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╝ 

اـرين, وكستعغ به, وهو ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ

 ـــــر افـــــُؽـــــُتـــــبـــــِص وع ظَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

ة ـَ ا  ََشَ

 

 

وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   َشـة جمؿوظة ٓباز افدَّ

 

 ُخالصة ـتاب:

 ؿيؾْ حِ  بقشوي ّس فؾؼِ  داءافػِ  ظؼقدة
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, وؿد أظؾن اهلل ادوت هو احلؽم اإلهلي ظذ اإلكسان اخلاضئظؼوبة ادوت: ]. 8, 7صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي: 

ُل ِمـَْفا »احلؽم مسبؼًا, وأنذر به اإلكسان  ـُ , وخضع فه ؼوط خضع اإلكسان هلذا احلؽمد افسُّ جرَّ وبؿُ (.  17:  2)تك « َمْوتًا ََتُوُت َيْوَم َتل

ؾَِّفا»بعده إذ أصبح  ّل افؽُ  ـُ هو افبؼاء « د افؽؾؿةدمسُّ »وادوت ظـد افؼديس أثـاشقوس ـام ذـره ذم ـتابه (. 2:  2مل  1« )َضِريق إْرِض 

ماذا ُيؿؽن أن تعـي ظبارة "موتًا َتوت" », وافعودة إػ افعدم مرة أخرى:  بسبب اخلطقةذم ؾساد ادوت إػ إبد بعد اختػاء صورة اهلل

اإلكسان افعاؿل ادخؾوق ـان جـس افبؼ ذم ضريؼه إػ اهلالك, «, », وفقس جمرد ادوت اجلسدي ؟شوى افبؼاء ذم ؾساد ادوت إػ إبد

 [.« ذم ضريؼفا إػ آكحاللوصـعة يد اهلل, ظذ صورة اهلل ـان ذم شبقؾه إػ آختػاء

د أن أـال آدم : ( ادوت افروحي1)أنواع ادوت: ]. 11-8صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  حدث هذا ادوت بُؿجرَّ

مة داؿة شعقا إػ آختباء ذم ُذظر اكؽٌت افعالؿة بقـفام وبغ اهلل. وهو يعـي آكػصال ظن اهلل. وحواء من افثَّؿرة ادُحرَّ , وَبَدل افصَّ

ا تػصل اإلكسان ظن اهلل: ؾآبن افّضال اظُتِز مقِّتًا وهو ذم د أنَّ اخلطقة هي موت روحي, َّٕنَّ ِـّ س يم حافة  من وجفه. وافؽتاب ادُؼدَّ

اَن َمقِّتًا َؾَعاَش اْبـِي هَ »اخلطقة, واظُتِز ؿد ظاد إػ احلقاة حغ رجع إػ أبقه. ؾؼد ؿال أبوه ظـه:  ـَ ب دالك 24:  15)فو « ذا  (. وؿال افرَّ

ا تػصل اإلكسان ظن اهلل(. 1:  3)رؤ « َأنَّ فَك اْشامً َأنََّك َحيٌّ وَأنَْت َمقٌِّت »ــقسة شاردس:  ٕنَّه ٓ , ؾاخلطقة هي موت روحي َّٕنَّ

ـام ؾؼد ُشؾطاكه ظذ . وؾؼد ـرامته وهقبته, ذم أنَّ اإلكسان ؾؼد صورة اهلليتؿثَّل هذا ادوت : ( ادوت إديب2). َشـة فؾظُّؾؿة مع افـُّور

د ظؾقه, باؿي اخلؾقؼة ـت مـه, وأصبحت احلقواكات ُمتؿثِّؾة ذم احلقة تتؿرَّ وُضِرَد اإلكسان أجضًا من اجلـَّة , وأخذت ُشؾطاكًا أن تمذيه فو َتؽَّ

ويعؿل فؽي يؽسب خبزه بعرق وجفه بعد أن ـان يلـل من ثامر اجلـَّة , إػ إرض افتي أصبحت تعصاه وتـبت فه صوـًا وحسؽاً 

وح ظن اجلسد: ( ادوت اجلسدي3). ويـعم بؽل ما ؾقفا َٕنََّك ُتَراٌب : »ويتحؾَّل اجلسد تـػقذًا فؾُحؽم اإلهلي, هبذا ادوت تـػصل افرُّ

ٍب َتُعودُ   [.كوع من ادوت إذ يبؼى اإلكسان ذم ادوت إػ ما َّنايةوهو أخطر : ( ادوت إبدي4)(. 19:  3)تك « وإَِػ ُتَرا

شة افتي ُخؾق ظؾقفا اإلكسان: ]. 11, 11صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  ورة ادُؼدَّ ه افصُّ ح أباء إوفون تشوُّ َِّ يو

شة افتي ُخؾق ظؾقفا اإلكسان كتقجة فؾخطقة ورة ادُؼدَّ ُشويّل )وادُعارصون تشويه افصُّ يس أثـاشقوس افرَّ  – 296, ؾقؼوفون: يؼول افؼدِّ

فوا  افشقطان وبؿشورة إبدية, إمور رؾضوا  إذ افبؼ, وفؽنَّ »(: م373 بب صاروا ,افػساد أمور إػ حتوَّ . «...أنػسفم ؾساد ذم افسَّ

ل ورؾضوا  احتؼروا ؾنذ افبؼ أما ,ؾساد ظدم ذم يبؼى أن وؿصد اإلكسان خؾق إذاً  ؾاهلل»: أثـاشقوس افؼديس أجضاً  ويؼول  اهلل ذم افتلمُّ

وا ُحؽم ادوت افذي شبق إكذارهم بهظوا ودبَّروا افؼَّ ٕنػسفم, واخس ورة فتي . ؾؼد اشتحؼُّ ومن ذفك احلغ مل يبؼوا بعد ظذ افصُّ

إنَّ ؾساد افطَّبقعة »افبابا صـودة افثافث: ويؼول ؿداشة «. وشاد ظؾقفم ادوت ـؿؾك. بل ؾسدوا حسبام أرادوا ٕنػسفم ُخؾُِؼوا ظؾقفا,

ورة اإلهلقة افتي ـاكت فه يوم ُخؾِق ؼوط بُؾغة أخرى تتَّػق وصورته ذم افبؼية مل يعد يتَِّػق مع افصُّ . هلذا كجد اهلل ُُياضبه بعد افسُّ

ء, مرجع شابق, ص)ؿداشة افبابا صـودة افث(« 19:  3اخلطقة, ؾقؼول فه: "ٕنَّك ُتراب وإػ تراب تعود" )تك  , 38افث: آدم وحوا

39.)] 
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يس أوؽسطقـوس )]. 12, 11صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  وح واجلسد: يؼح افؼدِّ ع بغ افرُّ ا  – 354افِّصِّ

اع هذا( م431 وح بغ افِّصِّ ء آدم) اختزا »: ؾقؼول واجلسد, افرُّ  ـجزاء ,تعصامها أصبحت افتي أجسادمها ذم جديداً  إحساشاً ( وحوا

يَّتفا ادُعربدة ؾافـَّػس. اهلل فعصقاَّنام صارم قطرة افتي ـاكت هلا من ؿبل ظذ اجلسد, وادُحتِؼرة خلدمة اهلل, ذم ُحرِّ ...  ُحرمت من افسَّ

وح )ؽل  ع اجلسد َّد افرُّ افبؼية كؼاوهتا ؾؼدت افطَّبقعة »ويؼول ؿداشة افبابا صـودة افثافث ذم هذا إمر: («. 17:  5وبدأ رصا

وح, ودخؾت ذم ُثـائقة معرؾة اخلر وافؼَّ , وظرؾت اخلطقة واختزهتا, وبساضتفا إوػ, إوػ ع بغ اجلسد وافرُّ ا هبطت . وذم افِّصِّ

فل أن ُُتطئ, افبؼية إػ ادُستوى اجلسدي كًا من افػساد, واكحدرت إػ ُمستويات ممشػة, ؾلصبح من افسَّ شة )ؿدا« وتوارثت أخوا

ء   [(.39, 38ص -افبابا صـودة افثافث: آدم وحوا

ُشويّل )]. 15صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  يس أثـاشقوس افرَّ  ادريرة اإلكسان حافة( م373 – 296ويصف افؼدِّ

ؼوط بعد  ادخؾوق افعاؿل اإلكسان ,فؾفالك ضريؼه ذم ـان افبؼ جـس. افػساد ظؾقفم واشتؼرّ  ,افبؼ ظذ ادوت اكتِّص»: ؾقؼول افسُّ

ؾادوت كال من ذفك افوؿت ؾصاظدًا ؿبضة َشظقة , وصـعة يد اهلل ـاكت ذم ضريؼفا فالكحالل, فالختػاء ضريؼه ذم ـان اهلل صورة ظذ

ب من ُحؽم افـاموس, ظؾقـا باحلؼقؼة بشعة وؽر . وافـَّتقجة حقث إنَّ اهلل هو افذي وَعه بسبب اخلطقة, وـان من ادُستحقل افتَّفرُّ

 [«ٓئؼة.

ُشويّل )]. 21صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  يس أثـاشقوس افرَّ  اهلل شامح فو أنَّه( م373 – 296ويذـر افؼدِّ

 ظذ حؽؿه أصدر أن بعد إذ ,ـاذباً  يصر تؽؾَّم بعدما اهلل أنَّ  فو ُمرظبًا, أمراً  ـان»: يؼول إذ ,ـالمه ذم صادق ؽر اهلل فؽان ,اإلكسان

ى إن موتاً  يؿوت بلن اإلكسان , إذا حدث بعد أن ؿال اهلل إكَّه ٓبد أن كؿوت ومل كؿت. ٓ يؿوت اإلكسان بل تبطل ـؾؿته ,افوصقة تعدَّ

 [.«فؽان اهلل ؽر صادق

 : ٕنَّ افذي أخطل ذم حّق إكساكاً جيب أن يؽون ( 1) واصػات افػادي:مُ ] .23-21صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي: 

أن يـفزم افعدو فو مل يؽن افذي هزمه  ؿؽن بعدلٍ ما ـان يُ حؼًا, » م(:212 – 141) إيريـاوسيس وذم هذا يؼول افؼدِّ . اهلل ـان إكساكاً 

ة تسَّ  ,إكسان موفود امرأة ؿؽن أجضًا أن يُ , إكسان مفزومى جـسـا ذم ادوت من خالل وـام تردَّ  ,ؾط ظذ اإلكسان ذم افبدايةٕنَّه بامرأ

 (2) «ِّص ظذ ادوتهؽذا أجضًا بنكسان كـال افـَّ , ِّص ظؾقـاوـام أنَّه بنكسان كال ادوت افـَّ . ـتِّصكرتػع ثاكقة إػ احلقاة بواشطة إكسان مُ 

, من آدم إػ آخر إجقالارة ؽر حمدودة تؽػي حلؿل ورؾع خطايا ـل افبؼ ذم مجقع ـان ٓبد من ـػّ : جيب أن يؽون ؽر حمدود

ِـّ  بائح تؽػي, ٕنَّ ؾاظؾقتفا حمدودة.ور. هلذا مل تؽن افذَّ هُ افدُّ  جيب أن » ده كقاؾة إنبا موشى أشؼف افشباب, إذ يؼول:وهذا ما يم

نبا موشى: افتجسد كقاؾة إ) .«ٕنَّ خطقئته موجفة كحو اهلل ؽر ادحدود, ٕنَّ ظؼاب آدم ؽر حمدود وأبدي, يؽون افػادي ؽر حمدود

: ٕنَّه إذا ـان افػادي خاضئًا وشًا بال خطقةدُّ جيب أن يؽون ؿُ  (3)(. 16ـم, ص 2115اؾتؼاد إهلي, أشؼػقة افشباب, افؼاهرة, يـاير 

يس أوؽسطقـوس وظن هذا إمر يؼول افؼدِّ  ؟ ػرةؾؽقف يستطقع أن يػدي ؽره؟ أخقس أظؿى يؼود أظؿى يسؼطان ـالمها ذم ُح 

 ,اشتؾزم إمر وشقطًا يؽون وحده من اجلـس افبؼي, ة ـبرة بغ اهلل واجلـس افبؼيوَّ بعد أن أؿامت اخلطقة هُ » م(:431 - 354)
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ؿؽـه أن حيؿل افعؼوبة بع فؽي يُ هذا بافطَّ , ويـتِّص ظذ ادوت: جيب أن يؼبل أن يؿوت بنرادته( 4) «ويؿوت بدون خطقة ويعقش يوفد

بل ٓبد أن يؽون ؿادرًا ظذ أن يؼوم ثاكقة . وإٓ يؽون ادوت ؿد اكتِّص ظؾقه, أن ٓ يبؼى ذم ادوت إػ افـفاية وإهمّ . ويؿوت ظن افبؼ

َِّ يُ  .ؾتؼوم ؾقه افبؼية وحتقا من جديد أن : ـاك أمران رضوريانهُ » م( ؾقؼول:431 – 354يس أوؽسطقـوس )ح هذا إمر افؼدِّ و

َِّ يُ  :جيب أن يؽون خافؼاً ( 5). «وأن ٓ يستؿر مائتاً  ,يصر مائتاً  جيب أن يؽون » ح هذا كقاؾة إنبا موشى أشؼف افشباب, إذ يؼول:و

 [.(16ـص - كقاؾة إنبا موشى, افتجسد اؾتؼاد إهلي) «ؿؽـه دمديد ضبقعة اإلكسان مرة أخرىيُ , افػادي خافؼاً 

ُشويّل )]. 29, 28صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  يس أثـاشقوس افرَّ ح افؼدِّ َِّ  أن ُيؿؽن ٓ أنَّه( م373 – 296وُيو

ل أن أحد مؼدور ذم يؽن مل»: ؾقؼول ,كػسه اهلل ؽر أحداً  ادُخؾِّص يؽون  من خؾق افذي كػسه ادُخؾِّص شوى ؾساد ظدم إػ افػاشد حُيوِّ

, ومل يؽن إٓ افذي هو صورة أب, مل يؽن ذم مؼدور أحد آخر أن ُيعقد خؾق افبؼ فقؽوكوا ظذ صورة اهلل ية ـل يشء من افعدمافبدا

, ومل يؽن ُُمؽـًا أن ُيعؾِّم افبؼ ظن أب ويؼيض ظذ ظبادة إٓ ربـا يسوع ادسقح افذي هو احلقاةُُمؽـًا أن ُيْؾبِس احائت ظدم ادوت 

ُشويّل )«. فُؽّل افذي هو ابن أب افوحقد احلؼقؼيإٓ افؽؾؿة افّضابط اإوثان  يس أثـاشقوس افرَّ (: م373 – 296ويؼول أجضًا افؼدِّ

ورة تؾطَّخت إذ» ورة صاحب ُحُضور من ؾالبد وأزيؾت, اخلارج من بإدران اخلشب ظذ ادـؼوصة افصُّ  ُيساظد فؽي ,ثاكقة كػسه افصُّ

ّشام مًا فصورته ؾنكَّه حتى اخلشبة افتي ُرِشؿت ظؾقفا ٓ ُيؿؽن أن ُتؾؼى اف دمديد ظذ افرَّ ورة ظذ كػس افّؾوحة اخلشبقة, ٕنَّه إـرا صُّ

شم.  د ظؾقفا افرَّ د خؾؼة اإلكسان وظذ هذا ادثال ظقـه أتى إػ ظادـا ابن أب افُؽعِّ افؼداشة إذ هو صورة أببعقدًا, بل جُيدَّ , فؽي جُيدِّ

ده بؿغػرة اخلطايا ـام يؼول هو كػسه ذم اإلكجقل: "َجاَء فَِؽْي َيطُؾَب َوُُيَؾَِّص َما َؿْد َهَؾَك", ومافذي ُخؾق  ة ظذ صورته, وجُيدِّ ن مرَّ

اَن َأَحٌد ٓ ُيوَفُد ِمْن َؾْوُق" )يو  ـَ وإكَّام ؿصد  (, وهو ٓ يؼصد هبذا ـام طـُّوا افوٓدة من امرأة,5, 3:  3أجل هذا ؿال أجضًا فؾقفود: "إِْن 

ث ظن إظادة مقالد افـَّػس ودمديد خؾؼفا ظذ مثال صورة اهلل.  [«افتَّحدُّ

احلّل افوحقد وإوحد أن يؽون افػادي احلّل افوحقد وإوحد: إذن, ]. 25, 24صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي: 

وهو افوحقد . وهو افوحقد افذي بال خطقة. ؾفو افوحقد ؽر ادحدود: مجقعفاكعم ؾفو افوحقد افذي تـطبق ظؾقه افؼوط , هو اهلل بذاته

د اهلل. إذن, ؾافذي اخطل هو اإلكسان, وفؽـَّه فقس إكساكاً . اخلافق ويؼبل ذم هذا , أي يلخذ جسدًا إكساكقاً , احلّل افوحقد هو أن يتجسَّ

َّ أن يػعؾه. اجلسد ُحؽم ادوت بدًٓ من اإلكسان ٍُ د ذم ملء افزمان وهذا هو ما  , من أجل كجاة اإلكسان ابن اهلل أؿـوم افؽؾؿة ادُتجسِّ

يس أثـاشقوس هذه افـُّؼطة, ؿائاًل:  ح افؼدِّ َِّ , ٓ ُيؿؽن أن يبطل بلي ضريؼة أخرىإذ رأى افؽؾؿة أنَّ ؾساد افبؼية, »من ادوت. وُيو

هلذا أخذ فـػسه جسدًا ؿابالً  , وٕنَّه ابن أب, وت ٕنَّه ؽر مائتوأنَّه من ادُستحقل أن ُيؽابد افؽؾؿة اد, إٓ بادوت ـؼط ٓزم

بل ويبؼى ذم ظدم ؾساد , ُيصبح ؿادرًا أن يؿوت كقابة ظن افُؽّل , حتى ظـدما يتَِّحد هذا اجلسد بافؽؾؿة افذي هو ؾوق افُؽّل , فؾؿوت

اد افؽؾؿة به  [.«بسبب احتِّ
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مانـقف تّم ؾداء اإلكسان ؟ اإلجابة: أوًٓ: ]. 78صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  د ابن اهلل افؽؾؿة ذم ملء افزَّ . دمسَّ

مان,  بائح فػؽرة افػداء بافدموذم ملء افزَّ موز وافذَّ خصقّات وافرُّ بائح افتي ُتذبح , وبعد أن أظدَّ اهلل إذهان بافـُّبّوات وافشَّ وفػؽرة افذَّ

وح افُؼُدس ومن افعذراء مريم, كسان اخلاضئبدًٓ من اإل د من افرُّ ؾوفدت يسوع ادسقح ابن اهلل افؽؾؿة , جاء أؿـوم آبن ودمسَّ

دًا من أجل إَتام افػداء واخلالص باحلؼقؼة افذي صاهبـا ذم ـل يشء ماظدا اخلطقة وحدها . وهؽذا جاء أؿـوم آبن بذاته ُمتجسِّ

 [, ـام شبق أن أوَحـا من ؿبل.د فقؽون فه جسد ؿاباًل فؾؿوتوـان ٓبد من افتَّجسُّ فإلكسان. 

ـان ٓ ُيؿؽن دخؾوق ما أن يؿوت »ويؼول ؿداشة افبابا صـودة ذم هذا إمر: ]. 29صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي: 

ّل خمؾوق حمدود1): ظن اإلكسان فسببغ ـُ م ـّػارة ؽر حمدودة ُتوذم افعؼوبة ؽر ادحدودة, فؾخطقة ؽر ( ٕن  , ؾال ُيؿؽن فه أن ُيؼدِّ

د أن يـزل اهلل إػ ظادـا , ؾقجب أن يؿوت اإلكسان. ( ٕنَّ احلُؽم َصَدر َّد اإلكسان2)ادحدودة.  وـان احلّل افوحقد هو افتَّجسُّ

م ـّػارة ؽر حمدودة دغػرة مجقع خطايا افـاس ذم مجقع إجقال. ؾفو من حقث ٓهوته ؽر حمدود ـنهل, موفودًا من امرأة . ُيؿؽـه أن ُيؼدِّ

)كقاؾة إنبا صـودة )ؿداشة افبابا صـودة افثافث .« وهو من حقث كاشوته ُيؿؽـه أن يـوب ظن اإلكسان ادحؽوم ظؾقه ذم دؾع ثؿن اخلطقة

 [(1971بإنبا رويس, يـاير  ـؾريؽقةاإلحافقًا(: ُدُروس روحقة من ادقالد وافغطاس, افؽؾقة 

ؾقب, وفقس بلي ]. 84, 83صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  ؾقب بافّذات ؟ حاذا مات افسقد ادسقح بافصَّ حاذا افصَّ

مال من خالل ؾؽر أباء إوفغ وادُعارصين: ُشويّل  ضريؼة أخرى ؟ اإلجابة: ُكجقب ظذ هذا افسُّ يس أثـاشقوس افرَّ يؼول افؼدِّ

ؾقب ـان أصؾح وشقؾة فؾؽّػارة وافػداء:  دًا ظذ أنَّ افصَّ ِـّ ّل ُضُرق ادوت إخرى ؟ مل تؽن ُهـاك »ُمم ـُ ؾقب بافّذات بغ  حاذا افصَّ

ما مل يؿت موت افؾعـة افذي هو ٕنَّه إن ـان ؿد أتى فقحؿل ظـّا افؾعـة ؾؽقف ـان ُُمؽـًا أن يصر فعـة ضريؼة أخرى أصؾح من هذه, 

ؾقب ـام هو مؽتوب لُّ َمْن ُظؾَِّق َظَذ َخَشَبةٍ " افصَّ ـُ ب ؾدية ظن اجلؿقع, 23:  21, تث 13:  3" )ؽل َمؾُعوٌن  (, وأجضًا إذا ـان موت افرَّ

ط )أف  ظوة فألمم, 14:  2وبؿوته كؼض حائط افعداوة ادتوشِّ ا إفقه فو مل ُيصؾب؟ ٕنَّه ظذ ؾؽقف ـان ُُمؽـًا أن يدظوك( وصارت افدَّ

ؾقب ؾؼط يؿوت اإلكسان وهو باشط ذراظقه عب . افصَّ ب أن حيتؿل هذا ادوت ؾقبسط يديه حتى بافقد افواحدة جيتذب افشَّ هلذا ٓق بافرَّ

د آثـغ ؾقه, افؼديم وبإخرى جيتذب إمم اَن ُمْزِمعًا َأْن َيُؿوَت" )يو . وهذا هو ما ؿافه بـػسه: "ُمِشراً إػ َأجَِّة ِمقَتة وُيوحِّ :  12ـَ

ر اهلواء ,(33 قطان إػ أشػل وُيطفِّ ب فقطرح افشَّ امء, جاء افرَّ وبلي موت ـان , ـان ٓبد أن يتّم هذا بادوت, وُُيقِّئ فـا افطَّريق كحو افسَّ

ؾقب؟ ؾنذ ُرؾَِع هؽذا, ُيؿؽن أن يتّم شوى بادوت افذي يتّم ذم اهلواء قطان ومن خبث إرواح ضفَّ , أظـي بافصَّ ر اهلواء من ُخبث افشَّ

" )فو  افـَّجسة بجؿقع أنواظفا
ِ
اَمء ِق ِمَن افسَّ ْقَطاَن َشاِؿطًا ِمْثَل اْفَزْ امء18:  11ـام يؼول: "َرأجُت افشَّ وهؽذا «. ( وؾتح ضريؼًا جديدًا فؾسَّ

يس أثـاشقوس أنَّ افسقد ادسقح َؿبَِل ادوت هبذه افطَّ  ح افؼدِّ َِّ ( فقدظوكا مجقعًا 2( فقحؿل ظـّا افؾعـة. )1ريؼة فألشباب أتقة: )ُيو

امء.3إفقه, ُيودًا وأُمًا. ) ء, وُُيقِّئ فـا افطَّريق كحو افسَّ ر اهلوا قطان إػ أشػل, وُيطفِّ  [( فقطرح افشَّ
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فون وادُ ]. 91صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  م أباء إوَّ عارصون, أشبابًا ظديدة دوت ادسقح وهؽذا ُيؼدِّ

فا:  ؾقب بافّذات أمهَّ ( ٕنَّ ادسقح أراد أن 3), وأـثرها ظارًا. ( ٕنَّه أراد أن يؿوت بلصـع ادقتات2). ( فقحؿل ظـّا فعـة اخلطقئة1)بافصَّ

ؾقب, 4. )يرؾعـا معه إػ أظذ ح أنَّه افؽاهن ( ٕنَّ بؿوت افصَّ َِّ بقحةُأتقح فؾؿسقح أن ُيو ؾقب, 5. )وافذَّ ُأتقح فؾؿسقح ( ٕنَّ بؿوت افصَّ

ؾقب, 6. )أن يوَح أنَّه ادقت وافؼائم امئقغ( ٕنَّه بؿوت افصَّ ح أنَّه صافح إرَقغ بافسَّ َِّ ( ٕنَّ بؿوت 7. )ُأتقح فؾؿسقح أن ُيو

ؾقب,  ؾقب من اف8. )ُأتقح فؾؿسقح ُؾرصة ثالث شاظات إلَتام افعؿلافصَّ جرة, ( ٕنَّ افصَّ . وهؽذا ـان وادسقح هو صجرة احلقاةشَّ

ؾقب هو افوشقؾة ادُـاشبة جدًا فؾػداء.  [موت افصَّ

د آباء افؽـقسة ظذ ]. 135, 134صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي:  ِـّ , ذم ـثر من موت ادسقح كقابة ظن اجلؿقعوُيم

شافة إػ ديوجـ وس من : وبذل ابـه ؾدية ظـّا, محل بـػسه آثامـا»قتس )أواخر افؼرن افثاين ادقالدي(: ـتاباهتم, مثل ـام ورد ذم افرِّ افُؼدُّ

ر, أجل إئؿة . ٕنَّه أي يشء ـان ُيؿؽن أن يسس ؽر احائت من أجل احائتغ, افبار من أجل افػاشدين, افذي بال فوم من أجل إَشا

ر شوى بابن اهلل افوحقد ؟ يا فؾُؿبادفة افعذبة !  ر وإثؿة أن كتزَّ أن ُتتػي َشور خطاياكا ؽر بّره, وبؿن ـان ُيؿؽن فـا كحن إَشا

ر افؽثرون من إثؿة بّز افواحد !, افؽثرين ذم افواحد افبار يس أثـاشقو«. وأن يتزَّ ُشويّل )ويؼول افؼدِّ  إذ»(: م373 – 296س افرَّ

مه ,اجلؿقع ظن ظوَاً  جسده بذل ؾؼد ادوت, ؾساد ؿصاص حتت اجلؿقع ـان : أوًٓ  وذفك ظؾقـا مـه صػؼة أجضاً  ؾعؾه هذا, فًب وؿدَّ

أخذ فـػسه جسدًا ؿاباًل »ويؼول أجضًا: «. , ثاكقًا: فؽي ُيعقد افبؼ ثاكقة إػ ظدم افػساد, وحُيققفم من ادوتد مات ؾقهؿ افُؽّل  ُيعتز إذ

اده "بافؽؾؿة" افذي هو ؾوق افُؽّل,  ً أن يؿوت بدًٓ من افُؽّل فؾؿوت, حتى باحتِّ إذ هو ـؾؿة أب, »ويؼول أجضًا: «. يؽون جديرا

 [«.وأن يؽون كائبًا فدى أب ظن افُؽّل , ويتلخَّم ظن اجلؿقع, بقعة إمر أن ُيعقد خؾق ـل يشءـان وحده ؿادرًا بطوؾوق افُؽّل, 

وجوبقة معؿودية ـام يسسصد إشتاذ افدـتور موريس بلؿوال أباء ظن ]. 119صـ -, مطابع افـُّوبار ظؼقدة افػداءبقشوي حؾؿي: 

غار فغسؾفم من اخلطقة إصؾقة , ويذـر ـثراً من إؿوال, ها بعضفا آخر ظذ وراثة اخلطقة إصؾقة وكتائجفاـدفقل , إضػال افصِّ

يس يؼول(: 38 – 36)موريس تاورضوس: اخلطقة إصؾقة واخلطايا افػعؾقة, مرجع شابق, ص (: م258 – 211) ـزياكوس افؼدِّ

 ؿد ـان وإن وافـِّعؿة, ادعؿودية ظن مـفم أحد ُيؿـع وٓ خطاياهم, صػح يلخذون يممـون إذ اهلل, أمام شابؼاً  أخطلوا افذين ـان إذا

ً فؾخطقة افؽامـة ؾقفم وتدكَّسوا هبا َؿره افذين ؾإضػال حُمصاة, ؽر خطايا ؾعل م ؽر ُمتػتِّح ومل ُُيطئوا ذم يشء وافذين كظرا

ا َشط فـوال اخلالص و, وصاروا ُمشارـي ادوت أدمي ػححيتاجون أجضًا إػ ادعؿودية َّٕنَّ خصقة بل , افصَّ فقس ظن اخلطايا افشَّ

د جمؿعـا "بلنَّه ٓ جيوز أن كؿـع أحدًا من ادعؿودية وكعؿة اهلل افذي هو صافح ورءوف باجلؿقع. إبوية ؾادعؿودية هي . وؿد حدَّ

غار (. 59اكوس: رشافة يس ـزي)افؼدِّ "« افذين بـوع ُخُصويص يستؿقؾون اكتباهـا وصالح اهلل, فؾجؿقع وخصوصًا فألضػال افصِّ

يس ؽريغوريوس افثقئوفوؽوس ) س وهو رَقع , ه افؼَّ ؾرصةؾق يلخذنّ  ؾال. ضػل ظـدك هل»(: م391 – 329يؼول افؼدِّ بل فقُؼدَّ

وح ُمـذ كعومة أطاؾره س فؾرُّ  [فوؽوس: خطاب ذم ادعؿودية(.ئويس ؽريغوريوس افثق)افؼدِّ « وفقُؽرَّ
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 ذم اخِلتام ......

 مؾَّ َش وَ  قهِ ؾَ ظَ   اهللُ ذَّ ل, وأن يؽون خافصًا فوجفه تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقه هدي كبقـا حمؿد َص ؿَ يتؼبَّل هذا افعَ كسلل اهلل أن 

ظوية ببـك آشتثامر  (,873179)احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿم , شاهم معـا بدظؽم دشاريعـا افدَّ

 ورية مِّص افعربقةافعريب, ؾرع مديـة كِّص, افؼاهرة, مجف

 دزيد من افتَّواصل:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  11211115654217ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, حمؿد صاهغ 

  كة تؼرير   http://tqrir.wordpress.comتابع ادزيد من أظامفـا ظذ ُمدوَّ

 احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصاحلات

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

