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 إنكَالِئ المة ال تِلدةكَالِئ م.ذكَ ولقد متى الب راأل إنجيلِهى ِفشير صشْلِع واىاح الثاِنحريني بقوَل الر سوع: 
ة بسانَ والم."اِء السمى ِف اِهللاِةكَالِئم كَن يكونوبْل" :الًثالً قاِئ مكذِلارباً ِل ض.ونوج وال يتزونجزوِة ال يام القيى ِفهأنّ
  قاَلمعِلا مي" :لينقاِئ ألوه فس.ةام قيس لي يقولونذين الونوقيد صِهليإ اءج مو يتْنَا كَسيح الموعسا ي فيهى قاَلالِت
موسى انأ اتَ محدولي سأ  لهوالد.ي تزوخُأ جوهبام ِهأِتروي نَقيم فكَ. خيِه ألالًسنْ ِعاننَدا سبخْإة عٍةووتز ووُل األج 
إو اتَومذ لميكن تَسٌل نَ له ركام ذِلوكَ. خيِه ألرأتهإ  والثالثُى الثاِنكلى السبوآِخ.ِةع الكلِّر اتتْ ميضاًأرأة  الم .
  رفونرفونذ ال تعذ ال تعإإ  لونلونتِضتِض" :م له وقاَلوعس يابجأف. ميعلج ِلتْانَا كَهنّإف .؟ةجو ز تكونِةعب السن ِمنم ِلِةاملقي اىفِف

الكتبالكتبوال قو نّنّألأل  ..ة اِهللاة اِهللا وال قوههما اىى ِف ِفم لقيلقيامةِِةامال ي ال ي ززووججونونوال ي وال ي تزتزووججونبْل بْلون يكونون كَ كَ يكونون مىى ِف ِف اِهللا اِهللاةِِةكَكَالِئالِئمالس الس م١."اِءاِءم        
 

 كذِل ِل. اهللاِد بيةراشَب خُِلقَ م قدالٍك فكلُّ م.اءنَ أبِةكَالِئلم ِل إلى أنشيرا يقدس م المتاِبالِك ى ِفجدال نَ  
ى ر وي. اِهللانر ِماِشب م فهم كَائنَاتٌ روحية وجدتْ بعمليِة خَلق. اِهللاأبناء  مدعوونسقدلم اتاِبى الِكالمالِئكَة ِف

   ٢.ىأ هذا الرمعِّة قوية تد أِدلدوج وي.ضلقَ األر خٍَةعينَ مٍةفتر بقَب سد قِةكَالِئ المقَلْ خَ أنونوتيهالال
 

 ثالً ِسفمفرو أيجُل بسباأل يصالثاِماحح ن والثالثينالع دأنّ ابعد السهاُهللالقَ خَ وقتَ أن ْاألر ض نّترتْم 
الم  خلق الع قبَله أنّجستنِتا نَنَ هنِم . بأنّهم بنو اِهللاكِةالِئ إلى المشير وي." اِهللا اِهللاىىنِِنبب  ميعميع ج جتفَتفَوهوه" عاًح مب الصبواِككَ
ادِّالمكَى اني وجدآخَ ع المِمر ِةاِتنَاِئ الكَنوحيالر ِهوهِذ. خلوقة المالج لة ِماِئوقة الهاِتنَاِئ الكَنوحيِة الرة الِئ المكي

تْترنّمنْ ِعِهللابيح  بتسدون اآلن خلق األرنمإنّ. ض ويترظاتٌها لحم وة جيدؤِمالما قريباً نونون بهِتعستميى  ِفس
األبِةدي.وج باألاء صاح األولحوبأي لنّ هذا ا من ِسفروكَوكَ" :صانانذاتَ ي ذاتَ ي وم أنّم أنّوههَج َاا جءبنو اِهللا بنو اِهللاء لي لي مثلوا أممثلوا أمامامالر الر بب..  
ووججاءاءالشّيطان الشّيطان أي ىىضاً ِفضاً ِف أيو و سطِِطسهمفقاَل فقاَل..هم بالر بِم ِم::لشّيطانلشّيطان ِل ِل الر ننأي أي ن؟؟ جئتَ جئتَن..فأج فأج ابابالشّيطان وقاَل الشّيطان بوقاَل الر بِم ِم:: الر ننالج والنوالن الج  
 ٣."ض؟ض؟ األر األرىى ِف ِفلهلهثث ِم ِمسس لي ليهه ألنّ ألنّ؟؟ أيوب أيوبىىدِِدببعلتَ قلبك على ععلتَ قلبك على ع ج ج هْل هْل:: للشّيطان للشّيطان الرب الرب فقاَل فقاَل..اا فيه فيهىىض والتّمشِّض والتّمشِّ األر األرىىفِِف
 

 أما عنع ِددِةكَالِئ الملغُ تب وكمفي وجدتض اركَب بيرب يناِء اآلر.إن  Thomas Aquinas ّجَل الشهير الر
الحكيمِهِقِطنْبم  عتِقيدبو وِدجأع اٍددِملٍةاِئ ه نكَالِئ المة يِة البشَاِتنَاِئ على الكَزيدريأض عافاً مضوا����ُ� .ةفَاع 

Albert the Greatرقد هبأنّم هِم٣٩٩٩٢٠٠٠٤ م ال نىِف  و.ِةكَالِئمالع صور الوسرطى قدوا أنع ددِةكَالِئ الم 
٣٠١٦٥٥٧٢٢٤.الكاً م   

 

 دد عىواز يِةكَالِئلم اند ِمد عدوج يه أنّىأ ر. الميالِددع بىن الثاِن القرىِف Clement of Alexandriaو 
 ن عرذِكا م و.تاب الِكى ِفِةكَالِئ المن عر ذِكا مني باِطرتب على االسؤس مكر الِفك وذِل.ةائي السمِباِكو والكَومجالنُّ
. . ىىاِلاِل األع األعىى ِف ِفوهوهححبب س ساِتاِت السمو السموننوا الرب ِموا الرب ِمححا سبا سبويويللهِلهِل" : يقوُلائِة الِمدع بعينبن واألرور الثاِممز فالم.ومجالنّ
سبسبححوهوهي ي ا جا جم ميعم هِِهكِتكِتئِِئالالميعس س ببححوهوهي ا كّلا كّل يج نوِدِهنوِدِه ج . .سبحيِهحيِهسبأيته أيته ا الشّما الشّمسسوالقم والقم ررسب حيِهحيِه سبي ي ا جا جميعكَ كَميع و٥." النّور النّوراكِباكِبو   

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع             ،              ٣٠ – ٢٣: ٢٢إنجيل متى  ١
  ٧: ٣٨سفر أيوب  ٢
    ٨ – ٦: ١سفر أيوب  ٣
٤ Kabbalah    
٥
   ٣ – ١: ١٤٨سفر المزامير  

http://ronrhodes.org/RonRhodes.html
http://plato.stanford.edu/entries/aquinas/
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http://www.themystica.com/mystica/articles/k/kabbalah.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Alexandria
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 إنتْ صحة  فكرClement of Alexandria َاءفبنعلي نَاه رى أنع دديفوقُِةكَالِئ الم تَا  مستطيعر ؤيته 
العينالم جدة ِمرنّال نى الِتومجنَ آالِفتِةى ِس عل تزيد ارم جدعلى مالع ويقوُل.ِداِحام الو الع لماءأن إج ىاِلمع د د
الكَىوم ِفالنّج ن وال تحصربالم بْلاليين اليين بالب.لم ي الِكذكر تابس لنَ المقدبِطا بالضع ددولِك. ةكَِئال المى ِفن 
قيقِةالحننَمِك يا أننفه ِمم تاِب الكنأن ع ددهملغَ ِلٌلاِئ هةاي.والب ِه لوقا بإنجيِلشيري باألشير صىاح الثاِنحالع ِثلد الثاد 
شَعريذكر أن م الكالر بوقفَ حين بالر اِةعبشِّ يرهمبم ِدِلو وعسيالم سيح ظهغتةرب م عالِك المج مهِمور نِدنْ الج 

ماوالسىم سباَهللاحين وقائلين : "المالمججدىى األعاِل األعاِلىى ِف ِف ِهللا ِهللاد..وعلى األر الم وعلى األرالمض السوبالنّ وبالنّ..ض الس اس الماس المسةسةرىوِف. "رالم ور زم
   ١. "ةةرررركَكَ ألوفٌ م ألوفٌ م..واتٌواتٌبب ر ر اِهللا اِهللااتُاتُببكَكَررمم" : النّبى يقوُلدداور ِلشَابع عد السد العن والستينالثاِم

 

  وَلوَل ح حٍة كثيرينٍة كثيرينكَكَالِئالِئتَ متَ مووتُ صتُ صععمِِمتُ وستُ وسظرظرونَونَ": س يقوُلاِماح الخَحص األىوِت الالهاوحنّ ياؤيرفر وبِس 
العالعرششر".وكَوكَ" : يقوُل ثمانانع ع ددددههممر ر ببوواٍت راٍت رببوألوف ألوفاٍت وألوفَاٍت وألوفَو ". ودالنّباُلاني األفرِهبِس ى صحقوُليابع اح الس: 
 ِه نفِسىوباً ِفرض مدد العكذِل و آالٍفةَرشَ عى تعِنةَو الرب إن."ههقوفٌ قدامقوفٌ قداماٍت واٍت ووواتُ رباتُ ربوو ورب ورب..مهمهددخْخْألوفُ ألوٍف تَألوفُ ألوٍف تَ"
يونلائة ِمِم ىعِني. إنأي باأل وبصشْس والِعاِماح الخَحِمرين يقوُلفرِهِس ن م ِم ِمهْلهْل" :جباًتع ن إحن إحصصاٍء ألج٢."؟؟هِِهاِداِدنَنَاٍء ألج   
 

ول إلى ولس الرسب الِةس رىِف حِض يتكوذِل .تب رى ِفمة تنتِظكَالِئ الم إلى أنشيرقدس ي المتاِب الِكنإ 
األى كولوسىِنؤِمم صفإنّفإنّ" : إذ مكتوبولاح األحهخُِلقَ الكلُّ خُِلقَ الكلُّ]]فى المسيحفى المسيح[[  ه ..م ىىا ِفا ِف مموالس مواِتاِت الس..وم اا ومعلى األر ضض على األر..م ا ا  م
ريريى ومى ومرا ال يرىىا ال يس س وواءكَ كَاء انانع ع روشاًوشاًرأم أم سي سي اداٍتاٍتادأم أم ري ري اساٍتاٍتاسأم أم س س الطينالكلُّ بِهالكلُّ بِه  ..الطينوله وله قد رىوِف. " خُِلقَ خُِلقَ قد إلى  الِتِهس
ىِنؤِممأفس األس صاح األول احلعدشْ والِعىاِدد الحوُليقوُل رينسالر ولسب ع نس لطان يسسيحوعأنّ الم ه: "فوقَقَفو  

كلِّ ريكلِّ رياسةٍٍةاسوس ٍة وسٍةلطان وقولطان وقووسي وسي ادةٍٍةاد..وكلِّ اس وكلِّ اس سم يسم يى ليمى ليمسىى ِف ِفسههذا الد هل  ىى ِف ِفر فقط بْلر فقط بْل هذا الدستقبلالمستقبالمأي ٣."ضاًضاً أي 
 

 جاء ى الِتالطين وساٍتاساٍت ورياد وسيروش عن ِمةكونَ المتا التنظيملك ِتىاذا تعِن م:قد يسأُل ساِئٌل 
 إلى تشير ِلمدتخْ تستْانَ كَتب الرلك ِت أنوندعتِق ي.)لن األو القرى ِفوده اليارب األحمهو( .ون الربانيان كَ لقد.؟ِذكرها
التسلسم ِلنَِظل المعو .ةكَالِئالم الملمِل تكن النّ إلى تشيرواِتعي ِمِةفَختِلالم نةكَالِئ الم.وبب ااطِةستْانَ كَ نقوُل إنّهتشير  

بيل وعلى س .قام والم السلطِةثُي حن ِمونجر يتدةكَالِئ الم أنن يبيقدس الم والكتاب.تبهمر ىفقط إلى اختالٍف ِف
   ٤.هتبِت ر لهكلُّ بيموركَال وافيمرالس و.ِةكَالِئئيس المركور أنّه  مذ ميخائيُل المالكثالالِم
 

  لم.ةالي العتِب الرن ِمضاًأيوالسرافيم والكَروبيم  ِةكَالِئالم ني بٍةتبلى رأع ِةكَالِئ المئيسر ميخائيَل نإ 
خْيانَبرسقدالم الكتاب ع نِة مااهي نتساابهمىاِق لبةالئكَ الم . ائيَلإنربجه الِذو استخْى المالك دمى ِف اُهللاهِةنَِم األز 

ة لتوصيل إعةالنَالكتابياٍت إلهي. ولقد كتب بولسسوُل الرولىه األالِت برسؤمِِ إلى ماأل نثوسنى كورصاِدحس اح الس
ليسلكوا بمناِسا يب مكَرزهم نْالمعمعلي ِمهم اِهللان مقاِئالً له : "ألسألستمتمتعلم تعلم وننَنَ أنّ أنّونا سا سندينندينم ةةكَكَالِئالِئ مفباألولى أم فباألولى أم ورهِِه هِذ هِذور  
الحالحيا نَليتنَ ."اةاةيرفُعىا ِفنَ مقاما نَ وليتنَ.سيح المسلكح ذِلس بكاِمركَ المأنْى الِذىز الس عبِهم اآلب ماو السى انَعلي. 
   ٥."هِِهتِِتحبحبن من مبب ا اا إلى ملكوِتا إلى ملكوِت ونقلنَ ونقلنَةِِةلطان الظلملطان الظلم س سننا ِما ِم أنقذنَ أنقذنَىى الِذ الِذورور النُّ النُّىى ِف ِفننيسييسي القد القداِثاِث مير ميرةِِةركَركَشَشَا ِلا ِلأهلنَأهلنَ" :لقدف
 

  أِخى ليتكِعى ِفى ِتلكم الِةتشتَركالص  :اوىمانَا السنَ ..أبِمشكرك أجل ن اِمالمى الِذىقام السعتنَف رِها إلي. 
علتَ  وج.ورِتكا على ص خلقتنَ الذيننح نَ.انَ ألجِلاِت السموىحفوظ ِف والملُّمِحض وال يى ال يفنَى الِذاِثيروالم
كَالِئالمة جميعاً أراِداحاً خَومة ملِخ ِللةرسمِةدألجل الع تيدينأن رثوا الخَ يا كَنّا إلهنَ أِع.الصنَى حيا الحى الِتاةَي 
تروتضيك مجمداس كالع ظيم.  كتفاِضلةأشكرالم ِتكمأجل ِنع ِمن.  ِلرجِلى ونور اجو ِسرفه أجل كَالِمك ِمن كأشكر
 .ار الب يسوعِفى اسمأرفع صالتى . ِمك ال ساِمعاً خَاِدعاً نفِسىهبِنى إلهى ِنعمة كَى أكون ساِمعاً عاِمالً بكال. لىِلسبي

 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي: وعدتَ بقوِلك يا من .فاستجب ِلى سيِدى
   

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٧: ٦٨               ،   سفر المزامير ١٣: ٢ إنجيل لوقا ١
     ٣: ٢٥ ،      سفر أيوب      ١٠: ٧     ،   سفر دانيال ١١: ٥ رؤيا يوحنا الالهوتى ٢
٣١٦: ١سول إلى مؤمنى كولوسى  رسالة بولس الر   
    ١٩: ١     ،    إنجيل لوقا ١: ١٠ ،      سفر حزقيال        ٢: ٦إشعياء   ،  سفر    ٧: ١٢ رؤيا يوحنا الالهوتى ٤
    ١٣ – ١٢: ١رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى       ،    ٣: ٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٥

http://www.newadvent.org/cathen/04045a.htm
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