون ملك ٌّة أو فاشست ٌّة. لن تكون شٌوع ٌّة( لن تكون اشتراك أو  )حكم األقل

ٌّةبلو ٌّة.)حكم األثرٌاء(  توقراط ًّ  بشر لن تكون حكومة اإلنسان على اإلنسان. لقد أثبت اإلنسان عجزه الكل

 لحكم ذاته.

ٌّة  ٌّة  –ستكون حكومة إله حكومة هللا تحكم البشر. لن تكون حكومة من األسفل إلى األعلى. لن  –ثٌوقراط

لكّنها ستكون حكومة للّشعب. ستكون  –ٌنتخب الّشعب. لن تكون حكومة من الّشعب ٌدٌرها الّشعب 

 ومة تسلسل هرمً بالّشكل.لى األسفل. ستكون حكعلى )هللا القادر على كّل شًء( إحكومة من األ

ٌّة وسخة، حٌث كّل مرّشح  خاب.تنلن ٌكون من حمبلت ا ال عشوات لجمع األموال. ال حمبلت سٌاس

ا سمعة خصومه. لن ٌكون من  ا، مشّوهًّ ا، مشجبًّ ٌحاول أن ٌضع نفسه األّول، تحت أفضل األضواء، مشّهرًّ

 فً حمبلت تشوٌه الّسمعات، فً شهوة الّسلطة. ة وقتٌعمض
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ٌّة، لن  ٌّة إله ٌّة سٌكونون عندها، كابنات روح . كّل الذٌن فً الخدمة الحكوم ًّ ٌُعطى ألّي بشر مركز حكوم

ومن قبل المسٌح اإللهً، الذي ٌقرأ وٌعرؾ قلوب  –عابلة هللا. سٌتّم تعٌٌن كّل الّرإساء  –فً ملكوت هللا 

ٌّة ومقدراتهم أو الّنقص فً المقدرة. سالّناس،   ٌّتهم الّداخل ر المسٌح الفوق الّطبٌعً، تجد وصفًّا لتبصّ شخص

ٌّة اآلخرٌن، فً سفر إشعٌاء   . الحظ:٘-ٕ: ٔٔفً شخص

 "وٌحّل علٌه روح الّرب روح الحكمة والفهم. روح المشورة والقّوة                  

 روح المعرفة ومخافة الّرّب. ولّذته تكون فً مخافة الّرّب فبل ٌقضً                  

 بحسب عٌنٌه وال ٌحكم بحسب سمع أذنٌه ]إشاعات[. بل ٌقضً بالعدل                  

 (.ٗ-ٕ: ٔٔللمساكٌن وٌحكم باإلنصاؾ لبابسً األرض..." )إشعٌاء                   

الذي ٌحكم وٌهتّم بالذي ٌحكمه. سوؾ ٌحكم من أجل  –الذي ٌهب  –، هللا هو األعلى الذي هو المحّبة تذّكر

ٌّة والّسلطة، األسمى.  سٌوضعخٌر الّشعب  ا، واألكثراألكثر ق فً مراكز المسإول  درة واألكثر صبلحًّ

ا.  مناسبًّ

ٌٌّن. سٌحكالبشر،  –سٌكون نوعان من الكابنات على األرض  بعض  مٌُحكمون من قبل الذٌن ُجعلوا ألوه

 –فّكر بالموضوع  (.٤ٔ-٢ٔ: ٤ٔالقّدٌسٌن القابمٌن من األموات، عشرة مدن، بعضهم خمسة )إنجٌل لوقا 

ٌّة مع خبلفات وبؽض. ال  ٌّة. ال انشقاقات فً أحزاب سٌاس ال مضٌعة أموال بعد، على حمبلت سٌاس

ٌّة!  أحزاب سٌاس

 

 ما هو العهد الجدٌد؟

باختصار، ما سنراه فً ظّل العهد الجدٌد، الذي ٌؤتً المسٌح لٌدخله، هو الّسعادة والّسبلم واإلزدهار 

ا والعدل للجمٌع. هل قرأ هذه العهد الجدٌد؟ هل تفترض أّنه أبطل شرابع هللا؟  منه حول ما ٌتكّونت ٌومًّ

ٌٌّن  ا. "ألّن هذا هو العهد ]الذي ٌؤتً المسٌح لٌإّسسه، ستقرأ فً الّرسالة إلى العبران [ ٓٔ: ٣بالعكس تمامًّ

 ... أجعل نوامٌسً فً أذهانهم وأكتبها على قلوبهم..."

ن نعٌش وفقها، ستخضع حّب طرق هللا، ونرٌد فً قلوبنا، أعندما ن – بناهللا فً قلو شرائعون كعندما ت

ٌّة   والّرفاهسٌرٌد البشر أن ٌعٌشوا وفق الّطرٌق الذي ٌسّبب لهم الّسبلم والّسعادة والوفرة  –الّطبٌعة البشر

 الّسعٌد!

بمٌن من الموت أو المسٌح والقاهم حكمالذٌن ٌ –رض بعد عودة المسٌح لكن تذّكر، البشر الباقون على األ

ٌّة ال تزال فٌهم. سٌكونون ؼٌر محّولٌن بعد. – خالدٌنالمحّولٌن إلى   ستكون الّطبٌعة البشر

 

ٌن للعمل  مسار 

ٌّة اآلتٌة، وفق مساَرٌن  إّنما المسٌح وملكوت هللا الحاكم، القابمٌن كالعابلة الحاكمة، سٌؤتون بالمدٌنة المثال

ٌٌّن فً العمل.  أساس
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ٌّة فوق الّطبٌعة. –قمع كّل جرم وتمّرد منّظم، بالقّوة  ( سٌتمّ أّوالًّ   قّوة إله

ا. ًٌّّ ا( سٌضع ٌده المسٌح عندها، لٌعلّم من جدٌد وٌخلّص أو ٌحّول العالم روح ًٌّ  ثان

ٌّة بقّوة ٌّة والّدٌن ٌّر الّتقالٌد اإلجتماع ٌّة،  الحظ أّوالًّ، كٌؾ ستتؽ ٌّام مقّدسة سنو ٌّة. أعطى هللا سبعة أعٌاد وأ إله

ٌّة. وأ ٌّة، لٌعمل على هدفه للبشر ا. صّورت خّطة هللا الّربٌس ا ومهّمًّ وفد مر بحفظها. تضّمنت معنى عظٌمًّ

، ٙ: ٕٓ؛ ٕٔ: ٣ٔالّرسل )أعمال الّرسل  احتفل بهااُقٌمت لؤلبد. احتفل بها المسٌح وأعطى المثل بذلك. 

ٌّة الكنٌسة الحقٌاحتفلت بها (. ٣: ٙٔ؛ ٣: ٘؛ رسالة كورنثوس األولى ٙٔ ٌّة األصل ٌٌّن  –ق بمن فٌها الوثن

 المحّولٌن.

تقالٌد هللا لشعبه. لكن الّشعب رفض طرق هللا وتقالٌده، وتحّول بالمقابل، إلى طرق  –كانت طرٌق هللا هذه 

ا بالّنسبة لهم. وبما أّن الفكر البشرّي فً هذا العالم كان  ٌّة. فعل الّناس ما بدا صحٌحًّ وتقالٌد الّدٌانات الوثن

ا هلل )رسالة رومٌة معا ًٌّ لب الّسبلم والّسعادة ووفرة فات معادٌة ضّد طرق هللا التً تج(، تصرّ ٢: ٣د

المعٌشة. تبدو هذه الّطرق الخاطبة نفسها، صحٌحة بالّنسبة لمعظم الّناس الٌوم! نحن نعً أّنها تبدو 

 بالّنسبة لمعظم الذي سٌقرأون هذه الكلمات. –لٌست خطؤ  –صحٌحة 

وإن انتقلت  (.ٕٔ: ٗٔه "توجد طرٌق تظهر لئلنسان مستقٌمة وعاقبتها طرق الموت" )أمثال لكن ندرك أنّ 

توجد طرٌق تظهر لئلنسان مستقٌمة وعاقبتها طرق  ، سترى الكبلم نفسه ٌتكّرر: "ٕ٘: ٙٔإلى أمثال 

 الموت". ٌقول هللا من خبلل موسى: 

 نا الٌوم أّي كّل إنسان مهما"ال تعملوا حسب كّل ما نحن عاملون ه                  

ا: "فاحترز من أن تصاد٣: ٕٔصلح فً عٌنٌه" )تثنٌة                     (. وأٌضًّ

ٌّة[... ومن أن تسؤل عن آلهتهم قاببلًّ وراءهم ]الّتقالٌد ال                   ٌّة الوثن  ّدٌن

ا أفعل هكذا.                    ال تعمل هكذا كٌؾ عبد هإالء األمم آلهتهم فؤنا أٌضًّ

 للّرّب إلهك ألّنهم قد عملوا آللهتهم كّل رجس لدى الّرّب مّما                   

  (.ٖٔ-ٖٓ: ٌٕٔكرهه..." )تثنٌة                   

ٌّة المعلنة ٌّة" المخدوعة تكرهها. هم الٌوم ترفض المسٌح ٌّام هللا المقّدسة؛ مقّدسة بالّنسبة له، لكن "المسٌح ، أ

ٌّة ٌحفظون ع ٌّام الوثن ا عنها، األ "التً ٌكرهها الّرّب!"  –ٌرها د، رأس الّسنة، العٌد الكبٌر، وؼالمٌبل –وضًّ

ٌّة  ٌّة، كالّتالً لكّنهم ٌجادلون –كثٌرون ٌعرفون وٌعترفون أّنها وثن ، "نحن ال نحتفل بها لعبادة اآللهة الوثن

 بل نستخدم هذه الّتقالٌد لعبادة المسٌح واإلله الحقٌقً".

أّي شّر. هم مخدوعون. هذا هو الّطرٌق الذي ٌبدو "صالح" بالّنسبة للّشعب. من الممكن أّنهم ال ٌنوون 

ي وجد اإلنسان المخدوع ال ٌعرؾ أّنه على خطؤ. هو ٌعتقد أّنه على حّق. ٌمكن أن ٌكون صادَقا مثل الذ

حتفاالت والعبادة. إّنها رجسة بالّنسبة ن اإل. إّنما ٌقول هللا أّنه لن ٌقبل هذا الّنوع مطرٌق هللا وهو ٌطٌعها

 "التً ٌكرهها". –إلٌه 
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الذٌن ال  الهالكٌنالذٌن ُخدعوا، الذٌن سٌفتح هللا أعٌنهم لحقٌقته، عندما ٌعود المسٌح لٌحكم كّل أمم  إّنما هم

 ٌزالون على قٌد الحٌاة.

 

 سٌحفظ الجمٌع احتفاالت هللا

ٌفرض الّطاعة لتقالٌده. إّنه سبما ٌخّص أوامر هللا وطرقه. ثّم  لن ٌعود الّناس عدٌمً البصٌرة ومخدوعٌن،

ٌّا: اإلصحاحعد إلى   الّرابع عشر من سفر زكر

 ]أي وا على أورشلٌمءالباقً من جمٌع األمم الذٌن جا "وٌكون أّن كلّ                  

 من ٌصعدون [ُدّمرت بشكل خارقالذٌن لم ٌكونوا من الجٌوش التً                  

 (ٙٔالمظاّل" )آٌة  سنة إلى سنة لٌسجدوا للملك رّب الجنود ولٌعبدوا عٌد                 

                   

ٌّة الّسبعة التً فرضها هللا على  شعبه لٌحتفلوا بها. لكّن إسرابٌل عٌد المظاّل هذا، هو أحد األعٌاد الّسنو

ٌّة. احتفل بها الّشعب الٌهودي، بعد ٌمة تمّردت. لقد رفضوا احتفاالت هللا، وانتقالقد لوا إلى اإلحتفاالت الوثن

ٌّفون،  ٌّون" المز ا من أعزرا ونحمٌا. إّنما قد علّم الكهنة "المسٌح نظام موسى ّن احتفاالت هللا كانت "جزءًّ

د لٌس ألجلنا الٌوم". قد خدع الكهنوت الّناس وجعلوهم ٌنحازون. انخدع الّناس لٌعتقدوا أّن عٌد المٌبل –

 ورأس الّسنة والعٌد الكبٌر إلخ، هً أعٌاد فرضها المسٌح.

ٌّام  احتفاالت هللا. الذٌن ال ٌحفظونبما فٌها  –لكن المسٌح اآلن هو عابد إلى األرض لٌستعٌد طرق هللا  أ

ها عندما ٌعود المسٌح. سٌحتفلون ب –خرون منها بازدراء الذع سٌالذٌن  –وٌتمّردون هللا المقّدسة الٌوم 

 ما تقوله هذه الكتابات المقّدسة: الحظ

 "وٌكون أّن كّل من ال ٌصعد من قبابل األرض ]بمن فٌها األمم                  

ٌّة[ إلى أورشلٌم لٌسجد للملك رّب الجنود ال ٌكون علٌهم مطر.                    الوثن

 علٌها الّضربةوإن ال تصعد وال تؤت قبٌلة مصر وال مطر علٌها تكن                   

ٌّدوا عٌد المظال.                     التً ٌضرب بها الّرّب األمم الذٌن ال ٌصعدون لٌع

ٌّدواهذا ٌكون قصاص م                    صر وقصاص كّل األمم الذٌن ال ٌصعدون لٌع

ٌّا                     (.٤ٔ-٢ٔ: ٗٔعٌد المظاّل" )زكر

دم قوى خارقة لٌؤت كٌؾ سٌستخ –سٌحكم به المسٌح "بعصا من حدٌد" تعطٌنا هذه المقاطع المنهج الذي 

ٌّة. –طرقه الّصحٌحة  بكّل األمم إلى  الّطرق التً هً سبب البركات الحقٌق

 

ٌّة  الحكومة المثال

ا، سوؾ ٌعود ٌسوع المسٌح إلى هذه األرض. إّنه أت بقّوة وسلطان. إّنه آ ا جّدًّ ت لٌحكم كّل األمم! نعم، قرٌبًّ

ا. هذا وإشرافه  بحكمه لن ٌقوملكّنه  وحده، بنفسه. إّنه آت لٌقٌم حكومة العالم. ستكون حكومة منّظمة كثٌرًّ

 الّسلطة. فً مواقع السٌكون الكثٌر من 
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ٌّة هذا الّشكل المثالً للحكومة. أّوالًّ، إّنها حكومة هللا  ولٌست  –حان الوقت هنا، أن تنوقّؾ عن شرح آل

سنة من جهود حكومة اإلنسان  ٓٓٓٙاإلنسان بعد، لكّنه قد أثبت بواسطة حكومة البشر. لن ٌعترؾ بها 

اؼٌر الفّعالة، الخرقاء والمبذرة، أّن اإلنسان الفانً هو  ٌّا  من حكمه الّصحٌح لذاته. عاجز كل

 أّما فٌما ٌخّص تؤهٌل اإلنسان لٌحكم وٌشرؾ فً الحكومة، ٌقول هللا عن رإساء الحكومة الٌوم: 

 "لٌس من ٌدعو بالعدل ولٌس من ٌحاكم بالحّق. ٌّتكلون على الباطل                 

 أرجلهم إلى الّشّر تجري وتسرع إلى سفك الّدموٌتكلّمون بالكذب...                  

 الّزكً. أفكارهم أفكار إثم. فً طرقهم اؼتصاب وسحق. طرٌق الّسبلم                 

 . جعلوا ألنفسهم سببلًّ معوّجة.ً مساكنهم عدللم ٌعرفوه ولٌس ف                 

ا".                   كّل من ٌسٌر فٌها ال ٌعرؾ سبلمًّ

 تحت الحكم البشرّي الخاطا: هو ثّم ٌقول الّشعب الذي

ا ]حّل  ك"من أجل ذل                    ابتعد الحّق عّنا ولم ٌدركنا العدل. ننتظر نورًّ

ٌّة ومشاكل العالم[ فإذا ظبلم.للمشاكل ال                    ٌّة والوطن ٌّة والّشخص  مدن

 ضٌاء فنسٌر فً ظبلم دامس. نتلّمس الحابط كعمً وكالذي ببل                   

 أعٌن نتجّسس. قد عثرنا فً الّظهر كما فً العتمة. فً الّضباب                   

 (.ٓٔ-٢، ٗ: ٤٘كموتى" )إشعٌاء                    

(. ٕٓ، فً هذا الفصل الذي ٌتنّبؤ عن زمننا، ٌعطٌنا الحّل الّنهابً: "وٌؤتً الفادي إلى صهٌون..." )آٌة ثمّ 

(. األمل الوحٌد ٔ: ٓٙونكمل: "قومً استنٌري ألّنه قد جاء نورك ومجد الّرّب أشرق علٌك" )إشعٌاء 

هو مجًء المسٌح فً قّوة  –للحلول الّصحٌحة لكّل مشاكل هذا العالم  –للحقٌقة  –للّسبلم  –للعدل 

 وسلطان لٌقٌم حكومة العالم. الحكومة الّصحٌحة. حكومة هللا!

ٌّة، كم عاجز هو اإلنسان فً حكمه وفً العدٌد من المقاطع األخرى، ٌظفً هذا،  هر هللا فً كلمته للبشر

ٌّة، قد جاءت بالبشر إلى حاّفة  انتحار العالم. لذاته ولزمبلبه. اآلن، سّتة آالؾ سنة من الخبرة البشر

ا، بكبلم آخر، كانت الّسّتة   للّسماحالمخّصصة نة األولى من خّطة هللا لسبعة آالؾ عام، سّ الالؾ اآلإذًّ

ٌّة )ألؾ ٌوم( عندما لن ٌُ  بؤن بلٌسإل سمح إلبلٌس أن ٌعمل أّي ٌقوم بعمله فً خداع العالم، تلٌها األلف

ٌّام م إلّفة، لٌسمح لئلنسان ان ٌتنّعم بالعمل الّروحً للخطٌبة، "عمل" خداع. بطرٌقة أخرى، حّدد هللا سّتة أ

ٌّة. ٌّة، تحت حكومة هللا القو ٌّة من الّراحة الّروح  ٌلٌها ألف

 

 ُخّطط للحكومة منذ البدءقد 

والّتنظٌم الّرابع، لحكومة هللا  حقٌقة رابعة. ناتً اآلن إلى تبّصر معلن فً الّتخطٌط والّتحضٌر وتؤتً اآلن

ٌّة.  المثال



203 
 

ٌٌّن ؼٌر كفوبل ّطامعة على عنق سلطة ، ٌسعون لٌضعوا أٌدٌهم الةؤنانٌّ بٌن وطموحٌن ن ٌكون من سٌاس

ٌّة المخادعة.الحكومة، بواسطة أسالٌب  رجاال ال أن ٌنتخبوا  الٌوم، ٌُطلب من الّناس هذا العالم الّسٌاس

ا، سٌوضرجاالًّ ذوو كفاءات محّرفة إلى حّد كبٌر. فً ح –ٌعرفون إال القلٌل عنهم   عكومة هللا اآلتٌة قرٌبًّ

ٌصّور  الواقع، تحت الّتجربة والّتدرٌب واإلختبار والّتؤّهل، وفق شروط هللا. سلطة اُعطًكّل مسإول 

جلب الخبلص لٌست مجّرد  –وظٌفة الكنٌسة لٌست مجّرد تحوٌل "البواكٌر"  الهدؾ والحاجة إلى الكنٌسة.

ٌّة فً  لتحضٌرهم وتدرٌبهم إّنماالكنٌسة، عٌوا إلى خارج العالم إلى داخل للذٌن دُ  لهذه المراكز القٌاد

 الملكوت، عندما ٌكون الخبلص لكّل الذٌن على قٌد الحٌاة.

مسبقًّا، لكن لٌس فقط لتحكم حكومته األرض. فقد قال آلدم فً الواقع: "اذهب، خّطط  هللا قد خّطط

ك ونظام التّربٌة الخاّص بك، ة؛ طّور معرفتتك ودٌاناتك الخاصّ تك الخاّصة، ابتكر من خٌالك آلهلحكوما

ٌّة الخاّصة )بكلمة، نّظم خّطط ٌّة الخاّصة(". أنظمتك المدن  حضارتك البشر

ا عن هللا، فقد احتفظ  ، بامتٌاز دعوة من ٌختاره لهدفههللا لكن بالحكم على اإلنسان بسّتة آالؾ سنة مقطوعًّ

ٌّة  قد جّهزن هذا، . خبلل ٌوم اإلنساهمن أجل خدمة خاّصة واّتصال مع هللا من أجل حضارته األلف

ٌّة  –مراحلها الخاّصة، فً كّل  ٌّة، الّدٌن ٌّة، الّتربو  حضارته.كامل  –الحكوم

ٌّة وفً بدأ كّل شًء مع ابراهٌم. فً زمنه، كان هناك رجل واحد ف ٌّة قو نفس قط على األرض، له شخص

ا  ،الوقت ا هلل كان منقادًّ ًٌّّاومطٌعًّ  ابع هللا وإدارته وقانونه. كان ابراهٌم، ذاك الّرجل.لشر – بخنوع كل

علٌا فً الّسلطة فً عالمه اآلت، مع ابراهٌم. عاش ابراهٌم فً  بدأ هللا ٌدّرب الّرجال من أجل مراكز

ا" ال ا وكما فّكر الّناس، فً المكان األكثر رؼبة. قال هللا البراهٌم  –حضارة األكثر "تقّدمًّ األكثر تطّورًّ

اذهب من أرضك ومن عشٌرتك ومن بٌت أبٌك إلى األرض التً أرٌك" أبرام(، " حٌنهااسمه )الذي كان 

 (.ٔٔ: ٕٔ)الّتكوٌن 

ًّ أن أتر أترك حّتى  –كّل ملّذات هذه الحضارة  كلم ٌكن من مجادلة. لم ٌقل ابراهٌم، "لكن لماذا؟ لماذا عل

 (.ٗبساطة، "فذهب أبرام..." )آٌة أقاربً وأصدقابً؟" لم ٌجادل ابراهٌم ولم ٌتؤّخر. إّنه مكتوب ب

أّن ابراهٌم سمع لقولً وحفظ ما  أجل وضع ابراهٌم فً اختبارات قاسٌة. لكن بعد موته، قال هللا، "من

(. كان ابراهٌم ٌتدّرب من أجل ٘: ٌُٕٙحفظ لً أوامري وفرابضً ]فً الحكومة[ وشرابعً" )الّتكوٌن 

ا لها  مركز عال فً حكومة هللا، التً ستحكم العالم ا ومخلصًّ ا اآلن. كان ٌإمن بحكومة هللا ومطٌعًّ  –قرٌبًّ

 لفرابضها وشرابعها.

ًٌّّا(إنسانقد اُعطً البراهٌم الوعود التً ٌترّكز علٌها خبلص كّل   أبو ، من خبلل المسٌح. سّمً )بشر

ًٌّ ؼبلطٌة: "فإن كنتم للمسٌح فؤنتم ]ا(. كتب بولس الّرسول ل٢: ٖالمإمن )رسالة ؼبلطٌة  ا وثن ٌّون[ إذًّ لوثن

، قال: "وأّما المواعٌد فقٌلت فً ٙٔ(. فً اآلٌة ٤ٕ: ٖأبناء ابراهٌم وحسب الموعد ورثة" )ؼبلطٌة 

 ..."المسٌح[ –الّسلٌل ابراهٌم وفً نسله ]
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مع ابراهٌم.  –لٌدّرب الموّظفٌن األفضل للمراكز فً حضارة هللا  –بدأ بالّتحضٌر لملكوته كان هللا قد 

ا. عندما أثبت ابر ًٌّّ عطاه هللا الخبرة فً الّتداول أاهٌم إطاعته، بارك هللا أعماله وسمح له بؤن ٌصبح ؼن

 إدارة قّوة رجال عظٌمة. الحكٌم للّثروة، وفً

ا لحكومة هللا. أصبح ورٌث مع أبٌه  ترّبى اسحق بخوؾ هللا، وإطاعة ابراهٌم هلل، فً طرق هللا، مطٌعًّ

ا تدّرب على الّطاعة ا على إدارة وحكم اآلخرٌن.ابراهٌم. هو أٌضًّ  ، وأٌضًّ

ٌّة، تعلّم لٌتبع الّنموذج نفسه الذي تعلّمه ابراهٌم واسحق. رؼم أّن  ثّم ٌعقوب، الذي ولد مع هذه الوراثة الؽن

ا. كان بشرًّ  ًٌّّ وكّل البشر. لقد أخطؤ.  كما كان ابراهٌم واسحق – احماه قد خدعه، واحتجزه، صار ٌعقوب ؼن

ٌّة القابد. صار أب لكّنه تؽلّب على أخطاب ا! لقد طّور صفات وشخص ه. تاب. انتصر مع هللا. لم ٌتخلّى أبدًّ

ا.  لؤلمم اإلثنا عشر العظٌمة التً ستكون فً عالم الؽد اآلت قرٌبًّ

 

 نموذج نظا  الحكومة

ٌّة الممتازة اآلتٌة. إّنما قد أعطانا الّنمط  العاّم. لم ٌخبرنا هللا بكلمات واضحة، كٌؾ ستتنّظم حكومته العالم

مدراء كبار )بمن فٌهم المسٌح(. ومنهم ٌمكن أن نستنتج الكثٌر من  ٗٔقد أخبرنا بالّتحدٌد أٌن سٌتناسب 

ٌّة الحكومةالّنطام الحكوم  ّما هو مكشوؾ ببساطة.ة بقّوة، على األقّل باآلتٌ ً الباقً. ٌظهر الكثٌر من هٌكل

هو المشّرع األعلى،  –أبو ٌسوع المسٌح  –كّل شًء نحن نعلم أّنها ستكون حكومة هللا. هللا القادر على 

فوق  –ورأس المسٌح، وفوق كّل ما هو. نعلم أّن ٌسوع المسٌح هو لٌكون ملك الملوك، ورّب األرباب 

 الّدولة والكنٌسة على حّد سواء، مّتحدٌن من خبلله.

ا  فوق األمم اإلثنً عشر المكّونة من نحن نعلم أّن ملك إسرابٌل القدٌمة داود )الّتفاصٌل الحقًّا(، سٌكون ملكًّ

ا، جالَسا على  أحفاد أسباط إسرابٌل اإلثنً عشر. نعلم أّن كّل واحد من الّرسل اإلثنً عشر، سٌكون ملكًّ

 عرش، فوق واحدة من هذه األمم العظٌمة المتحّدرة من أسباط إسرابٌل.

لسلة محّددة من الّسلطة. لن ٌنتخب نعلم أّنها ستكون حكومة من األعلى إلى األسفل. وأّنه سٌكون فٌها س

ا. أثبت البشر  عرفون كٌؾ ٌحكمون على المإّهبلت، وال ٌعرفون قراءة عقول الهالكٌن أّنهم ال ٌالّشعب أحدًّ

ٌّةوقلوب ونواٌا ومقدرات البشر  فً ل إلهً من فوق. سٌقوم جمٌع من هم . سٌتّم تعٌٌن كّل شًء بشكالّداخل

ٌٌّن بعد. ابشرًّ  واال ٌكون –، مولودٌن من هللا خالدٌنلٌصٌروا  ،تمومراكز سلطة فً الحكومة، من ال  جسد

 –مع المعرفة أّن ابراهٌم هو األب )البشري( لكّل من هم للمسٌح وورثة الخبلص  –مع هذا فً ذهننا 

ٌُعطى مركز سلطة فً حكومة هللا، أعظم من مركز داود ٌصبح و ا أّن ابراهٌم س وأّنه سٌكون فوق  –اضحًّ

ٌٌّن.اإلسر ٌٌّن المحّولٌن كما واإلسرابٌل ٌٌّن على حّد سواء. إّنه "أب" الوثن ٌٌّن والوثن  ابٌل

ا، الجملة، "ابراهٌم، إسحق وٌعقوب"، ٌجمعهم مع بعضهم كفرٌق،  ا، ٌستخدم الكتاب المقّدس تكرارًّ ثّم أٌضًّ

ا، إلسحق وٌعق ٌّر اسمه وٌدعوهم مع بعضهم، "اآلباء". ألّن الوعود قد اُقٌمت من جدٌد أٌضًّ وب، الذي تؽ
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ا، أّن ابراهٌم، اسحق وٌعقوب، سوؾ ٌعملون كفرٌق مهّم،  إلى إسرابٌل. ٌشٌر ما هو مكشوؾ بوضوح، إذًّ

ٌّة مع ابراهٌم ربٌس هذا الفرٌق، مباشرة تحت رباسة المسٌح، فً حكومة هللا  اآلتٌة. العالم

ا، أّن ابراهٌم، إسحق وٌعقوب سٌكونون قال المسٌح نفسه،  فً ملكوت هللا العظٌم الممّجد هذا )إنجٌل تحدٌدًّ

ا، لكّننا سنعود إلٌه بعد قلٌل.٣ٕ: ٖٔلوقا   (. تؤّهل ٌوسؾ بطرٌقة خاّصة جّدًّ

 الكنٌسة والّدولة على حّد سواء

 ةٌتوّضح مبدأ آخر فً كلمة هللا: ستّتحد الكنٌسة والّدولة تحت رباسة المسٌح. سٌكون هناك حكومة واحد

نظام  –نظام تربوّي واحد  –دٌانة واحدة  –إله واحد  –ون هناك كنٌسة واحدة كّل األمم. سٌك على

ًّ فً إسرابٌل القدٌمة،اجتماعً واحد. وكما فً نموذج   سٌكونون مّتحدٌن. هللا األصل

ٌٌّن بطرس، ٌعقوب وٌوحّنا، من بٌن التّ  –كان لثبلثة رجال  اإلمتٌاز لٌروا  –بلمٌذ اإلثنا عشر األصل

ٌّر ٌسوع، الذي كان٤: ٢ٔرإٌا )إنجٌل مّتى  ملكوت هللا فً ا (. فً هذه الّرإٌا، تؽ ًٌّّ ًٌّّا  فعل  –معهم شخص

ا وجهه صاروظهر كالمسٌح الممّجد.  وصارت ثٌابه بٌضاء كالّنور. ظهر اثنان مشرقًّا كالّشمس،  مضٌبًّ

ٌّا. مّثل هكان –هذه اللمحة عن ملكوت هللا  –آخران معه فً هذه الّرإٌا  ذان اإلثنان فً الّرإٌا، ا موسى وإٌل

لكوت هللا. فقد تؤّهل كبلهما فً ، بما أّنهما سٌكونان فً مالمسٌح وتحت إمرتهمراكز الكنٌسة والّدولة، مع 

ٌّة، لمراكز علٌا فً ملكوت هللا. كان موسى  الذي، من خبلل المسٌح )نعم، كان هو إله هو حٌاتهما البشر

ة ألّمة إسرابٌل. من الكتابات المقّدسة(، أعطى شرابع وفرابض الحكوم العهد القدٌم، كما تثبته الكثٌر الكثٌر

ٌٌّن، كما وبٌن أبناء إسرابٌل. تدّرب موسى كولد  لفرعون )ملك مصر(. كان تدرٌبه وتجربته بٌن الوثن

ٌّا هو ممّثل ّطاعة وال –كالّنبً الذي سٌستعٌد عبادة هللا الحقٌقً  فً الكتابة المقّدسة، فوق كّل اآلخرٌن، إٌل

ٌّا الملك أخآب لٌجمع "كّل إسرابٌل" على جبل الكرمل )الملوك األّول  -٤ٔ: ٣ٔلوصاٌاه. عندما أمر إٌل

، قال: "... حّتى متى تعرجون بٌن الفرقتٌن. إن كان الّرّب هو هللا الّسواري ( وأنبٌاء بعل وأنبٌاءٕٔ

ٌّا(. ؤٕفاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه..." )آٌة  ( ٢ٖ-ٖٙلثمانً عشرة ثانٌة، عندما )آٌات  بعد صبلة إٌل

ٌّا، سقط الّناس على وجوههم وقالوا، "الّرّب هو هللا  سقطت الّنار بؤعجوبة من الّسماء وأكلت محرقة إٌل

 (.٤ٖالّرّب هو هللا" )آٌة 

ٌّر )مّتى حول أعطت رإٌا  ( للرسل، بطرس وٌعقوب وٌوحّنا، نظرة مسبقة عن ٤: ٢ٔإلى  ٢ٕ: ٙٔالّتؽ

ٌّا ٌمّثبلن الّرإساء،  –المسٌح فً ملكوته مجًء  كما هو سٌؤتً. اإلشارة كما اُعطٌت، هً أّن موسى وإٌل

ٌّة )تحت  إمرةتحت  موسى(، والكنٌسة أوالّنشاط الّدٌنً  إمرةالمسٌح، للّدولة أو للحكومة العالمٌة الوطن

ٌّا(. إمرة)تحت   إٌل

ٌّان بمجد وسلطان. سٌقوم هذان الّرجبلن حٌنها، كما "اآلباء"، ابراهٌم ، إسحق وٌعقوب، وٌصٌران أزل

تحت رباسة المسٌح ملك الملوك، وتحت رباسة فرٌق المسٌح  –بالّطبع، فإّن اإلشارة قد اُعطٌت لنا، أّنه 

ٌّا فوق كّل  –"اآلباء"  –األعلى  ٌّة؛ وٌكون إٌل ٌّة والعالم سٌكون موسى فوق كّل الحكومات المنّظمة الوطن

ًّ والّتربوّي. الكنابس المنّظمة،  الّنشاط الّدٌن
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ٌّة. و ٌّا قد نّظم وترأّ فً الواقع، اإلنجٌل والتطّور الّدٌنً، هما مجّرد ثقافة روح س ثبلثة من المهّم أّن إٌل

ٌّات )الملوك الّثانً  فً بٌت إٌل، أرٌحا والجلجال(، ٌعلّم حقٌقة هللا فً  – ٣ٖ: ٗ؛ ٘، ٖ: ٕمدارس أو كل

ٌّة الخاطبة.عالم أفسدته الّتربٌة الو  ثن

 

 ًّ  على الّصعٌد الوطن

ًّ البحت، ستصٌر األمم  نكسب اآلن فطنة أكثر فً حكومة هللا اآلتٌة العالمٌة المنّظمة. على الّصعٌد الوطن

-ٙٔ: ٖٓلقابدتٌن فً العالم )إرمٌا المنحدرة من سبطً أفراٌم ومنّسى )المنحدرٌن من ٌوسؾ(، األّمتٌن ا

 (.ٖٔ: ٣ٕ؛ تثنٌة ٕ-ٔ: ٗٔء ؛ إشعٌإٓ-٣ٔ، ٔٔ-ٗ: ٖٔ؛ ٣ٔ

ا مزدهرة وملٌبة الكن، ستكون بجانبهم األمم المتحّدرة من أسباط إسرابٌل األخرى. وتؤتً بعده ، إّنما أٌضًّ

ٌّة.  ببركات وفٌرة، األمم الوثن

ا تحت إ سٌكون الملك داود، القابم من األموات، ، بسلطان ومجد، ملكًّ ًّ مرة موسى، فوق كّل أمم أزل

(. كّل واحد من الّرسل ٕ٘-ٕٗ: ٢ٖ؛ ٕٗ-ٖٕ: ٖٗ؛ حزقٌال ٤: ٖٓثنتً عشر )إرمٌا إسرابٌل اإل

ا تحت إاألصلٌّ  مرة داود، فوق واحدة من هذه األمم المزدهرة بشكل رابع ٌن اإلثنً عشر، سٌكون ملكًّ

 (.٣ٕ: ٤ٔ)إنجٌل مّتى 

ا فوق أّمة عظٌمة، سٌكون الحّكام فوق مناطق تحت إ أو دول أو والٌات أو مرة الّرسل، كّل واحد ملكًّ

، خالدٌنمقاطعات أو أقالٌم وفوق مدن. لكن فً كّل حالة، سٌكون هإالء الملوك والحّكام قابمٌن من الموت 

ٌّة  سٌكونون . وفً كّل حالة، هالكٌنلٌس من لحم ودم  –مولودٌن داخل ملكوت )عابلة( هللا ككابنات روح

ٌّة والّنمو فً معرفة المسٌح  الذٌن تؤّهلوا، لٌس فقط بواسطة الّتحّول، إّنما  –بالّتؽلّب وتطوٌر صفة روح

 ٌتعلّموا كٌؾ ٌحكموا.ل ناموس وحكومة هللا، كما ولٌُحكموا من قبمدّربٌن ل

ا. الذي ٖٓ-ٗٔ: ٕ٘( ومثل الوزنات )مّتى ٢ٕ-ٔٔ: ٤ٌٔوّضح مثل األََمناء )لوقا  ( هذا األمر كثٌرًّ

ٌّة عشر مّرات أكثر، ٌصوَ ضاعؾ مقدرت ا فوق عشرة مدن. الذي طّور ه الّروح مقدار نصؾ ذلك ر حاكمًّ

ٌّة وقدرات هللا،  ا فوق حمسة مدن. ٌظهر مثل ار صو  ٌفقط فً شخص ا حاكمًّ لوزنات األمر نفسه، لكن أٌضًّ

ٌُحك ٌجب حكم للذي مع قدرات أقّل بحسب ٌّن علٌنا أن نفعله. أي سٌُ عُ  م لنا بحسب مقدار ما نفعله، بماأن 

ٌّة الحافز والّتطبٌق ٌُعطى وٌرث أكثر  ،واإلجتهاد واإلستمرار ا لقدراته. للذي  ٌّة وهبات  –تبعًّ قدرات طبٌع

ٌّة  طلب منه أكثر. سٌكون للذي مع قدرات أقّل، نفس الفرصة للمكافؤة فً ملكوت هللا، كالذي مع سٌُ  –روح

ا. –قدرات أكثر   إن عمل بؤقصى جهده أٌضًّ

ٌُعطى ٌّة؟ من س  المراكز األعلى لٌحكم علٌها؟ لكن ماذا عن األمم الوثن

ٌّة  ٌّن محّدد  –هناك إشارة قو ا للمبادئ والمهّمات المحّددة المعلنة، أّن  –لٌس إعبلن مع إّنما إشارة، تبعًّ

ا علٌها جمٌعها ، أّي رجل هللا ـ تحت إ دانٌال الّنبً سٌقام ملكًّ ًّ هللا لٌتدّرب فً  هأرسل –مرة موسى. أّي نب

ٌّة ٌّة فً العالم؟ وأّي رجل رفض أن ٌتبع الطرق أعلى مرتبة سلطة حكوم ٌّة عالم ، فً أّول إمبراطور



207 
 

ٌّة، حّتى عندما كان نفسه؟ أّي رجل أثبت والءه هلل  ت سلطته مباشرة بجانب سلطة الملكوالعادات الوثن

 حّتى عندما كان ٌخدم فً أعلى مركز فً امبراطورٌة العالم األولى؟ –وعبادته هلل وطاعته لشرابع هللا 

. عند الّتفكٌر باألمر، سٌفترض بالّطبع، كان دانٌال ال ًّ ، أّن المسٌح سٌضع بولس الّرسول المرء فً البدءّنب

ٌّة. وبالفعل، قد تؤّهل بولس للمركز األعلى ع –مرة ٌسوع تحت إمرة موسى وإ – لى رأس كّل األمم الوثن

ٌٌّن.  فوق الوثن

ٌّة فً العالم. ورؼم  ضع دانٌال فً اّتصال مباشر مع الملك،لكن قد وُ  ا، فً أّول حكومة عالم كّل ٌوم تقرٌبًّ

ٌّة، أثبت دانٌال وأّنها  خدم لٌكشؾ للملك الءه وطاعته الكاملة هلل ولحكمه. قد استُ كانت حكومة بشر

ٌٌّن، أّنه هللا هو حاكم كّل الممالك. رفض دانٌال طعام الملك الفاخر والّشهً نبوخذنّصر، وأ  –سبلفه الفور

ا وفقًّا  بما فٌه ٌّة. كان ٌصلًّ ثبلثما كان نجسًّ مّرات فً الٌوم، رؼم أّن هذا كان ٌعنً   لقوانٌن هللا الّصح

فً المسابل  أن ٌرمى فً جّب األسود. وثق باهلل لٌحمٌه وٌخلّصه من األسود. كسب المعرفة والحكمة

ٌّة على األمم.  واإلدارة الحكوم

ا منهم. عندما سّمى هللا، من خبلل حزقٌال، ثبلثة م ا، سّمى دانٌال واحدًّ ن أصلح الّرجال الذٌن عاشوا أبدًّ

ٌّوب )حزقٌال  ٌّوب ٕٓ، ٗٔ: ٗٔكان اإلثنٌن اآلخرٌن هما نوح وأ ٌّن هللا نوح وأ ًّ أن ٌع  فً(. ومن البدٌه

ا. نتكلّم عن ذلك أكثر الحقًّا.  مراكز عظٌمة جّدًّ

إّنه  (.ٖٔ: ٕٔت هللا، فً زمن القٌامة )دانٌال فً كلمته، أعطى هللا دانٌال الّتوكٌد أّنه سٌكون فً ملكو

ٌّة  احتمال ٌّة الكلدان  –مثٌر لئلهتمام أن نعتبر بالمّرة، أّن زمبلء دانٌال الّثبلثة فً خدمة هذه اإلمبراطور

ا مباشرة، مع دانٌال  –شدرخ، مٌشخ وعبَد نؽَو  اٌمكن أن ٌخدموا كفرٌقًّا واحدًّ كما أّن  وتحت إمرته، تمامًّ

ا أن ٌخدموا كفرٌق الّثبلثة مرته. فً الواقع، ، مباشرة مع المسٌح نفسه وتحت إ"اآلباء" من المحتمل جّدًّ

 تشّكل احتماالت مشابهة. عدد من فرق كهذه ٌبدو أّن هناك

لكن ماذا عن بولس؟ فٌما اُرسل الّرسل اإلثنا عشر إلى بٌت إسرابٌل المفقود، كان بولس رسول األمم 

ٌّة. هذا هو المفت ا على إحدى أمم الوثن ا أّن كّل واحد من اإلثنا عشر، سٌكون ملكًّ اح. ٌسوع نفسه قال تحدٌدًّ

ٌّة واحدة. من الممكن أن إسرابٌل. إّنه أمر  ٌّله، أن ٌكون بولس فوق أكثر من أّمة وثن  تشٌرال ٌمكن تخ

ا، لن تكون أّي ُصّنؾ أعلى قدرة وإنجاز من أّي من الّرسل اإلثنا عشر. وأٌقد على أّن بولس  ،الّداللة ضًّ

ٌّة أعظم من أّي أّمة من األأمّ  ٌّة.ة وثن  مم اإلسرابٌل

ا،  ا فوق هًٌبدو أّن الّداللة إذًّ ٌّة، إّنما تحت إ أّن بولس سٌعطى مركزًّ مرة دانٌال. بالّطبع، كّل األمم الوثن

ٌّة. وحكّ  ٌّنهم المسٌح، على كّل أّمة وثن ا ٌع مرتهم. لٌس هناك ت إام المقاطعات وحّكام المدن تحسٌكون ملوكًّ

ٌّة  مرته مباشرة ّشرٌن الذٌن عملوا مع بولس وتحت إأّي من هإالء، باستثناء أّن الّرسل والمبإشارة عن هو

ٌُعطوا من دون شّك، –مون، إلخ. ٌلتٌموثاوس، تٌتوس، لوقا، مرقس، ف بارنابا، سٌبلس، – مراكز  س

المتوّهجة، عندما تضاعؾ ، فً أّول سنٌن الكنٌسة مهّمة. وماذا عن القّدٌسٌن اآلخرٌن من نفس ذلك الّزمن

حّتى ٌومنا  ذاك الحٌنها فً األّول، من المتحّولٌن؟ وماذا عن الكثٌر من المتحّولٌن منذ عدد أعضاب

؟ ًّ  الحال
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 ٌمكن أن نذكر هنا، فقط ما ٌبدو أّنه اُشٌر إلٌه إلى حّد ما، بشكل واضح، من الذي قد كشفه هللا مسبقًّا.

 

ًّ الّصععلى   ٌد العالم

ٌّة المشار إلٌها  ، على أمم ومجموعات من األمم على الّصعٌد والمعلنةباإلضافة إلى هذه المهّمات الحكوم

ٌّة.  ٌّة واإلجتماع ا على الّصعٌد العالمً، فً مجاالت الوظابؾ العلم ، ستكون مراكز مهّمة جّدًّ ًّ الوطن

ٌّات، وعن  إن لم ٌكونوا محتملٌن. –الموّظفٌن الممكنٌن  وهناك دالالت قلٌلة عّما ستكون بعض هذه العمل

ًّ للعنؾ والفوضى فً  نلقً نظرة على نوح.لبما أّن نوح قد عاش أّوالًّ،  ٌّام نوح، الّسبب األساس فً أ

ٌّة، الّزواج المختلط، والعنؾ العنصري الذي سببه جهود اإلنسان  ٌّة العنصر أحوال العالم، كانت الكراه

ٌّة لؤلمم والّسبلالت فً البدء  االّشرابع. قد وضع هللا خطوطًّ جها، بعكس نحو توحٌد الّسبلالت ودم حدود

ٌّنها هللا لهم. كان ٕٙ: ٙٔ؛ أعمال الّرسل ٤-٣: ٕٖ)تثنٌة  (. لكن الّناس رفضوا أن ٌبقوا باألراضً التً ع

لكّنهم لم  – عام، بطرق هللا ٓٓٔهذا سبب الفساد والعنؾ الذي أنهى ذاك العالم. بّشر نوح الّشعب لمّدة 

 ٌهتّموا.

ا كما الٌوم، واجه ذلك العالم الّتكاثر الّسكانً. عندما "ابتدأ الّناس ٌكثرون على  فً ذلك الّزمن، تمامًّ

ا مجًء ابن ٔ: ٙاألرض" )الّتكوٌن  ٌّام نوح كذلك ٌكون أٌضًّ (. قال ٌسوع عن زمننا اآلن، "وكما كانت أ

ٌّام نوح كذلكٕٙ: ٢ٔأو فً لوقا  –( ٢ٖ: ٕٗاإلنسان" )مّتى  ٌّام ابن  ، "وكما كان فً أ ا فً أ ٌكون أٌضًّ

ٌّة، أعمال  ٌّة، كراهٌة عنصر ٌّام قبل قبل مجًء المسٌح بقلٌل. الٌوم، حروب عنصر اإلنسان". أي، فً األ

ٌّة األعظم. ٌّة، هً بٌن اضطرابات العالم اإلجتماع ٌّة ومشاكل عنصر  شؽب عنصر

ٌّة، بسلطان ومجد، سٌعطى نوح فً حٌاته البشر فقط، بّشر نوح للّشعب ٌّة. لكّن فً القٌامة، فً األزل

بما ٌخّص الّسبللة. ٌبدو من الواضح، أّن نوح القابم من األموات سٌرأس  ،طرق هللا الّسلطان لفرض

ا لنقل الّسبلالت واألمم، ضمن الحدود التً وضعها هللا من أجل خٌرهم وسعادتهم وبركاتهم  ا واسعًّ مشروعًّ

ٌّة. ست ا، معّززة بالّسلطان لنقل أمم وسبلالت الؽن ا وواسعًّ ا عظٌمًّ ٌّة هابلة. ستتطلّب تنظٌمًّ كون هذه عمل

ٌُسمح ألّي تحّد.  كاملة. هذه المّرة، ستنتقل الّشعوب واألمم حٌث ٌخّطط هللا لها، ولن 

 ة وسعٌدة!ٌا لهذه المفارقة. سٌجبر الّناس أن ٌكونوا فرحٌن، أن ٌكون لهم سبلم، وأن ٌجدوا معٌشة وفٌر

أصبح ٌوسؾ المشرؾ على  ابراهٌم.ابن حفٌد قلنا سابقًّا، أّننا سنعود الحقًّا إلى ٌوسؾ، ابن إسرابٌل و

"ازدهار". "وكان  كلمة مصر. كان  ٌوسؾ مترادفًّا مع –الؽذاء ألعظم أّمة على األرض فً ذلك الّزمن 

ا و... كان  -ٕ: ٤ٖنّجحه فً ٌده" )الّتكوٌن لّرّب ٌكّل ما ٌصنعه كان االّرّب مع ٌوسؾ فكان رجبلًّ ناجحًّ

ًٌّّا لفرعون أّمة العالم األعظم. لكن كان اختصاصه الّتعامل مع اإلقتصاد ٖ ا فعل مع  –(. ُجعل حاكمًّ

ا لطرٌق هللا.  اإلزدهار. والذي فعله، فعله تبعًّ

ا، أّن ٌوسؾ ا، إذًّ كما  –تجارة زراعة، صناعة، تكنولوجٌا،  –جعل مدٌر اقتصاد العالم سٌُ  ٌبدو واضحًّ

فً كّل األمم. سوؾ ٌطّور  انفسه األنظمة على الّصعٌد العالمً، هً والّنقود والّنظام الّنقدي. ستكون هذه

 ًّ ٌٌّن، معه وتحت إ، من ٌوسؾ، من دون شّك، منّظمة فّعالة بشكل مثال مرته، فً هذه هالكٌن ُجعلوا مثال
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قر. لن ٌكون من أحٌاء فقٌرة منكوبة. سٌكون اإلدارة الواسعة. ستكون إدارة تقضً على المجاعة والف

 عالمً!هناك ازدهار 

سٌكون مشروع هابل آخر على الّصعٌد العالمً، إعادة بناء أماكن القفر، وبناء أّي بناء أو هٌكل عظٌم، 

ٌطلبه المسٌح من أجل العالم الذي سٌخلقه. "وٌبنون الخرب القدٌمة ٌقٌمون الموحشات األول وٌجّددون 

 (.ٗ: ٔٙخربة موحشات دور فدور" )إشعٌاء المدن ال

ٌّوب  ٌّوب أؼنى وأعظم رجال الّشرق )أ ٌّوب ( ٖ: ٔكان أ مع  ٗٔ-ٖٔ: ٖومعماري ذابع الّصٌت. )قارن أ

ٌّوب  ًٌّّا، حّتى أّن هللا تحّدى إبلٌسٙ-ٗ: ٣ٖتحّدي هللا فً أ ا ومثال أن ٌجد عٌَبا فً  فً (. لقد كان مستقٌمًّ

ٌّته. ٌّة. لكن أتىخطٌبة رهٌبة فً ح ان لهالواقع، قد كفً  شخص به هللا إلى الّتوبة. )أنظر  ٌاته الّصالحة الّذات

ٌّوب، الفصول  الذي كان ذات قّوة فً إتقان تحقٌق الّذات حّتى أّنه هو (. اّتضع هذا الّرجل مّرة، ٕٗ-٣ٖأ

ا بقّوته الخاّصة، واّتكل على هللا وامتؤل بروح هللااستطا ا جّدًّ بالّطبع، لٌس هناك رجبلًّ  – ع أن ٌكون صالحًّ

 كمهندس على مشارٌع هابلة واسعة فً العالم. ٌضاهٌه

ٌّوب سٌكون مدٌر تجّدد المدن فً كّل أنحاء العالم، وإعادة بناء أماكن القفر  ا، على أّن أ ٌّة إذًّ الّداللة قو

ٌّة واسع ا لمنهاج هللا؛ مشارٌع هندس ة، مثل الّسدود ومحّطات والمدن المهّدمة، لٌس كما هً اآلن، إّنما تبعًّ

 أو ما ٌؤمر به المسٌح الحاكم. –تولٌد الكهرباء 

هناك على األقّل، رجل واحد اُشٌر إلٌه كمساعد أعلى فً هذا القسم اإلداري الواسع. وهو زّربابل )حّجً، 

ٌّا   (.ٗوزكر

ًّ وا نكتفً بهذا القدر . نؤتً اآلن إلى بالّنسبة لحضارة العالم الجدٌد الهابلة، على الّصعٌد الوطن ًّ لعالم

 الّنظام الّتربوي. –الّدٌانة  –الكنٌسة  –العالم الؽد على الّصعٌد الّشخصً 

 

ا  الّتربٌة والّدٌانة غد 

ص ّل سلطان ومجد هللا الخالق، سوؾ ٌؤتً هذه المّرة لٌخلّ عندما ٌعود ٌسوع المسٌح إلى األرض فً ك

ًٌّّا.  العالم، روح

من لحم ودم، أمامه  هالكٌنأورشلٌم، ستكون كّل األمم المكّونة من بشر عندما ٌجلس على عرش مجده فً 

. للخراؾ عن ٌمٌنه، "ثّم ٌقول الملك للذي عن ٌمٌنه تعالوا ٌا هناك. سٌبدأ بتفرقة "الخراؾ عن الجداء"

 (.ٖٗ: ٕ٘مباركً أبً رثوا الملكوت المعّد لكم منذ تؤسٌس العالم" )مّتى 

-ؾ نرث الملكوت عند مجًء المسٌح. سوؾ ٌقوم المابتٌن فً المسٌح، أّوالًّ المحّولون هم اآلن ورثة. سو

. نحن الذٌن نكون على قٌد الحٌاة حٌنها، فً المسٌح، سنتحّول على الفور إلى  ًّ وٌتحّولون إلى خلود روح

 ، ًّ ٌّز عندها فً بالقابمٌن من األموات لمبلقات المسٌح ال ونلتقًخلود روح لخلود، اّنازل فً الهواء. سنتم

 عن البشر الهالكٌن على األرض.



210 
 

ا؟ ستقؾ رجبله فً نفس ذلك الٌوم  نحن أٌنما ٌكون المسٌح من هناك، سنكون معه إلى األبد. أٌن سٌكون إذًّ

ٌّا   (.ٗ: ٗٔعلى جٌل الّزٌتون )زكر

ٌن عن الجداء )الذ وٌإمنون وٌقبلون الّروح القّدوس(ٌفّرق الخراؾ )الذٌن ٌتوبون س هإّنه بعد ذلك أن

األلؾ سنة من ملك المسٌح  سٌستمّر طوال كلّ  –تعلٌم المحّولٌن لملكوت هللا  –ٌتمّردون(. هذا التفرٌق 

 رض.على األ

ٌّة لٌدعوا كلّهم باسم  سٌعطً المسٌح لكّل األمم، لؽة جدٌدة وصافٌة: "ألّنً حٌنٍذ أحّول الّشعوب إلى شفة نق

ٌُخدع أحد بعد. لكن (. ستع٤: ٖلٌعبدوه بكتؾ واحدة" )صفنٌا  الّربّ  ٌّة لكّل الّشعوب. لن  لن حقٌقة هللا النق

 (.٤: ٔٔمن معرفة الّرّب كما تؽّطً المٌاه البحر" )إشعٌاء  "األرض تمتلا

ا المسٌح )إشعٌاء  (. سٌمّد المسٌح ٌده ٓٔ: ٔٔالمسٌح هو "جذور ٌّسى"، أبو داود. ستطلب األمم إذًّ

(. لكن كّل هذا العمل فً تبشٌر ٕٙ-ٕ٘: ٔٔا رسالة رومٌة أٌضًّ  (. )أنظرٔٔلٌخلّص كّل إسرابٌل )آٌة 

ٌّة(  –العالم  ا األؼلب ًٌّّا )ككّل، لٌس بالّضرورة كّل فرد، إّنما حتمًّ سٌتطلّب فً نفس  –فً خبلص العالم روح

 الوقت، إعادة تثقٌؾ العالم.

من المفروض أن ٌكونوا أحد أعظم المشاكل التً تواجه عودة المسٌح الممّجد، سٌكون إعادة تعلٌم الذٌن 

فاسدة للؽاٌة بالعلم  –وهً بالفعل، أروع وأفضل أذهان العالم  –متعلّمٌن. قد صارت هذه األذهان 

إلى أن ٌلؽوا أّوالًّ تعلٌم الخطؤ. وهو عشر مّرات الخاطا، حّتى أّنهم سٌكونون عاجزٌن على قبول الحقٌقة 

ا، أن تلؽً الّتعلٌم الخطؤ، المحفور ف ً أذهانهم، من أن ٌبدأوا من "نقطة الّصفر" وٌتعلّموا أصعب تقرٌبًّ

 حقٌقة جدٌدة.

ا أطول  ٌٌّاألمن  –لٌصبحوا مثّقفٌن فعبلًّ  –حقٌقة  إدراك لٌتوّصلوا إلىسٌتطلّب منهم فً الواقع، وقتًّ  ن فًم

هذا األساس  هذا العالم. كلمة هللا الموحاة، الكتاب المقّدس، هو أساس المعرفة. لكّنهم قد تدّربوا لٌعتبروا

 الحقٌقً بإجحاؾ وازدراء.

نعم بالفعل، سٌكون تعلٌم وإعادة تعلٌم العالم أحد أهّم المهاّم الّصعبة التً سٌواجهها ملكوت هللا، بعد عودة 

تؽٌٌر  –تفكٌرهم إعادة توجٌه  كلّ  المسٌح لٌحكم. ٌتبع الّناس الٌوم، القٌم الخاطبة والمخادعة. سٌتطلّب من

 اّتجاه.

 

 الكنٌسة العاّمةقٌادة 

ٌّة عن هللا كما البحار  لقد رأٌنا أّن األرض، بعد بدء فترة األلؾ سنة هذه، ستكون ملٌبة من معرفة حقٌق

 (. كٌؾ ستتحقّق هذه األمور؟٤: ٔٔملٌبة بالمٌاه )إشعٌاء 

ا من  ٌّام أٌعطً الّنبً مٌخا جزءًّ ً رأس الجبال ّن جبل بٌت الّرّب ٌكون ثابَتا فاإلجابة: "وٌكون فً آخر األ

ٌّةٔ: ٗرتفع فوق الّتبلل وتجري إلٌه شعوب" )مٌخا ٌو ، (. تستخدم الّنبوءة "الجبل" كرمز لؤلّمة الّربٌس

ا لؤلمم األصؽر. بكبلم آخر، سٌنشؤ ملكوت هللا، ملكوت القابمٌن من الموت، الخالدٌن   –و"الّتبلل"، رمزًّ
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ٌّة، وممّجدة فوق كّل األمم الّصؽرى  بسلطان كامل فوق األمم )الهالكٌن( –الملكوت الحاكم   –الّربٌس

 وسوؾ تجري الّشعوب إلى ملكوت هللا. تابع اآلن: 

 "وتسٌر أمم كثٌرة وٌقولون هلّم نصعد إلى جبل الّرّب وإلى جبل إله                   

 ٌعقوب فٌعلّمنا من طرقه ونسلك فً سبله ألّنه من صهٌون ]الكنٌسة[                  

 شعوب . فٌقضً ]المسٌح[ بٌنالّشرٌعة ومن أورشلٌم كلمة الّربّ تخرج                   

ا ورماحهم مناجل.أكثٌرٌن ٌنصؾ                    ٌّة بعٌدة فٌطبعون سٌوفهم سككًّ  مم قو

 (.ٖ-ٕال ترفع أّمة على أّمة سٌفًّا وال ٌتعلّمون الحرب فٌما بعد" )آٌات                   

ومن أورشلٌم، عاصمة  –سٌخرج من الكنٌسة  –وحّتى معرفة ناموس هللا  –هذا الّتعلٌم  –فة هذه المعر

 العالم الجدٌد.

الخالدٌن المختارٌن من المسٌح، سٌتمركزون هناك معه،  أنّ  ٌشٌرإّنه سٌحكم المسٌح بنفسه، من أورشلٌم. 

ٌّا المباشرة، لٌإّسسوا  ّن الذٌن فً "عهد ، إٔٔ: ٖشٌر سفر الّرإٌا لكنٌسة. ٌالمقّر الّربٌسً لتحت إدارة إٌل

 لكنٌسة.ذلك المقّر الّربٌسً لعمدة فً ٌا" سٌكونون أفٌبلدلف

ٌّا ومباشرة تحت إثّم، فً هذه المنّظمة المهّمة للمقّر الّرباسً للكنٌسة، ٌبدو أّن ال مرته، ذي سٌعمل مع إٌل

ٌّا وقّوته" )لوقا سٌكون ٌوحّنا المعمدان القابم من األموات. فقد جاء "بروح  (. قال المسٌح عنه، ٢ٔ: ٔإٌل

ٌّا ٔٔ: ٔٔ"الحّق أقول لكم لم ٌقم بٌن المولودٌن من الّنساء أعظم من ٌوحّنا المعمدان..." )مّتى  (. كان إٌل

 (.ٔٔ-٢: ٔٔالمتنّبؤ به لٌؤتً )مّتى 

ا، كان أعظم من ٌوحّنا المعمدان. مع  ذلك، حّتى األصؽر فً قال ٌسوع أّن ال أحد من الذٌن عاشوا أبدًّ

من الواضح أّن ٌوحّنا المعمدان سٌوضع فً  (.ٔٔ: ٔٔالملكوت القابم من األموات، سٌكون أعظم )مّتى 

ا. ٌبدو من ال ٌّا، أو تحت إمركز عال جّدًّ  مرته مباشرة.منطق أن ٌوضع مع إٌل

 

ا اآل ٌّ  تً فً زمنناإٌل

ٌّة. كما قال ٌسوع فً إنجٌل مّتى، تتطّبق الّنبوءة فً سفر مبلخً  تذّكر مّرة أخرى، مبدأ هللا فً اإلزدواج

ٌّة؛ إّنما إن تابعت القراءة من خبلل اآلٌة ب، على ٌوحّنا المعمدان ٔ: ٖ ا أّن الّنبوءة ٘الّرمز ، ٌتوّضح جّدًّ

ٌّة  ا فً البر ا سٌحّضر الّطرٌق قبل المجٌا الّثانً للمسٌح. كان ٌوحّنا المعمدان صوتًّا صارخًّ تتكلّم عن أحدًّ

ٌّة لنهر األردّن، ٌحّضر الّطرٌق للمجًء األّول للمسٌح، ككابن بشرّي حّسً، إلى هٌكله  الحّسً فً الحس

ا البشرى الّساّرةأورشلٌم، وإلى شعب ٌهوذ س فً المستقبل. مسبقًّا، أّن ملكوت هللا سٌتؤسّ  ا الحّسً، معلنًّ

ا الّطرٌق أمام مجٌبه الّثانً، كان رسوالًّ،  ا فً الذولكن لٌحّضر أٌضًّ ا صارخًّ ا له. صوتًّ ٌّا رمزًّ ي كان إٌل

ًّ ورّب  ٌّة، فً كّل أنحاء العالم، ٌحّضر الّطرٌق لملك الملوك الممّجد الّروح ٌّة اإلرتباك الّدٌنً الّروح بر

، الكنٌسة )رسالة أفسس  ًّ (، ٕٔ: ٕاألرباب، الذي سٌؤتً فً سلطان أعلى ومجد هللا إلى هٌكله الّروح

ًٌّّا ملكوت هللا  .لٌإّسس فعل
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ا فً  ، كان لبطرس ٌعقوب وٌوحّنا، رإٌا عن موسى٣-ٔ: ٢ٔبعد ذلك، فً إنجٌل مّتى  ٌّا والمسٌح ممّجدًّ إٌل

ٌّا ٌنبؽً أن ٌؤتً أّوالًّ". تذّكر أّن ٓٔملكوت هللا. ثّم فً اآلٌة  ، سؤل الّتبلمٌذ ٌسوع، "لماذا ٌقول الكتبة أّن إٌل

هذا  بدأ ٌسوع حتى بكهنوته. فً الوقت الذي سؤل الّتبلمٌذٌوحّنا كان قد أنهى كهنوته وقد اُسر قبل أن ٌ

ا عن المستقبل الذي  الّسإال، كان ٌوحّنا المعمدان قد حكم علٌه بالموت. مع ذلك، فقد أجاب ٌسوع، متكلّمًّ

ٌّا ٌؤتً أّوالًّ وٌرّد كّل شًء" )آٌة   (.ٔٔسٌؤتً بعد، "إّن إٌل

ا  ٌردّ ال ٌمكن أن ٌشٌر ذلك إلى ٌوحّنا المعمدان. لم  ٌوحّنا المعمدان شٌَبا، إّنما قد دعا العالم لٌتوبوا تحضٌرًّ

من كنٌسة العهد الجدٌد، تّم قمع إنجٌل  القلٌلة األولى نلمجًء المسٌح األّول كإنسان بشرّي. فً الّسنٌ

ٌّؾ –ٌسوع الحقٌقً واستبداله بإنجٌل خاطا   ،لٌس إنجٌل المسٌح )ملكوت هللا( إّنما إنجٌل اإلنسان المز

 حول مسٌح أبطل وصاٌا أبٌه.

ٌّا اآلتً فً نهاٌة عهٙ-٘: ٗكذلك ٌصّور مبلخً  فً زمن، إن لم ُتعلن هذه الّرسالة عن  –د الكنٌسة ، إٌل

ٌّة،  هنا "لعن"كلمة ُترجمت آخر الّزمن، سوؾ ٌؤتً المسٌح وٌضرب العالم بدمار شامل. ) من العبر

 (.وأعطٌت فً نسخة "موفات" معنى الّدمار الّشامل

 

 الّتعلٌ  فً العال  الغد

من دون شّك، سٌعطى مقّر الكنٌسة الّربٌسً هذا، فً أورشلٌم، عاصمة المسٌح الخاّصة فً العالم، إدارة 

ٌّة ا أّن تعلٌم الحقٌقة الّروح ل اإلنجٌل الحقٌقً، تحوُّ  – نظام العالم الجدٌد فً الّتربٌة. هناك الّداللة أٌضًّ

ٌّا واإلشراؾ الّربٌسً للكنٌسة، تحت إته لكّل أنحاء العالم، من هذا المقّر ستتّم إدار –العالم الّروحً  مرة إٌل

الهدؾ األساسً الذي ٌعود من أجله المسٌح إلى األرض، هو لتطوٌر  المباشر العام لٌسوع المسٌح.

ٌّة بشكل روحً، ولٌخلّص العالم. ٌّة فً البشر ٌّة إله ٌّنٌن، الكهنة والمبّشرٌن )معظم ا شخص اعتبروا أّن لمتد

ها فً الكتابة المقّدسة، هً مترجمة خطؤ مون عنهذا الّزمن اآلن هو الٌوم الوحٌد للخبلص. اآلٌة التً ٌّتكل

: ٤ٗ(. ٌجب أن نقرأ "ٌوم خبلص" ولٌس "الخبلص" )المقتبسة من إشعٌاء ٕ: ٙ)رسالة كورنثوس الّثانٌة 

". هصص" العالم، لكان قد خلّص العالم. لم "ٌخلّ ، حٌث ال أل الّتعرٌؾ(. إن كان المسٌح ٌحاول أن "ٌخلّ ٣

ٌّة مرتبكة، متضاربة، منقسمة إلى المبات من المفاهٌم المختلفة لعقابد  من هللا ال ٌستخدم بابل منّظمات دٌن

ٌّة  .، كؤداة لهالهوت

، من قبل هذا المقّر الّربٌسً للكنٌسة ًّ ، الذي ٌتكّون إّنما سٌتّم اإلشراؾ على تبشٌر العالم باإلنجٌل الحقٌق

ا فً  من خالدٌن قابمٌن من األموات، تحت اإلشراؾ الّشخصً المباشر للمسٌح نفسه. ما لن ٌكون موجودًّ

ٌّة، هو لجنة العقابدالمقّر الّربٌس من "علماء" مفّكرٌن، ٌقّررون ما إذا كانت تعالٌم المسٌح  ً لكنٌسة األلف

ٌّة.  هً عقابد حقٌق

األّول، فً أورشلٌم. جاءت كّل الّتعالٌم  لقرنالمقّر الّربٌسً للكنٌسة فً اكهذه فً  لم ٌكن من لجنة عقابد

ولمّرات قلٌلة، تحادث المسٌح مع الّرسل عن طرٌق األنبٌاء )الذٌن ال  –من المسٌح من خبلل الّرسل 

، تعالٌمها  الٌومكنٌسة هللاتتلقّى ٌوجد أّي منهم الٌوم فً كنٌسة هللا، بما أّن الكتاب المقّدس لزمننا قد اكتمل(. 

ا كما فً عام كما فً القرن األّول ، من خبلل رسول، تمامًّ ًّ  مٌبلدي. ٖٔ، من المسٌح الح
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ٌّة هابلة أخرى، من هذا المقّر الّربٌسً للكنٌسة  ٌّة  –سٌتّم إدارة وظٌفة تنظٌم وهً إدارة كّل الكنابس المحل

إّنما ال ٌزالون  –ا من هللا بقبولهم الّروح القّدوس ولدو –فً العالم. ستتكّون هذه الكنابس من الذٌن تحّولوا 

 هالكون.

 

ٌّة   الّتغلّب -الّنمو فً المعرفة فً األلف

ًّ وتطّور  ًّ المتحّول فً العهد الحالً، أن ٌعٌش حٌاة تؽلّب، وحٌاة نمّو روح كما ٌجب على المسٌح

ٌّة. لحسن الحّظ،(٣ٔ: ٖ)رسالة بطرس الّثانٌة  لن ٌكون علٌه التؽلّب على إبلٌس.  ، كذلك سٌفعل فً األلف

ٌّة فً داخلهإّنما سٌكون علٌه التؽلّب على الّدوافع أو العادات أو اإلؼراء  .ات الّشّرٌرة، الفطر

ٌّات فً كّل مدٌنة، سٌكون العدٌد من  –إٌمان واحد  –دٌانة واحدة  –مع كنٌسة واحدة فقط  أخرى واألبرش

ٌّة. سٌكون مشرفٌ فً مقاطعات، وقساوسة وشٌوخ وشمامسة  على المناطق نمتفّرقة فً مناطق رٌف

ٌّة.  وشّماسات، فً كّل كنٌسة محل

ا إلى كٌؾ سٌتنّظم العالم. هذا ٌظهر أّن حكومة العالم العلٌا تستطٌع أن تتؤّسس  ا، تبّصرًّ هذا ٌعطً، إذًّ

ٌّة  ّتدرٌبمدرسة هللا للوسوؾ تتؤّسس على األرض. هدؾ الكنٌسة فً هذا الّزمن الحالً، هو تزوٌد  أو كل

ٌّة، ثقافة ٌّة المعلّمٌن، لٌتدّربوا فً معرفة روح ٌّة إله ٌّة وشخص فً بداٌة حكم  ،كّل المراكز لتزوٌد إله

 المسٌح الّرابع أللؾ سنة على األرض.

ًّ اآلتً على األرض، سٌؤتً القضاء األخٌر. لقد ذكرت فً هذا الكتاب، أّنه  بعد نهاٌة حكم المسٌح األلف

ٌّة ككّل، الّسبٌل إلى "شجرة الحٌاة" التً ترمز إلى هبة هللا فً زمن أوّ  ل خطٌبة آدم، قطع هللا عن البشر

ٌّة خالدة،  ،لروحه القّدوس ٌحّل المسٌح، آدم الّثانً، محّل إبلٌس على عرش  إلى أنوالوالدة إلى حٌاة ألوه

 كّل األمم على األرض. األرض، وٌؤتً لٌملك فوق

كانوا ما قبل الّتؤسٌس لكنٌسة هللا. وقد ذكر بطرس )رسالة قد ؾ أّن األنبٌاء ، تناولنا كٌفً ؼضون ذلك

سوع المسٌح خبلل قد بدأ مع الكنٌسة. الذٌن دعاهم هللا لٌؤتوا إلٌه من خبلل ٌ القضاءأّن  (٢ٔ: ٗبطرس 

 العالم. خبلل هذه الحٌاة. لكن القضاء لم ٌؤت بعد إلىفقد اُدٌنوا واآلن  ،كانوا هنا عهد الكنٌسة هذا

أن ٌخطبوا، لكّنهم لم هل هذا ٌعنً أّن العالم هو حّر لٌرتكب الخطٌبة؟ ال على اإلطبلق. هللا ٌسمح للّناس 

 ، على خطاٌاهم.بعد اآلنٌُدانوا 

 

ٌّة  بعد األلف

ًّ  لكمُ البعد  ٌمكن أن  هللا على هذا العالم. قضاءسٌؤتً مع ذلك، زمن لمسٌح والكنٌسة على األرض، ل األلف

ل أمام قاضً إّنما إلى أن ٌلقى القبض علٌه وٌمثّ  رٌمة قتل حّتى.ج –ب مجرم جرٌمة عظٌمة ٌرتك

ٌُحكم علٌه بعد و هوفالمحكمة،  ٌُدانلم        .لم 
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ا فً هذا العالم، إلى الحٌاة  فً القضاء األخٌر، مع المسٌح على كرسً القضاء، سٌعاد كّل إنسان عاش ٌومًّ

 ّم ٌحاسب على الخطاٌا التً ارتكبها فً حٌاته األولى.(. من ثٕٔ-ٔٔ: ٕٓ)رإٌا ٌوحّنا 

ٌّة فًسٌقوم الموتى  ، والذٌن قد ماتوا، إن كانوا خالدة المسٌح فً زمن مجًء المسٌح الّثانً، إلى حٌاة إله

ا إلى حٌاة  المسٌح عند مجٌبه وٌنقادون بروحه القّدوس، سٌتحّولون فًال ٌزالون على قٌد الحٌاة وهم  فورًّ

ٌّة مرته خبلل األلؾ سنة. إّنما كّل اآلخرٌن الذٌن ٌحكمون وٌعلّمون مع المسٌح وتحت إفس خالدة. ألوه

ٌّة )رإٌا ٌوحّنا  ا حّتى نهاٌة األلف  (.٘: ٕٓماتوا، لن ٌعٌشوا مجّددًّ

ا، القٌامة فً زمن  ٢ٖ اإلصحاحٌظهر  هذا، هو نبوءة "العظام  ٢ٖ اإلصحاح. الّدٌنمن سفر حزقٌال أٌضًّ

، حٌث ٌقول أّن هذه العظام ٔٔهذه العظام الٌابسة فً آٌة عن ٌشرح الكتاب المقّدس بنفسه الٌابسة". 

 الٌابسة هً إسرابٌل:

 "ها هم ٌقولون ٌبست عظامنا وهلك رجاإنا..." كما تقول الّنبوءة:                  

ٌّتها العظام الٌ                    ابسة اسمعً"فقال لً تنّبؤ على هذه العظام وقل لها. أ

ٌّد الّرّب لهذه العظام. هؤنذا اُدخل فٌكم                    كلمة الّرّب. هكذا قال الّس

ا وأبسط علٌكم                   ا وأكسٌكم لحمًّ ٌَون. وأضع علٌكم عصبًّ ا فتح  روحًّ

ٌَون وتعلمون أّنً أنا الّرّب" )آٌات                    ا فتح ا وأجعل فٌكم روحًّ  .(ٙ-ٗجلدًّ

العظٌم، عندما ٌقوم بٌت إسرابٌل بكامله من  األبٌض تخبرنا هذه الّنبوءة بعد ذلك، عن قضاء العرش

 األموات، هو الذي خطا بشكل عظٌم ضّد هللا. الّنبوءة:

 ذا رعش فتقاربت "فتنّبؤُت كما اُمرت وبٌنما أنا أتنّبا كان صوت وإ                  

 ظم إلى عظمه. ونظرت فإذا بالعصب واللحم كساهاالعظام كّل ع                  

 وبسط الجلد علٌها من فوق ولٌس فٌها روح. فقال لً تنّبؤ للّروح                  

ٌّد الّرّب هلّم ٌا روح من                    تنّبؤ ٌا ابن آدم وقل للّروح هكذا قال الّس

 وا. فتنّبؤت كما أمرنًلقتلى لٌحٌَ ربع وهّب على هإالء االّرٌاح األ                  

ا"                   ا جّدًّ  فدخل فٌهم الّروح فحٌوا وناموا على أقدامهم جٌش عظٌم جّدًّ

 (.ٓٔ-٢)أٌات                   

ٌّة. أي أّن ٌظهر هذا إعادتهم إلى الحٌاة الهالكة، التً تتؽّذى من  ا كما فً حٌاتهم األصل تنشّقها الهواء، تمامًّ

اة الهالكة لم تتحّول بعد. ثّم ٌقول هللا، "هؤنذا أفتح قبوركم واُصعدكم من قبوركم ٌا شعبً وآتً بكم إلى الحٌ

ٌٌّن القدماء إلى  أرض إسرابٌل". هذه هً القٌامة فً قضاء العرش األبٌض العظٌم. سٌقوم كّل اإلسرابٌل

ا كما كانوا فً حٌاتهم األولى. ثّم ماذا؟  هالكٌن، تمامًّ

ٌّاكم من قبوركم                   "فتعلمون أّنً أنا الّرّب عند فتحً قبوركم وإصعادي إ

 ون وأجعلكم فً أرضكم فتعلمون ٌا شعبً. وأجعل روحً فٌكم فتحٌَ                  

 (.ٗٔ، ٖٔأّنً أنا الّرّب تكلّمت وأفعل ٌقول الّرّب" )آٌات                  
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ٌّة، فً قضاء ا إسرابٌل القدٌمة من األموات؛ عندهالعرش األبٌض العظٌم، ستقوم  بكبلم آخر، بعد األلف

 "سٌعرفون هللا". ستؤتً إلٌهم معرفة هللا. حٌنها، سٌقرأ القابمون من األموات هذا:

 ّل أعمالكم التً تنّجستم بها وتمقتون"وهناك تذكرون طرقكم وك                   

 التً فعلتم. فتعلمون أّنً أنا الّرّب إذا فعلت أنفسكم لجمٌع الّشرور                   

 بكم من أجل اسمً. ال كطرقكم الّشّرٌرة وال كؤعمالكم الفاسدة                   

ٌّد الّرّب" )حزقٌال                      (.ٗٗ-ٖٗ: ٌٕٓا بٌت إسرابٌل ٌقول الّس

ل روحً فٌكم فتحٌون وأجعلكم فً أرضكم وأجع: "ٗٔ: ٢ٖثّم بعد هذه الّتوبة، الحظ مّرة بعد فً حزقٌال 

 فتعلمون أّنً أنا الّرّب تكلّمت وأفعل ٌقول الّرّب".

وهكذا، سٌعلمون فً قضاء العرش األبٌض العظٌم، أّن المسٌح مخلّصهم قد جاء ومات من أجلهم. وعند 

ٌّة.  توبتهم، سٌقبلون الّروح القدس ومعه خبلص وحٌاة أبد

، ةلٌهم بعد، لٌس فقط إسرابٌل إّنما كّل األمم، سٌقومون إلى حٌاة هالكة حّسٌّ كّل الذٌن عاشوا ولم ٌحكم ع

زمن موتهم. سٌكون الذٌن فً هذا القضاء، هالكٌن. سٌحاسبون عندها  إلىكما كانوا فً حٌاتهم اآلولى 

 وٌحكم علٌهم. حول قضاء هذا العرش االبٌض العظٌم، قال ٌسوع:

 مون فً الّدٌن مع هذا الجٌل وٌدٌنونه ألّنهم تابوا"رجال نٌنوى سٌقو                 

 بمناداة ٌونان. وهوذا أعظم من ٌونان ههنا. ملكة الّتٌمن ستقوم فً                 

 الّدٌن مع هذا الجٌل وتدٌنه. ألّنها أتت من أقاصً األرض لتسمع                 

 ؛ٕٗ-ٔٗ: ٕٔههنا". )مّتى  وهوذا أعظم من سلٌمان حكمة سلٌمان.                 

ا: "وأقول لكم إّنه ٌكون لسدومٕٖ-ٖٔ: ٔٔفً لوقا  وكذلك                   (. وأٌضًّ

 فً ذلك الٌوم حالة أكثر احتماالًّ مّما لتلك المدٌنة... ولكّن صور وصٌدا                 

 (.ٗٔ، ٕٔ: ٓٔ)لوقا ٌكون لهما فً الّدٌن حالة أكثر احتماالًّ مّما لكما"                  

ا )لوقا  ا ٌضربون كثٌرًّ ٌُضربون قلٌبلًّ، إّنما الذٌن خطبوا كثٌرًّ سٌكون هناك عقوبات. الذي خطبوا قلٌبلًّ، 

ٕٔ :ٗ٣ٗ-٢.) 

الّدٌن الّنهابً األخٌر. بما أّن الجمٌع قد خطا، سٌحكم بالّذنب على ٌوم لكن عقوبة الخطٌبة هً الموت فً 

سٌتعلّمون أّن ٌسوع المسٌح قد دفع الجزاء عنهم. وعند الّتوبة المثبتة بالفعل، الجمٌع وٌحكم علٌهم. لكّنهم 

ٌُعطون فرصة بعد، فً ذلك الّزمن، لٌختاروا الحٌاة،  ٌُجعلونس  .خالدٌن و

ٌا لئلله الّرحوم هو الخالق، الذي رحمته علٌنا عظٌمة، كما الّسماء عالٌة فوق االرض. وهو قادر أن ٌرفع 

اتنا  ٌّ ا، بُ عّنا تعّد  (.ٕٔ: ٖٓٔن الؽرب )المزامٌر عد الّشرق مبعٌدًّ

 

 إّنما هناك بعد أكثر! أكثر بكثٌر!
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 اإلنسان ال ُتصّدق عند ةإمكانٌّ 

ٌٌّن  ٌُخضع ]هللا[ العالم العتٌد الذي نتكلّم عنه" )العبران ٌٌّن، نقرأ: "فإّنه لمبلبكة لم  : ٕفً الّرسالة إلى العبران

 لم اآلتً".(. موضوع الكبلم هنا هو "العا٘

أو حضارات على األرض  عهودأو  أرض واحدة، إّنما ٌتكلّم الكتاب المقّدس عن ثبلثة عوالم ناك إاّل لٌس ه

، منذ آدم حّتى نوح(؛ هذا "العالم الشّرٌر الحالً" )منذ كان حٌنذاك" )عالم ما قبل الفٌضان"العالم الذي  –

عالم )العتٌد( اآلتً" )الذي سٌبدأ عندما ٌؤتً المسٌح الفٌضان حّتى عودة المسٌح، بعد فً المستقبل(؛ و"ال

 وٌقٌم ملكوت هللا(.

تحكً هذه اآلٌة عن المبلبكة كما لو أّن العالم قد اُخضع لها؛ فً الواقع، فً بداٌة هذه الّرسالة إلى 

ٌٌّن، ٌحكً الفصل األّول عن المسٌح والمبلبكة وعبلقة المبلبكة مع البشر. قد تّم شرح هذ ا فً العبران

 الفصل الّثانً من هذا الكتاب.

ال هذا  – هو عن "العالم العتٌد الذي نتكلّم عنه"هنا، ، أو الكبلم احفظ فً ذهنك أّن الموضوع العامّ لكّن 

: "لكن شهد واحد فً موضع قاببلًّ ..." ثّم ٙالعهد الحالً، الذي ٌقترب بسرعة من نهاٌته! أكمل فً اآلٌة 

ا قتباس من اآلٌات السّ اٌلً  ّتة األولى فقط، من المزمور الّثامن. فً هذا المزمور، ٌكمل داود لٌظهر تحدٌدًّ

والبحر. لكّن اآلن، اُوحً لكاتب  ،أّن هللا قد أخضع االن األرض تحت اإلنسان، جّو األرض أو الهواء

ًٌّّا  ا مختلفًّا كل ٌٌّن، بؤن ٌوّسع نبوءة داود وٌضٌؾ شٌبًّ ا سٌحدث فً الع –رسالة العبران  الم اآلتً!شٌبًّ

ٌّة  المعلنةهذه المعرفة  ٌّة اإلنسان الّرابعة التً ال تصّدق  –عن هدؾ هللا للبشر . الخٌال تربك –عن إمكان

ا عنه  ٌّة دٌانة، على حّد علمً  –ال ٌعرؾ العلم شٌبًّ وبالّطبع، فإّن الّتعلٌم األعلى هو فً جهل  –ال تكشفه أ

 (.ٓٔ-٤: ٕقد حّضره للذٌن ٌحّبونه )كورنثوس األولى ما ٌقول هللا أّنه  ّنهكلًّ عنه. مع ذلك، إ

ٌّة آلبابنا األوّ   ٓٓٓٗلم ٌصّدقوا ما قاله! منذ  لٌن، لكّن هإالءقد قلت سابقًّا أّن هللا قد كشؾ معرفة ضرور

ا، ظهر ٌسوع المسٌح، آدم الّثانً ا، على األرض مع رسالة من هللا فً الّسموات مباشرة، عام تقرٌبًّ  معلنًّ

صّدقوا ما قاله، رؼم أّن الكثٌرٌن  –ن مبة وعشرو –إّنما حفنة صؽٌرة من الّناس فقط  –نفسها المعرفة 

 ،(. الٌوم، العلم، الّدٌانة والّتعلٌمٙٗ-٘ٗ، ٓٗ، ٖٔ-ٖٓ: ٣أعلنوا أّنهم "ٌإمنون به" )كما فً إنجٌل ٌوحّنا 

 .المسٌح ٌصّدقون بعد ما قاله ال

ا من حٌث ٌنتهً من اإلقتباس عن المزمور الّثامن: لنرى اآلن ماذا قٌل فً هذا المقطع من  ٌٌّن، بدءًّ العبران

ا"أخضعت كّل شًء تحت قدمٌه ]اإلنسان[. ألّنه إذ أخضع ]هللا[ الكّل له لم ٌترك ]هللا[  لم ٌخضع له"  شٌئا

ٌٌّن  ا؟٣: ٕ)العبران  (. هل ٌعقل أن ٌعنً هللا ما قاله "كّل شًء"؟ ألم ٌستثنً شٌبًّ

(. بكبلم ٣"الكون" )آٌة إلى عبارة "كّل شًء"،  ترجمللكتاب المقّدس  ، ترجمة "الموفات"فً الفصل األّول

وشموسه وكواكبه  مع كّل مجّراته – الكون بكاملهآخر، ٌقول للذٌن ٌصّدقون ما ٌقوله هللا، أّنه قد أفتى أّن 

 .سٌخضع تحت اإلنسان –كّل شًء  –التً ال تحصى وال تعّد 
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ل أن تنكر، اقرأ الكلمات الّتالٌة فً اآلٌة الّثامنة نفسها: "على أّننا اآلن لسنا نرى الكّل إّنما تمّهل لحظة! قب

ا له ]اإلنسان[". تذّكر )اآلٌة  ال  –(، أّنها تتكلّم عن "العالم العتٌد" ٘]الكون الذي ال نهاٌة له[ بعد مخضعًّ

 ،عن المبلبكةو "قلٌبلًّ لوقت قصٌر"[ ]أعالم الٌوم. لكن ماذا نرى اآلن الٌوم؟ "ولكّن الذي وضع قلٌبلًّ 

بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت". اإلنسان، ؼٌر المسٌح، لٌس "مكلبّلًّ بالمجد  ٌسوع نراه مكلبّلًّ 

 والكرامة" بعد.

اك الذي من أجله الكّل وبه الكّل ّن المسٌح هو مكلبّلًّ بالمجد والكرامة. أكمل: "ألّنه الق بذلكن انظر كٌؾ أ

امله[ وهو آت بؤبناء كثٌرٌن إلى المجد أن ٌكمل ربٌس خبلصهم باآلالم... فلهذا الّسبب ال ٌستحً ]الكون بك

 (.ٔٔ-ٓٔأن ٌدعوهم ]المسٌح[ إخوة" )آٌات 

ٌّون الذٌن قبلوا الّروح القّدس هم ورثة مع المسٌح،  كّل ما قد ورثه المسٌح  لٌرثوابكبلم آخر، المسٌح

، إن تحّول، وكان روح هللا ث الكون كله. هو ٌؽّذٌه بسلطانه. اإلنسانمسبقًّا. هو االن فً المجد! قد ور

 لٌس بعد مالك. –فقط  ورٌث(، هو اآلن ٤: ٣القّدوس ساكن فٌه )رسالة رومٌة 

ٌٌّن،  –وهو ٌملك اآلن  –إّنما أنظر كٌؾ قد تكلّل المسٌح بالمجد والكرامة  قد سبق وورث. ابدأ مع العبران

 األّول: اإلصحاح

ا لكّل شًء                    ٌّام األخٌرة فً ابنه الذي جعله وارثًّ  "هللا...كلّمنا فً هذه األ

ا عمل العالَ                     ٌن الذي وهو بهاء مجده ورسممِ ]الكون بكامله[ الذي به أٌضًّ

ٌٌّن                    جوهره وحامل كّل األشٌاء ]الكون بكامله[ بكلمة قدرته..." )العبران

                  ٔ :ٔ-ٖ.) 

ٌّة البل متناهٌة. ٌستمّر المقطع لٌرٌنا تفّوق ًّ ٌحمل الكون كلّه بقدرته اإلله  –ه على المبلبكة إّن المسٌح الح

ٌّة. إّن المبلبكة اآلن تدٌر األرواح  –إّنه المنجب والمولود ابن هللا  المبلبكة هً مجّرد كابنات خلقت فرد

ٌّة لنا(، ا ولكّننا ورثة الخبلص،  –نحن الذٌن اآلن، فً مكانة أدنى من المبلبكة  –لتً تساعدنا )الؽٌر مرب

ٌٌّن   (.ٗٔ-ٗ: ٔعندما نصٌر، مثل المسٌح، أبناء هللا المولودٌن )رسالة العبران

 

 الكواكب الفاقدة للحٌاة –الفضاء الخارجً 

ٌٌّن.الّثامن من الّرس اإلصحاحإجمع اآلن هذا كلّه، مع ما هو مكشوؾ فً   الة إلى العبران

(. البشر، مع الّروح ٤ٕ: ٣وة كثٌرٌن" )رومٌة لٌكون هو بكَرا بٌن أخٌتكلّم هنا عن المسٌح كابن هللا: "... 

الذي هو وحده بٌن كّل البشر، قد ولد ابن  –القدس الّساكن فٌهم، هم ورثة هللا وورثة مشاركٌن مع المسٌح 

ٌّة، الذي ٌولد فً عابلة هللا ٗ: ٔ بالقٌامة من األموات )رومٌة هللا ملكوت  –(. إّنه األّول من العابلة البشر

عند عودة المسٌح إلى األرض  ،عند قٌامة الّصالح هسوؾ نلحقهللا. إّنه رابدنا الذي مشى فً الطلٌعة. 

 بسلطان ومجد عظٌم.
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أوالد هللا، إّنما إن لم  نحنفً داخلنا، ف اإن كان روح هللا القّدوس ساكنًّ  ،٤الّثامن فً اآلٌة  اإلصحاحٌقول 

ٌّو –ه فٌنا فنحن لسنا له ٌكن روح ، أّنه إن كان الّروح القّدوس ٔٔن إطبلقًّا. لكن تقول اآلٌة لسنا مسٌح

)أو إن كّنا على قٌد الحٌاة عندما ٌؤتً المسٌح،  –ٌنمو فٌنا وٌقودنا، سوؾ ُنقام من األموات بواسطة روحه 

 ٌن(. أكمل اآلن:فسوؾ نتحّول من هالكٌن إلى خالد

 "ألّن كّل الذٌن ٌنقادون بروح هللا فؤولبك هم أبناء هللا... الّروح نفسه                 

ا                  ا فإّننا ورثة أٌضًّ ا ٌشهد ألرواحنا أّننا أوالد هللا. فإن كّنا أوالدًّ  أٌضًّ

ا معه                   . فإّنً أحسب أنّ ورثة هللا ووارثون مع المسٌح...نتمّجد أٌضًّ

ٌُستعلن فٌنا..."                   آالم الّزمان الحاضر ال ُتقاس بالمجد العتٌد أن 

 (. ٣ٔ-ٗٔ: ٣)رسالة رومٌة                  

 أكمل:

  "ألّن انتظار الخلٌقة ٌتوّقع استعبلن أبناء هللا. إذ اُخضعت ]كلّ                   

ا بل منكواكب والّنجوم واألقمار[ للبُ الّشموس وال                     طل. لٌس طوعًّ

ا سُتعنق                    أجل الذي أخضعها. على الّرجاء. ألّن الخلٌقة نفسها أٌضًّ

ٌّة الفساد إلى حّرٌة مجد أبناء هللا. فإّننا نعلم أّن كّل الخلٌقة                    من عبود

ا واألقمار، هً األن فاسدة وباطلة[ تبّن وتتمّخض]الّنجوم والّشموس                     معًّ

 لنا إلى اآلن. ولٌس هكذا فقط بل نحن ]المولودون من الّروح[ الذٌن                  

ا المدعّوون اآلن للخبلص  القلٌلونباكورة الّروح ]                    نحن "البواكٌر"[ –جّدًّ

ا نبّن ف                    (.ٖٕ-٤ٔمتوّقعٌن الّتبّنً فداء أجسادنا" )آٌات ً أنفسنا أنفسنا أٌضًّ

نالمدهش الّرابع للمعرفة! ال ٌمكن أن  لئلعبلنٌا  ا أكثر دهشة وروعة و ٌدو  وعً! إّنه الستعبلن مقطعًّ

ٌّة. ال ٌدركه المرء كامالا مدهش للؽاٌة،   بمجّرد قراءته قراءة عاد

. فً رسالة أخوة كثٌرٌنباكورة  كانالتً تعلن أّن المسٌح من رسالة رومٌة،  ٤ٕاقتبست أّوالًّ من اآلٌة 

ٌٌّن، نرى أّن المسٌح، أوّ  ل الكون كلّه. إّنه موهو اآلن ٌح ،قد تمّجد ل بشر ٌولد بالقٌامة من األمواتالعبران

رابدنا الذي مشى فً الّطلٌعة. عند رجوعه إلى األرض بقّوة ومجد، سٌولد الذٌن تحّولوا وقبلوا روح هللا 

ٌُخضع الكون بكامله تحته لقّدوس، فً عابلة هللا بالقٌامة. من ثّم ا  !س

ًّ وخلود  تكوٌنإلى  ، إن كان روح هللا القّدوس فٌنا وهو ٌقودنا، سوؾ نقوم٣ثّم، من رسالة رومٌة  روح

ار : "ألّن انتظ٤مٌبلدي، بعد قٌامته. اآلن، مّرة أخرى من اآلٌة  ٖٔفً عابلة هللا، كما كان المسٌح عام 

ًٌّّا،عبلن أبناء هللا". سوؾ ٌحدث هذا بالخلٌقة ٌتوّقع است  –ٌصبح الذٌن هم بشر  عد زمن القٌامة، عندما فعل

 أبناء هللا. – ةهالك إلى روح خالد إنسانبالقٌامة أو بالّتؽٌٌر الفوري من 
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 كلّهٌتجّدد الكون وس -مذهل؟ 

ٌّة وظهور كّل  –ة الخلٌق –على كّل الكون  ٌجب ماذالإفهم اآلن من فضلك.  أن ٌنتظر بشؽؾ الوالدة الفعل

ا بالكواكب الفاسدة والباطلة  أبناء هللا ا ملٌبًّ إّنما كؤّنها  –هإالء، فً عابلة هللا؟ تصّور اآلٌات الّتالٌة، كونًّ

لة الخالٌة من الحٌاة، بؤمل! "ألّن الخلٌقة نفسها ]ال ٌقدر الكون اآلن أن ٌحفظ الحٌاة[ تعّرضت لهذه الحا

ٌّة الفساد إلى مجد أوالد هللا".س  ُتعتق من عبود

ٌّة الفساد؟ بالّطبع لم ٌخلقها هللا هكذا! الفساد ٌعنً حالة سّببها تنّكس  كٌؾ وقعت كّل الكواكب فً عبود

ا، خلق هذه الكواكبوتحلّل من حالة سابقة ؼٌر ف  فاسدة. غٌرفً حالة  اسدة. هللا إذًّ

ٌّة الفساد"؟ ال ٌمكن أن تكون بٌمكن أن ٌكون قد سّبب ا سّبب بالّتحلل. ماذ ء مالكن هناك شً هً كّل "عبود

 الحالة التً خلقها هللا فٌها! كّل ما تقرأه فً كلمة هللا المعلنة حول خلٌقة هللا، تظهر أّنها كانت خلٌقة كاملة.

 قد خلقت األرض فً البدء، خلٌقة كاملة بجمالها المجٌد.

ٌٌّن منذ الخلق، إلى  نرى أّن المبلبكة سكنت األرض قبل وجد  أنخلق اإلنسان. المبلبكة، الذٌن كانوا مثال

إلى حالة فساد، فوضى وفراغ، كما رأٌنا فً ح، سّببوا بتحّول كّل سطح األرض فٌهم اإلثم والجمو

 الّثانً. اإلصحاح

ابً فً هل ٌمكن أن ٌكون الكون بكامله، مع الكواكب األخرى بؤعدادها الّضخمة، قد خلق للهدؾ الّنه

لمة هللا، إن كان الوضع هكذا أم ال، إّنما ما لم ٌقال لنا بالّتحدٌد عن طرٌق الوحً فً ك الحفاظ على الحٌاة؟

ًٌّّا على الّسبب ا إضاف  الذي من أجله قّرر هللا أن ٌخلق اإلنسان! ،قٌل لنا ٌلقً ضوءًّ

ا إلى  نعلم أّن كّل الخلٌقة: "فإّننا ٕٕ: ٣أكمل هذا المقطع فً رسالة رومٌة  ]الكون[ تبّن وتتمّخض معًّ

اعتبر أّنك تقارن الخلٌقة إلى أّم على وشك أن تولد طفلها. تّصور الخلٌقة تتمّخض بؤلم فً األمل  اآلن".

(، تنتظر الوالدة بالقٌامة إلى الخلود، ألوالد هللا. فكؤّنما الخلٌقة هً األّم وهللا هو األب. على كّل ٕٓ)آٌة 

 –وٌكون لنا القّوة والمجد  –لمقطع، هو أّنه حٌن نولد )البشر المحّولٌن( من هللا حال، كّل فحوى موضوع ا

ٌّة، توهو بوهو )الّتكوٌن  –رحت هذه األرض "خربة وخالٌة" عندما طُ  سنفعل ما فعله هللا : ٔفً العبر

تمّرد (، كان ٌجّدد ما قد تهّدم من جّراء ٖٓ: ٗٓٔ(. المسٌح، الذي جّدد "سطح األرض" )المزامٌر ٕ

 المبلبكة الخاطبٌن.

ا ما ما توحً به هذه المقاطع وتشٌر إلٌه،  هو أبعد بكثٌر من الذي ٌعلن بالّتحدٌد. ٌشٌر هذا المقطع تحدٌدًّ

الّشموس هً ككرات من نار، تبعث الّنور والحرارة؛ إّنما  –الفلك  ر إلٌه شهادة كّل العلماء وعالمًتشٌ

تنتظر حّتى  –إّنما لٌس إلى األبد  –حالة موت، فساد وبطبلن الكواكب، باستثناء هذه األرض، هً فً 

ٌّة  ٌشّكلون ملكوت هللا.و، ٌولد البشر المحّولٌن، أوالد هللا، ٌولدون فً عابلة هللا اإلله

ٌّاه رٌكمٌل ٌسوع كان ملكوت هللا. ما أنا أإنج هنا، هو أّن إنجٌل المسٌح عن الملكوت، تضّمن فً الواقع،  إ

مع هللا اآلب  لّه، نحن الذٌن سنصبح ملكوت هللاحّتى أّننا سنحكم الكون ك –فة المعلنة هنا كّل هذه المعر

 والمسٌح.
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ا مرّبً، الذي ٌكشؾ معرفة خارج نطاق ذهن  ا الحاكم. وهو أٌضًّ هللا هو أّوالًّ الخالق، لكّن هللا هو أٌضًّ

 !بنفسه اإلنسان اإلنسان وأبعد من أن ٌدركه

ٌّة اإلنسان التً ال إجمع كّل هذه الكتابات ا لمقّدسة التً استخدمتها فً هذا الفصل، وستبدأ تدرك إمكان

ٌّة على الكون   !كلّهتصّدق! إّننا لُنعطى الّسلطة القضاب

ا؟ تشٌر هذه الكتابات المقّدسة أّننا سوؾ   ،ننقل الحٌاة للبالٌٌن والبالٌٌن من الكواكب المٌتةماذا سنفعل إذًّ

ٌّة!  كما قد اُعطٌت الحٌاة إلى هذه األرض. سوؾ نخلق، كما ٌؤمر هللا وٌرشد. سوؾ نحكم خبلل كّل األبد

أّنه لن ٌكون حٌنبذ ألم وال معاناة وال شّر، ألّننا نكون قد تعلّمنا أن نختار طرٌق هللا  ،ٕٕو ٕٔتظهر رإٌا 

ٌّة، نتطلّع  ٌّة بفرح عظٌم، ، مع توّقع لمشارٌع إبعلى الّدوامإلى األمام للخٌر. ستكون حٌاة إنجاز أبد داع

ا إلى الوراء، إلى اإلنجازات بفرح وسعادة حول ما كان لٌكون قد أنجز.  ونحن نتطلّع أٌضًّ

ا  لنلن نتعب و ٌّة وحٌاة وافرة وقّوة وسلطان!ملٌبٌن بالّطاقة الفر –نسؤم. سنكون أحٌاء دابمًّ  حة والحٌو

 

 واألرض لتصبح المقّر الّرئاسً للكون

ا، حّتى اآلب سٌؤت  ً إلى هذه األرض. عرشه فوق كّل الكون، سٌقام على هذه األرض.أخٌرًّ

ّون: "وبعد ذلك الّنهاٌة دُ  قد ، بعد الكبلم عن القٌامات المختلفة،ٕٗ: ٘ٔالحظ فً رسالة كورنثوس األولى 

 لك هلل اآلب متى أبطل كّل رٌاسة وكّل سلطان وكّل قّوة".متى سلّم المُ 

ا من الّسماء : "وسمعت صوتًّ ٖ:ٕٔفً سفر الّرإٌا  قاببلّ هوذا مسكن هللا مع الّناس وهو سٌسكن ا عظٌمًّ

ا لهم".  معهم وهم ٌكونون له شعبًّا وهللا نفسه ٌكون معم إلهًّ

 : "وال تكون لعنة ما فً ما بعد. وعرش هللا والخروؾ ٌكون فٌها وعبٌده ٌخدمونه".ٖ:ٕٕوبعد فً الّرإٌا 

ا ٌتحّقق الكّل فً اآلبإلى المسٌح وهللا ٌدّل على  روفالخ، ٌرمز الخروفعندما ٌتكلّم عن هللا وعن  . أخٌرًّ

 الواحد. هللا اآلب واإلبن ٌسوع المسٌح فٌنا، ونحن موّحدٌن فٌهما فً عابلة هللا الواحدة العظٌمة العلٌا.

ًٌّّا. الشّ ، هو مجد هللا كم رابع كر أكثر من أن تصفه الكلمات، وكم رابع هو هدفه الذي فً صدد الّتحقٌق حال

 والمجد واإلكرام هلل ولٌسوع المسٌح إلى أبد اآلبدٌن.

ا، تّمةتّ المع  ٌّة لسبعة آالؾ عامل أخٌرًّ ا، ومع إعادة خلق الكون  – خّطة هللا الّربٌس إعبلن ّسر العصور أخٌرًّ

ا إلى  ٌّة أمامنا، نؤتً أخٌرًّ  الوسٌع واألبد

 .البداٌة                                            


