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 معنى الّتجديف على روح القدس

 
وح رّ الهومن قال كلمة على ابن اإلنسان يغفر له  ومّمها مهن قهال علهى "الّسؤال: ما معنىى  

 i"القدس فلن يغفر ل  ال في هذا العالم وال في اآلتي.
 

الجىىوا : ّّن للحقىىالم المقّدسىىا المإلىىاّر اقلهّيىىا مقىىامين معنىىوّاين محىىدّما مقىىا  المإلهىىىر  
ّذي ّىىىىو لمنكلىىىا ّىىىىرة الّمىىىمس واورىىىىر مقىىىا  الإّلهىىىور والّتجّلىىىى  الىىىّذي ّىىىىو لمثالىىىا الّنىىىىور نفسىىىا والىىى

والكمىىا ت اقلهّيىىا والىىّروح القىىدسر وّن الىىّروح القىىدس ّىىو الفيوضىىات اقلهّيىىا والكمىىا ت الّر انّيىىار 
ىىذا الكمىىا ت اقلهّيىىا ّىى  لمنكلىىا مىىعاا الّمىىمس وحرارتهىىا والّمىىمس مىىمس ل مىىّعتها الّسىىا عا  ّو
ولىىو  ممىىّعتها الّسىىا عا مىىا ّانىىت ممسىىاهر ولىىو  الإّلهىىور وتجّلىى  الكمىىا ت اقلهّيىىا  ىى  المسىىي  مىىا 
ىىو مىىن ّىىذا الجهىىا مإلهىىر وّنىىا تجّلىىت  يىىا الكمىىا ت اقلهّيىىار   نبيىىاء    ّىىان اليسىىوا مسىىيحاهر ّو

ت عىىىن انّيىىىا يعنىىى  روح القىىىدسر  لىىىو مّن نفسىىىا معرضىىىمإلىىىاّرر وّن  ىىىيه  إلهىىىرت الكمىىىا ت الّر ّ 
مىىا انتبهىىت واعتر ىىت ل ّنىىا ّىىو مإلهىىر إلهىىور الكمىىا ت اقلهّيىىا المإلهىىر لجهلهىىا وعىىد  عر انهىىا  ر ّ 

ار مّما لو معرضت عن نفس الكمىا ت اقلهّيىا التّى  ّى  علىارة عىن روح القىدس  هىذا دليى  الّرّ انيّ 
ذا اقعراض عن اونوار   عالج لىا و  ففىعر  على مّنها رّفاش م   رانر يعنى  ض عن الّممسر ّو

  يمّن من تتقّر  ّلى ّللّا  هذا الّسراج سراج بهذا الّنور  لو  الّنور لما ّان سراجاهر علىى مّنىا لىو 
معرضت نفس عىن منىوار الّسىراج  هى  عميىاء و  يمّنهىا من تىدرر الّنىورر والعمىى سىب  الحرمىان 

س المتجّليىىا علىىى المإلىىاّر اوبىىدّيو ومىىن المعلىىو  مّن الّنفىىوس تسىىتفيض مىىن  يوضىىات روح القىىد
اقلهّيىىا   مىىن مر ىىّيا المإلهىىرر  ىىفذا لىى  تسىىتفض نفىىس مىىن  يوضىىات روح القىىدس  فّنهىىا تكىىون 
محروما من الفيوضات اقلهّيىار ونفىس الحرمىان ّىو عىد  ال،فىرانر ولىذا  ّثيىر مّمىن ّىانوا معىداء 
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  لعىد مىا عر ىوار ّذاه إلهىور  ىاروا محّبىين لهىاللمإلاّر الإّلهور لعىد  معىر ته  لى ّنه  ّى  مإلىاّر 
مىا ّىىان العىىداء لمإلهىىر الإّلهىىور سىىب  الحرمىىان اوبىىدّير وّنهىى  ّىىانوا معىىداء للممىىّاة   للّنىىور ومىىا 
ىىوا مّن الممىىّاة ّىى   ّىىانوا يعلمىىون مّن المإلهىىر ّىىو الّسىىراج الّنىىورانّ  اقلهىىّ ر وحينمىىا عر ىىوا ومدّر

ّىىو مّن اقعىىراض عىىن الممىىّاة   يّىىون مإلهىىر اونىىوار م ىىلحوا يحّبونهىىا حّلىىاه حقيقّيىىاهو والمق ىىود 
ر ولكّن عداوة الّنىور ّى  سىب  الحرمىان اوبىدّي سب  الحرمان اوبدّير  رّ ما تنتلا الّنفوس وتتذّّ 

 وليس لها عالجو
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