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 “أَا انكسيت احلقيقيت، وأيب انكسَّاو”
 “ؤّـا اىنشٍـح ايقَقَـح   ”ؤعيد ىــ   ،“وأيب انكسَّاو”ْٕا بمافح 

حبـذ رااـا ذعـهلل ا      “أيب”ٍعىّن آخش جاّثًَا غري ظـإش. ألُ فـ ح   
ٍُعيـٌ املغـَح   اُب فـ ح    تاىْغثح ىيَغَح االتـِ. وىنـِ ؤُ   

اىنشَّاً ؤو وظَ رٔ، ٍعهلل ؤُ ٍنوُ اُب ٕـو صاس  اىنشٍـح وفـااث ا    
مَجشد ؽجشج، وٕزا ٍْ ٌ ؤُ ٍنوُ املغَح ٕـو اىنشٍـح بال عيـي    
ٍغروى اجلغذ، وبال ٍنوُ قـذ ؤعيـي   اُب فـ ح صس  االتـِ،     

 وٕزا خشوج عِ اىالٕوخ.
بمنـا ٍققـذ  ـا مشٍـح      » ؤّا ٕو اىنشٍح ايقَقَح «قوه املغَح: 

اقَقَح غري اىنشٍح اىنارتح ؤو اىيت ال ذغـرق  ؤُ ُذـذعي مشٍـح. برًا،    
ؤفثح عيَْا اُُ ؤُ ّرعشك ىينشٍح اىـيت فغـذخ وفقـذخ فـذق ا     

 واقَقر ا.
ٍعشوف ؤُ ؽعة بعشائَو احملغـوب ؤّـٔ ؽـعة ا  مـاُ قـذ      

ٌّْ ٍِ ا  تـ  ـ   “اىنشٍح”ُذغ ا ؤو ، وىنِ تاٍرَـاص ؤُ ا  ٕـو صاسع 
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ٕو اىنشَّاً تْ غٔ وفااث ا. وبىَل اٍُاخ اىيت ذنؾـف عـِ ٍـذى    
 اٍرَاص ٕزٓ اىنشٍح يف اىثذاٍح:

وؤّا قذ غشِعُرِل مشٍح عـوس  مٍمَـشج ، صس  اـ ل ميـ ا      «+ 
  05:0مبس » ممتاًٍا .

وذاسٍخ صساعح ا  هلزٓ اىنشٍـح ؤً ؽـعة بعـشائَو ٍثـذؤ ٍـِ      
ًا تشٍرـ ا وؤفَّـي ٌ يف   ٍقش، مث ّقيـ ا بىل فيغـيو وؤتـاد ؽـعوت    

 األسك، فرإفَّيوا ومنوا منوًا عظًََا حتد سعاٍح اىنشَّاً:
مشًٍح ٍِ ٍقش ََّقْيَد، ىشدَخ ُؤممًا وغشعر ا. ََّٕـإَخ قـذَّاٍ ا    «+ 

فإفََّيِد ُؤفوهلا فَألخ األسك. غيَّي اجلثاه ظيُّ ـا وؤغقـا ا   
مٍـض  » ..ؤسص ا . ٍذَّخ قنثا ا بىل اىثقش وبىل اىْـ ش فشوع ـا.  

7:72-55   
وماّد اىنشٍـح اىـيت صسع ـا ا  وؤفَّـي ا يف األسك واٍرـذخ      
وؤمثشخ ٍومع بعجاب ا  وٍغـشج ّ غـٔ، ألُ ا  ؤاـة ؽـعة     

 بعشائَو اثِّا قوًٍا:
 ابين.. وٍـِ ٍقـش دعـوُخ     أحببُخّ،ملا ماُ بعشائَو غالًٍا  «+ 

  5:55مٕو »
شٍـح،  وٕزا اية دخو حتد ٍنَوُ اىنشٍح، فإفـثح اـة اىن  

 واىنشٍح املؾر اج:
ٍُقثٌّْ ىنشٍٔ، ماُ يثَيب مشًْ عيـي   «+  َّ عِ اثَيب ّؾَذ  أُلِّؾَذ

ؤمَح خقثح، فْقثٔ وّقَّي اجاسذٔ، وغشعٔ مشً عـوس ، وتـىن   
   0و5:1مبػ » ُتشجًا يف وعئ، وّقش فَٔ ؤٍنًا ٍعقشج...
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 وؤٍنًا:
ـ ”... غُّْوا ىينشٍح املؾـر اج موٍـإم ٍؾـر ي األٍـٌ      «+  ي عي

  ؤّا اىشب ااسع ا، ؤعقَ ا مـو يظـح ىـيال ٍُوَقـع     “املغَح
  3و0:08مبػ »  ا، ؤاشع ا ىَاًل و اسًا.

وىقذ متادى ا  يف اثـٔ ىؾـعة بعـشائَو اـط ؤعيـآ ىقـة       
ؤً قثـو مـو    “اىثنـش ”ىٔ، تو ومتادى ؤٍنًا وؤعيآ ىقـة   “اتِ”

 اىؾعوب:
 بكينس، ابين. ان فرقوه ى شعوُ ٕنزا ٍقوه اىـشب: بعـشائَو    «+ 

  03و00:2مخش » فقيُد ىل: ؤىي  اتهلل ىَعثذين...
وقذ ؤعيي ا  تاى عو ذؾثَ ًا عاى ًَا ؽذٍذ اإلعضاص ملغـروى بثرـٔ   

 :  -وْٕا اىشب ٕو املرنيٌِّ  -ىؾعة بعشائَو يف اىثذاٍح، ٕنزا 
ويف اىٍّّح اَث سؤٍَد مَف محيل اىشب بهلـل مَـا لَـو     «+ 

ُُ اتَْٔ يف مو اىيشٍ ...   35:5مذث » اإلّغا
وٍِ جذٍّْح اىرعثري وذنشاس ؤوفـافٔ ٍـشاخ مـمريج ٍرـثو ىْـا ؤُ      
ْٕاك خيًح وذذتريًا ٍِ حنو اىؾعة التذ وؤُ ذظ ش تومـو  ٍوٍـًا ٍـا    
يف املغرقثو. ف ْا ىَظ جمشد ؤوفاف ؤو ذؾـثَ اخ، تـو بُ ا  ؤظ ـش    
ؽعوسٓ تؾٌء ٍِ اىَقو، اـط بُ ؽـعة بعـشائَو ؤاـظَّ تـزىل      

ىرنوٍِ داىح ٍـع ا  ظيـد قائَـح تـاىشغٌ ٍـِ       وؤخز رىل ذنإج
اجل اء، واعرَش ٍرغَّْي  ا األّثَاء ٍـشَّج تشجـاء اىعـودج ألٍـاً     عقوس 

واىْقَة عيي ؤٍاً اة ٍنـي ورمـشى عؾـ      اىِقَذً، وٍشَّج تاىْوا 
 وىَّي واّذثش.
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وىنِ اىزً ٍغري د ّظشّا تؾذج ٕو اقرشاُ فـ ح االتـِ اىثنـش    
ّقاُ ٍعًا دائَـًا ىرنـوٍِ مـ ريج اصدواجَـح     تق ح اىنشٍح، ف َا ٍرعا

ٍرقذج تقوسج عشٍح ّادسج: اىنشٍح املؾر اج، واالتـِ احملثـوب. وٍـِ    
ٕزا االصداوج يف اىق ح واىرعثري ّيَح ققذًا دفَْـًا ٍـِ ا  ىرجََـع    
ٍََمـو ىـزىل، ألُ فشوع ـا اىنـمريج      ؽعثٔ يف وااذ. فاىنشٍح ؤعظٌ 

ٍعيَ ـا فـ ح االتـِ ؤٍنـًا،     ٍيرقَح يف واذاَّح عنوٍح، مث ٍعود و
ُْ ٍـذخو اىؾـعة يف فـيح اّرغـاتَح ىـٔ       وٕزا ٍواٌ تاىَْح املثَرح ؤ

 ٍإخز فَ ا اٍرَاص االّرغاب اى عيٌ   عِ واقع وىَظ عِ جماص.
ٕزا وامح ىيغاٍح مَؾشو  تذؤ ا  تٔ يف ذعاٍيـٔ ٍـع اىؾـعة يف    
. ؤوه اَاذٔ. وىنِ ىألعف فاإلّغـاُ ٕـو  اإلّغـاُ، وا  ٕـو ا     

فنو ٕزا اىرخيَو ٍِ ِقَثـو  ا  ذوقـف، وذثـذد املؾـشو  ىـشداءج      
ٍعذُ اإلّغاُ عاٍح وىَظ ؽعة بعـشائَو فقغـة اىـزً اسذنـة     

اوَّىـوا   «يف املقاتو ؤّواعًا ٍِ اىعْاد واىقذود واملقاوٍـح واىعقـَاُ:   
َّ بىل     « ، 08:0مبس » حنوً اىق ا ال اىوجٔ ىوه اىْـ اس تغـيُد ٍـذ
 ؤٍِ مراب ىـال  ُؤٍنـٌ!!!   « ، 05:52مسو » ؽعة ٍعاّذ وٍقاوً

  5:12مبػ »
فيٌ ٍنِ اىؾعة ؤتذًا عْذ اغِ ظِ ا ، واسذنـة ٍـِ اى جـوس    
ٍا جعو ا  ٍغل اىيشف عْ ٌ وٍوقف ٍؾـشوعٔ اىثـذٍع بىل اـو.    
وٕزا وامح يف سواٍاخ األّثَاء عِ ٕـزا ايـة امليعـوُ واىعْاٍـح     

تاىنشٍح ٍـع سثائ ـا يف ٍقيـع     املشفومح، فةؽعَاء اىْيب ٍُوِفو اىرغٌّْْ
ٍُقثّْـٌ ىنشٍـٔ... فـاّرظش ؤُ       «وااذ:  َّ عِ اثـَيب ّؾـَذ  أُلِّؾَذ

 . 0و5:1مبػ » ٍقــْع عْثــًا، فقــْع عْثــًا سدٍيــًا...    
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وٍنَو ؤٍنًا بؽعَاء يف ّ ظ املقيع ؽنوى ا  امُلـشَّج ٍـِ اىؾـعة،    
 مث ذقَََٔ عيي ٕذً اىنشٍح املؾر اج وذغوٍر ا ترشاب األسك:

واُُ ٍا عناُ ؤوسؽيٌَ وسجاه ٍ ورا، اانَوا تـَهلل وتـو    «+ 
مشٌٍ. ٍارا ٍُِقَْع ؤٍنًا ىنشٌٍ وؤّـا   ؤفـْعٔ ىـٔا ملـارا بر     
اّرظشخ ؤُ ٍقْع عْثًا، فْع عْثًا سدٍيًا. فـاُُ ُؤعـشّْفنٌ ٍـارا    
ؤفْع تنشٌٍ: ؤّض  عَاجٔ مؤسفع عْٔ اىعْاٍح اإلهلَـح ، فَقـري   

ٕـذً جذساّـٔ مٍ قـذ واذذـٔ     ىيشعٌ م ثًا ىنو اىؾعوب . ؤ
وفالترٔ ، فَقري ىيذوط ماارقاس اىؾـعوب . وؤجعيـٔ خشاتـًا    
ال ٍُْقَنة وال ٍَُِْقة مؤً ال ٍعـود بىل ؤٍـاً ؽـثاتٔ ، فَييـع     
ؽوْك واغْل مذقري ُؤٍـح ٍؾامغـح سدٍيـح تـال فائـذج .      
وؤوفٌ اىغٌَ ؤُ ال مييش عيَـٔ ٍيـشًا مؤً ذشذ ـع سمحـح ا      

   6-3:1مبػ» عْٔ .
اىؾنوى واىوعَذ تاىناسثـح ٍـع ؽـ ود سجـاه بعـشائَو       ٕزٓ

وٍ ورا ؤّ غ ٌ، ذومّْح جذًا ذٍّّش ٍوقف ا  يف مو ٍـا اذـزٓ ٍـِ    
بُ  «ذإدٍة وعقاب. مث ٍعود بؽعَاء وٍيخّْــ األٍـش ميـٔ ٕنـزا:     

مشً سب اجلْود ٕو تَد بعـشائَو، وغـشط ىزَّذـٔ سجـاه ٍ ـورا.      
  8:1مبػ » ةرا فشاْخ.فاَِّرَظَش اقًا، فةرا ع ل دً، وعذاًل ف

ؤُ ٍُقـاوً ذـذتري ا  مذـث     “اىغيب”وٕنزا اعريا  ٕزا اىؾعة 
   اغة وفف ٍوعي:6:30
ب ٌ ُؤٍح عذميح اىشؤً وال تقريج فَ ٌ، ىو عقيوا ى يْـوا  ـزٓ    «+ 

وذإٍيوا آخشاٌ. مَف ٍَْيُشد وااْذ ؤى ًا وٍ ـضً اثْـاُ ستـوج،    
ٔ ىــَظ ىــوال ؤُ فــخشٌٕ تــاع ٌ واىــشب عــيََّ ٌ، ألّــ
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مقخشّا فخشٌٕ... ألُ ٍِ ج ْح ممشٍـح  عـذوً ج ْرـ ٌ    
ٌل، وهلـٌ عْاقَـذ ٍـشاسج،      وٍِ مشوً عَوسج، عْث ٌ عُْة عـ
ُّ األفـاله اىقاذـو. ؤىـَظ رىـل       ََح اىمعاتو وعـ مخشٌٕ ُا
ٍنْوصًا عْذً، خمروًٍا عئَ يف خضائهلل... ألّـٔ... ٍقـ ح عـِ    

  23و32-07:30مذث » ؤسمٔ عِ ؽعثٔ.
وقف املؾشو  اىزً ماُ ٍومـع ٍغـشج ا . فاىؾـعة    برًا، قذ ذ

ىَظ عيي ٍغروى مشٍح ا ، وال ٕـو عيـي ٍغـروى االتـِ. ىقـذ      
ّْ جب االذـٔ وااعـاخ قيثـٔ، واّنؾـف      خشَّب اإلّغاُ ٍقافذ اىعي

 «ٍعذُ اإلّغاُ اخلغَظ اىزً ٍغرقَو ؤُ ٍيعَّـٌ عيـي ٍعـذُ ا :    

  ِ ىـشقنٌ   مَا عيد اىغَواخ عِ األسك، ٕنزا عيد ىشقـٌ عـ
  5:11مبػ » وؤفناسً عِ ؤفناسمٌ.

وىنِ ٕو ٍغرنو ا  وٍقثو تاى ؾو حتـد انـٌ واقـع ىثَعـح     
 اإلّغاُا ٍغرقَو.

 
 اىواَذ االبٍوىنِ عيي ٍذ انكسيت، اعرعادج ٍؾشو  

 حنِ اُُ يف اىع ذ اجلذٍذ، واملغَح ٕو املرنيٌ:
 :“أَا انكسيت احلقيقيت وأيب انكسَّاو”

 متهييند:
ققذ ا  األصيل ؤُ ٍنـوُ ؽـعثٔ عيـي ٍغـروى      ٕنزا اّنؾف

اىنشٍح، وعيي ٍغروى االتِ، وبر اـاوه ا  ذيثَقـٔ عيـي ؽـعة     
بعشائَو ٍع مو اىعْاٍح واجل ذ، بالَّ ؤُ اىؾعة فؾـو تغـثة ٍعـذُ    
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اإلّغاُ غري اىقاتو ؤُ ٍيـرقٌ ععـذُ ا . وٕنـزا ؤسعـو ا  اتْـٔ      
قـذساخ ىثَعـح اإلّغـاُ     اىواَذ ٍيرقًَا ٕو ٍع ىثَعح اإلّغاُ ىريفع

ىرنوُ عيي ٍغروى ىثَعح ا ، فَجَـع اىؾـعة وٍواّْـذٌٕ تزاذـٔ     
ماتِ ا  املرجغذ، ىَقري اىؾعة تـاالتِ مشٍـح ا  تاىذسجـح األوىل    

ُ     «وعيي ٍغروى اي  اىنيٌِّ!!  مٍـو  » ؤّـا اىنشٍـح وؤّـرٌ األغقـا
1:51!!  

ـ  ”حبذ راذـٔ ٕـو    -ٍرجغذًا  -وىنِ االتِ  ، “حاىنشٍـح ايقَقَ
فثاىرايل وتاىنشوسج ايرََح،   ذنوُ األغقـاُ يف اىنشٍـح ايقَقَـح،    

ٕـو   “اىنشٍـح ايقَقَـح  ”ؤغقاًّا اقَقَح حبنـٌ االحتـاد! وىنـِ    
 “اىنشٍـح ”. برًا، فقذ فاسخ األغقاُ ؤً ؽـعة ا ، ٕـو   “االتِ”

وىنـِ تواعـيح االحتـاد تـاالتِ       -تأُ وااـذ   - “االتِ”وٕو 
ٍؾشوعٔ اىزً دتَّشٓ ٍْـز األصه وخيـو ىـٔ     اىواَذ. وٕنزا ّ َّز ا 

 مو اىع ذ اىقذمي.
ٍنوُ قـذ ّغـة   اُب مـو     » وؤيب اىنشَّاً «وتقوه املغَح: 

ؤعَاىٔ يف ٍؾشو  بقاٍح اىؾعة عيـي ٍغـروى اىنشٍـح ايقَقَـح!     
ىَقثح ٍ وٓ، ماىقـذمي، فـااة اىنشٍـح تقـوساا مؾـعة ا .      

 ٕا.فاالتِ فْع ا ٍِ دٍٔ وعيََّ ا   ىريعا
 حتقيك:

 “أَا انكسيت احلقيقيت وأيب انكساو”
 -أَينا ْينى    «وذققَح اىقوه اغة اىْـ اىَوّاين ٍيضً ؤُ ٍنـوُ:  

مَا عث  وقيْـا ٍـشاسًا، ٕـو ىقـة      ،“أَا ْى”اَث   » اىنشٍح ايقَقَح
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ىـَظ   “ٕـو ”، ألُ “ؤّا اىنائِ تـزام ”ٍ وٓ ؤو امسٔ اىشمسٌ اىزً ٍ َذ 
 I am the”اىعـًّّ واىَوّـاين    مَريًا تو فعـو مَْوّـح يف األفـو   

being“ .    ـوٓ  ”ٍعىن ٕزا ؤُ املغَح ٍعيِ ؤو ٍغرعيِ راذـٔ ؤّـٔ ٕـو ٍ
 حبغة اىع ذ اىقذمي. “ا 

ٕـٌ ؤٍنـًا فـ ح ا ، وٕنـزا       «lhqin¢ “احلقيقيينت ”وقوىٔ 
ٍْغة اىنشٍح تْغـة بهلـٌ ععـىن ؤ ـا ىَغـد مشٍـح بعـشائَو        

فـع ٍغـروى اىؾـعة    املشفومح، تو مشٍح دخي ا عْقش بهلٌ تْوً ىري
ىَيَ  ؤُ ٍْرغة  ، فَقري ؽعة املغَح اقًا ٕـو ؽـعة ا  امل ََّـإ    

 ىالحتاد تا  تاىْ اٍح.
ققـذ ا  األصيل  ، “انكسيينت ”مث ٍْنؾف ٍِ قـوه املغـَح بّـٔ    

مَف ٍقْع ٍع ؽعثٔ ع ذًا جذٍذًا تذً اتْٔ! وٕـزا اعـُرعيِ تقـوسج    
ٕـزا  ”يف مـإط وقـاه:    مخسًاعشٍح وفائقح ىيغاٍح، اََْا ٍضج املغَح 

، ورا  وؤعيـي ىرالٍَـزٓ!! وصاد ٕـزا    “ٕو اىع ذ اجلذٍذ تـذٌٍ... 
االعرعالُ ومواًا يف باَو اىقذٍظ ىوقا اََْـا قـاه املغـَح ىَيـح     

مث ذْاوه مإعًا وؽـنش وقـاه: خـزوا ٕـزٓ      «عؾاء اى قح األخري: 
َخينا  انكسيينت   واقرغَوٕا تَْنٌ، ألين ؤقوه ىنٌ بين ال ؤؽشب ٍـِ  

ْرِ انكأس ْين  انههيند ايدييند بيندي      إم ٍينوخ ا ... اط ٍ
  02-58:00مىو » انري ُيسفك عُكى...

 وصف كيف يصُع املسيح شهبًا يقدَّسًا هلل:
ٍ َّذ املغَح ىـزىل تنـشوسج ثثـوخ األغقـاُ يف اىنشٍـح وبالَّ      

ال يقيندز  اثثروا يفَّ وؤّا فَنٌ. مَـا ؤُ اىغقـِ    «ذقثح عذميح اىْ ع: 
ُْ    ٍ ذاحّ أٌ يأيت بثًس ي ُْ   ٍمثد يف اىنشٍح، مـزىل ؤّـرٌ ؤٍنـًا ب ب
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 . اىمَش ْٕا ٕو األعَاه اىـيت متجّْـذ ا  اىـيت    2:51مٍو »   ذمثروا يفَّ
 ٍِ ؤجي ا ُصسعد اىنشٍح ؤفاًل!!

ٕزٓ ٌٕ اىذسجح األوىل ؤو ّقيـح االترـذاء يف ذنـوٍِ ؽـعة ا      
 املنهلل عْٔ تاىنشٍح واالتِ!!
َح ٕو تذاٍح اشمـح اىرجََـع اىعظَـي،    فمثوخ مو ٍاٍِ يف املغ

ىَنوّوا ٕـٌ ؤٍنـًا وااـذًا     «مث واذج اىؾعة يف االتِ يغاب ا : 
 . ألُ تمثوخ ؤً ٍاٍِ يف املغـَح، ف ـو تاىرـايل    05:58مٍو » فَْا

ودوُ ؤُ ٍذسً ؤو ٍعَو، ٍقري ٍرقذًا تنو اىـزٍِ ثثرـوا يف املغـَح.    
اىغؼ ّرَجـح احتـاد مـو    وٍِ ْٕا ذْؾإ احملثح األخوٍح اىقادقح عذميح 

ٍاٍِ يف املغَح، فَقري املاٍْوُ وااذًا تايـة يف املغـَح، واملغـَح    
ٍعــود وٍرَــادى يف اىوفــف اىغــاىيب ىَومّْــح مَ َــح بخ ــا  

ألّنـٌ تـذوين ال    «األؽخاؿ وخشوج ٌ عِ دائشج املغـَح ميَـح:   
اـة تعنـنٌ   ”ذقذسوُ ؤُ ذ عيوا ؽَيًا موتـاألخـ فـةُ باوىـح    

ُْ مـاُ ؤاـذ ال ٍمثـد يفَّ ٍُيـش      ٍغرقَيح  “تعنًا تذوُ املغَح . ب
 خاسجًا ماىغقِ، فَجف وجيَعوّـٔ وٍيشاوّـٔ يف اىْـاس فَقرـش     

 . فاحتاد اإلّغاُ تاملغـَح عيـي ٍغـروى اىمثـوخ،     6و1:51مٍو »
ّْْٔ ٍِ اهلالك. ّْْٔ مذ االّ قاه ٍِ واذج ؽعة ا ، وٍا  ٍا

 :“أَا انكسيت وأَخى األغصاٌ”
ىح اىغقِ ٍـِ ج ـح اىمثـوخ املرثـاده واإلمثـاس،      تعذ ؤُ ٍ َّذ حبا

خشج املغـَح  ـزٓ ايقَقـح املذٕؾـح، وٕـٌ واـذج اىنشٍـح        
ٍُِخَرـف،، بر ؤُ األغقـاُ ْٕـا ؤخـزخ      واألغقاُ. وْٕا ٍعىن عشًّْ 
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ف ح اىنشٍح تاىنشوسج، ألّل برا ّظشخ مشٍح مـثريج ال ذـشى فَ ـا    
ر َـح غـري ظـإشج.    ْٕا، ٌٕ يف ايقَقح خم “ؤّا”بالَّ األغقاُ. فنيَح 

فاىزً ٍُشى ٍِ اىؾعة املمَش اىماتد يف املغَح ٕـو األفـشاد، ومـو    
وااذ ٍْ ٌ ٍاعل تاملغَح يف قيثٔ عـشِّا. فاملغـَح ٍوجـود يف مـو     

 وااذ تاىغشّْ.
برًا، فاملغَح اح ؤُ ٍقْع   اُب مشٍـح عظََـح ممرـذج متـأل     

 اىذَّا، واملغَح خمرف، يف قية مو وااذ ٍْ ٌ.
 األغصاٌ يف انكسيت: سس ثبىث

ال ٍمثد اىغقِ يف اىنشٍح ٍِ اخلاسج تو ٍـِ اىـذاخو، واألفـو    
ٕو اىعقاسج اىيت ذغشً ٍِ اىنشٍح ىي ـش  فرََْـٔ وذضٍـذٓ اىرقـاقًا     
وقوج ومتذُّٓ تاىمَاس. وٍِ ٕزا املْظوس ٍإم عـش ثثـوخ األؽـخاؿ يف    

بىل  املغَح، فاىعقاسج ْٕا ٌٕ يف اىنإط ؤً اخلَـش املرقـوّْه تاىرـايل   
َّو تاىغـشّْ ىيرْـاوه ٍـِ    . “ديّ”عقاسج املغَح ايقَقَح ؤً  فاىزً ٍا

دً املغَح ٍغشً فَٔ اىذً مَا ذغـشً اىعقـاسج يف اى ـش  ىيمثـوخ     
واإلمثاس، اط بُ اىنَْغح جعيد اىرْـاوه ٍـِ اىـذً مـَِ عـش      
اىرمثَد. وتاىْ اٍح، ٍعـهلل ؤُ املـاٍْو بر ٍرْـاوىوُ ٍـِ عـش اىـذً       

ح وٍقريوُ ؤعناء اقَقَو يف جغـذ املغـَح  َيـح    ٍرَّقذوُ يف املغَ
األغقاُ يف اىنشٍح. و زا ذنوّد اىنشٍـح ايقَقَـح اياٍيـح عـش     
اىوجود اإلهلٌ، ؤو اىؾعة  املقذط املرقـذ تاملغـَح واياٍـو ىغـش     

 انوس ا  اىذائٌ تاالتِ.
و زا ٍنوُ املغَح قذ ؤمَو ٍؾشو  ٍ وٓ اىقـذمي اىـزً ذوقـف    

ــح ٍ ــذً ىَاق ــثة ع ــذُ ا   تغ ــرقٌ عع ــاُ ؤُ ٍي ــذُ اإلّغ ع
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ىَقَو ىقة االتِ. ووامح ؤُ اا  املؾشو  مت عيـي ؤعـاط ُّغُّـذ    
اتِ ا ، ؤً ذْاصه ٍِ ج ح ا  ىَثـذؤ ٕـو تزاذـٔ عَيَـح االىرقـاً      

 تاىيثَعح اىثؾشٍح ىَإي ا عِ جذاسج يَو ىقة االتِ تاالٍرَاص.
 اكخًال يسسة اهلل يف انكسيت املشخهاة،

 انري اخخازِ نُفسّ:واالبٍ 
عـا   72واُُ برا ُعذّا ىْقشؤ اىْثوج اىقذميـح اىْاىقـح يف املضٍـوس    

عَجٌء تعذ رىل، ّعجة مَف اـح ا  يف ذنََـو ٍغـشج ّ غـٔ     
مَا خيو وسعٌ ٍْز األصه؛ وٍا ؤخ   فَٔ اإلّغـاُ عيـي ٍغـروى    
ؽعة بعشائَو، اح فَٔ اإلّغاُ ٍغو  املغـَح عيـي ٍغـروى اتـِ     

 ا ، ٕنزا:
َّ، اىَّيِع ٍِ اىغَاء، واّظـش وذع َّـذ ٕـزٓ     «+  ٍا بىٔ اجلْود ؤسجَع

واالبينٍ انينري اخخسحينّ    اىنشٍح واىغشط اىزً غشعرٔ ميَْـل  
ماتـِ  ابينٍ ددو  وعيي َزُجم مييُك ىرنِ ٍذك عيي نُفسك... 

اإلّغاُ  اىزً اخرشذٔ ىْ غل، فال ّشذذَّ عْل، ؤِاَ َْـا فْـذعو   
 ْـا، ؤّ ـِش توج ـل فـْخيـ.    تامسل. ٍا سب بىٔ اجلْود ؤِسج ع

  55-52:72مٍض »
وىَالاظ اىقاست ْٕا قوه اىْيب عِ االتِ ىنٌ ٍعشّْفـٔ ؤّـٔ اتـِ ا     

، وٌٕ ذؾري بؽـاسج ّثوٍـح ٍرقْـح بىل املغـَح     “سجو ميَْل”تقوىٔ: 
 اىزً جيظ يف اىْ اٍح عِ ميو ا .

ْٕا سئٍح اىْيب اخرشقـد عـقة املغـرقثو ألىـف عـْح ىرـشى       
سجـو   -تـأُ وااـذ    -اًل يف اتِ اخراسٓ ىْ غٔ وٕو اىؾعة ْٕا مممَّ
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عشَّفـٔ تإّـٔ اتـِ ا      “سجو ميَْل”عيي ٍغروى اىثؾش، وىنِ تقوىٔ 
تاىنشوسج واتِ آدً تاىرقذٍذ ماتِ اإلّغـاُ ، مث ٍـذعو اىـْيب عـِ     
خّّج ؤىََح ؤُ ال ّشذذ عِ االتِ اىـزً اخرـاسٓ ىْ غـٔ مَـا اسذـذ      

َِـِيِ     ؽعة بعشائَو ف قذ اىيقة وحتيَد ا ىنشٍـح! وىنـِ ْٕـا ٍَُي
ّّ    «اىشب ٍغو  ٕزا اىْيب عيي ُتِعذ األىف عـْح قـائاًل:    بين ؤّـا اـ

ؤِاَْـا فْـذعو   ” ، سدِّا عيـي قوىـٔ   55:52مٍـو  » فإّرٌ عرقَوُ
يف رىل اىَوً ذييثوُ تـامسٌ، وىغـُد ؤقـوه ىنـٌ: بين      «: “تامسل

ين ألّنـٌ قـذ ؤاثثرَـو   اآلب َفسّ حيبكى ؤّا ؤعإه ٍِ ؤجينٌ، ألُ 
وآٍْرٌ ؤين ٍِ عْذ ا  خشجد، خشجد ٍِ عْـذ اُب وقـذ ؤذَـد    

-06:56مٍـو  » بىل اىعا  وؤٍنًا ؤذـشك اىعـا  وؤرٕـة بىل اُب.   
07  

ؤً بُ  «ىقذ ؤمَو املغَح ٍغشج اُب تإُ فـا  اإلّغـاُ تـا :    
ٍُقايًا اىعـا  ىْ غـٔ    ، وستـو  55:1مـو  5م» ا  ماُ يف املغَح 

تذً تإُ وٕثـٔ سو  تْوذـٔ  . فقـاس اىؾـعة     اىؾعة تا  تشتاه، ؤ
وٕنـزا متـد ٍغـشج    «! اآلب َفسّ حيينبكى »ٍومو  ٍغشج اُب 

ا  يف اإلّغاُ ودعآ اتًْا عـِ جـذاسج وٍمَـشًا تـاىشو  ماىنشٍـح      
 املؾر اج.

امسع ٍا ٍقوىٔ توىظ اىْيب اجلذٍذ تشئٍرٔ اىيت اٍرـذخ بىل ٍـا قثـو    
 اىضٍاُ قثو ذإعَظ األسك:

سّا فَٔ ميف املغـَح  قثـو ذإعـَظ اىعـا  ىْنـوُ      مَا اخرا «+ 
نهخبُِّين   فعََّْْـا  سينبك  قذٍغو وتال ىوً قذَّاٍـٔ يف احملثـح، بر   

ٍؾَيرٔ، ملذ  جمـذ ّعَرـٔ   يسسة اغة نُفسّ تَغو  املغَح 
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  1و2:5مؤف » اىيت ؤّعٌ  ا عيَْا يف احملثوب.
ََّٔ ا  اغـة ٍغـشج ّ غـٔ،     ٕزا ٕو املؾشو  األصيل اىزً ف

يد باوىح ذْ َزٓ يف بعشائَو مرجشتـح ىينشٍـح واالتـِ، وىنـِ     وفؾ
  ٍ ذؤ ا  اط ؤمَو ٍا اؽر آ تَغو  املغَح اتْـٔ ايثَـة اىـزً    
ؤمَو اىع ذ اجلذٍذ تذً اىنشٍح تاىْغثح ىإلّغاُ ىنـٌ ٍقـف ؤٍاٍـٔ    

 حباه اىقذاعح ىََذ  جمذٓ ؤتذ اىذٕش.
ا  ٍؾـشو    و زا ٍرنح ؤٍاٍل، ؤٍ ا اىقاست اىعضٍض، مَـف تـذؤ  

 اىنشٍح واالتِ يغاب اإلّغاُ ٍْز قثو ذإعَظ اىعا .
برًا، فذعوج ا  إلعشائَو ؤُ ذقوً تذوس اىنشٍـح املؾـر اج واالتـِ    
اىثنش، واىيت ؤخ قد فَ ا،   ذنِ بذثح، تـو ماّـد ؤوه بسٕافـح    
مذقٌََ األعاط  يف بخشاج املؾشو  األصيل اىزً تقـٌ ٍعيَّقـًا اـط    

قَقٌ ومحو سعاىح اىنشٍح ايقَقَح وعـقي اىثؾـشٍح ٍـِ    جاء االتِ اي
ٌٕ دً االتـِ اىواَـذ. فقَـو     -تأُ وااذ  -عقاسج اىنشٍح اىيت 

اإلّغاُ امل ذً َٕنو اىنشٍح املؾر اج وَٕنو االتـِ اىواَـذ تـأُ،    
 «فإمَو ٍغشج ٍؾَيح ا  األصىَح، ودخو ٕـو يف فـش  ا  األتـذً:    

  2:5ٍو 5م» ماٍاًل.وّنرة بىَنٌ ٕزا ىنٌ ٍنوُ فشانٌ 
 (5991)أكخىبس 


