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اـرين, وكستعغ به, وهو ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ
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وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   َشـة جمؿوظة ٓباز افدَّ

 

 

 ُخالصة ـتاب:
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 ممفِّف هذا افؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿغ حتذير:

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل ]. 356, 355صـ - افتَّجسُّ

د أّي تغقر ذم اجلوهر اإلهلي ؽر ادُتغرِّ ؟ د,  أحدث افتَّجسُّ د هو ُؿدرة ج: مل يطرأ أي تغقر ظذ اجلوهر اإلهلي بسبب افتَّجسُّ ؾافتَّجسُّ

مان دون أّي تغقر ضرأ ظذ اجلوهر اإلهلي, من ُؿُدرات اهلل دؾاهلل . َطَفَرت ذم ملء افزَّ د هو هو اهلل ؿبل افتَّجسُّ , ورضب بعد افتَّجسُّ

ًٓ ظذ هذا ؾؼال:  ؾافتغرُّ . هو ؿادٌر أن خيؾق وؿتام أراد. إنَّ صػة افُؼدرة ظذ اخلؾق موجودة أصاًل ذم ضبقعة اهلل»كقاؾة إنبا بقشوي مثا

ا مل تؽن موجودة ثّم دخؾت إػ حقِّز افوجود د. حدث ذم اخلؾقؼة َّٕنَّ , هو ظؿل من أظامل حمبَّة اهلل فؾخؾقؼة من أجل خالصفا افتَّجسُّ

د أيًضا هو إحدى ُؿُدرات اهلل ؾؽام أنَّ اخلؾق هو ُؿدرة موجودة ذم اهلل ثّم َطَفَرت ذم افوؿت ادُـاشب. ؾاحلُّب ذم اهلل ُمـذ إزل , ؾافتَّجسُّ

ق بواشط د فقس هو إَاؾة جديدة إػة أؿـوم آافتي تتحؼَّ  ضبقعة اهلل, ٕنَّ ضبقعة اهلل مل ُتِضف إفقفا ادحبَّة افتي أظؾـفا بن. ؾافتَّجسُّ

ؾقب, وٓ ُأَقػت إفقفا افُؼدرة أن يظفر ذم اجلسد.   [.«فؽـَّفا ُؿُدرات ـائـة ؾقه وتظفر ذم افوؿت ادُـاشبظذ افصَّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وفؽن ظـدما ]. 102صـ - وحتؿقة افتَّجسُّ

د اإلهلي دًا ودسـاه بليديـا, كضجت افبؼية بافتَّجسُّ ثـا ظن وحداكقته مع أب, وظايـا بلظقــا اهلل ُمتجسِّ وأنَّه , وشؿعـاه بآذاكـا ُُيدِّ

وح افُؼُدس ادُـبثق من أب , وجاءت ؿّؿة )أي افّثاُفوث( تؼبل هذه افعؼقدة اإلهلقةظـدئذ اكػتح ذهن افبؼية وبدأت . شُرشل فـا افرُّ

ب يسوع.  [اإلظالن ذم معؿودية افرَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ظؼقدة افتَّثؾقث ]. 6صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

َت فؾتَّفؽُّ  م واهلُُجوم من افذين جيفؾوَّنا أو من أنصاف ادُتعؾِّؿغ افذين يػصؾون افتَّثؾقث ظن وافتَّوحقد من أـثر افعؼائد افتي تعرَّ

ا كعبد ثالثة آلفة ,افتَّوحقد ك وُيؽؿون ظؾقـا بافُؽػر, ؾقظـُّون أنَـّ قطان افذي يعسف . ويتَّفؿوكـا بافؼِّ تؾك افتُّفؿة افتي يتّزأ مـفا افشَّ

طة وجُمؿؾةواحلؼقؼة أنَّه . بوحداكقة اهلل ـا ُكعؾِّؿه ظـدما يؽون اإلكسان ذم دور افطُُّػوفة ؾنكَّـا ُكسؾِّم فه احلؼائق ُمبسَّ , وفؽن ظـدما يـؿو ؾنكَّ

رس إول ظن وحداكقة اهللبتػصقل أـز,   , وفؽن ظـدما كؿت وكضجت,  وهؽذا ظـدما ـاكت افبؼية ذم مرحؾة افطُُّػوفة تعؾَّؿت افدَّ

رس افثاين, د اإلهليوبإخّص بعد افتَّجسُّ  , إذ ـشف هلا ظن وحداكقته اجلامعة فؾوجود وافعؼل واحلقاة, أي أب أنعم اهلل ظؾقفا بافدَّ

وح افُؼُدس, وح  وآبن وافرُّ دًا, وشؿعته خُياضب أب وأب جيقبه, وأخذت مـه وظدًا بُحُؾول افرُّ وظايـت افبؼية آبن ُمتجسِّ

ّ افتَّثؾقث افذي ـان ُمغؾؼًا ظذ افبؼية ذم مرحؾة ادفدافُؼُدس متى صعد إػ شامه,  
ٌِ ؾنكَّه , وما زال ُمغؾؼًا ظذ ـّل إكسان جسداين ,ؾ

وس . وفذفك فـحذر يا إخويت من ُيعّد أمر شفل وفذيذ ٕوٓد اهلل افذين أصبح هلم ِظؼة وحقاة مع آبن وأبقه افّصافح وروحه افُؼدُّ

وحُماوفة إؿحام افعؼل ذم إمور افتي تػوق ُمستواه , وٓشقَّام َعف اإليامنذه افعؼقدة ادُحبَّبة فؾـَّػس, إمور افتي ُتعطِّل ؾفؿـا هل

, وفـحذر أيضًا من آجتفاد افبؼي وختّر إفػاظ افتي ُتواؾق اهلوى افعؼع, ؾام تسؾَّؿـاه ُكسؾِّؿه ٓ كؼدر أن كزيد ظؾقه, وٓ ـثراً 

ا ظـدما كخؾع هذا اجلسد املادي افذي ُيؿثِّل ؽاممة ـثقػةًا, كستطقع أن كحذف مـه صقئ  [.ؾنكَّـا شـستطقع أن كػفم أـثر ؾلـثر, وفـثق أنَـّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل يستطقع ]. 9, 8صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وبقـام ـان افػقؾسوف أؽسطقـوس مشغوًٓ بُؿحاوفة إدراك ذات اهلل, وؿد أجفد )...(  افغر حمدود ؟ افعؼل ادحدود أن ُيوي اهلل

وبدأ يلخذ بجردل صغر من ماء ظؼؾه ـثراً, وظـدمـا اشتسؾم فؾـَّـوم, كظر ذم حؾٍم ضػاًل يؾفو ظذ صّط افبحر. فؼد صـع ُحػرة صغرة, 

, وظـدما شلله أؽسطقـوس: ماذا تػعل يا ابـي ؟ أجابه وافطِّػل ٓ يُؽّف ظن حُماوٓته ,متألت وؾاَتاافبحر ويضع ذم احلُػرة حتى 

حقـئذ شؿع صوت . فؽن هذا من ادُستحقل يا ابـيأؽسطقـوس:  هل ُتساظدين يا شقدي ذم كؼل ـّل ماء افبحر إػ حػريت هذه ؟افطِّػل: 

يس أؽسطقـوس: ؾقه أن ُيدرك وُيوي اهلل افغر حمدودوهؽذا يا أؽسطقـوس ظؼل اإلكسان ادحدود يستحقل ظ: يؼول فه إنَّ . ؾؼال افؼدِّ

وح افُؼُدس افّساـن ؾقـا ُيؿؽـه وحده أن , ظؼل اإلكسان ادحدود ٓ يستطقع أن ُُيقط بغر ادحدود أو يستوظبه وفؽن مع ذفك ؾننَّ افرُّ

 ٌِّ يس باشقُيـر بصائركا وجيعؾـا ُكدرك حؼقؼة هذا اف ر َعقف, وفساكـا أَعف, »ؾقوس افؽبر: . وؿال افؼدِّ ؾؿن إنَّ ظؼؾـا ادُػؽِّ

ءإػ ُظؿق اهلل تتَّصل ». ؿال صوؾر افـّعاميت: «إشفل ؿقاس افبحر ـّؾه بؼدح صغر ظن أن ُكدرك ظظؿة اهلل ؽر ادُدرـة بافعؼل افبؼي

ؿوات ؾامذا ظساك أن تػعل ؟  أظؿق من اهلاوية ؾامذا تدري ؟ أضول من إرض ضوفه أم إػ َّناية افؼدير تـتفي ؟ هو أظذ من افسَّ

 [«!؟ حمدود افغر اهلل ادحدود افعؼل ُيوي ؾؽقف(, 9 – 7:  11وأظرض من افبحر" )أي 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  واحلؼقؼة أنَّ ]. 10صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يس أؽسطقـوس: افؾُّغة افبؼية ظاجزة ظن افتَّعبر ظن إمور اإلهلقة ؾننَّ افؾُّغة افبؼية توجد إكَّـا ظـدما كتؽؾَّم ظن اهلل, », ؾقؼول افؼدِّ

يس ؽريغوريوس أشؼف كقصص: «ظاجزة ظن افتَّؽؾُّم ظن اإلهلقات أي . ذم أّي موَع كتؽؾَّم ظن افالهوت ؾنكَّـا كجرحه», وؿال افؼدِّ

ؾافؾُّغة افبؼية ادحدودة ٓ ُيؿؽن أن تػي بحقٍّ ظن . ٕنَّه ٓ يوجد ذم افؾُّغة افبؼية ما يصف اهلل كػسه أو ُيعزِّ ظـه, كجرح اهلل

ّٓ تعبر ظاّم يستطقع افبؼ ؾفؿه وإدراـهاددفوٓت افؽامؾة اإلهلقة افتي هلل ؽر ادحدود  [.«, وفذا ؾفي إزاء افؽامٓت اإلهلقة فقست إ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل احلؼائق ]. 12صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وس ظبارة , وفؽـَّفا ؾوق ُمستوى افعؼل, احلؼائق اإليامكقة فقست َّد افعؼلج:  اإليامكقة َّد افعؼل ؟ ظن ؾؿثاًل  فو ُؿؾـا إنَّ افّثاُفوث افُؼدُّ

وس ذم ادسقحقة هو ظبارة ظن , ؾفذا َّد افعؼل, 1=  1+  1+  1 ؾفذا يتؿّشى مع , 1=  1×  1×  1وفؽن ظـدما كؼول أنَّ افّثاُفوث افُؼدُّ

ا فو ُؿؾـا إنَّ اهلل ُُيّب افؼَّ ؾفذا َّد افعؼل,  وإن ـاكت ـقػقة ذفك ؾوق ُمستوى افعؼل, افعؼل نَّ وفؽن ظـدما كؼول إ, ومثال آخر أنَـّ

ر مفام ظظؿت َشورهم واحلؼائق اإليامكقة . وفو أنَّه ؾوق ُمستوى افعؼل, ؾننَّ هذا يتؿّشى مع افعؼل, ويوّد ُرُجوظفم, اهلل ُُيّب إَشا

م يؼبؾوَّنا , وَةبافـِّسبة فؾعؼالكقغ ظؼقدة افتَّثؾقث وافتَّوحقد ُمعضؾة مرؾ. فؾعؼالكقغ تبدو ُمستحقؾة وفؽن بافـِّسبة فؾُبسطاء ؾنَّنَّ

د ؽر مؼبول ؾقب ظثرة, وألوهقة ادسقح بدظة, وافتَّجسُّ ؾاً , وافصَّ . مساـغ همٓء افعؼالكقون. أّما كحن واإلكجقل ٓبّد أن يؽون حُمرَّ

ب يسوع:  ق ؾقـا ؿول افرَّ امء وإرض, ٕنَّك أخػقت هذه ظن احلُؽامء وافُػفامء»افُبسطاء ؾنكَّه يتحؼَّ وأظؾـتفا  أمحدك أهيا أب ربُّ افسَّ

ؾـا ظذ ذاته 25:  11)مت  «فألضػال ٕنَّ َمْن من افـاس يعرف أمور اإلكسان إٓ روح »(, وكشؽر اهلل أنَّ روح اهلل افّساـن ؾقـا ُيعرِّ

 [(.11:  2ـو  1) «اإلكسان افذي ؾقه. هؽذا أيضًا أمور اهلل ٓ يعرؾفا أحد إّٓ روح اهلل
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل ]. 167, 166صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ّ  يعـي ُؽُؿوَفا أمام افعؼول
ٍِ ا  ّ هو ما ُُيرِّ إذهان وخيػى ظن ؟ ج:  ؿوفـا ظن ظؼقدة افتَّثؾقث وافتَّوحقد أَّنَّ

ٍِ كحن ٓ كؼصد بؽؾؿة 

ا كؼصد ما هو خمػي ظن إذهان اجلسدية, وما هو ؽامض وُفغز بال حّل , ُؼولافعُ  , وهو ذم كػس افوؿت مؽشوف ٕبـاء افـُّور, وفؽـَـّ

 ّ
ٍِ ه خلائػقه(, 16:  6يت 1) «شاــًا ذم كور ٓ ُيدكى مـه»ٕنَّه  ؾاهلل  ّ

ٍِ ب خلائػقه وظفده فتعؾقؿفم» وهو يؽشف  :  45)مز  «ٍُّ افرَّ

ّ افتَّثؾقث وافتَّوحقد (, ؾاد14
ٌِ هو إطفار احتقاج اإلكسان فؾؿعوكة اإلهلقة فُؼُبول هذه ؼصود بدظوة ظؼقدة افتَّثؾقث وافتَّوحقد ب

ً ظن ُؿُبول هذه افعؼقدة, افعؼقدة ب يسوع فتالمقذه إضفار: وبدون هذه ادعوكة يظّل افعؼل افبؼي ظاجزا ُأظطي فؽم », وهلذا ؿال افرَّ

ّ أن تعرؾوا 
ؿوات ٍِ امء وإرض, »(, وذم موؿف آخر ؿال: 11:  4)مر  «مؾؽوت افسَّ ا أب رّب افسَّ ٕنَّك أخػقت هذه أمحدك أهيُّ

ة أمامك. وافتػت إػ تالمقذه وؿال: ـلُّ يشء ؿد ُدِؾع ظن احلُؽامء وافُػفامء وأظؾـتفا فألضػال ٌَّ ا أب ٕنَّ هؽذا صارت اد . كعم أهيُّ

ّٓ أب وفقسإػَّ من أيب,  ّٓ آبن, أحد يعرف من هو آبن إ (, 22, 21: 10)فو  «ومن أراد آبن أن ُيعؾن فه, وٓ من هو أب إ

وس ّ ُيعؾـه آبن فـا ظن ضريق روحه افُؼدُّ
ٍِ وح افُؼُدس افّساـن ؾقـا هو افذي ُيـر ُظُؼوفـا فـؼبل وكػفم إمور اإلهلقة , ؾفو إذًا  ٕنَّ افرُّ

ب يسوع: افتي يصعب ظذ افعؼل افطَّبقعي ُؿُبوهلاافعافقة  ته», وؿال ُمعؾِّؿـا بوفس افرشول ظن افرَّ ٌَّ ّ مشقئته حسب م
ٌِ ؾـا ب  «إذ ظرَّ

 [(.9:  1)أف 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل يؼبل ]. 28, 27صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د افعؼل بلنَّه من ادستحقل أن يؽون ُهـاك أـثر من إهل واحدج:  فعؼل ؾؽرة وجود أـثر من إهل واحد ؟ا ِـّ ( اهلل هو 1), ملاذا ؟ يم

مدية. ؾبافتايل هو فقس اهلإً , وفه بداية وفؽـَّه فقس أزفقاً ؾسَـا جدًٓ بلنَّ ُهـاك اهلًإ آخر ا, ؾؾو افوحقد إزيل ٌَّ , ٕنَّ من ِصػات اهلل اف

امء ؾلين مؽان وجوده, ؾؾو اؾسَـا جدًٓ أنَّ ُهـاك اهلًإ آخر, ( اهلل ؽر حمدود مافئ ـّل زمان ومؽان2) , هل شقجد مؽاكًا ذم افسَّ

ا اإلهل أخر فه ادؼدرة ظذ ؾفل هذ, ؾؾو اؾسَـا جدًٓ بلنَّ ُهـاك اهلًإ آخر, ( اهلل خافق ـّل يشء3)فقسؽن ؾقه وُيباَش ُشؾطاكه ؟ 

فو ـاكت اإلجابة باإلجياب ؾال يصّح أن يؽون أّي  اخلؾؼة ؟ وهل اتَّػق اإلهلان ظذ اخلؾؼة ؟ وهل ؿام ـّل مـفام بجاكب ذم هذه اخلؾؼة ؟

حدمها ؾؼط ؿام بلظامل اخلؾؼة, , وفو ـان أوظدم آظتامد ظذ ـائن آخر, ٕنَّه من ِصػات اهلل آشتؼالل بافّذاتمـفام هو اهلل, ملاذا ؟ 

وٓ , ٕنَّ اهلل ٓ يؽون إَّٓ ؾريدًا ذم افعظؿة, يؽون هو اهلل إن مل يؽن اهلل واحدًا ٓ»ؿال افعاّلمة ترتؾقاكوس:  ؾام هو ظؿل آبن اإلهل ؟!

ّٓ من ٓ ُمساوي فه ّٓ واحدًا ُمػرداً , يؽون ؾريدًا ذم افعظؿة إ إنَّ كظام افؽون ووحدته خُيزكا بلنَّ اخلافق  .«ومن ٓ ُمساوي فه ٓ يؽون إ

, ؾؾو اؾسَـا جدًٓ ( اهلل َابط افؽّل وُمدبِّر ـّل يشء4)ٓبد أن يؽون واحدًا ٓ أـثر, ؾوحداكقة افؽون هي اكعؽاس فوحداكقة اهلل. 

, ( اهلل ؿادٌر ظذ ـل يشء5)من يؼبل اهلًإ مثل هذا ؟! و ؾلّي يشء شقُدبِّره ؟ أم أنَّه ُيتاج هو دن ُيدبِّر فه أموره ؟!أنَّ ُهـاك اهلًإ آخر, 

ع أهلة اخلقافقة ؟! حؼًا ؿال ادثل  يؼوى ظذ افثاين ؟! ؾنهّيامؾؾو اؾسَـا جدًٓ بلنَّ ُهـاك اهلًإ آخر,  وهل شـدخل ذم مرحؾة ِِصا

عبي:   [.«ادرـب افتي هلا ريِّسغ تغرق»افشَّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ـقف ]. 165, 164صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس اهلإً , وآبن اهلإً , يؽون أب اهلإً  ر أنـا كؼول أن ج: ؟  وٓ يؽون افثالثة ثالثة آلفة, وافرُّ مال يتصوَّ  1افذي يطرح هذا افسُّ

ر خاضئ, 1=  1+  1+  , وآبن ذم أب, أنَّ أب ذم آبن, وهذه هي احلؼقؼة, 1=  1×  1×  1ٕنَّ احلؼقؼة أنَّ , وهذا بافطَّبع تصوُّ

وح افُؼُدس هو روح أب وآبن ؿس, وافرُّ ؿس بافشَّ رة افشَّ ؿس, وحرا ؿس بافشَّ ؿس, وَوء افشَّ ؿس بافشَّ ـا كدظو ؿرص افشَّ . إكَّ

ا صؿس واحدة ٓ ثالثة ُصُؿوس,  وذم كػس افوؿت  [.وٓ يعسض ظاؿل ظذ هذا افؼول ادـطؼيكؼول إَّنَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  تشبقه ]. 47, 46صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ب ادعـى,  ووَعـا ؾقفا ثالثة ؿارورات هبا ُظُطور , فو ـان فديـا ُؽرؾة حُمؽؿة اإلؽالقوهو أنَّه )فوحداكقة افثافوث(: ُهـاك تشبقه ُيؼرِّ

وٓ يتؿقَّز ـّل ظطر ذم , وؾتحـا افؼارورات, ؾبعد وؿت كجد افُعُطور ؿد تطايرت فتؿأل ؾراغ احلُجرة بافؽامل, صديدة افتَّطاير وآكتشار

ً , وافتَّشبقه ُهـا مع افػارقثالثة ادُجتؿعة, , وافذي يدخل احلجرة يشّم رائحة افُعُطور افجزء من احلُجرة ٕنَّ افعطر اجلديد فقس ظطرا

َـّب من ثالثة أنواع من افُعُطور, بسقطاً  ـقب, إكَّام هو ظطر ُمر  [.بقـام اجلوهر اإلهلي بسقط بعقد ظن افسَّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أؿـوم أب هو ]. 63صـ - ة افتَّجسُّ

قة افوجود أو افؽقـوكة ذم اهلل يس باشقؾقوس افؽبر: ويـبوع إفوهة, أب هو مبدأ إفوهة. خاصِّ أب ـائن وفه », ؾقؼول افؼدِّ

وح افُؼُدسافؽقان افؽامل,  وح افُؼُدس ـعِّ هو أيضًا, وـامل ذم ـامل إفوهة )...( وافرُّ  , وآبن ـائنوهو جذر ويـبوع آبن وافرُّ

, وفذفك وردت بـػس افؾَّػظ ذم افؾُّغات افعربقة وافعزية ـؾؿة شامقة« أب» وـؾؿةَّد افّسابؾِّقغ(.  24)ِظظة « وتاّم ذم ذاته

بئقة واحلبشقة, وؿد وردت ـؾؿة  ة, مـفا 157ذم إناجقل « أب»وأرامقة وافػقـقؼقة وإصورية وافسَّ ذم إكجقل متى, ومخس  45 مرَّ

ة ذم إكجقل فوؿا, و  17مّرات ذم إكجقل مرؿس, و ة ذم إكجقل يوحـا.  90مرَّ ؾأب هو . تعـي إصل وافِعؾَّة إوػ« أب» ـؾؿةمرَّ

ؾفو أصل ـّل , بل هو افؽائن بذاته افواجب افوجود. وٓ توجد ِظؾَّة فوجوده, أب هو افِعؾَّة إوػ. وهو أصل افوجود, كبع افالهوت

وأؿـوم (. 6:  8ـو 1« )أب افذي مـه مجقع إصقاء وكحن فه: فـا إهل واحد» وبدوكه يستحقل تػسر افوجود, إصقاء وشبب وجودها

وس وس بدون اكػصال ظن ابـه وروحه افُؼدُّ ف.أب هو ُيؿثِّل صخص ذم افثَّاُفوث افُؼدُّ  [, ؾفو فه ُحرّية افتَّكُّ

د اإلهليمار مرؿس وافبابا بطرس: ــقسة افؼديسغ  جيب ]. 65, 64صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د افـُّطق بؽؾؿة ين: «, آبن» ؾننَّ هذا يؾػت كظركا إػ أؿـوم« أب» ُمالحظة أنَّه بُؿجرَّ ؾحقـام كتؽؾَّم ظن »ؾقؼول افبابا ـرفُّس ظؿود افدِّ

د ؾِؽرة وجود ـائن موفود, ثر ذم أذهان افّسامعغ ؾِؽرة آبنؾنكَّـا كُ , أب ؾحقـام كذـر افؽائن ادوفود ؾنكَّـا , وافعؽس صحقح, أي جُمرَّ

اه أخر, أي حقـام كؼول كجؾب إػ إذهان ذاك افذي يؾد ر آدمِّ َـّ اه ما, كتذ اهات, ؾحقـام كتؽؾَّم ظن ادمِّ . كػس افقء يـطبق ظذ آدمِّ

 [«. يذهب ؾؽركا إػ وجود يسارافقؿغ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افسقد ادسقح ]. 227صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٍُّ افتَّؼوى » هو اهلل افّظاِهر ذم اجلسد افؽائن ُمـذ إزل مع أبقه افّصافح هو اهلل افؽؾؿة (. 16: 3يت  1) «اهلل طفر ذم اجلسدظظقم هو 

وح افُؼُدس مان ُمـذ كحو ألػّي ظام ُوفَِد من افعذراء افّطاهرة مريم, وافرُّ ذ مـفا جسًدا بؼًيا من حلؿفا ودمفا, وذم ملء افزَّ افسقد . ؾاختَّ

 [.واحدة من ضبقعتغ خُمتؾػتغؾفو ضبقعة , وإكسان ـامل من جفة افـاشوت ذم وحدة ظجقبة, ادسقح هو إهل ـامل من جفة افالهوت

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افسقد ادسقح ]. 358صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ُهور ؿسمثل افوٓدة ادُستديؿة , وذم ـّل حلظة, وإػ ما ٓ َّناية, هو ابن اهلل ادوفود من أب ؿبل ـّل افدُّ عاع من افشَّ وفذفك , فؾشُّ

د مان خلالص اإلكسان, ُدِظي بابن اهلل ؿبل افتَّجسُّ افسقد ادسقح . إذن, أرشل اهلل ابـه موفوًدا من افعذراء مريم, وفؽن مّلا جاء ملء افزَّ

مدية من اهلل أب ٌَّ مـقة من افعذراء مريم, ُدِظي بابن اهلل بسبب وٓدته اف وهبذا كستطقع أن كؼول إنَّ فؾسقد , وفقس بسبب وٓدته افزَّ

ُهور: )أ( مقالد أزيلادسقح مقالدان:  ُهور, كور من كور, إهل », ـؼول ؿاكون اإليامن: من أب ؿبل ـّل افدُّ موفود من أب ؿبل ـّل افدُّ

مـي هو ابن إبراهقم ؾبحسب اد, من افعذراء مريم ذم بقت حلم افقفودية ُمـذ كحو ألػّي ظام: )ب( مقالد زمـي«. حق من إهل حق قالد افزَّ

ا ؿائاًل: وبحسب مقالده إزيل هو ـائن ؿبل إبراهقم وؿبل اخلؾقؼة بلٍها, وابن داود ب فريب: اجؾس ظن », بل ودظاه داود ربًّ ؿال افرَّ

مـي هو أصغر من يوحـا ادعؿدان بسّتة أصفر«. يؿقـي هذا هو افذي ؿؾت : », وبحسب مقالده إزيل ؿال ظـه يوحـابحسب مقالده افزَّ

امي ٕنَّه ـان ؿبع  [(.15: 1)يو « ظـه: إنَّ افذي يليت بعدي صار ُؿدَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل افسقد ]. 360صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وهو أيًضا اإلكسان , أّي أنَّه هو اهلل افؽامل ذم ٓهوته, قد ادسقح هو اهلل ادُتلنِّسافسج:  ادسقح هو اهلل أو ابن اهلل أو ابن اإلكسان ؟

ؾؾو كظركا إػ افسقد . ومن جفة افـاشوت هو ابن اإلكسان, ؾؿن جفة افالهوت هو اهلل وهو ابن اهلل(, إكساكقته) افؽامل ذم كاشوته

وإذا كظركا إػ افسقد ادسقح من جفة أؿـومقته وأنَّه موفود , اإلهلي ؾفو اهلل ادسقح من جفة جوهره اإلهلي أو ضبقعته اإلهلقة أو ـقاكه

 [.من أب ؾفو ابن اهلل

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أؿـوم آبن هو ]. 73صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, هو افعؼل إظظم. أو ُكطق اهلل افعاؿل, هو ظؼل اهلل افـّاضق. افقوكاين يعـي افعؼل ادُعزِّ ظن ذاتهوافؾُّوؽوس ذم إصل , افؾُّوؽوس

, ؾؽل حؽؿة هي أؿـوم آبن هو أؿـوم احلؽؿة إزيل. اهلل ظؼل ٓ َّنائي. هو افعؼل افؽائن ذم افّذات اإلهلقة. خافق مجقع افعؼول

ة مـه.   [(.1: 1)يو « وـان افؽؾؿة اهللذم افبدء ـان افؽؾؿة, وافؽؾؿة ـان ظـد اهلل, »ال ظـه اإلكجقل: افذي ؿ هو افؽؾؿة إزيلُمستؿدَّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وٓدة آبن من ]. 67صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

موفود أزيل )آبن( مع أزيل )أب( », ـؼول افبابا أثـاشقوس: ـان ؾقفا أب بدون آبنؾؾم متُر حلظة , أب فقس هبا شابق ومسبوق

. ٓ يستؼقم أن ُيؼال آب من ؽر أن يؽون فه ابن( أب) مل يدع. ٕنَّه مل يُؽن أب ؿّط إذ مل يؽن آبن, مـه بال بدء فؾوافد وٓ فؾؿوفود

وما ٓ روح فه ؾفو , وما ٓ ـؾؿة فه ؾفو هبقؿة, ٕنَّ من ٓ ظؼل فه ؾفو دابَّةأنَّ جوهر اهلل أصّم أخرس ظادم ظؼل وٓ ـؾؿة وٓ روح, 

وفد آبن من جوهر ٕنَّ م, وإنَّ آبن ـان من بعد أب ذم زمان, ؾؼد ـػر من ؿال إكَّه ـان بغ أب وموفد آبن زمان بسقط, مقِّت

ؾؼد دخـل افتَّغرُّ , موفودًا مـه, وؿبل ـّل بدء, وإن مل يؽـن آبـن مع أب من افبدء, وفقس ذم جوهر اهلل ؿديم وحديث, أب وضبقعته

 [«.ثّم صار بعد ذفك أباً . إذ فــم يؽن أبًا من ؿبل, ظؾـى ؿوام أب

د اإلهليأشئؾة حــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وٓدة آبن من ]. 69صـ - ول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؿس, إكَّام هي دائؿة ُمـذ إزل إػ إبد, أب مل تتّم ذم زمن ُمعغَّ واكتفت عاع من افشَّ , ؾال بدون اكؼطاع, ـوٓدة افـُّور من افـار, وافشُّ

 [توجد كار بال كور, وٓ صؿس بال ُصعاع.

د اإلهليـقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس: ـ إن ـان ]. 168, 167صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يُؽن  ومل, ؾأب مل يُؽن فه أباً , ٓ ُيؿؽن أن ُكطبِّق ِصػات افبؼ ظذ اهللج: يا أحّبائي,  ؾؾامذا ٓ َيؾِد آبن بدوره ؟, آبن ُوفَِد من أب

ّٓ آبن افوحقد اجلـس ؾؼط ٓ ؽر ّٓ دخؾـا ذم دائرة تـاُشل وتؽاُثر أهلة, وهؽذا آبن مل يُؽن وفن يُؽن يومًا أباً , فه إ وهذا يُزّج بِـا , وإ

ة افُؽػر ُشويّل ؿائاًل: ذم ُهوَّ مال, ؾلجاهبم افبابا أثـاشقوس افرَّ ؾافذي يبحث ُمتسائاًل:  إذن,». فؼد شلل ذم افؼديم أريوشقون ذات افسُّ

واب, وفؽن ـاّل, ملاذا مل يُؽن فًب وافد, ؾؾقبحث أوًٓ: ملاذا ٓ يؽون آبن وافدًا ٓ ابـاً  ومعء بؽّل , هذين إمرين بعقد ظن افصَّ

ؾننَّ آبن , هؽذا بـػس افطَّريؼة, اموأنَّه ٓ يستطقع أن يصر ابـًا ذم يوم من إي, ٕنَّه ـام أنَّ أب هو دائامً آب, أنواع افُؽػر واجلُُحود

ؾؽام أنَّ آبن ٓ يتغرَّ باـتساب . ٕنَّه ذم هذا يثُبت ويتَِّضح أنَّه رشم أب وصورته, وفن يصبح أبًا ذم يوم من إيام, هو دائامً ابن

بدون تغقر, فؽـَّه ؿد حصل ظذ ذاتقة من , ويظّل باؿقًا ـام هو ـذفك آبن ٓ ُيؿؽن أن يتغرَّ باـتساب ِصػات جديدة, ِصػات جديدة

ورة أيضًا شتتغرَّ ذم هذه احلافة, أّما إن ـان أب يتغرَّ أب وُُماثؾته فه.  . ؾنن ـان أب ؽر ُمتغرِّ ويبؼى هؽذا دائامً ـام ـاكت افصُّ

 . وري أيضًا أن تبؼى ُصورته ـام هي وفن تتغرَّ  22)ؾؼرة « وفذفك ؾفو فن يصر صقئًا آخر, أب إذًا ؾآبن هو ابن منهو, ؾؿن افَّضَّ

 [من ادؼافة إوػ(.

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ة ]. 71, 70صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ هل ُبـُوَّ

ة جمازية مثل ـثر من افُبـُّوات افتي  سافسقد ادسقح فًب هي ُبـُوَّ ة ادالئؽة هلل, ذـرها افؽتاب ادُؼدَّ أمام  جاء بـوا اهلل فقؿثؾوا » ـُبـُوَّ

ب ة آدم هلل(, 6:  1)أي « افرَّ س أو مل يذـرها, مثل: 38:  3)فو « بن اهللاآدم » وُبـُوَّ ( )...( ج: ُهـاك ُبـُّوات ـثرة ذـرها افؽتاب ادُؼدَّ

ة باخلؾؼة آدم ابن (, »8:  64)إش « . كحن افطِّغ وأنت جابؾـا, ـّؾـا ظؿل يديكرّب أنت أبوكا وأن يا: »ؾـحن أبـاء هلل باخلؾؼة: ُبـُوَّ
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ة بافتَّبـي(. 38:  3)فو « اهلل ئقل: مثؾام ـان موشى ابن ٓبـة ؾرظون, ُبـُوَّ ٍا ئقل ابـي افبؽر: »ومثؾام ؿال اهلل ظن إ ٍا (, 22:  4)خر « إ

 [(.1:  3يو  1« )حتى ُكدظى أوٓد اهلليّة حمبَّة أظطاكا أب أنظروا أ: »وكحن أبـاء اهلل بافتَّبـي

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل افسقد ]. 81صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٕنَّه ؾقه حلَّ ـّل , من جفة اجلوهر اإلهلي هو اهلل, ـقف ؟ وهو اهلل أيضاً , افسقد ادسقح هو ابن اهللج:  ادسقح هو ابن اهلل أم أنَّه اهلل ؟

ب يسوع من حقث اجلوهر ؾفو اهلل. ومن جفة إؿـومقة هو ابن اهلل, ِملء افالهوت وإذا كظركا إفقه من حقث إؿـومقة , إذا كظركا فؾرَّ

ـا كستطقع أن كؼول باإلمجال إنَّ مقـا رجل جّبار, وكستطقع أن مؽاكات ـبرة, ن, وِمثال ظذ هذا فو أنَّ ظؼل مقـا يتؿتَّع بؾفو ابن اهلل ؾنكَّ

 [كؼول بافتَّػصقل إنَّ ظؼل مقـا جّبار, وفقس ُهـاك ؾرق بغ مقـا وظؼؾه.

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ثـا ؿ]. 83صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ ؾقاًل هل حُتدِّ

وح افُؼُدس ؟ ج:  وس افؽائن ذم أب وافـّاضق بآبن واحلّي . ـّؾه حقاة ٓ موت ؾقه. اهلل هو احلقاةظن أؿـوم افرُّ اهلل حّي بروحه افُؼدُّ

ا ُمـذ إزل وإػ إبد بغر توؿُّف. بخاّصقته وح افُؼُدس يـبعث أو يـبثق من أب اكبثاؿًا ُمستؿرًّ , مثل اكبثاق احلرارة من افـار, ومن افرُّ

ب يسوع:  :  15)يو  «روح احلق افذي من ظـد أب يـبثق»افطَّبقعي أنَّه ٓ توجد حرارة بدون كار, وٓ كار بدون حرارة, وؿال افرَّ

ر أحد أنَّ اكومل يؽن ؾعاًل ؿد تّم ذم املايض واكتفى, وافػعل يـبثق ذم احلارض ادُستؿر(, 26 وح افُؼُدس من أب . وٓ يتصوَّ بثاق افرُّ

يس باشقؾقوس:  وح افُؼُدس يـبثق من أب, وهو ٓ يـػصل ظـه ؿّط, ويؼول افؼدِّ ؾال تػفؿّن »يضعه ذم ُرتبة ادخؾوؿات, ـاّل, ٕنَّ افرُّ

وح افُؼُدس وح افُؼُدس من أب أنَّ ذفك ـُصُدور يشء خارجي خمؾوق ! ؾنذا ُؿؾـا إنَّ افرُّ  -ؾؼد ُؿؾـا إنَّ حقاته , خمؾوق من اكبثاق افرُّ

ومن ـػر به وجبت ظؾقه , وبذفك كؽون ؿد ـػركا به, ؾال يؽون فه حقـئذ حقاة ذم ذاته, وُيصبح حقـئذ ؽر حّي, خمؾوؿة -شبحاكه 

وح افُؼُدس. وذم إصل افقوكاين, «افؾَّعـة ف بإفف وافالم) ظـدما يرد اشم افرُّ وح افُؼُدسيؽون ادؼصود به أؿـوم ا(, ُمعرَّ وظـدما , فرُّ

وح افُؼُدس( سدُ روح ؿُ ) يرد بدون أداة تعريف  [.يؽون ادؼصود به مواهب افرُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هو افػرق ]. 167صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

شويل هذا افسمال ؾؼال ُشئِل افباباج:  بغ افوٓدة وآكبثاق ؟ ح افػرق بغ , ٓ أظرف»: أثـاشقوس افرَّ َِّ س مل ُيو ٕنَّ افؽتاب ادُؼدَّ

ا بال صّك ُأُمور تػوق , هذه هي ظظؿة أباء افذين مل يؼحؿوا أنػسفم ذم ُأُمور ؽّض افؽتاب افطَّرف ظـفا. «افوٓدة وآكبثاق َّٕنَّ

يس يوحـا افّدمشؼي: إدراــا ؾفذا ما ٓ , فؽن ما هي ضبقعة هذا افػارق, فؼد ظرؾـا أنَّ ُهـاك ؾرؿًا بغ افوٓدة وآكبثاق», وؿال افؼدِّ

ٕنَّ إمور اإليامكقة افالهوتقة ٓ . وُهم هبذا أراحوكا, ؾؾم جيرؤ أحٌد أن جيتفد ذم هذا إمر ادخػي ظن أظقــا, «كػفؿه ظذ اإلضالق

 [.إكَّام ما تسؾَّؿـاه ُكسؾِّؿه بلماكة ـامؾة ودؿَّة ُمتـاهقة. جيوز ؾقفا آجتفاد بلّي صؽل من إصؽال

 



وع َظِصر افُؽتُب د و افتَّثؾقث حتؿقة حول أشئؾة [9] َمْؼُ  إول اجلزء - افتَّجسُّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼطع افبابا ]. 89صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ظي أنَّ أؿـومًا  وح », ؾقؼول: أظظم من أخرأثـاشقوس حرمًا ظذ ـّل من ُيؿقِّز بغ إؿاكقم  ويدَّ هؽذا ُكؼّر وكعسف أنَّ آبن وافرُّ

م, افُؼُدس ُمساويان فًب  [.«جوهر واحد وضبع واحد بافؼول وافػعل ؾؾقؽن حمروماً ( إؿاكقم افثالثة) وـّل من ٓ يممن وٓ ُيؼّر أَّنَّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هي ظالؿة ]. 51صـ - وحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس ذم أيت:  ـّل . ؾاجلوهر اإلهلي واحد ٓ أـثر: وحدة اجلوهرإؿاكقم افثالثة معًا ؟ ج: تتؿثَّل ظالؿة أب وآبن وافرُّ

ص صؾقب حؽقم: أؿـوم من إؿاكقم واجب افوجود , افثالثة ـّل مـفا واجب افوجود ذم ذات اهللواَح أنَّ إؿاكقم », ؾقؼول افُؼؿُّ

ل افوجودين أخرين  [.«ويؽتؿل ؿوامه هبام, ٕنَّ ـّل وجود مـفا يؽؿِّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ُيؿؽن اإلرشال: ]. 52صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٕنَّه مل » ؾؿثاًل أب أرشل ابـه خلالص افعامل, أخر دون أن يـتؼص هذا من ؿدر وٓ ـرامة إؿـوم ادُرَشلٕحد إؿاكقم أن ُيرشل 

وح افُؼُدس(, 17:  3) يو  «ُيرشل اهلل ابـه إػ افعامل فقدين افعامل, بل فقُخؾِّص به افعامل ي افذي » وآبن أرشل افرُّ ومتى جاء ادُعزِّ

 [(.26:  15 )يو «شلرشؾه أنا إفقؽم

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  آتِّصال: ]. 53صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ب يسوع هذه افوحداكقة ِمرارًا وتؽراراً , إؿاكقم افثالثة يتَّصؾون معاً  د افرَّ َـّ ى أب. ؾؽقف تؼول أنت أركا أافذي رآين ؾؼد ر: »وأ

ؿوين أينِّ ذم أب وأب ذمَّ ..  هو يعؿل إظامل أب احلاّل ذمَّ ..  ألست تممن أينِّ ذم أب وأب ذمَّ أب.  ؿوين صدِّ , وإٓ صدِّ

مـوا يب. وفؽن إن ــت فست أظؿل أظامل أيب ؾال تم(, »30:  10)يو « أنا وأب واحد(, »11-9:  14)يو « بسبب إظامل كػسفا

يس 38,  37:  10)يو « وأنا ؾقه فؽي تعرؾوا وتممـوا أنَّ أب ذمَّ إن ــت أظؿل ؾنن مل تممـوا يب, ؾآمـوا بإظامل,  (, ويؼول افؼدِّ

وح افُؼُدس هم اهلل: »سديوكقسقو أخر  فذفك ٓ يـػصل أؿـوم ظن, وٕنَّ اهلل ٓ يـؼسم وٓ يتجّزأ ظذ اإلضالق, أب وآبن وافرُّ

 [«.بلّي حال من إحوال

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افتَّخاُضب: ]. 54, 53صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, فو 17:  3)مت  «ابـي احلبقبهذا هو »: ؾػي ادعؿودية وافتَّجعِّ صفد أب فالبن, ـّل أؿـوم يتؽؾَّم مع إؿـوم أخر أو يتؽؾَّم ظـه

بعغ وكجاحفم ذم اخلدمة(, 35:  9 ُشل افسَّ امء وإرض»: وآبن خاضب أب بعد ظودة افرُّ ا أب رّب افسَّ :  10)فو  «أمحدك أهيُّ

ب يسوع أب ؿائالً (, وذم أحدى ادّرات جاء بعض افقوكاكقغ إػ ؾقؾبُّس يطؾبون مـه أن يروا يسوع, 21 ا أب جمِّد »: ؾخاضب افرَّ أهيُّ

امء جمَّدت وُأجمِّد أيضاً »: ؾلجابـه أب ظذ افػور(, 28:  12)يو  «اشؿك ٌِّ (, 28:  12)يو  «ؾجاء صوت من افسَّ وهذا افتَّخاُضب يػ

ده فًب مفا آبن أثـاء دمسُّ ؾوات افؽثرة افتي ؿدَّ الة, فـا افصَّ : م خاضب أب آبن ؿائالً وُمـذ افؼدي, إذ ـان يؼيض افؾقل ـّؾه ذم افصَّ

ب فريّب »(, 5:  1, ظب 7:  2)مز  «أنت ابـي أنا افقوم وفدتك»  [(.1:  110)مز  «ؿال افرَّ
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  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة َظِصر افُؽتُب

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بعد افؼقامة, ]. 111صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ب يسوع افتَّالمقذ ؿائاًل:  دوهم »أوىص افرَّ وح افُؼُدسؾاذهبوا وتؾؿذوا مجقع إمم وظؿِّ (, 19:  28)مت  «باشم أب وآبن وافرُّ

وس وح افُؼُدس, ؾادعؿودية تتّم باشم افّثاُفوث افُؼدُّ مر , وإوفقس بلشامء «باشم» وأصار فؾوحداكقة ذم ؿوفه, أب وآبن وافرُّ

ة تؾؿذهتم فه اداُلحظ أنَّ افتَّالمقذ ظـدما شؿعوا هذا مل يستعجبوا ومل يستغربوا إمر,  م ـاكوا ؿد أدرـوا هذه احلؼقؼة متامًا خالل ُمدَّ َّٕنَّ

 [.ظذ مدار ثالث شـوات

دــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؿال ]. 113, 112صـ - اإلهلي أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس وهمٓء افثالثة ُهم واحد. وافذين »يوحـا اإلكجقع:  امء ُهم ثالثة )أب وافؽؾؿة وافرُّ ؾننَّ افذين يشفدون ذم افسَّ

م وافثالثة ـهُم ؾـي افواحد وح وادــاء وافدَّ إؿاكقم افثالثة ذم وؿد ورد أشامء (. 8,  7:  5)يو  «يشفدون ذم إرض ُهم ثالثة( افرُّ

مجة افبروتقة بغ ؿوشغ ا مل ُتوجد ذم بعض افـَُّسخ إصؾقة, افسَّ  هل هذا يؾغي ظؼقدة افتَّثؾقث ؟, وتساءل افبعض: ظالمة ظذ أَّنَّ

هذا يرجع إػ خطل من ؾؾعلَّ , إن ـاكت هذه أية مل ُتوجد ذم بعض افـَُّسخ»وأجاب ؿداشة افبابا صـودة افثافث ظذ هذا افتَّساؤل ؿائاًل: 

امء .. وهمٓء  ُمتشاهبتغ تؼريبًا ذم افبداية وافـِّفاية( 8, 7:  5)يو  بسبب وجود آيتغ ُمتتافقتغ, افـّاِشخ هؽذا: افذين يشفدون ذم افسَّ

, ـّل افـَُّسخ إخرى ومع ذفك ؾننَّ هذه أية موجودة ذمافثالثة ُهـم واحد. وافذين يشفدون ظذ إرض .. وافثالثة ُهم ذم افواحد. 

إذ ُتوجد ظؼقدة افتَّثؾقث ذم ـّل افعفد . وافـُّؼطة إخرى هي أنَّ افعؼقدة ادسقحقة ٓ تعتؿد ظذ آية واحدة. هذه ُكؼطة, وذم افـَُّسخ إثرية

ب فتالمقذه ظن ظؿؾفم ذم افتَّبشر: "اجلديد وح افُؼُدسوظؿدوهم باشم أب وا, ومن أيات افواَحة ؿول افسقد افرَّ " ٓبن وافرُّ

فقل تؾو أخر )راجع شـوات مع أشئؾة افـاس «(19:  28)مت  , 22صـ -أشئؾة ٓهوتقة ظؼائدية )أ(  -. ثّم أخذ ؿداشته يُسوق افدَّ

23.)] 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 125صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وٓهوته ادُتَِّحد بـاشوته , ؾالهوته هو أب, ُيطؾق افّثاُفوث ظذ ادسقح وحده»: ذم افؼرن افتاشع ظؼ« شويدكزج»شويدكزج: ؿال 

وح افُؼُدس, هو آبن د. «وٓهوته افّصادر ظـه هو افرُّ ت هذه افبدظة افالهوت ذم إؿـوم افثاين ادُتجسِّ  واشتبدفوا ـؾؿة, وؿد َحَكَ

ب يسوع ؾؼط, افّثاُفوث باشم يسوع وس, ومارشوا ادعؿودية باشم افرَّ  [.دون أي ذـر فؾّثاُفوث افُؼدُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هو مػفوم ]. 29صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

جوهر افقء أي ضبقعة افقء, ؾجوهر اإلكسان أي ضبقعته اإلكساكقة, وجوهر ادالك هو ضبقعته ادالئؽقة, وجوهر  اجلوهر اإلهلي ؟

هو ـقان . جوهر اهلل هو ضبقعة اهلل  «ؾقزيس» أي ضبقعة,  «أوشقا» اجلوهراهلل هو ضبقعته اإلهلقة, أي افالهوت. 

ؾافؽقان . افالهوت=  افّذات اإلهلقة=  افؽقان اإلهلي= افطَّبقعة اإلهلقة =  هلياجلوهر اإل. اهلل هو ذات اهلل هو افالهوت

Substance أي صخصقة وخواّص افؽائن, شواء ـان صخصًا أو صقئًا, وأيضًا يعـي اجلوـهر افؽائن بذاته, يعـي وجود حؼقؼي ,

ً ماديًا, ومصدرههو أصل افقء افؼائم بذاته افذي ٓ ُيتاج وٓ يعتؿد ظذ ؽره ذم وجوده.  ؾؿثاًل جوهر , وؿد يؽون هذا إصل أمرا



وع َظِصر افُؽتُب د و افتَّثؾقث حتؿقة حول أشئؾة [11] َمْؼُ  إول اجلزء - افتَّجسُّ
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هبقة هو ذهب وج فزوجته, ادشغوٓت افذَّ وجقة هو كؼص حمبَّة افزَّ ً معـويًا, ؾـؼول إنَّ جوهر ادُشؽؾة افزَّ , وؿد يؽون أصل افقء أمرا

ً روحقًا,  وجة فزوجفا, وؿد يؽون أصل افقء أمرا امئقة أرواحؾـؼول إنَّ جوهر وظدم ضاظة افزَّ  [.ادخؾوؿات افسَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هو مػفوم ]. 30صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ه بدون اشتؼاللإؿـوم ؟ ج:  يان ظذ ـل ما يتؿقَّز ظن شوا ٌُّ ياكقة أضؾؼفا اف ٍُ ُتشر إػ ـائن حي  وـؾؿة أؿـوم, ـؾؿة أؿـوم ـؾؿة 

خصقة, ؿدير ُمستؼّل بذاته مات افّذات وافشَّ هو صخص ُيريد ويػعل . يصدر ظن صخصه أؿوال وأؾعال تـّم ظن افؽقـوكة, فه ُمؼوِّ

 [.أنا أؿول, أنا أحب, أنا أؾعل, أنا أريد: ويـسب أؾعافه إػ كػسه وُيعزِّ ظن ذاته ؿائالً 

د اإلهليس: ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطر وـؾؿة أؿـوم ]. 31صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ياكقة ُيؼابؾفا بافقوكاكقة  ٌُّ ن من مؼطعغ, هقبوشتاشقس بافؾُّغة اف ؿائم أو « = شتاشقس» , وحتت« = هقبو, »وهي تتؽوَّ

, إذاً َ إؿـوم وبدوكه ٓ يؼوم افؽقان, أي ما يؼوم ظؾقه افؽقان اإلهليأي ما يؼوم حتت ـلشاس, «, افؼائم حتت» , ومعـاها احلرذم:ـقان

قة ذاتقة بدوَّنا ٓ يؼوم اجلوهر اإلهلي, ؾؿثاًل:  قة افوجود رضورية فؼقام اجلوهر اإلهلي1)هو خاصِّ ر اهلل ( خاصِّ , وٓ ُيؿؽن تصوُّ

قة افعؼل افـّاضق رضورية فؼقام اجلوهر اإلهلي2). بدون وجود, إكَّه واجب افوجود ر اهلل بدون افعؼل, إكَّه ( خاصِّ , وٓ ُيؿؽن تصوُّ

ر اهلل بدون حقاة. إكَّه احلي وواهب ( خاّصة احلقاة رضورية فؼقام اجلوهر اإلهلي3)افعؼل إـز, أؿـوم احلؽؿة.  , وٓ ُيؿؽن تصوُّ

 [احلقاة فؽّل ـائن حّي.

د اإلهليمار مرؿس وافبابا بطرس:  ــقسة افؼديسغ ويؼول ]. 32, 31صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ياكقة ُيؼابؾفا بافقوكاكقة ـؾؿة »ح إنبا يماكس ُمطران افغربقة: كقاؾة ادُتـقِّ  ٍُ قة Hypostasisإؿـوم ـؾؿة  قة ومعـاها خاصِّ , أي خاصِّ

وإؿاكقم افثالثة فقسوا «. , وظذ ذفك ذم اجلوهر اإلهلي ثالث خواّص وبدوَّنا يـعدم ؿقام افّذات اإلهلقةهلقة, تؼوم هبا افذات اإل

ـّل أؿـوم يتاميز ظن . بدون اختالط وٓ امتزاج, ؿائؿغ ذم اجلوهر اإلهلي افواحد, إكَّام ُهم ـقان إهلي واحد, ثالث ـقاكات ُمستؼؾِّة

اد, إؿاكقم افثالث ُمتَِّحدة باكػصال. إؿـومغ أخرين . ـّل ؾال ُيؿؽن أن كرى أؿـومًا ُمـػصاًل ظن إؿـومغ أخرين, وُمـػصؾة باحتِّ

 [أؿـوم ٓ يتالصى وٓ يضؿحل ذم أخر. ـّل أؿـوم حاّل ذم أخر دون أن يطغى ظؾقه أو يمثِّر ذم ـقـوكته أو يؿحو ـقاكه.

د اإلهليابا بطرس: ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافب ما هي اخلواّص ]. 35صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

قته إؿـومقة ظن إؿـومغ أخرين ؟ ج:  , اخلواّص إؿـومقة هي ظالؿة إؿاكقم معاً إؿـومقة ؟ وهل ـّل أؿـوم يتاميز بخاصِّ

قة إؿـومقة ٕؿـوم أب أنَّه و وح افُؼُدسؾاخلاصِّ . وهو ؽر موفود وٓ ُمـبثق من أي من إؿـومغ أخرين, افد فالبن وباثق فؾرُّ

قة إؿـومقة ٕؿـوم آبن أنَّه موفود من أب وح . ؾفو ؽر وافد وٓ باثق ٕحد إؿـومغ أخرين, اخلاصِّ قة إؿـومقة ٕؿـوم افرُّ اخلاصِّ

وـل أؿـوم يـػرد . إؿاكقم تتاميز ذم اخلواّص إؿـومقة, ر موفود وٓ باثق ٕحد إؿـومغ أخرينؾفو ؽ, افُؼُدس أنَّه ُمـبثق من أب

قته إؿـومقة ػات وافؽامٓت اإلهلقة. بخاصِّ ؾآبن فه ـّل ما , بغر اخلواّص إؿـومقة ـّل أؿـوم فه ما فألؿـومغ أخرين من مجقع افصِّ



وع َظِصر افُؽتُب د و افتَّثؾقث حتؿقة حول أشئؾة [12] َمْؼُ  إول اجلزء - افتَّجسُّ
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قة إبوة قة آكبثاقآبن فقس أبًا, , ؾفًب ما ظدا خاصِّ وح افُؼُدس ما ظدا خاصِّ وهؽذا , ؾآبن فقس ُمـبثؼًا, وآبن فه ـّل ما فؾرُّ

 [, ؾفو فه ـّل ما فالبن ما ظدا افبـوة.بافـِّسبة فًب

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وجيب أن ُكدرك ]. 35ـص - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

إؿـوم ـائن حؼقؼي . إؿـوم فقس ِصػة وفؽـَّه ـائن ؿدير ُيؿل صػة. ٕنَّه فو ـان ِصػة فؽان بال ـقـوكة, جقدًا أنَّ إؿـوم فقس ِصػة

قته إؿـومقة, ُيؿل اجلوـهر اإلهلي افواحد  [.ويتاميز ظن إؿـومغ أخرين بخاصِّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل إؿاكقم ]. 51, 50صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وفؽـَّفم , أصخاص ُمتؿقِّزون. وفؽن فقسوا مثؾـا, افثالثة ُيؿثِّؾون ثالثة أصخاص ُمـػصؾغ مثؾـا ؟ كعم إؿاكقم افثالثة ُهم أصخاص

وح ذم اإلكسان افواحد, وـؾؿة أؿـوم بافػركسقة برشون ـػصؾغ ظن بعضفمفقسوا مُ  , تعـي Personns. ُهم مثل اجلسد وافعؼل وافرُّ

, فألؿاكقم افثالثة جوهر واحد . إذنُمستؼّل بدون اكػصال ظن إؿـومغ أخرين, ؾإؿـوم هو صخص ظاؿلصخص ؽر ُمـػصل , 

, ٕنَّ مقـا ومايؽل ويوحـا فؽّل ٕؿاكقم افثالثة مثل ثالثة أصخاص ُيدَظون مقـا ومايؽل ويوحـاؾؾقس ا, وإرادة واحدة وُشؾطان واحد

ة جقدة, أو أحدهم حزيـًا وأخر  مـفم ـقان ُمستؼّل ُمـػصل متامًا ظن أخر, ؾقُؿؽن أن يؽون أحدهم مريضًا وأخر بصحَّ

ـفم إرادة وِصػات وخصائص ختتؾف ظن أخر, مفام ـاكت درجة مٌورًا. أو يـتؼل أحدهم ويظّل أخران أحقاًء, وفؽّل م

وؿوة , وُؿدرة واحدة, أّما إؿاكقم افثالثة ؾننَّ هلم إرادة واحدةافتَّؼارب, حتى فو ـان إصخاص افثالثة مقـا ومايؽل ويوحـا تواءم. 

ُشويّل: وٓهوت واحد, وجوهر واحد, واحدة ؾنذا شؿعت , واحد ذم جوهره ُمثؾَّث ذم أؿاكقؿهاهلل ». ويؼول افبابا أثـاشقوس افرَّ

م آلفة ثالثة ؽل واحلؾقة مثل إبراهقم وإشحق ويعؼوب, بتثؾقث إؿاكقم ؾال تُظّن أَّنَّ به وافشَّ ؿة خُمتؾػة افشَّ وٓ مثل , وٓ ثالثة وجوه ُمتػرِّ

ؿغ , أو ثالثة مالئؽة مثل مقخائقل وجزائقل وروؾائقل, مصابقحوٓ مثل ثالثة ُكُجوم أو , ُمُؾوك ثالثة ُجُؾوس ظذ ثالثة ظروش ُمتػرِّ

ػر وَالل يتبعه أصحاب إصـام ـُ  [«.ٕنَّ ذفك ـّؾه 
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 ذم اخِلتام ......

 كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا افَعَؿل, وأن يؽون خافصًا فوجفه تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقه هدي كبقـا حمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِه َوَشؾَّم

ظويةشاهم معـا بد (, ببـك آشتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿم )ظؽم دشاريعـا افدَّ

 افعريب, ؾرع مديـة كك, افؼاهرة, مجفورية مك افعربقة

 دزيد من افتَّواصل:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  00201005654207ادُؼف 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/
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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:

د وحتؿقة وافتَّوحقد افتَّثؾقث حتؿقة حول أشئؾة  اجلزء افثاين -اإلهلي  افتَّجسُّ
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 ممفِّف هذا افؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿغ حتذير:

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  كحن ]. 164, 163صـ - افتَّجسُّ

وادعؼوفقة واحلقاة أصحاب ظؼقدة افثافوث, وفسـا ُدظاة ثافوث, وكحن مل كخسع هذه افعؼقدة, فؽنَّ اإلكجقل هو افذي أظؾـفا فـا, 

ٕنَّه ٓ ُيؿؽن , افؽقان اإلهليوبدون ادعؼوفقة أو بدون احلقاة ٓ يؼوم , فؽـَّفام صخصان ؽر ُمـػصؾغ يف اجلوهر اإلهلي, فقستا ِصػتغ

ر افؽقان اإلهلي بدون حقاة أو بدون ظؼل اهلل روح بسقط ٓ ترـقب . ثّم من ؿال أنَّ إؿاكقم هي ظـارص أو أجزاء يف اهلل ؟! أن كتصوَّ

ضئة, ويبـي ظؾقفا . ٓ يـؼسم وٓ يتجّزأ, وهذا من مبادئ ظؾم افالهوت افذي جيفؾه افؽاتب متامًا, ؾراح يػسض اؾساَات خاؾقه

ك. جيب ظذ مثل هذا افؽاتب ومن يعتـق أؾؽاره أن ُيدرك جقدًا أنَّ  إؿاكقم فقسوا وخيُؾص بـتائج, ؾوصل بـا إػ افُؽػر أو افؼِّ

ػات وإؿاكقم, ِصػات د. ؾشّتان بغ افصِّ ػات تتعدَّ ة بال زيادة أّما إؿاكقم ؾفم ثالث, ؾاهلل رحوم ؽػور ؿوي شؿقع بصر ... إفخ, افصِّ

ػات أؿـوماً . وٓ ُكؼصان ػات ـثرة وفؽن ٓ ُيؿؽن أن كدظوا أحد هذه افصِّ . وؿد ٕنَّ إؿـوم هو ـائن حّي ؿدير ُيعزِّ ظن كػسه, افصِّ

ػات اإلهلقة,  ا أمّ . ؾادعؼوفقة واحلقاة ُُها صخصان يف اجلوهر اإلهليمقَّز ـثر من أباء بغ ادعؼوفقة واحلقاة وبغ افصِّ ػات ؾنَّنَّ ا افصِّ

 [.أؾعال تصدر ظن افؽؾؿة واحلقاة

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هو افػرق ]. 258صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

خص ؟ باختصار صديد وبساضة ـامؾة كؼول  خص خُيّص إنَّ افطَّبقعة تُعّم وفؽن ابغ افطَّبقعة وافشَّ َمْن ِمْن . مثال .. فو شللـا: فشَّ

. ؾافطَّبقعة ادالئؽقة ُهـا تُعّم مجقع ادالئؽة, مجقع ادالئؽة بال اشتثـاء حيؿؾون افطَّبقعة ادالئؽقةاإلجابة:  ادالئؽة حيؿل ضبقعة مالئؽقة ؟

مال بصقغة أخرى وؿؾت:  ؾستليت اإلجابة من مجقع  ضبقعة مالئؽقة ؟ َمْن هو ادالك افذي حيؿلوبؿعـى آخر, فو شللت كػس افسُّ

ؾؾن جُيقب مجقع  َمْن هو رئقس ادالئؽة مقخائقل ؟. وفؽن ظـدما أشلل: كحن مجقًعا بال اشتثـاء كحؿل افطَّبقعة ادالئؽقةادالئؽة: 

د بافّذاتادالئؽة ؿائؾغ كحن, ملاذا ؟ ٕينِّ   [.هو مقخائقل رئقس ادالئؽة اجلؾقل ؾؾن جُيقب ؽر مالك واحد, ُهـا أشلل ظن صخص ُُمدَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما معـى أنَّ ]. 226صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د ؟ ج:  د وتلنَّس ؟ وملاذا جيب أن كممن بعؼقدة افتَّجسُّ داهلل جتسَّ ذ فه جسًدا بؼًيا من كػس أي اهلل افغ, معـى أنَّ اهلل جتسَّ ر مـظور اَّتَّ

اهلل افغر مـظور . ما خال اخلطقة وحدها ءومعـى أنَّ اهلل تلنَّس أنَّ اهلل افغر مـظور صار إكساًكا مثؾـا وصاهبـا يف ـل يش, ضبقعتـا افبؼية

ب يسوع افذي حّل بقــا وحلَّ بقــا ورأيـا جمده جمًدا ـام فوحقد من وافؽؾؿة صار جسًدا », وؿال اإلكجقل: أصبح مـظوًرا يف صخص افرَّ

افذي ـان من افبدء, », وصفد هبذا يوحـا احلبقب: وظـدما حلَّ بقــا تعامؾـا معه ُمعامؾة ُمسوشة(, 14: 1)يو « أب ممؾوء كعؿة وحًؼا

ل إػ ُمستوى احلّس واإلدراك وحلَّ بقــا إنَّ اهلل تـاز(. 1: 1يو 1« )افذي شؿعـاه, افذي رأيـاه بعقوكـا, افذي صاهدكاه ودسته أيديـا

ر إفوهقة, بصورة مـظورة مرئقة ٍا : 1)يو « بن افوحقد افذي هو يف ُحضن أب هو خزَّ اهلل مل يرُه أحد ؿط. آ»ٕنَّ  وـشف ظن أ

18.)] 
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د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل ٓ يؼدر ]. 376صـ - افتَّجسُّ

د ؟ دج اهلل أن يتجسَّ أو إكَّه ؿادر , ؾؿعـى هذا إكَّـا كـسب فه افعجز, ؾقصبح اهلل ؽر ؿادر ظذ ـّل يشء, : إن ُؿؾـا إنَّ اهلل ٓ يؼدر أن يتجسَّ

د حقح بلنَّ اهلل ـعِّ افؼُ , ظذ ـّل يشء ماظدا افتَّجسُّ ب يشء» درةوهذا َّد آظتؼاد افصَّ (, فذفك 14: 18)تك « هل يستحقل ظذ افرَّ

د.  [ؾؿن افالئق أن كممن بُؼدرته ظذ افتَّجسُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ز أيضًا ]. 282صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ ِـّ وُير

ا ٓ كع س وتعافقم أباء افؼديسغ, بد إكساكًا تللَّهافبابا ـرفُّس افؽبر ظذ أنَـّ ح أنَّ هذا افتَّعؾقم ُمضاد ٕؿوال افؽتاب ادُؼدَّ َِّ بل هو , وُيو

, وفو ـان هذا حؼقؼة ؾؽقف َّتدم ادالئؽة إكساكًا هو أؿل مـفم يف ادرتبة, كوع من اخلُراؾات افقوكاكقة افؼديؿة افتي تمفِّه أبطال احلُُروب

ّ إ وظـدما كسجد جلسد
ٍِ وـقف ُيصبح اإلكسان , ؾخرشتقا هل كحن كسجد إلكسان كال ـرامة ادُصاحبة مع افالهوتادسقح يف 

ً فؾعبادة ؟ ؽون بافؼول بلنَّ آبن افوحقد ـؾؿة اهلل أخذ من كسل داود وإبراهقم إكساكًا, »ؾقؼول:  مرـزا إذا ـان اهلراضؼة يؼوفون ويتؿسَّ

ن هذا اإلكسان يف أ يسة مريم ثم تصاحب مع هذا اإلكسانوأنَّه ـوَّ ق ادوت, حشاء افعذراء افؼدِّ , ثّم أؿامه من إموات, وجعؾه يتذوَّ

ؿوات د ُيصبح . وأجؾسه ظن يؿغ أب, وأصعده إػ افسَّ شة ظن افتَّجسُّ يسون وافُؽُتب ادُؼدَّ إن صحَّ هذا ؾننَّ ـّل ما ؿافه أباء افؼدِّ

ً وبال معـى أيضاً   [(.14:  1)يو « وافؽؾؿة صار جسداً : »أُطّن أنَّه من أجل هذا افتَّعؾقم ادُؾتوي ـتب يوحـاوأنا , َفغوا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼول ]. 285, 284صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ص شقداروس ظن ادسقح:  جه ُشؾَِّؿقًّا , افّتللُّه يعـي ترؿقة ادسقح من بؼ إػ إهل. إكَّام كممن بافتَّلنُّس, للُّهكحن ٓ كعتؼد يف افتّ »افُؼؿُّ وتدرُّ

ه أنَّ اهلل صار إكساكاً . وهذا مرؾوٌض مرؾوض, من ظبد ظابد إػ معبود ا افّتلنُّس ؾؿغزا ن, أمَّ ذ بدكاً ) واخلافق تبدَّ ( يف جسم أي جسداً , اَّتَّ

فل ظذ . ؾؿن افعسر أن يصر ادحدود ؽر ُمدود, وؽر ادحسوس أَحى مؾؿوشاً , رئقاً وؽر ادرئي صار مخؾؼه,  وفؽن من افسَّ

وإن ـان يف حتقُّزه هذا ٓ يزال يؿأل افؽون , وها ؿد ُحدَّ حغ تراءى ٔدم وزوجه يف اجلـَّة, ودوشى يف افعوشجة, ؽر ادحدود أن حُيَدّ 

فل ظذ ؽر ادُبتدئ أن ُيبدأ وخُيتتمؽون ؽر مبتدئ أزفقًا, , ومن افعسر ظذ ادُبتدئ أن يـّؾه . ؾفذه ٓ متّس ؿدره وؿدرته, فؽن من افسَّ

فل ظذ اإلهل أن يصر إكساكاً من افعسر ظذ اإلكسان أن يصر اهلًإ,  بة , ؾنن ـان ؿد كػخ يف رحم مريم من روحه, فؽن من افسَّ ما افغرا

عقف أن يؽون ؿويًا ُمؼتدرًا,  أن حيتويه ذات افبطن ويؾده ؟ ة أن يرتدي من افعسر ظذ افضَّ فل ظذ صاحب افُؼدرة وافُؼوَّ فؽن من افسَّ

عقف ويؾتحف فل ظذ اخلافق أن ُيشابه خمؾوؿاته وُيشارـفا, من افعسر ظذ ادخؾوق أن يؽون خافؼًا, ثوب افضَّ ؾػي , فؽن من افسَّ

 [(«.16:  3يت 1, 7يو 2, 2:  4يو 1) ويظفر يف اجلسد(, 14:  1)يو  ويصر جسداً , (5:  11)ظب مؼُدوره أن خيؾق فـػسه جسداً 
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل معـى ]. 367صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د أنَّه أمٌر ُمبفم ٓ ُيػَفم و ّ افتَّجسُّ
ٌِ د ب د هو ج: ـاّل,  ٓ جيوز احلديث ظـه ؟تسؿقة افتَّجسُّ ّ افتَّجسُّ

ٌِ د ب وفؽنَّ ادؼصود من تسؿقة افتَّجسُّ

ؾافعؼل افبؼي ٓ يؼدر أن ُيدرك ـقف يتَِّحد افالهوت افغر َُموي وؽر ادحدود بافـاشوت , اإلصارة إػ أنَّه أمٌر يػوق اإلدراك

عقف ؟ـ ـقف يتَِّحد ادُطؾق مع اجلسد افبؼي ؟ ادحدود ؟ إكَّه أمٌر ٓ ُيؿؽن  ـقف يتَِّحد اخلافق بادخؾوق ؟ قف يتَِّحد افؼوي بافضَّ

ً ما َوَصَف , وٓ مـاص من ُؿُبوفه ظن ضريق اإليامن, وفذفك ؾفو أمٌر خَمػّي ظن افُعُؼول, إدراـه وٓ ُيؿؽن إخضاظه حلُؽم افعؼل وـثرا

ٌِّ بلنَّه ؾائق افوصف ي, أباء هذا اف ٍّ ٌِّ افعظقم, وفؽن ـطق بهوٓ يُ , و , وفؽن فقس بؼصد أن يـفوكا ظن معرؾة حؼقؼة هذا اف

ر هو خافق  ٍا ٌِّ افعظقم فقس َّد افعؼل, ؾننَّ صاحب هذه إ بؼصد أن يـفوكا ظن إخضاظه فؾػحص افعؼع. ومع هذا ؾننَّ هذا اف

ب خلائػقه. وظفده فتعؾقؿفم»فػائؼة, افُعُؼول وماكحفا احلؽؿة, وهو افذي يؽشف ٕحبائه افُبسطاء هذه إمور ا ُّ افرَّ
: 25)مز « ٍِ

ّ افتَّؼوى, ظَ (, وظـدما دَ 14
ٌِ د ب ّ افتَّؼوى: اهلل طفر يف اجلسد»ى اإلكجقل افتَّجسُّ

ٍِ (, ـشف فـا ظن اشتحافة 16: 3يت 1« )ظظقٌم هو 

د. أّما   [(.17: 5ـو  2« )جديدةإن ـان أحٌد يف ادسقح ؾفو خؾقؼة »حقاة افتَّؼوى بدون افتَّجسُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ضػل رَقع ]. 225صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

امئقة ط باخِلَرق يف مزود هو هو اهلل ادَُفوب اَدْرُهوب افذي ُتسبِّحه ادالئؽة وتسُجد فه ـل افطَّغامت افسَّ ٌِّ افذي يػوق . يُمؼؿَّ ا هلذا اف

ّ افتَّؼوى واخلالص وافـَّجاة واحل
ٍِ ٌِّ افعظقم.  ٌِّ تؽشف فـا وفو ؿؾقاًل ؿؾقاًل ظن ذاك اف قاة إذهان واإلدراك. يا فقتك يا صاحب اف

عقدة.  [إبدية افسَّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  اد ]. 252صـ - افتَّجسُّ فؼد تّم آحتِّ

ب»ؿائؾة:  وَؿبَِؾت هي افبشارة, يف افؾَّحظة افتي بؼَّ ؾقفا رئقس ادالئؽة اجلؾقل جزائقل افعذراء مريم (, 28: 1)فو « هوذا أنا أمة افرَّ

وح افُؼُدس اد, ؾحلَّ ظؾقفا افرُّ , حدة ظذ بداية تؽوين افـاشوت وـان افالهوت ُمـػصاًل ظـهؾؾم متُّر حلظة وا, ؾػي هذه افؾَّحظة بدأ آحتِّ

ن اجلـغ د به, ومل يـتظر حتى ُوفَِد افطِّػل من بطن افعذراء, ومل يـتظر افالهوت حتى تؽوَّ إنَّ افـاشوت . وٓ اكتظر حتى وؿت افِعامد ثّم احتَّ

اد بافالهوت ً ؾاحتًا ُوِجَد يف آحتِّ  [أحضاكه ٓشتؼبال افـاشوت ُمـذ افؾَّحظة إوػ فتؽويـه فؽقام يتَِّحد به., وـلنَّ افالهوت ـان ُمـتظرا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  اد بغ ]. 255صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ آحتِّ

دت افطَّبقعتغ بدون اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر:  ادًا ـامالً بدون اختالط مثل فؼد احتَّ افطَّبقعة افالهوتقة مع افطَّبقعة افبؼية احتِّ

وائل, اختالط ادواد مًعا ل إػ ضبقعة بؼية, وبدون امتزاج مثل امتزاج افسَّ وٓ افطَّبقعة , وبدون تغقر ؾافطَّبقعة افالهوتقة مل تتحوَّ

فت إػ ضبقعة ٓهوتقة . ة افبؼية يف افالهوت مثؾام تذوب ُكؼطة اخلّل يف ادُحقط وتتالصى ـؼول أوضقخاومل تُذب افطَّبقع, افبؼية حتوَّ

اد  ّ يػوق اإلدراكإكَّام احتػظت ـّل ضبقعة بخصائصفا حتى بعد آحتِّ
ٌِ , ؾافالهوت طّل ٓهوًتا بؽّل ِصػاته وخصائصه, وافـاشوت ب

, بؽّل جسده ؾؽّل إكسان مـّا تتَِّحد روحه بجسده, أظقــا هو يف أنػسـاوأؿرب مثل هلذا كضعه أمام طّل كاشوًتا بؽّل ِصػاته وخصائصه, 
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وح روًحا واجلسد جسًدا, وـّل خؾقة يف اجلسد هي خؾقة حقَّةوفقس بجزء من جسده,  ل أو يتغرَّ أحدُها ومع ذفك تظّل افرُّ , ومل يتحوَّ

دة مثل ادالئؽةفًخر,  دًا مثل احلقواكاتوفن يصر جسدً , ؾاإلكسان فن يصر روًحا جُمرَّ  [.ا جُمرَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؿال افبابا ]. 255صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ل وٓ تغقر, وأؿـوم واحد ممفَّف من جوهرين ؿد اجتؿعا يف واحدكممن بؿسقح واحد, »أثـاشقوس:   وٓ ؾساد بال اختالط وٓ حتوُّ

, افػاظل آيات افالهوت مع كاشوته, مسقح واحد, وٓ جتُّرد افالهوت من افـاشوت, وٓ فؾـاشوت من افالهوت. وٓ اكؼطاع

هوته  [«., وٓ خروج ٕؿـومه ظن توحقد أبًدابال ؾرؿة ـقاكقة أبًدا, وادُحَتِؿل إمل افـاشوت معٓ 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وؿال ]. 256, 255صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يس ـرفُّس افؽبر يف افرشافة افثافثة فـسطور:  ل إػ ضبقعة افالهوت»افؼدِّ وٓ ضبقعة ـؾؿة اهلل , وكحن كؼول أيًضا إنَّ اجلسد مل يتحوَّ

ت إػ ضبقعة اجلسد . , افتي تػوق افتَّعبر تغرَّ ل أو فؾتغرُّ وـان ٓ , حقـام ـان مـظوًرإنَّه )افالهوت( بصورة ُمطؾؼة هو ؽر ؿابل فؾتبدُّ

ًطا  [«.ؾنكَّه ـان يؿأل ـّل اخلؾقؼة ـنهل, وـان يف ِحضن افعذراء افتي محؾته, يزال ضػاًل ُمؼؿَّ

د اإلهلي أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقدــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وؿال مطوفقػن ]. 256صـ - وحتؿقة افتَّجسُّ

د وصار إكساًكاوإن ُؿؾـا »أشؼف روما:  , ؾؿن أجل هذا افؼول فقس هو خُمتؾًطا ـام اظتؼد أوئلك, وٓ اشتحافت إنَّ افوحقد ابن اهلل جتسَّ

ت إػ خاصقة افؽؾؿة  [«.ضبقعة افؽؾؿة إػ اجلسد, وٓ ضبقعة اجلسد تغرَّ

د اإلهليغ مار مرؿس وافبابا بطرس: ــقسة افؼديس اد بغ ]. 256صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ آحتِّ

اد مل يػسق ومل يـػصل افالهوت ظن افـاشوت ؿطّ افطَّبقعتغ بدون اؾساق وٓ اكػصال:  , وهذا ما ُيعؾـه إب افؽاهن يف بعد آحتِّ

إًذا ـقف مات وإذا تساءل أحٌد ؿائاًل: «, قؼة أؤمن أنَّ ٓهوته مل ُيػارق كاشوته حلظة واحدة وٓ ضرؾة ظغباحلؼ»صالة آظساف: 

ؾقب ؟ ألم ُيػارق ٓهوته كاشوته ظـد موته ؟ كؼول فه ؿّط مل حيدث هذا , وفؽنَّ افذي ؾافالهوت مل ُيػارق افـاشوت ؿطّ , ادسقح ظذ افصَّ

وح افبؼيةافـَّػس افبؼية ؾارحدث أنَّ  وح افبؼية ادُتَِّحدة , ؿت اجلسد افبؼي بقـام طلَّ افالهوت ُمتَِّحدًا بؽلٍّ من اجلسد وافرُّ ؾافرُّ

ر كػسفا , بافالهوت كزفت إػ اجلحقم ظؼب ادوت وأضؾؼت إٍى وفو ـاكت روح ظادية ؽر ُمتَِّحدة بافالهوت ما اشتطاظت أن حُترِّ

ا , من شجن اجلحقم جاء, ُمتَِّحدة بافالهوتوفؽن َّٕنَّ وـذفك اجلسد ادُتَِّحد , فذفك أنارت اجلحقم وأضؾؼت ـّل افذين ماتوا ظذ افرَّ

د افالهوت افـَّػس مع اجلسد وؿام بافالهوت طّل يف افؼز إػ حلظة افؼقامة دون أن ُيعاين أي كوع من افػساد , ويف حلظة افؼقامة وحَّ

 [ادسقح ُمـتًكا طاؾًرا.

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وؿال افبابا ]. 257صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

امء , ؾنكَّـا كعسف بلنَّ ٓهوته مل ُيػارق كاشوته ضرؾة ظغأّما كحن, »يف رشافته من ادـػى:  ديسؼورس وكعسف بلنَّه ظـد كزوفه من افسَّ

دًا بغ ٓهوته وكاشوته وحدة ٓ اؾساق ؾقفادخل   [«.إػ بطن افعذراء ُموحِّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ومن هذا ]. 259صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

اًدا ادُـطؾق كستطقع أن ُكدرك أنَّ  اد يف افسقد ادسقح ـان احتِّ ٕنَّ أؿـوم افؽؾؿة هو , ملاذا ؟ وفقس بغ صخصغ, بغ ضبقعتغآحتِّ

خصقة, صخص إهلي ُدوس من ثالث , ؾال يِصّح أن ُيضقف فـػسه صخًصا آخر, ؾقُصبح ُمزدوج افشَّ ل افّثاُفوث افؼُّ وحقـئذ يتحوَّ

وح افُؼدُ  وح افُؼُدس إػ أربع أصخاص ُهم أب وآبن وافرُّ , وهذا س وصخص يسوع اإلكسانأصخاص هم أب وآبن وافرُّ

بُ   [وع هو ما اشتفجـه أباء.افّرا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  صخص  إنَّ ]. 259صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

بائع اد بحسب افطَّ حتِّ آ, بقعتغ وفقس بغ افشخصغاد بغ افطَّ حتِّ ؾآ, أؿـوم افؽؾؿة اإلهلي أَاف إػ ضبقعته اإلهلقة ضبقعة بؼية

 [.زيؼيقاد افػحتِّ ى أيًضا آسؿَّ ويُ ( according to nature) بقعةاد ضبقعي أو بحسب افطَّ حتِّ اهو  ,وفقس بحسب إصخاص

د ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وَشح ]. 261, 259صـ - اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

اد ؿائاًل:  بعة فـسطور هذا آحتِّ شافة افرا ت حقـام صار جسًدا»افبابا ـرفُّس افؽبر يف افرِّ وأيًضا , كحن ٓ كؼول إنَّ ضبقعة افؽؾؿة تغرَّ

د مع كػسه أُ بل بإحرى كؼول إنَّ افؽؾؿة ؿد و. كحن ٓ كؼول إنَّ افؽؾؿة ؿد تغرَّ إػ إكسان ـامل من كػس وجسد قًّا جسًدا ُُمققًا ومِ ؿـُ حَّ

ؽم أنَّ افطَّبقعتغ افؾَّتغ اجتؿعتا مًعا يف . وصار إكساًكا بطريؼة ٓ ُيؿؽن افتَّعبر ظـفا أو إدراـفا, بـػٍس ظاؿؾة وكحن كؼول إكَّه ظذ افرَّ

اد. . إنَّ اختالؾنكَّه يوجد مسقح واحد وابن واحد من آثـغ, وحدة حؼقؼقة خُمتؾػتان افؽتاب مل يؼل إنَّ ف افطَّبائع مل ُيبَطل بسبب آحتِّ

د صخًصا من افبؼ بـػسه ذ دمًا وحلامً مثؾـا. وافؽؾؿة إذ ؿد صار جسًدا ٓ يؽون آخر, بل إكَّه صار جسًدا, افؽؾؿة وحَّ إكَّه جعل . إكَّه اَّتَّ

ا به  [«.جسدكا خاصًّ

د اإلهليأشئؾة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؾافسقد ادسقح ]. 262صـ - حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

. فذفك يؼول ُمعؾِّؿـا محل افطَّبقعة اإلكساكقة افؽامؾة يف كػس صخصه هذا, وهو حيؿل افطَّبقعة اإلهلقة أصاًل ُمـذ إزل, بشخصه اخلاّص 

هو كػسه يؿؾك افطَّبقعة  ؾلصبح مافك افطَّبقعة اإلهلقة(, 8: 13)ظب «  إبديسوع ادسقح هو هو أمًسا وافقوم وإػ»بوفس افرشول: 

خص املافك فؾطَّبقعة, افبؼية ومن حقث ضبقعته افبؼية ؾفو إكسان , إهل حؼقؼي, من حقث ضبقعته اإلهلقة هو إهل ـامل, ؾفذا افشَّ

خص مل ُيضف إػ صخصه صخًصا آخر. وإكسان حؼقؼي, ـامل , أحدُها يؿؾك افالهوت, ٓ يوجد ُهـا َؿرين فؾؿؾؽقة إذاً . كػس افشَّ

مان, وفؽـَّه هو هو افذي ـان اهلًإ ُمـذ إزل وٓزال اهلًإ إػ إبدوأخر يؿؾك افـاشوت,  . إكساًكا حؼقؼقًا صار إكساًكا يف ملء افزَّ

يس أثـاشقوس يف ـتابه «, ـؾؿة اهلل جاء يف صخصه اخلاّص »ـاماًل,  دـام ؿال افؼدِّ ؾقم أنَّ صخص ادسقح ظن افتَّجسُّ , وهلذا ؾاإليامن افسَّ

 [.وهو كػسه صخص ـؾؿة اهلل إزيلهو صخص واحد, 
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويف اخِلتام ]. 245صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د أنَّ جسد افسقد ادسقح مل  ِـّ امءكم إكَّام هو جسد حؼقؼي ُأِخَذ من حلم ودم افعذراء مريم بػعل . وفقس هو جسًدا خقافقًا, يـزل من افسَّ

وح افُؼُدس ِـّ افرُّ ّ آظساف ؿائاًل: , وهذا ما ُتذ
ٍِ  ,آمغ. أؤمن ,آمغ ,آمغ»ركا به افؽـقسة يف ـّل ُؿّداس, إذ يكخ أب افؽاهن يف 

وافدة اإلهل , ربـا وإهلـا وخُمؾِّصـا يسوع ادسقح. آخذه من شقِّدتـا ـّؾـا, د ادُحقي افذي ٓبـك افوحقدأنَّ هذا هو اجلسأؤمن.  ,أؤمن

يسة مريم  [«.... إفخ وجعؾه واحًدا مع ٓهوته بغر اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر, افؼدِّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل جسد ]. 245صـ - وحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ع يف اإلجابة,  افسقد ادسقح خمؾوق ؟ ٌَّ , تريَّث ؿؾقالً حتى ترى وتسؿع رأي افؽـقسة وأباء وافعؼلج: أرجوك يا صديؼي أن ٓ تت

وؿبل أن يوجد مل يؽن , ادخؾوق ُوِجَد يف َزَمن ُمعغَّ أي أنَّ افقء , ما معـى ادخؾوق ؟ معـى ادخؾوق أنَّ فه بِداءة وكشلةوفـتساءل معًا: 

, حتى ادالئؽة إضفار وفذفك ؾافؽون ـّؾه وـّل ما ؾقه هو خمؾوق, وـّل يشء يف افؽون ـّؾه يـطبق ظؾقه هذا افوصف, فه أي وجود

مال افّسابق بسمال آخر:  ب افسُّ هو اهلل إزيل افؽائن ؿبل : حد ؾؼطمن هو ؽر ادخؾوق ؟ ؽر ادخؾوق واُهم خمؾوؿغ, وفـُعؼِّ

هور  [.ؽر وادؼصود ُهـا افالهوت ؾؼط ٓ, افدُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل ]. 246, 245صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

منًقا, , جسد ادسقح فقس أزفجسد ادسقح أزيل مثؾه مثل افالهوت ؟ ـاّل  , وهي حلظة بشارة رئقس فؽـَّه ُوِجَد يف حلظة ُمعقَّـة من افزَّ

وح افُؼُدس ظؾقفا,  ن جسد ادالئؽة اجلؾقل جزائقل فؾسقدة افعذراء, وُؿُبول افعذراء افبشارة وُحُؾول افرُّ ؾؿن هذه افؾَّحظة بدأ يتؽوَّ

سادسقح وؿبل هذه افؾَّحظة مل يؽن ُهـاك أّي ُوُجود هلذا اجلسد  امء وَظَزَ يف أحشاء افبتول ـام ؿال بعض , ادُؼدَّ ؾفو مل يُؽن يف افسَّ

س ُوُجود, اهلراضؼة ومادام هذا اجلسد . وٓ ؿبل حلظة افتَّؽوين بُشُفور وٓ بلشابقع وٓ بليّام وٓ بدؿائق وٓ بثوان ـان هلذا اجلسد ادُؼدَّ

ة ؾفو يـطبق ظؾقه وصف خمؾو , وافعذراء مريم خمؾوؿة, وأيًضا كؼول إنَّ هذا اجلسد ملخوذ من افسقدة افعذراء. قؿد ُوِجَد يف حلظة ُمعقَـّ

 [.هو اخلافق إزيل ؽر ادخؾوق - أظـي افالهوت -, وما مل يمخذ مـفا ؾفو خمؾوق - أظـي اجلسد -ؾام ُأِخَذ مـفا 

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 248, 247صـ - وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ افؼدِّ

م أثـاشقوس ؿال: من ذات » وأحقاًكا يؼوفون إنَّ اجلسد«, شامئي»و« ؽر خمؾوق» ُيطؾؼون ظذ جسد ادسقح أوصاًؾا مثل( اهلراضؼة) َّٕنَّ

ّٓ شػسطة ؾارؽة وآراء ظاضؾة. «. جوهر افالهوت مصدر أخذتم افبشارة افتي جتعؾؽم تؼوفون إنَّ  من أّي فؽن ـّل ما ؿافوه فقس إ

ل إػ جسد  ! أٓ جيعؾؽم هذا تتخقَّؾون أمرين ٓ ثافث هلام «, ؽر خمؾوق» اجلسد وإّما أنَّؽم تعتؼدون بلنَّ , إّما أنَّ ٓهوت افؽؾؿة ؿد حتوَّ

ران ـالُها خطل, تدبر أٓم وادوت وافؼقامة خقال مل حيدث , وإبدي, نَّ جوهر افّثاُفوث هو وحده ؽر ادخؾوقٕ, وهذان افتَّصوُّ

بل تغرَّ بؼقامته ؾصار «, أخوته» ؾؼد ُوفَِد من افـاس افذين ؿقل ظـفم( 5: 9)رو  أّما ادسقح حسب اجلسد. وؽر ادُتغرِّ , وؽر ادتللِّم

ون افـاشوت افذي تغرَّ من ادوت إػ احلقاة 18: 1)ـو « باـورة افراؿدين»بعد ؿقامته  ظـدما تصػون ؟ « ؽر خمؾوق»(. ؾؽقف ُتسؿُّ

ن من ِظظام وِدماء وكػس إكساكقة كات أجسادكا, اجلسد ادُتغرِّ ادؽوَّ ظـدما , مثل أجسادكاوافذي صار طاهًرا وُمسوًشا . أّي ـّل ُمؽوِّ
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د خقال: تسؼطون ُشُؼوًضا صـقًعا يف خطلين« ؽر خمؾوق» يصػون ـل هذا بلنَّه هلام أنَّؽم تػسَون أنَّ أٓم افتي احتؿؾفا هي جُمرَّ , أوَّ

ر إخر وهذا ا. رؽم أنَّه جوهر ؽر خمؾوق, وأنَّؽم تعتزون أنَّ افالهوت فه ضبقعة طاهرة ُمسوشة, وهذا جتديف املاكويغ فتَّصوُّ

رون أنَّ اهلل ـائن يف صؽل بؼي جسداين  [؟ , ؾام هو اختالؾؽم ظن همٓء, ما دام فؽم كػس آظتؼاديضعؽم مع افذين يتصوَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس افؼدِّ ]. 248صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, يف بطن افعذراء ـطبقعة واحدة ٓهوتقة ؽر ه خمؾوق بال خطقةجسده ـؾّ هو هو واحد مع أبقه, »ؿال ظن افسقد ادسقح  س افؽبرـرفُّ 

وتسجد فه , ه وجمدهوِّ ؾُ عُ وهو أيًضا اإلهل بال تغقر فِ افعذراء,  هو أيًضا افذي َشب افؾبن من ثدّي  درـة, وهي افتي وفدته باجلسد.مُ 

من ادخؾوؿات إػ  ء يشؽن أن يتغرَّ ؽر مُم » :وؿال أيًضا«. وتليت إفقه ادجوس بافؼرابغ ـاإلهل, ده ادالئؽةجِّ ومتُ , ادجوس ـاإلهل

 [«.اجلسد خمؾوق وافؽؾؿة ؽر خمؾوق ٕنَّ ضبقعة افالهوت, 

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس افؼدِّ ]. 248صـ - افتَّجسُّ

ا وملّ » :وؿال أيًضا«. , وفقس ظذ ٓهوتهه ُخؾَِق ص أنَّ خؾِّ ؼال هذه ادعاين ظذ كاشوت ادُ وجيب أن تُ » :ؿال باشقؾقوس أشؼف ؿقسارية

ـَ  بن أنَّ رأى آ وأخذ مـفا , وصار ؾقفا تسعة أصفربحث ظـه, , وٓ يُ ـطق بهيف افعذراء مريم بؿثال ٓ يُ  نَ ؽَ تـازل وَش ت, رَ ثُ اخلطقة ؿد 

 [«.وبـاه هو ؾقفا بنرادته ومشقئة أبقه, اجسًدا تامًّ 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس افؼدِّ ]. 249, 248صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ا افغر اجتؿعتا يف موَع واحد مًعا, أمّ  ,(افـاشوت) وخمؾوق( افالهوت) خمؾوقادسقح ؽر » :ؿال ؽريغوريوس أشؼف كقصص

شارـة ؾفو ادُ ( افـاشوت) ا ادخؾوقمّ لؾـائن,  ءيش إػ إبد, وهو خافق ـّل  ه دائمٌ كَّ إهور, وافدُّ  ه أزيل ؿبل ـّل كَّ إخمؾوق, ؾـؼول ٕجؾه 

جوهر واحد فقس أثـغ, مل يـؼل ٓهوته اخلافق ؾقجعؾه خمؾوًؿا, » :وؿال أيًضا(«. دجسُّ افتَّ ) دبرافتي صار ؾقفا مع جسد تواَعـا بافتَّ 

 [«., هو هو واحد فقس أثـغوٓ كؼل ادخؾوق ؾجعؾه ؽر خمؾوق

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس افؼدِّ ]. 249صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

واؾق بافػعل كُ  .وٓ كجعل أيًضا اجلسد ؽر خمؾوق, ه ؽر خمؾوقٕنَّ , ٓ كجعل افالهوت خمؾوًؿا وٓ ظبًدا» :ؿال دس أشؼف رومابوفق

, وافالهوت ؽر اجلسد خمؾوق من افبطن وإنَّ امء, افالهوت من افسَّ  , وإنَّ اجلسد هو من افعذراء مريم إنَّ ػاق واحد, وكعسف به باتِّ 

, ضبقعة واحدة اد اخلافق ملا اجتؿع بادخؾوقحتِّ اهؽذا كعسف بادخؾوق ب» :وؿال أيًضا«. حغ ته بل هو موجود يف ـّل خمؾوق يف خاصَّ 

 [«.ؿائؿة ثابتة من اجلفتغ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وفؽن فِـَْحَذر ]. 249صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؾفو هرضؼة آريوشقة يف « ادسقح خمؾوق» أّما افؼول بلنَّ . ؾفذا ؿول أرثوذـيس صحقح«, جسد ادسقح خمؾوق» ؾؼوفـا أنَّ يف افتَّعبر, 

مفا افؽتاب, مـتفى اخلُُطورة  [.وأباء حَيِْرُمون من يؼول هبا, جُيرِّ
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د اإلهليأشئؾة حول حتــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وُهـا ]. 251, 251صـ - ؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس من , خمؾوق, إنَّ اجلسد من حقث هو جسد, هل جسد ادسقح خمؾوق ؟ أؿول كعمُكجقب ظذ شمال آخر:  ن بافرُّ وؿد تؽوَّ

: 1(, )أنظر يو 5: 11)ظب « فؽـَّك هقّلت يل جسًدامل تشل  ؾؾذفك ظـد ُدُخوفه افعامل ذبقحة وتؼدمة. »ومن دمفا وحلؿفا, مريم افعذراء

د(. ومع ذفك, 24: 2بط  1, 7: 5, 14: 2, ظب 14 ام ُمـذ , ٓ كجرؤ ظذ أن كػصل بغ كاشوت ادسقح وٓهوته, بعد افتَّجسُّ َّٕنَّ

دا بغر اؾساق وٓ اكػصال د ؿد احتَّ ق بقـفاموٓ جيوز بتاًتا أن ُكؿقِّز أو كػصل بغ. افتَّجسُّ . وإذا ؾصؾـا بغ  افـاشوت وافالهوت أو ُكػرِّ

ٕنَّه يف افواؿع مل يعد يف اإلمؽان خصائص افـاشوت وخصائص افالهوت, ؾـػصل بغ اخلصائص ؾصاًل ذهـًقا ؾؼط ٓ ؾصاًل واؿعًقا, 

اد اد ـامل ٓ يؼبل آ, أن كػصل بقـفام بعد آحتِّ  [.ؾساقكػصال أو إٓنَّه احتِّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افطَّبقعة ]. 231صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ن كاشوت افسقد ادسقح فه ادجد من جسد بؼي ـامل وروح بؼية كاضؼةافـاشوتقة:  وح افبؼية , يتؽوَّ ؾافالهوت مل حيّل ُمّل افرُّ

ويشعر , وحيتاج فؾّراحة وخاَع فؾتَّعب,, افبؼي هو جسد حؼقؼي من حلم وظظام مثؾـا ؿابل فؾجوع وافعطش واجلسد, افـّاضؼة

وح افبؼية ظـه, بأٓم اجلسدية وافـَّػسقة ؾفو فقس جسًدا خقافقًا ـام ؿال أوضاخي وفؽـَّه جسد , وُيؿؽـه أن يؿوت باكػصال افرُّ

امء , حؼقؼي وشقتقغ» و« افُغـُوشقغ» ـؼولوهذا اجلسد مل يـزل من افسَّ بوفس » و« مارـقون» و« ؾؾـتقـس»من أمثال « املاكويغ» و« افدُّ

ا َّش وكجاشة« ماين» و« افّساموشاضي ة ظذ أَّنَّ د, افذين يـُظُرون فؾامدَّ وؿافوا إنَّ افسقد ادسقح مل يتَِّخذ فه , وفذفك أنؽروا حؼقؼة افتَّجسُّ

ػاؾة, افعذراء مريمجسًدا حؼقؼقًا من أحشاء  ت افؽـقسة فُؽّل همٓء وحرمتفم.إكَّام مرَّ هبا ُمُرور افـُّور من إجسام افشَّ  [, وؿد تصدَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افسقد ]. 15, 14صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

أنَّ هلل , ؾؽقف ُكوؾِّق بغ هذه احلؼقؼة, وفقس جسدًا خقافقًا ـام ؿال أوضقخا, جسد بؼي من حلم وظظم فهادسقح هو اهلل ادُتلنِّس, 

ج: ٓ يوجد تعارض ظذ اإلضالق بغ احلؼقؼتغ, ٕنَّ جوهر افالهوت هو روح بسقط  جسد وبغ حؼقؼة أنَّ اهلل روح ٓ جسم فه ؟

ذ افالهوتٓ جسم ؾقه,   د به فؽقام يتّم خالصـا ويف زمن ُمعغَّ اَّتَّ َّم خالصـا, جسدًا حؼقؼقًا واحتَّ ؾننَّ جسد ادسقح مل , وحتى بعد أن مت

د ل إػ جسد افؼقامة ادُؿجَّ ه ـّل ظغ.يتالصى وفؽـَّه حتوَّ  [, وهبذا اجلسد شقظفر يف جمقئه افثاين وترا

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث واــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 256صـ - فتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ وؿال افؼدِّ

ده»ؽريغوريوس افـاضق باإلهلقات:  د, وهو اهلل افؽؾؿة من َؿْبل جتسُّ . هذا افواحد فن تـتؼل وَوَفَدته افعذراء هو هو, وِمن بعد أن جتسَّ

ضبقعة واحدة شجد فه , و أؿـوم واحد وفدته افعذراءبل هضبقعة ٓهوته إػ ضبقعة كاشوته, وٓ ضبقعة كاشوته إػ ضبقعة ٓهوته, 

 [«.ادجوس
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وُتعتز ظؼقدة ]. 263صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٕنَّه فو طؾَّتا افطَّبقعتان ُمـػصؾتان , ف خالص اإلكسانوبـاًء ظؾقفا يتوؿَّ من ؿبل يف ُمـتفى إُهقة,  -ـام ُؿؾـا  -افطَّبقعة افواحدة 

ياح ٕنَّه يف طِّل , ملاذا ؟ وؾؽر ٓون من رياح ؾاشدة تؼود فؾفالك, وهذا ما محؾه فـا افِػؽر افـسطوري, فضاظت ظؼقدة افِػداء أدراج افرِّ

دود بال صّك يعجز متاًما ظن ؾداء افبؼية يف ـل مؽان وموت إكسان بريء ُم, اكػصال افطَّبقعتغ يؽون ادصؾوب إكساكًا وفقس اهلًإ 

ؽت افؽـقسة بعؼقدة, ؾفو ٓ يػدي إٓ إكساًكا واحًدا ؾؼط ٓ ؽر. وزمان دة هلل افؽؾؿة» من أجل هذا متسَّ  [«.ضبقعة واحدة ُمتجسِّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افبابا ]. 264صـ - افتَّجسُّ

ُشويّل ؿال:  وح, وهو ابن اإلوهذا افواحد هو اإلهل»أثـاشقوس افرَّ وفسـا كؼول ظن هذا آبن افواحد كسان باجلسد, , وهو ابن اهلل بافرُّ

دة هلل افؽؾؿة, أنَّه ضبقعتان وٓ , مع جسده شجدة واحدة وكسجد فه, واحدة كسجد هلا وأخرى ٓ كسجد هلا. بل ضبقعة واحدة ُمتجسِّ

يسة هو ابن . وآخر هو إكسان من مريم وفسـا كسجد فه, واحد هو ابن اهلل باحلؼقؼة وفه كسجد, كؼول باثـغ افذي ُوفَِد من افعذراء افؼدِّ

ويؼول إنَّ ابن اهلل هو ؽر , قةؾافذي ُيعؾِّم ؽر هذا افتَّعؾقم افذي هو من افُؽُتب اإلهل, اهلل بافطَّبقعة وهو إهل باحلؼقؼة وفقس بافـِّعؿة

شة حترمه, اإلكسان ادوفود من مريم وجيعؾه ابـًا بافـِّعؿة مثؾـا  [«.ؾفذا افؽـقسة ادُؼدِّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افبابا ]. 266صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ادٓ جيب »ديسؼورس ؿال:  د وآحتِّ د, أن ُيؼال ضبقعتان بعد افتَّجسُّ يس ؽريغوريوس افـِّْزَيـِْزي «. بل ضبقعة واحدة فإلهل ادُتجسِّ افؼدِّ

اد»ؿال:  ضبقعة افالهوت وضبقعة افـاشوت اجتؿعتا إػ , وٓ ُمػسًؿا وٓ خُمتؾًطا ؾقام اجتؿع من اجلفتغ, فقس ادسقح ضبقعتغ بعد آحتِّ

 [«.واحًدا وحداكقة وصارتا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 268, 267صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ افؼدِّ

امء من ؽر اكتؼال وٓ تغقر»بطرس افسدمـتي ؿال:  د من مريم افعذراء بجسد ـامل ذي كػس ظ, إنَّ اإلهل افؽؾؿة كزل من افسَّ اؿؾة وجتسَّ

اد أؿـومًا واحدًا وضبقعة واحدة, كاضؼة اد اشم حادث افذي هو ادسقح, ؾصار بآحتِّ اد . واصتّق فه من آحتِّ إكَّه مل ُيسّؿى مسقحًا إَّٓ باحتِّ

َدُها وجعؾفام ضبقعة واحدة, افالهوت بافـاشوت اد ؿد أحَّ ع أن ُيؼال , وإذا ـان آحتِّ إنَّ ؾقفام بعُد ؾال جيوز يف افعؼل وٓ يف افؼَّ

اد أم ٓ ؟ بل ضبقعة واحدة, ضبقعتغ ر بنمجاع افػِ ( عسضادُ ) ؾنن أنؽر. هل حصل ما بغ افالهوت وافـاشوت احتِّ  ق افثالثةرَ ُيؽػَّ

اد)افقعؼوبقة وادؾؽقة وافـسطورية(,  د ظـدك ؟ وإذا ؿال بل صار آحتِّ , واجلواهر اثـغ, اثـتغإذا ـاكت افطَّبائع , ُؿؾـا: وما هو افذي احتَّ

اد ظـدك ؿد ظؿل صقئاً , وادشقئات اثـتغ, وإؾعال اثـغ دا أو مل يتَِّحدا, ؾام َتَرى آحتِّ ء احتَّ . هبذه ُها ـان اثـغ وؿد بؼقا اثـغ, شوا

ة َثُبَت ظـدكا افؼول بلنَّه أؿـوم واحد, ضبقعة واحدة, جوهر واحد, ؾعل واحد, مشقئة واحدة  [«.إدفَّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وؿال ]. 271, 269صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يس أثـاشقوس افرشول:  وهو , وأؿـوم واحد, واحد هو, ووجه واحد, إنَّ اجلسد وافغر جسد اصسـا باإلمجاع يف ضبقعة واحدة»افؼدِّ

وؾعل وضبقعة واحدة هلل افؽؾؿة افذي صار , ووجه واحد, بل أؿـوم واحد, وهو هو ٓ يؼبل تغقر وٓ اشتحافة, معاً اهلل واإلكسان 

 [«.جسًدا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼول شؿعان ]. 271صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؾنكَّه مل ُيِرد هبذا ؿال افبشر يوحـا "وافؽؾؿة صار جسًدا وحلَّ ؾقـا". بؼوفه "وافؽؾؿة صار جسًدا", »افػريد:  بن ـؾقل يف ـتابه روَة

د افالهوت , افؼول أنَّ افؽؾؿة اشتحال ظن ـقاكه أو تغرَّ ظن هقئته ؾصار جسًدا بل أراد أن ُيعؾِّؿـا أنَّ ادالك مّلا بؼَّ افسقدة افبتول احتَّ

ادًا حؼقؼقًا أؿـومقًا ضبقعقًا إرادياً إزيل بافـ اد احتِّ مـي ادوجود يف ؾعل آحتِّ مـي, ٓ ؾرؿة معه, وٓ تثـقة ؾقه. اشوت افزَّ د إزيل بافزَّ , احتَّ

اد اإلكسان من افـَّػس افبسقطة وابغر اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر وٓ اشتحافة أحدُها إػ أخر, وافؾَّطقف بافؽثقف فبدن , ـاحتِّ

 [«.افؽثقف )اجلسم(, وإكساكقة واحدة وجوهر واحد وأؿـوم واحد, وذاته واحدة وضبقعته واحدة وإرادته واحدة

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويف ]. 271, 271صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

دت وتلنَّست»ن: افُؼّداس اإلهلي ُيصعِّ إب افؽاه ويف «, خال اخلطقة وحدها وصاهبتـا يف ـّل يشء ما, أنت بغر اشتحافة جتسَّ

 : د»صؾوات افتَّسبحة ُكصعِّ د جتسَّ م, ٕنَّ ؽر ادُتجسِّ مـي صار زمـقاً , وؽر ادُبتدئ ابتدأ, وافؽؾؿة جتسَّ , ؽر ادُدَرك دسوه, وؽر افزَّ

ؽر » :ختام صفر ـقفك« ضرح واضس»وكؼول أيًضا يف  )فبش إربعاء(.« صار بؼيًّا باحلؼقؼةابن اهلل احلّي , وؽر ادرئي رأوه

, وافغر مرئي صار مرئقاً , درك صار ُمسوشاً وؽر ادُ , منمـي صار حتت افزَّ وافغر افزَّ , بتدئ صار موفوداً وافغر مُ , دد جتسَّ تجسِّ ادُ 

 [«.وافقوم وإػ إبد هو هو أمساً  . يسوع ادسقحبن بؼ باحلؼقؼةابن اهلل صار او

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  اد ]. 271صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ كتقجة آحتِّ

ُجود فؾؿسقح افواحد م افعبادة وافسُّ ويؽتػي بتؼديم آحسام فؾـاشوت ٕنَّه إكَّـا كرؾُض افػؽر افـسطوري افذي يعبد افالهوت : إكَّـا ُكؼدِّ

بع: كال َشف ُمصاحبة افالهوت ؾنكَّه إذا وإن ـان افؽؾؿة صار جسًدا ـام هو مؽتوب, », ويؼول بوفقدس أشؼف روما يف افؼرن افرا

ُشل أيًضا ملا شجدوا فؾجسد ادُ , وإذا شجد فؾجسد ؾؼد شجد فؾالهوت, شجد أحٌد فؾؽؾؿة ؾؼد شجد فؾجسد سهؽذا افرُّ م , ؼدَّ ؾنَّنَّ

م ويسجدون فه, شجدوا فؾؽؾؿة وهؽذا مّلا َوَفَدت مريم افعذراء اجلسد , وهؽذا ادالئؽة ـاكوا خيدمون صؽل اجلسد ويعرؾون أنَّه رهبَّ

ا َوَفَدت افؽؾؿة د هو افذي وملّ , ؾألجل هذا هي وافدة اإلهل باحلؼقؼة, ؾنَّنَّ , وفقس يف ُصؾَِب ا َصَؾَب افقفود اجلسد ؾاهلل افؽؾؿة ادُتجسِّ

 من آؾساق بغ افؽؾؿة وجسده, 
ٍ
هو ـّؾه اإلهل وهو ـّؾه , بل هو ضبقعة واحدة وصورة واحدة وؾعل واحدأحد افُؽُتب َكَطَق اهلُل بقء

 [«., وهو ؾعل واحداإلكسان
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كتقجة ]. 274, 273صـ - د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس: 

اد أنَّ مجقع إظامل ُتـسب فؾؿسقح افواحد ؾـُـسبفا فؾالهوت دون , مثل ادُعجزات افباهرات, وٓ يِصّح تؼسقم إظامل افعظقؿة: آحتِّ

يس ؽريغوريوس افؽبر: ُكـسبفا فؾـاشوت, مثل ؽسل إرجل, وإظامل إخرى ادُتواَعة, افـاشوت ؿوا », ويؼول افؼدِّ ٓ ُتػرِّ

اد ؽر ُمـػصل وؽر خُمتؾطٓهوته ظن كاشوته,  ؾنذا رأيته ؿد , وصار إكساًكا وهو باق اهلًإ , وهو من افبدء إهل يف ـّل زمان, ٕنَّه بعد آحتِّ

ؾال حتسب هذا فؾجسد , أو حُيَرس يف ؿٍز ـؿقت, نرادتهأو يؿوت ب, أو ُيوَثق بادسامر, جاع أو ظطش أو كام, أو رأيته يتعب وجُيَؾد

ر افزص بافؼول, وإذا رأيته يشػي ادرُ, وحده فه افعجائب وفه أٓم . ؾال حتسب هذا فالهوته وحده, ويصـع أظقـًا من ضغ, وُيطفِّ

 [«.أيًضا وهو واحد ؾؼط

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  اد ]. 275صـ - افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ كتقجة آحتِّ

يس أثـاشقوس: كستطقع أن كـسب آٓم ادسقح وموته فؾالهوت ـان حيسب ما خيتّص ( اهلل افؽؾؿة) افغر اجلسامين»: ؾقؼول افؼدِّ

يه فؾَّطم, ـلنَّه هو ادُتللِّمؿال فه ملاذا تؾطؿـي , وفذفك ملا َفَطَم اجلُـدي اجلسد, باجلسد أنَّه فه قاط, وخدَّ ومل أُرّد . ؿال ُأْشؾِم طفره فؾسِّ

 [«.ٕنَّه ُمتَِّحد باجلسد, وافذي كال جسد افؽؾؿة ـان افؽؾؿة َيْؼبؾه ـلنَّه فه, وجفي ظن ِخزي افبصاق

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة اــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 275صـ - فتَّجسُّ وؿال افؼدِّ

بعة فـسطور:  شافة افرا ة( افالهوت) فقس أنَّ ـؾؿة اهلل»ـرفُّس افؽبر يف افرِّ َب, أو ُضِعَن, أو َؿبَِل تللَّم يف ضبقعته اخلاصَّ , أو ُُضِ

ن حقث أنَّ جسده اخلاّص افذي ُوفَِد ظاكى هذه فؽ, حقث أنَّه ؽر جسؿي. ؽر ؿابل فؾّتللُّم( افالهوت) ٕنَّ اإلهلياجلُُروح إخرى, 

وظذ كػس . ٕنَّ ذفك افذي هو ؽر ؿابل فًٓم ـان يف اجلسد ادُتللِّم, ؾنكَّه يؼال إكَّه هو كػسه أيًضا ؿد ظاكى هذه إمور ٕجؾـا, إمور

ر أيضًا يف موته وفؽن بسبب أنَّ جسده شد فؽوكه هو احلقاة وُمعطي احلقاة. . إنَّ ـؾؿة اهلل حسب افطَّبقعة ؽر مائت وؽر ؾاافـََّسق ُكػؽِّ

. وهؽذا ؾـحن كعسف فذفك ُيؼال إكَّه كػسه ؿد ظاكى ادوت ٕجؾـا, اخلاّص ذاق بـعؿة اهلل ادوت ٕجل اجلؿقع ـام يؼول بوفس

ا كعبد إكساًكا مع افؽؾؿةبؿسقح واحد ورّب,  ا كعبد واحد هو كػسه ", مع" شتعامل فػظةحتى ٓ يظفر أنَّ ُهـاك اكؼساًما با, فقس أنَـّ وفؽـَـّ

ب  [«.افرَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وأن كضع ]. 276صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

 :ؿـا ؿائاًل عؾِّ فقُ  مار اشحق افٌياينوكسك اإلجابة فؾؼديس  ؟ قبؾِ ظذ افصَّ  ماَت  اهللَ  نَّ إهل كستطقع أن كؼول مال رصحًيا وواًَحا: افسُّ 

 .. إنَّ  توهم يتساءفون إذا ـان ؿد مات أم مل يؿُ  ,موته خؾَّص اخلؾقؼة ! إنَّ  ؟ يا فؾجفل تأم مل يؿُ  أمات اهللُ اس يتساءفون: افـّ  شؿعُت »

ه مل كَّ "إـؽًرا كاشوته ؿائاًل: ظؾقه افثاين مُ  , ؾردّ "ضه إكسان َُمْ كَّ "إوضاخي أؿؾؼا ادسامع إذ أنؽر إول ٓهوت ربـا ؿائاًل: أُ  كسطور و

د مـفا تُ  نَّ نفذفك ؾ ."اذ جسًدا كاشوتقًّ خِ يتَّ  ربت َطَّ اافعـارص افتي  عطي افويل ٕوضاخي. ـام إنَّ مريم وافدة اإلهل افتي جتسَّ

, قاطؾؿن افذي احتؿل افسِّ  ,ه إكساننَّ أوفو , ورخُ ت افصُّ ؼَ ؿس وتشؼَّ ت افشَّ ؿَ ؾَ طْ أـقف  ,ه إهلنَّ أؾؾوٓ ق ظذ كسطور. وب تبُص ؾُ ْص بادَ 

, ثة بدون اجلسدجُ ؾْ م يف اجلُ ن اهلل يتللَّ ومل يؽُ , قب بدون اهللؾِ ظذ خشبة افصَّ  ؼاً عؾَّ ؟ حًؼا مل يؽن اجلسد وحده مُ  ت ادسامرزَ وبؿن ُؽرِ 
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بن واحد ـامل من أب اس يف ؾرصوؾغ )صخصغ( أو ضبقعتغ, ؾفو ؾاؾتخار افبقعة افعظقم هو ربـا فه ٓهوت وكاشوت مًعا, وفق

من أحشاء  وافذي ُوفِدَ  ,من أحشاء )افعذراء مريم( ومن مريم , ـامل بالهوته وـامل بـاشوته, ؾافذي أرشؾه أب هو بعقـه ُوفِدَ 

د وذاق ادوت بؿشقئته ,ؾنذا صاء أن يؿوت. قبؾِ مات ظذ افصَّ  اهللَ  ؾاؾتخار افؽـقسة هو إنَّ ق ؾوق اجلؾجؾة. مريم هو كػسه ُظؾِّ  بل . جتسَّ

 بقعة افوحقد هي واحدة, ـام إنِّ ضَّ  . إنَّ ؾؿحروم من يػصل افالهوت ظن اجلسد, خلاف أن يؼسب مـه داً تجسِّ فوٓ أن رآه ادوت مُ 

ب بدون تغقِّر, أؿـومه أيًضا واحد مُ  َـّ فه موت . ه مات فؽان افعامل مائًتا بعدؾؾوٓ أنَّ , اتؿد م اهللَ  ؾؽرك حغ تسؿع أنَّ  ؽنَّ ؾال يتشؽَّ ر

 إنَّ ..  ؾالًكا ؿد مات ق ادوت يؼول ظارؾوه إنَّ كصػه مل يذُ  ومع أنَّ , جسده مات نَّ إؼال ؾال يُ  ا يؿوت صخٌص ملّ ..  قامةؾقب وفه افؼِ افصَّ 

ب ظذ رأشه بافؼصبة داً تجسِّ اهلًإ واحًدا مُ  إنَّ . أجل, ةثؾجُ ؾوق اجلُ  داً تجسِّ افقفود صؾبوا اهلًإ واحًدا مُ  م تللَّ  داً تجسِّ واهلًإ واحًدا مُ , ُُضِ

 [«.مع اخلالئق

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  فؼد تّم ]. 277, 276صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

اد افؽامل بغ افطَّبقعتغ وافـاشوت , ؾافالهوت طلَّ ٓهوًتا بُؽّل خصائصه اإلهلقة, بدون اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر وفؽن, آحتِّ

ؾفو افطِّػل افذي , ويف افسقد ادسقح افواحد رأيـا خصائص افالهوت وافـاشوت يف آن واحد, طلَّ كاشوتًا بُؽّل خصائصه افـاشوتقة

ظذ جبل , هرب إػ أرض مك وأمامه شؼطت إوثان, اه وادجوس يسجدون فهافعذراء ترظ, يرَع افؾَّبن وهو اإلهل املاكح احلقاة

( 6: 4)يو « ػرتعب من افسَّ » ظذ بئر افسامرية, وهو اإلهل افذي ٓ جيوع بل ُيشبع افُؽّل من رَاه( 2: 4)مت « جاع أخًرا » افتَّجُربة

ػقـة َتِعَب وكام, ظطشان وهو افقـبوع افذي يروي ـل( 7: 4)يو  وَظطَِش , وهو ُمريح افتَّعابى وهو اإلهل افذي ٓ ( 23: 8)فو  يف افسَّ

ؾوات( 16: 5)فو  ـان ُيصعِّ (, 4: 121)مز  يـعس وٓ يـام كػيس حزيـة جًدا حتى : »ويف افُبستان حزن وأـتئب وؿال, وهو ؿابل افصَّ

ّل ألم جسداين وكػساين( 38, 37: 26)مت « ادوت ـُ ه ظن  وح» ؾقبوظذ افصَّ , وهو ادُـزَّ ( 31: 19)يو « كؽَّس افّرأس وأشؾم افرُّ

وس احلّي افذي ٓ يؿوت: »هو ادقت احلي افذي شبَّحه يوشف مع كقؼوديؿوس ؿائَؾغ, وهو افذي ُيؼقم ادوتى  [«.ُؿدُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افبابا ]. 277صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

بًا:  يان داكوه»ألقؽسـدروس ؿال ُمتعجِّ وافذي ُيعطي احلقاة فؾبؼ , وافذي يضبط افعامل َبطوه, وافذي حيّل رباط ادوت ربطوه, افدَّ

مان, ومات ادُحقي وؿزوا افذي ُيؼقم ادوتى أضعؿوه مرارة, ؿوات يف ذفك افزَّ َبت ُؿّوات افسَّ ِزَظت وهُبَِتت ادالئؽة وؾُ , َتَعجَّ

َبت اخلؾقؼة ـّؾفا( افعـارص) آشتؼصات يان ُيدان وهو شاـت: "وؿافت, وَتَعجَّ وافغر ُمتللِّم , وافغر مرئي ُيرى وٓ ُيسلل, هوذا افدَّ

 ["«.وافغر مائت مات وهو صابر, تللَّم ومل يـتؼم
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 يف اخِلتام ......

 تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقه هدي كبقـا ُمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِه َوَشؾَّم كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا افَعَؿل, وأن يؽون خافصًا فوجفه

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

 افعريب, ؾرع مديـة كك, افؼاهرة, مجفورية مك افعربقة

 دزيد من افتَّواصل:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  11211115654217ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, ُمؿد صاهغ 

  كة تؼرير   ss.comhttp://tqrir.wordpreتابع ادزيد من أظامفـا ظذ ُمدوَّ

 احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصاحلات

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

ايمريـ, وكستعلم سمف, وهق اعمُعلم  احلؿد هلل رب اًمعاعملم, كحؿده محد اًمشَّ

 بـــــتُ ـــــؽُ ـــــػم اًمـــــِص ـــــوع قمَ رُ ـــــْش ـــــمَ 

 

يَمة ا  َذَ

 

 

وًمقة  ؾمخاء ًمؾخدمات آضمتامقمقةمجعقة   ذيمة جمؿققمة ٓسماز اًمدَّ

 

 

 ظُمالصة يمتاب:

د وطمتؿقة واًمتَّقطمقد اًمتَّثؾقث طمتؿقة طمقل أؾمئؾة  اجلزء اًمثاًمث -اإلهلل  اًمتَّجسُّ
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 ممًمِّػ هذا اًمؽتاب يؽذب قمغم اإلؾمالم واعمُسؾؿلم حتذير:

د اإلهللأؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  يس ]. 279صـ - اًمتَّجسُّ اًمؼدِّ

مـ يُقًَمد ذم زمـ ُمعلمَّ »أهمسطقـقس يؼقل:  يمام !  ظُمبز احلقاة ُيؿؽـ أن جيقع!  صاكع اإلكسان صار إكساكًا وَرَوَع مـ صمدّي أّمف!  ظماًمؼ اًمزَّ

!  دّيان إطمقاء وإمقات ُيدان مـ ىماٍض مائت!  واحلّؼ ُيتََّفؿ مـ ؿُمُفقد زور, اًمطَّريؼ َيْتَعب ذم اًمطَّريؼ!  ُيؿؽـ أن يعطش اًمقـبقع

قاط  [!« واحلقاة ُيؿؽـ أن يؿقت, اًمذي يشػل أظمريـ جُيَرح!  واًمؽرمة ُيؽؾَّؾ سمإؿمقاك, اعمُعؾِّؿ ُيرَضب سماًمسِّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ومؾـا أّما كحـ, ]. 134صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

هؽذا يمان آسمـ , ومؽام يمان آسمـ ُُياـمب أب, ومعؼقدة اًمتَّثؾقث حتّؾ ًمـا هذا اإلؿمؽال وأمثاًمف, اًمتَّػسػم اعمـطؼل ًمصالة اًمسقد اعمسقح

«, ضمؾست مع كػز»ويؼقل:  , مثؾام جيؾس إكساٌن ُمتلمالً وهذه اعمُـاضماة يماكت شمستغرق أطمقاكًا اًمؾقؾ يمّؾف, أي ُيـاضمل أب. يصكمِّ ًممب

, إذ هلؿ ٕنَّ اهلل صمالصمة أؿمخاص سمدون اكػصال, واًمتَّشبقف دائامً مع اًمػارقومـ اًمطَّبقعل أنَّ اإلكسان وكػسف ؿمخص واطمد ٓ أيمثر, 

 [اجلقهر اإلهلل اًمقاطمد.

د اإلهللأؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  كحـ ٓ كممـ ]. 281صـ - اًمتَّجسُّ

ة حمبَّتـا ًمؾسقد اعمسقح ضمعؾتـا كرومعف وُكعؾقف طمتك أخَّفـاه, سمنكسان شملخَّف ـّ أنَّ ؿِمدَّ وىماًمت , وىماًمت اًمـصارى اعمسقح اسمـ اهلل: »وماًمبعض يُظ

, وىمال اًمباسما أثـاؾمققس: كًا مـ أضمؾ ظمالص ضمـسـاسمقـام احلؼقؼة إنَّ اهلل سمسبب حمبَّتف ًمـا شمـازل وصار إكسا«, اًمقفقد اًمعزيز اسمـ اهلل

 [(.12,  11)وّد أبقًمقـاريقس « هق اًمذي صار اًمؽؾؿة( اإلكسان) وًمقس اجلسد, اًمؽؾؿة هق اًمذي صار ضمسداً »

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ُؼقط آدم هؾ ؾُم ]. 189صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

د اإلهلل .. هؾ ًمف سمديؾ ؟»ُيعتؼم ؾُمُؼقط ًمؾبنمية مجعاء ؟ ج: ُكعقد ما ؾمبؼ شمسجقؾف ذم يمتاسمـا  ومباخلطقة ومسدت , كعؿ ومـؼقل:« اًمتَّجسُّ

ة ذم ضمسد آدم أصبحت وماؾمدة. ـمبقعة آدم جرة يُمّؾ ذرَّ , مثؾ ؿمجرة اًمتُّّػاح اًمتل أصاهبا مرض ًمعلم, ومُؽّؾ صمامرها أصبحت وماؾمدة, واًمشَّ

 . ًمؼد ورث إبـاء قمـ اًمػاؾمدة حتؿؾ سمذاًرا وماؾمدة, وًمق ُزرقمت ًمـ شُمـْبِت إَّٓ ؿمجرة وماؾمدة حتؿؾ سماًمتَّبعقة صمامًرا وماؾمدة .. وهؾؿَّ ضمرا

ئز اًمبفقؿق ذا سمأصمام طُمبِؾ يب ا ها أن: »وضمرى اًمدم اعمقسمقء سماخلطقة ذم قمروق مجقع سمـل اًمبنم, ةأبقفؿ اًمطَّبقعة اًمػاؾمدة اعمؿؾقءة سماًمغرا

 [(.5: 51مز « ) وسماخلطقة وًمدشمـل أمل

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ًمقؾ قمغم ]. 189صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ واًمدَّ

ُؼقط, أي مـ احلقَّة, اخلطقة ضماءت إمم طمّقاء مـ اخلارج شمقارث اخلطقة أنَّ  ء اًمتل ؾمبؼتف ذم اًمسُّ ًمؽـ ىمايلم مـ . وضماءت إمم آدم مـ طمّقا

ا أتت مـ داظمؾف اجلؿقع زاهمقا : »وهؽذا ؾَمَؼَط اجلؿقع طمتك إنبقاء, سمؾ هل ؾمايمـة ومقف, مل يدومعف أطمٌد هلا, أجـ ضماءشمف اخلطقة ؟ إَّنَّ

الح, ًمقس وٓ واطمدوومسدوا مًعا, ًمقس مـ ي ا ُوًمِدكا هبا, صحقح إكَّـا مل كرشمؽب اخلطقة إومم(, 12: 3)رو « عؿؾ اًمصَّ , وًمؽـَـّ

خصقة ة سمال ظمطقةاومؾقس مقًمقد , سماإلواومة إمم ظمطاياكا اًمشَّ  [. إًذا وراصمة اخلطقة أمر واىمع.وًمق يماكت طمقاشمف يقًما واطمًدا قمغم إرض, مرأ
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د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  وىمد يتساءل ]. 192صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ومؼقؾ قمـ , سمقـام ُيقضمد رضمال أبرار صاحلقن ذم اًمعفد اًمؼديؿاًمبعض يمقػ كؼقل إنَّ اًمبنم مجقًعا ىمد ورصمقا اخلطقة وومسدت ـمبقعتفؿ 

ضمؾ يماماًل وُمستؼقاًم : »وىمقؾ قمـ أجقب(, 9: 6)شمؽ «  سماًرا يماماًل ذم أضمقاًمفيمان كقح رضماًل : »كقح « يتَّؼل اهلل وحيقد قمـ اًمنم, يمان هذا اًمرَّ

ام(, 1: 1)أي  الح سمؿعـاه احلؼقؼل أنَّ اإلكسان (. 6: 1)ًمق « يماكا يمالمها سماريـ أمام اهلل» وىمقؾ قمـ زيمريا وأخقصاسمات أَّنَّ ومـؼقل إنَّ اًمصَّ

الح ًمـ كجده سملم اًمبنم قمغم . سماإلواومة إمم قمؿؾ يُمّؾ أقمامل اخلػم, ٓ سماًمػعؾ وٓ سماًمؼقل وٓ سماًمػؽر, قمغم اإلـمالقٓ ُُيطئ  مثؾ هذا اًمصَّ

ب يسقع: اإلـمالق أّما رضمال اهلل اًمّصاحلقن ومفؿ اًمذيـ ومعؾقا (, 19: 18)ًمق « ًمقس أطمد صاحلًا إَّٓ واطمد وهق اهلل», وًمذًمؽ ىمال اًمرَّ

الح  مقن قمـفا اقمؽماوًما وذسمقحة ومتغػر هلؿ قمغم طمساب دم اعمسقحاًمصَّ  [.اًمـِّسبل ويماكت ظمطاياهؿ ىمؾقؾة وُيؼدِّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  قمـدما ومسدت ]. 212صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ُؼقط  إكَّام , وهذا إمر ٓ حيتاج ًمؽؾؿة مـ اهلل, ًمؽقام شمتَِّحد هبا وشمطرد اًمػساد واعمقت مـ داظمؾفااطمتاضمت ًمؾحقاة اًمطَّبقعة اًمبنمية سماًمسُّ

د اإلهلل يس أثـاؾمققس: حيتاج ًمؾتَّجسُّ , أنَّ اًمػساد اًمذي طمصؾ مل يؽـ ظمارج اجلسد سمؾ ًمصؼ سمفصمّؿ جيب أن كعؾؿ أجًضا, », ومقؼقل اًمؼدِّ

ـ اعمقت مـ اجلسد, دويمان مطؾقسًما أن شمؾتصؼ سمف احلقاة قمقض اًمػسا ـ مـف احلقاة أجًضا, طمتك يمام متؽَّ . وأن ًمق يمان اعمقت ظمارج شمتؿؽَّ

ومؽان , يمام ًمق يمان ُمتَِّحًدا سمف, أما وىمد صار اعمقت ُُمتزضًما سماجلسد وؾمائًدا قمؾقفاجلسد ًمؽان مـ اًمالئؼ أن شمتصؾ سمف احلقاة مـ اخلارج. 

, كزع قمـف اًمػساد, وومضاًل قمـ هذا ومؾق اومؽموـا أنَّ "اًمؽؾؿة" بس اجلسد احلقاة سمدل اعمقتطمتك إذا ما ًم, مطؾقسًما أن متتزج احلقاة أجًضا

أّما اًمػساد ضماء ظمارج اجلسد وًمقس ومقف, ًمؽان اعمقت ىمد هُمؾب مـف )مـ اعمسقح( وومًؼا ًمؾطبقعة, إذ ًمقس ًمؾؿقت ؾُمؾطان قمغم احلقاة, 

بب . اًماّلصؼ سماجلسد ومؽان ىمد سمؼك ومقف رهمؿ ذًمؽ ًٓ ضمًدا أن يؾبس اعمُخؾِّص ضمسًداهلذا اًمسَّ د اجلسد سماحلقاة ٓ , يمان معؼق طمتك إذا ما احتَّ

« بقدهضمسًدا ًمؽل يؾتؼل سماعمقت ذم اجلسد ويُ " اعمسقح" هلذا ًمبس.. يبؼك ذم اعمقت يمامئت, سمؾ يؼقم إمم قمدم اعمقت إذ يؾبس قمدم اعمقت

 [(.6 – 4: 44)دمسد اًمؽؾؿة 

د اإلهللسمطرس:  يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما اخلطقة ]. 218صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

كا هل ظمطقة حمدودة.  فة ودَّ . ىمد كصػح كحـ سمسبب كسقاكـا اإلؾماءة, وهدوء قمقاـمػـا أما اخلطقة ذم طمّؼ اهلل ومفل همػم حمدودةاعمُقضمَّ

. ًمقست مغػرة اخلطقة اهلل ومال يـسك وٓ يتغػمَّ وٓ يتساهؾ ذم احلؼ اإلهلل أّمااًمبنمية, وىمد كصػح ـمؿًعا ذم صػح أظمريـ قمـّا. 

, وًمقست اخلطقة مثؾ اًمؼذارة اًمتل شمؾتصؼ سمجسؿ اإلكسان ومقتخؾَّص مـفا سمؼؾقؾ مـ احاء,  ًمؽـ اًمطَّريؼ اًمقطمقد ًمؾخالص سمإمر اهللمِّ

. طمًؼا إنَّ اهلل ؽـ سمإيمثر ذم إصالح اًمطَّبقعة اًمتل ومسدت سماخلطقةوًم. ًمقست اعمُشؽؾة ذم مغػرة اخلطقة ومؼط, هق ؾمػؽ اًمدم همػم اعمحدود

ر (, »22: 9)قمب « سمدون ؾمػؽ دم ٓ حتصؾ مغػرة» وىماكقن اًمعداًمة اإلهلقة يؼتيض أنَّفُيسامح, وًمؽـَّف ُيسامح ىماكقكًقا,  ٕنَّ اًمدم ُيؽػِّ

د اهلل وؾُمِػَؽ دمف ًمؽقام يرومع(, 11: 7)ٓ « قمـ اًمـَّػس  [.قمؼاب ظمطاياكا وًمذًمؽ دمسَّ
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د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  أن ]. 215, 214صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

د يمؾؿة اهلل , وٕنَّ ُأضمرة اخلطقة مقت, ٕنَّ احلُؽؿ اإلهلل اًمّصادر وّد آدم يمان سماعمقتيؽقن ىماسماًل ًمؾؿقت:  ًمقتَِّخذ ًمـػسف وًمذًمؽ دمسَّ

مف ومداًء قمـ اإلكسان يس أثـاؾمققس: ضمسًدا ىماسماًل ًمؾؿقت يستطقع أن ُيؼدِّ وإذا رأى )اًمؽؾؿة( أنَّ ومساد اًمبنمية ٓ ُيؿؽـ أن », يؼقل اًمؼدِّ

ّٓ سماعمقت يمنمط ٓزم,  ؾ )اًمؽؾؿة( اعمقت ٕنَّف همػم مائتُيبَطؾ إ ظمذ ًمـػسف ضمسًدا ىماسماًل هلذا أ, وٕنَّف اسمـ أب, وأنَّف ُمستحقؾ أن يتحؿَّ

اده )سماًمؽؾؿة( اًمذي هق ومقق اًمُؽّؾ يؽقن ضمديًرا أن يؿقت كقاسمة قمـ اًمُؽّؾ , ًمؾؿقت (. ويؼقل أجًضا: 1: 9ؽؾؿة ًمد ا)دمسُّ « طمتك سماحتِّ

مت ؾماسمًؼا -وّحا يمان ُمستحقاًل » ت طمتك ُيؿؽـ ومؼد أظمذ ًمـػسف ضمسًدا ىماسماًل ًمؾؿقأن يؿقت اًمؽؾؿة, ٕنَّف همػم ىماسمؾ ًمؾؿقت,  -يمام ىمدَّ

مف يمجسده كقاسمة قمـ اجلؿقع  [(.6: 21د اًمؽؾؿة )دمسُّ « أن ُيؼدِّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  همػم حمدود: ]. 215صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

فة وّد اهلل همػم اعمحدود هل ظمطقة همػم حمدودة , واعمثال اًمّدارج قمغم هذا أنَّف ًمق ومؾزم أن يؽقن اًمػادي همػم حمدود ,ٕنَّ اخلطقة اعمُقضمَّ

فقًمة طمّؾ هذه اعمشؽؾةَصَػَع ـماًمٌب زمقؾف قمغم وضمفف,  ض ًمؾػصؾ مـ , ومؿـ اًمسُّ سمقـام ًمق َصَػَع هذا اًمّطاًمب ُمدير اعمدرؾمة ومنكَّف يتعرَّ

وًمة يمُؽّؾ أّما إذا , وزير اًمتَّعؾقؿ وماًمعؼقسمة شمشتدّ  عَ ػَ وإذا َص , اعمدرؾمة فة ًمؾدَّ وًمة ومننَّ اإلهاكة شمؽقن ُمقضمَّ وشمصّؾ اًمُعُؼقسمة إمم , َصَػَع رئقس اًمدَّ

د اهلل اًمغػم حمدود ًمػمومع قمؼاب ظمطقة همػم حمدودة. أىمصاها ؼت ًمؼد دمسَّ . سمؾ ًمػمومع ظمطايا اًمعامل يُمّؾف ذم يُمّؾ زمان ومؽان, ومػقف حتؼَّ

م كػسف, وسمال ظمطقة,  ًمؾؿقتوىماسماًل , سمـاؾمقشمف صار إكساًكاِصػات اًمػادي يمامؾة,  وهق أىمقى , وسمالهقشمف هق اخلاًمؼ اًمذي يستطقع أن ُيؼدِّ

ا صار إكساًكا سمنرادشمف». يؼقل اًمباسما صمقئقومقؾس: مـ اعمقت وهمػم حمدود ومل يؽمك ؿمقئًا إًمقف ُمّا ُيـتسب إمم اًمطَّبقعة اًمبنمية , ومؾاّم يمان ًهلًإ شمامًّ

 [«.ن يمان ـمػاًل ومؿع ذًمؽ ُيعرف سملنَّف قمامكقئقؾما قمدا اًمنمَّ إثقؿ وطمده, ٕنَّف وإ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  وىمد دمد ]. 221, 221صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ب ماذا  وإذ سمف يـحـل ٕؾمػؾ طمتك شمؽادإكساًكا قمظقاًم ذم مريمز مرمقق حيؽممف اًمـاس وشمـحـل ًمف اهلامات,  رأؾمف متّس إرض, وشمتعجَّ

ومام اًمذي دومع هذا اًمرضمؾ هلذا اًمتَّـازل ؟ إكَّف , يػعؾ هذا اًمرضمؾ اًمعظقؿ ؟ إكَّف يـحـل ًمػمسمط ؾُمقُقر طمذاء ـمػؾ صغػم ىمد يؽقن طمػقده

د وُصؾَِب ومات. ؾملل اعمؾؽ همػم اعمممـ وزيره اعمسقحل: احلُب  اًمعؿؾ اًمذي يرومضف اًمعؼؾ ؟ ومام هق اًمّداومع هلذا, شمؼقًمقن أنَّ اهلل دمسَّ

ومؼف اعمؾؽ. وذم يقم ؾمار اعمؾؽ مع وزيره ذم طمديؼة اًمؼرص,  ة أجام وأضمقبؽ قمغم ؾمماًمؽ, ومقا اًمقزير: أؾملخؽ يا ؾمقدي أن مُتفؾـل قمدَّ

غػم ـاقمقة أمام قمقـل وومجلة أقمطك اًمقزير إؿمارة ًمؾُؿرسمِّقة ومدومعت اًمعرسمة وما هبا ذم سُمحػمة ا, وإذ سماعمُرسمِّقة شمسػم سمعرسمة إمػم اًمصَّ حاء اًمصِّ

بف سماسمـف, اعمؾؽ ًٓ يمامؾ اًمشَّ ّٓ أنَّف َوضَمَد كػسف حيتِضـ متثا , وىمبؾ أن يتؿؾَّؽف اًمغضب أهع إًمقف ومامذا ومعؾ اعمؾؽ ؟ ًمؼد أخؼك سمـػسف ذم احاء إ

قة سمنًمؼائف ذم اًمبحػمة متك أذت  اًمقزير ىمائاًل: قمػًقا ؾمقدي اعمؾؽ. ؾماحمـل ٕين ومعؾت هذا, وملنا اًمذي صـعت اًمتِّؿثال وأوصقت اعمُرسمِّ

. ٕنَّف اسمـلاعمؾؽ:  اجلُـُقد إلكؼاذه ؟حاذا مل شُمرؾمؾـل أو شُمرؾمؾ أطمد , يا ضمالًمة اعمؾؽ قمـدما ؿمعرت سملنَّ اسمـؽ يغرق ذم اًمُبحػمةهلا سمذًمؽ. 

ل إكسان ؿُمجاع وٓ أهاب اعمقت ا اعمؾؽ, وأومدي اسمـل سمحقايت وأنا راٍض ومنور, أنت شمعؾؿ أنَـّ قمـدما رأى اهلل . اًمقزير: وهؽذا أُّيُّ
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مؾؽ وضمد ضُمـُقده مؼفقريـ , يمؿثؾ وىَمَفَر اعمقت وأنؼذكا مـف, أوٓده ُّيؾؽقن سماعمقت إبدي أظمذ ؿمؽؾ إكساٍن وُصؾَِب ومات وىمام

 [أمام قمدّوهؿ ذم ؾماطمة اًمَقهَمل ومارشمدى زّي اجلُـُقد, وىماد احلرب واكترص, وأهؾؽ اًمعدو اًمؼقي ووهبـا اًمـُّرَصة.

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  وىمال ]. 222, 221صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

د اًمؽؾؿة وشملنُّسف أمًرا ٓسمّد مـف خلالص اًمذيـ قمغم إرضًمق »يمػمًمُّس اًمؽبػم: اًمباسما  , ومؾق مل يؽـ ىمد ُوًمَِد مثؾـا سمحسب اجلسد, يمان دمسُّ

ر ـمبقعة اإلكسان مـ اًمقصؿة اًمتل أصاسمتفا مـ آدم, حا يمان ىمد اؿمؽمك ذم اًمذي ًمـا وما يمان ىمد ـمرد اًمػساد مـ , وسماًمتازم حا يمان طمرَّ

د آسمـ اًمقطمقدمل يؽـ ُهـاك وؾمقؾة أظمرى ًمزقمزقمة ؾُمؾطان اعمقت »(. وىمال أجًضا: 1: 1)ود كسطقر  «أضمسادكا ّٓ ومؼط سمتجسُّ اًمذي . إ

« ) ًمؽل يستطقع سمؽقكف هق كػسف احلقاة أن يزرع ذم اجلسد امتقازه اخلاّص اًمذي هق احلقاة)ًمؾؿقت(..  اىمتـك ًمـػسف ضمسًدا ىماسماًل ًمؾػساد

يمقػ يمان ُيؿؽـ ًمإلكسان اًمذي حتت ؾُمؾطان اعمقت أن يستعقد ». ويؼقل اًمباسما يمػمًمُّس اًمؽبػم أجًضا: (1352: 75اعمسقح واطمد 

ة اهلل اعمُحققة, اخلُُؾقد ة اهلل اعمُحقّقة ومفل اًمؾُّقهمقس. يمان ٓسمّد أن يدظمؾ ضمسده اعمقت ذم ذيمة ىُمقَّ )شمػسػم « وطمقد أب" اًمؽؾؿة" أّما ىُمقَّ

 [(.19: 22ًمقىما 

د اإلهلللم مار مرىمس واًمباسما سمطرس: يمـقسة اًمؼديس اد سماهلل: ]. 222صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ مل آحتِّ

د رومع اخلطقة ومؼط اد اهلل سماإلكسان, يؽـ اهلدف مـ اًمتَّجسُّ ؾُمقزّم: سمؾ احتِّ اد اعمطؾقب هق أنَّ », ومقؼقل اًمباسما أثـاؾمققس اًمرَّ ٕنَّ آحتِّ

اًدا سملم ما هق إكسان سمطبقعتف وسملم ما هق إهل سمطبقعتف د يصـع احتِّ (. ويؼقل اًمباسما يمػمًمُّس اًمؽبػم 81: 2)وّد أريقؾمقلم  «اًمؽؾؿة اعمُتجسِّ

ؾح ضماءت مـ اهلل ًمؽقام يتَِّحد سماإلكسانأنَّ  ت وصارت ذم ىمبضة اعمقت وؾماد قمؾقفا : »ُمبادرة اًمصُّ اًمػساد, إنَّ اًمطَّبقعة اإلكساكقة ُأِهَ

وري ًمؽل شمؼقم قمالىمة ضمديدة ٓ ُّيّدها اًمػساد أن يتّؿ ًمؼاء سملم اهلل واإلكسان دمد ومقف مجقع اعمشايمؾ اًمؼائؿة سملم إثـلم , ًمذًمؽ ومؿـ اًمرضَّ

وجيعؾف , اًمػاؾمدةأن يلظمذ ًمـػسف ضمسًدا مـ هذه اًمطَّبقعة  -ٕنَّ اعمُبادرة سمقد اًمّصاًمح وطمده  - ومؽان احلّؾ اإلهلل, طمؾَّفا اًمـِّفائل وإظمػم

اد ٓ اكػصال ومقف أو اظمتالط اد اًمـار سماحلديد, واطمًدا مع ٓهقشمف ذم احتِّ  [«.مثؾ احتِّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  وما أمجؾ شمشبقف ]. 223صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ومال شمقضمد أجَّة وؾمقؾة أظمرى ًمعقدة , ؿمبَّف ؾُمُؼقط آدم سماعمصباح اًمذي اكؼطع قمـف اًمتَّقار اًمؽفرسمائلقمـدما  كقاومة إنبا راومائقؾ إؾمؼػ اًمعام

ّٓ سمعقدة كػس اًمتَّقار اًمؽفرسمائل ًمف , وهؽذا اإلكسان ًمؽقام وأّي شمقار آظمر أو أي ومقًمت آظمر ًمـ يـجح ذم إقمادة اإلكارة, اإلكارة ًمؾؿصباح إ

وأجًضا قمؿؾقة , سمؾ ٓسمّد أن يتقممَّ اخلاًمؼ كػسف إقمادة ظمؾؼتف اًمتل ومسدتػمة ٓ يصؾح أن ُيعقده كبل وٓ مالك, يعقد إمم طماًمتف إومم اعمُـ

د اًمالهقت د اًمتل ومقفا احتَّ وملواء ًمـا اعمسقح كقر « اعمصباح» سماًمـاؾمقت« اًمؽفرسماء» شمقصقؾ اًمتَّقار اًمؽفرسمائل ًمؾؿصباح شُمشبف قمؿؾقة اًمتَّجسُّ

 [.اًمعامل ـمريؼ اعمؾؽقت
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د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ًمؼد أضمفدكا ]. 225صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

رس اًمّساسمِؼ يمثػًما وكحـ كبحث قمـ أجَّة وؾمقؾة ًمـجاشمـا,  ريعأنػسـا ذم اًمدَّ ا ُكعؾـ ومشؾـا اًمذَّ ـمريؼ وكعؽمف سماًمػّؿ اعمؾقان أنَّف ٓ , وًمؽـَـّ

دك يا إهلـا احلل ومقشمؽ اعمُحقل قمغم ظمشبة اًمعار . ًمؼد ُدؾمت اعمعرصة وطمدك ومـ اًمشعقب مل يؽـ معؽ أطمد. خلالصـا ؾمقى دمسُّ

د ياًمػرطمة اإلكسان.  هذا ما طمدث, ومقا د وشملنَّس وصار إكساًكا . ًمػرطمة اإلكسان ًمقس سمخالصف ومؼط سمؾ سمؿحبَّة اهلل اًمتل دومعتف ًمؾتَّجسُّ دمسَّ

د وهق ؿؾ ضمسًدا مـ كػس قمجقـتـا اًمبنميةمثؾـا حي ص سمقشقي يمامؾ ذم أطمدى قمظاشمف قمـ اًمتَّجسُّ . ًمؼد ؾمؿعت سملذكاي أبقـا احلبقب اًمُؼؿُّ

ؾ ذم اًمؽاهـ وهق ىمائؿ ُيصكمِّ أمام اعمذسمح:  د وشملنَّس وؿماهبـا ذم يمؾ رء ما»يتلمَّ وحيّس سملنَّ اهلل صار إكساًكا «, ظمال اخلطقة وطمدها دمسَّ

 [.ومال يسعف إَّٓ أن يرىمص ومرطًما أمام اعمذسمح, أضمؾـامثؾـا مـ 

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  يس ]. 227صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ وىمال اًمؼدِّ

د يمػمًمُّس إورؿمؾقؿل   - يمام هق يمذًمؽ طمًؼا - ومؾق يمان اعمسقح هق اهلل» سماًمـاؾمقتإكَّف ٓ ظمالص ًمـا إن يُمـّا ٓ كعؽمف سملنَّ اًمالهقت احتَّ

ة إن يُمـّا كرومض آقمؽماف سملنَّ اًمالهقت ومقف . ومنكَّـا كصػم هُمرسماء قمـ اخلالص, دون أن يلظمذ ًمـػسف ـمبقعة سمنمية وٓ ظمالص ًمـا سماعمرَّ

 [ًمؾؿققمقفملم(. 12)مؼال « ُمتَِّحد سماًمـاؾمقت

د اإلهلل: يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس وقمؼقدة ]. 227, 226صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

د ذم ُمـتفك إمهقة د يتقىمَّػ أمر ظمالصـا ؟ حاذا ؟ ٕنَّ اًمسقد اعمسقح هق اًمقؾمقط اًمقطمقد سملم , اًمتَّجسُّ حقح سماًمتَّجسُّ ومبـاًء قمغم إيامكـا اًمصَّ

يس اهلل واإلكسان دت ومقف, ومفق اسمـ واطمد, صمـلماُيعتؼم واطمد مـ ( اعمسقح) ومفق»يمػمًمُّس اًمؽبػم: , ومقؼقل اًمؼدِّ ذم , ىمد اضمتؿعت إًمقف واحتَّ

رها, ؿمخصف اًمقاطمد سمطريؼة ٓ شُمقصػ وٓ شُمػحص اًمطَّبقعتان اإلهلقة واًمبنمية كا وطمدة واطمدة سمطريؼة ٓ ُيؿؽـ شمصقُّ ومؾفذا , ًمُتؽقِّ

بب أجًضا ُيعتؼم هق اًمقؾمقط سملم اهلل قئلم اًمؾذيـ يماكا ُمتباقمديـ ضمًدا إطمدامها قمـ أظمر,  واًمـاساًمسَّ د داظمؾ كػسف اًمشَّ , ٕنَّف ىمد مجع ووطمَّ

ة قمظقؿة وسمذًمؽ رسمطـا سمقاؾمطة , ومؼد أفمفرمها جُمتؿعلم وُمتَِّحديـ ذم كػسف, أقمـل اًمالهقت واًمـاؾمقت, واًمؾذيـ يمان يػصؾ سمقـفام ُهقَّ

 [(.1)ذم اًمثاًمقث « كػسف مع اهلل أبقف

د اإلهللـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس: يم مـ ]. 371, 369صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ؾقب هق اًمـاؾمقت اعمحدود, ِصػات اًمػادي أن يؽقن همػم حمدود ومؽقػ يؼدر اعمحدود أن يرومع ظمطايا همػم , واًمذي مات قمغم اًمصَّ

داً اًمـاؾمقت اًمذي شملخَّ ج:  حمدودة ؟ وًمؽـَّف يمان ُمتَِّحدًا سماًمالهقت اًمغػم , واًمذي ُصؾِب مل يؽـ إكساًكا قمادًيا. ؿ ومات مل يؽـ كاؾمقشًما جُمرَّ

اد اًمـاؾمقت سماًمالهقت, مع أنَّف دم اًمـاؾمقت, وماًمدم اعمسػقك, حمدود )أع « يمـقسة اهلل اًمتل اىمتـاها سمدمف: »ًمؽـَّف ُدقِمَل دم اهلل سمسبب احتِّ

اد ٓ جيقز . ًمؼد اؾمتقرم اًمعدل اإلهلل طمّؼف سماًمؽامؾ مـ ؿمخص اًمػادي اًمغػم حمدود, ومفق دم همػم حمدودوهلذا (, 28: 21 ومبعد آحتِّ

ًمقس : »طمتك أنَّ اإلكجقؾ يـسب ًمؾـاؾمقت ما ُيُّص اًمالهقت مـ قمدم اعمحدودية, اًمتَّػرىمة سملم اًمالهقت واًمـاؾمقت يمام رأجـا مـ ىمبؾ

ّٓ اًمذي ك امء إ امء, أطمد صعد إمم اًمسَّ امءزل مـ اًمسَّ  [(.13: 3)يق « اسمـ اإلكسان اًمذي هق ذم اًمسَّ
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د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  حاذا مل ]. 211, 211صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ة ء سماًمُؼقَّ د يمؾؿة مـف ىمادرة قمغم رّد آدم , ُُيؾِّص اهلل آدم وطمقا قطان ؟ومُؿجرَّ ء اًمؾَّذان ؾَمَبامها اًمشَّ ج: هذا احلّؾ اًمبديؾ ٓ يصؾح  وطمّقا

ةًمألؾمباب أشمقة:  ة ُيسؽمّد سماًمُؼقَّ ة. ما ُأظِمَذ سماًمُؼقَّ قطان ومنكَّف مل يلظمذ اإلكسان سماًمُؼقَّ مة, أّما اًمشَّ جرة اعمُحرَّ ومل يػتح ومّؿ , مل يلظمذ مـ صمامر اًمشَّ

مةومل يدومع إمم ومؿف , آدم رهماًم قمـف ة, ٕنَّ اإلكسان ذم محاية اًمثَّؿرة اعمُحرَّ قطان ذم إصؾ ٓ يؼدر أن يسبل اإلكسان سماًمُؼقَّ . سمؾ أنَّ اًمشَّ

يةاًمؼدير ـماحا يمان ُمؾتزًما سمطاقمتف.  هاء واخلداع واًمغقا قطان اإلكسان سماحلقؾة واعمؽر واًمدَّ شمـل ومليمؾت» إكَّام أؾمؼط اًمشَّ : 3)شمؽ « احلقة همقَّ

شمف ومفق يمامؾ ذم قمدًمف أجًضاويمام أنَّ (, 13 ة ومننَّ هذا ُيعتؼم وّد قمدل اهلل اًمؽامؾ, اهلل يمامؾ ذم ىُمقَّ  [.ومؾق ردَّ اهلل اإلكسان سماًمُؼقَّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  اهلل ]. 215, 214صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

, اهلل يمامؾ ذم رمحتف ويمامؾ أجًضا ذم قمدًمفج: وهذا احلّؾ ٓ يصؾح ًمألؾمباب أشمقة:  ُيسامح آدم وشمـتفل اعمشؽؾة ؟ ومؾامذا مل, همػقر رطمقؿ

ُؼقط مثؾ احلؽؿة ومؾق ؾمامح آدم ومننَّ هذا يتعارض مع قمدًمف مات قمدم اًمسُّ ر اهلل آدم مـ إيمؾ مـ اًمشجرة, وأقمطاه يمؾ ُمؼقِّ , ًمؼد طمذَّ

جرة ومؼط, واًمّشبع سمخاًمؼف واًمػرح اًمرُّ  ومعـدما ُُيطئ آدم وٓ يـال اًمعؼقسمة اًمتل وطمل, وإيمؾ مـ مجقع أؿمجار اجلـَّة سماؾمتثـاء هذه اًمشَّ

ًمف ومننَّ هذا ُيعتؼم كقع مـ اًمـَّؼص. ؾمبؼ أن ومروفا اهلل قمؾقف ومننَّ هذا ُيعتؼم وّد اًمعدل اإلهلل ومؽقػ , ًمق كاىمض اإلكسان كػسف وهمػمَّ أىمقا

ًمف ؟! هؾ اهلل (, »19: 23)قمد « هؾ يؼقل وٓ يػعؾ أو يتؽؾؿ وٓ يػلسمـ إكسان ومقـدم. اوٓ  اهلل إكسان ومقؽذب. ًمقس» يـؼض اهلل أىمقا

ومل يؽتػ «, وأّما ؿمجرة معرومة اخلػم واًمنمَّ ومال شمليمؾ مـفا»(, هؾ يؼقل اهلل ٔدم: 3: 8)أي « يعّقج اًمؼضاء أو اًمؼدير يعؽس احلؼ

وقمـدما يليمؾ اإلكسان ينع إًمقف اهلل (, 18: 2)شمؽ « ٕنَّؽ يقم شمليمؾ مـفا مقشًما متقت»اًمػة: اهلل هبذه اًمقصقة سمؾ أووح ًمف مغّبة اعمخ

, ٕنَّ مقشمؽ وّد رمحتل اًمغػم حمدودة, ًمؽـَّؽ ًمـ شمَر اعمقت ىمطّ , إيف يا آدم ؟! هؾ أنت صدىمت يمالمل ؟! أنـل يمـت ُأظمقػؽ ومؼط: ىمائاًل 

ر ومعؾتؽ . أذهب يا آدم ًمـ متقت ـعاء صماكقة ًمؽقام أطمبؽومؼط ٓ شُمؽرِّ  [.. هؾ ُيعؼؾ هذا ؟! اًمشَّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ىماكقن ]. 119-117صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ؽ سماإل» اإليامن إثـاد, وضماء ومقف: يامن اجلامع اًمعاّم ًمؾؽـقسة اعمسقحقة. يمّؾ مـ اسمتغك اخلالص, َوضَمَب قمؾقف ىمبؾ يمّؾ رء أن يتؿسَّ

ٓ . وصماًمقصمًا ذم شمقطمقد, هذا اإليامن اجلامع هق أن كعبد ًهلًإ واطمدًا ذم صماًمقثيمّؾ مـ ٓ حيػظ هذا اإليامن دون إومساد ُّيؾؽ هاليمًا أبديًا. 

وح اًمُؼُدس , وًمالسمـ أىمـقماً , إن ًممب أىمـقماً . وٓ كػصؾ اجلقهر, كؿزج إىماكقؿ وح اًمُؼُدس . أىمـقماً وًمؾرُّ وًمؽـ أب وآسمـ واًمرُّ

وح اًمُؼُدس. وضمالل أبدي معاً , وجمد ُمتساوي, ٓهقت واطمد وآسمـ همػم , أب همػم خمؾقق. يمام هق أب, يمذًمؽ آسمـ, يمذًمؽ اًمرُّ

وح اًمُؼُدس همػم خمؾقق, خمؾقق وح اًمُؼُدس همػم حمدود, وآسمـ همػم حمدود, أب همػم حمدود. واًمرُّ وآسمـ , أب همدي .واًمرُّ

وح اًمُؼُدس همدي, همدي وٓ صمالصمة همػم , ويمذًمؽ ًمقس صمالصمة همػم خمؾقىملم. سمؾ همدي واطمد ,وًمؽـ ًمقس صمالصمة همديلم. واًمرُّ

وح اًمُؼُدس واسمط اًمؽّؾ , وآسمـ واسمط اًمؽّؾ , ويمذًمؽ أب واسمط اًمؽّؾ . وواطمد همػم حمدود, سمؾ واطمد همػم خمؾقق, حمدوديـ . واًمرُّ

وح اًمُؼُدس إهل, وآسمـ إهل, وهؽذا أب إهل. سمؾ واطمد واسمط اًمؽّؾ , سقا صمالصمة واسمطل اًمؽّؾ وًمؽـ ًمق وًمؽـ ًمقسقا صمالصمة آخفة سمؾ . واًمرُّ

وح اًمُؼُدس رّب , وآسمـ رّب , وهؽذا أب رّب . إهل واطمد ويمام أنَّ احلـؼ اعمسقحل . وًمؽـ ًمقسقا  صمالصمة أرسماب سمؾ رّب واطمد. واًمرُّ
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يـ اجلامـع ما يـفاكا قمـ أن كؼقل سمقضمقد صمالصمة آخفة وصمالصمة أرسماب. كعؽمف سملنَّ يمالًّ مــ إىماكقؿ سمذاشمف إهل ورّب ُيؽؾِّػــا أن  . يمذًمؽ اًمدِّ

وح اًمُؼُدس . سمؾ مقًمقداً , وٓ خمؾقق, همػم مصـقع, وآسمـ مـ أب وطمده. وٓ مقًمقد, وٓ خمؾقق, ومأب همػم مصـقع مـ أطمد واًمرُّ

وروح ىُمُدس واطمد ٓ صمالصمة , واسمـ واطمد ٓ صمالصمة أبـاء, أب واطمد ٓ صمالصمة أباء. ومنذن, سمؾ ُمـبثؼاً , وٓ مقًمقداً , اً ًمقس خمؾقىم, مـ أب

وًمؽـ مجقع إىماكقؿ همديقن معًا . وٓ مـ هق أيمؼم وٓ أصغر مـف, ًمقس ذم هذا اًمّثاًُمقث مـ هق ىمبؾ همػمه أو سمعده. أرواح ىُمُدس

د واًمّثاًُمقث ذم وطمداكقة, ُذيمر جيب أن كعبد اًمقطمداكقة ذم صماًمقث وًمذًمؽ ذم مجقع ما. وُمتساوون . إذن, مـ ؿماء أن ُيؾص قمؾقف أن يتليمَّ

د رسّمـا يسقع اعمسقح. ٕنَّ  اإليامن اعمُستؼقؿ هق أن كممـ وُكؼّر هؽذا ذم اًمّثاًُمقث. وأجضًا يؾزم ًمف اخلالص أن يممـ يمذًمؽ سملماكـة سمتجسُّ

ُهقر, هق إهل مـ ضمقـهر أب. وهق إهل وإكسان, اهللاسمـ , سملنَّ رسمـا يسقع اعمسقح مقًمقد ذم هذا , وإكسان مـ ضمقهر أّمف, مقًمقد ىمبؾ اًمدُّ

هر وهق أن . ودون أب سمحسب كاؾمقشمف, ُمساوي ًممب سمحسب ٓهقشمف. يمائـ سمـػس كاـمؼة وضمسد سمنمي, إهل شماّم وإكسان شمامّ . اًمدَّ

اد اًمـاؾمقت إمم اًمالهقت, ًمقس سماؾمتحاًمة ٓهقشمف إمم ضمسد. وًمؽـ واطمد, اصمـانإكَّام هق مسقح واطمد ٓ , يؽقن ًهلًإ وإكساكاً  . سمؾ سماحتِّ

يمذًمؽ اإلهل واإلكسان . ٕنَّف يمام أنَّ اًمـَّػس اًمـّاـمِؼة واجلسد إكسان واطمد, سمؾ سمقطمداكقة إىمـقم, ٓ سماظمتالط اجلقهر,  واطمد ذم اجلُؿؾة

. وىمام أجضًا ذم اًمققم اًمثاًمث مـ سملم إمقات)أي مؽان إرواح(,  إمم اهلاويةوكزل , هق اًمذي شملخَّؿ ٕضمؾ ظمالصـا. مسقح واطمد

امء,  اًمذي قمـد جمقئف يؼقم أجضاً . ومـ ُهـاك يليت ًمقديـ إطمقاء وإمقات. وهق ضماًمس قمـ يؿلم أب اًمّضاسمط اًمؽّؾ وصعد إمم اًمسَّ

ة. مجقع اًمبنم سملضمسادهؿ قئات , ـ ومعؾقا اًمّصاحلات يدظمؾقن احلقاة إبديةوماًمذي, ويعطقن طمساسمًا قمـ أقمامهلؿ اخلاصَّ واًمذيـ قمؿؾقا اًمسَّ

 [«.اًمذي ٓ يؼدر اإلكسان أن ُيؾص سمدون أن يممـ سمف سملماكة ويؼلم. هذا هق اإليامن اجلامع, يدظمؾقن اًمـار إبدية

د اإلهللأؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّ يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ادَّقمك ]. 252صـ - جسُّ

د إكسان ٓ همػم, اإلسمققكققن أنَّ مريؿ اًمعذراء وًمدت يسقع اإلكسان , وؾمار يسقع ذم وصايا اهلل طمتك سمؾغ اًمثالصملم مـ قمؿره, ومفق جُمرَّ

عب ويصـع , وفمؾَّ ُيدم وُيعؾِّؿ ويُ ومُدقمل يسقع اعمسقح( اًمالهقت) وذم اًمثالصملم أثـاء قمامده مـ يقطمـا كزل قمؾقف اعمسقح رؿمد اًمشَّ

ؾب,  ض ًمؾصَّ امءُمعجزات طمتك شمعرَّ ك اهلل قمغم يسقع اًمذي ُيؼاد ًمؾؿقت وهق سمريء, ومػارىمف اعمسقح وَصَعَد إمم اًمسَّ وملؾمؼط ؿمبفف , وشملؾمَّ

امء, قمغم آظمر  [.ورومع يسقع إمم اًمسَّ

د اإلهللأؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿيمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ًمقست ]. 236صـ - قة اًمتَّجسُّ

وًمؽـ مجقع هذه , اهلؾِّقـقةوًمؽـَّفا مذاهب ؿمتَّك دمؿع سملم اعمسقحقة واًمقفقدية واًمقصمـقة وإومؽار اًمػؾسػقة , اًمُغـُقؾمقة مذهًبا واطمًدا

ا ّذ وكجاؾمة وظمطقة ة قمغم أَّنَّ ه قمـ آشمصال , اعمذاهب شمـظر ًمؾامدَّ ًمذًمؽ ومفق مل ُيؾؼ اًمعامل إكَّام صدر مـف آخفة , سماحادَّةواإلهل اًمعظقؿ ُمـزَّ

ة وظمؾؼ اًمعامل, أظمرى , واقمتؼدوا أنَّ إرواح يماكت مقضمقدة ذم قمامل ؾماموي ُمـػم, وأيمثر هذه أهلة سُمعًدا قمـف هق اإلهل اًمذي اشمَّصؾ سماحادَّ

, ومـ واخلالص يليت قمـ ـمريؼ اعمعرومة, مـ ُُيؾِّصفاوحتتاج إمم , صبحت ؾمجقـة اجلسد احاّديأوًمؽـَّفا ؾمؼطت ومجلة إمم إرض و

ويعرف يمقػ , ويعرف مـ هق, وسماعمعرومة يعرف اإلكسان ُأُصقًمف, واًمُغـُقؾمققن هؿ أصحاب اعمعرومةأي معرومة,  gnosis« همـقؾمقس»

د طمجر قمثرة. وقمـدما دظمؾ سمعض اًمُغـُقؾمقلم إمم اعمسقحقة, ُيُؾص ة إذ يمقػ يتَِّحد اًم, وىمػ أمامفؿ اًمتَّجسُّ ه قمـ احادَّ الهقت اعمُـزَّ
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ياً اوًمذًمؽ , سماجلسد احاّدي امء, دَّقمقا سملنَّ ضمسد اعمسقح ًمقس هق ضمسًدا مادِّ د, إكَّام كزل مـ اًمسَّ , وومصؾقا اًمسقد وسمذًمؽ أنؽروا اًمتَّجسُّ

 [اعمسقح قمـ سمنميتف, واسمعدوا اهلل قمـ آشمِّصال سماًمعامل.

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  . 241, 239صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

وَدَرَس اًمػؾسػة ذم اإلؾمؽـدرية قمغم يّد سمازًمقدوس وماًمـتقـس: وهق مـ اًمُغـُقؾمقلم, وذم اًمغاًمب هق ُمقاـمـ مرصي مـ أصؾ ُّيقدي, ]

قري ويمان رضماًل ُمؼتدًرا ذم اًمؽالم ويؿتاز سماًمػصاطمة سمحسب قمؾَّؿ ُهـاك, م و161-138. صمّؿ َذَهَب إمم روما ظمالل اًمػؽمة اًمُغـُقد اًمسُّ

ووماًمـتقـس ًمف ومؾسػتف اًمُغـُقؾمقة ذم آكبثاىمات , وقمـدما مل حيصؾ قمؾقفا اكشّؼ قمـ اعمسقحقة, وذم روما ـَمِؿَع ذم إؾمؼػقة, ؿمفادة شمرشمؾقان

 [.اإلهلقة ووطمدة اًمقضمقد

د اإلهللأؾميمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  وأنؽر ]. 241صـ - ئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

امء ومرَّ سمجسد اًمعذراء مثؾ ُمُرور احاء مـ اًمثَّقب د وىمال إنَّ ضمسد اعمسقح َكَزَل مـ اًمسَّ أو ُمُرور اًمـُّقر مـ إضمسام , وماًمـتقـس اًمتَّجسُّ

ّػاومة يًّا ًمؽـَّف يمان مـ ضمقهر ؾماموي مـ اعمـاـمؼ اًمُعؾقاوملدَّقمك أنَّ ضمسد اعمسقح مل يؽـ , اًمشَّ د سمف اعمُخؾِّص اًمذي , ضمسًدا مادِّ وقمـد قِمامده احتَّ

ة يليت سماعمعرومة اًمتل ُيعؾـفا اًمسقد اعمسقح ًمإلكسان, واؾمتؿر معف طمتك حلظة آٓمف, مـ اًمبؾػموما , وىمال وماًمـتقـس إنَّ اخلالص مـ احادَّ

ؿ وماًمـتقـقس اًمـاس إمم صمال وطِمقُّقنث مراشمب: وىمسَّ عادة إبدية. )أ( اًمرُّ كِقُّقن : وُهؿ وماًمـتلم وأتباقمف اًمذيـ ؾمقـاًمقن اًمسَّ )ب( احلققا

يُّقن: اًمذيـ ًمق شماسمقا ؾمقؽقن هلؿ كصقًبا ذم ومردوس ديؿرج. واجلسِديُّقن : وهمٓء ُمـتخبقن ًمؾجحقؿ. وىمد أؿمار )ج( اًمؾَّحِؿقُّقن أو احادِّ

يس أثـاؾمققس قمـد امء»ما ىمال: إًمقف اًمؼدِّ ومننَّ اًمؽـقسة , ومل يُؼؾ إكَّف مـ مريؿ اًمعذراء, يمّؾ مـ اقمؽمف سملنَّ ضمسد ؾمقدكا كزل مـ اًمسَّ

ؾمة حترمف  [«.اعمُؼدَّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  وفمفرت ]. 236صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

وؾمقتقة  ومادَّقمقا أنَّ ضمسد اعمسقح ًمقس ضمسًدا , أي يظفر Dekeoوهل ُمشتؼة مـ يمؾؿة , طمدى اًمطَّقائػ اًمُغـُقؾمقةنيم Decestiomاًمدُّ

سمحسب  -, وًمؽـ ذم احلؼقؼة وفمفر يملنَّف جيقع ويعطش ويشعر سمإمل واحلزن, وًمؽـَّف فمفر مثؾ ضمسد طمؼقؼل ًمف حلؿ وقمظؿ, طمؼقؼقًا

رهؿ  د ظِمداع -شمصقُّ شمّؿ ايمتشاف مؽتبة م 1945. واكتنمت اًمُغـُقؾمقة ذم ؾمائر إىمطار, وذم قمام ف ضمسد ؿمبحل ممىمَّتوأنَّ , هق جُمرَّ

 [, مـفا إكجقؾ احلؼقؼة, وإكجقؾ شمقما, وإكجقؾ ومقؾبُّس, واًمؼقامة.خمطقـًما 51هُمـُقؾمقة زاظمرة ذم كجع محّادي شمشؿؾ 

د اإلهللأؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  أّما احاكقية ]. 237صـ - واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ا  ؽؾ إظمػم ًمؾُغـُقؾمقةومنَّنَّ ن مـ قمامل اًمـُّقر وقمغم رأؾمف اإلهل اًمطَّقب مع مالئؽتف, وإؿمّد ظُمُطقرة, شُمعّد اًمشَّ , وكادى ماين سمُثـائقة شمتؽقَّ

ة قمغم رأؾمف اًمُؼَقى اًمقطمشقة اًمتل ٓ  قطرة قمؾقفا أي إسمؾقسوقمامل اًمظُّؾؿة واحادَّ واإلكسان كػسف ضُمزء مـ قمامل اًمظُّؾؿة وضمسؿف , ُيؿؽـ اًمسَّ

يرة ة اًمنمِّ ؿس سمؼقشمف وذم اًمؼؿر وأدَّقمك أنَّ اعمسقح هق اسمـ اإلكسان إول, ضُمزء مـ احادَّ ؿس ٕنَّف يسؽـ ذم اًمشَّ , وهق روح اًمشَّ

 [سمحؽؿتف.
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د اإلهللأؾمئؾة طمقل يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ورّد ]. 238, 237صـ - طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

امء وًمقس هق مـ مريؿ اًمعذراء»اًمباسما أثـاؾمققس قمغم احاكقيلم ىمائاًل:  ب كزل مـ اًمسَّ أو أنَّف اؾمتحال اًمالهقت , اًمذي يؼقل إنَّ ضمسد اًمرَّ

ب همػم مسجقد ًمف يملنَّف ضمسد إكسان ومؼط, سمـ شملخؿأو أنَّ ٓهقت آ, أو اظمتؾط معف أو شمغػمَّ , إمم اًمـاؾمقت وٓ , أو أنَّ اجلسد اًمذي ًمؾرَّ

ب اإلهل ؾمة حُترمف, يؼقل أنَّف مسجقد ًمف ٕنَّف ضمسد اًمرَّ  [«.ومفذا اًمؽـقسة اعمُؼدَّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ماين: ]. 242, 241ـص - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ـّ واًمطِّب واًمػؾسػة. 239ُوًمَِد ؾمـة  رشمف ؾمقدة قمجقز وأنػؼت قمغم شمعؾقؿف ومتعؾَّؿ اًمػ صمّؿ شمـرَصَّ وأراد م, وَوىَمَع أؾمػًما ذم سمالد ومارس ومحرَّ

ب سملم اعمبادئ اعمجقؾمقة واعمسقحقة ىمال إنَّ إهل اًمظُّؾؿة هق إهل و, ومـادى سمنهللم أطمدمها إهل ًمؾـُّقر واخلػم وآظمر ًمؾظُّؾؿة واًمنمَّ , أن ُيؼرِّ

وأدَّقمك أنَّف وىمال إكَّف وطمل اهلل ًمف, « أرشمـ», وووع إكجقاًل دقماه وًمذًمؽ رومض اًمعفد اًمؼديؿ اًمذي ذم كظره مـ قمؿؾ إهل اًمظُّؾؿة, اًمقفقد

ون  ومعؾ اعمسقح, , واظمتار ًمف اصمـل قمنم شمؾؿقًذا, وأثـلم وؾمبعلم أؾمؼًػا يماماًمباراىمؾقط اًمذي َوقَمَد سمف اًمسقد اعمسقح شمالمقذه وأرؾمؾفؿ ُيبنمِّ

لم ق ومقصؾقا إمم اهلـد واًمصِّ  [.سماحاكقية ذم سمالد اًمنمَّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  وكظرت ]. 242صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ا ّذ  ة قمغم أَّنَّ ر, ضمسد اعمسقح ظمقازموًمذًمؽ كادوا سملنَّ , احاكقية ًمؾامدَّ وسمعد أن أتّؿ اعمسقح رؾماًمتف قماد , وقمـدما ُصؾَِب مل يؾحؼ سمف أّي ََضَ

امء ؿ ماين أتباقمف إمم خُمتاريـ وؾمامعلم, إمم اًمسَّ ؿؽ. وىمسَّ , وُذب اًمؾَّبـ واخلؿر, وَّنك اعمُختاريـ قمـ أيمؾ اًمؾُّحقم واًمبقض واًمسَّ

واج ػ اًمتل شُمضِعػ اجلسدوأوصاهؿ سمُؿامرؾمة يمؾ ُصـُق, ومـعفؿ مـ اًمزَّ . أّما اًمّسامعقن ومؼد ؾمؿح هلؿ سمامتالك اًمُبُققت ف اًمتَّؼشُّ

قمك ماين اعمؼدرة قمغم ؿمػاء إمراض,  واج وأيمؾ اًمؼؾقؾ مـ اًمؾُّحقم, وأدَّ , وقمـدما ومشؾ ذم قمالج اسمـ مؾؽ اًمُػرس ومات إمػمواًمزَّ

جـ وؾمؿع سمذًمؽ , ومطردوه مـ ُهـاك ومذهب إمم اجلزيرة اًمعرسمقةنم شمعاًمقؿف, , وماؾمتطاع أن ُّيرب إمم ومؾسطلم, وسمدأ يـأخؼاه اعمؾؽ ذم اًمسِّ

 [.وأخؼك ضمسده ًمؾقطمقش, مؾؽ ومارس ومؼبض قمؾقف وؾمؾخ ضمؾده وهق طمل

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  يمان ماين قمبدًا ]. 175صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

مثؾ وضمقد , وكادى ماين سمعؼائد اًمُػرس, وادَّقمك أنَّف رؾمقل يسقع اعمسقح, صمّؿ اؿمؽمشمف أرمؾة همـقة, قماش ذم سمالد ومارس«, ؽيمقيق»سماؾمؿ 

د ماين سملنَّف ىمادر أن يشػقف وُيؼقؿف وأنؽر ماين ىمقامة إمقات, أطمدمها ًمؾخػم واًمثاين ًمؾنمَّ , إهللم , وقمـدما ُأصقب اسمـ مؾؽ اًمُػرس شمعفَّ

جـ, وىمام ماين سمُؿحاوًمة ًمؾفرب, ف ومشؾ ذم هذاوًمؽـَّ مـ مروف,  سمف وًمؽـ اعمؾؽ أقماده إمم ؾمجـف وقمذَّ , ومؼبض قمؾقف اعمؾؽ وأودقمف اًمسِّ

وح اًمُؼُدس ًمقس هق روح اهلل. قمذاسمًا أخقامً طمتك طمؽؿ سمسؾخ ضمؾده ص سمدقمة ماين ذم أنَّ اًمرُّ ة إهلقة ُمـتنمة ذم اًمؽقن , وشمتؾخَّ إكَّام هق ىُمقَّ

ىمة ُمـتنمة ذم يمّؾ اجلؾد اعمحقط سملروـاأو هق , يمّؾف ة طمقَّة سمّرا وح اًمُؼُدس هق أىمـقم , ُيـعش كػقس اًمبنم وُيبفجفا, مادَّ وأنؽر ماين أنَّ اًمرُّ

 [.احلقاة ذم اًمّذات اإلهلقة
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د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  ماريمققن ]. 238صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

Markion : ومؽمسمَّك , ويمان أبقه أؾمؼًػا قمغم اعمديـة, م121ُوًمَِد ذم مديـة ؾمقـقب قمغم ؿماـمئ اًمبحر إؾمقد ؿمامل شمريمقا كحق ؾمـة

يماء, ماريمققن داظمؾ أهة مسقحقة ػ وطمقاة اًمّتلمؾ, ويمان ؿُمعؾة مـ اًمذَّ هد واًمتَّؼشُّ . يمام أنَّف قمؿؾ ذم اًمتِّجارة ويمان سماإلواومة إمم حمبَّتف ًمؾزُّ

ة ؾُمُػـ شمعؿؾ ذم جمال اًمـَّؼؾ,  ن صمروة وخؿةًمف قمدَّ وًمؽـ سمسبب اكحراومف قمـ اإليامن اًمؼقيؿ اظمتؾػ معف أبقه إؾمؼػ وطمرمف مـ , ومؽقَّ

ع سمؿبؾغ يمبػم ًمؾؽـقسة, وُهـاك زاول كشاـمف, م141ومذهب إمم مديـة روما ؾمـة , آؿمؽماك معف ذم اًمصالة وًمؽـ قمـدما ؿمّؽ  ,وشمؼمَّ

ًرا مؽتقسًما سماإليامن,  ة إيامكف ـمؾبقا مـف إىمرا ع سمف مـ مال ؾمـة ومايمتشػقا والًمف وطمرمقهاعمممـقن ذم صحَّ وا ًمف ما شمؼمَّ  [م.144, وردُّ

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  شملثَّر ]. 239, 238صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

ياين ذم روما« هدون» ماريمققن سماًمُغـُقؾمقة سمسبب شمردُّده قمغم مدرؾمة وًمؽـَّف مل يؽـ هُمـُقؾمقًا ومؾؿ يممـ سمآكبثاىمات , اًمُغـُقد اًمنُّ

امئققن اخلاًمدون) وإجقكات( مسؽـ أو مؾء اًمالهقت) وإؾماـمػم واعمؾء واًمبؾػموما ز قمؾقفاإؿمخاص اًمسَّ  (, شمؾؽ إمقر اًمتل ُيريمِّ

, ومل يشغؾ وسمقـام كادى اًمُغـُقؾمققن سملنَّ اخلالص ًمقس ًمؾؽّؾ سمؾ ٕصحاب اعمعرومة ومؼط كادى هق سملنَّ اخلالص ًمؾؽّؾ اًمُغـُقؾمققن, 

ة,  وإهل اًمعفد , وًمؽـ ما ؿمغؾ ومؽره هق اًمػرق اًمّشاؾِمع مـ وضمفة كظره سملم إهل يسقع اعمسقحماريمققن ومؽره سمُؿشؽؾة اخلػم واًمنمَّ واحادَّ

ٕنَّف مل ُيؾؼ اًمعامل وٓ ِصؾة ًمف , ذًمؽ فمفرت اًمثُّـائقة ذم ومؽر ماريمققن ذم اإلهل اًمعظقؿ اًمّسامل اًمذي ٓ يعرومف أطمد مـ اًمعاملوسم, اًمؼديؿ

َّت ذم وىمت اًمِعام, إكَّام فمفر ومجلة ذم يمػر كاطمقم ذم ؿمؽؾ اعمسقح. سماًمعامل د مل شمتّؿ سماًمقٓدة مـ سمطـ اًمعذراء إكَّام مت أّما . دوإنَّ قمؿؾقة اًمتَّجسُّ

ير ًمؽـَّف اإلهل اًمعادل اًمؼاد هيع اًمغضب إهل اًمقفقد وًمذًمؽ , وهق اًمذي أثار ؿمعبف قمغم اعمسقح ومؼتؾقه, اإلهل اًمثاين ومؾقس هق اإلهل اًمنمِّ

اًمقفقدية ذم وأجًضا طَمَذَف ُمعظؿ اًمعفد اجلديد مثؾ سمشاريّت مرىمس ويقطمـا, ويمؾ ما يتَِّصؾ سماًمعؼائد , رومض ماريمققن أؾمػار اًمعفد اًمؼديؿ

قمقية, إكجقؾ ًمقىما ؾمائؾ اًمرَّ , وىمال إنَّ أودع ومقف يمّؾ اقمؽماواشمف قمغم اًمعفد اًمؼديؿ«, اعمُتـاىمِضات» وأخػ يمتاسًما دقماه, وطمذف أجًضا اًمرَّ

ؾمؾ أنػسفؿ, وٓ ظمالص ظمارج يمـقستف.  خصقة ضمديرة سماًمثِّؼة أيمثر مـ شمعاًمقؿ اًمرُّ اكقّاشمف اؾمتخدم إمؽ, وسمعد طَمْرم ماريمققنشمعاًمقؿف اًمشَّ

وفمؾَّت ىمائؿة طمتك اًمؼرن اخلامس , وسمعد قمنم ؾمـقات اكتنمت يمـقستف ذم أنحاء اًمعامل, اًمعؼؾقة واحاًمقة ذم كنم شمعاًمقؿف وأومؽاره

 [.وًمؽـَّف مات ىمبؾ أن يعقد إمم أطمضان اًمؽـقسة إم, وُيؼال أنَّف َكِدَم ذم أواظمر طمقاشمف اعمقالدي

د اإلهلل يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس: ويمان ىمد أختؼك ]. 239صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

يس  أقمرف آسمـ »وملضماسمف سمقًمقؽاريقس:  ,«هؾ شمعرومـل ؟»شمؾؿقذ يقطمـا احلبقب, ومسلخف: « سمقًمقؽاريقس»ماريمققن أثـاء طمقاشمف سماًمؼدِّ

قطان فقد يقؾمتلم قمـ ماريمققن أنَّف أىمقى , اًمذيـ أوؾَّفؿ ماريمققن وكجح سمقًمقؽاريقس ذم رّد اًمؽثػميـ مـ«. إيمؼم ًمؾشَّ وىمال اًمشَّ

يس أثـاؾمققس وأجًضا أخَّػ شمرشمؾقان مخسة يمتب وّد ماريمققن, وووع يقؾمتلم ممًمَّػًا وّد ُمعتؼداشمف اخلاـمئة, اهلراـمؼة , وىمال قمـف اًمؼدِّ

ؾُمقزّم:  ام»اًمرَّ أخؿ  وماذا ىمال ماين ؟ وأنَّف مل يؽـ ضمسًدا طمؼقؼقًا ؟, ء ذم ؿمؽؾ إكساينأخؿ يؼؾ ماريمققن سملنَّ ضمسد اًمؽؾؿة فمفر وكزل مـ اًمسَّ

سمؾ همريًبا قمـ اًمطَّبقعة , وًمؽـَّف مل يؽـ ضمسًدا سمنمًيا, وإنَّ مالحمف يماكت ومؼط إكساكقة, يؼؾ أنَّ اجلسد مل يؽـ ضمسًدا سمنمًيا سمؾ ًمف ُصقرة إهلقة
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رات,  اإلكساكقة متاًما ؟ ؿ يعتؼدون أنَّ مصدر اخلطقة هق اجلسد وًمقس آًمؼد اظمؽمع همٓء يمّؾ هذه اًمتَّصقُّ كحراف اًمذي أصاب َّٕنَّ

 [«.ًمؼد اكحدر همٓء إمم هذا اًمؽػر. اإلرادة

د اإلهلليمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس:  كسبة  اعمرىمقكقة:]. 124صـ - أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمتَّجسُّ

وإهل  ,وإهل صاًمح هق إهل اًمعفد اجلديد ,قراةإهل قمادل هق إهل اًمتَّ  ,وكادى سمثالصمة آخفة ,إمم مرىمققن اًمذي قماش ذم اًمؼرن اًمثاين اعمقالدي

 [.سمؾقسإير هق ذِّ 

 ذم اخِلتام ......

 ومقف هدي كبقـا حمؿد َصغمَّ اهلُل قَمَؾقِف َوؾَمؾَّؿكسلل اهلل أن يتؼبَّؾ هذا اًمَعَؿؾ, وأن يؽقن ظماًمصًا ًمقضمفف شمعامم, ُمتَّبعلم 

قمقية (, سمبـؽ آؾمتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة ؾمخاء ًمؾخدمات آضمتامقمقة سمرىمؿ )ؾماهؿ معـا سمدقمؽؿ عمشاريعـا اًمدَّ

 اًمعريب, ومرع مديـة كرص, اًمؼاهرة, مجفقرية مرص اًمعرسمقة

 عمزيد مـ اًمتَّقاصؾ:

  صػحة اجلؿعقة قمغم اًمػقسبقكwww.facebook.com/sa5aaa  

  11211115654217اعمنُمف اًمعام جلؿعقة ؾمخاء, حمؿد ؿماهلم 

  كة شمؼرير   ss.comhttp://tqrir.wordpreشماسمع اعمزيد مـ أقمامًمـا قمغم ُمدوَّ

 احلؿد هلل اًمذي سمـعؿتف شمتّؿ اًمصاحلات

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

اـريـ, وكستعغ بف, وهق ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ

 بـــــتُ ـــــؽُ ـــــر افـــــِص ـــــوع ظَ رُ ـــــْش ـــــمَ 

 

ة ـَ ا  َذَ

 

 

وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   ذـة جمؿقظة ٓباز افدَّ

 

 

 ُخالصة ـتاب:

د وحتؿقة وافتَّقحقد افتَّثؾقث حتؿقة حقل أشئؾة  اجلزء افرابع -اإلهلل  افتَّجسُّ
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 ممفِّػ هذا افؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿغ حتذير:

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 124صـ - افتَّجسُّ

,  وهق افذي حؾَّ ظذ افتالمقذ ,وؿام َب ؾِ د وُص افذي دمسَّ  وهق ,ؿـقم أب ؾؼطأواحد هق  ؿـقمٌ أاهلل  أنَّ ش كقئقتقس» اظتز كقئقتقس:

 [.ل أبتباظف بؿمدِّ أل وُدظِ 

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 124, 123صـ - وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

دظك ؾفق يُ  ,وؿـد طفر ذم افعفد افؼديؿ ـخافؼ ,د أؿـقم واحد ٓ ؽررَّ اهلل جُم  أنَّ ( أشؼػ باضؾقامس) ظك شابؾققسدَّ اوؿد  شابؾققس:

 لظدِ المقذ ظذ صؽؾ أخسـة كار ؾُ س وحؾَّ ظذ افتَّ ؼدِّ ي ومُ عزِّ ثؿ طفر ـؿُ . بـبآ لؾؾذفؽ ُدظِ  ,طفر ذم افعفد اجلديد ـػادي ثؿّ . بأب

س دُ وح افؼُ بـ وافرُّ أب وآ» :ؾؼد ؿال ,ؿـقم واحدقات ٕد تسؿقات أو مظاهر أو دمؾِّ رَّ ؾإؿاكقؿ ذم كظر شابؾققس جُم  ,سدُ وح افؼُ بافرُّ 

. شسؼدِّ ف ادُ س ٕنَّ دُ وح افؼُ وافرُّ  ,ف افػاديبـ ٕنَّ وآ ,اخلافؼف أب ٕنَّ  لُشؿِّ  :ؿـقم واحدقرات ٕفُ شامء طُ أبؾ  ,ؿاكقؿأشامء أفقسقا 

وح بـ ظـ افرُّ وتغاؾؾ أجضًا حديث آ وحديث أب معف, ,بؾ وحديثف مع أب ,بـ ظـ أبوتغاؾؾ شابؾققس حديث آ

 [س.دُ افؼُ 

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أّما بافـِّسبة ]. 229صـ - وحتؿقة افتَّجسُّ

ؽـدري ذم تػسر بعض آيات , خطرها يتؿثَّؾ ذم أريقشقةلؾفؾبَِدع افتل ثارت بشلن افطَّبقعة اإلهلقة,  ؾؼد أخطل آريقس افِؼّس افسَّ

س افتل تتـاول جاكب افـاشقت ذم افسقد ادسقح ده وإخالئف وتتؽؾَّؿ ظـ افسقد ادسقح, افؽتاب ادُؼدَّ , مثؾ ؿقل رّب ذم حافة دمسُّ

امء, وأّما ذفؽ افققم وتؾؽ افّساظة ؾال يعؾؿ هبام أحد(, »28: 14)يق ش أيب أظظؿ مـل»ادجد:  ّٓ , بـوٓ آ, وٓ ادالئؽة افذيـ ذم افسَّ إ

, ؼد بلنَّ أب أظظؿ مـ آبـوفذفؽ اظت, وأيات افتل تتؽؾَّؿ ظـ ُجقع وظطش وأخؿ ومقت افسقد ادسقح(, 32: 13)مر ش أب

ّؾ رء, ودمّرأ ظذ افؼقل بلنَّ أب خؾؼ آبـ ـُ فداء افذي وبف َخَؾَؼ  , ؾتصّدى فف آباء اإلشؽـدرية, بداية مـ افبابا بطرس خاتؿ افشُّ

, اإلمزاضقر ؿسطـطغم بدظقة مـ 325وُظِؼَد بسببف جمؿع كؼقة شـة خؽسـدروس بعدم ُؿُبقفف, أحرمف وأوص تؾؿقذيف أرصقالوس و

 [.ؾقوع ادجؿع ؿاكقن اإليامن افذي ُيعؾـ ُمساواة آبـ مـ أب

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:   بدظة آريقس:]. 123صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

اضؼ وحؽؿتف بـ هق ظؼؾ اهلل افـّ آ وتغاؾؾ أنَّ  ,ءر ة أب فقخؾؼ بف ـّؾ ف خمؾقق بقاشطظك أنَّ دَّ ابـ وخقهقة آأريقس آفؼد أنؽر 

ُ ومـ ادُ  وـؾؿتف, أب وحده هق اإلهل إصع » :ؾؼال ,حلظة واحدة يؽقن ؾقفا أب بدون ظؼؾف وحؽؿتف وـؾؿتف رّ ستحقؾ أن ت

شاهبان فف ذم ا مُ وُه  ,فقؽقكا وشقطغ بقـف وبغ افعامل ,إزلام ـائـان خؾؼفام اهلل ذم س ؾفُ دُ وح افؼُ بـ وافرُّ ا آأمّ  ,افقاجب افقجقد

كعؿ كممـ » :حتك مجؾة وووع ؿاكقن اإليامن ,تباظفأريقس وآم ظذ 325وحؽؿ جمؿع كؼقة شـة . شوفؽـ فقسا واحدًا معف ,اجلقهر

 [.شسدُ وح افؼُ بافرُّ 
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د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هل ]. 171, 171صـ - افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, وهل جمؿقظة أصعار أخَّػفا آريقس افذي أنؽر أخقهقة آبـ, ملدبة أدبقةش ادثافقا» معـك ـؾؿةادثافقا ؟ ومـ افذي أخَّػفا ؟ وحاذا ؟ ج: 

إكَّام ُدِظل بأب ظـدما خؾؼ , وأنَّ أب مل يُؽـ اشؿف هؽذا, آبـ خمؾققأودع ؾقفا إيامكف ادُخافػ بلنَّ , وكظؿفا ظذ صؽؾ أبقات

وح افُؼُدس, آبـ . ـام أخَّػ آريقس وأنَّ افثالثة ُمـػصؾقن فقس بقـفؿ ذـة, وأنَّ جقهر أب ؽر جقهر آبـ ؽر جقهر افرُّ

حك»و ش افبحرية»جمؿقظات أخرى مـ إصعار, دظاها  حؾة»و ش افرَّ يس أثـاشققس:  شافرِّ نَّ ـّؾ هذه إ»... إفخ, ويؼقل ظـفا افؼدِّ

 [ش.افؼصائد ؿد ُدبَِجت بؾفجة وَكَغَؿة داظرة

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هل ُجُذور ]. 174صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس ؟  وبذفؽ ؾتح افباب فؾتَّشؽقؽ ذم أخقهقة , تتّد هذه اجلُُذور إػ آريقس افذي أنؽر أخقهقة آبـج: بدظة إكؽار أخقهقة افرُّ

وح افُؼُدس وح افُؼُدس, افرُّ وؿافقا إكَّف خمؾقق أظذ مـ , وظـدما ظاد بعض أريقشقغ فإليامن واظسؾقا بآبـ أنؽروا ٓهقت افرُّ

عب بادُتؼؾِّبغ, وأرشؾ, ؾدظاهؿ اوهق خادم فمب وآبـ, ادالئؽة ُُيز افبابا أثـاشققس وهق ذم ش تل»أشؼػ  إنبا شرابققن فشَّ

اه م, 361-356مـػاه افثافث بطقبة, ؾؽتب افبابا أثـاشققس أربعة رشائؾ فألنبا شرابققن خالل افػسة  ز ذم ـّؾ رشافة ظذ ادمِّ َـّ ور

وح افُؼُدس ل بـ, وبعد ظقدة افبابا أثـاشققس مـ مـػاه, ُمعغَّ إلطفار أخقهقة افرُّ  ظؼد جمؿعًا ذم اإلشؽـدرية وأصدر مـشقرًا ُشؿِّ

وح افُؼُدسش ضقمس إنطاـقغ» م, ظؼد افبابا أثـاشققس جمؿعًا 363. وذم شـة ٕنَّف ُأرِشؾ إػ أنطاـقة وأدان افذيـ أنؽروا أخقهقة افرُّ

وح افُؼُدس وأزفقتف م, 381, 374,  369امع ذم روما شـة ثاكقًا, بقـام ظؼد إشؼػ داماشقس ثالثة جم َـّدت مجقعفا أخقهقة افرُّ وأ

 [.ومعبقد مـ افؽّؾ , وأنَّف يتؿقَّز بشخصف, وُمساواتف فمب وآبـ ذم افؽرامة

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 123ـص - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

بف  ءـؾ ر» :بـاإلكجقؾ ؿال ظـ آ ٕنَّ  س خمؾققدُ وح افؼُ افرُّ  ظك أنَّ دَّ امؼدوكققس هق بطريرك افؼسطـطقـقة افذي  مؼدوكققس:

 وتغاؾؾ مؼدوكققس أنَّ  ,بـؾالبد أن يؽقن خمؾقؿًا بقاشطة آ ,شءـؾ ر» س يدخؾ حتت بـددُ وح افؼُ افرُّ  نَّ إوؿال ( 3:  1)يق ش ـان

وؿد حؽؿ ظؾقف جمؿع افؼسطـطقـقة باحلرم بـ بدون حقاة وفق فؾحظة واحدة ؟! ؾؽقػ يؽقن أب وآ س هق حقاة اهلل,دُ وح افؼُ افرُّ 

 بـده مع أب وآؿجِّ كسجد فف وكُ  ,ـبثؼ مـ أبحقل ادُ ب ادُ افرَّ  سدُ وح افؼُ كعؿ كممـ بافرُّ » :وأـؿؾ ؿاكقن اإليامن بعد ,م381شـة 

ف ٓ ُيسؿح كَّ إ» :. ؾؼالغقرإفقف بافتَّ  أن تتدّ  أؿرَّ ؿاكقن اإليامن ومـع أي يدّ  ,وظـدما أنعؼد ادجؿع ادسؽقين افثافث ذم أؾسسش. ... إفخ

افذيـ يتجاهون ظذ ا وأمّ  ,سدُ وح افؼُ ؾتئؿغ بؿديـة كؼقة بافرُّ يسغ ادُ دة مـ أباء افؼدِّ حدَّ ػ أماكة أخرى ؽر إماكة ادُ ٕحد أن يمفِّ 

 [)جمؿع أؾسس(.ش حرمقا وإن ـاكقا ظؾامكقغ ؾؾقُ  ,ؼطعقا ـؾريؽقغ ؾؾقُ إن ـاكقا نؾ ػقا أماكة أخرى,أن يمفِّ 
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أّما ]. 176, 175صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, ـّؾ رء بف ـان: »مثؾ ؿقل اإلكجقؾ ظـ آبـ, وَؾِفَؿ بعض آيات افؽتاب ؾفامً خاضئاً , بطريرـًا فؾؼسطـطقـقةؾؽان مؼدوكققس, 

وح افُؼُدس يدخؾ وؿـ ـّؾ رء(, 4:  1)يق ش وبغره مل يُؽـ رء ممّا ـان ؾفق خمؾقق بآبـ مثؾ ادالئؽة فقؽقن آخة , ؾؼال إنَّ افرُّ

ّٓ روح واحد: »ادجؿع ادسؽقين افثاين ادُـعؼد ذم افؼسطـطقـقة ظؾقف ؿائالً  وردّ , أّي خادمًا فالبـ, فالبـ , هق روح اهلل, ٓ يقجد فديـا إ

ؾُفـافؽ افُؽػر , وإن ـان ؽر حّل , ؾعذ زظؿؽ أنَّف ؽر حّل , وإذا ُؿؾـا إنَّ حقاتف خمؾقؿة, ومـ ادعؾقم أنَّ روح اهلل فقس صقئًا ؽر حقاتف

 [.جؿع ظؾقف باحلرموحؽؿ ادش. افػظقع

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؿال افؽتاب إنَّ ]. 175صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح خمؾقق وحؾنكَّف هقذا افذي صـع اجلبال » افرُّ هق ؾؽره. افذي جيعؾ افػجر طالمًا ويؿق ظذ مشارف  وأخز اإلكسان ما وخؾؼ افرُّ

وح افُؼُدس خمؾقق ؟(, 13:  4)ظا ش إرض, ََيَْقه إهل اجلُـُقد اشؿف يح ـؾؿة , ذم إصؾ افققكاينج:  ؾفؾ معـك هذا أنَّ افرُّ وح وافرِّ افرُّ

يح» وفذفؽ ُيؿؽـ أن يؽقن افـَّص, واحدة وح ؾنكَّف ٓ ُيؼصد ش, .. ؾنكَّف هقذا افذي صـع اجلبال وخؾؼ افرِّ وفق أخذكا افـَّص بؿعـك افرُّ

وس , وُكالحظ أنَّ افؽتاب ظـدما يتؽؾَّؿ وهذا أمر ُمتَّػؼ ظؾقف أنَّ اهلل خافؼ روح اإلكسان, وفؽـَّف ُيؼصد روح اإلكسان, ُهـا روح اهلل افُؼدُّ

وح افُؼُدس يؼقل إكَّف  وح افُؼُدس»أو ش قحروح ادس»أو ش روح أب»أو  شروح اهلل»ظـ افرُّ أو ُيـَسب إػ ذات  ,شروح احلّؼ »أو ش افرُّ

ي»أو ش روحل: »اهلل  [ش.ادُعزِّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 231, 231صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ا ذم افالذؿقة,  أبقفقـاريقس: ـان وافده كاطًرا ددرشة برتققس ثؿ سًّ
د أصبح ؿِ وشاظد أبقفقـاريقس وافده ذم تلخقػ بعض افُؽُتب فؾرَّ

, وؿد صار أشؼًػا فؾالذيؼقة. وـان أبقفقـاريقس مـ أصّد ادُؼاومغ فمريقشقة, ظذ يقفقاكقس اجلاحد وآريقس اهلرضقؿل وؽرها

وح اف حاذا ؟ ٕنَّ أريقشقغ ؿافقا بلنَّف ـان ُهـاك إمؽاكقة فؾسقد ادسقح , بؼيةأدَّظك أبقفقـاريقس أنَّ ٓهقت افؾُّقؽقس حؾَّ حمّؾ افرُّ

وح افـّاضؼة افعاؿؾة, ٓختقار اخلر أو افؼَّ  ـف افـَّػس افعاؿؾة مثؾ ؿطعة وبام أنَّ ادسئقل ظـ هذا آختقار هق افرُّ . أّما اجلسد ؾفق أداة حُترِّ

طركج,  د أنَّ افالهقت هق ادسئقل إول وإخر ذم  ؾؾذفؽ أنؽر أبقفقـاريقس وجقدافشَّ ِـّ وح افبؼية ذم افسقد ادسقح فقم هذه افرُّ

وهؽذا كرى أنَّ . وبافتايل يُرّد أبقفقـاريقس ظذ آريقس افذي كادى بنمؽاكقة افتَّغرُّ إخالؿل فؾسقد ادسقح, ُشُؾقك افسقد ادسقح

د ظذ أبقفقـاريقسوتققدور , أبقفقـاريقس راح وحقَّة آريقس ؾف ذم افرَّ , وأوضاخل راح وحقَّة كسطقر, افطَّرشقد راح وحقَّة تطرُّ

د ظذ ماين ؾف ذم افرَّ د ظذ افبَِدع واهلرضؼات, وافزوتستاكتقة وحقَّة افؽاثقفقؽقة, وكسطقر ـان وحقَّة تطرُّ , وهذا يدظقكا فؾحذر ظـد افرَّ

ديد مـ افتَّطرف ذم رّد افػعؾ  [.واحلذر افشَّ
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وفؽـ ]. 232, 231صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د جسد ؾؼط 1)تؽُؿـ ُخُطقرة هذه افبدظة ذم أيت:  ما هل خطقرة بدظة أبقفقـاريقس ؟ ( أنَّ افسقد ادسقح فقس إكساًكا ـاماًل فؽـَّف جُمرَّ

يس أثـاشققس بلنَّ ( افػداء افذي صـعف افسقد ادسقح فقس ـامالً 2). ؽر ٓ افسقد ادسقح مل ُُيؾِّص مـ اإلكسان , وظذ حّد تعبر افؼدِّ

ّٓ بؿؼدار ما أخذ مـ اإلكسان يس ؾؾق أخذ جسًدا بدون كػس بؼية ؾفق ُُيؾِّص أجسادكا دون أرواحـا, إ , وظذ حّد تعبر افؼدِّ

د هق ما بؼل بدون صػاء»ْزَيـِْزي: ؽريغقريقس افـِّ  ب ظـدما دمسَّ د بلخقهقتف ؾؼد خؾُص. مامل يتَِّحد بف افرَّ وبافتايل ؾننَّ ؾداء ش, أّما ما احتَّ

( اجلسد افبؼي) ( ذم وقء بدظة أبقفقـاريقس يؽقن افالهقت اكػصؾ ظـ افـاشقت3). افسقد ادسقح يؽقن ؾداًء كاؿًصا وؽر ـامؾ

ؾقب د ظؾقفا دائاًم أنَّ ظذ افصَّ ِـّ وفذفؽ ُظِؼَد جمؿًعا ذم . ٓهقتف مل ُيػارق كاشقتف حلظة واحدة وٓ ضرؾة ظغ, واحلؼقؼة افتل كم

يس أثـاشققس ـتابغ وّد 363, وذم شـة وُحِؽَؿ ظذ تعافقؿ أبقفقـاريقس باهلرضؼة, م362شؽـدرية شـة اإل َتَب افؼدِّ ـَ م 

 - أبقفقـاريقس ظذ افـِّفائل احلُؽؿ وجاء م,378 – 377روما بقاشطة أشؼػفا داماشقس شـة  أبقفقـاريقس, وُظِؼَد جمؿع آخر ذم

 [.افثاين ادسؽقين ادجؿع وهق, م381 شـة افُؼسطـطقـقة جمؿع ذم - يرتدع مل افذي

د ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أؽـاضققس ]. 232صـ - اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, ويؼقفقن إنَّ افالهقت هل كػسف, إكَّف جسد بال كػس( ظـ ادسقح) يؼقفقن ظـف»إنطاـل: وهق تؾؿقذ بطرس افرشقل, وؿد ؿال: 

ب أنَّ ؾفؾ ُترى خرجت مـف افالهقتقة ومات باجلسد باجلؿؾة ؟ ؾؾقػتضح أن مـ يؼقل هذا افُؽػر هؽذا ز كػ, وفقسؿعقا ؿقل افرَّ

 [ش.حزيـة حتك ادقت

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:   داماشقس]. 233صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ذ جيؾزم أن كعسف بلنَّ )أؿـقم( احلؽؿة ذاتف, افؽؾؿة, »أشؼػ روما: افذي ظؼد جمؿًعا وحرم أبقفقـاريقس ؿال:  سًدا ابـ اهلل اَّتَّ

ؾؿـ ؿال إنَّ افؽؾؿة ؿد حؾَّ ذم »وؿال أجًضا: ش. وبعبارة أووح ـّؾ إكساكـا افعتقؼ ماظدا اخلطقة, أظـل آدم ـّؾف, وكػًسا وظؼاًل بؼيغ

ذه»ـام ؿال: ش. ؾافؽـقسة اجلامعة حُترمف, جسد ادُخؾِّص حمّؾ افعؼؾ اإلكساين ؾتؽقن ( افؽؾؿة) ؾنذا ـان اإلكسان افـاؿص هق افذي اَّتَّ

ب: إنَّ ابـ اإلكسان ؿد أتك فُقخؾِّص ما ؿد هؾؽ تاًما, مل ُيؾص اإلكسان ـّؾف, وخالصـا كاؿًصا, ظطقة اهلل كاؿصة , وٓ تتّؿ ـؾؿة افرَّ

ا ؿد كِؾـا اخلالص ـاماًل وبافتَّامم. وذم ـؾ جقهر ضبقعتف, وذم افعؼؾ, وذم اجلسد, أظـل ذم افـَّػس ُكؼّر حسب , ؾـحـ إًذا افذيـ كعؾؿ أنَـّ

ر افؽـقسة اجلامعة,  ذ اإلكسان ـاماًل إؿرا  [ش.أنَّ اهلل ـاماًل اَّتَّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؽريغقريقس ]. 234صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د هق »افـِّْزَيـِْزي ؿال:  ب ظـدما دمسَّ د بلخقهقتف ؾؼد َخؾُص. ما بؼك بدون صػاءما مل يتَِّحد بف افرَّ . إذا ـان كصػ ـقان آدم ؾؼط أّما ما احتَّ

ب هق كصػ آدم, وبافتايل خؾص هذا افـِّصػ.  د بف افرَّ د بام هق ووقع)أي اجلسد( ؿد شؼط, ؾننَّ ما احتَّ ب ؿد احتَّ أي ) ؾنذا ـان افرَّ

شف( اجلسد وفذفؽ ـان ظذ ادسقح أن يلخذ ظؼالً , فؼد شؼط آدم بعؼؾف أوًٓ ( ؟ فـَّػسأي ا) ؾفؾ ٓ يتَِّحد بام هق شامل, فؽل ُيؼدِّ

س افعؼؾ اإلكساين  [ش.إكساكقًا فؽل ُيؼدِّ
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افبابا ]. 235, 234صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يسة افعذراء, »( ؿال: 24ـرفُّس رؿؿ ) ا ٓ كؼبؾ رأي افذيـ يظـُّقن أنَّ هذا اهلقؽؾ اإلهلل ادقفقد مـ افؼدِّ وافذي محؾف اهلل افؽؾؿة أنَـّ

نَّ ربـا كعسف أ: »39وؿال ذم افرشافة رؿؿ ش. ـذفؽ ـان ـاماًل ذم كاشقتف, وفؽـ ـام ـان ـاماًل ذم ٓهقتف, ـان ُخُؾًقا مـ كػس ظاؿؾة

ـقػ صار صبفـا ؟! ذفؽ ّحا أخذ »وؿال أجًضا: ش. هق إهل ـامؾ وإكسان ـامؾ ذو كػس ظاؿؾة وجسؿيسقع ادسقح, ابـ اهلل افقحقد, 

يسة َـّ بعض اهلراضؼة, جسًدا مـ افعذراء افؼدِّ  [ش., بؾ بإؾضؾ فف كػس وهل كاضؼةوفقس هق جسًدا بغر كػس ـام ط

د اإلهللافبابا بطرس: ــقسة افؼديسغ مار مرؿس و افبابا ]. 235صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

س افذي أخذه ربـا مـ افعذراء »(: ـتب ذم رشافة مـ مـػاه إػ شاؾقكديـا يؼقل: 25ديسؼقرس رؿؿ ) َـّ أحٌد أنَّ اجلسد ادُؼدَّ ٓ يؼقف

. إكَّف إنَّ ـّؾ ـقاكـا أخذه ربـا بام ؾقف افـَّػس, وُخالصة افؼقل: بؾ أخذه ـّؾف بؽّؾ ما ؾقف, ـاإكَّف مل يلخذ بعض ـقاك. هق ؽريب ظـ جسدكا

ظل أصحاب ماين. وطفر فـا فقس خقآً أو طـًّا. ؾؼد صار مثؾـا مـ أجؾـا, بـػس كاضؼة ظاؿؾةاجلسد ادقفقد مـ افعذراء  بؾ , ـام يدَّ

ده, ُُيققـا رمحًة بـافؽل , ُوفَِد حؼقؼًة مـ مريؿ وافدة اإلهل  [ش.وُيصؾح اإلكاء افذي حتطَّؿ ؾقـا وجُيدِّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هق ]. 286, 285صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

أشؼػ  ثققدوروؿد تسؾَّؿ كسطقر هذا افػؽر مـ ُمعؾِّؿف قر, ج: افِػؽر افـَّسطقري هق كسبة إػ كسط افِػؽر افـَّسطقري ذم افسقد ادسقح ؟

ق , ؾدظـا يا صديؼل كتطرَّ م394 رشقد افذي مات شـةققدور افطَّ تؿف مـ دور بدوره تعؾَّ قوثق, م429مقبسقيست افذي مات شـة 

ؾقف بدظة أبقفقـاريقس أشؼػ افالذؿقة افذي تابًا يدحض ػ ـِ وؿد أخَّ ؿ أنطاـقة, عؾِّ رشقد: هق مُ ؿل كسطقر. تققدور افطَّ عؾِّ إػ ؾؽر مُ 

َـّ , وح افبؼية ذم افسقد ادسقحأنؽر وجقد افرُّ  ِـّ  وطؾَّ , ةد تققدور ظذ أنَّ ضبقعة افسقد ادسقح ـاكت ـامؾة وتامَّ وأ د ظذ هذا حتك يم

ا ـاكت مُ إؿال  ذم ادقفقد  ـَ ؽَ وإنَّ اهلل افؽؾؿة َش , ذ افؽامؾ مـ داودَّتَّ قر اهُ وؿال إنَّ آبـ افؽامؾ ؿبؾ افدُّ , بقعة اإلهلقةة ظـ افطَّ ستؼؾَّ َّنَّ

, بقعةيؾد مائتًا بحسب افطَّ ( افعذراء) ٕنَّ احائت, د إكسان وفقس اهلل افؽؾؿةرَّ مـ افعذراء جُم  وإنَّ افذي ُوفِدَ , ابـ داود ـام ذم هقؽؾ

 [.ؾقف اهلل افؽؾؿة أو إكساٌن محؾ إفقهة ـَ ؽَ أنَّ يسقع ادسقح إكساٌن ظادي َش وبؾقر تققدور تعؾقؿف ذم 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  دور أشؼػ قثق]. 286صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ت دَ فَ وافعذراء وَ , يسقع اإلكسانؾاظتؼد أنَّ صخص اهلل افؽؾؿة ؽر صخص  ,رشقدؿف تققدور افطَّ عؾِّ ع ذم أؾؽار مُ مقبسقيست: تقشَّ 

مـ مريؿ كظر بؼقة  اإلكسان يسقع ُوفِدَ » :, وكاوؾ حتك حصؾ ظذ حقاة افؽامل, ؾقؼقلؼائص افبؼيةفقات وافـَّ إكساكًا ظاديًا بافشَّ 

ب فقات ويتغؾَّ مع مجقع افشَّ  ؾرأى أنَّف شقـتك ذم حربف َؼ بَ . اهلل افؽؾؿة َش ؼائص افبؼيةفقات وافـَّ افشَّ  مع ـّؾ , افـاس بطريؼة ضبقعقة

ـحدرة ظذ اإلكسان وكعؿة اهلل افؽؾؿة ادُ , د بف بـعؿتفؾ بف احتَّ بَ ـذ حلظة احلَ وفذا مُ ص بقاشطتف اجلـس افبؼي, ؾِّ ظؾقفا, ؾلراد أن ُُي 

دت ؿُ  شت وصدَّ ه ذم مقفده أجضاً يسقع ؿدَّ ؾؿحا اخلطقة ذم اجلسد , ػسضال مع صفقات اجلسد وافـَّ افـِّ  أا دخؾ احلقاة بدحتك حّ , قا

, وحَّا امد صار آظساف بف ابـًا هللأظـل مـ وؿت افعِ , بـل هللاإلكسان يسقع افتَّ  احلة اشتحّؼ وٕجؾ هذه احلقاة افّص , واشتلصؾ صفقاتف

س بدرجة دُ وح افؼُ مقاهب افرُّ  وبؾغ إػ حقاة أـؿؾ أنزل ظؾقف اهلل افؽؾؿة ,يةقطاكقة ذم افزِّ جارب افشَّ افتَّ  اكتك يسقع بعد ذفؽ ظذ ـّؾ 
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, مثاًل فؼد مـحف اهلل أشؿك معرؾة, وأخراً ذم وؿت أٓم اكتك يسغ وؽرهؿؾ وافؼدِّ ُش ا أنزفف ظذ إنبقاء وافرُّ ؼاس ممّ أظذ بام ٓ يُ 

د اهلل افؽؾؿة وأن احتَّ عػ افبؼي, واشتحؼ ٕجؾ هذه ادعرؾة اإلهلقة, وافؼداشة اإلهلقة, اإلكسان يسقع ذم آخر معرـة مع افضَّ 

وآخر , واحد هق اإلهل افؽؾؿة» :وؿال أجضاً ش. يسقع هلإً  ؾؼامت بقـفام وحدة افعؿؾ وصار اإلكسان, ؿؽـباإلكسان يسقع بلؿرب ما يُ 

ُ  , ثؿّ فقات افبدكقةػسقة وافشَّ ر بإهقاء افـَّ هق ادسقح افذي يتلثَّ  , ر بلظامفف وصار بال فقموبعد أن تزَّ ور صقئًا ؾشقئًا, اكػصؾ ظـ افؼُّ

سجد فف ؾقُ  ,ةقَّ مقهبة افـب س واشتحؼَّ دُ وح افؼُ امده كعؿة افرُّ ؾاؿتبؾ ذم ظِ , سدُ وح افؼُ اظتؿد ـنكسان حمض باشؿ أب وآبـ وافرُّ 

قرة بُؿساواة  [ش.طئُُي  ٓ ـامالً  صار ؿقامتف وبعد ,افؽؾؿة اإلهل صخص ادؾؽقة ذم افصُّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  . 287, 286صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

رب مـ أنطاـقة, وـان ب ذم دير يقبريؾققس بافؼُ دور ادقبسقيستل, وترهَّ قوتتؾؿذ ظذ يد ثق ,ج مـ مدرشة أنطاـقةكسطقر: َّترَّ ]

ع بصقت رخقؿ, ام أنَّف ـان يتؿتَّ وٓشقَّ  ,وراءه واجتذب افؽثريـ, اكةكّ افرَّ  فطبؾلخؼك ُخ  ,ا ظذ ــقسة أنطاـقةسًّ ثؿ ُرِشؿ ؿِ راهبًا كاشؽًا, 

, ب افعذراء وافدة اإلهلؼَ ظاتف فَ اجؿ ذم ظِ أناشتاشققس افذي أخذ َُي  ّس واصطحب معف افؼِ , بطريرـًا فؾؼسطـطقـقة ُاخترم 428وذم شـة 

عبرات ادقجقدة ذم وهق يتعارض مع افتَّ , فف مذاق وثـل( ضقـقسئقثق) كسطقر افذي ؿال أنَّ فؼب وافدة اإلهل فز فف بطريرـوحتقَّ 

ما  , وـّؾ اشقتقة ؾؼطبقعة افـّ ا فؾطَّ مًّ فؼد ـاكت مريؿ أُ  .3:  7افقاردة ذم افرشافة إػ افعزاكقغ ش بال أمّ  ,بال أب» :شة مثؾؼدَّ ادُ  بتُ افؽُ 

ا ـاكت مُ إ مريؿ بحّؼ  ؼال ظـؿؽـ أن يُ يُ  ا وَ  ,ستقدظًا هللَّنَّ بقعتان اإلهلقة ؾؾؼد ـاكت افطَّ , ؾفل وافدة ادسقح, ت ادسقحدَ فَ وإَّنَّ

اد أخالؿل أو أديب ظـف احتَّ  َج تَ ؽـك افالهقت ذم اإلكسان كَ صاحبة بقـفام أو ُش ـاك اؿسان أو مُ ام ـان هُ إكَّ . قحوُو  ّؾ ػسؿتغ بؽُ واإلكساكقة مُ 

حةً شارـة ظاضػقةأو مُ  كسطقر ذم  طَ ؼَ وَش . شؾِص تَّ مف هلام ؾؿُ ؿدِّ ا آحسام افذي أُ أمّ . بقعتغ أؾصؾ بغ افطَّ إينِّ : », ويؼقل كسطقر سا

رة مـ اهلراضؼةأظطـل أَيُّ » :دوشققس ؿائالً ئقافؽزياء, ؾخاضب اإلمزاضقر ثق امء. وأنا بدوري أظطقؽ افسَّ  ,ا افؼصر إرض ُمطفَّ

 [ش.رسك ظذ افػُ ظذ اشتئصال اهلراضؼة واكا أوؿـ فؽ افـَّ شاظدين 
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ة أخطاء مـفا:  بؾ جيب دظقهتا بلم ش ثقئقضقـقس» ب أن كدظقها بقافدة اإلهلوهلذا ٓ جي, ادَّظك أنَّ افعذراء َوَفَدت إكساكًا حمضاً ذم ِظدَّ

 [ش.خريستقضقـس» ادسقح اإلكسان
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وإنَّ فؾسقد ادسقح أؿـقمان , وأخرى كاشقتقة هلا خقاّص افـاشقت, اّص افالهقتضبقعة إهلقة هلا خق, أنَّ فؾؿسقح ضبقعتان ُمـػصؾتان

أحدها صخص إهلل , وإنَّ فؾسقد ادسقح صخصان, وأخر أؿـقم اإلكسان يسقع ادسقح, ُمـػصالن أحدها أؿـقم افؽؾؿة إزيل

إذ مل يؼؾ أنَّ افؽؾؿة وآخر هق مػسقد إيامن كسطقر ...  »..., وُيزز افبابا ـرفُّس افؽبر ِؾؽر كسطقر ؾقؼقل: وأخر صخص إكساين

ده, صار جسدًا وصار إكساكاً  ة دمسُّ ؿفام بعضفام ظـ بعض, وٓ يعرف ُؿقَّ , وجيعؾ ـؾؿة اهلل ذم كاحقة ؾؼط, بؾ هق يؼقل بافطَّبقعتغ وُيػرِّ

د بف اهلل افؽؾؿة ذم كاحقة أخرى  [ش.واإلكسان افذي احتَّ
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اد ضبقعل أؿـقمل, أنَّ افالهقت مل يتَِّحد بافـاشقت إكَّام هل ظالؿة ُمراؾؼة وُمصاحبة . ؾعالؿة افالهقت وافـاشقت فقست ظالؿة احتِّ

وهلذا جيب أن , وافالهقت هق افاّلبس وافـاشقت هق اَدْؾبَس, ؾافالهقت هق افّساــ وافـاشقت هق اَدْسَؽـ, واؿسان وُشؽـكواتِّصال 

م افعبادة فالهقت ؾؼط دون افـاشقت ُجقد يؾقؼ بافالهقت, ُكؼدِّ ف , وافسُّ وؾؼط يؽػل تؼديؿ آحسام افالئؼ بافـاشقت ٕنَّف كال َذَ

د ؾقؼقل: , ُمصاحبة افالهقت ؾـُؽرمف ـام ُكؽرم صقرة ادؾؽ, وُيزز افبابا ـرفُّس افؽبر هذا افِػؽر اخلطل افذي يعـل إكؽار افتَّجسُّ

وجعؾ هذا اإلكسان ُمساويًا فف ذم , اتَّصؾ بنكسان, حسب إرادة أب ومّنتف افّصاحلة, يعتؼدون أنَّ آبـحسب طـّفؿ اخلاضئ, »

بوشؿح هلذا اإلكسان أن , جمده د وٓ , آشتـتاج ادُباذ دثؾ هذا افتَّعؾقؿ اخلاضئ. يصبح ادسقح وابـ اهلل وافرَّ أنَّ افؽؾؿة مل يتجسَّ

ة يسغ ُمعؾِّؿغ ـذبةتلنَّس بادرَّ اشتؿع يا صديؼل إػ ـالم كسطقر كػسف حقث يؼقل: ش. , وهذا جيعؾـا كعتز ُمعؾِّؿل ادسؽقكة افؼدِّ

َـّ مـ أن أدظ»  [ش.ق ضِػاًل ابـ صفريـ أو ثالثة هلإً إكَّـل ٕخجؾ
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ؾقب ومات هق ادسقح اإلكسان ٕنَّ ادسقح »تؼديسات, وؿال: مـ افثالث ش يا مـ ُصؾَِبت ٕجؾـا: »وفذفؽ حذف ظبارة, تلخَّؿ ظذ افصَّ

, وُيزز افبابا ـرفُّس افؽبر هذا افِػؽر افـَّسطقري افذي يعـل شفذفؽ ُيـسب مقتف هلل افؽؾؿة ادُتَِّصؾ بف, اإلكسان هق افذي مات

اد»اكػصال افالهقت ظـ افـاشقت ؾقؼقل:  ظذ ُمساواة ذم افؽرامة بؾ يؼقفقن إنَّ آبـ ذم اجلسد حصؾ مـ اهلل , ُهؿ ٓ يؼقفقن بآحتِّ

ؾطان ة فف ظذ اإلضالق, وافسُّ واإلكسان افذي اخسظقه وؿافقا أنَّف تلخَّؿ وأنَّ آٓمف ُتـسب فؾؽؾؿة مادام اإلكسان , هذا اخساع ٓ ِصحَّ

اد. , أي بؼاء افطَّبقعتغ ـّؾ ظذ مهذا تعؾقؿ باكػصال افالهقت ظـ افـاشقت, يسقع ادسقح ؿد اتَّصؾ باهلل افؽؾؿة ا هل ظؾقف بدون احتِّ

حؾة, فؼد جاع ادسقح ة(, ادق) وتعب مـ افرِّ بقه, وكام ذم افؼارب مرَّ وُضِعـ ذم , وُبِصَؼ ظؾقف اجلـقد, وجؾده بقالضس, وضبف ُمعذِّ

م فف اخلّؾ ادؿزوج بادُرّ , جـبف باحلربة ؾقب. وُؿدِّ ؾ إها, بؾ أـثر مـ هذا ذاق ادقت وتلخَّؿ ظذ افصَّ ـّؾ هذه إمقر . كات افقفقدوحتؿَّ

ا حدثت إلكسان ؿ ظاّمكقئقؾ إػ إكسان ُمستؼّؾ ظـ . وُيؿؽـ أن ُتـسب ؾؼط ٕؿـقم آبـ ذاتف, يعتؼد ادُخافػقن أَّنَّ ا كرؾض أن ُكؼسِّ فؽـَـّ

اده . وأنَّف هق كػسف إهل مـ إهل, بؾ كعسف أنَّ افؽؾؿة صار إكساكًا باحلؼقؼة مثؾـا. افؽؾؿة فؽـَّف , تلخَّؿ بؽّؾ اإلهاكات, باجلسدبسبب احتِّ

 [ش.بؾ هق كػسف اهلل. فؼد تلخَّؿ دون أن يتلخَّؿ, ٕنَّف فقس إكساكًا ؾؼط, احتػظ بام فف مـ ظدم إمل

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وذم أؽسطس ]. 291صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, وظؼد افبابا ـرفُّس جمؿعًا ذم اإلشؽـدرية أجَّد ؾقفا ُحؽؿ جمؿع روما, ظؼد ـؾستقـقس أشؼػ روما جمؿعًا أدان كسطقرم, 431شـة 

ثؿ جاء احلُؽؿ افـِّفائل . م مع افرشافة افثافثة فـسطقر ومع اثـل ظؼ حرماً 431وأرشؾ ؿرار ادجؿع إػ افؼسطـطقـقة ذم كقؾؿز شـة 

, وكػقف إػ مديـة أمخقؿ بؾدة إنبا صـقدة م برئاشة افبابا ـرفُّس افؽبر باحلرم ظذ كسطقر431جؿع ادسؽقين افثافث بلؾسس شـة فؾؿ

ديـ حتك ٓ جيد جمآً فبث ُشُؿقمف,  مة ؿاكقن اإليامنرئقس ادُتقحِّ دك يا , ُكعظِّؿؽ يا أّم افـُّقر احلؼقؼل»: وووع ادجؿع ُمؼدِّ وُكؿجِّ

يسة مريؿوا  [ش.ٕنَّؽ وفدت فـا خُمؾِّص افعامل..., فدة اإلهل افؼدِّ
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دافـَّ »إنبا ؽريغقريقس أشؼػ افبحث افعؾؿل ظذ افػؽر افـَّسطقري ؿائاًل:  وبافّتايل إػ حؼقؼة , سطقرية ؿد أشاءت إػ حؼقؼة افتَّجسُّ

د بال معـك, افؽّػارة وافػداء د هق افِػداء, وأؾرؽتف مـ ـّؾ ؿقؿتف ومعـاه. ؾجعؾت افتَّجسُّ ؾؼد جعؾت افِػداء , وإذا ـان هدف افتَّجسُّ

فؼد ؿال افـَّساضرة أنَّ ادسقح ـان هلًإ وإكساكًا معًا.  ,اإلهل ادُتلنِّسأجضًا بال ثؿر. ٕنَّ ؿقؿة افِػداء هل ذم أنَّ افذي مات ظـ افبؼ هق 

وبذفؽ ؾشؾقا تامًا ذم إدراك ؾؽرة . ؾآمـقا بطبقعتغ ذم ادسقح اجتؿعتا معًا ذم كقع مـ آزدواج ـام ُؿؾـاوـاكت فف ِخزات افطَّبقعتغ, 

 [ش.اهلل صار إكساكاً 
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ش, إكسان ُمؾتحػ باهلل» أوش إكسان ٓبس اهلل» ذفؽ إنَّ ادسقح ظـدهؿ هق ذم احلؼقؼة. افـَّساضرة ذم ربِّـا يسقع اظتؼاد ُمفغ فالهقتف

قن دا ؾفؿ يعتزون ادسقح إكساكًا , ويعتزون افـاشقت هق ُكؼطة افبداية ذم كظريتفؿ, ئامً ظذ كاشقت ادسقحوذفؽ ٕنَّ افـَّساضرة ُيؾحُّ

اد احلؼقؼل اداً , وبُؾغة أخرى, اؿسن اهلل بف بطريؼة أخرى ؽر آحتِّ ومع ذفؽ ؾلؿـقم ادسقح أؿـقم , هل اتِّصال وُمصاحبة وفقس احتِّ

َـّب مـ إكسان وإهل بس . أي أنَّ ُهـاك ابـغ ذم أؿـقم ادسقح, وابـ اهلل ابـ اإلكسان, ُمر ؾادسقح افذي ُيعؾِّؿقن بف فقس هق اهلل افالَّ

بس اهلل, افـاشقت ة مـ اهلل, وذم هذه احلافة يؽقن ادسقح ذم كظر افـَّساضرة إكساكًا أوًٓ , بؾ باحلرّي اإلكسان افالَّ , ثّؿ كال كِعؿة خاصَّ

ـَ ؾقف ـَ اهلل ؾقف, ؾنَّ اهلُل بف وَشَؽ . وإكَّام هق إكساٌن ُمؾتحػ باهلل أو ُمؾفؿ باهلل, ؾادسقح ظـدهؿ فقس هق اهلل ادُتلنِّس, ؾفق إكساٌن َشَؽ

يس , ومـ ظبارات كسطقر افُؽػرية, وافتل اؿتبسفا افبابا ـرفُّس ذم ُمفامجتف ؾفق واحلافة هذه ٓ يؽاد يػسق ـثراً ظـ إكساٍن تؼّل أو ؿدِّ

ك اهلل»وؿقفف: ش, ومـ أجؾ ؽر ادرئل أظُبد ادرئل, إنَّ مـ أجؾ افذي محؾ ُأَوؿِّر ادحؿقل»ة ؿقفف: فؾـَّسطقري  إنَّ افذي ُرؾِع ُيسؿَّ

ذ إكساكاً ثّؿ إنَّ افـَّساضرة وؿعقا ذم خطل َجِسقؿ, ش. بُؿصاحبة افذي رؾعف( ُيشارك ذم اشؿ اهلل) ؿ اظتؼدوا أنَّ افؾُّقؽقس اَّتَّ  وذم هذه, َّٕنَّ

 [.وإكَّام يصر اخلالص فػرد واحد ؾؼط, احلافة ٓ يؽقن افعؿؾ افؽّػاري فؾؿسقح خالصًا فؾجـس افبؼي بلهه
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ز ؾِؽر ٓون ذم أنَّ فؾسقد ادسقح ضبقعتغ ُمـػصؾتغ؟ ج:  ِصَؾة بافِػؽر افـَّسطقري وهؾ فف؟  ؾِؽر ٓون ذم افسقد ادسقح َـّ أحدها , يس

تائؿ, اإلهلقة ُتبفر بادعجزات ُوفَِد يسقع ادسقح مـ َرِحؿ ظذراء بؿقالد », ؾجاء ذم ضقمسف: وإخرى افـاشقتقة َمْؾؼاة فإلهاكات وافشَّ

ة زيػ ذم هذه افقحدة, حقث إنَّ اتِّضاع ٕنَّف وهق إهل حؼقؼل, ـذفؽ ُمغايرة فطبقعتـاومع ذفؽ ؾطبقعتف فقست ُمعجز,  , وفقس ثؿَّ

افـاشقت وظظؿة افالهقت تتـاوبان )أو تتبادٓن(, وـام أنَّ افالهقت مل يتغرَّ بسبب رمحتف, ـذفؽ افـاشقت مل ُيبتؾع بسبٍب خالل 

ة هبا بآصساك مع إخرى( ُصقرة اهلل وصقرة افعبد) وـّؾ ضبقعةافالهقت,  , ؾافؽؾؿة يؼقم بام يتَِّصؾ بافؽؾؿة. تؼقم بقطائػفا اخلاصَّ

, وافؽؾؿة ٓ يـؼص ظـ ُمساواتف أب ذم وإخرى ؿابؾة فإلهاكات ,افقاحدة ُمتألفئة بادُعجزات, واجلسد يؼقم بام يتَِّصؾ باجلسد

ٓ تتَِّصؾ ( ؿاِصدًا افطَّبقعة افالهقتقةش )أنا وأب واحد» طَّبقعة افتل تؼقمومع ذفؽ ؾافجمده, واجلسد ٓ يتخذَّ ظـ ضبقعة جـسـا. 

ب يسقع ادسقح أؿـقمًا واحدًا إلهل وإكسان, ؿاِصدًا افطَّبقعة افـاشقتقةش )وأب أظظؿ مـِّل: »بافطَّبقعة افتل تؼقل َـّ (, ؾؿع إنَّ ذم افرَّ فؽ
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فؼد َوَفَدت افعذراء هلًإ ذم »وؿال ٓون: ش. ظـ أصؾ ادجد افذي ُيشارـان ؾقف أجضاً  أصؾ آحتؼار افذي يشسـان ؾقف معًا ُمتؿقِّز

ـَ ؾقف اإلهل, وهق كػس ؿقل كسطقر إنَّ اإلهل ذم اإلكسانش, افـاشقت  [.وإنَّ افعذراء مريؿ َوَفَدت اإلكسان افذي َشَؽ

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وـان كسطقر ]. 295صـ - وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

فؼد ظؾَّؿت إمقر افتل َجَرَت بقاشطة افَقِرع ؾقالبقاكقس أشؼػ », ؾؼال: ؿد اظسف بـلنَّ ٓون وؾقالبقاكقس ُيشارـاكف كػس افعؼقدة

افذي كاوؾ مـ أجؾ , قاشطة ادممـ ٓون رئقس افؽفـةثّؿ إمقر افتل َجَرَت ب, وافذيـ ارتلوا ِمثؾف َؿبؾف, افؼسطـطقـقة وّد أوضقخا

)يعـل إؾسز افثاين( ومحدت اهلل باجتفاد ـبر, ومازفت أمحده ـّؾ إجام, واظؾؿقا حؼًا أنتؿ  وؿاوم ادجؿع ادزظقم, اإليامن احلؼ

جالن افطّ . إنَّ هذا هق ابـل وتعؾقؿلأجضًا ادعؾَّؿقن مـ اهلل,  ده افرَّ ـرقاِهران ؾأي أنَّ ما حدَّ هق تعؾقؿ , البقاكقس وٓون أكػا افذِّ

ؽقن بتعؾقؿل, اإليامن احلّؼ  كتقجة , ؾاميل أنا وحدي ُأدان وُأحرم وُأنبذ ـُؿبَتِدع, وهؽذا ؾقام أنَّ اجلؿقع, وٓ شقَّام اإلـؾروس, ُمتؿسِّ

 [ش.احلسد

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وطؾَّ ]. 296, 295صـ - وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, وفألشػ ؾنكَّف ظـد اكعؼاد جمؿع خؾؼقدوكقة ادشئقم, أرشؾ كسطقر ُيؾؿ بؿجؿع مسؽقين يرّده إػ ذـة افؽـقسة وُيثبِّت ظؼقدتف

ػرمرؿقان حاـؿ اشؿف يقحـا يدظق كسطقر فؾُحُضقر,  : جب افسقدة افعذراء بلظذ صقتف ؿائالً أخذ يش, وإذ ـان كسطقر يستِعّد فؾسَّ

ويؿقت ذم افطَّريؼ ّذ , وَيُدود ؾؿف, وُيؼطع فساكف, ؾنذا بافـِّؼؿة اإلهلقة ُتباؽتف ؾقسؼط مـ مرـقبفش, أؾُتدظغ بعد يا مريؿ وافدة اإلهل ؟»

ـقع إػ افبابا ديسؼقرس اإلشؽـدري, مقتة ظقة , وؿد َكَؼَؾ احلاـؿ يقحـا خز مقتف افشَّ ويقبقـافققس إورصؾقؿل, حغ مَحََؾ إفقفام افدَّ

 [ش.حلضقر ادجؿع, ؾؾاّم َبَؾَغ اخلز مرؿقان اؽتؿَّ جداً 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ِوّد أوًٓ: ]. 297صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٕنَّ هذا افػصؾ يعـل أنَّ افذي تلخَّؿ ظذ , حاذا ؟ تغ ذم افسقد ادسقح يرضب ظؼقدة افِػداء ذم مؼتؾؾػصؾ افطَّبقع: ظؼقدة افِػداء

د إكسان حمض ؾقب ومات ظـّا هق جُمرَّ ح هبذا كسطقر وُمعؾِّؿقف وأتباظف, افصَّ , ؾؿع وبافتايل ؾؾـ يؼدر أن يػدي وٓ إكساكًا واحداً , ـام سَّ

َّٓ أنَّف فـ يؼدر أن يػدي هذا اإلكسان افقاحد, ٕنَّف إكسان أنَّف بال خطقة, ومـ ادػرو ض أن يػدي إكساكًا واحدًا ؾؼط بسبب حمدوديتف. إ

مفا ؾدية ظـ آخر, آه,  ياح افـَّسطقرية افعـقػةحمض, ٓ يؿؾؽ كػسف فؽقام ُيؼدِّ  [.أجـ إذًا ؾِداء افبؼية مجعاء؟ فؼد ذهب أدراج افرِّ

د اإلهللافبابا بطرس: ــقسة افؼديسغ مار مرؿس و وؿقل ]. 299صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؿ يعبدون ؾؼط اهلل افّساــ ذم اإلكسان يس وهلذا ٓ يسجدون فؾطَّبقعة افـاشقتقة ؿقل ؽر صحقح, افـَّساضرة بلَّنَّ , وؿال افؼدِّ

وهق ابـ اهلل , هذا افقاحد هق اهلل, وإخرى ٓ كسجد هلا, افقاحدة كسجد هلا, فقس فالبـ افقاحد ضبقعتان ُمػسؿتان»أثـاشققس: 

وح وفؽـ , وأخرى ٓ كسجد هلا, واحدة كسجد هلا, وفقس هذا آبـ افقاحد ذم ضبقعتغ, وهق ابـ اإلكسان باجلسد(, بافالهقت) بافرُّ

د  [ش.كسجد فف ذم جسده شجقدًا واحداً , ضبقعة واحدة هلل افؽؾؿة ادُتجسِّ



وع َظِصر افُؽتُب د أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث [11] َمْؼُ  اجلزء افرابع - افتَّجسُّ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة َظِصر افُؽتُب

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼقل ]. 312صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يس ـرفُّس افؽبر ذم رشافتف إػ ادؾؽة أودـسقا زوجة اإلمزاضقر ثق وأّما افذيـ يزظؿقن بجفؾفؿ أنَّ »دوشققس افثاين: ئقافؼدِّ

يس ورة أن جيعؾقه اثـغ, ة فقست بلّم اهللافعذراء افؼدِّ دًا بحسب اجلسد, ؾقضطرون بافرضَّ ؾقؾزم , ٕنَّف إن ـاكت افعذراء مل َتؾِد هلًإ ُمتجسِّ

ا َوَفَدت إكساكًا بسقطاً  ورة أن ُيسؾِّؿقا رؽامً ظـفؿ بلَّنَّ وإن ـان إمر ـذفؽ ؾؽقػ دمثق باشؿف ـؾ ُرـبة ويعسف ـّؾ فسان أنَّ , بافرضَّ

اموية ؟! ع ادسقح هق رّب ادجديسق امويقن إػ أن إكساكًا ظامقًا ؟ . وـقػ تسجد فف ادالئؽة وجقق افُؼّقات افسَّ هؾ كعبد كحـ وافسَّ

ـّا كسجد فف افبتَّة فق مل كممـ أنَّ ـؾؿة اهلل أب افذي تسجد فف شائر اخلؾقؼة ؿد صار, فؽـ كسجد فعامكقئقؾ بام أنَّف إهل حؼ, حاصا ـُ  وما 

يسة وُوفَِد وٓدة بؼية(, ٓ ٕنَّف اشتحال إػ جسد, جسداً ) حلامً  ذ جسدًا مـ افعذراء افؼدِّ فق ـان افسقد »وؿال أجضًا: ش. بؾ ٕنَّف اَّتَّ

ا كعبد واحدًا مثؾـا فقس فف ( افـَّساضرة) هؾ يرؽب همٓء؟  ؾؽقػ يؽقن هق مرـز افعبادة, ادسقح إكساكًا ظادياً  شقى ِصؾة ذم إؿـاظـا بلنَـّ

د ؾِعاًل ومل يتَِّصؾ بنكسان مـ كسؾ داود؟  ظاروة بآبـ افؽؾؿة , ومل ُيدث أنَّ افؽؾؿة اتَّصؾ بآخر بؾ هق بذاتف صار إكساكاً , فؼد دمسَّ

ً فؾعبادة ؟وأظطاه ُصقرة إفقهقة بشؽؾ ظارض دون أن تؽقن إفقهقة احلؼقؼقة,   [ش.ـقػ ُيصبح مـ هق فقس هلًإ مرـزا

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  د كػس ]. 313صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ ِـّ ويم

يس بقفقدس أشؼػ روما, ؾقؼقل:  ؾنكَّف إذا شجد واحد فؾؽؾؿة ؾؼد شجد وإن ـان افؽؾؿة صار جسدًا ـام هق مؽتقب, »ادعـك افؼدِّ

س, جسد ؾؼد شجد فالهقتوإذا شجد فؾ, فؾجسد شؾ أجضًا ّحا شجدوا فؾجسد ادُؼدَّ ؿ شجدوا هلل افؽؾؿة, هؽذا افرُّ وهؽذا , ؾنَّنَّ

ؿ ويسجدون فف ا وفدت افؽؾؿة, وهؽذا ّحا وفدت مريؿ افعذراء اجلسد, ادالئؽة ـاكقا ُيدمقن صؽؾ اجلسد ويعرؾقن أنَّف رهبُّ , ؾنَّنَّ

د, هق افذي صؾبقه, وّحا َصَؾَب افقفقد اجلسد, ؾألجؾ هذا هل وافدة اإلهل باحلؼقؼة  [ش.ؾاهلل افؽؾؿة ادُتجسِّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  )اؿتباس ]. 314صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ُشقيّل ظـ أنَّ افـَّسطقرية ودَّ افتَّثؾقث(:  ؾ افػعؾ, وإذا أنت »ٕثـاشققس افرَّ ة, وُتريد أن تتلمَّ ؾسقف دمدهؿ ؾتَّشت أجضًا بِصحَّ

( أي افسقد ادسقح) بؾ يؼقفقن بإـثر أن يسجد هق, ومثؾ اإلكسان ٓ يسجدون فف, ُُيرجقن ربَّـا يسقع ادسقح ظـ افّثاُفقث ـافعبد

وس مثؾ ـّؾ أحد  [ش., ـام ؾنَّ ذفؽ برؿؾس وبقفس افّسامقشاضلوُيدم افّثاُفقث افُؼدُّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 314صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ وؿال افؼدِّ

فقس هق صخصغ وٓ , وهق تاّم ذم افالهقت احلؼقؼل افؽامؾ, اهلل احلؼقؼل افغر جسد طفر ذم اجلسد»ؽريغقريقس افعجائبل: 

وح افُؼُدس, إّكا كعبد رابقظاً  وٓ كؼقل, ضبقعتغ ومـ أجؾ ذفؽ كحـ َكْحِرم ادُـاؾؼغ افذيـ يعتؼدون هذا . اهلل وابـ اهلل وإكساكًا وافرُّ

 [ش.ويؼقفقن بنكسان ذم تجقد افالهقت, آظتؼاد
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د اإلــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  كحـ ]. 317, 316صـ - هللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ا مل ُتعط جلرجس إٓ اجلسد,  ؽؿ أَّنَّ ا أّم جرجس, وفقس أّم جسد جرجس, ؾبافرَّ وـذفؽ كحـ كدظق إّم افتل وفدت جرجس بلَّنَّ

ا وافدة اإلهل ا مل ُتعِط افالهقت ٓبـفا, كدظق افعذراء مريؿ بلَّنَّ خافؼًا وفقس , قاً ٕنَّ افالهقت أزيل وفقس زمـ, وكحـ ُكدرك تامًا بلَّنَّ

ا وافدة ادسقح ووافدة اإلهل», وؿال افبابا ـرفُّس افؽبر: خمؾقؿاً  يسة وحدها ُتدظك وُتعرف بلَّنَّ , فؽقَّنا مل َتؾِد إكساكًا افعذراء افؼدِّ

د افذي صار إكساكاً بسقطًا,  ٕنَّف إذا , ء بقافدة اإلهلإينِّ ٕظجب مـ ؿقٍم يرتابقن ذم تؾؼقب افسقدة افعذرا. بؾ وفدت ـؾؿة اهلل ادُتجسِّ

د وافعذراء أّمف ُشؾ, ؾفل إذًا أّم اهلل, ـان ادسقح هق اإلهل ادُتجسِّ . فقس وافعؼقدة افتل دان هبا آباؤكا, وهذا هق اإليامن افذي شؾَّؿف فـا افرُّ

س إنَّ ضبقعة افؽؾؿة ؿد بدأت مع افسقدة افعذراء,  ذه ادُخؾِّص وجعؾف واحدًا مع وفؽـ ٕنَّ ذم داخؾفا كام اجلسد ادُؼدَّ فذي اَّتَّ

ا ٓ يّد هلا ذم خؾؼ كػس ابـفا, ٓهقتف , هؽذا افسقدة افعذراء هل أّم ٓبـفا بلـؿؾف وفقس جسده ؾؼط. وـام أنَّ إّم افبؼية, رؽؿ أَّنَّ

 [ش.ؾفل كافت بحّؼ فؼب أّم اهللهل أّم ادسقح بلـؿؾف, 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼقل كقاؾة ]. 318صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ز ,  ضقـقسئقـام يظفر مـ افتَّعبر افققكاين ثق, إنَّ فؼب وافدة اإلهل»إنبا ؽريغقريقس أشؼػ افبحث افعؾؿل:  ِـّ ُير

مة افعذراء كػسفا, ذ ٓهقت ادقفقد مـ افعذراءآكتباه أوًٓ ظ ف افـَّظر إػ ـرا وهذا معـاه أنَّ ادقفقد مـ مريؿ هق اإلهل , أـثر ممّا ُيقجِّ

ح حش وافدة اإلهل». ثّؿ أنَّ هذا افتَّعبر: وإنَّ ابـ اهلل مل َيْػِؼد بتلنُّسف صقئًا مـ افالهقت افذي ـان فف ُمـذ إزل, ادُتلنِّس ؼقؼة أخرى, ُيقوِّ

, ومل وؿد ُوفَِد وهق اإلهل ادُتلنِّس وٓدة حؼقؼقةأنَّ ادقفقد مـ مريؿ ٓبد أن يؽقن فف ـّؾ ما فإلكسان. ؾـاشقتف حؼقؼل وفقس خقآً, 

ؾفل بحّؼ , فؽـَّفا محؾتف ثّؿ وفدتف, إذ هل خمؾقؿة بف. حاصا! ؾفل فقست أصالً فالهقت أو مصدرًا ففتُؽـ وٓدتف خقافقة أو طاهرية. 

وفق ـان , مل يُؽـ إذًا رؾض كسطقر تؾؼقب افعذراء بقافدة اإلهل إٓ كتقجة فسقء اظتؼاده ذم افسقد ادسقح. ُتدظك وافدة اإلهل هبذا ادعـك

 [ش., وهذا هق ما ؿافف افبابا ـرفس افؽبريعتؼد ذم ادسقح أنَّف اإلهل ادُتلنِّس حا ـان يعسض ظذ فؼب وافدة اإلهل

د اإلهللافؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ــقسة . 244, 243صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

م( راهًبا ُمسـًّا, ورئقًسا فدير بافُؼرب مـ افؼسطـطقـقة, وـان ظاحًا وضبقبًا, وـان مـ 454- 378إوضاخقة: ـان أوضقخا )]

 [افؽبر, وِخصاًم صديًدا فؾـّسطقرية افتل كادت بطبقعتغ وأؿـقمغ وصخصغ ُمـػصؾغ ذم افسقد ادسقح. ادميِّديـ جًدا فؾبابا ـرفُّس

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؽ ]. 244صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ وتسَّ

ؽـدري يس ـرفُّس افسَّ دة هلل افؽؾؿة: »أوضقخا بعبارة افؼدِّ ظف مع افـّسطقريةش, ضبقعة واحدة ُمتجسِّ وُمغآتف ذم , وفؽـ ذم ِخضّؿ سا

ؾاع ظـ إرثقذـسقة ؾؼال إنَّ جسد ادسقح مل يؽـ جسًدا حؼقؼقًا مـ حلؿ ودم وظظام مثؾ , َشَؼَط ذم بدظة إكؽار كاشقت ادسقح, افدِّ

وصبَّف هذا اجلسد اخلقايل بـُؼطة اخلّؾ افتل ُتؾؼك , اء مريؿ مثؾ ُمُرور احاء مـ افؼـاةوؿد مرَّ ذم أحشاء افعذر, بؾ هق جسد خقايل, جسدكا

, وؿام أوضقخا بحذف تاًما وتالصت ذم افطَّبقعة افالهقتقة ابُتؾَِعتؾافطَّبقعة افبؼية ذم كظر أوضقخا ؿد , ذم ادُحقط ؾتتالصك ؾقف تاًما

دة»ـؾؿة  يس ـرفُّس, ش ُمتجسِّ  [.وأخذ ُيعؾِّؿ بطبقعة واحدة هلل افؽؾؿة ؿاصًدا هبذا ضبقعة وحقدة أي افطَّبقعة اإلهلقة ؾؼطمـ ظبارة افؼدِّ
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 125صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

أب  وتؼقل أنَّ  وترجع افبدظة فؾؼرن افرابع ادقالدي,, شThrhesmus»ة مـ افؽؾؿة افالتقـقة شتؼَّ وهل مُ  افطرثققكقة )افثريثقكقة(:

وها ُيضعان  ,ؾطاَّنام هق مـحة مـ أبؾُس  ,س وجعؾفام آخفة فؾخؾؼدُ وح افؼُ بـ وافرُّ وأب خؾؼ آ, هق اخلافؼ إزيل فقحده

 [.ءامثالكف ذم روٓ يُ  ,فمب

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة يقحـا ]. 125صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

بـ أب وآ ظك أنَّ دَّ او,  شجقشتـقاكقس»مزاضقر وهق ظاش ذم افؼسطـطقـقة ذم افؼرن افسادس ادقالدي ذم ظفد اإل شؽـقكاجل:إ

 [.ؾؼاومتف افؽـقسة وؿضت ظذ بدظتف ,وفقسقا هلًإ واحداً  ,س ثالثة آخفةدُ وح افؼُ وافرُّ 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 126صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح أنقمققس:  وح ابــ آبــ, افُؼُدس ُمـبثؼ مـ آبـ وفقس مـ أبوؿال أصحاب هذه افبدظة إنَّ افرُّ وبافتايل ؾفـق ابـ , واظتزوا افرُّ

وح افُؼُدس, ٓبـ أب  [.أي أنَّ أب هق جّد فؾرُّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ُوفِد بقفس ]. 243صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ذم مديـة صغرة ُتدظك شقؿساط ما بغ افـَّفريـ ظذ َّنر افُػرات مـ أبقيـ ؾؼريـ, وصار ؽـًقا  Paul of Samosataشامقشاضل 

رد إشؼػقة ؾصار أشؼًػا ٕنطاـقة شـة  ـُ مة, واشتطاع أن يصؾ إػ   [م.261بقشائؾ حُمرَّ

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وادَّظك بقفس ]. 243صـ - ثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

أي أنَّف ـان يممـ بنكسان تلخَّف وفقس , ثّؿ حؾَّ ظؾقف ـؾؿة اهلل ظـد وٓدتف ؾصار هلًإ , افسامقشاضل بلنَّ افعذراء َوَفَدت يسقع اإلكسان

 وأخر بافتَّبـلش ـؾؿة اهلل» أحدها بافطَّبقعة, وهق ُيؿثَّؾ ابـان هلل, أؿـقمان وكادى بلنَّ فؾؿسقح, وظـد آٓمف ؾارؿف ـؾؿة اهلل. هلًإ تلنَّس

وسش, يسقع» وح افُؼُدس ذم افّثاُفقث افُؼدُّ د ُؿَقى مـ , وأنؽر بقفس افسامقشاضل أؿـقمقة صخص افؾُّقؽقس وصخص افرُّ إكَّام ُها جُمرَّ

ر مـ اخلطقة وهزم خطقة , فإلكسانمثؾ ُؿَقى افعؼؾ وافِػؽر بافـِّسبة , ُؿَقى اهلل بائـا وصار آوادَّظك أنَّ ادسقح أخذ يـؿق أدبقًا حتك حترَّ

ـَ ذم ادسقح بُصقرة أـز مـ ُشؽـاه ذم أي كبل أو رشقل آخر, خُمؾًِّصا جلـسـا ؾاتف اإليامكقة ُظِؼَد , وؿال إنَّ افؾُّقؽقس َشَؽ وبسبب اكحرا

 [, وُحِؽَؿ بَخْؾعف وتّؿ تعقغ دومـقس خؾًػا فف.م926م أو 268فف جمؿًعا ذم أنطاـقة شـة 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:   ادريؿقغ:]. 124صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ش ؾروديتأ» و ومان,افرُّ ش ؾقـقس»ؾفل  ,ق وافغرب معاً عبد ذم افؼَّ تُ ش هرةافزُّ » وـاكت ,هراء ذم وثـقتفؿوـاكقا يعبدون ـقـب افزَّ 

ئقؾ ذم افزَّ  ,افػقـقؼقغش ظشسوت» و افبابؾقغ,ش شتارإ» و افققكان, ؾعاؿبفؿ اهلل  ,مـ افؼديؿوؿد اكتؼؾت أجضًا ظبادهتا إػ مجاظة بـل إها

مـ افـِّساء . وـاكت(18 – 14:  8 , خر19:  44, 21 – 18:  7ر إ) افعؼاب ظذ ذفؽ أصدّ  هرة مذابح ظذ ُيؼدِّ  ُخبز مـ أؿراص افزُّ

عر,  قدات أخذت فؾؿسقحقة دخؾقا  أن وبعدافشِّ مـ افسَّ عر أؿراص ُتؼدِّ  افّثاُفقث مـ واحداً  واظتزوها, مريؿ فؾعذراء ُؿرباكاً  افشِّ
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وس مفا ؼدِّ عر افتل ـان يُ افشِّ بز أي أؿراص ُخ  ,شـقفريدس» ة مـشتؼَّ وهل ـؾؿة يقكاكقة مُ  ,شياكقغافؽقفريد» ظؾقفؿ وأضؾؼ افُؼدُّ

بقػاكققس أيس وؿد ؿاوم هذه افبدظة افؼدِّ  ,بـ وإم افعذراءكًا مـ أب وآؽقَّ ؾصاروا يعبدون ثافقثًا مُ  ,ساء ظذ مذابح إوثانافـِّ 

بع ادقالديش امؾ ذم اهلرضؼاتافشَّ » وذـرهؿ ذم ـتابف ,زصأشؼػ ؿُ  ش افؼقل إبريزي» ـتابفـام ذـرهؿ ادؼريزي ذم . ذم افؼرن افرا

ّٓ افؼرن افّس  ومل يؿرّ  ,127ـص  [. واكتفت هذه افبدظةابع إ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وٕنَّ ]. 254, 253صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؿبؾ أن يلخذها افطَّؾؼ َوَفَدت. ؿبؾ أن يليت : »وبدون أخؿ, ا وفدتف بدون زرع بؼفذفؽ ؾنَّنَّ , افسقدة افعذراء َوَفَدت اهلل افؽؾؿة ادُتلنِّس

اد افالهقت بافـاشقت َوَفَدت افعذراء ابـفا وبؽقريتفا خمتقمة(, 7: 66)أش ش ظؾقفا ادخاض وفدت ذـراً  ب , »وبسبب احتِّ ؾؼال يل افرَّ

ئقؾ ؿد دخؾ ؾقف ؾقؽقن ُمغؾؼاً , هذا افباب يؽقن ُمغؾؼًا ٓ ُيػَتح وٓ يدخؾ مـف إكسان ب إهل إها (, وذم افتَّسبحة 2: 44)حز ش ٕنَّ افرَّ

)ثقئقضقـقة إحد(, وذم ؿسؿة ظقد ادقالد ُيصعِّ أب افؽاهـ ش , بتسابقح وبرـات ُكعظِّؿؽبؼقت ظذراء, وبعدما وفدتف»كؼقل: 

كِساحلشا افافؽائـ ذم ُحضـف إبقي ـّؾ حغ أتك وحؾَّ ذم »ؿائاًل:  اد ش, وفدتف وهل ظذراء وبؽارهتا خمتقمة. بتقيل ؽر افدَّ وبسبب آحتِّ

 [ش.ثقئقضقـقس» ُدظقت افعذراء مريؿ وافدة اإلهل

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وأجضًا ُهـاك ]. 171صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ود فقحة فؾّثاُفقث رشؿ شؾقؿ »م وحمػقطة ذم مقشؽق, وووع صقرهتا أب 1415حقايل شـة ش أندريف روبؾقػ»فا افػـّان افرُّ

ش أخقؽسـدر صؿقامن»م, وـذفؽ ووع صقرهتا إب 1985شـة ش افالهقت ادسقحل واإلكسان ادُعاس»ظذ صدر ـتابف ش بسسس

ـويظفر ؾقفم, 1994شـة ش مـ أجؾ حقاة افعامل»ظذ صدر ـتابف  ؽؾ وافسِّ ر , ا ثالثة أصخاص ُمتشاهبغ ذم افشَّ وهذه إجؼقكة ُتصقِّ

وح افُؼُدس أصخاص ؽر ُمـػصؾغ, ثالثة أصخاص ُمـػصؾغ وح افُؼُدس , وأب ٓ ُيؿؽـ تصقيره, بقـام أب وآبـ وافرُّ وأجضًا افرُّ

ّٓ ذم صؽؾ محامة ـام طفر ذم ادعؿقدية  [.ارية ـام طفر ذم يقم اخلؿسغأو بلخسـة ك, ٓ ُيؿؽـ تصقيره إ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ام بلنَّ ]. 122صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ وآهتِّ

ام طامل وؽر مـطؼل, حاذا ؟  ؾؽقػ َّتسظفا افعؼقل ؟! , افعؼؾ ٕنَّ ظؼقدة افتَّثؾقث ؾقق ُمستقىظؼقدة افتَّثؾقث مـ اخساع ادجامع اهتِّ

ا َّتتؾػ تامـًا ظـ أي ثافقث وثـل يشؿؾ ثالثة أصخاص أو ثالثة آخفة ُمـػصؾغ ؾافّثاُفقث ادسقحل هق افّثاُفقث افقحقد مـ كقظف , إَّنَّ

ً يػقق , ؾؽقػ يتثـك إكَّف ِهّ ظؿقؼ ؾقق اإلدراك افبؼي. افذي يشؿؾ ثالثة أؿاكقؿ ُمتَّصؾغ ذم جقهر إهلل واحد فإلكسان أن ُيسع أمرا

 [إدراـف ؟!
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  . 161, 159صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ة ُأُمقر مـفا] , بقـام أّي ثافقث إهل واحد ( افّثاُفقث ادسقحل هق1): وُكالحظ أنَّ افّثاُفقث ادسقحل ُيتؾػ ظـ أّي ثافقث وثـل ذم ِظدَّ

, إذ هلؿ جقهر إهلل واحد, بقـام أّي ثافقث وثـل ـّؾ واحد ُمـػصؾ ظـ ( إؿاكقؿ افثالثة فقس بقـفؿ اكػصال2)وثـل هق ثالثة آخفة. 

. أّما ذم زفقة( ذم افّثاُفقث ادسقحل إؿاكقؿ افثالثة ُمتساوون ذم ا3ٕ)آثـغ أخريـ, ؾُقؿؽـ أن يؿقت أحدهؿ ويعقش أخر. 

مـ, ؾإم أـز مـ آبـ, وأب أـز مـ إم.  ( ذم افّثاُفقث ادسقحل ٓ يقجد تزاوج وٓ 4)افّثاُفقث افقثـل ؾال يقجد تساوي ذم افزَّ

 [. بقـام ذم افّثاُفقث افقثـل كرى افتَّزاوج واإلكجاب.ُمباوعة وٓ تـاشؾ جسدي

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:   اهلل ؽر حمدود]. 15صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؿقات وإرض)...(  هق ـائـ بافؽامؾ ذم ـّؾ . هق حاض ذم ـّؾ مؽان وزمان, يؿأل ـّؾ مؽان وٓ ُيؾق مـف زمان, اهلل مافئ افسَّ

ؿس تدخؾ إػ بقتل ,مؽان وذم ـّؾ مؽان ُتؼق بػاظؾّقتفا وُؿّقهتا , وُتؼق ذم مديـتل ومديـتؽ, وبقتؽ ومثال تؼريبل ظذ هذا أنَّ افشَّ

ثقؿ وادقؽروبات ر ادؽان مـ اجلرا فء وُتطفِّ ا صؿس واحدة ؿائؿة ذم افعالء, وافتَّشبقف مع ؾتطرد افظُّؾؿة وحتؿؾ افدِّ , ومع هذا ؾنَّنَّ

ؿة دائامً افػارق,  َـّ إهلـا إذا ؿس تغرب فؽ ام أنَّ اهلل ؽر حمدود ؾصػاتف وؾضائؾف أجضًا ؽر حمدودة, ؾُؼدرتف ؽر حمدودة, , وـٕنَّ افشَّ

 . امءوظؾؿف ؽر حمدود, وضقل أناتف ؽر حمدودة وهّؾؿ جّرا وفؽـ ذم إماــ إخرى , ويؼقل افبعض أنَّ اهلل مقجقد بجقهره ذم افسَّ

قاب, ؾؾف وجقد بصػاتف ؾؼط اهلل فف وجقد ظاّم ذم ـّؾ . اهلل مقجقد بجقهر ٓهقتف ذم ـّؾ مؽان وزمانٕنَّ , وهذا افؼقل جُياكبف افصَّ

قًا ظذ جبؾ شقـاء, بقـام ذم ذات افقؿت مل ُيؾق مـف مؽان ؿّط, مؽان , وأحقاكًا ُيعؾـ ظـ وجقده بطريؼة حمسقشة ـام رآه مقشك ُمتجؾِّ

ؾفق يقجد ذم أماــ , اشة وجفـَّؿ افـّار ؟ اهلل ٓ ُيؾق مـف مؽان ؿطّ هؾ يقجد اهلل ذم أماــ افؼَّ وافـَّجويتساءل افبعض أخر ؿائاًل: 

ؿس ظـدما ُتؼق ظذ إماــ افـَّجسة ٓ تتلثَّر. افؼَّ وافـَّجاشة وٓ يتلثَّر بافؼَّ وٓ بافـَّجاشة ر تؾؽ إماــ مـ إن ـاكت افشَّ , إكَّام ُتطفِّ

ؿس ؟!  ث, ؾؽؿ وـؿ بخافؼ افشَّ  [.وٓ يتلثَّر هق بـار جفـؿ, ؾـل جفـَّؿ افـار يستعؾـ اهلل ظدففوأجضًا  افتَّؾقُّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هؾ ظؼقدة ]. 361صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د ُمستقحاة مـ افعبادات افقثـقة و ابـ رع, واإلشؽـدر إـز ابـ آمقن, وؿافقا ظـ بقذا إكَّف ـام ؿافقا ظـ ؾرظقن إكَّف ابـ آمقن أ افتَّجسُّ

د ابـ اإلهل افذي تعبدهابـ اهلل ؟ ج:  ياكات افقثـقة افؼديؿة ـاكت تممـ بتجسُّ رة ؟ ُمعظؿ افدِّ ا . ؾؿـ أجـ جاءت هذه افػؽرة ادُتؽرِّ إَّنَّ

ة يسحؼ رأس احلقة ق بـق كقح ذًؿا وؽرًبا جاءت ذم افقظد اإلهلل بخالص افبؼية وأنَّ كسؾ ادرأ وهؿ ُيؿؾقن , ؾبعد افطُّقؾان تػرَّ

طفرت هذه افقظقد ذم ظباداهتؿ ادُختؾػة , وشجدوا فؾؿخؾقق دون اخلافؼ, وظـدما اكحرف كسؾفؿ وظبدوا افطَّبقعة, هذه افقظقد

تف واحتقاجاتف, حتك فق ـان اإلكسان جيفؾ . ـام أنَّ ذم اإلكسان داؾع ؾطري يدؾعف إػ تؾبقة رؽبابُصَقر خُمتؾػة مع تؽرار ذات افػؽرة

د ابـ هذه آحتقاجات ظذ وجف افتَّحديد,  ر دمسُّ وفؽـ ُصُعقره بآحتقاج فؾخالص مـ واؿعف إفقؿ وُمستؼبؾف ادُظؾؿ جعؾف يتصقَّ

 [.اإلهل



وع َظِصر افُؽتُب د أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث [16] َمْؼُ  اجلزء افرابع - افتَّجسُّ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة َظِصر افُؽتُب

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يعتز ُصُفقد َيقه ]. 97صـ - جسُّ

وح افُؼُدس فقس أؿـقماً  افة, أنَّ افرُّ وَشة ؾعَّ ة ُؿدُّ , ومثؾ ادغـاضقس, وافؽفرباء, ؾفق مثؾ ادعؿقدية وفقس صخصاً , إكَّام هق ظبارة ظـ ُؿقَّ

ّٓ كسؿة أو ريح أو كسقؿ, ؾفؾ هذا صحقح ؟ ج: باختصار صديد, ديق, وما هق إ وح افُؼُدس هق  حقاة اهلل وأمقاج افرا , كؼقل إنَّ افرُّ

ر أنَّ اهلل بدون حقاة وح افُؼُدس, وٓ ُيؿؽـ أن كتصقَّ ة هل أحد كتائج ُحُؾقل افرُّ إكَّام هق أؿـقمًا إهلقًا (, 19:  15, رو 8:  1)أع  وافُؼقَّ

 [.وصخصًا ؽر ُمـػصؾ ظـ أب وآبـ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يؼقل ]. 115, 114صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ة مـ افعبادات افقثـقة, إنطاـل ذم افؼرن افثاين ادقالدي ثقئقؾقؾسأنَّ ظؼقدة افتَّثؾقث اخسظفا ترتؾقاكقس  ُصُفقد ََيَْقه بؾ . وهل ُمستؿدَّ

قطان ا مـ زرع افشَّ سش أؿـقم»و ش ثافقث» ـؾؿتّل صحقح ؟ ج:  , ؾفؾ هذا افؼقلأَّنَّ وفؽـ حؼقؼة ظؼقدة , مل تردا ذم افؽتاب ادُؼدَّ

ة مـ اإلكجقؾ وح افّثاُفقث ُمستؿدَّ ث ظـ وحداكقتف مع أب, ووظده بنرشال افرُّ دًا, وَشِؿَعْتف يتحدَّ , ؾؼد ظاَيـَت افبؼية آبـ ُمتجسِّ

ي أخر افذي مـ ظـد أب يـ وس ؟! افُؼُدس ادُعزِّ ل مـ اشتخدم بعض آصطالحات بثؼ. أخقس هذا افّثاُفقث افُؼدُّ واحلؼقؼة أنَّ أوَّ

, أّما أباء ادُداؾعقن ؾاشتخدمقا تعبر ثالثة أصخاص ذم جقهر واحد. هق أورجياكقسش هقبقشتاشقس»و ش أوشقا»و ش ؾقزيس» مثؾ

ظات ؾؽرية وّد افقثـقغ واهلراضؼة وادُبتدظغ,   ـؾؿةش هقبؾقتس» ذـر ثقئقؾقؾس إنطاـل ذم ـتابفوظـدما دخؾت افؽـقسة ذم سا

ثالثة : »وؿال ترتؾقاكقس", ثافقث اهلل وـؾؿتف وحؽؿتف: "ؾؼال ثقئقؾقؾس, واشساحت افؽـقسة هلذا افتَّعبر ؾشاع اشتخدامفش, ثافقث»

ل مـ اشتخدم ـؾؿة ثافقثش. احدأؿاكقؿ وجقهر و س, ؾحتَّك فق ـان ثقئقؾقؾس أوَّ ؾة ذم افؽتاب ادُؼدَّ  [.ؾننَّ ُجُذور هذه افؽؾؿة ُمتلصِّ

 ذم اخِلتام ......

 كسلل اهلل أن يتؼبَّؾ هذا افَعَؿؾ, وأن يؽقن خافصًا فقجفف تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقف هدي كبقـا حمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِف َوَشؾَّؿ

ظقيةشاه (, ببـؽ آشتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿؿ )ؿ معـا بدظؽؿ دشاريعـا افدَّ

 افعريب, ؾرع مديـة كك, افؼاهرة, مجفقرية مك افعربقة

 دزيد مـ افتَّقاصؾ:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبقكwww.facebook.com/sa5aaa  

  11211115654217ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, حمؿد صاهغ 

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

 احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افصاحلات

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