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َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة
افت ُّ

[]1

╝
احلؿد هلل رب افعادغ ,كحؿده محد َّ
افشاـريـ ,وكستعغ بف ,وهق ادُعغ

ِ
َمـ ـ ْـش ـ ـ ُـروع َظـ ــصـ ــر اف ـ ـ ُؽ ـ ـ ُت ـ ــب
َشا ـَة
َ َ

مجعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة

َشـة جمؿقظة ٓباز افدَّ وفقة

ُخالصة ـتاب:

ِ
جسد وادقالد يف تعافقؿ آباء افؽـقسة
اف َّت ُّ
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[]2

َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة
افت ُّ

َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـَّ [ .21
وحد اإلكسان مع
ؾنن ادسقح ـام ؿؾـا ؿد َّ
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
اهلل  ...ؾؼد ـان ٓئؼ ًا َّ
اخلاصة مع ـؾ مـفامُ ,يعقد إُفػة واف َّتقاؾؼ بقـفام ,و ُيؼدِّ م اإلكسان إػ
بحؼ ؿرابتف
أن افقشقط بغ اهلل وافـاسّ ,
َّ
اهلل ,و ُيظفر اهلل فإلكسان  ...ؾنكَّف مـ أجؾ ذفؽ ؿد جاء ُجمتاز ًا يف مجقع إظامر ,فؽل ُيعقد فؾجؿقع َّ
افؼـة مع اهلل( .ضدّ اهلرضؼات:3
])7 :18
ِ
جسد افـِّفائقة هل إظادة َّ
افؼـة بغ
َّجسد وادقالد يف تعافقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ[ .21ؾغاية اف َّت ُّ
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
اهلل وافبؼية ,وهذا هق ما مل يػفؿف اهلراضؼةَّ « :
جتسد ـؾؿة اهلل.
إن افبعض ٓ يؼبؾقن ظطقة اف َّتبـِّل ,وحيتؼرون ادقالد افبتقيل افذي بف َّ
جتسد مـ أجؾفؿ .ؾنكَّف هلذه افغاية ؿد صار
ُ
وهؿ بذفؽ يسؾبقن اإلكسان مـ آرتؼاء كحق اهلل ,ويصرون ؽر صاـريـ فؽؾؿة اهلل افذي َّ
ـؾؿة اهلل إكساك ًا ,وصار ابـ اهلل ابـ ًا فإلكسان :فؽل ي َّت ِ
حد (حرؾق ًا يؿتزج) اإلكسان بافؽؾؿة ,ويؼبؾ اف َّتبـِّل ؾقصر ابـ ًا هلل( ».ضدّ
اهلراضؼة ].)3- 1:19:3
َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ«[ .22ؾباضؾ هق تعؾقؿ اإلبققكقغ ,افذيـ ٓ
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
يؼبؾقن يف كػقشفؿ باإليامن ِّاّتاد اهلل بافبؼية َّ ...
ويتؿسؽقن ؾؼط باملاء افعادل,
افسامئل,
َّ
ؾنن همٓء اهلراضؼة يرؾضقن مزيج اخلؿر َّ
وٓ ُيريدون أن يؼبؾقا اإلهل (افذي جاء) فقؿتزج هبؿ( ».ضدّ اهلرضؼات  .) 3:1:5وما يؼقفف إيريـقئقس ظـ اإلبققكقغ ,يؼقفف افؼدِّ يس
اخلػل يف ضالهلؿ ,وهق ؿ َّؾة جتاوهبؿ مع ادسقح ,وظدم ؾفؿفؿ فؾغاية افتل مـ أجؾفا
افسبب
ّ
أثـاشققس ظـ أريقشقغ .ؾفق يؽشػ َّ
صر افـاس ؾقام بعد ,وإػ إبد ,هقؽ ً
ال ضاهرا ً فؾؽؾؿة .فق ـان
جتسد ,وظدم تػاظؾفؿ افداخع هبذه افغاية« :فؼد جاء (ادسقح) فؽل ُي ِّ
َّ
ـلَّنا مرشاة هلؿ ,ملا اكؽرست
ومتسؽقا هبذه افغاية َّ
تلشست افؽـقسةَّ ,
أظداء ادسقح ؿد ؾفؿقا ذفؽ ,وأدرـقا افغاية افتل مـ أجؾفا َّ
افسػقـة مـ جفة اإليامن !» (ضدّ أريقشقغ ].)58:3
هبؿ َّ
ِ
شقيل (-298
َّجسد وادقالد يف تعافقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ[ .24 ,23افؼدِّ يس أثـاشققس َّ
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
افر ّ
 :)373يتؿقَّز آباء ــقسة اإلشؽـدرية ,وظذ اخلُ ُصقص افؼدِّ يسان أثـاشققس وـر ُّفس افؽبرَّ ,
بافسـقز َّ
افشديد ظذ ٓهقت ادسقح,
وظذ ِّاّتاد افبؼية مع اهلل مـ خالفف« :افؽؾؿة صار جسد ًا فؽل جيعؾ اإلكسان ؿادر ًا أن يتؼ َّبؾ افالهقت !» (ضدّ أريقشقغ .)59:2
قجقس َش ْارـس إجيقـقتق ِهقـا
(ُ ο Λογορ ζαπξ εγενεηο ινα ηον ανθπωπον δεκηικον θεοηηηορ ποιηζηهق ُف ُ
ِ ِ
ووف ِدَ مـ ظذراء,
قحدكا مع اهلل يف صخصف ,وخرج مـ امرأة ُ
ت ُْـ أن ُْثرو ُبقن ديؽْتقؽُقن ثقموتقتقس ُبق ّيئقيس)« .فؼد صار إكساك ًا فؽل ُي ِّ
صركا بافتايل جـس ًا ُمؼدَّ ش ًا ُ
ب بطرس اف ُّطقباوي (2بط ».)4:1
فؽل ُحي ِّقل إػ كػسف جـسـا ّ
وَشـاء فؾ َّطبقعة اإلهلقة ,ـام َـ َت َ
افضال ,و ُي ِّ
(افرشافة « 66إػ أدفػققس» ,4 :ب.ج « .)1677:26ؾألجؾ هذا ؿد صار ِّ
صر مـ هق إكسان بحسب اف َّطبقعة ُمؾتحامً
آّتاد ,فؽل ُي ِّ
ِّ
بطبقعة افالهقت ,ؾ َق ِصر بذفؽ خالصف ِّ
ؾت
واّتاده باهلل مضؿقك ًا( ».ضدّ أريقشقغ  ,76:2ب.ج « .)296:26فؼد جاء إذ ًا – ـام ُؿ ُ
صر افـاس ؾقام بعد وإػ إبد هقؽ ً
ال ؽر ؾاشد فؾؽؾؿة !»
شابؼ ًا – فؽل يتل َّلؿ باجلسد ,ؾقجعؾ اجلسد ؾائؼ ًا فألمل وؽر مائت  ...وفؽل ُي ِّ
(ضدّ أريقشقغ  ,58:3ب.ج « .)445:26ؾؼد صار افؽؾؿة ؾقـا مـ حقث أنَّف ؿد فبس جسدكا !» (ضدّ أريقشقغ  ,22:3ب.ج
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[]3

َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة
افت ُّ

ِ
افروح اف ُؼدُ س.
بؿشارـة ُّ
« .)368:26فؼد صار افؽؾؿة جسد ًا فؽل ُيؼدِّ م هذا اجلسد مـ أجؾ اجلؿقع ,ؾـستطقع كحـ أن ك َّتحد باهللُ ,
ؾؾؿ يؽـ ُمؽـ ًا أن كـال ذفؽ بقشقؾة أخرى ,إٓ بلن يؾبس هق جسدكا ادخؾقق( ».افدِّ ؾاع ظـ ؿاكقن كقؼقة  ,4ب.ج ])448:25
َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ«[ .25ملا ارتدى افؽؾؿة جسد ًا  -ـام َشحـا
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
ِ
افرديئة ؿد اشتمصؾت ,وادقت كػسف اكتػك  ...وهذا هق ما ـتبف
ذفؽ مرار ًا – أخذ متام ًا ُش َّؿ احلقَّة افؽائـ ؾقف ,ؾجؿقع مققل اجلسد َّ
ّترركا مجقع ًا
ؾؾام خت َّؾص اجلسد مـ هذه إمقرَّ ,
يقحـا (افرشقل)ٕ" :جؾ هذا ُأطفر ابـ اهلل فؽل يـؼض أظامل إبؾقس" (1يق َّ ,)8:3
ِ
وصكا ُم َّتحديـ بافؽؾؿة ,بسبب ؿرابتـا اجلسدية معف .وهؽذا ِّ
ّتقل مصركا مـ افبؼاء ظذ إرض إػ آكطالق معف
باّتادكا بف ـنهل ,ؿد َّ
حقث يؽقن هق بحسب ؿقفف (يقحـا ( »)3:14ضدّ أريقشقغ  ,69:2ب.ج ].)293:26
َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ«[ .26ؾفؽذا َّاختذ فـػسف جسد ًا بؼي ًا لخؾقؿ ًا,
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
قحده مع اهلل يف كػسف ,وهؽذا يؼقدكا مجقع ًا يف إثره إػ مؾؽقت افسؿقات !» (ضدّ أريقشقغ ,76:2
فؽل ُجيدِّ ده بصػتف هق خافؼف ,و ُي ِّ
ب.ج « .)296:26ملَّا ُوف ِدَ جسده مـ مريؿ وافدة اإلهل ,ؿقؾ إكَّف هق كػسف ادقفقد ,مع أنَّف هق املاكح اجلؿقع ادقالد فؽل يقجدوا بف !
افساب ,بؾ ؿد ِصكا م َّت ِ
وـان ذفؽ فؽل ُحي ِّقل إػ كػسف مقالدكا كحـ :ؾؾؿ كعد بعد ُجم َّرد ُتراب مزمعغ أن كعقد إػ ُّ
ح ِديـ بافؽؾؿة
ُ
افساموي ,افذي شرؾعـا معف حتك إػ افسامء !» (ضدّ أريقشقغ  ,33:3ب.ج ] )393:26
َّ
َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ[ .27 ,26افؼديس هقالري (تـ َّقح ظام  367م):
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
ؽررها أيض ًا مـ بعده افؼدِّ يس هقالري أشؼػ بقاتققف ,افذي يدظقه
كػس ادعاين افؼقية افتل وجدكاها ظـد افؼدِّ يس أثـاشققسُ ,ي ِّ
افبعض «أثـاشققس افغرب» ,وذفؽ بسبب صدَّ ة تلثُّره بروح افؼدِّ يس أثـاشققس ,وبؿبادئف افالهقتقةَّ « :
إن ابـ اهلل ؿد ُوف ِدَ ـنكسان مـ
افزمان ,فؽل يرؾع افبؼية يف صخصف حتك إػ ( ِّ
آّتاد) بافالهقت( ».يف افثافقث « .)5:9ؾؼد صار ـؾؿة اهلل جسد ًا,
افعذراء يف مؾء َّ
تجسد أن يرتؼل إػ ِّ
آّتاد باهلل افؽؾؿة( ».يف افثافقث « .)11:1ؾؼد ُوف ِدَ (ابـ) اهلل إذ ًا
فؽل يستطقع ـؾ جسد بقاشطة هذا افؽؾؿة اد ُ ِّ
جتسد آبـ افقحقد« :أن يلخذكا يف كػسف
مـ أجؾ أن يلخذكا يف كػسف إػ داخؾ اهلل !» (يف افثافقث  .)7:9ؾفذه هل افغاية افـِّفائقة مـ ُّ
إػ داخؾ اهلل !»].
َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ[ .28 ,27افؼدِّ يسان :إؽريغقريقس افـِّز َيـْزي
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
ِ
افرس
( )389-328وإؽريغقريقس افـِّقيس ( :)466-336ومها مـ آباء ـبادوـقة بآشقا ُّ
افصغرى .يؼقل أوهلام« :هذا هق مغزى ِّ
تجسد مـ أجؾـا  ...فؼد جاء فؽل جيعؾـا مجقع ًا واحد ًا يف ادسقح ,يف ذاك افذي َّ
حؾ ؾقـا بافؽامل,
س اهلل اد ُ ِّ
إظظؿ احلاصؾ مـ أجؾـاّ ,
فؽل ُيعطقـا ـؾ افذي فف( ».ظظة  ,23:7ب.ج ُ .)785:35كالحظ يف هذا افؼقل َّ
أن افؼدِّ يس إؽريغقريقس افـِّز َيـْزي جيؿع ؾقف ِظدَّ ة
ٍ
جتسد افؽؾؿة هق أن تـجؿع افبؼية ُـ ّؾفا يف ادسقح ,وهل حؾقفف ؾقـا ,وهل إظطاؤه
افسابؼغ فف :ؾغاية ُّ
معان مّا وجدكاه ظـد أباء ّ
ِ
َشكا حدَّ ه
إ ّياكا ُـ ّؾ افذي فف (وهق أخذ افذي فـا وأظطاكا افذي فف)ّ .أما افؼدِّ يس إؽريغقريقس افـِّقيس ؾقؼقل« :يف َّناية افدُّ ُهقر ّملا بؾغ ُّ
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[]4

َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة
افت ُّ

إظظؿ( ,جاء ادسقح) ووحد كػسف (حرؾق ًا  :مزج كػسف) بطبعـا افبؼي افعؾقؾ ,وـلنَّف بذفؽ أراد أن ي ِ
قصؾ افدَّ واء إػ ُـ ّؾ إظضاء
ُ
َّ
ادريضة .ؾؼد احتقى اإلكسان يف كػسف ,بؾ صار هق كػسف إكساك ًا ,وَشح ذفؽ فتالمقذه ؿائ ً
يف وأنا ؾقؽؿ" (يق .)26:14
ال" :أنتؿ َّ

ؾبفذا ِّ
آّتاد ؿد رؾع اإلكسان إػ ما ـان خاصا بف هق .ؾنكَّف هق اف َع ِ ّع ,وفذفؽ ؿد جذب اإلكسان افقضقع إػ ؾقق ( »...ضدّ
أبقفقـاريقس ,53 :ب.ج ].)1252:45

َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ[ .36-28افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر (-376
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
وأما اف َّتؼؾقد افققكاين ؾقدظقه «خاتؿ أباء» (ζθπαγιρ ηων παηεπων
ظؿقد افدِّ يـ»َّ ,
 :)444ويدظقه اف َّتؼؾقد افؼبطل « ُ
وكسؼف وأبرزه يف صقرة أوضح وأـثر تؽام ً
ال ,ـام
افسابؼقن ففَّ ,
شػراجس تقن باترون) ,وذفؽ بسبب أنَّف مجع يف تعؾقؿف ـؾ ما ؿافف ّ
قحد باهلل ,بقاشطة كػسف ,ما ـان بحسب اف َّطبقعة ُمـػصالً
شـرى يف إؿقال افتافقة« :فؼد صار جسد ًا ,جاظ ً
ال كػسف ُمشاهب ًا فـا ,فؽل ُي ِّ
قحد و ُيم ِّفػ
جد ًا ظـف( ».تػسر يق  ,46:4ب.ج « .)429:73فؼد صار آبـ افقحقد افذي مـ جقهر أب جسد ًا  ...فؽل ُي ِّ
اخلاص ,وافتل مل يؽـ ُمؽـ ًا أن تـجؿع (يؼصد افالهقت وافـاشقت) ,وذفؽ
بطريؼة ما ,يف كػسف ,بغ إصقاء اد ُتخافػة بحسب ضبعفا
ّ
افروح واّتادكا باهلل( ».
فؽل جيعؾ اإلكسان َشيؽ ًا فؾ َّطبقعة اإلهلقة  ...إذ ًا ِّ
ؾافرس احلاصؾ يف ادسقح ؿد صار بداية ووشقؾة ٓصساــا يف ُّ
ٍ
تػسر يق  26:17و ,21ب.ج ٓ« .)557:74حظقا أرجقـؿ ـقػ َّ
بحؽؿة ُـ ّؾ ضبقعة افبؼ
أن اإلكجقع (يقحـا) افالهقيت ُي ِّتقج
إن افؽؾؿة ؿد َّ
"حؾ ؾقـا" .ؾفق يؼصد بذفؽ  -بحسب اظتؼادي  -أن يؼقل َّ
بؼقفف َّ
جتسد افؽؾؿة مل حيدث ٕيِّة ؽاية أخرى ,إٓ فؽل
إن ُّ
جتسد افقحقد« .)27 :فؼد ُوف ِدَ بحسب
افروح اف ُؼدُ س ,ؾـستؿدّ مـف ؽـك اف َّتبـِّل( ».تعافقؿ يف ُّ
كغتـل كحـ أيض ًا بؼـة افؽؾؿة بقاشطة ُّ
اخلاص ,فؽل يغرس كػسف ؾقـا ِّ
باّتاد ٓ يؼبؾ آؾساق !» (تػسر فقؿا  ,19:22ب.ج .)969:72
اجلسد مـ امرأة ,آخذ ًا مـفا جسده
ّ
بافروح اف ُؼدُ س ,ؾال
«ؾؼد صار ـؾؿة اهلل أب مقفقد ًا معـا بحسب اجلسد ,فؽل كستطقع كحـ أيض ًا أن كغتـل بافقٓدة افتل مـ اهلل ُّ
كتحقل باحلري إػ ما هق ؾقق اف َّطبقعة ,ؾـُدظك أوٓد ًا هلل بافـِّعؿة !» (ضدّ كسطقر  ,2:3ب.ج
كُدظك بعد أوٓد ًا فؾجسد ,بؾ
َّ
شؿعت َّ
أن
افصحقح ,ؾؼد
ُ
افرس افعظقؿ وافعؿقؼ ,وٓ تدع ؿؾبؽ حيقد ظـ ؿاكقن احلؼائؼ اإلهلقة َّ
« .)125:76ؾاؿبؾ إذ ًا مـل هذا ِّ
افؽؾؿة ابـ اهلل افقحقد ؿد صار مثؾـا ,فؽل كصر كحـ أيض ًا ظذ مثافف ,بؼدر ما َّ
أن هذا ُمستطاع فطبقعتـا ,وظذ ؿدر ما ُيسؿح بذفؽ
اخلاصة ما هق وضقع بحسب اف َّطبقعة ,وفبس صقرة افعبد مع
افروحل بقاشطة افـِّعؿة .ؾؼد وضع كػسف فؽل يرؾع إػ رؾعتف
َّ
جتديدكا ُّ
افرب وهق آبـ ,فؽل جيعؾ افذي هق ظبد باف َّطبقعة يرتؼل إػ جمد اف َّتبـِّل ظذ مثافف هق .ؾؼد صار مثؾـا ,أي
ـقكف بحسب اف َّطبقعة هق َّ
خاصة ماهق فـا ,وأظطاكا ما هق فف !» (تػسر يقحـا ,17:2
إكساك ًا ,فؽل كصر كحـ أيض ًا ظذ مثافف ,أي آلفة وأبـا ًء ,وؿد أخذ فـػسف َّ
ب.ج ].)766:74
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َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة
افت ُّ

ِ
جسد يف حقاتـا :وٓ يؼترص
وس اف َّت ُّ
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
َّجسد وادقالد يف تعافقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ[ .36ادقالد ّ
تعؾقؿ أباء ظـ ادقالد افبتقيل حدود اف ّت ُّلمؾ يف أحداث ادقالد ,فؽـَّفؿ ُي ِّ
جسد
س اف َّت ُّ
بؼون ويؼحقن ما اكتػعت بف افبؼية مـ وراء ّ
جسد ـلنَّف « ُمبادفة» .وـاكت ـؾامت بقفس افرشقل ٕهؾ ـقركثقس َّ
أن «يسقع
س اف َّت ُّ
اخلاليص .ؾافؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر يرى يف ّ
ادسقح اؾتؼر وهق افغـل فؽل يغـقـا بػؼره» ,صارت مقضقظ ًا ُم َّبب ًا فؾؼدِّ يس ـر ُّفس  ..ؾآبـ «أخذ افذي فـا وأظطاكا افذي فف»« :أخذ
صؽؾ افعبد فؽل ُيـعؿ ظؾقـا بام فف( ».ادسقح واحد ,ب.ج « .)1268:75فؼد ِصكا كحـ ظذ ما هق ظؾقف ,ملَّا صار هق ظذ ما كحـ
ظؾقف( ».ظذ إكجقؾ مت ].)36:24
َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ[ .38 ,37ؾؽؾؿة اهلل رؾعـا إػ ـؾ هذه
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
َشؾـا بؽرامة هذه إخقية اإلهلقة« :ـام َّ
أن ـؾؿة اهلل يسؽـ ؾقفا
آمتقازات بجعؾـا َُشـاء ضبقعتف اإلهلقة ُّ
بافروح اف ُؼدُ س ,وهؽذا َّ
بافروح ,ؾـحـ تر َّؿقـا إػ ـرامة افبـُ َّقة ,إذ صار ؾقـا آبـ كػسف ,افذي ظَدَّ كا ُمشاهبغ فف بؼـة روحف ,وــتقجة هلذا كؼقل بثؼة ُمتؽاؾئة
ُّ
مع ثؼة آبـ" :يا أبَّا ,أب"( ».اف ُؽـُقز [ 22فـ ـر ُّفس اإلشؽـدري])].
َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ[ .14 ,13مـ ظظة فؾؼدِّ يس أنبا مؼار ظـ
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
افصؾح بغ افالهقت وافـاشقت ,وبغ اهلل واإلكسان .افققم اكػتح
تؿ ُّ
افرب افذي هق حقاة وخالص ـؾ بؼ .افققم ّ
ادقالد :افققم ُوفد َّ
اف َّطريؼ فإلكسان كحق اهلل ,وضريؼ اهلل اكػتح كحق افـَّػس افبؼية .ؾاف َّطبقعة افبؼية افتل ـاكت ؿد ماتت باف َّتامم ,باف ُبعد ظـ اهلل ,ومل
افروح .فؼد َّ
طؾ آدم وحده ,وفق مل ت َّت ِحد بف
تعد تليت بثامر بعد ,وكػسـا افتل صارت يابسة وؿػرة ,افققم ؿبؾت َّ
افساموي فتثؿر ثامر ُّ
افزرع َّ
ِ
ادرأة افتل ُجبؾت مـف ملا أنتجت كس ً
افروح.
ال .وهؽذا افـَّػس أيض ًا ,إن مل ت َّتحد بادسقح وتدخؾ يف َشـة معف ٓ تستطقع أن ُتثؿر ثامر ُّ
حؾ يف بطـ وافدة اإلهل مريؿ ,وهق ّ
ؾافزرع اإلهلل هق افؽؾؿة افذي َّ
حيؾ يف ـؾ افـُّػقس ادممـة ؾتقفد مـف مقالد ًا روحق ًا هق اخلالص].
َّ
َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـَّ [ .33
افرس افعجقب ؿد أدهش حؼ ًا
إن هذا ِّ
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
صقر هذا ادقالد فؽؿ ؟ َّ
ؾنن هذه افعجقبة ُتػعؿـل
افػؿ ُمتعجب ًا« :ماذا أؿقل ! وـقػ ُأ ِّ
افؼدِّ يسغ مجقع ًا ,ؾقؼقل افؼدِّ يس يقحـا ذهبل ّ
بافدَّ هش .ؿديؿ إيام ؿد صار ضػ ً
افساموي اف َع ِ ّع ,أن يرؿد يف ِمزود .وافذي ٓ ُيؿؽـ اإلحاضة بف ,افذي هق
ال .اجلافس ظذ افعرش َّ
افرب
اص بلحزمة إضػال.
َّ
بسقط بال ترـقب ,ؽر اجلسدي ,خيضع أن ٕيدي افـاس .افذي حطؿ رباضات اخلُطاة ,أن ُم َ
وفؽـ َّ
حؽؿ بلن يصر افعقب َشؾ ًا ,وافعار يؾتحػ بادجد ,وحاصؾ اف َّت ِ
حؼر ِمؼقاش ًا فصالحف( ».ظظة ظذ ادقالد ,ب.ج ].)585:56
ُ ِّ
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َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة
افت ُّ

َّجسد وادقالد يف تعافِقؿ آباء افؽـقسة ,دار جم َّؾة ُمرؿس  -صـ[ .23 ,22افؼديس مؾقتق ,أشؼػ شاردس
ُرهبان دير إنبا مؼار :افت ُّ
افصغرى .وكجد ظـده صدى فـظرية إيريـقئقس يف
(افؼرن افثاين) :وهق أشؼػ ُمعاص فؾؼدِّ يس إيريـقئقس ,وؿد ظاش يف آشقا ُّ
آكجامع اف ُؽ ِّع يف ادسقح ,ؾفق أيض ًا يرى َّ
جتسد افؽؾؿة هل أن جيؿع افبؼية ُـ ّؾفا ,افتل ـاكت ؿد اكؼسؿت بػعؾ اخلطقة (اد ُ َع َّز
أن ؽاية ُّ
يتجسد يف أحشاء افعذراء ,ويقفد إكساك ًا :فؽل ُحيقل
ظـفا بادقت)ٕ« :جؾ هذا أرشؾ أب ابـف ؽر اجلسدي مـ افسامء ,وجعؾف
َّ
اإلكسان وجيؿع أظضاءه افتل َّؾرؿفا ادقتَّ .
ؿسؿ اإلكسان !» (ادصادر ادسقحقة « »Sources Chr.اجلزء ,123
ؾنن ادقت ـان ؿد َّ
صـ]).238

يف ِ
اخلتام ......
اهلل َظ َؾ ِقف َو َش َّؾؿ
كسلل اهلل أن يتؼ َّبؾ هذا اف َع َؿؾ ,وأن يؽقن خافص ًا فقجفف تعاػُ ,متَّبعغ ؾقف هدي كبقـا مؿد َص َّذ ُ
شاهؿ معـا بدظؽؿ دشاريعـا افدَّ ظقية ,احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿؿ ( ,)873179ببـؽ آشتثامر
افعريب ,ؾرع مديـة كرص ,افؼاهرة ,مجفقرية مرص افعربقة

دزيد مـ افتَّقاصؾ:
 صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبقك www.facebook.com/sa5aaa
 ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء ,مؿد صاهغ 66261665654267
دوكة تؼرير http://tqrir.wordpress.com
 تابع ادزيد مـ أظامفـا ظذ ُم َّ
تتؿ افصاحلات
احلؿد هلل افذي بـعؿتف ّ
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