
Friends Spiritual Message 

 
 يةانرسالة الفرندز الروح

 
 برنتون هواردبقلم 

 
 

إذا نظرنا إلى الرسالة الروحية لجمعيه األصدقاء بعيدا عن رسالتها االجتماعية ، يجب علينا ان ندرك ان "الروحية" 
ارتباطا وثيقا مثل الجانبين من الباب. ال يمكنك الحصول علي واحد من دون اآلخر. ومع  انو "االجتماعية" ترتبط

الهتمام علي جانب واحد أو آخر. يمكننا ان نفكر في "الروحية" ذلك ، كما هو الحال في الباب ، فمن الممكن تركيز ا
نا. كل ئزمالمع عالقتنا بفي المقام األول  متعلقةهللا و "االجتماعية"  مععالقتنا بفي المقام األول  متعلقةباعتبارها 

، دون أن تظهر بموازاتها عبارة زكويكرال. نادًرا ما تظهر عبارة "متعلق بالرب" في كتابات منها يعتمد علي اآلخر
االنضمام إلى الرب يؤدي إلى االنضمام إلى بعضها البعض ، و ينضمون إلى بعضهم البعض "وبعضنا ببعض". 

"الروحية" لها معاني كثيره ، ومعظمها غامضه. يتم استخدام هذه  ةكلمويؤدي إلى ان تكون "انضم إلى الرب". 
األول، كلمة "الروحية" تحدد عالقتنا بما هو رباني داخلنا، فضالً  .المحددة بوضوح. المعانيالكلمة هنا في اثنين من 

ً دين"روحانية"  عن كونه أبعد وأسمى منّا. الثاني، تصف كلمة يكون فيه الشكل الخارجي تعبيًرا حقيقيًّا وصادقًا عن  ا
 الحالة الداخلية.

 
 

 النور الداخلي
 

وفقا لهذا ن "النور الداخلي" أو "المسيح داخلنا" أو "هللا في الجميع". ع زكويكرالالتعريف األول يقودنا إلى عقيدة 
االعتقاد ، هللا يكشف عن حياه هللا ، والحقيقة ، والمحبة لكل كائن بشري من كل عرق ودين ، مباشره ، دون شرط 

هذه العقيدة ليست فريدة من نوعها، ولكن الكويكرز  من اي وسيط مثل الكنيسة ، الكاهن ، أو الكتاب المقدس.
 اآلخرين.بوعالقاتهم  حكومة كنيستهمالممثلة بنهايتها المنطقية إلى في عبادتهم حملوها 

 
، ويبدو في منتصف القرن السابع عشر في إنكلترا ، بسبب الطباعة ، أصبح الكتاب المقدس معروفا علي نطاق واسع

، والعقائد وس المتقنة، والطقتعتمد قليال جدا علي البنية الكنسية أن الكنيسة المسيحية القديمة هوقراؤللكثير ممن 
على الروح القدس وسط مجموعة العبادة وعلى التعابير النبوية المستوحاة ، ولكن ذلك يعتمد إلى حد كبير الرسمية

منذ األيام األولى  المعتقدات المتراكمة من الروح القدس. وقد أراد التطهيريون المتشددون "تطهير" الكنيسة من
للمسيحية. لقد أخرج األنجليكان، كونهم األكثر تحفًظا، عدًدا قليالً من هذه العناصر، وأخرج المشيخيون عدًدا قليالً 
آخر، وأخرج األبرشيون المزيد، والمعمدانيون كذلك أخرجوا عدًدا قليالً آخر، وأخيًرا الكويكرز، كونهم األكثر 

. وهكذا، والسلطةالجديدة، أخرجوا كل شيء ما عدا االعتماد على الروح القدس لإلرشاد  راديكالية من بين الطوائف
جاءت جمعية الفرندز الدينية )الكويكرز( لتحيي من جديد الدين النبوي القديم. لم يكن الروح القدس بالنسبة لهم 

جيًّا في شخص يسوع الناصري. هذا هو الشخص الثالث من الثالوث ولكنه هللا الذي يتجلى داخليًّا كما تجلى هللا خار
 .من بولس "فيكممسيح الالحقيقة، والمحبة في لغة يوحنا و"الروح القدس" ووهو النور، الحياة،   كالم هللا، هذا

 
هو "في ، مختلفلنستخدم مصطلًحا الهوتيًّا  ،أو للخالص، ألن الخالص يتكون من الطاعة التامة هلل  يفكيهذا و

األكثر  زكويكرالل في معظم مجالت يق نالحظ كيف تتم عملية التحول، كماجدير باالهتمام أن اتحاد مع هللا". ومن ال
شيوًعا أو الِسيَر الذاتية، على الرغم من أن كلمة "التحول" نادًرا ما تستخدم. ال يوجد هنالك جهد إلنقاذ النفس من 

ًما الخطوة األولى في هذه العملية. يصف هو عمو زبمبادئ الكويكر االقتناعخالل قبول صيغة الهوتية، إال أن 
ً الكتاب كيف أنهم ألنهم طيعين تماًما إلرادة هللا يصبحون في نهاية المطاف ماالنتصارات والهزائم  تداول بعد تدريجيا

النصر كامالً ونهائيًّا، ولكن  يكون لنالنور.  نحوحياتهم  ركزواوبالصيغة الالهوتية الجديدة  بسريرتهماقتنعوا 
.   اكثر ندرهالهفوات المستقبلية تكون   

                                                           



 اإللهيةالروح 
 

لعمل طة للللس امصدرً مصدٌر للمعرفة الدينية واألخالقية، ووتعتبر الروحالتي تتجلى في أعماق  إنها الروح اإللهية
، ال تتحقق لجمالا وتقدير معرفةكمثل  ،المعرفة الدينية واألخالقيةوفقًا لتلك المعرفة، ومصدٌر لالتحاد مع اآلخرين. و

إلى أن الشعور  تدينا من خالل عملية تفكير منطقية وإنما من خالل الشعور. كما أشار بعض من أعظم علماء النفس
لحقائق. السلطات الخارجية مثل الكتاب امن بدال القيم عن الفكر. فهو يكشف هو عضو من أعضاء المعرفة تماًما ك
قها إال من خالل مة ولكنها ثانوية بالنسبة للحقيقة. وال يمكن فهمها وتطبياهالمقدس وتقاليد الكنيسة هي مصادر 

ة، يجب أن يطاع، ولكنه الحقيقة األخالقي يستشفها أصالً. الضمير، باعتباره العضو الخاص الذي الروح التي أنتج
األعراف تحيزات وما يتأثر بالغالبا خالله. من الواضح أن الضمير ان يتكلم من فقط بقدر ما نسمح هلل حقيقي  لدلي

 التقليدية.
 

قد تبدو مثل هذه العقيدة فردية، ولكن، كما طبقها الكويكرز، كانت أبعد ما تكون عن هذا الوصف. وكما تعمل الروح 
بصيرة في الفرد بكفاءة، تعمل أيًضا من خالل الجماعة ككل، ويجب فحص األفكار الفردية واختبارها في ضوء 

اك ادعاء بالعصمة. يجب على كٍل منا أن يتّبع ع ذلك، ال يمكن أن يكون هنحتى مالجماعة ككل وتعاليم المسيح. و
اعطاء ، سيتم موهبتنا الوحيدة مااستخد اذا كنا مخلصين فيبأننا باهلل فًا، ونثق مهما كان ضعي ناالنور الذي بداخل

 المزيد.
 

التي هي أفضل مصدر للمعلومات لدينا ألنها وكويكرز، المجالت ل تنااءفي قرومصدر قوة. أيًضا الروح القدس هو 
الخارقة التي أعطيت في بعض  قوةجد هذه الن ب انفمن المستغرقد يسّمون "الفرندز العاديين"، تصور حياة ما 

مزارعين، وربات بيوت، وتجار، وغيرهم، بحيث إنهم من دون أي تعليم خاص  ،من العامةاألحيان لرجال ونساء 
االجتماعية المراتب  جميعل .شرعوا في رحالت طويلة للتبشير برسالة جمعية الفرندز الدينية أو تدريب على المهمة

 .بأنهم يقومون بعمل الرب، فال شيء يمكن أن يوقفهم قناعتهممن أدناها إلى الملوك والزعماء. وبمجرد 
 
 

 الناسكل الوحدة مع 
   

وروح و نفس الشيئ، في كل مكان. والروح هي أيًضا مصدر الوحدة، سواء داخل المجموعة أم مع جميع الناس 
في كل واحد منا، وكلما اتحدنا معها بصدق أكثر اقترب بعضنا من  كامنةية المتطابقة هي نفسها همتناالحقيقة الال

كمجموعة، ألن هنالك حقيقة واحدة فقط، وهذه الحقيقة  وعليه وعند اتخاذ القرارات ال يصوت الفرندز أكثر؛بعض 
اية إلى الوحدة. وهذا يعني أن كل يؤدي في النهمتناول الجميع في نهاية المطاف والبحث عنها بصبر  ستكون في

فهنالك نتائج موحدة. يؤِدي إلى شخص في المجموعة موجود، ليس للدفاع عن رأي، بل لالنضمام إلى بحث مشترك 
الكويكرز ال يعتقد . وللسبب نفسه، من خالل التصويتالعلماء ال تفكر في التوصل إلى الحقيقة العلمية من مجموعة 
 . ايؤمنون بهتتوقف على عدد الذين رأي الأن حقيقة 

 
إقناع جميع الناس بالحقيقة هي  دهم، مع أنهم يدركون أنبشأن قلة عدن قلقوعادة لهذا السبب أيًضا، لم يكن الكويكرز 

 اتخاذهذه الطريقة في و .صغيرةاوالً في حوزة اقلية غالبًا ما تظهر الحقيقة التاريخ أن بين من مسؤوليتهم. وي
 نالربما  .على نطاق واسع الذي يشتهرون بهوالكويكرز  األساس الذي يستند اليه مبدأ السالم عندالقرارات تكشف 

أو  حربالرفض المشاركة في ، ولكن بالسالماليوم  الجميع ان . أقل قبوالً بشكل عامفي الوقت الحاضر مبدأ السالم 
أن نور الحقيقة اإللهي نعتقد إذا كنا في الوصول إليه. ومع ذلك الكثيرون الذي يرغب  االستعداد لها هو الحد األقصى

ما سماه  وهو-النوردائم فقط من خالل نداء إلى هذا حق وبشكل موجود في كل إنسان، وأنه يمكن تسوية الخالفات ب
السلمية ال تنجح دائًما في  قللطر. والمناداة ةئطاالخ ةالحرب هي الطريق " فإنجورج فوكس "استجابة هللا في الجميع

الخسارة والمعاناة  هذهلكن للخسارة والمعاناة. و أن يكون مستعدًّا يجبفإن من يستخدم هذا النداء  م. ولذلكنظر العال
 اللجوء إلى العنف.ايضا رافقهما ت
 
 
 



_____________________________________________________________ 
في والية   Friends General Conferenceتم نشرهذا المقال باللغة االنكليزية للتوزيع المجاني من قبل 

بالتنسيق مع   Ramallah Friends Meeting.  الترجمة العربية تمت من قبلفيالديلفا االمريكية

Brummana Friends Meeting .في لبنان 

 

 غياب األنماط
 

هو ان المظهر الخارجي للقول والفعل نأتي اآلن إلى المعنى الثاني لكلمة "الروحانية". يكون الدين روحانيًّا إذا ك
روتينية والمخططة مسبقًا، ألن مثل هذه التي هي يتجنب مثل هذا الدين جميع األنماط ن الحالة الداخلية. عتعبير

للطقوس  ةظاهريالشكال أي مضمون. لهذا السبب ترك الكويكرز االوفارغة من جوفاء ان تصبح إلى  تميلاألنماط 
الحالة الداخلية. كلما كان اجتماع العبادة دون الدينية رغم أن هذه المظاهر المرئية غالبًا ما تكون دليالً صادقًا على 

. قد تكون الموعظة يةنمط محدد بقدر اإلمكان فإن كل ما يحدث قد يكون تعبيًرا صادقًا وعفويًّا عن الحياة الداخل
من  عن حياة االجتماع كوحي بالضرورة  تنشأولكنها ال القس عند تحضيرها،ا تعبيًرا حقيقيًّا عن مشاعر سلفً ة عدَ الم  

 خالل الروح القدس في االجتماع. ال يتم إنشاد التراتيل في االجتماع ألنها كلمات وضعت في أفواه المصلين
ه ألنال تعبر بصدق عن حالتهم الروحية في ذلك الوقت. وال يقرأ الكتاب المقدس عادة في اجتماع، والكلمات التي 

الحاضر  صمت، كل يسعى لمناجاة الوجود اإللهيالمصلون في  فارغا لذلك يجلسأن يصبح نمًطا  يمكن حتى هذا
يتضح أن المقصود منها هم ل الذهنإلبالغ المجتمعين عن أي رسالة قد تنشأ في  ويكون مستعدًّا، القاعة في وسط

وليس الفرد متلقي الرسالة. المجتمعون ككل  
 

غير عل أو خطاب فيلزم أي شخص بأي فليس نموذجا يمكن القول إن الصمت نفسه هو نمط. هذا صحيح، ولكنه 
. ال يعارض الفرندز خطابات أو محاضرات حول مواضيع دينية معلنة مسبقًا لقراءة الكتاب المقدس أو إلنشاد صادق

ا من التمارين الروحية ه القراءة هذ ليست مدرجة في اجتماع العبادة. تعتبر ترانيم. ولكن هذه التمارين نوًعا خاصًّ
 .للواقع وللحقيقة ومنعشة مجددةواإلخالص، ومواجهة تبذل كل الجهود لتحقيق العفوية، و
 

تحقيق الصدق الكامل واإلخالص في الكالم. ل المبذولةفي الماضي كان الفرندز أحيانًا يميلون إلى القديم في الجهود 
، ةجاللالو ،ةفخامالوتستند العديد من النوادر الفكاهية إلى هذه الخاصية. وقد تم تجنب األلقاب مثل السيد والسيدة، و

أمام هللا.  الناسجميع للفرد وتجاهل للمساواة بين  اغراء، ولكن لما فيها من مناسبةوالموقر، ليس فقط ألنها غير 
ذوي المكانة الرؤساء وولألسباب نفسها تم تجنب استخدام ضمير الجمع "أنتم"، الذي كان يستخدم سابقًا لمخاطبة

 السلوكياتك تم تجنب رفع القبعة، واالنحناء، وغير ذلك من وكذل "،ضمير المفرد "أنتالاالجتماعية بدالً من 
ضد كل شكل من أشكال وكان ذلك  ،لوصول إلى الحقيقة واإلخالصا لتحقيقوتماشيًا مع هذا الجهد  ؛التقليدية

ى ما هو ، وهذا يعني التركيز علاألصالةاألفضلية في اللباس والكالم والسلوك. البساطة هي شكل من أشكال الصد
 وفي آن.  عملي حقًّامهم و

  
ثلها ، وليس بالضرورة بناء على إنجازاتها. العليا وتوصف جمعية الفرندز الدينية )الكويكرز( هنا بناء على م 

، فلها امال مفر منه ان. األنماط والعقائد أمرىط آخرانما، ينزلق الفرندز أحيانًا إلى موحدستعمال نمط ال وبتجنبهم 
جال التعليم، حيث تستخدم األنماط إلظهار ما يجب أن يكون مضمونها الحقيقي، استخدامات هامة، وخاصة في م

دون المذاهب التي تسانده. وال تهدف جمعية ب مبهماديننا المسيحي سيكون ضعيفًا وان المحتوى.  خلقلأحيانًا  ،وحتى
االلتزام بمبادئ وأهداف العقيدة  نالتخلص كليا من النمطية والصوفية المركزة. إالفرندز الدينية )الكويكرز( إلى 

يعبر فيه الشكل الخارجي، قدر  األيمانعلى نحو غير عادي لخلق نوع من ومتصلب  كبير متعنتجهد  إلىتحتاج 
 اإلمكان، عن الفكر الداخلي والحياة.

  
 
 
 
 

 . 1955الثاني/ نوفمبر تشرين  5"الرسالة الروحانية لجمعية الفرندز" ظهرت للمرة األولى كمقال في مجلة الفرندز في 
  .1992وتم تعديلها من أجل لغة حياديي الجنس في االجتماع السنوي للجنة المنشورات في فيالدلفيا في 


