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هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعاملـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــٍد بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجًة لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات املــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة ملــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إال أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه املــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهِــــُر اإلخــــتالفــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــني املُــعتقدات الــعاملــية وبــني اإليــمان املــسيحيّ املــبني عــلى إعــالنــات اهلل 

التي في الكتاب املقدس. 
تــم اإلعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن املــراجــع املــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات املــمكنة لــلعديــد مــن املــصطلحات غــير املُــعرَّ
اإلســـم الـــالتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض األحـــيان ملـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة األخــوات واألخــوة املــؤمــنني عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات واملـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلََّلت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـّلص مـن جـميع األُمـور الـدخـيلة عـلى اإليـمان املـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب املـقدس 

ل املصدر الوحيد املعصوم لحياتنا في اإليمان وتعاملنا مع الرّب اإلله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن األشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــدّي نـــــتيجًة النـــــتقاد بـــــعض 
هة للجـميع فـي أن  املـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إال أنَّ الـدعـوة مـوجّـ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات واملــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب املــقدس لــفحصها وفــق املــعايــير 

اإللهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمّسك بما هو سليم وُمَقدَّس. 
مــــن املُــــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن املــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات املــــسيحية عــــن 
اإليــمان، إال أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف املُــرتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف األســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن اإليــــمان املــــسيحي مــــن خــــالل تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة إلظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن األشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــالل إســــاءة تــــقديــــم املــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أُصـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم املـعلومـات بـطريـقة أمـينة ملجـد الـثالـوث املـُقدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم ألسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه االبـن الـوحـيد والـفادي املِـُحّب، ربـي 

وُمخلصي يسوع املسيح، الذي باسمه ستجثو ُكّل ركبة مما في السماء وما على األرض.  

محبتي لكم في املسيح. 
J 



 Eckankar - إيكانكار

ُمقّدمة 

إن اإليــكانــكار هــي عــبارة عــن مــزيــج انــتقائــي مــن 
مــــختلف الــــديــــانــــات الشــــرقــــية حــــيث يــــتم تــــبني أفــــكار 
مســــــتعارة مــــــن الــــــهندوســــــية واملــــــسيحية والــــــديــــــانــــــات 
1الـــــــباطـــــــنية الـــــــروحـــــــانـــــــية  (mysticism) والسحـــــــر 

2والــتنجيم (occult) والــفلسفة الــروحــانــية الــشامــلة 

 . (panpsychism)3

1 الـــباطـــنية الـــروحـــانـــية (Msticism): هـــي اإلعـــتقاد الـــقائـــل بـــأّن الـــحصول عـــلى املـــعرفـــة عـــن اهلل لـــيس مـــن خـــالل الـــوســـائـــل غـــير 
املـــباشـــرة (مـــثل كـــلمة اهلل واألســـرار املـــقدســـة)، ولـــكن مـــن خـــالل تجـــربـــة مـــباشـــرة وفـــوريّـــة. يـــصف الـــبعض مـــن مـــعتنقي الـــديـــانـــات 
الـــباطـــنية تـــجارب اإلنـــغماس الـــكامـــل فـــي الـــالهـــوت عـــلى أنـــها شـــرارة تـــطلق مـــن الـــذات اإللـــهية أو ومـــيض داخـــليّ. لـــقد تـــمتّعت 
َد الـباطـنيّون الـروحـانـيون  الـديـانـات الـباطـنية بـتاريـخ طـويـل فـي عـالقـتها مـع املـسيحية، ولـم يخـلو هـذا الـتاريـخ مـن الجـدل. لـطاملـا ُوجِـ
َد خـصومـهم الـصريـحون الـذيـن وقـفوا فـي مـواجهـتهم عـلناً - وكـان مـعظم خـصوم  املـسيحيون فـي كـّل عـصر، والـنّد بـالـند، لـطاملـا ُوجِـ
الــروحــانــية الــباطــنية هــم مــن الجــماعــات الــبروتســتانــتية، الــذيــن لــطاملــا قــامــوا بــالــتأكــيد عــلى أّن هــذه املــمارســات هــي مشــتقة مــن 
يَع (Sect) والـِفَرق (Cult) الـديـنية تـمتلك  الـوثـنية الـقديـمة والـغنوصـية وذلـك ألنـها تشـتت اإلنـتباه عـن اإلنـجيل. إن الـعديـد مـن الـشِّ

توّجهات باطنية روحانيّة.

2 الـــتنجيم/السحـــر (occult): هـــي ظـــاهـــرة أو أحـــداث و مـــمارســـات ديـــنية يـــتورّط مـــن خـــاللـــها املـــمارس فـــي عـــالـــم مـــن األمـــور 
الـخارقـة الـتي تـنغرس جـذورهـا فـي األشـياء السـريـة واملـخفية. تـأتـي هـذه الـكلمة مـن املـصدر الـالتـيني occultus والـتي تـعني 
”األشـــياء املـــخفيّة“. يـــتّم تـــصنيف الـــتنجيم والسحـــر بـــشكل عـــاّم إلـــى ثـــالثـــة مـــجاالت مـــختلفة: ١. الـــروحـــانـــيات، ٢. قـــراءة الحـــظ 
(fortune-telling). ٣. السحــــر الــــذي يــــنطوي تــــحته كــــّل مــــن الــــعبادة الــــشيطانــــية والسحــــر إضــــافــــًة إلــــى الــــشعوذة والــــعرافــــة 
الـقوطـيّة. يـوجـد الـعديـد مـن املجـموعـات الـديـنية الـتي تـمارس أو تـتأثـر بـاملـمارسـات املـرتـبطة بـالسحـر. مـثل الـثيوصـوفـيا، أورانـتيا، 
ســانــتيرا، ڤــودو، إيــكانــكار وغــيرهــا الــكثير. نــتيجًة لــكون الــعديــد مــن الــديــانــات قــد نــشأت مــن أصــول تــرتــبط بــالسحــر، فــإن تــاريــخ 

التنجيم والسحر (occult) متنوع وذلك باإلعتماد على كّل مجموعة من هذه املجموعات. 
إن األلــعاب الــشعبية مــثل: الــتنانــني والــحصون (Dungeons and Dragons)، لــوح ويــجا (Quija)، وقــراءة أوراق الــتاروت 
(Tarot cards) تعود أصولها إلى التنجيم والسحر. كما أنَّ قراءة األبراج (horoscops) واإلهتمام الواسع النطاق بقراءة 
الـطالـع [الـتبصير] (divination) وقـراءة الـكف (palmistry) تـنطلق جـذورهـا مـن السحـر والـتنجيم. كـما أنّـَه يـوجـد إشـارات 

إلى وجود ممارسات ترتبط بالسحر والتنجيم في زمن الكتاب املقدس (كما في التثنية ١٨: ١٠-١١)

ــه يـــوجـــد بُـــعد  3 الـــفلسفة الـــروحـــانـــية الـــشامـــلة (panpsychism): هـــي الـــنظريـــة الـــتي تـــفترض أن كـــّل الـــطبيعة تـــمتلك وعـــياً، وأنّـَ
عقليّ للمادة الجامدة املتواجدة في الكون وذلك بصرف النظر عن مدى ِصَغر حجمها.

اإلنسان الكوني 
نسخة من القرن الثالث عشر.



التاريخ 

ل  4لــــقد تــــمَّ الــــتأســــيس لهــــذه الحــــركــــة فــــي الــــعام ١٩٦٥ مــــن قِــــبَل جــــون بــــول تــــويتشِــــ

(املـــتوفـــى فـــي عـــام ١٩٧١)، وهـــو صـــحفي وعـــضو ســـابـــق فـــي كـــنيسة الـــسينتولـــوجـــي 
(SCIENTOLOGY) الـتي يُـمكن أن تـتم تـرجـمتها بـشكل حـرفـي بـإسـم كـنيسة عـلم 
الـــــعلوم. تـــــاريـــــخ مـــــيالده غـــــير مـــــؤكـــــد حـــــيث تـــــتراوح الـــــتواريـــــخ املـــــفترضـــــة بـــــني عـــــامـــــي 
١٩٠٨-١٩٢٢. نجـــد مـــزاعـــم فـــي مـــكتبة الـــكونـــغرس فـــي الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية 
تـقول بـأن تـويتشـل قـد ُولـد فـي بـادوكـا فـي واليـة كـنتاكـي فـي الـعام ١٩٠٨. فـي حـني أن 
شـــهادة زواجـــه تـــقدم تـــاريـــخاً مـــختلفاً ملـــيالده فـــي الـــعام ١٩١٢. كـــما ويـــوجـــد مـــصدر 

ثالث وهو شهادة وفاته التي تشير إلى أنَّ ميالده قد وافق العام ١٩٢٢. 
يــــــــوجــــــــد نــــــــسخة مــــــــزورة عــــــــن حــــــــياة 
تـــــويتشـــــل ظهـــــرت فـــــي دراســـــة بـــــعنوان 
 (In My Soul I Am Free)
ِتبَت مـــــن  وتـــــعود إلـــــى الـــــعام ١٩٦٨، كُـــــ
له  قِــــــبَل بــــــراد شــــــتايــــــغر. وفــــــقاً ملــــــا سجّــــــ
شــــــــتايــــــــغر (وهــــــــو صــــــــديــــــــق شــــــــخصي 
لــــتويتشــــل) فــــإن بــــول قــــد نــــشأ وتــــربــــى 
عــــــــلى يــــــــد زوجــــــــة أب هــــــــنديــــــــة تــــــــرجــــــــع 
أصــــــــــولــــــــــها إلــــــــــى قــــــــــبيلة تــــــــــشيكاســــــــــاو 
الـهنديـة، فـي بـلدة صـغيرة تحـمل اسـم 
 ،(China point) الــــــنقطة الــــــصينية

وقـد اكـتشف فـي وقـت الحـق أنّـَه قـد ولـد مـن عـالقـة خـارج إطـار الـزواج فـي زورق عـلى 
ـه يــوجــد الــعديــد مــن الــتساؤالت جــديــة تــتعلق بــمصداقــية هــذه  نهــر املــسيسيبي. إال أنّـَ
اإلدعـاءات. فـاألسـماء واملـواقـع فـي هـذا السـرد وهـمية بنسـبة كـبيرة، والبـد مـن مـالحـظة 

أّن مصدر معلومات شتايغر هو تويتشل نفسه. 

4 بـــول تـــويتشـــل (Paul Twitchell): مـــؤســـس الـــفرقـــة الـــديـــنية املـــعروفـــة بـــإســـم إيـــكانـــكار. وقـــد اكتســـب ســـمعة ســـيئة تـــختص 
.(Astral travel) باختبارته السحرية املختلفة والتجّول النجمي أو املاورائي

اإلسقاط النجمي 
رسم يُمثّل انفصال الجسد النجمي عن الجسد املادي



لها  يــوجــد عــدد مــن اإلدعــاءات األُخــرى الــتي ال أســاس لــها فــي الــسيرة الــتي سجّــ
شــتايــغر. فــأول مــعلمة روحــية لــتويتشــل كــانــت كــاي-دي (Kay-dee اإلســم الــحقيقي 
كــــــــاثــــــــريــــــــن)، الــــــــتي تــــــــعلمت مــــــــن والــــــــدهــــــــا 
 Astral) اإلســــــقاط النجــــــمي/املــــــاورائــــــي
. كـــــانـــــت قـــــد ذهـــــبت إلـــــى  (projection5

بـــاريـــس لـــدراســـة الـــفنون وقـــد انـــضم إلـــيها 
تــويتشــل فــي وقــت الحــق. ويــذكــر شــتايــغر 
أن كــــل مــــن كــــاي دي وبــــول قــــد الــــتقيا مــــع 
مـــــــعلم اإليـــــــك ســـــــودار ســـــــينغ. وقـــــــد تَـــــــِبعوا 
6املــعلم (Guru) إلــى الــهند حــيث درســوا 

7ملــدة عــام فــي األشــرام الــتي كــان يــديــرهــا 

ســـينغ. ثـــم فـــي وقـــت الحـــق، مـــن املـــفترض 
أن تــويتشــل قــد الــتقى مــعلم اإليــك الــثانــي 
املــــــدعــــــو ريــــــبازار تــــــارزس (Rebazar Tarzs) فــــــي جــــــبال الــــــهيمااليــــــا. وهــــــناك قــــــام 

تارزس ”بتكليف“ تويتشل بمهمة نقل تعاليم اإليكانكار إلى الغرب. 
نع حـركـة روحـية: الـقصة غـير املـرويـة  فـي مشـروع بـحثي مسـتقل يحـمل عـنوان ”صُـ
لــبول تــويتشــل وإيــكانــكار“ فــي عــام (1978)، قــّدم ديــفيد كــريســتوفــر لــني مــن جــامــعة 
واليــة كــالــيفورنــيا وصــفاً أكــثر مــوثــوقــية ودقــة عــن إيــكانــكار ومــؤســسها. ويــؤكــد لــني أن 

معظم روايات شتايغر هي خاطئة. 
عــــلى األرجــــح ُولِــــَد تــــويتشــــل فــــي بــــادوكــــا، كــــنتاكــــي، فــــي عــــام ١٩٠٨، ألبــــويــــن هــــما 
يـعقوب وإيـڤي تـويتشـل. فـي السـرد الـذي قـّدمـه لـني، لـم يـقم تـويتشـل بـزيـارة بـاريـس أو 
الـهند عـلى اإلطـالق، ولـكنة قـد الـتحق بـكلية أسـاتـذة غـربـي الـواليـة فـي جـامـعة كـنتاكـي 
الـغربـية، وقـد مـارس كـتابـة الـشعر كـهوايـة، ومـن ثـمَّ انـضمَّ فـي وقـت الحـق إلـى البحـريـة 
األمــريــكية. ربــما يــكون ســودار ســينغ اســماً وهــمياً لــشخص كــان لــه درجــة عــالــية مــن 

5 اإلســقاط النجــمي/املــاورائــي (Astral projection): إعــتقاد يــرتــبط بــالسحــر والــتنجيم (Occult)، بــموجــبه تخــرج الــروح 
البشــريــة مــن الجســد املــادي أو تــتركــه وتــسافــر إلــى أمــاكــن أُخــرى، لــتعود الحــقاً إلــيه إال فــي حــال املــوت. وتــسمى هــذه الــظاهــرة 
 Astral) “و”الـــتجول النجـــمي/املـــاورائـــي (Out of body experience) “بـــأســـماء مـــختلفة مـــثل ”تجـــربـــة مـــغادرة الجســـد

.(travel

6 املعلم (Guru): وهو ُمرشد إلهي أو ُمعلِّم روحي.

7 أشـرام (Ashram): مـكان الـعبادة والـتأمـل ملـعتنقي الـديـانـة الـهندوسـية، ويـترافـق عـادةً مـع مـكاٍن يـجتمع فـيه الـناس لـإلسـتماع 
للنصوص والتعاليم املُقدَّسة. 

معلم اإليك املدعو ريبازار تارزس



الـتأثـير فـي مـرحـلة مـن مـراحـل حـياة تـويتشـل. فـي 
أغســـــــطس مـــــــن عـــــــام ١٩٤٢ وأثـــــــناء خـــــــدمـــــــته فـــــــي 
البحـــريـــة األمـــريـــكية، تـــزوج مـــن كـــامـــيه بـــالُـــِوي فـــي 
بـروفـيدنـس، فـي واليـة رود آيـالنـد. بـعد اسـتقالـته مـن 
البحــــريــــة، انــــتقل إلــــى مــــديــــنة نــــيويــــورك حــــيث عــــمل 
كــاتــباً ومحــّرراً ثــم مــراســالً ملجــلة Our Navy فــي 
الــــعاصــــمة واشــــنطن. وهــــناك انــــضم بــــول وزوجــــته 

إلـــى كـــنيسة اإلعـــالن الـــذاتـــي لـــألحـــاديـــة املـــطلقة 
 (Self Revelation Church of Absolute Monism)
وهـــي عـــبارة عـــن مجـــموعـــة مشـــتقة مـــن مجـــموعـــة 

رفــاق اإلدراك الــذاتــي (SELF REALIZATION FELLOWSHIP)، وقــد أصــبح بــول ُمحــرِّر 
 .(The Mystic Cross) “منشور الحركة الذي يحمل عنوان ”الصليب الغامض

كـــان الـــعام ١٩٥٥ نـــقطة تـــحول فـــي حـــياة تـــويتشـــل، فـــقد طُـــلب مـــنه مُـــغادرة كـــنيسة 
اإلعـــالن الـــذاتـــي لـــألحـــاديـــة املُـــطلقة، وكـــان الســـبب املُـــعلن هـــو ســـوء الســـلوك. بـــعد ذلـــك 
بخــمس ســنوات حــدث انــفصال بــينه وبــني زوجــته وطــّلقا. إال أنَّ الــتغيير األكــثر أهــمية 
حـــدث عـــندمـــا جـــاء املـــعلم (Guru) الشـــرقـــي كـــيربـــال ســـينغ (Kirpal Singh) إلـــى 
الواليات املتحدة األمريكية. وفقاً ملا ينقله كل من وودروو نيكولس وديفيد اليكساندر،  
إّن تــعالــيم كــيربــال ســينغ كــانــت قــد نــشأت مــن تــقليد شــرقــي خــليط - وهــو 
تــــقليد رادهــــا ســــوامــــي بــــيز (Radha Soami Beas)- وذلــــك بــــقيادة املــــعلم 
َلفه تــــلميذه جــــاغــــات  (Guru) ســــاوان ســــينغ. حــــني تــــوفــــي ســــاوان ســــينغ خَــــ
ســـينغ (Jagat Singh). فـــي تـــلك املـــرحـــلة كـــان كـــيربـــال ســـينغ قـــد تـــرك تـــقليد 
رادهــا ســوامــي… وأســس حــركــته الــخاصــة الــتي دعــاهــا روهــانــي ســاتــسانــغ 
(Ruhani Satsang) الــــــتي تــــــعني ”الــــــعلم اإللــــــهي عــــــن الــــــروح“. إن هــــــذه 
املـعلومـات أسـاسـية لـفهم تـاريـخ إيـكانـكار … إن تـعالـيم ومـمارسـات إيـكانـكار 
 Surat) هــــي أكــــثر مــــن مجــــرد إعــــادة صــــياغــــة لــــتعالــــيم ســــورات شــــابــــد يــــوغــــا
Shabd Yoga) (يــــوغــــا الــــتيار [أو املجــــرى] الــــصوتــــي املــــسموع) الــــتي قــــام 
بوضعها ساوان سينغ، واستعارها كيربال سينغ ومن ثمَّ نشرها في أمريكا 

8الدكتور جوليان جونسون. 

 Woodrow Nichols and David Alexander, “Paul Twitchell and the Evolution of 8

ECKANKAR,” SCP Journal 3/1 (September 1979): 8.

كيربال سينغ



فــــــي الــــــعام ١٩٥٥، قــــــام كــــــيربــــــال ســــــينغ بــــــضمّ 
. وقـد تـابـع املـعلم  9تـويتشـل إلـى روهـانـي سـاتـسانـغ

ــــه قـــــام  ســـــاتـــــسانـــــغ ملـــــدة عـــــامـــــني عـــــلى األقـــــل، إال أنّـَ
بــالــتعرف عــلى تــعالــيم الــديــانــات الشــرقــية األُخــرى. 
10فـــــــي عـــــــام ١٩٥٨ اتـــــــصل مـــــــع رونـــــــالـــــــد هـــــــوبـــــــارد 

 ،(Scientology) مـــــــــؤســـــــــس الـــــــــسايـــــــــنتولـــــــــوجـــــــــي
ـه  وأصــبح عــضواً مــن فــريــق الــعمل حــيث اّدعــى بــأنّـَ

 . (clear) 11وصل إلى حالة النقاء

إن الســـرد الـــذي قـــّدمـــه شـــتايـــغر عـــن األحـــداث 
الــــتي رافــــقت الــــسنوات ١٩٥٥-١٩٦٠ ال يــــتوافــــق 

مــع املــعلومــات الــتي عــثر عــليها كــريســتوفــر لــني. فــال يــوجــد أي ذكــر لــكيربــال ســينغ أو 
لـرون هـوبـارد. بـل بـالحـري يـتم تـقديـم تـويتشـل عـلى أنـه مـغامـر رومـنسي يـجول الـعالـم 
ّر لـلقصص  فـي بـحٍث عـن الحـظ الـجيد، فـي الـوقـت عـينه الـذي كـان يـعمل فـيه كـكاتـب حُـ

القصيرة واملقاالت وما شابه ذلك. 
بحــلول الــعام ١٩٦٤، كــان تــويتشــل قــد قــطع كــّل الــعالقــات مــع مــعلميه الــروحــينّي. 
وفــــي الــــعام عــــينه تــــزوج مــــن غــــايــــل أتــــكينسون (Gail Atkinson). فــــي أحــــد كــــتبه 
املُــــبّكرة الــــذي يــــرجــــع لــــلعام ١٩٦٧ (يحــــمل عــــنوان The Tiger’s Fand) وصــــل بــــه 
الـحال إلـى أنّـَه قـام بـتغيير اسـم كـيربـال سـينغ إلـى ريـبازار تـارزس، وهـو اإلسـم الـذي 
ســيتكرر وروده فــي كــتابــات تــويتشــل بــوصــفه املســتشار الــشخصي لــه خــالل األوقــات 
الــتي كــان فــيها ”خــارج الجســد“ وهــو الــشخص الــذي مــنه قــد حــصل عــلى لــقب مــعلم 

9 ســاتــسانــغ (Satsang): بــالنســبة لــلهندوســية فــإن ســاتــسانــغ هــي عــالقــة حــميمة وشــخصية مــع اإللــه. وكــان مــن املــطلوب مــن 
مُـعتنقي إرسـالـية الـنور اإللـهي حـضور جـلسات سـاتـسانـغ لـلمعلم مهـراج جـي (Maharaj Ji)، أو الـحوارات الـتأمـلية الـتعبديـة 

له. أما في إيكانكار فإن ساتسانغ هي فصول يدرس فيها التالميذ دروسهم الشهرية. 
املـعلم مهـراج جـي (Guro Maharaj Ji): ١٩٥٧- هـو الـزعـيم الـروحـي ومـؤسـس إرسـالـية الـنور اإللـهي (املـعروفـة بـإسـم إيـالن 

ڤيتال).

10 الفـــايـــت رونـــالـــد هـــوبـــارد (Lafayette Ronald Hubbard): ١٩١١-١٩٨٦. مـــؤســـس الـــسايـــنتولـــوجـــي، وقـــد نشـــر جـــوهـــرة 
يَّة (Dianetics): الـعلم املـعاصـر لـلصحة الـعقلية“ (١٩٥٠). يجـمع الـكتاب بـني األفـكار الـبوذيـة  فـكره فـي كـتابـه املَـُعنون ”الـِديَـانِـ

وعلم النفس والخيال اإلبداعي لكاتب من ُكتّاب الخيال العلمي، حيث أنَّ هوبارد كان كذلك.

11 حـالـة الـنقاء (clear): مـفهوم تـقني يـرتـبط بـالـسايـنتولـوجـيا ويـشير إلـى الـشخص الـذي تـجاوز درجـات التحـّرر. الـشخص مـن 
ة مـــتقدمـــة“. الـــفكرة الـــعامـــة هـــي أنَّ الـــعقل الـــباطـــن يشـــبه  هـــذه الـــحالـــة يـــكون قـــد ســـبق وخـــضع لـــدورة تـــنقية فـــي ”مـــنظمة خـــاصّـــ
السـبّورة املـليئة بـالـتصريـحات واملـعادالت والـبيانـات الـخاطـئة ومـا شـابـه ذلـك (وهـي مـا تُـعرف بـإسـم إنـغرام engrams). إن كـلّ 
مـرحـلة مـن مـراحـل الـتدريـب تشـبه مـمحاة تـمسح الخـطأ تـلو اآلخـر إلـى أن يـتم الـوصـول إلـى الـنقطة الـتي تـصبح فـيها السـبورة أو 

العقل خاليني من جميع األفكار الخاطئة والنماذج املؤملة أوالضارة التي تمَّ اكتسابها في املاضي.

رونالد هوبارد



اإليــك بــتاريــخ ٢٢ أكــتوبــر مــن عــام ١٩٦٥. وفــي الــعام ١٩٧١ قــام املــدعــو جــون روجــر 
هـــينكينز - وهـــو عـــضو ســـابـــق فـــي إيـــكانـــكار- بـــتشكيل حـــركـــة مـــنفصلة ومـــوازيـــة تحـــمل 

إسم ”حركة الوعي الروحي“. 
فـــي ١٧ ســـبتمبر مـــن عـــام ١٩٧١، تـــوفـــي تـــويتشـــل إثـــر نـــوبـــة قـــلبية فـــي فـــندق فـــي 
مـــنطقة ســـينسيناتـــي، أوهـــايـــو. وقـــد روى أعـــضاء مـــن الحـــركـــة أنَّ وفـــاتـــه كـــانـــت تـــرجـــمة 
. انـــتقلت بـــعد ذلـــك عـــباءة الـــقيادة إلـــى مـــعلم  12للتحـــرر مـــن ”عجـــلة األربـــعة وثـــمانـــون“

 . (Darwin Gross) 13اإليـك الـثانـي والسـبعون بـعد الـتسعمئة، وهـو دارويـن غـروس

تـزوج األخـير مـن أرمـلة تـويتشـل وقـاد إيـكانـكار ملـدة 
عشــر ســنوات. انــتهى الــزواج املــذكــور بــالــطالق فــي 
عــام ١٩٧٨ إثــر صــراع هــائــل عــلى الســلطة، وقــد تــمَّ 
عـزل غـروس عـن السـلطة فـي عـام ١٩٨١ وحـل محـله 
، الـــــــــــذي  (Harold Klemp) 14هـــــــــــارولـــــــــــد كـــــــــــليمب

أصـبح أحـدث مـعلم إيـك حـيّ. فـي وقـت الحـق أطـلق 
غـــــــروس حـــــــركـــــــًة جـــــــديـــــــدة تـــــــحت مُـــــــسمى ”الـــــــتعالـــــــيم 
ـه لــم يُــعتبر فــيما بــعد ذلــك  الــقديــمة لــلمعّلمني“. إال أنّـَ

معلماً رسمياً لإليك. 
يــــعتبر الــــثانــــي والعشــــرون مــــن أكــــتوبــــر ١٩٩٠ أهــــم 
مـوعـد فـي الـتاريـخ الـروحـي لـقادة اإليـك وأعـضاءهـا، 
ــه تـــّم تـــكريـــس مـــعبد اإليـــك فـــي تـــشانـــهاســـن  حـــيث أنّـَ
فــي واليــة مــينيسوتــا. وفــي الــعام عــينه وضــع املــؤتــمر 
الـعاملـي للمجـموعـة خُـططاً لـبناء حـرمٍ جـامـعيّ روحـي. 

12 عجــلة األربــعة وثــمانــون (Wheel Of 84): وهــي عــبارة اســتخدمــها بــول تــويتشــل لــيصف الــدورة الــالمــتناهــية مــن الــتقمص 
(إعـادة الـوالدة). للخـروج مـن هـذه الـدورة يـجب عـلى املـرء أن يتخـلص مـن كـّل الـكارمـا الـسيئة وذلـك مـن خـالل الـتجارب املـتعددة 
للخــروج مــن الجســد (راجــع اإلســقاط النجــمي). يــتّم اخــتزال هــذه الــعملية إلــى حــّد كــبير مــن خــالل مــقابــلة وإتــباع تــعالــيم مــعلم 

اإليك الحيّ.

13 دارويـن غـروس (Darwin Gross): وهـو مـعلم اإليـك الـحي الـذي يحـمل تـرتـيب ٩٧٢، وقـد خَـَلف بـول تـويتشـل بـوصـفه زعـيماً 
إليــكانــكار بــعد مــوت تــويتشــل فــي عــام ١٩٧١. حــصل غــروس عــلى لــقب فخــري وهــو ”املُــعلِّم اإللــهي فــي عــصرنــا؛ أروع نــموذج 

للرجال، وأنبل النبالء“

14 هـارولـد كـليمب (Harold Klemp): أصـبح املـذكـور فـي أكـتوبـر مـن عـام ١٩٨١، مـعلم اإليـك الـحي الـذي يحـمل تـرتـيب ٩٧٣ 
فـي إيـكانـكار. نـشأ كـليمب فـي مـزرعـة فـي ريـف واليـة ويـسكونـسن. الـتحق بـعد ذلـك بـالـجامـعة فـي مـيلووكـي وفـورت وايـن فـي واليـة 
إنــــديــــانــــا، ومــــن ثــــمَّ الــــتحق بــــالــــقوات الــــجويــــة األمــــريــــكية. اعــــتقد كــــليمب أن دوره ومــــهمته هــــما جــــذب الــــناس إلــــى اهلل. كــــان دائــــم 
اإلنـشغال بـالـسفر وعـقد الـندوات وكـتابـة الـكتب وإرسـال الـرسـائـل. مـن مـيزات أسـلوبـه الـتعليمي الـفكاهـة والـتطبيق الـعملي. نـجح 

كليمب في إضفاء الطابع الغربي على حركة إيكانكار. وقد أّكد على أهمية مشاركة الناس في خدمة املجتمع. 

رسم من كتاب صيني النفصال 
الجسد الروحي عن الجسد املادي



وفــــي ســــبتمبر مــــن عــــام ٢٠٠٠ حــــصلوا عــــلى املــــوافــــقة لــــبناء الحــــرم الــــجامــــعي الــــذي 
يتضمن معبداً حياً الحتفاالت اإليكانكار الخارجية ومركزاً روحياً جديداً. 

املنظمة 

15إن مــــعلم اإليــــك الــــحيّ هــــو قــــائــــد أو مــــا يــــعرف بــــماهــــانــــتا (mahanta) مــــنظمة 

اإليــكانــكار. يــوجــد مــركــز لــإليــكانــكار تــقريــباً فــي كــل واليــة مــن الــواليــات املتحــدة وكــذلــك 
فــي الــعديــد مــن الــبالد (انــظر إلــى املــوقــع اإللــكترونــي املــرفــق أدنــاه). يــعقد األعــضاء 

املنتسبون إلى إيكانكار ندوات محلية أو إقليمية بشكل منتظم. 

ّلي  15 مــاهــانــتا (mahanta): هــو مــعلم اإليــك الــذي حــقق مــنزلــة ”التجــلي الــحيّ هلل“، وبــالــتالــي فــهو يــعرف كــّل شــيء، وهــو كُــ
القوة، ويسمو على القيود األخالقية والقوانني البشرية.

صورة ملعبد اإليك في تشانهاسن



التعاليم 

إن جـــوهـــر تـــعالـــيم إيـــكانـــكار مـــبني عـــلى ثـــالثـــة مـــبادئ أســـاســـية وهـــي: أوالً، الـــروح 
هــي جــوهــر أزلــيّ لــيس لــه بــدايــة أو نــهايــة. تــعيش بــشكل مســتقل عــن األعــباء املــاديــة 
للجســد. ثــانــياً، ســوف يســتوطــن املــؤمــنون املُخــلِصون بــإيــكانــكار فــي بــعد روحــي فــي 
نـــهايـــة املـــطاف. ثـــالـــثاً، الـــروح خـــفيفة وال عـــبء لـــها وهـــي مـــوجـــودة فـــقط فـــي الـــحاضـــر. 
وبــالــتالــي فــإن اإلســقاط النجــمي/املــاورائــي هــو الــوســيلة الــتي تســتطيع مــن خــاللــها 

الروح التمتّع باستقاللها عن الجسد. 
كـما هـو الـحال مـع الـعديـد مـن الـِفَرق الـديـنيّة، فـإنَّ أعـضاء إيـكانـكار يـعتقدون أنـهم 
الــــوحــــيدون الــــذيــــن يــــمتلكون املــــعرفــــة عــــن الــــطريــــق الــــصحيح إلــــى اهلل. أمــــا عــــن بــــقية 
الــــديــــانــــات األُخــــرى فــــإنــــها ال تــــعكس إال أجــــزاء مــــن الــــحقيقة اإللــــهية، إال أنَّ الــــحقيقة 

الكاملة تتجلى بوضوح من خالل إيكانكار. 
جــــــوهــــــر الهــــــوت اإليــــــكانــــــكار هــــــو أن الــــــنفوس تــــــصعد إلــــــى املســــــتويــــــات املــــــاورائــــــية 
أوالنجــــمية (أي إلــــى عــــوالــــم آلــــهة اإليــــك) ســــعياً وراء مــــلكوت الــــسماء حــــيث يُــــقيم اإللــــه 
. يـــرتـــقي الـــتلميذ (تـــشيال Chela) عـــبر ســـلسلة مـــن اثـــنتي  (Sugmad ســـوغـــماد)16

عشـر طـبقة أو مسـتوى. ويـتم تحـديـد كـل مسـتوى مـن هـذه املسـتويـات مـن خـالل صـوت 
مـميز يُـسَمع فـي تـلك الـطبقة وحـدهـا. املسـتويـات األربـعة األولـى هـي الـعوالـم املـاديـة. 
ويــجب عــلى الــتشيال (أي الــتلميذ) أن يــكتسي بــعدد مــن االجــساد أو (األغــلفة) وذلــك 
مـــن أجـــل الـــسفر عـــبر هـــذه الـــطبقات. كـــما يـــجب عـــلى املـــسافـــر أن يـــبحث عـــن مُـــرشـــدٍ 
يـأخـذه عـبر هـذه املسـتويـات الـروحـية. هـؤالء املـرشـديـن هـم  مـعلمي اإليـك. عـلى سـبيل 
املــــــثال، وبحســــــب تــــــعليم تــــــويتشــــــل فــــــإن ريــــــبازار تــــــارزس (Rebazar Tarzs) كــــــان 

واحداً من معلمي اإليك. 
فـــــي املســـــتويـــــات املـــــاديـــــة يـــــكون الـــــتشيال (الـــــتلميذ) قـــــادراً عـــــلى مـــــمارســـــة الـــــوجـــــود 

17الثانئي املكان (bilocation) واإلسقاط النجمي/املاورائي.  

16 سـوغـماد (Sugmad): وهـو إسـم ”اهلل“ فـي اإليـكانـكار. كـان تـويتشـل يُـعّلم بـأن سـوغـماد هـو قـوة الـحياة الـتي تـتدفـق وتـفيض 
بــــشكل مــــوجــــٍة صــــوتــــية تــــسمى إيــــك ”Eck“. ويــــمكن لــــلمرء أن يســــتفيد مــــن قــــوة ســــوغــــماد مــــن خــــالل الــــوجــــود الــــثنائــــي املــــكان 

(bilocation) وكذلك من خالل طرائق مختلفة أُخرى.

17 الـوجـود الـثنائـي املـكان (bilocation): واحـدة مـن الـطرق الـتي يـمكن مـن خـاللـها ملـعتنق اإليـكانـكار أن يـتقابـل مـع سـوغـماد 
(Sugmad). والــوجــود الــثنائــي هــو أكــثر مــن مجــرّد اســقاط نجــمي/مــاورائــي حــيث أنــها تــفترض وجــود الــشخص فــي مــكانــني 

منفصلني في الوقت عينه. 



وكـثيراً مـا نجـد تـلميحات وإشـارات إلـى املـسيح وغـيره مـن شـخصيات الـكتاب املـقدس 
 .(soul travel) عــــلى أســــاس أنــــهم قــــد انــــغمسوا فــــي مــــمارســــات الــــتجّول الــــنفسي
كــــتب تــــويتشــــل فــــي كــــتابــــه الــــذي يحــــمل عــــنوان، إيــــكانــــكار: مــــفتاح الــــعوالــــم الســــريّــــة. 

التالي:  
بحســب األنــاجــيل، إن يــسوع قــال: ”تــعال واتــبعني“. لــكن قــليلون هــم مــن 
ـه أرادهــم أن يــذهــبوا مــعه إلــى الــعوالــم األُخــرى. لــم  عــرفــوا مــا كــان يــقولــه، وأنّـَ
يـكونـوا ُمسـتعدِّيـن لـلقيام بـالـرحـلة، لـذلـك ابـتعد عـنهم، تـاركـاً رسـالـًة أبـديـة تـقول: 

18”أنا ماٍض ألُعدَّ لكم مكاناً.“ 

مـن بـني األشـخاص املـُدرَجـني فـي قـائـمة تـويتشـل لـلعظماء الـروحـينّي نجـد أفـالطـون، 
فـــــيثاغـــــورس، بـــــوذا، هـــــير كـــــريـــــشنا، هـــــومـــــر، دانـــــتي، شكســـــبير، ومحـــــمد. وقـــــد اّدعـــــى 

َ مــــن قِــــبَل تــــارزس لــــيكون  ـــه قــــد عُــــنيِّ تــــويتشــــل أنّـَ
معلم اإليك ال٩٧١. 

املســــتويــــات الــــثمانــــية املــــتبقية وفــــق املخــــطط 
الــذي وضــعه تــويتشــل هــي روحــية. وقــبل دخــول 
أول هــــذه املــــراحــــل فــــإن الــــتشيال يســــتغني عــــن 
جسـده أو جسـدهـا ويسـتأنـف الـرحـلة مـن خـالل 
19تـــوزا (tuza) أو الـــروح. ويـــسكن اإللـــه الـــذي 

يُعرف بإسم سوغماد في أعلى املستويات. إنَّ 
أعــــــظم طــــــموحــــــات الــــــتشيال (الــــــتلميذ) هــــــي أن 
20يــــصبح أحــــد األشــــخاص الــــصامــــتني الــــذيــــن 

يخــدمــون ســوغــماد فــي ”إدارة األكــوان وتــطبيق 
قـــوانـــينه وأنـــظمته“. لـــذلـــك فـــإن هـــدف الـــشخص 
املُخـــــــلِص لـــــــتعالـــــــيم اإليـــــــكانـــــــكار لـــــــن يـــــــكون أن 
يُــــصبح إلــــهاً ولــــكن أن يُــــصبح ”مــــعاونــــاً“ لــــإللــــه 
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19 تــوزا (tuza): وهــو املــصطلح الــذي يــشير إلــى الــروح فــي إيــكانــكار. ويــمكن لــلروح أن تــنفصل عــن الجســد املــادي مــما يُــنتج 
.(bilocation) الوجود الثنائي املكان

20 األشـخاص الـصامـتني: وفـق الـتعليم األُخـروي إليـكانـكار، فـإن رجـاء أي تـلميذ ”تـشيال“ هـو أن يـصبح فـي أحـد األيـام واحـداً 

مــن األشــخاص الــصامــتني، وهــم أولــئك الــذيــن يخــدمــون اإللــه ســوغــماد ويــقومــون بــتنفيذ إرادتــه إلــى األبــد. تــبدأ الــرحــلة مــن خــالل 
اتخاذ الخطوات الالزمة بالتدريب باتجاه الهدف املرتجى للتحّرر من الجسد املادّي.

طبقات الجحيم السبع 
وفق تعاليم إحدى الديانات الهندية القديمة املعروفة بإسم الجاينيّة



في عمله. وهذا هو املعنى األساسي ملصطلح إيكانكار. 
دوا اإليــــكانــــكار بــــتعليم الــــعديــــد مــــن الــــتقنيات لــــتمكني ”الــــتشيال“ مــــن  يــــقوم مُــــرشِــــ
اإلنــــــــــطالق فــــــــــي رحــــــــــلة الــــــــــروح، مــــــــــثل 
21الـــــتأمـــــل وتـــــرديـــــد املـــــانـــــترا والـــــتنويـــــم 

ي  والــــــــــــــــــتَــــغَــــشّــــ 22املــــــــــــــــــغــــنــــاطــــــــــــــــــيــــســــي 

23(trancing) إضـــافـــًة إلـــى حـــاالت 

الـــوعـــي الـــبديـــل. إن الـــصعوبـــات الـــتي 
تـــواجـــه الـــغالـــبية أثـــناء ســـعيهم إلدراك 
اهلل هـــــي أعـــــباء الجســـــد املـــــادّي. كـــــما 
أنَّ الـعقل يـشكل إعـاقـًة إضـافـية وذلـك 
ألنـــــــه يتســـــــبب بـــــــإشـــــــراك ”الـــــــعواطـــــــف 
الـخــــــــــــــــــمـسـة“ - الــــــــــــــــــشـهـوة والــــــــــــــــــغـضـب 
والــــــجشع واملــــــاّديــــــة والــــــغرور. ويــــــؤدي 

21 مــانــترا (mantra): هــي كــلمة أو جــملة تُــعطى بــالــلغة الــسنسكريــتية إلــى مُــعتنق الــتأمــل الــتجاوزي خــالل طــقس احــتفالــي. 

ويـــقوم املُـــتأمِّل بـــالـــتأمُّل فـــي هـــذا الـــشعار مـــرتـــني عـــلى األقـــل فـــي كـــل يـــوم عـــلى الـــرغـــم مـــن عـــدم مـــعرفـــته بـــاملـــعنى الـــحقيقي لهـــذه 
”الـــتعويـــذة“. وتـــقوم املـــانـــترا بـــدور الـــوســـيلة الـــتي يـــمر مـــن خـــاللـــها املُـــتأمِّل إلـــى مســـتويـــات مُـــختلفة مـــن الـــوعـــي لـــيصل إلـــى حـــالـــة 
الـغبطة املُـطلقة. فـي ISKCON (الجـمعية الـعاملـية لـوعـي كـريـشنا) يـرّدد املُـعتنقون تـعويـذة مـعينة بـإسـم كـريـشنا. يـتم اسـتخدام 

مصطلح املانترا عادةً لإلشارة إلى الترانيم أو الصلوات الدينية املُكرَّرة. 

22 الـتنويـم املـغناطـيسي (Hypotism): كـلمة مشـتقة مـن اسـم إلـه الـنوم الـيونـانـي هـيبنوس (Hypnos). الـتنويـم املـغناطـيسي 

هـــو مـــمارســـة تـــعمل عـــلى إدخـــال الـــشخص فـــي حـــالـــة مـــن الـــغيبوبـــة فـــي ســـبيل تـــحقيق الـــالوعـــي أو الســـتعادة ذكـــريـــات املـــاضـــي 
ويُســتخدم بــشكل شــائــع فــي السحــر والــتنجيم. أثــناء هــذه الــعملية يــؤمّـِـن املُــنوِّم لــلعميل إشــارة مــعينة تــساعــده عــلى الــتغلب عــلى 
رة فــي الــظهور دون عــوائــق. إن الــتنويــم املــغناطــيسي هــو مــمارســة طــبية  املــشاعــر األولــية والــخوف. حــينئٍذ تــصبح الــذكــريــات حُــ

مشروعة يستخدمها األطباء كوسيلة مساعدة في العالج النفسي.

23 الـغشية/الـنشوة/الـغيبة (trance): هـي حـالـة مـن الـوعـي املـتغير يـصبح بـموجـبها الـشخص ُمخـّدراً (نَـِعساً). وكـما هـو الـحال 

فـي الـتنويـم املـغناطـيسي، فـإن الـشخص الـذي يـكون فـي حـالـة الـنشوة يـختبر اإلسـترخـاء الـتام لـلجسم ولـلقدرات الحـركـية. كـما 
ويــتم زيــادة قــوى الــتركــيز بــشكل كــبير. إن الــشخص الــذي يــتغّشى يــكون قــادراً عــلى الــوصــول إلــى مســتويــات عــميقة مــن الــوعــي 
هة، حــيث  الــبديــل لــلعقل الــباطــن، عــادة مــا يــتم هــذا األمــر بــمساعــدة مُــعالــج. يــمكن لــلمعالــج أن يســتخدم مــا يُــعرف بــالــصور املُــوجّـَـ
يُطلب من الشخص الذي يحاول الدخول في حالة النشوة أن يتخيَّل صورة معينة ومن ثمَّ يُطلب منه أن يقوم بوصفها والحديث 

عنها. الغرض من ذلك هو تميكن الشخص من التواجه مع جوانب من املاضي الذي يتسبب باإلضطراب النفسي. 
يـــشير قـــامـــوس هـــوملـــان لـــلكتاب املـــقدس إلـــى أنَّ الـــغيبة هـــي تـــرجـــمة ملـــصطلح يـــونـــانـــي يـــعني بـــشكل حـــرفـــي ”تَـــغيُّر املـــكان“. يـــتم 
اســتخدام هــذا املــصطلح لــإلشــارة إلــى الــحالــة الــذهــنية لــلشخص الــذي يــعانــي مــن رّد فــعل عــاطــفي شــديــد تــجاه املُــحفّزات الــتي 
يُــعايــنها بــوصــفها صــادرةً عــن مــصدر خــارجٍ عــنه، حــيث أن نــتائــج هــذه الــغيبة هــي أحــاســيس بــصريــة أو ســمعية أو انــطباعــات 
حـسية مـختلفة. يـمكن أن تـكون الـغيبة وصـفاً لـلحالـة الـتي يـمّر بـها الـشخص عـند تـلقيّ إعـالنـات خـارقـة لـلطبيعة (إعـالن أو رؤيـة 
كــما فــي أعــمال الــرســل ١٠: ١٠؛ ١١: ٥؛ ٢٢: ١٧). يــبدو أن كــاتــب ســفر أعــمال الــرســل فــي وصــفه الخــتبارات بــطرس وبــولــس، 
كــان مهــتماً بــإظــهار أن الــغيبة كــانــت فــقط الــوســيلة لــإلعــالنــات اإللــهية، وقــد أوضــح لــوقــا الــبشير أن الــغيبة الــتي اخــتبرهــا كــل مــن 
بـــطرس وبـــولـــس قـــد وقَـــَعت لـــهما ولـــم تـــكن نـــتيجًة لـــعمل ذاتـــي قـــامـــا بـــابـــتداءه. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنَّ الـــفارق بـــني الـــغيبة والحـــلم 

والرؤية ليس واضحاً بشكل دائم.

رسم من القرن التاسع عشر للتنويم املغناطيسي



24اإلســــتسالم إلــــى هــــذه املــــشاعــــر الــــسيئة إلــــى تــــراكــــم الــــكارمــــا الــــسيئة، وهــــذا األمــــر 

. قـد يـوجـد  25يـشابـه َديْـنَاً مـتراكـماً يـجب تسـديـده مـن خـالل سـلسلة الـتناسـخ (الـتقمص)

للتجســدات الــسابــقة كــارمــا ســيئة لــم يــتم الــتكفير عــنها بــالــكامــل، ولــذلــك فــإن الــرّحــالــة 
الـروحـي وفـي أثـناء بـحثة عـن إدراك اهلل، قـد يـواجـه امـكانـية حـدوث دورات النـهائـية مـن 

إعادة الوالدة (التقمص). 
إن الــــــرّحــــــالــــــة الــــــروحــــــيّون الــــــحقيقيون هــــــم بــــــمثابــــــة 
”أنــاس خــارقــني“. أمــا أولــئك الــذيــن ال ينخــرطــون فــي 
الـترحـال الـروحـي فـهم بـمثابـة الـحيوانـات الـتي تـحارب 
اهلل. وفـــقاً لـــتعليم تـــويتشـــل، فـــإن أولـــئك الـــذيـــن يـــعانـــون 
مــن تــشوهــات جســديــة غــير قــادريــن عــلى أن يــصبحوا 

رّحالة روحينّي. 

اهلل وفق فكر إيكانكار 

يظهـــــر الـــــتأثـــــير الـــــهندوســـــي عـــــلى إيـــــكانـــــكار مـــــن 
خــــــــــــــــــالل مــــــــــــــــــفــهــومــــــــــــــــــهــا عــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــود 
. فــــاهلل هــــو فــــي كــــل شــــيء، لــــكن  (pantheism)26

املـــــرء ال يســـــتطيع أن يـــــعرف اهلل. اإللـــــه أو ســـــوغـــــماد 
يسـتوطـن فـي أعـلى املسـتويـات املـاورائـية أو النجـمية 

والـتي تـشكل مـحيطاً ال شـكل لـه، غـير شـخصانـي وغـير مـتناهـي مـن املـحبة والـرحـمة. 

24 الــكارمــا (Karma): وهــو مــا يــمثل قــانــون الــعدالــة الجــزائــي، حــيث تحــدد كــارمــا املــرء مــكانــه فــي املــراحــل املــتعاقــبة مــن دورات 

التناسخ. وتمثل الكارما القانون األخالقي للكون وهو الذي يجب أن يحاكم وفقه الجميع.

25 الــتقّمص أو تــناســخ األرواح (Reincarnation): تــترجــم بــشكل حــرفــي إلــى ”مجــدَّداُ فــي الجســد“، وهــي اإلعــتقاد الــقائــل 

بــأن الــروح بــعد املــوت ال تــدخــل فــي حــالــة وجــود أبــديــة بــل ”تــولــد مــن جــديــد“ بــشكل مــادّي. يــمكن الــقول بــشكل عــملي بــأنَّ جــميع 
يَع الـتي اشـتُقَّت مـن الـهندوسـية تُـعلِّم بـالـتقمص. كـل مـن حـركـة الـعصر الجـديـد، السحـر، الـويـكا وسـواهـا  الـديـانـات والـِفَرق والـشِّ
تـعّلم بهـذا الـتعليم. أمـا املـسيحية فـهي تـعّلم بـالتجسـد (تجسـد يـسوع املـسيح). وهـذا الـتعليم يـقول بـأنَّ يـسوع كـان هـو اإللـه الـذي 
اتخـذ طـبيعًة بشـريـًة. واألشـخاص الـذيـن يـختبرون ويـعيشون الـخالص هـم ”مـولـودون ثـانـيًة“ وهـذا املـصطلح يـشير إلـى الـوالدة 
الجـديـدة وذات الـطبيعة الـروحـية حـيث أنـهم يـولـدون بـاملـسيح ولـلمسيح بـاإليـمان. إال أنَّ املـوت الجسـدي يـفرق بـني الجسـد والـروح. 
فـالجسـد يـذهـب إلـى الـتراب إلـى وقـت الـقيامـة فـي حـني أن الـروح تـذهـب إلـى الـفردوس أو الـديـنونـة األبـديـة، وال تتخـذ شـكالً مـاّديـاً 

جديداً.

26 مـذهـب وحـدة الـوجـود (Pantheism): أصـل هـذه الـتسمية مشـتق مـن الـكلمتني الـيونـانـيّتني Pan ”كـّل“ و Theos ”اهلل“؛ 

أي أن الـترجـمة الحـرفـية سـتكون ”الـُكّل اهلل“. إن وحـدة الـوجـود هـي اإليـمان بـأنَّ اهلل هـو كـّل شـيء، وكـّل شـيء هـو اهلل. وفـق هـذا 
املـذهـب ال يـوجـد أي تـفريـق بـني الـطبيعة وبـني اهلل. فـاملـادة ليسـت سـوى امـتداد لـواقـع واحـد. يـتم تـبني أحـد أشـكال هـذا الـفكر فـي 

الديانة الهندوسية ومشتقاتها.

صورة لداروين غروس الذي كان 
 (MAHANATA)املهاناتا
إليكانكار طوال عشر سنوات.



تـــتدفـــق الـــحياة مـــنه وإلـــيه مـــن خـــالل مجـــرى (تـــيّار) اإليـــك. إن مـــعرفـــة اهلل ليســـت عـــلى 
ذات الـدرجـة مـن األهـمية مـن املـعرفـة عـن حـقيقة اهلل. فـاهلل بـبساطـة مـوجـود، ولـكنه غـير 
شـــــخصي (ال يـــــمتلك شـــــخصية) وهـــــو مـــــنفصل عـــــن اهـــــتمامـــــات األفـــــراد. إن الـــــشغل 

الشاغل لإلله غير الشخصي هذا هو خلود الحياة واإلبقاء على وجودها. 
27أمـا بـالنسـبة لـلمسيحية، فـاألمـر هـو عـلى الـنقيض مـما سـبق حـيث يـتم تـصّور اهلل 

. إن شـخصية اهلل  29فـي عـالقـته مـع خـليقته مـن خـالل مـصطلحي الـحضور والـسمو 28

تـوجـد فـي عـالقـة إلـهية مـثلثّة األقـانـيم بـني اآلب الـخالـق واإلبـن الـفادي والـروح الـقدس 
30املُعزّي واملُقدِّس. ال يوجد ما يشابه هذا املفهوم في إيكانكار. 

يسوع املسيح 

تُـــــــعّلم املـــــــسيحية بـــــــأن البشـــــــر قـــــــادريـــــــن عـــــــلى مـــــــعرفـــــــة اهلل ألن يـــــــسوع املـــــــسيح قـــــــد 
اســتعادهــم إلــى عــالقــة الشــركــة مــعه مــن خــالل املــوت الــكفاري عــلى الــصليب والــقيامــة 
الــتي تَــِبَعته. أمــا بــالنســبة لــتويتشــل، فــإن اهلل غــير مهــتم بــصالــح األفــراد، ويــتم تــقديــم 
فــــكرة كــــون يــــسوع هــــو تجســــد ألقــــنوم اإلبــــن عــــلى أنــــها فــــكرة ســــاذجــــة وغــــير مــــنطقية. 
ويـعتبر يـسوع مجـرد أحـد مـعلمي اإليـك الـذيـن ظهـروا فـي املـاضـي، ولـيس اإللـه الـذي 
لَِب وقــام مــن بــني األمــوات (تــيموثــاوس األولــى ٣: ١٦). عــلَّم  ”ظهــر فــي الجســد“ وصُــ
ــــه كـــــان ابـــــن  31تـــــويتشـــــل أن يـــــسوع كـــــان ابـــــن كـــــال نـــــيراجـــــان (Kal Nirajan) أي أنّـَ

الشيطان، وبأنَّه كان تشيال (تلميذ) منذ ما يقرب من مئتي عام. 

27 فــي اإليــمان املــسيحي يــتم الــتعبير عــن وجــود اهلل الــكلي مــن خــالل كــلمات ومــصطلحات مــختلفة مــثل مــصطلح ”املــالئ الــُكّل“ 

عــلى ســبيل املــثال وذلــك لــإلشــارة إلــى الــوجــود الــكليّ هلل، أي أنَّ كــّل شــي وكــلَّ مــكان هــو فــي حــضرة اهلل فــي كــّل وقــت. كــما يــتم 
ـه ال  اســتخدام مــصطلح الــسمو أو الــتعالــي وذلــك لــإلشــارة إلــى اخــتالف اهلل عــن خــليقته مــن حــيث الــطبيعة أو الــجوهــر، حــيث أنّـَ
ــه لـــيس جـــزءاً مـــن  يـــوجـــد أّي شـــيء مـــن األشـــياء الـــتي يـــمكن أن يـــتم تشـــبيهها بـــاهلل مـــن حـــيث الـــطبيعة فـــاهلل لـــيس مخـــلوقـــاً كـــما أنّـَ

خليقته.

28 الـحضور (Immanence): يسـتخدم الـالهـوتـيّون املـسيحيّون هـذا املـصطلح لـيشيروا إلـى قُـرب اهلل مـن خـليقته (وهـو يـتميز 

عــن الــسمّو). تتحــدث املــسيحية الــتقليديــة عــن كــل مــن الــحضور اإللــهي والــسمو اإللــهي لــوصــف عــالقــة اهلل بــالخــليقة. ونجــد أن 
العديد من الديانات غير املسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أنَّ حضور اهلل يُفقده سمّوه أو أنَّ سموُّه يُفقده حضوره.

29 الـسمّو (Transcendence): تـعليم وعـقيدة مـسيحية تـقليديـة تـقول بـأنَّ اهلل مـتميّز ومُـختلف عـن خـليقته. إن هـذا اإلنـفصال 

 .(Pantheistic) ليس واضحاً في الديانات الوحدوية

30 يُمكن الرجوع إلى مفهوم الهندوسية عن اهلل للمقارنة.

31 كال نيراجان (Kal Nirajan): هو اسم الشيطان أو روح الشر في إيكانكار. نظراً لوجود اإلرتباط الوثيق بني الشر 

واملادة، فإن كال نيراجان يسكن في أدنى املستويات املادية ويسعى بشكل دائم إلى منع روح التشيال (التلميذ) من اإلرتقاء 
إلى املستويات النجمية/املاورائية لئال تصبح واحدة من بني الصامتني. اعتقد بول تويتشل أن الشيطان هو والد اإليمان 

املسيحي.



الخطيئة 

الخـــطيئة فـــي إيـــكانـــكار تـــمتلك بـــشكل أســـاســـي ذات املـــفهوم الـــهندوســـي لـــلكارمـــا 
الـــسيئة الـــتي تـــمنع املـــرء مـــن اإلرتـــقاء فـــي املســـتويـــات النجـــمية/املـــاورائـــية. يـــنتقد بـــول 
تــويتشــل املــسيحية فــي مــا يــختص بــموضــوع الخــطيئة: ”كــل الــعقائــد الــتي تــعلم بــأن 
ـه يتطهــر مــن خــالل ظــهور املــسيح الــذي يــموت مــن  اإلنــسان مــولــود فــي الخــطيئة، وبــأنّـَ

 “ (kalistic) 33أجل خطايا اإلنسان، هي معتقدات كاليستية 32

كــال نــيراجــان هــو إلــه أدنــى وشــريــر يــوجــد فــي الــعالــم املــادّي األدنــى. وعــلى الــرغــم 
ـــه يــــمكننا أن نــــقول أن الــــدور الــــذي يــــلعبه كــــال  مــــن الــــتحفظ عــــلى هــــذا التشــــبيه، إال أنّـَ
نـــيراجـــان بـــالنســـبة ملـــعتنقي إيـــكانـــكار يشـــبه الـــدور الـــذي يـــلعبه الـــشيطان فـــي إعـــاقـــة 
املــــؤمــــنني ومــــنعهم مــــن الــــتوبــــة واإليــــمان بــــاملــــسيح. وهــــو يــــفعل ذلــــك مــــن خــــالل الــــكذب 
والخـــداع والـــتعالـــيم املُـــضلِّلة والـــتجارب، إن كـــال نـــيراجـــان يُـــبقي الـــروح فـــي حـــالـــة مـــن 

الجهل ملنعها من التحرر من العالم املادّي. 

الخالص 

إن الـــخالص بـــشكل أســـاســـي وفـــق فـــكر إيـــكانـــكار هـــو إدراك لـــسوغـــماد مـــن خـــالل 
34اإلرتــقاء فــي املســتويــات النجــمية/املــاورائــية إلــى الــوصــول إلــى املــكان الــذي تــسكن 

فـــيه. الـــعقاب عـــلى الـــكارمـــا الـــسيئة يـــتم مـــن خـــالل الهـــبوط والـــعودة إلـــى الـــعالـــم املـــاديّ 
والـتراجـع إلـى كـائـن أقـل مـثل صخـرة أو نـبات أو مـعدن. يـجب عـلى الـتشيال (الـتلميذ) 
أن يــعمل عــلى التخــلص مــن الــكارمــا الــسيئة مــن أجــل الــبدء فــي مــسيرة اإلرتــقاء إلــى 
كـــــائـــــن ذو أهـــــمية (بشـــــرّي) فـــــي املســـــتوى املـــــادي، ومـــــن ثـــــمَّ بـــــعد ذلـــــك لـــــإلرتـــــقاء إلـــــى 

املستويات الروحية األعلى. 

32 املعتقد الكاليستيّ (Kalistic belief): يقصد به املعتقد املبني على كال نيراجان أي أنَّه معتقد شيطانيّ.

 Paul Twitchell, The Shariyat-Ki-Sugmad (San Diego: Illuminated Way, 1970–71), 1:72.33

34 لـقد تـمَّ اسـتخدام ”تـسكن“ ولـيس ”يـسكن“ بـشكل مـقصود نـظراً لـكون سـوغـماد لـيس إلـها شـخصانـيا وهـو عـبارة عـن شـيء 

وليس شخص.



واجهــت املــسيحية شــكالً مــن أشــكال هــذا الــفكر فــي وقــت مــبكر مــن تــاريــخها فــي 
عــــــلم الــــــكونــــــيات األفــــــالطــــــونــــــي املُحــــــدَّث ألفــــــلوطــــــني. تــــــطّور هــــــذا الــــــفكر ليتخــــــذ شــــــكل 
، وهـي الـتعالـيم الـتي شـجبتها الـكنيسة املـسيحية عـلى اعـتبارهـا هـرطـقة،  35الـغنوصـية

وال ســـيما مـــن خـــالل الـــقالـــب املـــسيحي لـــها الـــذي دعـــا إلـــيه ڤـــاالنـــتينوس (١٣٦-١٦٥م) 
ومــــرقــــيون (املــــتوفــــى حــــوالــــي عــــام ١٦٠م). كــــان الــــغنوصــــيّون الــــيونــــانــــيون والــــفالســــفة 
ُدد، قـــبل فـــترة طـــويـــلة مـــن تـــويتشـــل، قـــد وضـــعوا ُمخـــطَّطا وجـــوديـــاً  األفـــالطـــونـــيّون الجُـــ
يـتوزع فـيه الـكون بـأكـلمه عـلى مسـتويـات مـختلفة، حـيث أن الـعالـم املـادّي الجسـدي هـو  
األدنــى واألردأ، فــي حــني أن املســتوى الــروحــي هــو األعــلى واألرقــى. كــان اإللــه الــذي 
خـلق الـكون املـادّي هـو اإللـه الـخالـق. ولـكن اإللـه األعـلى كـان عـبارة عـن الـكيان اإللـهي 
املــــــوجــــــود فــــــي الــــــبُعد الــــــسماوي غــــــير املــــــعروف واملــــــوجــــــود خــــــارج الــــــكون. كــــــتب اآلبــــــاء 

ل  35 الــــغنوصــــيّة (Gnosticism): يُشــــتق الــــلفظ مــــن األصــــل الــــيونــــانــــي Gnosis (γνῶσις) الــــذي يــــعني املــــعرفــــة، وقــــد شــــكَّ

الــغنوصــيّون فــي الــقرن املــيالدي الــثانــي شــيعًة ديــنية دافــعت عــن امــتالك مــعرفــة ســّريــة، حــيث اّدعــى أنــصارهــا أن هــذه املــعرفــة 
تـجعلهم مـتفّوقـني عـلى املـسيحينّي الـعاديـني. نـشأت هـذه الحـركـة مـن فـلسفات وثـنية سـبقت املـسيحية وانـطلقت مـن بـابـل وسـوريـا 
والـيونـان (مـقدونـيا). وقـد امـتلكت الـغنوصـية تـأثـيراً كـبيراً فـي الـكنيسة املـُبكرة وذلـك مـن خـالل الجـمع بـني الـفلسفة الـوثـنية وبـعض 

السحر/التنجيم والديانات الغامضة اليونانية بجانب العقائد الرسولية املسيحيّة. 
تُـــــشّكل الـــــنظرة الـــــثنائـــــية (dualism) الـــــفرضـــــية األســـــاســـــية لـــــلغنوصـــــية. حـــــيث أّن اآلب األســـــمى قـــــد انـــــبثق مـــــن عـــــالـــــم الـــــروح 
”الــصالــح“. ومــنه انــبثقت كــائــنات محــدودة مــتعاقــبة وهــي ”األيــونــات (aeons)“، واحــدة مــن بــني هــذه األيــونــات هــي ”صــوفــيا“ 
الــتي أنــجبت خــالــق الــكون املــادّي (اهلل الــخالــق). وقــد خــلق هــذا اإللــه الــخالــق الــعالــم املــادي (وبــالــتالــي خــلق الشــّر) إضــافــًة إلــى 

له.   جميع األشياء العضوية وغير العضوية التي تُشكِّ
لَّم الــغنوصــيون املــسيحيون مــن أمــثال مــرقــيون (املــتوفــى حــوالــي الــعام ١٦٠ لــلميالد) وڤــالــنتينوس أن الــخالص يــأتــي مــن أحــد  عَــ
لسة عـــن قـــوى الـــظالم الشـــريـــرة لـــينقل املـــعرفـــة الســـريّـــة (gnosis) ويحـــّرر األرواح الـــنورانـــية  األيـــونـــات - املـــسيح - الـــذي أتـــى خِـــ
األسـيرة مـن الـعالـم املـادّي األرضـي إلـى الـعالـم الـروحـي األسـمى. عـلى الـرغـم مـن أنَّ املـسيح قـد ظهـر كـإنـسان، إال أنّـَه لـم يتّخـذ 

أبداً جسداً بشرياً ـ وبالتالي فإنَّه لم يختبر العواطف البشرية أو الضعف البشري.  
ـه كــان مــحور الــعديــد مــن رســائــل  تــشير الــبعض مــن األدلــة إلــى نــشوء شــكل أولــيّ مــن الــغنوصــيّة فــي الــعصر الــرســولــي، حــيث أنّـَ
العهـد الجـديـد (كـولـوسـي، الـرسـائـل الـرعـائـية، يـوحـنا األولـى). يظهـر الجـدل األكـبر املـضاد لـلغنوصـية مـن خـالل كـتابـات إيـريـناوس 
(حـــوالـــي ١٣٠-٢٠٠م)، وتـــرتـــليانـــوس (حـــوالـــي ١٦٠-٢٢٥م)، وهـــيبولـــيتوس الـــرومـــيّ (حـــوالـــي ١٧٠-حـــوالـــي ٢٢٥م) وقـــد ُوصـــف 
الـغنوصـيّون بـالهـراطـقة ولـطاملـا تـمَّ اعـتبارهـم كـذلـك مـن قِـبَل املـسيحينّي املسـتقيمي اإليـمان األوائـل. وتـخضع الـغنوصـية حـالـياً إلـى 
َدت فــي نــصوص  نــجع حــّمادي فــي مــصر بــني ١٩٤٥- ١٩٤٦م. تــدَّعــي  الــكثير مــن األبــحاث وخــاصــة بــعد اإلكــتشافــات الــتي ُوجِــ

العديد من الفرق الدينية واملجموعات التي تتبع السحر/التنجيم امتالكها بعض التأثّر بالغنوصية القديمة.



املسيحيّون األوائل من أمثال ترتيليانوس، إيريناوس وهيبوليتوس الروميّ بشّدة ضّد 
36الغنوصية وأدانوها على اعتبارها هرطقة. 

تـــختلف املـــصطلحات الـــتي اســـتخدمـــها تـــويتشـــل عـــن تـــلك الـــتي الـــشيفرات املـــبهمة 
الــــتي اســــتخدمــــها الــــغنوصــــيّون الــــقدمــــاء، لــــكن املــــفهوم مــــتشابــــه. وقــــد حــــدَّد تــــويتشــــل 

الخالص األعظم على أنَّه الهروب من عجلة األربعة والثمانني. 
تشــتمل الــحياة وفــق تــعالــيم إيــكانــكار عــلى أربــعة مــناســك وطــقوس رئــيسية تُــسمى 
”إحـــــتفاالت الـــــحياة“. تشـــــتمل عـــــلى مـــــراســـــم الـــــتكريـــــس (لـــــألطـــــفال)، شـــــعيرة الـــــعبور 

(للمراهقني والشباب)، حفل الزفاف وحفل التأبني. 

الخالصة 

إن إيــــكانــــكار هــــي فــــي الــــحقيقة ديــــانــــة انــــتقائــــية. لــــقد اقــــترضــــت بــــشكل كــــبير مــــن 
الـــغنوصـــية والـــصوفـــية والـــهندوســـية والسحـــر/الـــتنجيم إضـــافـــًة إلـــى عـــدد مـــن املـــصادر 
األُخـرى. أصـدر هـارولـد كـليمب عـدد مـن الـكتب، وهـو ال يـزال يـقوم بـإصـدار الـعديـد مـن 
الـكتب واملـقاالت. وهـو يـسافـر حـالـياً فـي جـميع أرجـاء الـعالـم ويُـقوم بـإلـقاء املـحاضـرات 
وعــقد الــندوات والتجــمعات. الــسمة الــعامــة الــتي تــسيطر عــلى لــقاءات ونــدوات كــليمب 
تحـــمل عـــنوانـــاً فـــرعـــياً مـــن مـــوقـــع إيـــكانـــكار الـــرســـمي وهـــو: ”ديـــانـــة نـــور وصـــوت اهلل“. 
يـــتضمن مـــوقـــع إيـــكانـــكار روابـــط ملـــواقـــع إيـــكانـــكار الـــرديـــفة فـــي تـــسعة عشـــر دولـــة عـــلى 

األقل. 

36 الـــنظرة الـــثنائـــية (dualism): مـــصطلح يُســـتخدم لـــوصـــف الـــتشّعب الـــغنّوصـــي واألفـــالطـــونـــي الحـــديـــث بـــني الـــروح واملـــادة. 

وكـبديـل عـن الـنظرة الـتوافـقية إلـى الجسـد أو الجسـد والـروح عـلى أنـهما منسجـمان، يـعتقد أصـحاب الـنظرة الـثنائـية أن الجسـد 
والـروح هـما فـي  حـالـة مـن الحـرب بـعضهما مـع بـعض. إضـافـًة إلـى ذلـك يـتم الـنظر إلـى الجسـد عـلى أنّـَه شـّر ويـعمل ضـدَّ الـروح. 
كــــان املــــانــــويّــــون (Manichaeism) يــــمتلكون نــــظرة ثــــنائــــية. وقــــد تــــأثّــــرت الــــتقالــــيد الــــنسكية داخــــل الــــكنيسة املــــسيحية بــــاملــــيول 
يَع والـــفرق الـــديـــنية املـــعاصـــرة الـــتي تـــتبنى الـــنظرة الـــثنائـــية بـــشكل أو بـــآخـــر. إال أنَّ املـــسيحيّة  الـــثنائـــية. ويـــوجـــد الـــعديـــد مـــن الـــشِّ
التقليدية ترفض النظرة الثنائية التي تقول بأنَّ الجسد أو الخليقة هي شريرة في حني أن الروح هي صالحة. بل تقول بأنَّ كّل 
ّداً ألنَّ اهلل هــو مــن خــلقها (ابــتداًء مــن الــتكويــن ١: ١). كــما أنَّ الــكتاب املــقدس يُــعلِن أن الخــطيئة شــّر (رومــية  الخــليقة حــسنٌة جِــ

١٧: ٧) وليس الجسد أو املاّدة. 
املــانــويّــة (Manichaeism): هــي الــفلسفة الــتي ابــتدأهــا مــانــي، وهــو فــيلسوف فــارســي مــن الــقرن املــيالدي الــثالــث، وقــد عــّلم 
بــالــثنائــية املتشــدِّدة الــتي يــوجــد فــيها صــراع أبــدي بــني الــنور والــظالم، الــخير والشــر، اهلل والــشيطان. كــان أوغســطني قــد تــبنى 
ـه بــعد تــحّولــه إلــى املــسيحية فــي وقــت الحــق، قــّدم دفــاعــاً بــارعــاً ضــّدهــا وذلــك مــن خــالل  الــفكر املــانــوي فــي ســنواتــه األولــى، إال أنّـَ
إظـهار تـعليم الـكتاب املـقدس الـقائـل بـأنَّ اهلل هـو املـصدر الـُكّلي الـقدرة لـكّل الـصالح، وبـأنّـَه مـن املسـتحيل للشـر أن يـسود، وإال 
ّلي الــقدرة. بــالنســبة ألوغســطني فــالشــر هــو غــياب الــخير. لــقد تــّمت مــواجــهة املــانــويــة فــي الــكنيسة فــي الــقرن  فــإنَّ اهلل لــن يــكون كُــ
الـسابـع، لـكنها عـادت لـلظهور مـن خـالل شـيع هـرطـوقـية أُخـرى مـثل الهـرطـقة الـبوغـومـيليّة (Bogomils) الـتي ظهـرت فـي الـقرن 
الــثامــن فــي األمــبراطــوريــة الــبيزنــطية، والهــرطــقة الــكاثــريــة الــتطهيريّــة (Cathari) الــتي ظهــرت فــي أوروبــا بــني الــقرنــني الــحادي 

عشر والثاني عشر.
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يـــوجـــد حـــوالـــي ٥٠،٠٠٠ عـــضو منتســـب إليـــكانـــكار فـــي أكـــثر مـــن ١٠٠ دولـــة (بـــناءً 
عـلى مـعلومـات الـصفحة الـرسـمية) ويـتم الـحصول عـلى الـعضويـة مـن خـالل طـلب يـتم 
تــقديــمه عــبر شــبكة اإلنــترنــت. ويــتم الــتجنيد الــشعبي مــن خــالل مجــموعــة مــتنوعــة مــن 
الـتقنيات بـما فـي ذلـك املـحاضـرات واإلعـالنـات املـبّوبـة والـكتب املـوضـوعـة فـي املـكتبات 
إضـافـًة إلـى املـنشورات املـجانـية. وتـدَّعـي إيـكانـكار أنـها ديـانـة غـير تـبشيريـة وذلـك أثـناء 

محاولتها الجتذاب الجماهير. 
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املجد هلل 

نـــصلي أن يـــكون هـــذا الـــعمل الـــبسيط ســـبباً ودافـــعاً لـــكم لـــلبدء فـــي دراســـة يـــومـــية 
لـــلغوص فـــي أعـــماق كـــلمة اهلل، لـــلتعرف عـــلى الـــرب اإللـــه الـــذي أعـــلن عـــن طـــبيعته وعـــن 

ه ووهبه لنا مجاناً.   الخالص الذي أعدَّه وأتمَّ

ال تــــترددوا بــــإرســــال اســــتفساراتــــكم و تــــساؤالتــــكم مــــن خــــالل الــــبريــــد اإللــــكترونــــي 
 info@reasonofhope.com :التالي

نـــدعـــوكـــم لـــزيـــارة مـــوقـــعنا اإللـــكترونـــي www.reasonofhope.com  لـــلتعرف 
عـــلى الـــكثير مـــن املـــواضـــيع الـــعلمية والـــتوراتـــية، كـــما يـــمكنكم الـــحصول عـــلى عـــدد مـــن 
الـكتب املـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها، والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ 

للكثير من األسئلة اإليمانية.  

صّلوا ألجلنا. 
فريق عمل في البدء.
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