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َّجسد  -اجلزء إول
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث و افت ُّ

╝
احلؿد هلل رب افعادغ ,كحؿده محد َّ
افشاـرين ,وكستعغ به ,وهو 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 جمؿوظة ٓباز افدَّ وفقة

ُخالصة ـتاب:
جسد اإلهلي  -اجلزء إول
أشئؾة حول حتؿقة اف َّتثؾقث واف َّتوحقد وحتؿقة اف َّت ُّ
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َّجسد  -اجلزء إول
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث و افت ُّ

حتذير :مم ِّفف هذا افؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿغ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .356 ,355هل
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
َّجسد هو ُؿدرة
َّجسد ّ
أي تغقر ذم اجلوهر اإلهلي ؽر اد ُ ِّ
َّجسد ,ؾافت ُّ
تغر ؟ ج :مل يطرأ أي تغقر ظذ اجلوهر اإلهلي بسبب افت ُّ
أحدث افت ُّ
َّجسد ,ورضب
من ُؿدُ رات اهللَ ,ط َف َرت ذم ملء َّ
افزمان دون ّ
َّجسد هو هو اهلل ؿبل افت ُّ
أي تغقر ضرأ ظذ اجلوهر اإلهلي .ؾاهلل بعد افت ُّ
كقاؾة إنبا بقشوي ً
إن صػة اف ُؼدرة ظذ اخلؾق موجودة ً
مثآ ظذ هذا ؾؼالَّ « :
ؾافتغر
ؿادر أن خيؾق وؿتام أراد.
ُّ
أصال ذم ضبقعة اهلل .هو ٌ
َّجسد هو ظؿل من أظامل حم َّبة اهلل فؾخؾقؼة من أجل خالصفا,
ثم دخؾت إػ ح ِّقز افوجود .افت ُّ
َّٕنا مل تؽن موجودة ّ
حدث ذم اخلؾقؼة َّ
ب ذم اهلل ُمـذ إزل .ؾؽام َّ
أيضا هو إحدى ُؿدُ رات اهلل
َّجسد ً
ؾاحلُ ّ
ثم َط َف َرت ذم افوؿت ادُـاشب ,ؾافت ُّ
أن اخلؾق هو ُؿدرة موجودة ذم اهلل ّ
َّجسد فقس هو إَاؾة جديدة إػ ضبقعة اهللَّ ,
ٕن ضبقعة اهلل مل ت ُِضف إفقفا ادح َّبة افتي أظؾـفا
افتي تتح َّؼق بواشطة أؿـوم آبن .ؾافت ُّ
افصؾقب ,وٓ ُأَقػت إفقفا اف ُؼدرة أن يظفر ذم اجلسد .فؽـَّفا ُؿدُ رات ـائـة ؾقه وتظفر ذم افوؿت ادُـاشب»].
ظذ َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .102وفؽن ظـدما
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
تجسد ًا ودسـاه بليديـا ,وشؿعـاه بآذاكـا ُُيدِّ ثـا ظن وحداكقته مع أب ,وأنَّه
َّجسد اإلهلي ,وظايـا بلظقــا اهلل ُم ِّ
كضجت افبؼية بافت ُّ
ؿؿة
ُ
افروح اف ُؼدُ س ادُـبثق من أب .ظـدئذ اكػتح ذهن افبؼية وبدأت تؼبل هذه افعؼقدة اإلهلقة (أي اف ّثا ُفوث) ,وجاءت ّ
شرشل فـا ُّ
افرب يسوع].
اإلظالن ذم معؿودية َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .6ظؼقدة افتَّثؾقث
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
تعرَت فؾتَّف ُّؽم واهل ُ ُجوم من افذين جيفؾوَّنا أو من أنصاف ادُتع ِّؾؿغ افذين يػصؾون افتَّثؾقث ظن
وافتَّوحقد من أـثر افعؼائد افتي َّ
يتزأ مـفا َّ
افتَّوحقد ,ؾقظـُّون أنَّـا كعبد ثالثة آلفة ,ويتَّفؿوكـا ِّ
افشقطان افذي يعسف
بافؼك وُيؽؿون ظؾقـا بافؽُػر .تؾك افتُّفؿة افتي ّ
وجمؿؾة ,وفؽن ظـدما يـؿو ؾنكَّـا كُع ِّؾؿه
بسطة ُ
بوحداكقة اهلل .واحلؼقؼة أنَّه ظـدما يؽون اإلكسان ذم دور اف ُّط ُػوفة ؾنكَّـا كُس ِّؾم فه احلؼائق ُم َّ
بتػصقل أـز ,وهؽذا ظـدما ـاكت افبؼية ذم مرحؾة اف ُّط ُػوفة تع َّؾؿت افدَّ رس إول ظن وحداكقة اهلل ,وفؽن ظـدما كؿت وكضجت,
َّجسد اإلهلي ,أنعم اهلل ظؾقفا بافدَّ رس افثاين ,إذ ـشف هلا ظن وحداكقته اجلامعة فؾوجود وافعؼل واحلقاة ,أي أب
ّ
وبإخص بعد افت ُّ
افروح
تجسد ًا ,وشؿعته ُخياضب أب وأب جيقبه ,وأخذت مـه وظد ًا ُ
بح ُؾول ُّ
وافروح اف ُؼدُ س ,وظايـت افبؼية آبن ُم ِّ
وآبن ُّ
ِ
ؾٌ افتَّثؾقث افذي ـان ُمغؾؼ ًا ظذ افبؼية ذم مرحؾة ادفد ,وما زال ُمغؾؼ ًا ظذ ّ
ـل إكسان جسداين ,ؾنكَّه
اف ُؼدُ س متى صعد إػ شامهّ ,
ِ
افصافح وروحه اف ُؼدُّ وس .وفذفك فـحذر يا إخويت من
ُيعدّ أمر شفل وفذيذ ٕوٓد اهلل افذين أصبح هلم ظؼة وحقاة مع آبن وأبقه ّ
وحماوفة إؿحام افعؼل ذم إمور افتي تػوق ُمستواه
إمور افتي تُع ِّطل ؾفؿـا هلذه افعؼقدة ادُح َّببة فؾـَّػس ,وٓشقَّام َعف اإليامنُ ,
وختر إفػاظ افتي تُواؾق اهلوى افعؼع ,ؾام تس َّؾؿـاه كُس ِّؾؿه ٓ كؼدر أن كزيد ظؾقه ,وٓ
ـثرا ً ,وفـحذر أيض ًا من آجتفاد افبؼي ّ
كستطقع أن كحذف مـه صقئ ًا ,وفـثق أنَّـا ظـدما كخؾع هذا اجلسد املادي افذي ُيؿ ِّثل ؽاممة ـثقػة ,ؾنكَّـا شـستطقع أن كػفم أـثر ؾلـثر].
 www.alta3b.wordpress.com/books/juiceصػحة ظ ِ
َصر اف ُؽتُب

م ْؼوع ظ ِ
َصر اف ُؽتُب
َ ُ

[]3

َّجسد  -اجلزء إول
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث و افت ُّ

َّجسد اإلهلي  -صـ[ .9 ,8هل يستطقع
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
بؿحاوفة إدراك ذات اهلل ,وؿد أجفد
افعؼل ادحدود أن ُيوي اهلل افغر حمدود ؟ ( )...وبقـام ـان افػقؾسوف أؽسطقـوس مشغوًٓ ُ
ال يؾفو ظذ ّ
ظؼؾه ـثرا ً ,وظـدمـا اشتسؾم فؾـَّـوم ,كظر ذم حؾ ٍم ضػ ً
صط افبحر .فؼد صـع ُحػرة صغرة ,وبدأ يلخذ بجردل صغر من ماء
ُف ظن ُحماوٓته ,وظـدما شلله أؽسطقـوس :ماذا تػعل يا ابـي ؟ أجابه
افبحر ويضع ذم احلُػرة حتى امتألت وؾاَت ,واف ِّطػل ٓ يؽ ّ
اف ِّطػل :هل تُساظدين يا شقدي ذم كؼل ّ
ـل ماء افبحر إػ حػريت هذه ؟ أؽسطقـوس :فؽن هذا من ادُستحقل يا ابـي .حقـئذ شؿع صوت
يؼول فه :وهؽذا يا أؽسطقـوس ظؼل اإلكسان ادحدود يستحقل ظؾقه أن ُيدرك وُيوي اهلل افغر حمدود .ؾؼال افؼدِّ يس أؽسطقـوس :إ َّن
ظؼل اإلكسان ادحدود ٓ يستطقع أن ُُيقط بغر ادحدود أو يستوظبه ,وفؽن مع ذفك َّ
افساـن ؾقـا ُيؿؽـه وحده أن
افروح اف ُؼدُ س ّ
ؾنن ُّ
افٌ .وؿال افؼدِّ يس باشقؾقوس افؽبرَّ « :
إن ظؼؾـا ادُػؽِّر َعقف ,وفساكـا أَعف ,ؾؿن
ُيـر بصائركا وجيعؾـا كُدرك حؼقؼة هذا ِّ
إشفل ؿقاس افبحر ـ ّؾه بؼدح صغر ظن أن كُدرك ظظؿة اهلل ؽر ادُدرـة بافعؼل افبؼي» .ؿال صوؾر افـّعاميت« :ءإػ ُظؿق اهلل تتَّصل
افسؿوات ؾامذا ظساك أن تػعل ؟ أظؿق من اهلاوية ؾامذا تدري ؟ أضول من إرض ضوفه
أم إػ َّناية افؼدير تـتفي ؟ هو أظذ من َّ
وأظرض من افبحر" (أي  ,)9 – 7 : 11ؾؽقف ُيوي افعؼل ادحدود اهلل افغر حمدود ؟!»]
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .10واحلؼقؼة أ َّن
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
اف ُّؾغة افبؼية ظاجزة ظن افتَّعبر ظن إمور اإلهلقة ,ؾقؼول افؼدِّ يس أؽسطقـوس« :إكَّـا ظـدما كتؽ َّؾم ظن اهللَّ ,
ؾنن اف ُّؾغة افبؼية توجد
أي موَع كتؽ َّؾم ظن افالهوت ؾنكَّـا كجرحه .أي
ظاجزة ظن افتَّؽ ُّؾم ظن اإلهلقات» ,وؿال افؼدِّ يس ؽريغوريوس أشؼف كقصص« :ذم ّ
بحق ظن
عز ظـه .ؾاف ُّؾغة افبؼية ادحدودة ٓ ُيؿؽن أن تػي ٍّ
كجرح اهللٕ ,نَّه ٓ يوجد ذم اف ُّؾغة افبؼية ما يصف اهلل كػسه أو ُي ِّ
ظام يستطقع افبؼ ؾفؿه وإدراـه»].
اددفوٓت افؽامؾة اإلهلقة افتي هلل ؽر ادحدود ,وفذا ؾفي إزاء افؽامٓت اإلهلقة فقست ّإٓ تعبر ّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .12هل احلؼائق
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
اإليامكقة َدّ افعؼل ؟ ج :احلؼائق اإليامكقة فقست َدّ افعؼل ,وفؽـَّفا ؾوق ُمستوى افعؼل ,ؾؿث ً
ال فو ُؿؾـا إ َّن اف ّثا ُفوث اف ُؼدُّ وس ظبارة ظن
 ,1 = 1 + 1 + 1ؾفذا َدّ افعؼل ,وفؽن ظـدما كؼول َّ
أن اف ّثا ُفوث اف ُؼدُّ وس ذم ادسقحقة هو ظبارة ظن  ,1 = 1 × 1 × 1ؾفذا ّ
يتؿشى مع
افعؼل ,وإن ـاكت ـقػقة ذفك ؾوق ُمستوى افعؼل  ,ومثال آخر أنَّـا فو ُؿؾـا َّ
ب َّ
افؼ ؾفذا َدّ افعؼل ,وفؽن ظـدما كؼول إ َّن
إن اهلل ُُي ّ
ب إَشار مفام ظظؿت َشورهم ,ويو ّد ُر ُجوظفمَّ ,
ؾنن هذا ّ
يتؿشى مع افعؼل ,وفو أنَّه ؾوق ُمستوى افعؼل .واحلؼائق اإليامكقة
اهلل ُُي ّ
ؾنَّنم يؼبؾوَّنا .بافـِّسبة فؾعؼالكقغ ظؼقدة افتَّثؾقث وافتَّوحقد ُمعضؾة مرؾوَة,
فؾعؼالكقغ تبدو ُمستحقؾة وفؽن بافـِّسبة فؾ ُبسطاء َّ
وافصؾقب ظثرة ,واإلكجقل ٓبدّ أن يؽون ُحم َّرؾ ًا .مساـغ همٓء افعؼالكقونّ .أما كحن
َّجسد ؽر مؼبول ,وألوهقة ادسقح بدظةَّ ,
وافت ُّ
افسامء وإرضٕ ,نَّك أخػقت هذه ظن احلُؽامء واف ُػفامء وأظؾـتفا
افرب يسوع« :أمحدك أهيا أب ُّ
رب َّ
اف ُبسطاء ؾنكَّه يتح َّؼق ؾقـا ؿول َّ
عرؾـا ظذ ذاته « َّ
فألضػال» (مت  ,)25 : 11وكشؽر اهلل َّ
ٕن َم ْن من افـاس يعرف أمور اإلكسان إٓ روح
افساـن ؾقـا ُي ِّ
أن روح اهلل ّ
اإلكسان افذي ؾقه .هؽذا أيض ًا أمور اهلل ٓ يعرؾفا أحد إّٓ روح اهلل» ( 1ـو ].)11 : 2
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َّجسد  -اجلزء إول
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث و افت ُّ

َّجسد اإلهلي  -صـ[ .167 ,166هل
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
ِ
ٍ هو ما ُُي ِّر إذهان وخيػى ظن
ٍ يعـي ُؽ ُؿوَفا أمام افعؼول ؟ ج :كحن ٓ كؼصد بؽؾؿة ّ
ؿوفـا ظن ظؼقدة افتَّثؾقث وافتَّوحقد َّأَّنا ّ
اف ُع ُؼول ,وما هو ؽامض و ُفغز بال ّ
حل ,وفؽـَّـا كؼصد ما هو خمػي ظن إذهان اجلسدية ,وهو ذم كػس افوؿت مؽشوف ٕبـاء افـُّور,
ِ
ِ
افرب خلائػقه وظفده فتعؾقؿفم» (مز : 45
ٍ َّ
ٍه خلائػقه « ُّ
ٍ ٕنَّه «شاــ ًا ذم كور ٓ ُيدكى مـه» (1يت  ,)16 : 6وهو يؽشف ّ
ؾاهلل ّ
ِ
بٌ افتَّثؾقث وافتَّوحقد هو إطفار احتقاج اإلكسان فؾؿعوكة اإلهلقة ف ُؼ ُبول هذه
 ,)14ؾادؼصود بدظوة ظؼقدة افتَّثؾقث وافتَّوحقد ّ
افعؼقدة ,وبدون هذه ادعوكة ّ
افرب يسوع فتالمقذه إضفارُ « :أظطي فؽم
يظل افعؼل افبؼي ظاجزا ً ظن ُؿ ُبول هذه افعؼقدة ,وهلذا ؿال َّ

ِ
افسامء وإرضٕ ,نَّك أخػقت هذه
افسؿوات» (مر  ,)11 : 4وذم موؿف آخر ؿال« :أمحدك ُّأهيا أب ّ
رب َّ
ٍ مؾؽوت َّ
أن تعرؾوا ّ
ادٌة أمامك .وافتػت إػ تالمقذه وؿالُّ :
ظن احلُؽامء واف ُػفامء وأظؾـتفا فألضػال .كعم ُّأهيا أب َّ
ـل يشء ؿد ُد ِؾع
ٕن هؽذا صارت َّ

إػ من أيب ,وفقس أحد يعرف من هو آبن ّإٓ أب ,وٓ من هو أب ّإٓ آبن ,ومن أراد آبن أن ُيعؾن فه» (فو ,)22 ,21 :10
َّ
ِ
ٍ ُيعؾـه آبن فـا ظن ضريق روحه اف ُؼدُّ وسَّ ,
افساـن ؾقـا هو افذي ُيـر ُظ ُؼوفـا فـؼبل وكػفم إمور اإلهلقة
افروح اف ُؼدُ س ّ
ٕن ُّ
ؾفو إذ ًا ّ
ِ
مٌته»
افرب يسوع« :إذ َّ
افعافقة افتي يصعب ظذ افعؼل اف َّطبقعي ُؿ ُبوهلا ,وؿال ُمع ِّؾؿـا بوفس افرشول ظن َّ
بٌ مشقئته حسب َّ
ظرؾـا ّ
(أف ].)9 : 1
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .28 ,27هل يؼبل
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
افعؼل ؾؽرة وجود أـثر من إهل واحد ؟ ج :يمـِّد افعؼل بلنَّه من ادستحقل أن يؽون ُهـاك أـثر من إهل واحد ,ملاذا ؟ ( )1اهلل هو
ِ
اهلإَّ ,
افوحقد إزيل ,ؾؾو اؾسَـا جدًٓ َّ
اهلإ آخر وفه بداية وفؽـَّه فقس أزفق ًا ,ؾبافتايل هو فقس ً
بلن ُهـاك ً
افٌمدية.
ٕن من صػات اهلل َّ
( )2اهلل ؽر حمدود مافئ ّ
ـل زمان ومؽان ,ؾؾو اؾسَـا جدًٓ َّ
أن ُهـاك ً
افسامء
اهلإ آخر ,ؾلين مؽان وجوده ,هل شقجد مؽاك ًا ذم َّ
فقسؽن ؾقه و ُيباَش ُشؾطاكه ؟ ( )3اهلل خافق ّ
ـل يشء ,ؾؾو اؾسَـا جدًٓ َّ
بلن ُهـاك ً
اهلإ آخر ,ؾفل هذا اإلهل أخر فه ادؼدرة ظذ
اخلؾؼة ؟ وهل اتَّػق اإلهلان ظذ اخلؾؼة ؟ وهل ؿام ّ
أي
يصح أن يؽون ّ
ـل مـفام بجاكب ذم هذه اخلؾؼة ؟ فو ـاكت اإلجابة باإلجياب ؾال ّ
مـفام هو اهلل ,ملاذا ؟ ٕنَّه من ِصػات اهلل آشتؼالل ّ
بافذات ,وظدم آظتامد ظذ ـائن آخر ,وفو ـان أحدمها ؾؼط ؿام بلظامل اخلؾؼة,
ؾام هو ظؿل آبن اإلهل ؟! ؿال ّ
افعالمة ترتؾقاكوس« :إن مل يؽن اهلل واحد ًا ٓ يؽون هو اهللَّ ,
ٕن اهلل ٓ يؽون إَّٓ ؾريد ًا ذم افعظؿة ,وٓ
إن كظام افؽون ووحدته ُخيزكا َّ
يؽون ؾريد ًا ذم افعظؿة ّإٓ من ٓ ُمساوي فه ,ومن ٓ ُمساوي فه ٓ يؽون ّإٓ واحد ًا ُمػرد ًا»َّ .
بلن اخلافق
ـل يشء ,ؾؾو اؾسَـا جدًٓ
افؽل و ُمد ِّبر ّ
ٓبد أن يؽون واحد ًا ٓ أـثر ,ؾوحداكقة افؽون هي اكعؽاس فوحداكقة اهلل )4( .اهلل َابط ّ
َّ
ؾلي يشء شقُد ِّبره ؟ أم أنَّه ُيتاج هو دن ُيد ِّبر فه أموره ؟! ومن يؼبل ً
أن ُهـاك ً
ؿادر ظذ ـل يشء,
اهلإ آخرّ ,
اهلإ مثل هذا ؟! ( )5اهلل ٌ
ؾؾو اؾسَـا جدًٓ َّ
بلن ُهـاك ً
ؾنهيام يؼوى ظذ افثاين ؟! وهل شـدخل ذم مرحؾة ِِصاع أهلة اخلقافقة ؟! حؼ ًا ؿال ادثل
اهلإ آخرّ ,
َّ
افشعبي« :ادرـب افتي هلا ر ِّيسغ تغرق»].
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َّجسد  -اجلزء إول
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث و افت ُّ

َّجسد اإلهلي  -صـ[ .165 ,164ـقف
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
وافروح اف ُؼدُ س ً
اهلإ ,وآبن ً
يؽون أب ً
يتصور أنـا كؼول أن 1
افسمال
َّ
اهلإ ,وٓ يؽون افثالثة ثالثة آلفة ؟ ج :افذي يطرح هذا ُّ
اهلإُّ ,
أن  ,1 = 1 × 1 × 1وهذه هي احلؼقؼةَّ ,
ٕن احلؼقؼة َّ
تصور خاضئَّ ,
أن أب ذم آبن ,وآبن ذم أب,
 ,1 = 1 + 1 +وهذا باف َّطبع ُّ
افشؿس َّ
بافشؿس ,وحرارة َّ
افشؿس َّ
بافشؿس ,وَوء َّ
افشؿس َّ
وافروح اف ُؼدُ س هو روح أب وآبن .إكَّـا كدظو ؿرص َّ
بافشؿس,
ُّ
وذم كػس افوؿت كؼول َّإَّنا صؿس واحدة ٓ ثالثة ُص ُؿوس ,وٓ يعسض ظاؿل ظذ هذا افؼول ادـطؼي].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .47 ,46تشبقه
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ؼرب ادعـى ,وهو أنَّه فو ـان فديـا ُؽرؾة ُحمؽؿة اإلؽالق ,ووَعـا ؾقفا ثالثة ؿارورات هبا ُظ ُطور
(فوحداكقة افثافوث)ُ :هـاك تشبقه ُي ِّ
صديدة افتَّطاير وآكتشار ,وؾتحـا افؼارورات ,ؾبعد وؿت كجد اف ُع ُطور ؿد تطايرت فتؿأل ؾراغ احلُجرة بافؽامل ,وٓ يتؿ َّقز ّ
ـل ظطر ذم
ٕن افعطر اجلديد فقس ظطرا ً
يشم رائحة اف ُع ُطور افثالثة ادُجتؿعة ,وافتَّشبقه ُهـا مع افػارقَّ ,
جزء من احلُجرة ,وافذي يدخل احلجرة ّ
بسقط ًا ,إكَّام هو ظطر ُمرـَّب من ثالثة أنواع من اف ُع ُطور ,بقـام اجلوهر اإلهلي بسقط بعقد ظن َّ
افسـقب].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .63أؿـوم أب هو
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
خاصقة افوجود أو افؽقـوكة ذم اهلل .أب هو مبدأ إفوهة ,ويـبوع إفوهة ,ؾقؼول افؼدِّ يس باشقؾقوس افؽبر« :أب ـائن وفه
ِّ
وافروح اف ُؼدُ س ِّ
ـع هو أيض ًا ,وـامل
وافروح اف ُؼدُ س ,وآبن ـائن ذم ـامل إفوهة (ُّ )...
افؽقان افؽامل ,وهو جذر ويـبوع آبن ُّ
ِ
افساب ِّؾقغ) .وـؾؿة «أب» ـؾؿة شامقة ,وفذفك وردت بـػس اف َّؾػظ ذم اف ُّؾغات افعربقة وافعزية
وتا ّم ذم ذاته» (ظظة َ 24دّ ّ
مرة ,مـفا  45ذم إكجقل متى ,ومخس
وافسبئقة واحلبشقة ,وؿد وردت ـؾؿة «أب» ذم إناجقل َّ 157
وأرامقة وافػقـقؼقة وإصورية َّ
مرات ذم إكجقل مرؿس ,و 17مرة ذم إكجقل فوؿا ,و  90مرة ذم إكجقل يوحـا .ـؾؿة «أب» تعـي إصل ِ
وافع َّؾة إوػ .ؾأب هو
َّ
َّ
ّ
كبع افالهوت ,وهو أصل افوجود .أب هو ِ
افع َّؾة إوػ ,وٓ توجد ِظ َّؾة فوجوده .بل هو افؽائن بذاته افواجب افوجود ,ؾفو أصل ّ
ـل
إصقاء وشبب وجودها ,وبدوكه يستحقل تػسر افوجود «فـا إهل واحد :أب افذي مـه مجقع إصقاء وكحن فه» (1ـو  .)6 : 8وأؿـوم
َّكف].
أب هو ُيؿ ِّثل صخص ذم اف َّثا ُفوث اف ُؼدُّ وس بدون اكػصال ظن ابـه وروحه اف ُؼدُّ وس ,ؾفو فه ُحر ّية افت ُّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .65 ,64جيب
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
جرد افـُّطق بؽؾؿة «أب» َّ
ؾنن هذا يؾػت كظركا إػ أؿـوم «آبن» ,ؾقؼول افبابا ـر ُّفس ظؿود افدِّ ين« :ؾحقـام كتؽ َّؾم ظن
بؿ َّ
ُمالحظة أنَّه ُ
افسامعغ ؾِؽرة آبن ,أي ُجم َّرد ؾِؽرة وجود ـائن موفود ,وافعؽس صحقح ,ؾحقـام كذـر افؽائن ادوفود ؾنكَّـا
أب ,ؾنكَّـا ُكثر ذم أذهان ّ
آدماهات ,ؾحقـام كتؽ َّؾم ظن ِّادماه ما ,كتذـَّر ِّ
كجؾب إػ إذهان ذاك افذي يؾد .كػس افقء يـطبق ظذ ِّ
آدماه أخر ,أي حقـام كؼول
افقؿغ يذهب ؾؽركا إػ وجود يسار»].
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أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث و افت ُّ

َّجسد اإلهلي  -صـ[ .227افسقد ادسقح
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
افصافح
ٍ افتَّؼوى اهلل طفر ذم اجلسد» ( 1يت  .)16 :3هو اهلل افؽؾؿة افؽائن ُمـذ إزل مع أبقه ّ
هو اهلل اف ّظاهر ذم اجلسد «ظظقم هو ُّ
ألػي ظام ُوفِدَ من افعذراء اف ّطاهرة مريمَّ ,
ؾاختذ مـفا جسدً ا بؼ ًيا من حلؿفا ودمفا .افسقد
وافروح اف ُؼدُ س ,وذم ملء َّ
افزمان ُمـذ كحو ّ
ُّ
ادسقح هو إهل ـامل من جفة افالهوت ,وإكسان ـامل من جفة افـاشوت ذم وحدة ظجقبة ,ؾفو ضبقعة واحدة من ضبقعتغ ُخمتؾػتغ].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .358افسقد ادسقح
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ـل افدُّ ُهور ,وإػ ما ٓ َّناية ,وذم ّ
هو ابن اهلل ادوفود من أب ؿبل ّ
فؾشعاع من َّ
ـل حلظة ,مثل افوٓدة ادُستديؿة ُّ
افشؿس ,وفذفك
ِ
افزمان خلالص اإلكسان ,أرشل اهلل ابـه موفو ًدا من افعذراء مريم .إذن ,افسقد ادسقح
َّجسد ,وفؽن ّملا جاء ملء َّ
ُدظي بابن اهلل ؿبل افت ُّ
ِ
افزمـقة من افعذراء مريم ,وهبذا كستطقع أن كؼول َّ
إن فؾسقد
افٌمدية من اهلل أب ,وفقس بسبب وٓدته َّ
ُدظي بابن اهلل بسبب وٓدته َّ
ـل افدُّ ُهور ,ـؼول ؿاكون اإليامن« :موفود من أب ؿبل ّ
ادسقح مقالدان( :أ) مقالد أزيل :من أب ؿبل ّ
ـل افدُّ ُهور ,كور من كور ,إهل
افزمـي هو ابن إبراهقم
ألػي ظام ,ؾبحسب ادقالد َّ
حق من إهل حق»( .ب) مقالد زمـي :من افعذراء مريم ذم بقت حلم افقفودية ُمـذ كحو ّ
افرب فريب :اجؾس ظن
وابن داود ,وبحسب مقالده إزيل هو ـائن ؿبل إبراهقم وؿبل اخلؾقؼة بلٍها ,بل ودظاه داود ر ًّبا ؿائالً« :ؿال َّ
افزمـي هو أصغر من يوحـا ادعؿدان بستّة أصفر ,وبحسب مقالده إزيل ؿال ظـه يوحـا« :هذا هو افذي ؿؾت
يؿقـي» .بحسب مقالده َّ
ظـهَّ :
إن افذي يليت بعدي صار ُؿدَّ امي ٕنَّه ـان ؿبع» (يو ].)15 :1
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .360هل افسقد
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أيضا اإلكسان
أي أنَّه هو اهلل افؽامل ذم ٓهوته ,وهو ً
ادسقح هو اهلل أو ابن اهلل أو ابن اإلكسان ؟ ج :افسقد ادسقح هو اهلل ادُتلنِّسّ ,
افؽامل ذم كاشوته (إكساكقته) ,ؾؿن جفة افالهوت هو اهلل وهو ابن اهلل ,ومن جفة افـاشوت هو ابن اإلكسان .ؾؾو كظركا إػ افسقد
ادسقح من جفة جوهره اإلهلي أو ضبقعته اإلهلقة أو ـقاكه اإلهلي ؾفو اهلل ,وإذا كظركا إػ افسقد ادسقح من جفة أؿـومقته وأنَّه موفود
من أب ؾفو ابن اهلل].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .73أؿـوم آبن هو
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
عز ظن ذاته .هو ظؼل اهلل افـّاضق ,أو كُطق اهلل افعاؿل .هو افعؼل إظظم,
اف ُّؾوؽوس ,واف ُّؾوؽوس ذم إصل افقوكاين يعـي افعؼل اد ُ ِّ
خافق مجقع افعؼول .هو افعؼل افؽائن ذم ّ
افذات اإلهلقة .اهلل ظؼل ٓ َّنائي .أؿـوم آبن هو أؿـوم احلؽؿة إزيل ,ؾؽل حؽؿة هي
ُمستؿدَّ ة مـه .هو افؽؾؿة إزيل افذي ؿال ظـه اإلكجقل« :ذم افبدء ـان افؽؾؿة ,وافؽؾؿة ـان ظـد اهلل ,وـان افؽؾؿة اهلل» (يو ].)1 :1
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َّجسد اإلهلي  -صـ[ .67وٓدة آبن من
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أب فقس هبا شابق ومسبوق ,ؾؾم متُر حلظة ـان ؾقفا أب بدون آبن ,ـؼول افبابا أثـاشقوس« :أزيل (آبن) مع أزيل (أب) موفود
مـه بال بدء فؾوافد وٓ فؾؿوفودٕ ,نَّه مل يؽُن أب ّ
ؿط إذ مل يؽن آبن .مل يدع (أب) آب من ؽر أن يؽون فه ابن ٓ .يستؼقم أن ُيؼال
أصم أخرس ظادم ظؼل وٓ ـؾؿة وٓ روحَّ ,
َّ
ٕن من ٓ ظؼل فه ؾفو دا َّبة ,وما ٓ ـؾؿة فه ؾفو هبقؿة ,وما ٓ روح فه ؾفو
أن جوهر اهلل ّ
وإن آبن ـان من بعد أب ذم زمانَّ ,
مقِّت ,ؾؼد ـػر من ؿال إكَّه ـان بغ أب وموفد آبن زمان بسقطَّ ,
ٕن موفد آبن من جوهر
أب وضبقعته ,وفقس ذم جوهر اهلل ؿديم وحديث ,وإن مل يؽـن آبـن مع أب من افبدء ,وؿبل ّ
َّغر
ـل بدء ,موفود ًا مـه ,ؾؼد دخـل افت ُّ
ثم صار بعد ذفك أب ًا»].
ظؾـى ؿوام أب ,إذ فــم يؽن أب ًا من ؿبلّ .
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .69وٓدة آبن من
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
وافشعاع من َّ
عغ واكتفت ,إكَّام هي دائؿة ُمـذ إزل إػ إبد ,ـوٓدة افـُّور من افـارُّ ,
افشؿس ,بدون اكؼطاع ,ؾال
تتم ذم زمن ُم َّ
أب مل ّ
توجد كار بال كور ,وٓ صؿس بال ُصعاع].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .168 ,167إن ـان
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
آبن ُوفِدَ من أب ,ؾؾامذا ٓ َيؾِد آبن بدوره ؟ ج :يا أح ّبائيُ ٓ ,يؿؽن أن كُط ِّبق ِصػات افبؼ ظذ اهلل ,ؾأب مل يؽُن فه أب ًا ,ومل يؽُن
فه ّإٓ آبن افوحقد اجلـس ؾؼط ٓ ؽر ,وهؽذا آبن مل يؽُن وفن يؽُن يوم ًا أب ًاّ ,
تـاشل وتؽا ُثر أهلة ,وهذا ُيز ّج بِـا
وإٓ دخؾـا ذم دائرة ُ
ويل ؿائالً« :إذن ,ؾافذي يبحث ُمتسائالً:
افسمال ,ؾلجاهبم افبابا أثـاشقوس َّ
ذم ُه َّوة افؽُػر .فؼد شلل ذم افؼديم أريوشقون ذات ُّ
افر ُش ّ
ملاذا ٓ يؽون آبن وافد ًا ٓ ابـ ًا ,ؾؾقبحث أوًٓ :ملاذا مل يؽُن فًب وافد ,وفؽن ّ
افصواب ,ومعء ّ
بؽل
ـال ,هذين إمرين بعقد ظن َّ
أن أب هو دائامً آب ,وأنَّه ٓ يستطقع أن يصر ابـ ًا ذم يوم من إيام ,هؽذا بـػس اف َّطريؼةَّ ,
أنواع افؽُػر واجلُ ُحودٕ ,نَّه ـام َّ
ؾنن آبن
هو دائامً ابن ,وفن يصبح أب ًا ذم يوم من إيامٕ .نَّه ذم هذا يث ُبت ويت َِّضح أنَّه رشم أب وصورته ,ؾؽام َّ
يتغر باـتساب
أن آبن ٓ َّ
ِ
ّ
ويظل باؿق ًا ـام هو بدون تغقر ,فؽـَّه ؿد حصل ظذ ذاتقة من
يتغر باـتساب ِصػات جديدة,
صػات جديدة ,ـذفك آبن ٓ ُيؿؽن أن َّ
تغر ويبؼى هؽذا دائامً ـام
افصورة أيض ًا
أب ُ
يتغر ,ـاكت ُّ
شتتغر ذم هذه احلافة .ؾنن ـان أب ؽر ُم ِّ
َّ
وُماثؾته فه .أ ّما إن ـان أب َّ
تتغر .إذ ًا ؾآبن هو ابن من أب ,وفذفك ؾفو فن يصر صقئ ًا آخر» (ؾؼرة 22
هو ,ؾؿن َّ
افَّضوري أيض ًا أن تبؼى ُصورته ـام هي وفن َّ
من ادؼافة إوػ)].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .71 ,70هل ُبـ َُّوة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
افسقد ادسقح فًب هي ُبـ َُّوة جمازية مثل ـثر من اف ُبـ ُّوات افتي ذـرها افؽتاب ادُؼدَّ س ,ـ ُبـ َُّوة ادالئؽة هلل «جاء بـوا اهلل فقؿثؾوا أمام
افرب» (أي  ,)6 : 1و ُبـ َُّوة آدم هلل «آدم ابن اهلل» (فو  )...( )38 : 3جُ :هـاك ُبـ ُّوات ـثرة ذـرها افؽتاب ادُؼدَّ س أو مل يذـرها ,مثل:
َّ
رب أنت أبوكا .كحن اف ِّطغ وأنت جابؾـا ,ـ ّؾـا ظؿل يديك» (إش « ,)8 : 64آدم ابن
ُبـ َُّوة باخلؾؼة :ؾـحن أبـاء هلل باخلؾؼة« :وأن يا ّ
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اهلل» (فو ُ .)38 : 3بـ َُّوة بافتَّبـي :مثؾام ـان موشى ابن ٓبـة ؾرظون ,ومثؾام ؿال اهلل ظن إٍائقل« :إٍائقل ابـي افبؽر» (خر ,)22 : 4
وكحن أبـاء اهلل بافتَّبـي« :أنظروا أيّة حم َّبة أظطاكا أب حتى كُدظى أوٓد اهلل» ( 1يو ].)1 : 3
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .81هل افسقد
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
حل ّ
ادسقح هو ابن اهلل أم أنَّه اهلل ؟ ج :افسقد ادسقح هو ابن اهلل ,وهو اهلل أيض ًا ,ـقف ؟ من جفة اجلوهر اإلهلي هو اهللٕ ,نَّه ؾقه َّ
ـل
ِ
فؾرب يسوع من حقث اجلوهر ؾفو اهلل ,وإذا كظركا إفقه من حقث إؿـومقة
ملء افالهوت ,ومن جفة إؿـومقة هو ابن اهلل .إذا كظركا َّ
ؾفو ابن اهللِ ,
أن ظؼل مقـا يتؿتَّع بنمؽاكات ـبرة ,ؾنكَّـا كستطقع أن كؼول باإلمجال َّ
ومثال ظذ هذا فو َّ
إن مقـا رجل ج ّبار ,وكستطقع أن
كؼول بافتَّػصقل َّ
إن ظؼل مقـا ج ّبار ,وفقس ُهـاك ؾرق بغ مقـا وظؼؾه].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .83هل ُحتدِّ ثـا ؿؾق ً
ال
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
واحلي
حي بروحه اف ُؼدُّ وس افؽائن ذم أب وافـّاضق بآبن
ّ
افروح اف ُؼدُ س ؟ ج :اهلل هو احلقاة .ـ ّؾه حقاة ٓ موت ؾقه .اهلل ّ
ظن أؿـوم ُّ
ستؿرا ُمـذ إزل وإػ إبد بغر تو ُّؿف ,مثل اكبثاق احلرارة من افـار ,ومن
ّ
افروح اف ُؼدُ س يـبعث أو يـبثق من أب اكبثاؿ ًا ُم ًّ
بخاصقتهُّ .
افرب يسوع« :روح احلق افذي من ظـد أب يـبثق» (يو : 15
اف َّطبقعي أنَّه ٓ توجد حرارة بدون كار ,وٓ كار بدون حرارة ,وؿال َّ
يتصور أحد َّ
 ,)26وافػعل يـبثق ذم احلارض ادُستؿر ,ومل يؽن ؾع ً
افروح اف ُؼدُ س من أب
تم ذم املايض واكتفى .وٓ
َّ
أن اكبثاق ُّ
ال ؿد ّ
يضعه ذم ُرتبة ادخؾوؿاتّ ,
افروح اف ُؼدُ س يـبثق من أب ,وهو ٓ يـػصل ظـه ّ
ـالَّ ,
ؿط ,ويؼول افؼدِّ يس باشقؾقوس« :ؾال تػفؿ ّن
ٕن ُّ
افروح اف ُؼدُ س خمؾوق ,ؾؼد ُؿؾـا َّ
ـصدُ ور يشء خارجي خمؾوق ! ؾنذا ُؿؾـا َّ
افروح اف ُؼدُ س من أب َّ
إن حقاته -
أن ذفك ُ
إن ُّ
من اكبثاق ُّ
حي ,وبذفك كؽون ؿد ـػركا به ,ومن ـػر به وجبت ظؾقه
شبحاكه  -خمؾوؿة ,ؾال يؽون فه حقـئذ حقاة ذم ذاته ,و ُيصبح حقـئذ ؽر ّ
عرف بإفف وافالم) ,يؽون ادؼصود به أؿـوم ا ُّفروح اف ُؼدُ س ,وظـدما
افروح اف ُؼدُ س ( ُم َّ
اف َّؾعـة» .وذم إصل افقوكاين ,ظـدما يرد اشم ُّ
افروح اف ُؼدُ س].
يرد بدون أداة تعريف (روح ُؿدُ س) يؽون ادؼصود به مواهب ُّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .167ما هو افػرق
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
افرشويل هذا افسمال ؾؼال ٓ« :أظرفَّ ,
وَح افػرق بغ
ٕن افؽتاب ادُؼدَّ س مل ُي ِّ
بغ افوٓدة وآكبثاق ؟ جُ :شئل افبابا أثـاشقوس َّ
َّٕنا بال ّ
صك ُأ ُمور تػوق
افوٓدة وآكبثاق» .هذه هي ظظؿة أباء افذين مل يؼحؿوا أنػسفم ذم ُأ ُمور ّ
ؽض افؽتاب اف َّطرف ظـفاَّ ,
إدراــا ,وؿال افؼدِّ يس يوحـا افدّ مشؼي« :فؼد ظرؾـا َّ
أن ُهـاك ؾرؿ ًا بغ افوٓدة وآكبثاق ,فؽن ما هي ضبقعة هذا افػارق ,ؾفذا ما ٓ
وهم هبذا أراحوكا ,ؾؾم جيرؤ أحدٌ أن جيتفد ذم هذا إمر ادخػي ظن أظقــاَّ ,
ٕن إمور اإليامكقة افالهوتقة ٓ
كػفؿه ظذ اإلضالق»ُ .
بلي صؽل من إصؽال .إكَّام ما تس َّؾؿـاه كُس ِّؾؿه بلماكة ـامؾة ود َّؿة ُمتـاهقة].
جيوز ؾقفا آجتفاد ّ
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َّجسد اإلهلي  -صـ[ .89ويؼطع افبابا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أثـاشقوس حرم ًا ظذ ّ
ُؼر وكعسف َّ
ـل من ُيؿ ِّقز بغ إؿاكقم ويدَّ ظي َّ
وافروح
أن آبن ُّ
أن أؿـوم ًا أظظم من أخر ,ؾقؼول« :هؽذا ك ّ
اف ُؼدُ س ُمساويان فًبّ ,
ؼر َّأَّنم (إؿاكقم افثالثة) جوهر واحد وضبع واحد بافؼول وافػعل ؾؾقؽن حمروم ًا»].
وـل من ٓ يممن وٓ ُي ّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .51ما هي ظالؿة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث واف َّتوحقد وحتؿقة افت ُّ
وافروح اف ُؼدُ س ذم أيت :وحدة اجلوهر :ؾاجلوهر اإلهلي واحد ٓ أـثرّ .
ـل
إؿاكقم افثالثة مع ًا ؟ ج :تتؿ َّثل ظالؿة أب وآبن ُّ
أن إؿاكقم افثالثة ّ
أؿـوم من إؿاكقم واجب افوجود ,ؾقؼول اف ُؼ ُّؿص صؾقب حؽقم« :واَح َّ
ـل مـفا واجب افوجود ذم ذات اهلل,
ٕن ّ
َّ
يؽؿل افوجودين أخرين ,ويؽتؿل ؿوامه هبام»].
ـل وجود مـفا ِّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .52اإلرشالُ :يؿؽن
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
رشل ,ؾؿث ً
ال أب أرشل ابـه خلالص افعامل «ٕنَّه مل
ٕحد إؿاكقم أن ُيرشل أخر دون أن يـتؼص هذا من ؿدر وٓ ـرامة إؿـوم اد ُ َ
عزي افذي
افروح اف ُؼدُ س «ومتى جاء اد ُ ِّ
ُيرشل اهلل ابـه إػ افعامل فقدين افعامل ,بل ف ُقخ ِّؾص به افعامل» ( يو  ,)17 : 3وآبن أرشل ُّ
شلرشؾه أنا إفقؽم» (يو ].)26 : 15
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .53آتِّصال:
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
افرب يسوع هذه افوحداكقة ِمرار ًا وتؽرار ًا« :افذي رآين ؾؼد رأى أب .ؾؽقف تؼول أنت أركا
إؿاكقم افثالثة يتَّصؾون مع ًا ,وأـَّد َّ
ذم  ..أب ّ
ذم ,وإٓ صدِّ ؿوين
ذم هو يعؿل إظامل  ..صدِّ ؿوين ِّأين ذم أب وأب َّ
احلال َّ
أب .ألست تممن ِّأين ذم أب وأب َّ
بسبب إظامل كػسفا» (يو « ,)11-9 : 14أنا وأب واحد» (يو « ,)30 : 10إن ــت فست أظؿل أظامل أيب ؾال تممـوا يب .وفؽن
إن ــت أظؿل ؾنن مل تممـوا يب ,ؾآمـوا بإظامل ,فؽي تعرؾوا وتممـوا َّ
ذم وأنا ؾقه» (يو  ,)38 ,37 : 10ويؼول افؼدِّ يس
أن أب َّ
َّ
يتجزأ ظذ اإلضالق ,فذفك ٓ يـػصل أؿـوم ظن أخر
وافروح اف ُؼدُ س هم اهلل,
وٕن اهلل ٓ يـؼسم وٓ ّ
ديوكقسقوس« :أب وآبن ُّ
بلي حال من إحوال»].
ّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .54 ,53افتَّخا ُضب:
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ّ
ـل أؿـوم يتؽ َّؾم مع إؿـوم أخر أو يتؽ َّؾم ظـه ,ؾػي ادعؿودية وافت ِّ
َّجع صفد أب فالبن« :هذا هو ابـي احلبقب» (مت  ,17 : 3فو
افسامء وإرض» (فو : 10
افسبعغ وكجاحفم ذم اخلدمة« :أمحدك ُّأهيا أب ّ
رب َّ
افر ُشل َّ
 ,)35 : 9وآبن خاضب أب بعد ظودة ُّ
افرب يسوع أب ؿائ ً
الُّ « :أهيا أب جمِّد
ادرات جاء بعض افقوكاكقغ إػ ؾقؾ ُّبس يطؾبون مـه أن يروا يسوع ,ؾخاضب َّ
 ,)21وذم أحدى ّ
يػٌ
افسامء جمَّدت و ُأجمِّد أيض ًا» (يو  ,)28 : 12وهذا افتَّخا ُضب ِّ
اشؿك» (يو  ,)28 : 12ؾلجابـه أب ظذ افػور« :ؾجاء صوت من َّ
افصالة ,و ُمـذ افؼديم خاضب أب آبن ؿائ ً
ال:
دمسده فًب ,إذ ـان يؼيض افؾقل ـ ّؾه ذم َّ
فـا َّ
افصؾوات افؽثرة افتي ؿدَّ مفا آبن أثـاء ُّ
فريب» (مز ].)1 : 110
«أنت ابـي أنا افقوم وفدتك» (مز  ,7 : 2ظب « ,)5 : 1ؿال َّ
افرب ّ
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َّجسد اإلهلي  -صـ[ .111بعد افؼقامة,
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
وافروح اف ُؼدُ س» (مت ,)19 : 28
وظؿدوهم باشم أب وآبن ُّ
افرب يسوع افتَّالمقذ ؿائالً« :ؾاذهبوا وتؾؿذوا مجقع إمم ِّ
أوىص َّ
وافروح اف ُؼدُ س ,وأصار فؾوحداكقة ذم ؿوفه «باشم» وفقس بلشامء ,وإمر
تتم باشم اف ّثا ُفوث اف ُؼدُّ وس ,أب وآبن ُّ
ؾادعؿودية ّ
ادُالحظ َّ
َّٕنم ـاكوا ؿد أدرـوا هذه احلؼقؼة متام ًا خالل ُمدَّ ة تؾؿذهتم فه
أن افتَّالمقذ ظـدما شؿعوا هذا مل يستعجبوا ومل يستغربوا إمرَّ ,
ظذ مدار ثالث شـوات].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .113 ,112ؿال
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
يوحـا اإلكجقعَّ « :
وافروح اف ُؼدُ س وهمٓء افثالثة ُهم واحد .وافذين
افسامء ُهم ثالثة (أب وافؽؾؿة ُّ
ؾنن افذين يشفدون ذم َّ
افروح وادــاء وافدَّ م وافثالثة ـهُم ؾـي افواحد» (يو  .)8 ,7 : 5وؿد ورد أشامء إؿاكقم افثالثة ذم
يشفدون ذم إرض ُهم ثالثة) ُّ
َّ
افسمجة افبروتقة بغ ؿوشغ ,ظالمة ظذ َّأَّنا مل تُوجد ذم بعض افـ َُّسخ إصؾقة ,وتساءل افبعض :هل هذا يؾغي ظؼقدة افتَّثؾقث ؟
وأجاب ؿداشة افبابا صـودة افثافث ظذ هذا افتَّساؤل ؿائالً« :إن ـاكت هذه أية مل تُوجد ذم بعض افـ َُّسخَّ ,
ؾؾعل هذا يرجع إػ خطل من
ِ
افسامء  ..وهمٓء
افـّاشخ ,بسبب وجود آيتغ ُمتتافقتغ (يو ُ )8 ,7 : 5متشاهبتغ تؼريب ًا ذم افبداية وافـِّفاية هؽذا :افذين يشفدون ذم َّ
ؾنن هذه أية موجودة ذم ّ
افثالثة ُهـم واحد .وافذين يشفدون ظذ إرض  ..وافثالثة ُهم ذم افواحد .ومع ذفك َّ
ـل افـ َُّسخ إخرى,
أن افعؼقدة ادسقحقة ٓ تعتؿد ظذ آية واحدة .إذ تُوجد ظؼقدة افتَّثؾقث ذم ّ
وذم افـ َُّسخ إثرية .هذه كُؼطة ,وافـُّؼطة إخرى هي َّ
ـل افعفد
وافروح اف ُؼدُ س"
افرب فتالمقذه ظن ظؿؾفم ذم افتَّبشر" :وظؿدوهم باشم أب وآبن ُّ
اجلديد ,ومن أيات افواَحة ؿول افسقد َّ
يسوق افدَّ فقل تؾو أخر (راجع شـوات مع أشئؾة افـاس  -أشئؾة ٓهوتقة ظؼائدية (أ)  -صـ,22
ثم أخذ ؿداشته ُ
(مت ّ .»)19 : 28
].)23
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .125بدظة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
شويدكزج :ؿال «شويدكزج» ذم افؼرن افتاشع ظؼ« :يطؾق اف ّثا ُفوث ظذ ادسقح وحده ,ؾالهوته هو أب ,وٓهوته ادت ِ
َّحد بـاشوته
ُ
ُ
تجسد ,واشتبدفوا ـؾؿة
هو آبن ,وٓهوته ّ
كت هذه افبدظة افالهوت ذم إؿـوم افثاين اد ُ ِّ
افصادر ظـه هو ُّ
افروح اف ُؼدُ س» .وؿد َح َ َ
افرب يسوع ؾؼط ,دون أي ذـر فؾ ّثا ُفوث اف ُؼدُّ وس].
اف ّثا ُفوث باشم يسوع ,ومارشوا ادعؿودية باشم َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .29ما هو مػفوم
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
اجلوهر اإلهلي ؟ جوهر افقء أي ضبقعة افقء ,ؾجوهر اإلكسان أي ضبقعته اإلكساكقة ,وجوهر ادالك هو ضبقعته ادالئؽقة ,وجوهر
اهلل هو ضبقعته اإلهلقة ,أي افالهوت .اجلوهر «أوشقا»  ,أي ضبقعة «ؾقزيس»  .جوهر اهلل هو ضبقعة اهلل هو ـقان
اهلل هو ذات اهلل هو افالهوت .اجلوهر اإلهلي = اف َّطبقعة اإلهلقة = افؽقان اإلهلي = ّ
افذات اإلهلقة = افالهوت .ؾافؽقان
وخواص افؽائن ,شواء ـان صخص ًا أو صقئ ًا ,وأيض ًا يعـي اجلوـهر افؽائن بذاته,
 Substanceيعـي وجود حؼقؼي ,أي صخصقة
ّ
افؼائم بذاته افذي ٓ ُيتاج وٓ يعتؿد ظذ ؽره ذم وجوده .هو أصل افقء ومصدره ,وؿد يؽون هذا إصل أمرا ً مادي ًا ,ؾؿث ً
ال جوهر
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افذهبقة هو ذهب ,وؿد يؽون أصل افقء أمرا ً معـوي ًا ,ؾـؼول َّ
ادشغوٓت َّ
افزوج فزوجته,
افزوجقة هو كؼص حم َّبة َّ
إن جوهر ادُشؽؾة َّ
افزوجة فزوجفا ,وؿد يؽون أصل افقء أمرا ً روحق ًا ,ؾـؼول َّ
افسامئقة أرواح].
وظدم ضاظة َّ
إن جوهر ادخؾوؿات َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .30ما هو مػفوم
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
افٌيان ظذ ـل ما يتؿقَّز ظن شواه بدون اشتؼالل ,وـؾؿة أؿـوم تُشر إػ ـائن حي
إؿـوم ؟ ج :ـؾؿة أؿـوم ـؾؿة ٍُياكقة أضؾؼفا ُّ
ؿدير ُم ّ
ؼومات ّ
افذات َّ
تـم ظن افؽقـوكة .هو صخص ُيريد ويػعل
ستؼل بذاته ,فه ُم ِّ
وافشخصقة ,يصدر ظن صخصه أؿوال وأؾعال ّ
عز ظن ذاته ؿائ ً
ال :أنا أريد ,أنا أؾعل ,أنا أحب ,أنا أؿول].
ويـسب أؾعافه إػ كػسه و ُي ِّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .31وـؾؿة أؿـوم
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
تتؽون من مؼطعغ« ,هقبو» = حتت ,و «شتاشقس» = ؿائم أو
افٌياكقة ُيؼابؾفا بافقوكاكقة  هقبوشتاشقس ,وهي َّ
باف ُّؾغة ُّ
ـقان ,ومعـاها احلرذم« :افؼائم حتت» ,أي ما يؼوم حتت ـلشاس ,أي ما يؼوم ظؾقه افؽقان اإلهلي ,وبدوكه ٓ يؼوم افؽقان ,إذ ًَا إؿـوم
تصور اهلل
خاصقة افوجود رضورية فؼقام اجلوهر اإلهلي ,وٓ ُيؿؽن ُّ
خاصقة ذاتقة بدوَّنا ٓ يؼوم اجلوهر اإلهلي ,ؾؿثالًِّ )1( :
هو ِّ
تصور اهلل بدون افعؼل ,إكَّه
خاصقة افعؼل افـّاضق رضورية فؼقام اجلوهر اإلهلي ,وٓ ُيؿؽن ُّ
بدون وجود ,إكَّه واجب افوجودِّ )2( .
تصور اهلل بدون حقاة .إكَّه احلي وواهب
خاصة احلقاة رضورية فؼقام اجلوهر اإلهلي ,وٓ ُيؿؽن ُّ
افعؼل إـز ,أؿـوم احلؽؿةّ )3( .
احلقاة ّ
حي].
فؽل ـائن ّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .32 ,31ويؼول
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
خاصقة
خاصقة ,أي ِّ
كقاؾة ادُتـ ِّقح إنبا يماكس ُمطران افغربقة« :إؿـوم ـؾؿة ٍُياكقة ُيؼابؾفا بافقوكاكقة ـؾؿة  Hypostasisومعـاها ِّ
تؼوم هبا افذات اإلهلقة ,وبدوَّنا يـعدم ؿقام ّ
خواص» .وإؿاكقم افثالثة فقسوا
افذات اإلهلقة ,وظذ ذفك ذم اجلوهر اإلهلي ثالث
ّ
ثالث ـقاكات ُمستؼ ِّؾة ,إكَّام ُهم ـقان إهلي واحد ,ؿائؿغ ذم اجلوهر اإلهلي افواحد ,بدون اختالط وٓ امتزاجّ .
ـل أؿـوم يتاميز ظن
إؿـومغ أخرين .إؿاكقم افثالث مت ِ
َّحدة باكػصال ,و ُمـػصؾة ِّ
ال ظن إؿـومغ أخرينّ .
باحتاد ,ؾال ُيؿؽن أن كرى أؿـوم ًا ُمـػص ً
ـل
ُ
ـل أؿـوم ّ
أؿـوم ٓ يتالصى وٓ يضؿحل ذم أخرّ .
حال ذم أخر دون أن يطغى ظؾقه أو يم ِّثر ذم ـقـوكته أو يؿحو ـقاكه].
اخلواص
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .35ما هي
ّ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
إؿـومقة ؟ وهل ّ
اخلواص إؿـومقة هي ظالؿة إؿاكقم مع ًا,
بخاصقته إؿـومقة ظن إؿـومغ أخرين ؟ ج:
ـل أؿـوم يتاميز
ّ
ِّ
فؾروح اف ُؼدُ س ,وهو ؽر موفود وٓ ُمـبثق من أي من إؿـومغ أخرين.
ِّ
ؾاخلاصقة إؿـومقة ٕؿـوم أب أنَّه وافد فالبن وباثق ُّ
افروح
اخلاصقة إؿـومقة ٕؿـوم آبن أنَّه موفود من أب ,ؾفو ؽر وافد وٓ باثق ٕحد إؿـومغ أخرين.
ِّ
ِّ
اخلاصقة إؿـومقة ٕؿـوم ُّ
اخلواص إؿـومقة ,وـل أؿـوم يـػرد
اف ُؼدُ س أنَّه ُمـبثق من أب ,ؾفو ؽر موفود وٓ باثق ٕحد إؿـومغ أخرين .إؿاكقم تتاميز ذم
ّ
افصػات وافؽامٓت اإلهلقة ,ؾآبن فه ّ
اخلواص إؿـومقة ّ
ـل ما
بخاصقته إؿـومقة .بغر
ـل أؿـوم فه ما فألؿـومغ أخرين من مجقع ِّ
ّ
ِّ
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خاصقة إبوة ,ؾآبن فقس أب ًا ,وآبن فه ّ
خاصقة آكبثاق ,ؾآبن فقس ُمـبثؼ ًا ,وهؽذا
فؾروح اف ُؼدُ س ما ظدا ِّ
فًب ما ظدا ِّ
ـل ما ُّ
بافـِّسبة فًب ,ؾفو فه ّ
ـل ما فالبن ما ظدا افبـوة].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .35وجيب أن كُدرك
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
جقد ًا َّ
أن إؿـوم فقس ِصػةٕ ,نَّه فو ـان ِصػة فؽان بال ـقـوكة .إؿـوم فقس ِصػة وفؽـَّه ـائن ؿدير ُيؿل صػة .إؿـوم ـائن حؼقؼي
بخاصقته إؿـومقة].
ُيؿل اجلوـهر اإلهلي افواحد ,ويتاميز ظن إؿـومغ أخرين
ِّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .51 ,50هل إؿاكقم
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
افثالثة ُيؿ ِّثؾون ثالثة أصخاص ُمـػصؾغ مثؾـا ؟ كعم إؿاكقم افثالثة ُهم أصخاص ,وفؽن فقسوا مثؾـا .أصخاص ُمتؿ ِّقزون ,وفؽـَّفم
وافروح ذم اإلكسان افواحد ,وـؾؿة أؿـوم بافػركسقة برشون  ,Personnsتعـي
فقسوا ُمـػصؾغ ظن بعضفمُ .هم مثل اجلسد وافعؼل ُّ
صخص ؽر ُمـػصل  ,ؾإؿـوم هو صخص ظاؿلُ ,م ّ
ستؼل بدون اكػصال ظن إؿـومغ أخرين .إذن ,فألؿاكقم افثالثة جوهر واحد
ٕن مقـا ومايؽل ويوحـا ّ
وشؾطان واحد ,ؾؾقس إؿاكقم افثالثة مثل ثالثة أصخاص ُيد َظون مقـا ومايؽل ويوحـاَّ ,
فؽل
وإرادة واحدة ُ
مـفم ـقان ُم ّ
بصحة جقدة ,أو أحدهم حزيـ ًا وأخر
ستؼل ُمـػصل متام ًا ظن أخر ,ؾقُؿؽن أن يؽون أحدهم مريض ًا وأخر
َّ
وفؽل مـفم إرادة ِ
ّ
ّ
وصػات وخصائص ختتؾف ظن أخر ,مفام ـاكت درجة
ويظل أخران أحقا ًء,
مٌور ًا .أو يـتؼل أحدهم
افتَّؼارب ,حتى فو ـان إصخاص افثالثة مقـا ومايؽل ويوحـا تواءم .أ ّما إؿاكقم افثالثة َّ
ؾنن هلم إرادة واحدة ,و ُؿدرة واحدة ,وؿوة
ويل« :اهلل واحد ذم جوهره ُمث َّؾث ذم أؿاكقؿه ,ؾنذا شؿعت
واحدة ,وجوهر واحد ,وٓهوت واحد .ويؼول افبابا أثـاشقوس َّ
افر ُش ّ
افشبه َّ
تػرؿة ُخمتؾػة َّ
وافشؽل واحلؾقة مثل إبراهقم وإشحق ويعؼوب ,وٓ مثل
بتثؾقث إؿاكقم ؾال ت ُظ ّن َّأَّنم آلفة ثالثة ,وٓ ثالثة وجوه ُم ِّ
تػرؿغ ,وٓ مثل ثالثة ك ُُجوم أو مصابقح ,أو ثالثة مالئؽة مثل مقخائقل وجزائقل وروؾائقل,
ُم ُؾوك ثالثة ُج ُؾوس ظذ ثالثة ظروش ُم ِّ
َّ
ٕن ذفك ـ ّؾه ـُػر وَالل يتبعه أصحاب إصـام»].
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َّجسد  -اجلزء إول
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث و افت ُّ

ذم ِ
اخلتام ......
اهلل َظ َؾ ِقه َو َش َّؾم
كسلل اهلل أن يتؼ َّبل هذا اف َع َؿل ,وأن يؽون خافص ًا فوجفه تعاػُ ,متَّبعغ ؾقه هدي كبقـا حمؿد َص َّذ ُ
شاهم معـا بدظؽم دشاريعـا افدَّ ظوية ,احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿم ( ,)873179ببـك آشتثامر
افعريب ,ؾرع مديـة كك ,افؼاهرة ,مجفورية مك افعربقة

دزيد من افتَّواصل:
 صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوك www.facebook.com/sa5aaa
 ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء ,حمؿد صاهغ 00201005654207
دوكة تؼرير http://tqrir.wordpress.com
 تابع ادزيد من أظامفـا ظذ ُم َّ
تتم افصاحلات
احلؿد هلل افذي بـعؿته ّ
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َّجسد  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

╝
احلؿد هلل رب افعادغ ,كحؿده محد َّ
افشاـرين ,وكستعغ به ,وهو 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 جمؿوظة ٓباز افدَّ وفقة

ُخالصة ـتاب:
جسد اإلهلي  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة اف َّتثؾقث واف َّتوحقد وحتؿقة اف َّت ُّ
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َّجسد  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

حتذير :مم ِّفف هذا افؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿغ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .164 ,163كحن
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
فؽن اإلكجقل هو افذي أظؾـفا فـا ,وادعؼوفقة واحلقاة
أصحاب ظؼقدة افثافوث ,وفسـا ُدظاة ثافوث ,وكحن مل كخسع هذه افعؼقدةَّ ,
فقستا ِصػتغ ,فؽـَّفام صخصان ؽر ُمـػصؾغ يف اجلوهر اإلهلي ,وبدون ادعؼوفقة أو بدون احلقاة ٓ يؼوم افؽقان اإلهليٕ ,نَّه ٓ ُيؿؽن
ثم من ؿال َّ
أن إؿاكقم هي ظـارص أو أجزاء يف اهلل ؟! اهلل روح بسقط ٓ ترـقب
أن
َّ
كتصور افؽقان اإلهلي بدون حقاة أو بدون ظؼلّ .
يتجزأ ,وهذا من مبادئ ظؾم افالهوت افذي جيفؾه افؽاتب متام ًا ,ؾراح يػسض اؾساَات خاضئة ,ويبـي ظؾقفا
ؾقه ٓ .يـؼسم وٓ ّ
افؼك .جيب ظذ مثل هذا افؽاتب ومن يعتـق أؾؽاره أن ُيدرك جقد ًا َّ
وخي ُؾص بـتائج ,ؾوصل بـا إػ افؽُػر أو ِّ
أن إؿاكقم فقسوا
ِ
افصػات تتعدَّ د ,ؾاهلل رحوم ؽػور ؿوي شؿقع بصر  ...إفخ ,أ ّما إؿاكقم ؾفم ثالثة بال زيادة
افصػات وإؿاكقمِّ .
صػات ,ؾشتّان بغ ِّ
افصػات أؿـوم ًاَّ ,
عز ظن كػسه .وؿد
افصػات ـثرة وفؽن ٓ ُيؿؽن أن كدظوا أحد هذه ِّ
وٓ كُؼصانِّ .
حي ؿدير ُي ِّ
ٕن إؿـوم هو ـائن ّ
ؾنَّنا
افصػات اإلهلقة ,ؾادعؼوفقة واحلقاة ُُها صخصان يف اجلوهر اإلهلي .أ ّما ِّ
م َّقز ـثر من أباء بغ ادعؼوفقة واحلقاة وبغ ِّ
افصػات َّ
أؾعال تصدر ظن افؽؾؿة واحلقاة].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .258ما هو افػرق
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
وافشخص ؟ باختصار صديد وبساضة ـامؾة كؼول َّ
إن اف َّطبقعة ت ُع ّم وفؽن ا َّ
بغ اف َّطبقعة َّ
ُص .مثال  ..فو شللـاَ :م ْن ِم ْن
فشخص خي ّ
ادالئؽة حيؿل ضبقعة مالئؽقة ؟ اإلجابة :مجقع ادالئؽة بال اشتثـاء حيؿؾون اف َّطبقعة ادالئؽقة ,ؾاف َّطبقعة ادالئؽقة ُهـا ت ُع ّم مجقع ادالئؽة.
افسمال بصقغة أخرى وؿؾتَ :م ْن هو ادالك افذي حيؿل ضبقعة مالئؽقة ؟ ؾستليت اإلجابة من مجقع
وبؿعـى آخر ,فو شللت كػس ُّ
ادالئؽة :كحن مجق ًعا بال اشتثـاء كحؿل اف َّطبقعة ادالئؽقة .وفؽن ظـدما أشللَ :م ْن هو رئقس ادالئؽة مقخائقل ؟ ؾؾن ُجيقب مجقع
ٕين ُهـا أشلل ظن صخص ُُمدَّ د ّ
بافذات ,ؾؾن ُجيقب ؽر مالك واحد هو مقخائقل رئقس ادالئؽة اجلؾقل].
ادالئؽة ؿائؾغ كحن ,ملاذا ؟ ِّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .226ما معـى أ َّن
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
َّجسد ؟ ج :معـى َّ
جتسد ,أي اهلل افغر مـظور َّاَّتذ فه جسدً ا بؼ ًيا من كػس
أن اهلل َّ
جتسد وتلنَّس ؟ وملاذا جيب أن كممن بعؼقدة افت ُّ
اهلل َّ
أن اهلل تلنَّس َّ
ضبقعتـا افبؼية ,ومعـى َّ
أن اهلل افغر مـظور صار إكساكًا مثؾـا وصاهبـا يف ـل يشء ما خال اخلطقة وحدها .اهلل افغر مـظور
حل بقــا ,وؿال اإلكجقل« :وافؽؾؿة صار جسدً ا َّ
افرب يسوع افذي ّ
وحل بقــا ورأيـا جمده جمدً ا ـام فوحقد من
أصبح
مـظورا يف صخص َّ
ً
أب ممؾوء كعؿة وح ًؼا» (يو  ,)14 :1وظـدما َّ
حل بقــا تعامؾـا معه ُمعامؾة ُمسوشة ,وصفد هبذا يوحـا احلبقب« :افذي ـان من افبدء,
احلس واإلدراك َّ
افذي شؿعـاه ,افذي رأيـاه بعقوكـا ,افذي صاهدكاه ودسته أيديـا» (1يو َّ .)1 :1
وحل بقــا
إن اهلل تـازل إػ ُمستوى ّ
بصورة مـظورة مرئقة ,وـشف ظن أٍار إفوهقة َّ
خز» (يو :1
ٕن «اهلل مل ير ُه أحد ؿط .آبن افوحقد افذي هو يف ُحضن أب هو َّ
].)18
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َّجسد  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلي  -صـ[ .376هل ٓ يؼدر
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
يتجسد ,ؾؿعـى هذا إكَّـا كـسب فه افعجز ,ؾقصبح اهلل ؽر ؿادر ظذ ّ
يتجسد ؟ ج :إن ُؿؾـا َّ
ـل يشء ,أو إكَّه ؿادر
إن اهلل ٓ يؼدر أن
اهلل أن
َّ
َّ
ظذ ّ
افصحقح َّ
بلن اهلل ِّ
افرب يشء» (تك  ,)14 :18فذفك
َّجسد ,وهذا َدّ آظتؼاد َّ
ـع اف ُؼدرة «هل يستحقل ظذ َّ
ـل يشء ماظدا افت ُّ
َّجسد].
ؾؿن افالئق أن كممن ب ُؼدرته ظذ افت ُّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .282و ُيرـِّز أيض ًا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
وَح َّ
أن هذا افتَّعؾقم ُمضاد ٕؿوال افؽتاب ادُؼدَّ س وتعافقم أباء افؼديسغ ,بل هو
افبابا ـر ُّفس افؽبر ظذ أنَّـا ٓ كعبد إكساك ًا تل َّله ,و ُي ِّ
كوع من اخلُراؾات افقوكاكقة افؼديؿة افتي تم ِّفه أبطال احلُ ُروب ,وفو ـان هذا حؼقؼة ؾؽقف َّتدم ادالئؽة إكساك ًا هو أؿل مـفم يف ادرتبة,
ِ
ٍ إؾخرشتقا هل كحن كسجد إلكسان كال ـرامة ادُصاحبة مع افالهوت ,وـقف ُيصبح اإلكسان
وظـدما كسجد جلسد ادسقح يف ّ
ويتؿسؽون بافؼول َّ
بلن آبن افوحقد ـؾؿة اهلل أخذ من كسل داود وإبراهقم إكساك ًا,
مرـزا ً فؾعبادة ؟ ؾقؼول« :إذا ـان اهلراضؼة يؼوفون
َّ
ثم أؿامه من إموات,
ـون هذا اإلكسان يف أحشاء افعذراء افؼدِّ يسة مريم ثم تصاحب مع هذا اإلكسان ,وجعؾه َّ
وأنَّه َّ
يتذوق ادوتّ ,
ؾنن ّ
صح هذا َّ
َّجسد ُيصبح
افسؿوات ,وأجؾسه ظن يؿغ أب .إن َّ
ـل ما ؿافه أباء افؼدِّ يسون واف ُؽتُب ادُؼدَّ شة ظن افت ُّ
وأصعده إػ َّ
َفغوا ً وبال معـى أيض ًا ,وأنا أ ُط ّن أنَّه من أجل هذا افتَّعؾقم ادُؾتوي ـتب يوحـا« :وافؽؾؿة صار جسد ًا» (يو ].)14 : 1
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .285 ,284ويؼول
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
وتدرجه ُش َّؾ ِؿقًّا
اف ُؼ ُّؿص شقداروس ظن ادسقح« :كحن ٓ كعتؼد يف اف ّتل ُّله ,إكَّام كممن بافتَّلنُّس .افتّل ُّله يعـي ترؿقة ادسقح من بؼ إػ إهلُّ ,
مرؾوض مرؾوض .أ َّما افتّلنُّس ؾؿغزاه َّ
أن اهلل صار إكساك ًا ,واخلافق تبدَّ ن ( َّاَّتذ بدك ًا ,أي جسد ًا) يف جسم
من ظبد ظابد إػ معبود ,وهذا
ٌ
افسفل ظذ
خؾؼه ,وؽر ادرئي صار مرئق ًا ,وؽر ادحسوس أَحى مؾؿوش ًا .ؾؿن افعسر أن يصر ادحدود ؽر ُمدود ,وفؽن من َّ
حيدّ  ,وها ؿد ُحدَّ حغ تراءى ٔدم وزوجه يف اجلـَّة ,ودوشى يف افعوشجة ,وإن ـان يف حت ُّقزه هذا ٓ يزال يؿأل افؽون
ؽر ادحدود أن ُ َ
افسفل ظذ ؽر ادُبتدئ أن ُيبدأ ُ
متس ؿدره وؿدرته.
وخيتتم ,ؾفذه ٓ ّ
ـ ّؾه ,ومن افعسر ظذ ادُبتدئ أن يؽون ؽر مبتدئ أزفق ًا ,فؽن من َّ
افسفل ظذ اإلهل أن يصر إكساك ًا ,ؾنن ـان ؿد كػخ يف رحم مريم من روحه ,ما افغرابة
من افعسر ظذ اإلكسان أن يصر اهلإً ,فؽن من َّ
افسفل ظذ صاحب اف ُؼدرة واف ُؼ َّوة أن يرتدي
أن حيتويه ذات افبطن ويؾده ؟ من افعسر ظذ َّ
افضعقف أن يؽون ؿوي ًا ُمؼتدر ًا ,فؽن من َّ
افسفل ظذ اخلافق أن ُيشابه خمؾوؿاته و ُيشارـفا ,ؾػي
ثوب َّ
افضعقف ويؾتحف ,من افعسر ظذ ادخؾوق أن يؽون خافؼ ًا ,فؽن من َّ
مؼدُ وره أن خيؾق فـػسه جسد ًا (ظب ,)5 : 11ويصر جسد ًا (يو  ,)14 : 1ويظفر يف اجلسد (1يو 2 ,2 : 4يو 1 ,7يت ].»)16 : 3
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َّجسد  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلي  -صـ[ .367هل معـى
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
ِ
ػفم وٓ جيوز احلديث ظـه ؟ جّ :
َّجسد هو
أمر ُمبفم ٓ ُي َ
بٌ افت ُّ
ـال ,وفؽ َّن ادؼصود من تسؿقة افت ُّ
َّجسد أنَّه ٌ
بٌ افت ُّ
تسؿقة افت ُّ
َّجسد ّ
َّجسد ّ
اإلصارة إػ أنَّه أمر يػوق اإلدراك ,ؾافعؼل افبؼي ٓ يؼدر أن يدرك ـقف يت ِ
َّحد افالهوت افغر َُموي وؽر ادحدود بافـاشوت
ُ
ٌ
ِ
َّحد ادطؾق مع اجلسد افبؼي ؟ ـقف يت ِ
ادحدود ؟ ـقف يت ِ
أمر ٓ ُيؿؽن
َّحد افؼوي َّ
ُ
بافضعقف ؟ ـقف يتَّحد اخلافق بادخؾوق ؟ إكَّه ٌ
ف
ػي ظن اف ُع ُؼول ,وٓ مـاص من ُؿ ُبوفه ظن ضريق اإليامن ,وـثرا ً ما َو َص َ
أمر َخم ّ
إدراـه وٓ ُيؿؽن إخضاظه حلُؽم افعؼل ,وفذفك ؾفو ٌ
افٌ افعظقم ,وفؽن
وٍي ,وٓ ُيـطق به ,وفؽن فقس بؼصد أن يـفوكا ظن معرؾة حؼقؼة هذا ِّ
أباء هذا ِّ
افٌ بلنَّه ؾائق افوصفّ ,
افٌ افعظقم فقس َدّ افعؼلَّ ,
بؼصد أن يـفوكا ظن إخضاظه فؾػحص افعؼع .ومع هذا َّ
ؾنن صاحب هذه إٍار هو خافق
ؾنن هذا ِّ
ِ
افرب خلائػقه .وظفده فتعؾقؿفم» (مز :25
ٍ َّ
اف ُع ُؼول وماكحفا احلؽؿة ,وهو افذي يؽشف ٕحبائه اف ُبسطاء هذه إمور افػائؼةُّ « ,
ِ
ِ
ٍ افتَّؼوى :اهلل طفر يف اجلسد» (1يت  ,)16 :3ـشف فـا ظن اشتحافة
بٌ افتَّؼوى« ,
ٌ
 ,)14وظـدما َد َظى اإلكجقل افت ُّ
ظظقم هو ّ
َّجسد ّ
َّجسد .أ ّما «إن ـان أحدٌ يف ادسقح ؾفو خؾقؼة جديدة» ( 2ـو ].)17 :5
حقاة افتَّؼوى بدون افت ُّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .225ضػل رَقع
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ

مؼؿط ِ
افٌ افذي يػوق
باخل َرق يف مزود هو هو اهلل ا َد ُفوب اد َْر ُهوب افذي تُس ِّبحه ادالئؽة
ُ
افسامئقة .يا هلذا ِّ
وتسجد فه ـل اف َّطغامت َّ
ُ َّ
ِ
ؿؾقال ً
افٌ تؽشف فـا وفو ً
ٍ افتَّؼوى واخلالص وافـَّجاة واحلقاة
ؿؾقال ظن ذاك ِّ
إذهان واإلدراك .يا فقتك يا صاحب ِّ
افٌ افعظقمّ .
افسعقدة].
إبدية َّ
تم ِّ
آحتاد
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .252فؼد ّ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
يف اف َّؾحظة افتي َّ
افرب» (فو ,)28 :1
بؼ ؾقفا رئقس ادالئؽة اجلؾقل جزائقل افعذراء مريم ,و َؿبِ َؾت هي افبشارة ؿائؾة« :هوذا أنا أمة َّ
افروح اف ُؼدُ س ,ؾػي هذه اف َّؾحظة بدأ ِّ
َّ
آحتاد ,ؾؾم مت ُ ّر حلظة واحدة ظذ بداية تؽوين افـاشوت وـان افالهوت ُمـػص ً
ال ظـه,
ؾحل ظؾقفا ُّ
ِ
ِ
ثم َّاحتد به .إ َّن افـاشوت
ومل يـتظر افالهوت حتى َّ
تؽون اجلـغ ,ومل يـتظر حتى ُوفدَ اف ِّطػل من بطن افعذراء ,وٓ اكتظر حتى وؿت افعامد ّ
وـلن افالهوت ـان مـتظرا ً ؾاحت ًا أحضاكه ٓشتؼبال افـاشوت مـذ اف َّؾحظة إوػ فتؽويـه فؽقام يت ِ
ُو ِجدَ يف ِّ
َّ
َّحد به].
آحتاد بافالهوت,
ُ
ُ
َّجسد اإلهلي  -صـِّ [ .255
آحتاد بغ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
اف َّطبقعتغ بدون اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر :فؼد َّاحتدت اف َّطبقعة افالهوتقة مع اف َّطبقعة افبؼية ِّاحتاد ًا ـامالً بدون اختالط مثل
تتحول إػ ضبقعة بؼية ,وٓ اف َّطبقعة
افسوائل ,وبدون تغقر ؾاف َّطبقعة افالهوتقة مل
َّ
اختالط ادواد م ًعا ,وبدون امتزاج مثل امتزاج َّ
تذب اف َّطبقعة افبؼية يف افالهوت مثؾام تذوب كُؼطة ّ
حتوفت إػ ضبقعة ٓهوتقة ,ومل ُ
اخلل يف ادُحقط وتتالصى ـؼول أوضقخا.
افبؼية َّ
ِ
ـل ضبقعة بخصائصفا حتى بعد ِّ
طل ٓهوتًا ّ
بٌ يػوق اإلدراك ,ؾافالهوت ّ
إكَّام احتػظت ّ
بؽل ِصػاته وخصائصه ,وافـاشوت
آحتاد ّ
ؾؽل إكسان مـّا تت ِ
َّحد روحه بجسدهّ ,
بؽل ِصػاته وخصائصه ,وأؿرب مثل هلذا كضعه أمام أظقــا هو يف أنػسـاّ ,
طل كاشوتًا ّ
ّ
بؽل جسده
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وـل خؾقة يف اجلسد هي خؾقة ح َّقة ,ومع ذفك ّ
وفقس بجزء من جسدهّ ,
يتغر أحدُها
روحا واجلسد جسدً ا ,ومل
َّ
افروح ً
يتحول أو َّ
تظل ُّ
روحا ُجم َّردة مثل ادالئؽة ,وفن يصر جسدً ا ُجم َّرد ًا مثل احلقواكات].
فًخر ,ؾاإلكسان فن يصر ً
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .255ؿال افبابا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
حتول وٓ تغقر وٓ ؾساد
أثـاشقوس« :كممن بؿسقح واحد ,وأؿـوم واحد مم َّفف من جوهرين ؿد اجتؿعا يف واحد ,بال اختالط وٓ ُّ
وٓ اكؼطاع ,وٓ جتُّرد افالهوت من افـاشوت ,وٓ فؾـاشوت من افالهوت .مسقح واحد ,افػاظل آيات افالهوت مع كاشوته,
وادُحت َِؿل إمل افـاشوت مع ٓهوته ,بال ؾرؿة ـقاكقة أبدً ا ,وٓ خروج ٕؿـومه ظن توحقد أبدً ا»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .256 ,255وؿال
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أيضا َّ
يتحول إػ ضبقعة افالهوت ,وٓ ضبقعة ـؾؿة اهلل
إن اجلسد مل
افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر يف افرشافة افثافثة فـسطور« :وكحن كؼول ً
َّ
مـظورا ,وـان ٓ
فؾتغر .حقـام ـان
تغرت إػ ضبقعة اجلسدٕ ,نَّه (افالهوت) بصورة ُمطؾؼة هو ؽر ؿابل فؾتبدُّ ل أو
ُّ
افتي تػوق افتَّعبر َّ
ً
يزال ً
ؼؿ ًطا ,وـان يف ِحضن افعذراء افتي محؾته ,ؾنكَّه ـان يؿأل ّ
ـل اخلؾقؼة ـنهل»].
ضػال ُم َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .256وؿال مطوفقػن
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أشؼف روما« :وإن ُؿؾـا َّ
جتسد وصار إكساكًا ,ؾؿن أجل هذا افؼول فقس هو ُخمتؾ ًطا ـام اظتؼد أوئلك ,وٓ اشتحافت
إن افوحقد ابن اهلل َّ
تغرت إػ خاصقة افؽؾؿة»].
ضبقعة افؽؾؿة إػ اجلسد ,وٓ ضبقعة اجلسد َّ
َّجسد اإلهلي  -صـِّ [ .256
آحتاد بغ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
اف َّطبقعتغ بدون اؾساق وٓ اكػصال :بعد ِّ
آحتاد مل يػسق ومل يـػصل افالهوت ظن افـاشوت ّ
ؿط ,وهذا ما ُيعؾـه إب افؽاهن يف
أن ٓهوته مل ُيػارق كاشوته حلظة واحدة وٓ ضرؾة ظغ» ,وإذا تساءل أحدٌ ً
صالة آظساف« :باحلؼقؼة أؤمن َّ
ؿائال :إ ًذا ـقف مات
ؿط مل حيدث هذا ,ؾافالهوت مل ُيػارق افـاشوت ّ
افصؾقب ؟ ألم ُيػارق ٓهوته كاشوته ظـد موته ؟ كؼول فه ّ
وفؽن افذي
ؿط,
َّ
ادسقح ظذ َّ
بؽل من اجلسد وافروح افبؼية ,ؾافروح افبؼية ادت ِ
طل افالهوت مت ِ
َّحد ًا ٍّ
أن افـَّػس افبؼية ؾارؿت اجلسد افبؼي بقـام َّ
حدث َّ
َّحدة
ُ
ُّ
ُّ
ُ
بافالهوت كزفت إػ اجلحقم ظؼب ادوت وأضؾؼت إٍى ,وفو ـاكت روح ظادية ؽر مت ِ
َّحدة بافالهوت ما اشتطاظت أن ُحت ِّرر كػسفا
ُ
ـل افذين ماتوا ظذ افرجاء ,وـذفك اجلسد ادت ِ
من شجن اجلحقم ,وفؽن َّٕنا مت ِ
َّحدة بافالهوت ,فذفك أنارت اجلحقم وأضؾؼت ّ
َّحد
ُ
َّ
َّ ُ
بافالهوت ّ
وحد افالهوت افـَّػس مع اجلسد وؿام
طل يف افؼز إػ حلظة افؼقامة دون أن ُيعاين أي كوع من افػساد ,ويف حلظة افؼقامة َّ
طاؾرا].
ـتكا ً
ادسقح ُم ً
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .257وؿال افبابا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
افسامء
ديسؼورس يف رشافته من ادـػىّ « :أما كحن ,ؾنكَّـا كعسف بل َّن ٓهوته مل ُيػارق كاشوته ضرؾة ظغ ,وكعسف بلنَّه ظـد كزوفه من َّ
وحد ًا بغ ٓهوته وكاشوته وحدة ٓ اؾساق ؾقفا»].
دخل إػ بطن افعذراء ُم ِّ
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َّجسد اإلهلي  -صـ[ .259ومن هذا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أن ِّ
آحتاد يف افسقد ادسقح ـان ِّاحتا ًدا بغ ضبقعتغ ,وفقس بغ صخصغ ,ملاذا ؟ َّ
ادُـطؾق كستطقع أن كُدرك َّ
ٕن أؿـوم افؽؾؿة هو
صخص إهلي ,ؾال ِ
صخصا آخر ,ؾقُصبح ُمزدوج َّ
يتحول اف ّثا ُفوث اف ُّؼدُ وس من ثالث
افشخصقة ,وحقـئذ
يص ّح أن ُيضقف فـػسه
َّ
ً
وافروح اف ُؼدُ س وصخص يسوع اإلكسان ,وهذا
وافروح اف ُؼدُ س إػ أربع أصخاص ُهم أب وآبن ُّ
أصخاص هم أب وآبن ُّ
افرا ُبوع هو ما اشتفجـه أباء].
ّ
َّجسد اإلهلي  -صـَّ [ .259
إن صخص
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أؿـوم افؽؾؿة اإلهلي أَاف إػ ضبقعته اإلهلقة ضبقعة بؼية ,ؾآ ِّحتاد بغ اف َّطبقعتغ وفقس بغ افشخصغ ,آ ِّحتاد بحسب اف َّطبائع
أيضا آ ِّحتاد افػقزيؼي].
سؿى ً
وفقس بحسب إصخاص ,هو ا ِّحتاد ضبقعي أو بحسب اف َّطبقعة ( )according to natureو ُي َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .261 ,259وَشح
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
افرشافة افرابعة فـسطور هذا ِّ
آحتاد ً
ؿائال« :كحن ٓ كؼول َّ
وأيضا
تغرت حقـام صار جسدً اً ,
إن ضبقعة افؽؾؿة َّ
افبابا ـر ُّفس افؽبر يف ِّ
إن افؽؾؿة ؿد وحد مع كػسه ُأؿـُ ِ
تغر إػ إكسان ـامل من كػس وجسد .بل بإحرى كؼول َّ
كحن ٓ كؼول َّ
ومقًّا جسدً ا ُُمققًا
َّ
إن افؽؾؿة ؿد َّ
ٍ
افرؽم َّ
أن اف َّطبقعتغ اف َّؾتغ اجتؿعتا م ًعا يف
بـػس ظاؿؾة ,وصار إكساكًا بطريؼة ٓ ُيؿؽن افتَّعبر ظـفا أو إدراـفا .وكحن كؼول إكَّه ظذ َّ
إن اختالف اف َّطبائع مل ُيب َطل بسبب ِّ
وحدة حؼقؼقة ُخمتؾػتان ,ؾنكَّه يوجد مسقح واحد وابن واحد من آثـغَّ .
آحتاد .افؽتاب مل يؼل إ َّن
صخصا من افبؼ بـػسه ,بل إكَّه صار جسدً ا ,وافؽؾؿة إذ ؿد صار جسدً ا ٓ يؽون آخر .إكَّه َّاَّتذ دم ًا وحلامً مثؾـا .إكَّه جعل
وحد
ً
افؽؾؿة َّ
خاصا به»].
جسدكا ًّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .262ؾافسقد ادسقح
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
اخلاص ,وهو حيؿل اف َّطبقعة اإلهلقة أص ً
ال ُمـذ إزل ,محل اف َّطبقعة اإلكساكقة افؽامؾة يف كػس صخصه هذا .فذفك يؼول ُمع ِّؾؿـا
بشخصه
ّ
أمسا وافقوم وإػ إبد» (ظب  ,)8 :13ؾلصبح مافك اف َّطبقعة اإلهلقة هو كػسه يؿؾك اف َّطبقعة
بوفس افرشول« :يسوع ادسقح هو هو ً
افبؼية ,ؾفذا َّ
افشخص املافك فؾ َّطبقعة ,من حقث ضبقعته اإلهلقة هو إهل ـامل ,إهل حؼقؼي ,ومن حقث ضبقعته افبؼية ؾفو إكسان
ـامل ,وإكسان حؼقؼي .كػس َّ
صخصا آخر .إذ ًا ٓ يوجد ُهـا َؿرين فؾؿؾؽقة ,أحدُها يؿؾك افالهوت,
افشخص مل ُيضف إػ صخصه
ً
افزمان .إكساكًا حؼقؼ ًقا
اهلإ إػ إبد ,صار إكساكًا يف ملء َّ
اهلإ ُمـذ إزل وٓزال ً
وأخر يؿؾك افـاشوت ,وفؽـَّه هو هو افذي ـان ً
ً
افسؾقم َّ
أن صخص ادسقح
ـامال« ,ـؾؿة اهلل جاء يف صخصه
ّ
َّجسد ,وهلذا ؾاإليامن َّ
اخلاص» ,ـام ؿال افؼدِّ يس أثـاشقوس يف ـتابه ظن افت ُّ
هو صخص واحد ,وهو كػسه صخص ـؾؿة اهلل إزيل].
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ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسد اإلهلي  -صـ[ .245ويف ِ
اخلتام
ُّ
كمـِّد َّ
افسامء ,وفقس هو جسدً ا خقاف ًقا .إكَّام هو جسد حؼقؼي ُأ ِخ َذ من حلم ودم افعذراء مريم بػعل
أن جسد افسقد ادسقح مل يـزل من َّ
ِ
ٍ آظساف ً
افروح اف ُؼدُ س ,وهذا ما تُذ ِّـركا به افؽـقسة يف ّ
ؿائال« :آمغ ,آمغ ,آمغ .أؤمن,
ُّ
ـل ُؿدّ اس ,إذ يكخ أب افؽاهن يف ّ
أؤمن ,أؤمنَّ .
وخم ِّؾصـا يسوع ادسقح .آخذه من ش ِّقدتـا ـ ّؾـا ,وافدة اإلهل
أن هذا هو اجلسد ادُحقي افذي ٓبـك افوحقد ,ربـا وإهلـا ُ
افؼدِّ يسة مريم ,وجعؾه واحدً ا مع ٓهوته بغر اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر  ...إفخ»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .245هل جسد
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث واف َّتوحقد وحتؿقة افت ُّ
تتٌع يف اإلجابة ,تر َّيث ؿؾقالً حتى ترى وتسؿع رأي افؽـقسة وأباء وافعؼل,
افسقد ادسقح خمؾوق ؟ ج :أرجوك يا صديؼي أن ٓ َّ

ِ
أن فه بِداءة وكشلة ,أي َّ
وفـتساءل مع ًا :ما معـى ادخؾوق ؟ معـى ادخؾوق َّ
عغ ,وؿبل أن يوجد مل يؽن
أن افقء ادخؾوق ُوجدَ يف َز َمن ُم َّ
وـل يشء يف افؽون ـ ّؾه يـطبق ظؾقه هذا افوصف ,وفذفك ؾافؽون ـ ّؾه ّ
فه أي وجودّ ,
وـل ما ؾقه هو خمؾوق ,حتى ادالئؽة إضفار
افسابق بسمال آخر :من هو ؽر ادخؾوق ؟ ؽر ادخؾوق واحد ؾؼط :هو اهلل إزيل افؽائن ؿبل
افسمال ّ
ُهم خمؾوؿغ ,وفـُع ِّؼب ُّ
افدُّ هور ,وادؼصود ُهـا افالهوت ؾؼط ٓ ؽر].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .246 ,245هل
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
جسد ادسقح أزيل مثؾه مثل افالهوت ؟ ّ
افزمن ,وهي حلظة بشارة رئقس
ـال ,جسد ادسقح فقس أزف ًقا ,فؽـَّه ُو ِجدَ يف حلظة ُمع َّقـة من َّ
يتؽون جسد
افروح اف ُؼدُ س ظؾقفا ,ؾؿن هذه اف َّؾحظة بدأ َّ
ادالئؽة اجلؾقل جزائقل فؾسقدة افعذراء ,و ُؿ ُبول افعذراء افبشارة ُ
وح ُؾول ُّ
افسامء و َظ َ َز يف أحشاء افبتول ـام ؿال بعض
ادسقح وؿبل هذه اف َّؾحظة مل يؽن ُهـاك ّ
أي ُو ُجود هلذا اجلسد ادُؼدَّ س ,ؾفو مل يؽُن يف َّ
اهلراضؼة ,وٓ ؿبل حلظة افتَّؽوين ُ
بش ُفور وٓ بلشابقع وٓ بليّام وٓ بدؿائق وٓ بثوان ـان هلذا اجلسد ادُؼدَّ س ُو ُجود .ومادام هذا اجلسد
وأيضا كؼول َّ
إن هذا اجلسد ملخوذ من افسقدة افعذراء ,وافعذراء مريم خمؾوؿة,
ؿد ُو ِجدَ يف حلظة ُمع َّقـة ؾفو يـطبق ظؾقه وصف خمؾوقً .
ؾام ُأ ِخ َذ مـفا  -أظـي اجلسد  -ؾفو خمؾوق ,وما مل يمخذ مـفا  -أظـي افالهوت  -هو اخلافق إزيل ؽر ادخؾوق].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .248 ,247افؼدِّ يس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
َّٕنم (اهلراضؼة) ُيطؾؼون ظذ جسد ادسقح أوصا ًؾا مثل «ؽر خمؾوق» و«شامئي» ,وأحقاكًا يؼوفون َّ
إن اجلسد «من ذات
أثـاشقوس ؿالَّ :
جوهر افالهوت» .فؽن ّ
أي مصدر أخذتم افبشارة افتي جتعؾؽم تؼوفون إ َّن
ـل ما ؿافوه فقس ّإٓ شػسطة ؾارؽة وآراء ظاضؾة .من ّ
حتول إػ جسد ,وإ ّما أنَّؽم تعتؼدون َّ
اجلسد «ؽر خمؾوق» ,أٓ جيعؾؽم هذا تتخ َّقؾون أمرين ٓ ثافث هلام ! إ ّما َّ
بلن
أن ٓهوت افؽؾؿة ؿد َّ
َّصوران ـالُها خطلَّ ٕ ,ن جوهر اف ّثا ُفوث هو وحده ؽر ادخؾوق ,وإبدي,
تدبر أٓم وادوت وافؼقامة خقال مل حيدث ,وهذان افت ُّ
ِ
تغر بؼقامته ؾصار
تغر .أ ّما ادسقح حسب اجلسد (رو  )5 :9ؾؼد ُوفدَ من افـاس افذين ؿقل ظـفم «أخوته» ,بل َّ
وؽر ادتل ِّلم ,وؽر اد ُ ِّ
تغر من ادوت إػ احلقاة «ؽر خمؾوق» ؟ ظـدما تصػون
ُسؿون افـاشوت افذي َّ
بعد ؿقامته «باـورة افراؿدين» (ـو  .)18 :1ؾؽقف ت ُّ
ِ
ِ
أي ّ
وُمسوشا مثل أجسادكا ,ظـدما
طاهرا
ؽوكات أجسادكا .وافذي صار
تغر
ـل ُم ِّ
ادؽون من ظظام ودماء وكػس إكساكقةّ ,
َّ
اجلسد اد ُ ِّ
ً
ً
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يصػون ـل هذا بلنَّه «ؽر خمؾوق» تسؼطون ُش ُؼو ًضا صـق ًعا يف خطلينَّ :أوهلام أنَّؽم تػسَون َّ
أن أٓم افتي احتؿؾفا هي ُجم َّرد خقال,
وهذا جتديف املاكويغ ,وأنَّؽم تعتزون َّ
َّصور إخر
أن افالهوت فه ضبقعة طاهرة ُمسوشة ,رؽم أنَّه جوهر ؽر خمؾوق .وهذا افت ُّ
يتصورون َّ
أن اهلل ـائن يف صؽل بؼي جسداين ,ؾام هو اختالؾؽم ظن همٓء ,ما دام فؽم كػس آظتؼاد ؟]
يضعؽم مع افذين
َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .248افؼدِّ يس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ـر ُّفس افؽبر ؿال ظن افسقد ادسقح «هو هو واحد مع أبقه ,جسده ـ ّؾه خمؾوق بال خطقة ,يف بطن افعذراء ـطبقعة واحدة ٓهوتقة ؽر
أيضا اإلهل بال تغقر ف ِ ُع ُؾ ِّوه وجمده ,وتسجد فه
ثدي افعذراء ,وهو ً
ُمدرـة ,وهي افتي وفدته باجلسد .هو ً
أيضا افذي َشب افؾبن من ّ
ادجوس ـاإلهلُ ,
يتغر يشء من ادخؾوؿات إػ
ومت ِّجده ادالئؽة ,وتليت إفقه ادجوس بافؼرابغ ـاإلهل» .وؿال ً
أيضا« :ؽر ُممؽن أن َّ
ضبقعة افالهوتَّ ,
ٕن اجلسد خمؾوق وافؽؾؿة ؽر خمؾوق»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .248افؼدِّ يس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أيضا« :و ّملا
باشقؾقوس أشؼف ؿقسارية ؿال« :وجيب أن ُتؼال هذه ادعاين ظذ كاشوت اد ُخ ِّؾص أنَّه ُخؾِ َق ,وفقس ظذ ٓهوته» .وؿال ً
رأى آبن َّ
وش َؽ َن يف افعذراء مريم بؿثال ٓ ُيـطق به ,وٓ ُيبحث ظـه ,وصار ؾقفا تسعة أصفر ,وأخذ مـفا
أن اخلطقة ؿد َـ ُث َرت ,تـازل َ
جسدً ا تا ًّما ,وبـاه هو ؾقفا بنرادته ومشقئة أبقه»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .249 ,248افؼدِّ يس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ؽريغوريوس أشؼف كقصص ؿال« :ادسقح ؽر خمؾوق (افالهوت) وخمؾوق (افـاشوت) ,اجتؿعتا يف موَع واحد م ًعاّ ,أما افغر
دائم إػ إبد ,وهو خافق ّ
خمؾوق ,ؾـؼول ٕجؾه إ َّكه أزيل ؿبل ّ
ـل يشء ـائن ,ؾل ّما ادخؾوق (افـاشوت) ؾفو اد ُشارـة
ـل افدُّ هور ,وإ َّكه ٌ
أيضا« :جوهر واحد فقس أثـغ ,مل يـؼل ٓهوته اخلافق ؾقجعؾه خمؾو ًؿا,
جسد)» .وؿال ً
افتي صار ؾقفا مع جسد تواَعـا باف َّتدبر (اف َّت ُّ
وٓ كؼل ادخؾوق ؾجعؾه ؽر خمؾوق ,هو هو واحد فقس أثـغ»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .249افؼدِّ يس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أيضا اجلسد ؽر خمؾوق .بافػعل ُكواؾق
بوفقدس أشؼف روما ؿال ٓ« :كجعل افالهوت خمؾو ًؿا وٓ ظبدً إ ,نَّه ؽر خمؾوق ,وٓ كجعل ً
افسامءَّ ,
إن اجلسد هو من افعذراء مريمَّ ,
وكعسف به با ِّتػاق واحدَّ ,
وإن اجلسد خمؾوق من افبطن ,وافالهوت ؽر
وإن افالهوت من َّ
خاصته بل هو موجود يف ّ
أيضا« :هؽذا كعسف بادخؾوق با ِّحتاد اخلافق ملا اجتؿع بادخؾوق ,ضبقعة واحدة
ـل حغ» .وؿال ً
خمؾوق يف َّ
ؿائؿة ثابتة من اجلفتغ»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .249وفؽن فِـ َْح َذر
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أن «جسد ادسقح خمؾوق» ,ؾفذا ؿول أرثوذـيس صحقح .أ ّما افؼول َّ
يف افتَّعبر ,ؾؼوفـا َّ
بلن «ادسقح خمؾوق» ؾفو هرضؼة آريوشقة يف
حي ِر ُمون من يؼول هبا].
مـتفى اخلُ ُطورةُ ,جي ِّرمفا افؽتاب ,وأباء َ ْ
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وهـا
َّجسد اإلهلي  -صـُ [ .251 ,251
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
كُجقب ظذ شمال آخر :هل جسد ادسقح خمؾوق ؟ أؿول كعمَّ ,
بافروح اف ُؼدُ س من
إن اجلسد من حقث هو جسد ,خمؾوق ,وؿد َّ
تؽون ُّ
مريم افعذراء ,ومن دمفا وحلؿفا« .ؾؾذفك ظـد ُد ُخوفه افعامل ذبقحة وتؼدمة مل تشل فؽـَّك هقّلت يل جسدً ا» (ظب ( ,)5 :11أنظر يو :1
َّٕنام ُمـذ
َّجسد ٓ ,كجرؤ ظذ أن كػصل بغ كاشوت ادسقح وٓهوتهَّ ,
 ,14ظب  1 ,7 :5 ,14 :2بط  .)24 :2ومع ذفك ,بعد افت ُّ
ُػرق بقـفام .وإذا ؾصؾـا بغ
َّجسد ؿد َّاحتدا بغر اؾساق وٓ اكػصال .وٓ جيوز بتاتًا أن كُؿقِّز أو كػصل بغ افـاشوت وافالهوت أو ك ِّ
افت ُّ
ؾصال ذهـ ًقا ؾؼط ٓ ً
خصائص افـاشوت وخصائص افالهوت ,ؾـػصل بغ اخلصائص ً
ؾصال واؿع ًقإ ,نَّه يف افواؿع مل يعد يف اإلمؽان
أن كػصل بقـفام بعد ِّ
آحتادٕ ,نَّه ِّاحتاد ـامل ٓ يؼبل آكػصال أو آؾساق].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .231اف َّطبقعة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
حيل ّ
يتؽون كاشوت افسقد ادسقح فه ادجد من جسد بؼي ـامل وروح بؼية كاضؼة ,ؾافالهوت مل ّ
افروح افبؼية
افـاشوتقةَّ :
ُمل ُّ
فؾراحة ,ويشعر
افـّاضؼة ,واجلسد افبؼي هو جسد حؼقؼي من حلم وظظام مثؾـا ؿابل فؾجوع وافعطش ,وخاَع فؾتَّعب ,وحيتاج ّ
افروح افبؼية ظـه ,ؾفو فقس جسدً ا خقاف ًقا ـام ؿال أوضاخي وفؽـَّه جسد
بأٓم اجلسدية وافـَّػسقة ,و ُيؿؽـه أن يؿوت باكػصال ُّ
افسامء ـؼول «اف ُغـُوشقغ» و «افدُّ وشقتقغ» و «املاكويغ» من أمثال «ؾؾـتقـس» و «مارـقون» و «بوفس
حؼقؼي ,وهذا اجلسد مل يـزل من َّ
إن افسقد ادسقح مل يت ِ
َّجسد ,وؿافوا َّ
َّخذ فه
َش وكجاشة ,وفذفك أنؽروا حؼقؼة افت ُّ
ّ
افساموشاضي» و «ماين» افذين يـ ُظ ُرون فؾام َّدة ظذ َّأَّنا ّ
مر هبا ُم ُرور افـُّور من إجسام َّ
افشػاؾة ,وؿد تصدَّ ت افؽـقسة فؽ ُّل همٓء وحرمتفم].
جسدً ا حؼقؼ ًقا من أحشاء افعذراء مريم ,إكَّام َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .15 ,14افسقد
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ادسقح هو اهلل ادُتلنِّس ,فه جسد بؼي من حلم وظظم ,وفقس جسد ًا خقافق ًا ـام ؿال أوضقخا ,ؾؽقف كُو ِّؾق بغ هذه احلؼقؼةَّ ,
أن هلل
أن اهلل روح ٓ جسم فه ؟ ج ٓ :يوجد تعارض ظذ اإلضالق بغ احلؼقؼتغَّ ,
جسد وبغ حؼقؼة َّ
ٕن جوهر افالهوت هو روح بسقط
عغ َّاَّتذ افالهوت جسد ًا حؼقؼق ًا َّ
يتم خالصـا ,وحتى بعد أن متَّم خالصـاَّ ,
ؾنن جسد ادسقح مل
ٓ جسم ؾقه ,ويف زمن ُم َّ
واحتد به فؽقام ّ
ؿجد ,وهبذا اجلسد شقظفر يف جمقئه افثاين وتراه ّ
ـل ظغ].
حتول إػ جسد افؼقامة اد ُ َّ
يتالصى وفؽـَّه َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .256وؿال افؼدِّ يس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
وو َفدَ ته افعذراء هو هو .هذا افواحد فن تـتؼل
جتسدَ ,
جتسده ,ومن بعد أن َّ
ؽريغوريوس افـاضق باإلهلقات« :وهو اهلل افؽؾؿة من َؿ ْبل ُّ
ضبقعة ٓهوته إػ ضبقعة كاشوته ,وٓ ضبقعة كاشوته إػ ضبقعة ٓهوته ,بل هو أؿـوم واحد وفدته افعذراء ,ضبقعة واحدة شجد فه
ادجوس»].
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َّجسد  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلي  -صـ[ .263وتُعتز ظؼقدة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
اف َّطبقعة افواحدة  -ـام ُؿؾـا  -من ؿبل يف ُمـتفى إُهقة ,وبـا ًء ظؾقفا يتو َّؿف خالص اإلكسانٕ ,نَّه فو ط َّؾتا اف َّطبقعتان ُمـػصؾتان
افػداء أدراج افرياح ,وهذا ما محؾه فـا ِ
فضاظت ظؼقدة ِ
افػؽر افـسطوري ,وؾؽر ٓون من رياح ؾاشدة تؼود فؾفالك ,ملاذا ؟ ٕنَّه يف طِ ّل
ِّ
اهلإ ,وموت إكسان بريء ُمدود بال ّ
صك يعجز متا ًما ظن ؾداء افبؼية يف ـل مؽان
اكػصال اف َّطبقعتغ يؽون ادصؾوب إكساك ًا وفقس ً
تجسدة هلل افؽؾؿة»].
متسؽت افؽـقسة بعؼقدة «ضبقعة واحدة ُم ِّ
وزمان ,ؾفو ٓ يػدي إٓ إكساكًا واحدً ا ؾؼط ٓ ؽر .من أجل هذا َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .264افبابا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
بافروح ,وهو ابن اإلكسان باجلسد ,وفسـا كؼول ظن هذا آبن افواحد
ويل ؿال« :وهذا افواحد هو اإلهل ,وهو ابن اهلل ُّ
أثـاشقوس َّ
افر ُش ّ
تجسدة هلل افؽؾؿة ,وكسجد فه مع جسده شجدة واحدة ,وٓ
أنَّه ضبقعتان ,واحدة كسجد هلا وأخرى ٓ كسجد هلا .بل ضبقعة واحدة ُم ِّ
كؼول باثـغ ,واحد هو ابن اهلل باحلؼقؼة وفه كسجد ,وآخر هو إكسان من مريم وفسـا كسجد فه .افذي ُوفِدَ من افعذراء افؼدِّ يسة هو ابن
اهلل باف َّطبقعة وهو إهل باحلؼقؼة وفقس بافـِّعؿة ,ؾافذي ُيع ِّؾم ؽر هذا افتَّعؾقم افذي هو من اف ُؽتُب اإلهلقة ,ويؼول َّ
إن ابن اهلل هو ؽر
اإلكسان ادوفود من مريم وجيعؾه ابـ ًا بافـِّعؿة مثؾـا ,ؾفذا افؽـقسة ادُؼدِّ شة حترمه»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .266افبابا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ِّ
تجسد» .افؼدِّ يس ؽريغوريوس افـ ِّْز َيـ ِْزي
َّجسد
وآحتاد ,بل ضبقعة واحدة فإلهل اد ُ ِّ
ديسؼورس ؿال ٓ« :جيب أن ُيؼال ضبقعتان بعد افت ُّ
ؿال« :فقس ادسقح ضبقعتغ بعد ِّ
آحتاد ,وٓ ُمػس ًؿا وٓ ُخمتؾ ًطا ؾقام اجتؿع من اجلفتغ ,ضبقعة افالهوت وضبقعة افـاشوت اجتؿعتا إػ
وحداكقة وصارتا واحدً ا»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .268 ,267افؼدِّ يس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
بطرس افسدمـتي ؿالَّ « :
وجتسد من مريم افعذراء بجسد ـامل ذي كػس ظاؿؾة
افسامء من ؽر اكتؼال وٓ تغقرَّ ,
إن اإلهل افؽؾؿة كزل من َّ
سؿى مسقح ًا إَّٓ ِّ
واصتق فه من ِّ
كاضؼة ,ؾصار ِّ
باحتاد
بآحتاد أؿـوم ًا واحد ًا وضبقعة واحدة,
ّ
آحتاد اشم حادث افذي هو ادسقح .إكَّه مل ُي ّ
افالهوت بافـاشوت ,وإذا ـان ِّ
افؼع أن ُيؼال َّ
أحدَ ُها وجعؾفام ضبقعة واحدة ,ؾال جيوز يف افعؼل وٓ يف َّ
إن ؾقفام بعدُ
آحتاد ؿد َّ
ضبقعتغ ,بل ضبقعة واحدة .هل حصل ما بغ افالهوت وافـاشوت ِّاحتاد أم ٓ ؟ ؾنن أنؽر (ادعسض) يؽ َّػر بنمجاع ِ
افػ َرق افثالثة
ُ
ُ
(افقعؼوبقة وادؾؽقة وافـسطورية) ,وإذا ؿال بل صار ِّ
آحتادُ ,ؿؾـا :وما هو افذي َّاحتد ظـدك ؟ إذا ـاكت اف َّطبائع اثـتغ ,واجلواهر اثـغ,
آحتاد ظـدك ؿد ظؿل صقئ ًا ,شواء َّاحتدا أو مل يت ِ
وإؾعال اثـغ ,وادشقئات اثـتغ ,ؾام ت ََرى ِّ
َّحداُ ,ها ـان اثـغ وؿد بؼقا اثـغ .هبذه
إد َّفة َث ُب َت ظـدكا افؼول بلنَّه أؿـوم واحد ,ضبقعة واحدة ,جوهر واحد ,ؾعل واحد ,مشقئة واحدة»].
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َّجسد  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلي  -صـ[ .271 ,269وؿال
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
افؼدِّ يس أثـاشقوس افرشولَّ « :
إن اجلسد وافغر جسد اصسـا باإلمجاع يف ضبقعة واحدة ,ووجه واحد ,وأؿـوم واحد ,واحد هو ,وهو
اهلل واإلكسان مع ًا ,وهو هو ٓ يؼبل تغقر وٓ اشتحافة ,بل أؿـوم واحد ,ووجه واحد ,وؾعل وضبقعة واحدة هلل افؽؾؿة افذي صار
جسدً ا»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .271ويؼول شؿعان
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
بن ـؾقل يف ـتابه روَة افػريد« :ؿال افبشر يوحـا "وافؽؾؿة صار جسدً ا َّ
وحل ؾقـا" .بؼوفه "وافؽؾؿة صار جسدً ا" ,ؾنكَّه مل ُي ِرد هبذا
تغر ظن هقئته ؾصار جسدً ا ,بل أراد أن ُيع ِّؾؿـا َّ
افؼول َّ
أن ادالك ّملا َّ
بؼ افسقدة افبتول َّاحتد افالهوت
أن افؽؾؿة اشتحال ظن ـقاكه أو َّ
افزمـي ادوجود يف ؾعل ِّ
بافزمـي,
آحتاد ِّاحتاد ًا حؼقؼق ًا أؿـومق ًا ضبقعق ًا إرادي ًا ٓ ,ؾرؿة معه ,وٓ تثـقة ؾقهَّ .احتد إزيل َّ
إزيل بافـاشوت َّ
واف َّؾطقف بافؽثقف ,بغر اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر وٓ اشتحافة أحدُها إػ أخرِّ ,
ـاحتاد اإلكسان من افـَّػس افبسقطة وافبدن
افؽثقف (اجلسم) ,وإكساكقة واحدة وجوهر واحد وأؿـوم واحد ,وذاته واحدة وضبقعته واحدة وإرادته واحدة»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .271 ,271ويف
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
جتسدت وتلنَّست ,وصاهبتـا يف ّ
اف ُؼدّ اس اإلهلي ُي ِّ
ـل يشء ما خال اخلطقة وحدها» ,ويف
صع إب افؽاهن« :أنت بغر اشتحافة َّ
ُصعَّ « :
صؾوات افتَّسبحة ك ِّ
درك دسوه,
جتسم ,وؽر ادُبتدئ ابتدأ ,وؽر َّ
افزمـي صار زمـق ًا ,ؽر اد ُ َ
جتسد ,وافؽؾؿة َّ
تجسد َّ
ٕن ؽر اد ُ ِّ
أيضا يف «ضرح واضس» ختام صفر ـقفك« :ؽر
احلي صار بؼ ًّيا باحلؼقؼة» (فبش إربعاء) .وكؼول ً
وؽر ادرئي رأوه ,ابن اهلل ّ
افزمن ,وؽر اد ُدرك صار ُمسوش ًا ,وافغر مرئي صار مرئق ًا,
افزمـي صار حتت َّ
جتسد ,وافغر ُمبتدئ صار موفود ًا ,وافغر َّ
تجسد َّ
اد ُ ِّ
وابن اهلل صار ابن بؼ باحلؼقؼة .يسوع ادسقح هو هو أمس ًا وافقوم وإػ إبد»].
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .271كتقجة ِّ
آحتاد
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
وافس ُجود فؾؿسقح افواحد :إكَّـا كر ُؾض افػؽر افـسطوري افذي يعبد افالهوت ويؽتػي بتؼديم آحسام فؾـاشوت ٕنَّه
إكَّـا كُؼدِّ م افعبادة ُّ
كال َشف ُمصاحبة افالهوت ,ويؼول بوفقدس أشؼف روما يف افؼرن افرابع« :وإن ـان افؽؾؿة صار جسدً ا ـام هو مؽتوب ,ؾنكَّه إذا
ؾنَّنم
افر ُشل ً
أيضا ملا شجدوا فؾجسد اد ُؼدَّ سَّ ,
شجد أحدٌ فؾؽؾؿة ؾؼد شجد فؾجسد ,وإذا شجد فؾجسد ؾؼد شجد فؾالهوت ,هؽذا ُّ
رهبم ويسجدون فه ,وهؽذا ّملا َو َفدَ ت مريم افعذراء اجلسد
شجدوا فؾؽؾؿة ,وهؽذا ادالئؽة ـاكوا خيدمون صؽل اجلسد ويعرؾون أنَّه َّ
ِ
ب ,وفقس يف
تجسد هو افذي ُصؾ َ
ؾنَّنا َو َفدَ ت افؽؾؿة ,ؾألجل هذا هي وافدة اإلهل باحلؼقؼة ,و ّملا َص َؾ َ
ب افقفود اجلسد ؾاهلل افؽؾؿة اد ُ ِّ
َّ
ٍ
بقء من آؾساق بغ افؽؾؿة وجسده ,بل هو ضبقعة واحدة وصورة واحدة وؾعل واحد ,هو ـ ّؾه اإلهل وهو ـ ّؾه
اهلل
أحد اف ُؽتُب َك َط َق ُ
اإلكسان ,وهو ؾعل واحد»].
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َّجسد  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلي  -صـ[ .274 ,273كتقجة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
أن مجقع إظامل تُـسب فؾؿسقح افواحد :وٓ ِ
ِّ
آحتاد َّ
يص ّح تؼسقم إظامل افعظقؿة ,مثل ادُعجزات افباهرات ,ؾـُـسبفا فؾالهوت دون
ُػرؿوا
افـاشوت ,وإظامل إخرى ادُتواَعة ,مثل ؽسل إرجل ,كُـسبفا فؾـاشوت ,ويؼول افؼدِّ يس ؽريغوريوس افؽبر ٓ« :ت ِّ
ٓهوته ظن كاشوتهٕ ,نَّه بعد ِّ
آحتاد ؽر ُمـػصل وؽر ُخمتؾط ,وهو من افبدء إهل يف ّ
اهلإ ,ؾنذا رأيته ؿد
ـل زمان ,وصار إكساكًا وهو باق ً
وجي َؾد ,أو ُيو َثق بادسامر ,أو يؿوت بنرادته ,أو ُحي َرس يف ٍ
جاع أو ظطش أو كام ,أو رأيته يتعب ُ
ؿز ـؿقت ,ؾال حتسب هذا فؾجسد
طفر افزص بافؼول ,ويصـع أظقـًا من ضغ ,ؾال حتسب هذا فالهوته وحده .فه افعجائب وفه أٓم
وحده ,وإذا رأيته يشػي ادرُ ,و ُي ِّ
أيضا وهو واحد ؾؼط»].
ً
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .275كتقجة ِّ
آحتاد
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
خيتص
كستطقع أن كـسب آٓم ادسقح وموته فؾالهوت :ؾقؼول افؼدِّ يس أثـاشقوس« :افغر اجلسامين (اهلل افؽؾؿة) ـان حيسب ما
ّ
ِ
فؾسقاط ,وخدَّ يه ف َّؾطم ,ومل ُأر ّد
باجلسد أنَّه فه ,وفذفك ملا َف َط َم اجلُـدي اجلسد ,ؿال فه ملاذا تؾطؿـي ـلنَّه هو ادُتل ِّلم .ؿال ُأ ْشؾم طفره ِّ
وجفي ظن ِخزي افبصاق ,وافذي كال جسد افؽؾؿة ـان افؽؾؿة ي ْؼبؾه ـلنَّه فهٕ ,نَّه مت ِ
َّحد باجلسد»].
َ
ُ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .275وؿال افؼدِّ يس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
اخلاصة ,أو ُ ِ
افرشافة افرابعة فـسطور« :فقس َّ
ُض َب ,أو ُض ِع َن ,أو َؿبِ َل
أن ـؾؿة اهلل (افالهوت) تل َّلم يف ضبقعته
َّ
ـر ُّفس افؽبر يف ِّ
ٕن اإلهلي (افالهوت) ؽر ؿابل فؾتّل ُّلم ,حقث أنَّه ؽر جسؿي .فؽن حقث َّ
اجلُ ُروح إخرىَّ ,
اخلاص افذي ُوفِدَ ظاكى هذه
أن جسده
ّ
أيضا ؿد ظاكى هذه إمور ٕجؾـاَّ ,
ٕن ذفك افذي هو ؽر ؿابل فًٓم ـان يف اجلسد ادُتل ِّلم .وظذ كػس
إمور ,ؾنكَّه يؼال إكَّه هو كػسه ً
ومعطي احلقاة .وفؽن بسبب َّ
افـ ََّسق كُػؽِّر أيض ًا يف موتهَّ .
أن جسده
إن ـؾؿة اهلل حسب اف َّطبقعة ؽر مائت وؽر ؾاشد فؽوكه هو احلقاة ُ
اخلاص ذاق بـعؿة اهلل ادوت ٕجل اجلؿقع ـام يؼول بوفس ,فذفك ُيؼال إكَّه كػسه ؿد ظاكى ادوت ٕجؾـا .وهؽذا ؾـحن كعسف
ّ
ورب ,فقس أنَّـا كعبد إكساكًا مع افؽؾؿة ,حتى ٓ يظفر َّ
أن ُهـاك اكؼسا ًما باشتعامل فػظة "مع" ,وفؽـَّـا كعبد واحد هو كػسه
بؿسقح واحد ّ
افرب»].
َّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .276وأن كضع
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ

افصؾِقب ؟ وكسك اإلجابة فؾؼديس مار اشحق افٌياين ف ُقع ِّؾؿـا ً
ؿائال:
حيا
اهلل َ
مات ظذ َّ
ً
افسمال رص ً
ُّ
وواَحا :هل كستطقع أن كؼول إ َّن َ
يؿت َّ ..
يؿت ؟ يا فؾجفل ! َّ
إن
«
ُ
إن موته خ َّؾص اخلؾقؼة ,وهم يتساءفون إذا ـان ؿد مات أم مل ُ
اهلل أم مل ُ
شؿعت افـّاس يتساءفون :أمات ُ

ـؽرا كاشوته ً
كسطور و ُأوضاخي أؿؾؼا ادسامع إذ أنؽر إول ٓهوت ربـا ً
ؿائال" :إ َّكه مل
ؿائال" :إ َّكه إكسان َ ْ
ُمض" ,ؾر ّد ظؾقه افثاين ُم ً
ِ
جتسد مـفا ُتعطي افويل ٕوضاخي .ـام َّ
إن افعـارص افتي اَ َّطربت
ي َّتخذ جسدً ا كاشوت ًّقا" .فذفك ؾن َّن مريم وافدة اإلهل افتي َّ
افص ُ
تبصق ظذ كسطور .ؾؾوٓ أنَّه إهل ,ـقف أ ْط َؾ َؿت َّ
افسقاط,
افشؿس وتش َّؼ َؼت ُّ
با َد ْص ُؾوب ُ
خور ,وفو أنَّه إكسان ,ؾؿن افذي احتؿل ِّ

افصؾِقب بدون اهلل ,ومل ي ُؽن اهلل يتل َّلم يف اجلُ ْؾ ُجثة بدون اجلسد,
وبؿن ُؽ ِر َزت ادسامر ؟ ح ًؼا مل يؽن اجلسد وحده ُمع َّؾؼ ًا ظذ خشبة َّ
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َّجسد  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

ؾاؾتخار افبقعة افعظقم هو ربـا فه ٓهوت وكاشوت م ًعا ,وفقس يف ؾرصوؾغ (صخصغ) أو ضبقعتغ ,ؾفو ابن واحد ـامل من أب
ومن مريم  ,ـامل بالهوته وـامل بـاشوته ,ؾافذي أرشؾه أب هو بعقـه ُوفِدَ من أحشاء (افعذراء مريم) ,وافذي ُوفِدَ من أحشاء
ِ
مريم هو كػسه ُظ ِّؾق ؾوق اجلؾجؾة .ؾاؾتخار افؽـقسة هو َّ
جتسد وذاق ادوت بؿشقئته .بل
اهلل مات ظذ َّ
افصؾقب .ؾنذا صاء أن يؿوتَّ ,
إن َ
إن َّضبقعة افوحقد هي واحدة ,ـام ِّ
تجسد ًا خلاف أن يؼسب مـه ,ؾؿحروم من يػصل افالهوت ظن اجلسدَّ .
إن
فوٓ أن رآه ادوت ُم ِّ
أيضا واحد ُمرـَّب بدون تغقِ ّر ,ؾال يتش َّؽؽ َّن ؾؽرك حغ تسؿع َّ
اهلل ؿد مات ,ؾؾوٓ أنَّه مات فؽان افعامل مائتًا بعد .فه موت
أؿـومه ً
أن َ
افصؾقب وفه ِ
يذق ادوت يؼول ظارؾوه َّ
أن كصػه مل ُ
صخص ؾال ُيؼال إ َّن جسده مات ,ومع َّ
إن ؾالكًا ؿد مات  ..إ َّن
افؼقامة ّ ..ملا يؿوت
ٌ
َّ
تجسد ًا ُ ِ
ؾجثة .أجلَّ ,
تجسد ًا تل َّلم
تجسد ًا ؾوق اجلُ ُ
ُضب ظذ رأشه بافؼصبةً ,
إن ً
افقفود صؾبوا ً
واهلإ واحدً ا ُم ِّ
اهلإ واحدً ا ُم ِّ
اهلإ واحدً ا ُم ِّ
مع اخلالئق»].
تم
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .277 ,276فؼد ّ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
ِّ
آحتاد افؽامل بغ اف َّطبقعتغ ,وفؽن بدون اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر ,ؾافالهوت َّ
طل ٓهوتًا بؽ ُّل خصائصه اإلهلقة ,وافـاشوت
َّ
طل كاشوت ًا بؽ ُّل خصائصه افـاشوتقة ,ويف افسقد ادسقح افواحد رأيـا خصائص افالهوت وافـاشوت يف آن واحد ,ؾفو اف ِّطػل افذي
يرَع اف َّؾبن وهو اإلهل املاكح احلقاة ,افعذراء ترظاه وادجوس يسجدون فه ,هرب إػ أرض مك وأمامه شؼطت إوثان ,ظذ جبل
افسػر» (يو )6 :4
أخرا » (مت  )2 :4وهو اإلهل افذي ٓ جيوع بل ُيشبع افؽ ُّل من رَاه ,ظذ بئر افسامرية «تعب من َّ
افت ُ
َّجربة «جاع ً
ِ
ِ
ب وكام (فو  )23 :8وهو اإلهل افذي ٓ
افسػقـة تَع َ
وهو ُمريح افتَّعابى ,و َظط َش (يو  )7 :4وهو افقـبوع افذي يروي ـل ظطشان ,يف َّ
يـعس وٓ يـام (مز  ,)4 :121ـان ُي ِّ
افصؾوات ,ويف اف ُبستان حزن وأـتئب وؿال« :كػيس حزيـة جدً ا حتى
صع (فو  )16 :5وهو ؿابل َّ
افروح» (يو )31 :19
ادوت» (مت  )38 ,37 :26وهو اد ُ َّـزه ظن ـ ُّل ألم جسداين وكػساين ,وظذ َّ
افرأس وأشؾم ُّ
افصؾقب «كؽَّس ّ
احلي افذي ٓ يؿوت»].
وهو افذي ُيؼقم ادوتى ,هو ادقت احلي افذي ش َّبحه يوشف مع كقؼوديؿوس ؿائ َؾغُ « :ؿدُّ وس ّ
َّجسد اإلهلي  -صـ[ .277افبابا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افت ُّ
تعجب ًا« :افدَّ يان داكوه ,وافذي ّ
حيل رباط ادوت ربطوه ,وافذي يضبط افعامل َبطوه ,وافذي ُيعطي احلقاة فؾبؼ
ألقؽسـدروس ؿال ُم ِّ
وهبِتَت ادالئؽة و ُؾ ِز َظت
افسؿوات يف ذفك َّ
أضعؿوه مرارة ,ومات ادُحقي وؿزوا افذي ُيؼقم ادوتىَ ,ت َع َّج َبت ُؿ ّوات َّ
افزمانُ ,
آشتؼصات (افعـارص) و َت َع َّج َبت اخلؾقؼة ـ ّؾفا ,وؿافت" :هوذا افدَّ يان ُيدان وهو شاـت ,وافغر مرئي ُيرى وٓ ُيسلل ,وافغر ُمتل ِّلم
تل َّلم ومل يـتؼم ,وافغر مائت مات وهو صابر"»].
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َّجسد  -اجلزء افثاين
أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

يف ِ
اخلتام ......
اهلل َظ َؾ ِقه َو َش َّؾم
كسلل اهلل أن يتؼ َّبل هذا اف َع َؿل ,وأن يؽون خافص ًا فوجفه تعاػُ ,متَّبعغ ؾقه هدي كبقـا ُمؿد َص َّذ ُ
شاهم معـا بدظؽم دشاريعـا افدَّ ظوية ,احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿم ( ,)873179ببـك آشتثامر
افعريب ,ؾرع مديـة كك ,افؼاهرة ,مجفورية مك افعربقة

دزيد من افتَّواصل:
 صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوك www.facebook.com/sa5aaa
 ادُؼف افعام جلؿعقة شخاءُ ,مؿد صاهغ 11211115654217
دوكة تؼرير http://tqrir.wordpress.com
 تابع ادزيد من أظامفـا ظذ ُم َّ
تتم افصاحلات
احلؿد هلل افذي بـعؿته ّ
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َّجسد  -اجلزء اًمثاًمث
أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث اًمت ُّ

╝
احلؿد هلل رب اًمعاعملم ,كحؿده محد َّ
اًمشايمريـ ,وكستعلم سمف ,وهق اعمُعلم

ِ
َم ـ ـ ْش ـ ـ ُروع َقم ـ ـص ـ ـػم اًم ـ ـ ُؽ ـ ـ ُت ـ ـب
ذا يمَة
َ َ

مجعقة ؾمخاء ًمؾخدمات آضمتامقمقة

ذيمة جمؿققمة ٓسماز اًمدَّ وًمقة

ُظمالصة يمتاب:
جسد اإلهلل  -اجلزء اًمثاًمث
أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًم َّتثؾقث واًم َّتقطمقد وطمتؿقة اًم َّت ُّ
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َّجسد  -اجلزء اًمثاًمث
أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث اًمت ُّ

حتذير :مم ًِّمػ هذا اًمؽتاب يؽذب قمغم اإلؾمالم واعمُسؾؿلم
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .279اًمؼدِّ يس
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
صمدي أ ّمف ! ُظمبز احلقاة ُيؿؽـ أن جيقع ! يمام
أهمسطقـقس يؼقل« :ظماًمؼ َّ
ور َو َع مـ ّ
اًمزمـ ُيق ًَمد ذم زمـ ُم َّ
علم ! صاكع اإلكسان صار إكساك ًا َ
ٍ
ىماض مائت !
واحلؼ ُيت ََّفؿ مـ ُؿم ُفقد زور ! د ّيان إطمقاء وإمقات ُيدان مـ
ُيؿؽـ أن يعطش اًمقـبقع ! اًم َّطريؼ َي ْت َعب ذم اًم َّطريؼ,
ّ
سماًمسقاط ,واًمؽرمة ُيؽ َّؾؾ سمإؿمقاك ! اًمذي يشػل أظمريـ ُجي َرح ,واحلقاة ُيؿؽـ أن يؿقت !»]
رضب ِّ
اعمُع ِّؾؿ ُي َ
َّجسد اإلهلل  -صـّ [ .134أما كحـ ,ومؾـا
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
اًمتَّػسػم اعمـطؼل ًمصالة اًمسقد اعمسقح ,ومعؼقدة اًمتَّثؾقث ّ
حتؾ ًمـا هذا اإلؿمؽال وأمثاًمف ,ومؽام يمان آسمـ ُُياـمب أب ,هؽذا يمان آسمـ
ٌ
إكسان ُمتلم ً
ِّ
ال ويؼقل« :ضمؾست مع كػز»,
يصكم ًممب .أي ُيـاضمل أب ,وهذه اعمُـاضماة يماكت شمستغرق أطمقاك ًا اًمؾقؾ يم ّؾف ,مثؾام جيؾس
أن اإلكسان وكػسف ؿمخص واطمد ٓ أيمثر ,واًمتَّشبقف دائامً مع اًمػارقَّ ,
ومـ اًم َّطبقعل َّ
ٕن اهلل صمالصمة أؿمخاص سمدون اكػصال ,إذ هلؿ
اجلقهر اإلهلل اًمقاطمد].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .281كحـ ٓ كممـ
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
سمنكسان شمل َّخف ,وماًمبعض ي ُظ ّـ َّ
أن ِؿمدَّ ة حم َّبتـا ًمؾسقد اعمسقح ضمعؾتـا كرومعف وكُعؾقف طمتك أ َّخفـاه« :وىماًمت اًمـصارى اعمسقح اسمـ اهلل ,وىماًمت
اًمقفقد اًمعزيز اسمـ اهلل» ,سمقـام احلؼقؼة َّ
إن اهلل سمسبب حم َّبتف ًمـا شمـازل وصار إكساك ًا مـ أضمؾ ظمالص ضمـسـا ,وىمال اًمباسما أثـاؾمققس:
«اًمؽؾؿة هق اًمذي صار ضمسد ًا ,وًمقس اجلسد (اإلكسان) هق اًمذي صار اًمؽؾؿة» (ودّ أبقًمقـاريقس ].)12 , 11
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .189هؾ ُؾم ُؼقط آدم
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
َّجسد اإلهلل  ..هؾ ًمف سمديؾ ؟» ومـؼقل :كعؿ ,ومباخلطقة ومسدت
ُيعتؼم ُؾم ُؼقط ًمؾبنمية مجعاء ؟ ج :كُعقد ما ؾمبؼ شمسجقؾف ذم يمتاسمـا «اًمت ُّ
ذرة ذم ضمسد آدم أصبحت وماؾمدة ,مثؾ ؿمجرة اًم ُّت ّػاح اًمتل أصاهبا مرض ًمعلم ,ومؽ ُّؾ صمامرها أصبحت وماؾمدةَّ ,
واًمشجرة
ـمبقعة آدم .يم ُّؾ َّ
وهؾؿ ضمراً .مؼد ورث إبـاء قمـ
صمامرا وماؾمدة ..
َّ
سمذارا وماؾمدة ,وًمق ُزرقمت ًمـ ُشمـْبِت إَّٓ ؿمجرة وماؾمدة حتؿؾ سماًمتَّبعقة ً
اًمػاؾمدة حتؿؾ ً
أبقفؿ اًم َّطبقعة اًمػاؾمدة اعمؿؾقءة سماًمغرائز اًمبفقؿقة ,وضمرى اًمدم اعمقسمقء سماخلطقة ذم قمروق مجقع سمـل اًمبنم« :ها أنا ذا سمأصمام ُطمبِؾ يب
وسماخلطقة وًمدشمـل أمل» ( مز ].)5 :51
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .189واًمدَّ ًمقؾ قمغم
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
شمقارث اخلطقة َّ
اًمس ُؼقطً .مؽـ ىمايلم مـ
طمقاء مـ اخلارج ,أي مـ احلقَّة ,وضماءت إمم آدم مـ ّ
أن اخلطقة ضماءت إمم ّ
طمقاء اًمتل ؾمبؼتف ذم ُّ
أجـ ضماءشمف اخلطقة ؟ َّإَّنا أتت مـ داظمؾف ,مل يدومعف أطمدٌ هلا ,سمؾ هل ؾمايمـة ومقف ,وهؽذا َؾم َؼ َط اجلؿقع طمتك إنبقاء« :اجلؿقع زاهمقا
اًمصالحً ,مقس وٓ واطمد» (رو  ,)12 :3صحقح إكَّـا مل كرشمؽب اخلطقة إومم ,وًمؽـَّـا ُوًمِدكا هبا,
وومسدوا م ًعاً ,مقس مـ يعؿؾ َّ
سماإلواومة إمم ظمطاياكا ا َّ
ًمشخصقة ,ومؾقس مقًمقد امرأة سمال ظمطقة ,وًمق يماكت طمقاشمف يق ًما واطمدً ا قمغم إرض .إ ًذا وراصمة اخلطقة أمر واىمع].
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َّجسد  -اجلزء اًمثاًمث
أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث اًمت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .192وىمد يتساءل
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
اًمبعض يمقػ كؼقل َّ
إن اًمبنم مجق ًعا ىمد ورصمقا اخلطقة وومسدت ـمبقعتفؿ سمقـام ُيقضمد رضمال أبرار صاحلقن ذم اًمعفد اًمؼديؿ ,ومؼقؾ قمـ
اًمرضمؾ ً
سمارا ً
كقح« :يمان كقح ً
ستؼقام ,يتَّؼل اهلل وحيقد قمـ اًمنم»
يمامال و ُم
يمامال ذم أضمقاًمف» (شمؽ  ,)9 :6وىمقؾ قمـ أجقب« :يمان هذا َّ
رضمال ً
ً
اًمصالح سمؿعـاه احلؼقؼل َّ
(أي  ,)1 :1وىمقؾ قمـ زيمريا وأخقصاسمات َّأَّنام «يماكا يمالمها سماريـ أمام اهلل» (ًمق  .)6 :1ومـؼقل َّ
أن اإلكسان
إن َّ
ًمصالح ًمـ كجده سملم اًمبنم قمغم
ٓ ُُيطئ قمغم اإلـمالق ٓ ,سماًمػعؾ وٓ سماًمؼقل وٓ سماًمػؽر ,سماإلواومة إمم قمؿؾ يم ُّؾ أقمامل اخلػم .مثؾ هذا ا َّ
ًمصاحلقن ومفؿ اًمذيـ ومعؾقا
اًمرب يسقعً« :مقس أطمد صاحلًا إَّٓ واطمد وهق اهلل» (ًمق  ,)19 :18أ ّما رضمال اهلل ا ّ
اإلـمالق ,وًمذًمؽ ىمال َّ
اًمصالح اًمـِّسبل ويماكت ظمطاياهؿ ىمؾقؾة و ُيؼدِّ مقن قمـفا اقمؽما ًوما وذسمقحة ومتغػر هلؿ قمغم طمساب دم اعمسقح].
َّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .212قمـدما ومسدت
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
اًم َّطبقعة اًمبنمية سماًمس ُؼقط اطمتاضمت ًمؾحقاة ًمؽقام شمت ِ
َّحد هبا وشمطرد اًمػساد واعمقت مـ داظمؾفا ,وهذا إمر ٓ حيتاج ًمؽؾؿة مـ اهلل ,إكَّام
ُّ
أجضاَّ ,
أن اًمػساد اًمذي طمصؾ مل يؽـ ظمارج اجلسد سمؾ ًمصؼ سمف,
صمؿ جيب أن كعؾؿ ً
َّجسد اإلهلل ,ومقؼقل اًمؼدِّ يس أثـاؾمققسّ « :
حيتاج ًمؾت ُّ
أجضا .وأن ًمق يمان اعمقت ظمارج
ويمان مطؾق ًسما أن شمؾتصؼ سمف احلقاة قمقض اًمػساد ,طمتك يمام متؽَّـ اعمقت مـ اجلسد ,شمتؿؽَّـ مـف احلقاة ً
اجلسد ًمؽان مـ اًمالئؼ أن شمتصؾ سمف احلقاة مـ اخلارج .أما وىمد صار اعمقت ُُمتزضما سماجلسد وؾمائدً ا قمؾقف ,يمام ًمق يمان مت ِ
َّحدً ا سمف ,ومؽان
ً
ُ
ً
وومضال قمـ هذا ومؾق اومؽموـا َّ
أن "اًمؽؾؿة"
أجضا ,طمتك إذا ما ًمبس اجلسد احلقاة سمدل اعمقت ,كزع قمـف اًمػساد,
مطؾق ًسما أن متتزج احلقاة ً
ضماء ظمارج اجلسد وًمقس ومقفً ,مؽان اعمقت ىمد ُهمؾب مـف (مـ اعمسقح) ووم ًؼا ًمؾطبقعة ,إذ ًمقس ًمؾؿقت ُؾمؾطان قمغم احلقاة ,أ ّما اًمػساد
ً
ّ
معؼقٓ ضمدً ا أن يؾبس اعمُخ ِّؾص ضمسدً ا ,طمتك إذا ما َّاحتد اجلسد سماحلقاة ٓ
اًمسبب يمان
اًمالصؼ سماجلسد ومؽان ىمد سمؼك ومقف رهمؿ ذًمؽ .هلذا َّ
يبؼك ذم اعمقت يمامئت ,سمؾ يؼقم إمم قمدم اعمقت إذ يؾبس قمدم اعمقت ..هلذا ًمبس "اعمسقح" ضمسدً ا ًمؽل يؾتؼل سماعمقت ذم اجلسد و ُيبقده»
(دمسد اًمؽؾؿة ].)6 – 4 :44
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .218اخلطقة
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
طمؼ اهلل ومفل همػم حمدودة .ىمد كصػح كحـ سمسبب كسقاكـا اإلؾماءة ,وهدوء قمقاـمػـا
قضمفة ودَّ كا هل ظمطقة حمدودة .أما اخلطقة ذم ّ
اعم ُ َّ
يتغػم وٓ يتساهؾ ذم احلؼ اإلهللً .مقست مغػرة اخلطقة
اًمبنمية ,وىمد كصػح ـمؿ ًعا ذم صػح أظمريـ قمـّا .أ ّما اهلل ومال يـسك وٓ َّ
اهللم ,وًمقست اخلطقة مثؾ اًمؼذارة اًمتل شمؾتصؼ سمجسؿ اإلكسان ومقتخ َّؾص مـفا سمؼؾقؾ مـ احاءً ,مؽـ اًم َّطريؼ اًمقطمقد ًمؾخالص
سمإمر ِّ
هق ؾمػؽ اًمدم همػم اعمحدودً .مقست اعمُشؽؾة ذم مغػرة اخلطقة ومؼط ,وًمؽـ سمإيمثر ذم إصالح اًم َّطبقعة اًمتل ومسدت سماخلطقة .طم ًؼا َّ
إن اهلل
ُيسامح ,وًمؽـَّف ُيسامح ىماكقك ًقا ,وىماكقن اًمعداًمة اإلهلقة يؼتيض أنَّف «سمدون ؾمػؽ دم ٓ حتصؾ مغػرة» (قمب َّ « ,)22 :9
ٕن اًمدم ُيؽ ِّػر
وؾم ِػ َؽ دمف ًمؽقام يرومع قمؼاب ظمطاياكا].
دمسد اهلل ُ
قمـ اًمـَّػس» (ٓ  ,)11 :7وًمذًمؽ َّ
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َّجسد  -اجلزء اًمثاًمث
أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث اًمت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .215 ,214أن
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
وٕن ُأضمرة اخلطقة مقت ,وًمذًمؽ دمسد يمؾؿة اهلل ًمقت ِ
يؽقن ً
َّ
ىماسمال ًمؾؿقتَّ :
َّخذ ًمـػسف
اًمصادر ودّ آدم يمان سماعمقت,
ٕن احلُؽؿ اإلهلل ّ
َّ
ضمسدً ا ً
ىماسمال ًمؾؿقت يستطقع أن ُيؼدِّ مف ومدا ًء قمـ اإلكسان ,يؼقل اًمؼدِّ يس أثـاؾمققس« :وإذا رأى (اًمؽؾؿة) َّ
أن ومساد اًمبنمية ٓ ُيؿؽـ أن
يتحؿؾ (اًمؽؾؿة) اعمقت ٕنَّف همػم مائت ,وٕنَّف اسمـ أب ,هلذا أظمذ ًمـػسف ضمسدً ا ىما ًسمال
ُيب َطؾ ّإٓ سماعمقت يمنمط ٓزم ,وأنَّف ُمستحقؾ أن
َّ
ًمؾؿقت ,طمتك ِّ
أجضا:
سماحتاده (سماًمؽؾؿة) اًمذي هق ومقق اًمؽ ُّؾ يؽقن
(دمسد اًمؽؾؿة  .)1 :9ويؼقل ً
ضمديرا أن يؿقت كقاسمة قمـ اًمؽ ُّؾ» ُّ
ً
ً
ستحقال  -يمام ىمدَّ مت ؾماسم ًؼا -أن يؿقت اًمؽؾؿةٕ ,نَّف همػم ىماسمؾ ًمؾؿقت ,ومؼد أظمذ ًمـػسف ضمسدً ا ىما ًسمال ًمؾؿقت طمتك ُيؿؽـ
«و ّحا يمان ُم
(دمسد اًمؽؾؿة ].)6 :21
أن ُيؼدِّ مف يمجسده كقاسمة قمـ اجلؿقع» ُّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .215همػم حمدود:
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
َّ
قضمفة ودّ اهلل همػم اعمحدود هل ظمطقة همػم حمدودة ,ومؾزم أن يؽقن اًمػادي همػم حمدود ,واعمثال اًمدّ ارج قمغم هذا أنَّف ًمق
ٕن اخلطقة اعم ُ َّ
اًمسفقًمة ّ
يتعرض ًمؾػصؾ مـ
َص َػ َع
ٌ
طمؾ هذه اعمشؽؾة ,سمقـام ًمق َص َػ َع هذا اًم ّطاًمب ُمدير اعمدرؾمة ومنكَّف َّ
ـماًمب زمقؾف قمغم وضمفف ,ومؿـ ُّ
ّ
اعمدرؾمة ,وإذا َص َػ َع وزير اًمتَّعؾقؿ وماًمعؼقسمة شمشتدّ  ,أ ّما إذا َص َػ َع رئقس اًمدَّ وًمة َّ
وشمصؾ اًم ُع ُؼقسمة إمم
قضمفة ًمؾدَّ وًمة يمؽ ُّؾ,
ومنن اإلهاكة شمؽقن ُم َّ
دمسد اهلل اًمغػم حمدود ًمػمومع قمؼاب ظمطقة همػم حمدودة .سمؾ ًمػمومع ظمطايا اًمعامل ُيم ّؾف ذم يم ُّؾ زمان ومؽان ,ومػقف حت َّؼؼت
أىمصاهاً .مؼد َّ
ً
وىماسمال ًمؾؿقت ,وسمال ظمطقة ,وسمالهقشمف هق اخلاًمؼ اًمذي يستطقع أن ُيؼدِّ م كػسف ,وهق أىمقى
ِصػات اًمػادي يمامؾة ,سمـاؾمقشمف صار إكساكًا,
ًهلإ شما ًّما صار إكساكًا سمنرادشمف ,ومل يؽمك ؿمقئًا إًمقف ُمّا ُيـتسب إمم اًم َّطبقعة اًمبنمية
ومؾام يمان ً
مـ اعمقت وهمػم حمدود .يؼقل اًمباسما صمقئقومقؾسّ « :
اًمنم إثقؿ وطمدهٕ ,نَّف وإن يمان ً
ما قمدا َّ
ـمػال ومؿع ذًمؽ ُيعرف سملنَّف قمامكقئقؾ»].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .221 ,221وىمد دمد
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
وشمتعجب ماذا
متس إرض,
إكساكًا
َّ
قمظقام ذم مريمز مرمقق حيؽممف اًمـاس وشمـحـل ًمف اهلامات ,وإذ سمف يـحـل ٕؾمػؾ طمتك شمؽاد رأؾمف ّ
ً
يػعؾ هذا اًمرضمؾ اًمعظقؿ ؟ إكَّف يـحـل ًمػمسمط ُؾمقُقر طمذاء ـمػؾ صغػم ىمد يؽقن طمػقده ,ومام اًمذي دومع هذا اًمرضمؾ هلذا اًمتَّـازل ؟ إكَّف

ِ
احلُب .ؾملل اعمؾؽ همػم اعمممـ وزيره اعمسقحل :شمؼقًمقن َّ
ب ومات ,ومام هق اًمدّ اومع هلذا اًمعؿؾ اًمذي يرومضف اًمعؼؾ ؟
وصؾ َ
دمسد ُ
أن اهلل َّ

اًمقزير :أؾملخؽ يا ؾمقدي أن ُمتفؾـل قمدَّ ة أجام وأضمقبؽ قمغم ؾمماًمؽ ,ومقاومؼف اعمؾؽ .وذم يقم ؾمار اعمؾؽ مع وزيره ذم طمديؼة اًمؼرص,
ًمصـاقمقة أمام قمقـل
ًمؾؿر ِّسمقة ومدومعت اًمعرسمة وما هبا ذم ُسمحػمة احاء ا ِّ
وإذ سماعمُر ِّسمقة شمسػم سمعرسمة إمػم َّ
اًمصغػم ,وومجلة أقمطك اًمقزير إؿمارة ُ
اعمؾؽ ,ومامذا ومعؾ اعمؾؽ ؟ ًمؼد أخؼك سمـػسف ذم احاء ّإٓ أنَّف وضمدَ كػسف ِ
حيتضـ ً
متثآ يمامؾ َّ
اًمشبف سماسمـف ,وىمبؾ أن يتؿ َّؾؽف اًمغضب أهع إًمقف
َ َ
اًمقزير ً
قمػقا ؾمقدي اعمؾؽ .ؾماحمـل ٕين ومعؾت هذا ,وملنا اًمذي صـعت اًمتِّؿثال وأوصقت اعمُر ِّسمقة سمنًمؼائف ذم اًمبحػمة متك أذت
ىمائالً :
هلا سمذًمؽ .يا ضمالًمة اعمؾؽ قمـدما ؿمعرت َّ
سملن اسمـؽ يغرق ذم اًم ُبحػمة ,حاذا مل شمُرؾمؾـل أو شمُرؾمؾ أطمد اجلُـُقد إلكؼاذه ؟ اعمؾؽٕ :نَّف اسمـل.
ٍ
راض ومنور .اًمقزير :وهؽذا ُّأُّيا اعمؾؽ ,قمـدما رأى اهلل
أنت شمعؾؿ أنَّـل إكسان ُؿمجاع وٓ أهاب اعمقت ,وأومدي اسمـل سمحقايت وأنا
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ٍ
ِ
ب ومات وىمام ,و َىم َف َر اعمقت وأنؼذكا مـف ,يمؿثؾ مؾؽ وضمد ُضمـُقده مؼفقريـ
وصؾ َ
أوٓده ُّيؾؽقن سماعمقت إبدي أظمذ ؿمؽؾ إكسان ُ
ُّرصة].
اًمق َهمل ومارشمدى ّ
قمدوهؿ ذم ؾماطمة َ
أمام ّ
زي اجلُـُقد ,وىماد احلرب واكترص ,وأهؾؽ اًمعدو اًمؼقي ووهبـا اًمـ َ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .222 ,221وىمال
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
أمرا ٓسمدّ مـف خلالص اًمذيـ قمغم إرض ,ومؾق مل يؽـ ىمد ُوًمِدَ مثؾـا سمحسب اجلسد,
دمسد اًمؽؾؿة وشملنُّسف ً
اًمباسما يمػم ًُّمس اًمؽبػمً« :مق يمان ُّ
طمرر ـمبقعة اإلكسان مـ اًمقصؿة اًمتل أصاسمتفا مـ آدم ,وما يمان ىمد ـمرد اًمػساد مـ
حا يمان ىمد اؿمؽمك ذم اًمذي ًمـا ,وسماًمتازم حا يمان َّ
سمتجسد آسمـ اًمقطمقد .اًمذي
أجضا« :مل يؽـ ُهـاك وؾمقؾة أظمرى ًمزقمزقمة ُؾمؾطان اعمقت ّإٓ ومؼط
أضمسادكا» (ود كسطقر  .)1 :1وىمال ً
ُّ
اىمتـك ًمـػسف ضمسدً ا ً
اخلاص اًمذي هق احلقاة» (
ىماسمال ًمؾػساد (ًمؾؿقت)ً ..مؽل يستطقع سمؽقكف هق كػسف احلقاة أن يزرع ذم اجلسد امتقازه
ّ
أجضا« :يمقػ يمان ُيؿؽـ ًمإلكسان اًمذي حتت ُؾمؾطان اعمقت أن يستعقد
اعمسقح واطمد  .)1352 :75ويؼقل اًمباسما يمػم ًُّمس اًمؽبػم ً
اخلُ ُؾقد ,يمان ٓسمدّ أن يدظمؾ ضمسده اعمقت ذم ذيمة ُىم َّقة اهلل اعمُحققة .أ ّما ُىم َّقة اهلل اعمُحقّقة ومفل اًم ُّؾقهمقس "اًمؽؾؿة" وطمقد أب» (شمػسػم
ًمقىما ].)19 :22
َّجسد اإلهلل  -صـِّ [ .222
آحتاد سماهلل :مل
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
ٕن ِّ
آحتاد اعمطؾقب هق َّ
قزمَّ « :
أن
َّجسد رومع اخلطقة ومؼط ,سمؾ ِّاحتاد اهلل سماإلكسان ,ومقؼقل اًمباسما أثـاؾمققس َّ
يؽـ اهلدف مـ اًمت ُّ
اًمر ُؾم ّ
تجسد يصـع ِّاحتا ًدا سملم ما هق إكسان سمطبقعتف وسملم ما هق إهل سمطبقعتف» (ودّ أريقؾمقلم  .)81 :2ويؼقل اًمباسما يمػم ًُّمس اًمؽبػم
اًمؽؾؿة اعم ُ ِّ
أن مبادرة اًمصؾح ضماءت مـ اهلل ًمؽقام يت ِ
ِ
َّحد سماإلكسانَّ « :
هت وصارت ذم ىمبضة اعمقت وؾماد قمؾقفا اًمػساد,
ُّ
َّ ُ
إن اًم َّطبقعة اإلكساكقة ُأ َ
يتؿ ًمؼاء سملم اهلل واإلكسان ,دمد ومقف مجقع اعمشايمؾ اًمؼائؿة سملم إثـلم
ًمذًمؽ ومؿـ ا َّ
ًمرضوري ًمؽل شمؼقم قمالىمة ضمديدة ٓ ُّيدّ ها اًمػساد أن ّ
طم َّؾفا اًمـِّفائل وإظمػم ,ومؽان ّ
احلؾ اإلهلل َّ -
اًمصاًمح وطمده  -أن يلظمذ ًمـػسف ضمسدً ا مـ هذه اًم َّطبقعة اًمػاؾمدة ,وجيعؾف
ٕن اعمُبادرة سمقد ّ
واطمدً ا مع ٓهقشمف ذم ِّاحتاد ٓ اكػصال ومقف أو اظمتالط ,مثؾ ِّاحتاد اًمـار سماحلديد»].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .223وما أمجؾ شمشبقف
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
كقاومة إنبا راومائقؾ إؾمؼػ اًمعام قمـدما ؿم َّبف ُؾم ُؼقط آدم سماعمصباح اًمذي اكؼطع قمـف اًمتَّقار اًمؽفرسمائل ,ومال شمقضمد أجَّة وؾمقؾة أظمرى ًمعقدة
وأي شمقار آظمر أو أي ومقًمت آظمر ًمـ يـجح ذم إقمادة اإلكارة ,وهؽذا اإلكسان ًمؽقام
اإلكارة ًمؾؿصباح ّإٓ سمعقدة كػس اًمتَّقار اًمؽفرسمائل ًمفّ ,
يعقد إمم طماًمتف إومم اعمُـػمة ٓ يصؾح أن ُيعقده كبل وٓ مالك ,سمؾ ٓسمدّ أن َّ
وأجضا قمؿؾقة
يتقمم اخلاًمؼ كػسف إقمادة ظمؾؼتف اًمتل ومسدتً ,
َّجسد اًمتل ومقفا َّاحتد اًمالهقت «اًمؽفرسماء» سماًمـاؾمقت «اعمصباح» وملواء ًمـا اعمسقح كقر
شمقصقؾ اًمتَّقار اًمؽفرسمائل ًمؾؿصباح شمُشبف قمؿؾقة اًمت ُّ
اًمعامل ـمريؼ اعمؾؽقت].
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َّجسد اإلهلل  -صـً[ .225مؼد أضمفدكا
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
يمثػما وكحـ كبحث قمـ أجَّة وؾمقؾة ًمـجاشمـا ,وًمؽـَّـا كُعؾـ ومشؾـا ا َّ
سماًمػؿ اعمؾقان أنَّف ٓ ـمريؼ
ًمذريع ,وكعؽمف
ّ
أنػسـا ذم اًمدَّ رس ّ
اًمساسمِؼ ً
دمسدك يا إهلـا احلل ومقشمؽ اعمُحقل قمغم ظمشبة اًمعارً .مؼد ُدؾمت اعمعرصة وطمدك ومـ اًمشعقب مل يؽـ معؽ أطمد.
خلالصـا ؾمقى ُّ
دمسد وشملنَّس وصار إكساكًا
َّجسدَّ .
هذا ما طمدث ,ومقا ًمػرطمة اإلكسان .يا ًمػرطمة اإلكسان ًمقس سمخالصف ومؼط سمؾ سمؿح َّبة اهلل اًمتل دومعتف ًمؾت ُّ
َّجسد وهق
مثؾـا حيؿؾ ضمسدً ا مـ كػس قمجقـتـا اًمبنميةً .مؼد ؾمؿعت سملذكاي أبقـا احلبقب اًم ُؼ ُّؿص سمقشقي يمامؾ ذم أطمدى قمظاشمف قمـ اًمت ُّ
وحيس َّ
يتلمؾ ذم اًمؽاهـ وهق ىمائؿ ُي ِّ
سملن اهلل صار إكساكًا
دمسد وشملنَّس وؿماهبـا ذم يمؾ رء ما ظمال اخلطقة وطمدها»,
ّ
صكم أمام اعمذسمحَّ « :
َّ
ومرطما أمام اعمذسمح].
مثؾـا مـ أضمؾـا ,ومال يسعف إَّٓ أن يرىمص ً
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .227وىمال اًمؼدِّ يس
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
يمػم ًُّمس إورؿمؾقؿل إكَّف ٓ ظمالص ًمـا إن ُيمـّا ٓ كعؽمف َّ
سملن اًمالهقت َّاحتد سماًمـاؾمقت «ومؾق يمان اعمسقح هق اهلل  -يمام هق يمذًمؽ طم ًؼا -
سماعمرة إن ُيمـّا كرومض آقمؽماف َّ
سملن اًمالهقت ومقف
دون أن يلظمذ ًمـػسف ـمبقعة سمنمية ,ومنكَّـا كصػم ُهمرسماء قمـ اخلالص .وٓ ظمالص ًمـا َّ
مت ِ
َّحد سماًمـاؾمقت» (مؼال ً 12مؾؿققمقفملم)].
ُ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .227 ,226وقمؼقدة
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
َّجسد يتق َّىمػ أمر ظمالصـا ؟ حاذا ؟ َّ
ٕن اًمسقد اعمسقح هق اًمقؾمقط اًمقطمقد سملم
َّجسد ذم ُمـتفك إمهقة ,ومبـا ًء قمغم إيامكـا ا َّ
ًمصحقح سماًمت ُّ
اًمت ُّ
اهلل واإلكسان ,ومقؼقل اًمؼدِّ يس يمػم ًُّمس اًمؽبػم« :ومفق (اعمسقح) ُيعتؼم واطمد مـ اصمـلم ,ومفق اسمـ واطمد ,ىمد اضمتؿعت إًمقف َّ
واحتدت ومقف ,ذم
شمصقرها ,ومؾفذا
ُؽقكا وطمدة واطمدة سمطريؼة ٓ ُيؿؽـ ُّ
ؿمخصف اًمقاطمد سمطريؼة ٓ شمُقصػ وٓ شمُػحص اًم َّطبقعتان اإلهلقة واًمبنميةً ,مت ِّ
ووطمد داظمؾ كػسف ا َّ
ًمشقئلم اًمؾذيـ يماكا ُمتباقمديـ ضمدً ا إطمدامها قمـ أظمر,
اًمسبب ً
أجضا ُيعتؼم هق اًمقؾمقط سملم اهلل واًمـاسٕ ,نَّف ىمد مجع َّ
َّ
واًمؾذيـ يمان يػصؾ سمقـفام هقة قمظقؿة ,أقمـل اًمالهقت واًمـاؾمقت ,ومؼد أفمفرمها ُجمتؿعلم ومت ِ
َّحديـ ذم كػسف ,وسمذًمؽ رسمطـا سمقاؾمطة
ُ َّ
ُ
كػسف مع اهلل أبقف» (ذم اًمثاًمقث ].)1
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .371 ,369مـ
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
ِ
اًمصؾقب هق اًمـاؾمقت اعمحدود ,ومؽقػ يؼدر اعمحدود أن يرومع ظمطايا همػم
صػات اًمػادي أن يؽقن همػم حمدود ,واًمذي مات قمغم َّ
حمدودة ؟ ج :اًمـاؾمقت اًمذي شمل َّخؿ ومات مل يؽـ كاؾمقشمًا ُجمرد ًا .واًمذي صؾِب مل يؽـ إكساكًا قماديا ,وًمؽـَّف يمان مت ِ
َّحد ًا سماًمالهقت اًمغػم
ً
ُ
ُ
َّ
حمدود ,وماًمدم اعمسػقك ,مع أنَّف دم اًمـاؾمقتً ,مؽـَّف ُد ِقم َل دم اهلل سمسبب ِّاحتاد اًمـاؾمقت سماًمالهقت« :يمـقسة اهلل اًمتل اىمتـاها سمدمف» (أع
 ,)28 :21وهلذا ومفق دم همػم حمدودً .مؼد اؾمتقرم اًمعدل اإلهلل طم ّؼف سماًمؽامؾ مـ ؿمخص اًمػادي اًمغػم حمدود ,ومبعد ِّ
آحتاد ٓ جيقز
اًمتَّػرىمة سملم اًمالهقت واًمـاؾمقت يمام رأجـا مـ ىمبؾ ,طمتك َّ
ُص اًمالهقت مـ قمدم اعمحدوديةً« :مقس
أن اإلكجقؾ يـسب ًمؾـاؾمقت ما ُي ّ
ًمسامء» (يق ].)13 :3
اًمسامء ,اسمـ اإلكسان اًمذي هق ذم ا َّ
اًمسامء ّإٓ اًمذي كزل مـ َّ
أطمد صعد إمم َّ
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َّجسد اإلهلل  -صـ[ .211 ,211حاذا مل
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
ًمشقطان ؟ ج :هذا ّ
وطمقاء اًم َّؾذان َؾم َبامها ا َّ
احلؾ اًمبديؾ ٓ يصؾح
جرد يمؾؿة مـف ىمادرة قمغم ر ّد آدم ّ
ومؿ َّ
ُُي ِّؾص اهلل آدم وطمقاء سماًم ُؼ َّقةُ ,
اًمشقطان ومنكَّف مل يلظمذ اإلكسان سماًم ُؼ َّقة ,مل يلظمذ مـ صمامر ا َّ
ًمألؾمباب أشمقة :ما ُأ ِظم َذ سماًم ُؼ َّقة ُيسؽم ّد سماًم ُؼ َّقة .أ ّما َّ
ومؿ
حرمة ,ومل يػتح ّ
ًمشجرة اعم ُ َّ
اًمشقطان ذم إصؾ ٓ يؼدر أن يسبل اإلكسان سماًم ُؼ َّقةَّ ,
حرمة .سمؾ َّ
أن َّ
ٕن اإلكسان ذم محاية
رهمام قمـف ,ومل يدومع إمم ومؿف اًم َّثؿرة اعم ُ َّ
آدم ً
ؾتزما سمطاقمتف .إكَّام أؾمؼط ا َّ
همقشمـل ومليمؾت» (شمؽ :3
ًمشقطان اإلكسان سماحلقؾة واعمؽر واًمدَّ هاء واخلداع واًمغقاية «احلقة َّ
اًمؼدير ـماحا يمان ُم ً
أجضا ,ومؾق ر َّد اهلل اإلكسان سماًم ُؼ َّقة َّ
 ,)13ويمام َّ
ومنن هذا ُيعتؼم ودّ قمدل اهلل اًمؽامؾ].
أن اهلل يمامؾ ذم ُىم َّقشمف ومفق يمامؾ ذم قمدًمف ً
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .215 ,214اهلل
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
همػقر رطمقؿ ,ومؾامذا مل ُيسامح آدم وشمـتفل اعمشؽؾة ؟ ج :وهذا ّ
أجضا ذم قمدًمف,
احلؾ ٓ يصؾح ًمألؾمباب أشمقة :اهلل يمامؾ ذم رمحتف ويمامؾ ً
ومنن هذا يتعارض مع قمدًمفً ,مؼد َّ
ومؾق ؾمامح آدم َّ
اًمس ُؼقط مثؾ احلؽؿة
طمذر اهلل آدم مـ إيمؾ مـ اًمشجرة ,وأقمطاه يمؾ ُم ِّ
ؼقمات قمدم ُّ
اًمروطمل ,وإيمؾ مـ مجقع أؿمجار اجلـَّة سماؾمتثـاء هذه َّ
ّ
اًمشجرة ومؼط ,ومعـدما ُُيطئ آدم وٓ يـال اًمعؼقسمة اًمتل
واًمشبع سمخاًمؼف واًمػرح ُّ
وهمػم أىمقاًمف َّ
ؾمبؼ أن ومروفا اهلل قمؾقف َّ
ومنن هذا ُيعتؼم كقع مـ اًمـَّؼص ,ومؽقػ
ومنن هذا ُيعتؼم ودّ اًمعدل اإلهللً .مق كاىمض اإلكسان كػسف َّ
يـؼض اهلل أىمقاًمف ؟! «ًمقس اهلل إكسان ومقؽذب .وٓ اسمـ إكسان ومقـدم .هؾ يؼقل وٓ يػعؾ أو يتؽؾؿ وٓ يػل» (قمد « ,)19 :23هؾ اهلل
وأما ؿمجرة معرومة اخلػم َّ
واًمنم ومال شمليمؾ مـفا» ,ومل يؽتػ
ّ
يعقج اًمؼضاء أو اًمؼدير يعؽس احلؼ» (أي  ,)3 :8هؾ يؼقل اهلل ٔدمّ « :
اهلل هبذه اًمقصقة سمؾ أووح ًمف مغ ّبة اعمخاًمػةٕ« :نَّؽ يقم شمليمؾ مـفا مقشمًا متقت» (شمؽ  ,)18 :2وقمـدما يليمؾ اإلكسان ينع إًمقف اهلل
ً
ىمطَّ ,
ىمائال :إيف يا آدم ؟! هؾ أنت صدىمت يمالمل ؟! أنـل يمـت ُأظمقػؽ ومؼطً ,مؽـَّؽ ًمـ َشمر اعمقت ّ
ٕن مقشمؽ ودّ رمحتل اًمغػم حمدودة,
ُؽرر ومعؾتؽ َّ
اًمشـعاء صماكقة ًمؽقام أطمبؽ  ..هؾ ُيعؼؾ هذا ؟!]
أذهب يا آدم ًمـ متقت .ومؼط ٓ شم ِّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .119-117ىماكقن
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
ب قمؾقف ىمبؾ ّ
اإليامن إثـاد ,وضماء ومقفّ « :
يتؿسؽ سماإليامن اجلامع اًمعا ّم ًمؾؽـقسة اعمسقحقة.
يمؾ مـ اسمتغك اخلالصَ ,و َضم َ
يمؾ رء أن َّ
ّ
يمؾ مـ ٓ حيػظ هذا اإليامن دون إومساد ُّيؾؽ هاليم ًا أبدي ًا .هذا اإليامن اجلامع هق أن كعبد ً
ًهلإ واطمد ًا ذم صماًمقث ,وصماًمقصم ًا ذم شمقطمقدٓ .
واًمروح اًم ُؼدُ س
وًمؾروح اًم ُؼدُ س أىمـقم ًا .وًمؽـ أب وآسمـ ُّ
كؿزج إىماكقؿ ,وٓ كػصؾ اجلقهر .إن ًممب أىمـقم ًا ,وًمالسمـ أىمـقم ًاُّ ,
اًمروح اًم ُؼدُ س .أب همػم خمؾقق ,وآسمـ همػم
ٓهقت واطمد ,وجمد ُمتساوي ,وضمالل أبدي مع ًا .يمام هق أب ,يمذًمؽ آسمـ ,يمذًمؽ ُّ
واًمروح اًم ُؼدُ س همػم حمدود .أب همدي ,وآسمـ
واًمروح اًم ُؼدُ س همػم خمؾقق .أب همػم حمدود ,وآسمـ همػم حمدودُّ ,
خمؾققُّ ,
واًمروح اًم ُؼدُ س همدي .وًمؽـ ًمقس صمالصمة همديلم ,سمؾ همدي واطمد .ويمذًمؽ ًمقس صمالصمة همػم خمؾقىملم ,وٓ صمالصمة همػم
همديُّ ,
واًمروح اًم ُؼدُ س واسمط ّ
اًمؽؾ ,وآسمـ واسمط ّ
حمدوديـ ,سمؾ واطمد همػم خمؾقق ,وواطمد همػم حمدود .ويمذًمؽ أب واسمط ّ
اًمؽؾ.
اًمؽؾُّ ,
اًمؽؾ ,سمؾ واطمد واسمط ّ
وًمؽـ ًمقسقا صمالصمة واسمطل ّ
واًمروح اًم ُؼدُ س إهل .وًمؽـ ًمقسقا صمالصمة آخفة سمؾ
اًمؽؾ .وهؽذا أب إهل ,وآسمـ إهلُّ ,
رب واطمد .ويمام َّ
أن احلـؼ اعمسقحل
رب .وًمؽـ ًمقسقا صمالصمة أرسماب سمؾ ّ
واًمروح اًم ُؼدُ س ّ
رب ,وآسمـ ّ
إهل واطمد .وهؽذا أب ّ
ربُّ ,
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سملن ًّ
ُيؽ ِّؾػــا أن كعؽمف َّ
ورب .يمذًمؽ اًمدِّ يـ اجلامـع ما يـفاكا قمـ أن كؼقل سمقضمقد صمالصمة آخفة وصمالصمة أرسماب.
يمال مــ إىماكقؿ سمذاشمف إهل ّ
واًمروح اًم ُؼدُ س
ومأب همػم مصـقع مـ أطمد ,وٓ خمؾقق ,وٓ مقًمقد .وآسمـ مـ أب وطمده ,همػم مصـقع ,وٓ خمؾقق ,سمؾ مقًمقد ًاُّ .
مـ أبً ,مقس خمؾقىم ًا ,وٓ مقًمقد ًا ,سمؾ ُمـبثؼ ًا .ومنذن ,أب واطمد ٓ صمالصمة أباء ,واسمـ واطمد ٓ صمالصمة أبـاء ,وروح ُىمدُ س واطمد ٓ صمالصمة
أرواح ُىمدُ سً .مقس ذم هذا اًم ّثا ًُمقث مـ هق ىمبؾ همػمه أو سمعده ,وٓ مـ هق أيمؼم وٓ أصغر مـف .وًمؽـ مجقع إىماكقؿ همديقن مع ًا
و ُمتساوون .وًمذًمؽ ذم مجقع ما ُذيمر جيب أن كعبد اًمقطمداكقة ذم صماًمقث ,واًم ّثا ًُمقث ذم وطمداكقة .إذن ,مـ ؿماء أن ُيؾص قمؾقف أن يتليمَّد
سمتجسد ر ّسمـا يسقع اعمسقحَّ .
ُؼر
هؽذا ذم اًم ّثا ًُمقث .وأجض ًا يؾزم ًمف اخلالص أن يممـ يمذًمؽ سملماكـة
ٕن اإليامن اعمُستؼقؿ هق أن كممـ وك ّ
ُّ
َّ
سملن رسمـا يسقع اعمسقح ,اسمـ اهلل ,وهق إهل وإكسان .هق إهل مـ ضمقـهر أب ,مقًمقد ىمبؾ اًمدُّ ُهقر ,وإكسان مـ ضمقهر أ ّمف ,مقًمقد ذم هذا
اًمدَّ هر .إهل شما ّم وإكسان شما ّم ,يمائـ سمـػس كاـمؼة وضمسد سمنميُ .مساوي ًممب سمحسب ٓهقشمف ,ودون أب سمحسب كاؾمقشمف .وهق أن
ًهلإ وإكساك ًا ,إكَّام هق مسقح واطمد ٓ اصمـان .وًمؽـ واطمدً ,مقس سماؾمتحاًمة ٓهقشمف إمم ضمسد ,سمؾ ِّ
يؽقن ً
سماحتاد اًمـاؾمقت إمم اًمالهقت.
واطمد ذم اجلُؿؾة ٓ ,سماظمتالط اجلقهر ,سمؾ سمقطمداكقة إىمـقمٕ .نَّف يمام َّ
أن اًمـَّػس اًمـّاـمِؼة واجلسد إكسان واطمد ,يمذًمؽ اإلهل واإلكسان
مسقح واطمد .هق اًمذي شمل َّخؿ ٕضمؾ ظمالصـا ,وكزل إمم اهلاوية (أي مؽان إرواح) ,وىمام أجض ًا ذم اًمققم اًمثاًمث مـ سملم إمقات.
اًمضاسمط ّ
اًمؽؾ .ومـ ُهـاك يليت ًمقديـ إطمقاء وإمقات .اًمذي قمـد جمقئف يؼقم أجض ًا
اًمسامء ,وهق ضماًمس قمـ يؿلم أب ّ
وصعد إمم َّ
اًمسقئات
مجقع اًمبنم سملضمسادهؿ ,ويعطقن طمساسم ًا قمـ أقمامهلؿ
اخلاصة .وماًمذيـ ومعؾقا ّ
َّ
اًمصاحلات يدظمؾقن احلقاة إبدية ,واًمذيـ قمؿؾقا َّ
يدظمؾقن اًمـار إبدية .هذا هق اإليامن اجلامع ,اًمذي ٓ يؼدر اإلكسان أن ُيؾص سمدون أن يممـ سمف سملماكة ويؼلم»].
جسد اإلهلل  -صـ[ .252ا َّدقمك
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًم َّت ُّ
اإلسمققكققن َّ
أن مريؿ اًمعذراء وًمدت يسقع اإلكسان ,ومفق ُجم َّرد إكسان ٓ همػم ,وؾمار يسقع ذم وصايا اهلل طمتك سمؾغ اًمثالصملم مـ قمؿره,
وذم اًمثالصملم أثـاء قمامده مـ يقطمـا كزل قمؾقف اعمسقح (اًمالهقت) ومدُ قمل يسقع اعمسقحَّ ,
وفمؾ ُيدم و ُيع ِّؾؿ و ُيرؿمد َّ
اًمشعب ويصـع
وشملؾمك اهلل قمغم يسقع اًمذي ُيؼاد ًمؾؿقت وهق سمريء ,وملؾمؼط ؿمبفف
ًمؾصؾب ,ومػارىمف اعمسقح َ
شمعرض َّ
اًمسامءَّ ,
وص َعدَ إمم َّ
ُمعجزات طمتك َّ
ًمسامء].
قمغم آظمر ,ورومع يسقع إمم ا َّ
َّجسد اإلهلل  -صـً[ .236مقست
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
اًم ُغـُقؾمقة مذه ًبا واطمدً ا ,وًمؽـَّفا مذاهب ؿمتَّك دمؿع سملم اعمسقحقة واًمقفقدية واًمقصمـقة وإومؽار اًمػؾسػقة اهل ِّؾقـقة ,وًمؽـ مجقع هذه
ذ وكجاؾمة وظمطقة ,واإلهل اًمعظقؿ ُم َّـزه قمـ آشمصال سماحا َّدةً ,مذًمؽ ومفق مل ُيؾؼ اًمعامل إكَّام صدر مـف آخفة
اعمذاهب شمـظر ًمؾام َّدة قمغم َّأَّنا ّ
أظمرى ,وأيمثر هذه أهلة ُسمعدً ا قمـف هق اإلهل اًمذي اشمَّصؾ سماحا َّدة وظمؾؼ اًمعامل ,واقمتؼدوا َّ
أن إرواح يماكت مقضمقدة ذم قمامل ؾماموي ُمـػم,
وًمؽـَّفا ؾمؼطت ومجلة إمم إرض وأصبحت ؾمجقـة اجلسد احا ّدي ,وحتتاج إمم مـ ُُي ِّؾصفا ,واخلالص يليت قمـ ـمريؼ اعمعرومة ,ومـ
«همـقؾمقس»  gnosisأي معرومة ,واًم ُغـُقؾمققن هؿ أصحاب اعمعرومة ,وسماعمعرومة يعرف اإلكسان ُأ ُصقًمف ,ويعرف مـ هق ,ويعرف يمقػ
ُي ُؾص .وقمـدما دظمؾ سمعض اًم ُغـُقؾمقلم إمم اعمسقحقة ,وىمػ أمامفؿ اًمتَّجسد طمجر قمثرة ,إذ يمقػ يت ِ
َّحد اًمالهقت اعم ُ َّـزه قمـ احا َّدة
ُّ
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سماجلسد احا ّدي ,وًمذًمؽ ا َّدقمقا َّ
َّجسد ,وومصؾقا اًمسقد
اًمسامء ,وسمذًمؽ أنؽروا اًمت ُّ
سملن ضمسد اعمسقح ًمقس هق ضمسدً ا ما ِّدي ًا ,إكَّام كزل مـ َّ
اعمسقح قمـ سمنميتف ,واسمعدوا اهلل قمـ آشمِّصال سماًمعامل].
َّجسد اإلهلل  -صـ.241 ,239
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
[وماًمـتقـس :وهق مـ اًم ُغـُقؾمقلم ,وذم اًمغاًمب هق ُمقاـمـ مرصي مـ أصؾ ُّيقدي ,و َد َر َس اًمػؾسػة ذم اإلؾمؽـدرية قمغم يدّ سمازًمقدوس
ب إمم روما ظمالل اًمػؽمة 161-138م وقم َّؾؿ ُهـاك ,ويمان رضم ً
ؼتدرا ذم اًمؽالم ويؿتاز سماًمػصاطمة سمحسب
صمؿ َذ َه َ
ال ُم ً
اًمسقريّ .
اًم ُغـُقد ُّ
اكشؼ قمـ اعمسقحقة ,ووماًمـتقـس ًمف ومؾسػتف اًم ُغـُقؾمقة ذم آكبثاىمات
ؿمفادة شمرشمؾقان ,وذم روما َـم ِؿ َع ذم إؾمؼػقة ,وقمـدما مل حيصؾ قمؾقفا ّ
اإلهلقة ووطمدة اًمقضمقد].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .241وأنؽر
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
َّجسد وىمال َّ
ومر سمجسد اًمعذراء مثؾ ُم ُرور احاء مـ اًم َّثقب ,أو ُم ُرور اًمـُّقر مـ إضمسام
ًمسامء َّ
إن ضمسد اعمسقح ك ََز َل مـ ا َّ
وماًمـتقـس اًمت ُّ
اًمش ّػاومة ,ومل َّدقمك َّ
َّ
أن ضمسد اعمسقح مل يؽـ ضمسدً ا ما ِّد ًّيا ًمؽـَّف يمان مـ ضمقهر ؾماموي مـ اعمـاـمؼ اًم ُعؾقا ,وقمـد ِقمامده َّاحتد سمف اعمُخ ِّؾص اًمذي
مـ اًمبؾػموما ,واؾمتؿر معف طمتك حلظة آٓمف ,وىمال وماًمـتقـس َّ
إن اخلالص مـ احا َّدة يليت سماعمعرومة اًمتل ُيعؾـفا اًمسقد اعمسقح ًمإلكسان,
ِ
اًمسعادة إبدية( .ب) احلققاكِ ُّققن
اًمروطم ُّققنُ :
وهؿ وماًمـتلم وأتباقمف اًمذيـ ؾمقـاًمقن َّ
وىمسؿ وماًمـتقـقس اًمـاس إمم صمالث مراشمب( :أ) ُّ
َّ
واجلسديقن :اًمذيـ ًمق شماسمقا ؾمقؽقن هلؿ كصقبا ذم ومردوس ديؿرج( .ج) اًم َّؾ ِ
ِ
حؿقُّقن أو احا ِّد ُّيقن :وهمٓء ُمـتخبقن ًمؾجحقؿ .وىمد أؿمار
ً
ُّ
إًمقف اًمؼدِّ يس أثـاؾمققس قمـدما ىمالّ « :
اًمسامء ,ومل ي ُؼؾ إكَّف مـ مريؿ اًمعذراءَّ ,
يمؾ مـ اقمؽمف َّ
ومنن اًمؽـقسة
سملن ضمسد ؾمقدكا كزل مـ َّ
اعمُؼدَّ ؾمة حترمف»].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .236وفمفرت
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
اًمدُّ وؾمقتقة  Decestiomيمنطمدى اًم َّطقائػ اًم ُغـُقؾمقة ,وهل ُمشتؼة مـ يمؾؿة  Dekeoأي يظفر ,وما َّدقمقا َّ
أن ضمسد اعمسقح ًمقس ضمسدً ا
طمؼقؼقًا ,وًمؽـَّف فمفر مثؾ ضمسد طمؼقؼل ًمف حلؿ وقمظؿ ,وفمفر يملنَّف جيقع ويعطش ويشعر سمإمل واحلزن ,وًمؽـ ذم احلؼقؼة  -سمحسب
ِ
شمؿ ايمتشاف مؽتبة
ُّ
شمصقرهؿ  -هق ُجم َّرد ظمداع ,وأنَّف ضمسد ؿمبحل مم َّىمت .واكتنمت اًم ُغـُقؾمقة ذم ؾمائر إىمطار ,وذم قمام 1945م ّ
ُهمـُقؾمقة زاظمرة ذم كجع محّادي شمشؿؾ  51خمطق ًـما ,مـفا إكجقؾ احلؼقؼة ,وإكجقؾ شمقما ,وإكجقؾ ومقؾ ُّبس ,واًمؼقامة].
َّجسد اإلهلل  -صـّ [ .237أما احاكقية
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
ومنَّنا شمُعدّ َّ
شمتؽقن مـ قمامل اًمـُّقر وقمغم رأؾمف اإلهل اًم َّطقب مع مالئؽتف,
اًمشؽؾ إظمػم ًمؾ ُغـُقؾمقة ,وإؿمدّ ُظم ُطقرة ,وكادى ماين سم ُثـائقة َّ
َّ
اًمسقطرة قمؾقفا أي إسمؾقس ,واإلكسان كػسف ُضمزء مـ قمامل اًم ُّظؾؿة وضمسؿف
وقمامل اًم ُّظؾؿة واحا َّدة قمغم رأؾمف اًم ُؼ َقى اًمقطمشقة اًمتل ٓ ُيؿؽـ َّ
اًمنميرة ,وأ َّدقمك َّ
اًمشؿس ٕنَّف يسؽـ ذم َّ
أن اعمسقح هق اسمـ اإلكسان إول ,وهق روح َّ
ُضمزء مـ احا َّدة ِّ
اًمشؿس سمؼقشمف وذم اًمؼؿر
سمحؽؿتف].
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َّجسد  -اجلزء اًمثاًمث
أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث اًمت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .238 ,237ور ّد
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
اًمباسما أثـاؾمققس قمغم احاكقيلم ً
ىمائال« :اًمذي يؼقل َّ
اًمسامء وًمقس هق مـ مريؿ اًمعذراء ,أو أنَّف اؾمتحال اًمالهقت
إن ضمسد ا ًَّمرب كزل مـ َّ
أن ٓهقت آسمـ شملخؿ ,أو َّ
شمغػم ,أو َّ
ًمؾرب همػم مسجقد ًمف يملنَّف ضمسد إكسان ومؼط ,وٓ
إمم اًمـاؾمقت ,أو اظمتؾط معف أو َّ
أن اجلسد اًمذي َّ
اًمرب اإلهل ,ومفذا اًمؽـقسة اعمُؼدَّ ؾمة ُحترمف»].
يؼقل أنَّف مسجقد ًمف ٕنَّف ضمسد َّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .242 ,241ماين:
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
ِ
صمؿ شمـ ََّرص وأراد
ومحررشمف ؾمقدة قمجقز وأنػؼت قمغم شمعؾقؿف ومتع َّؾؿ ّ
ُوًمدَ ؾمـة 239مَ ,
اًمػـ واًم ِّطب واًمػؾسػةّ .
أؾمػما ذم سمالد ومارس َّ
وو َىم َع ً
واًمنم ,وىمال َّ
ؼرب سملم اعمبادئ اعمجقؾمقة واعمسقحقة ,ومـادى سمنهللم أطمدمها إهل ًمؾـُّقر واخلػم وآظمر ًمؾ ُّظؾؿة َّ
إن إهل اًم ُّظؾؿة هق إهل
أن ُي ِّ
اًمقفقد ,وًمذًمؽ رومض اًمعفد اًمؼديؿ اًمذي ذم كظره مـ قمؿؾ إهل اًم ُّظؾؿة ,وووع إكجق ً
ال دقماه «أرشمـ» وىمال إكَّف وطمل اهلل ًمف ,وأ َّدقمك أنَّف
ً
شمؾؿقذا ,وأثـلم وؾمبعلم أؾمؼ ًػا يمام ومعؾ اعمسقح ,وأرؾمؾفؿ ُي ِّ
بنمون
اًمباراىمؾقط اًمذي َوقمَدَ سمف اًمسقد اعمسقح شمالمقذه ,واظمتار ًمف اصمـل قمنم
سماحاكقية ذم سمالد َّ
واًمصلم].
اًمنمق ومقصؾقا إمم اهلـد ِّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .242وكظرت
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ

ِ
ذ ,وًمذًمؽ كادوا َّ
أتؿ اعمسقح رؾماًمتف قماد
ب مل يؾحؼ سمف ّ
سملن ضمسد اعمسقح ظمقازم ,وقمـدما ُصؾ َ
َضر ,وسمعد أن ّ
أي َ َ
احاكقية ًمؾام َّدة قمغم َّأَّنا ّ

واًمسؿؽُ ,
وذب اًم َّؾبـ واخلؿر,
وىمسؿ ماين أتباقمف إمم ُخمتاريـ وؾمامعلم ,وَّنك اعمُختاريـ قمـ أيمؾ اًم ُّؾحقم واًمبقض َّ
اًمسامءَّ .
إمم َّ
ِ
سمؿامرؾمة يمؾ ُصـُقف اًمت ُّ
اًمسامعقن ومؼد ؾمؿح هلؿ سمامتالك اًم ُب ُققت
ومـعفؿ مـ َّ
َّؼشػ اًمتل شمُضعػ اجلسدّ .أما ّ
اًمزواج ,وأوصاهؿ ُ
واًمزواج وأيمؾ اًمؼؾقؾ مـ اًم ُّؾحقم ,وأ َّدقمك ماين اعمؼدرة قمغم ؿمػاء إمراض ,وقمـدما ومشؾ ذم قمالج اسمـ مؾؽ اًم ُػرس ومات إمػم,
َّ
اًمسجـ ,وماؾمتطاع أن ُّيرب إمم ومؾسطلم ,وسمدأ يـنم شمعاًمقؿف ,ومطردوه مـ ُهـاك ومذهب إمم اجلزيرة اًمعرسمقة ,وؾمؿع سمذًمؽ
أخؼاه اعمؾؽ ذم ِّ
مؾؽ ومارس ومؼبض قمؾقف وؾمؾخ ضمؾده وهق طمل ,وأخؼك ضمسده ًمؾقطمقش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .175يمان ماين قمبد ًا
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
صمؿ اؿمؽمشمف أرمؾة همـقة ,وا َّدقمك أنَّف رؾمقل يسقع اعمسقح ,وكادى ماين سمعؼائد اًم ُػرس ,مثؾ وضمقد
سماؾمؿ «يمقيقؽ» ,قماش ذم سمالد ومارسّ ,
إهللم ,أطمدمها ًمؾخػم واًمثاين َّ
شمعفد ماين سملنَّف ىمادر أن يشػقف و ُيؼقؿف
ًمؾنم ,وأنؽر ماين ىمقامة إمقات ,وقمـدما ُأصقب اسمـ مؾؽ اًم ُػرس َّ
سمؿحاوًمة ًمؾفرب ,وًمؽـ اعمؾؽ أقماده إمم ؾمجـف َّ
وقمذسمف
اًمسجـ ,وىمام ماين ُ
مـ مروف ,وًمؽـَّف ومشؾ ذم هذا ,ومؼبض قمؾقف اعمؾؽ وأودقمف ِّ
وشمتؾخص سمدقمة ماين ذم َّ
َّ
اًمروح اًم ُؼدُ س ًمقس هق روح اهلل ,إكَّام هق ُىم َّقة إهلقة ُمـتنمة ذم اًمؽقن
قمذاسم ًا أخقامً طمتك طمؽؿ سمسؾخ ضمؾده.
أن ُّ
يم ّؾف ,أو هق ما َّدة طمقَّة ّسمراىمة ُمـتنمة ذم ّ
يمؾ اجلؾد اعمحقط سملروـاُ ,يـعش كػقس اًمبنم و ُيبفجفا ,وأنؽر ماين َّ
اًمروح اًم ُؼدُس هق أىمـقم
أن ُّ
احلقاة ذم ّ
اًمذات اإلهلقة].
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َّجسد  -اجلزء اًمثاًمث
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َّجسد اإلهلل  -صـ[ .238ماريمققن
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
ُ :Markionوًمِدَ ذم مديـة ؾمقـقب قمغم ؿماـمئ اًمبحر إؾمقد ؿمامل شمريمقا كحق ؾمـة 121م ,ويمان أبقه أؾمؼ ًػا قمغم اعمديـة ,ومؽم َّسمك
ماريمققن داظمؾ أهة مسقحقة ,ويمان ُؿمعؾة مـ َّ
ًمؾزهد واًمت ُّ
َّؼشػ وطمقاة اًمتّلمؾ .يمام أنَّف قمؿؾ ذم اًمتِّجارة ويمان
اًمذيماء ,سماإلواومة إمم حم َّبتف ُّ
ومؽقن صمروة وخؿة ,وًمؽـ سمسبب اكحراومف قمـ اإليامن اًمؼقيؿ اظمتؾػ معف أبقه إؾمؼػ وطمرمف مـ
ًمف قمدَّ ة ُؾم ُػـ شمعؿؾ ذم جمال اًمـَّؼؾَّ ,
وشمؼمع سمؿبؾغ يمبػم ًمؾؽـقسة ,وًمؽـ قمـدما ّ
ؿمؽ
آؿمؽماك معف ذم اًمصالة ,ومذهب إمم مديـة روما ؾمـة 141مُ ,
وهـاك زاول كشاـمفَّ ,
شمؼمع سمف مـ مال ؾمـة 144م].
اعمممـقن ذم َّ
صحة إيامكف ـمؾبقا مـف ً
إىمرارا مؽتق ًسما سماإليامن ,ومايمتشػقا والًمف وطمرمقه ,ور ُّدوا ًمف ما َّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .239 ,238شملثَّر
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
اًمنياين ذم روما ,وًمؽـَّف مل يؽـ ُهمـُقؾم ًقا ومؾؿ يممـ سمآكبثاىمات
ماريمققن سماًم ُغـُقؾمقة سمسبب شمر ُّدده قمغم مدرؾمة «هدون» اًم ُغـُقد ُّ
اًمسامئققن اخلاًمدون) ,شمؾؽ إمقر اًمتل ُيريمِّز قمؾقفا
وإؾماـمػم واعمؾء واًمبؾػموما (مسؽـ أو مؾء اًمالهقت) وإجقكات (إؿمخاص َّ
سملن اخلالص ّ
سملن اخلالص ًمقس ّ
ًمؾؽؾ سمؾ ٕصحاب اعمعرومة ومؼط كادى هق َّ
اًم ُغـُقؾمققن ,وسمقـام كادى اًم ُغـُقؾمققن َّ
ًمؾؽؾ ,ومل يشغؾ
اًمش ِ
واًمنم واحا َّدة ,وًمؽـ ما ؿمغؾ ومؽره هق اًمػرق ّ
سمؿشؽؾة اخلػم َّ
اؾمع مـ وضمفة كظره سملم إهل يسقع اعمسقح ,وإهل اًمعفد
ماريمققن ومؽره ُ
اًمسامل اًمذي ٓ يعرومف أطمد مـ اًمعاملٕ ,نَّف مل ُيؾؼ اًمعامل وٓ ِصؾة ًمف
اًمؼديؿ ,وسمذًمؽ فمفرت اًم ُّثـائقة ذم ومؽر ماريمققن ذم اإلهل اًمعظقؿ ّ
وإن قمؿؾقة اًمتَّجسد مل شمتؿ سماًمقٓدة مـ سمطـ اًمعذراء إكَّام متت ذم وىمت ِ
سماًمعامل .إكَّام فمفر ومجلة ذم يمػر كاطمقم ذم ؿمؽؾ اعمسقحَّ ,
اًمعامد .أ ّما
َّ
ّ
ُّ
اإلهل اًمثاين ومؾقس هق اإلهل ِّ
اًمنمير ًمؽـَّف اإلهل اًمعادل اًمؼاد هيع اًمغضب إهل اًمقفقد ,وهق اًمذي أثار ؿمعبف قمغم اعمسقح ومؼتؾقه ,وًمذًمؽ
سمشاريت مرىمس ويقطمـا ,ويمؾ ما يت َِّصؾ سماًمعؼائد اًمقفقدية ذم
ف ُمعظؿ اًمعفد اجلديد مثؾ
وأجضا َطم َذ َ
رومض ماريمققن أؾمػار اًمعفد اًمؼديؿً ,
ّ
اًمرقمقية ,وأخػ يمتا ًسما دقماه «اعمُتـاىمِضات» ,أودع ومقف ّ
يمؾ اقمؽماواشمف قمغم اًمعفد اًمؼديؿ ,وىمال َّ
إن
إكجقؾ ًمقىما ,وطمذف ً
اًمرؾمائؾ َّ
أجضا َّ
شمعاًمقؿف َّ
اًمرؾمؾ أنػسفؿ ,وٓ ظمالص ظمارج يمـقستف .وسمعد َطم ْرم ماريمققن ,اؾمتخدم إمؽاكقّاشمف
اًمشخصقة ضمديرة سماًم ِّثؼة أيمثر مـ شمعاًمقؿ ُّ
اًمعؼؾقة واحاًمقة ذم كنم شمعاًمقؿف وأومؽاره ,وسمعد قمنم ؾمـقات اكتنمت يمـقستف ذم أنحاء اًمعامل ,وفم َّؾت ىمائؿة طمتك اًمؼرن اخلامس
اعمقالدي ,و ُيؼال أنَّف ك َِد َم ذم أواظمر طمقاشمف وًمؽـَّف مات ىمبؾ أن يعقد إمم أطمضان اًمؽـقسة إم].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .239ويمان ىمد أختؼك
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
ماريمققن أثـاء طمقاشمف سماًمؼدِّ يس «سمقًمقؽاريقس» شمؾؿقذ يقطمـا احلبقب ,ومسلخف« :هؾ شمعرومـل ؟» ,وملضماسمف سمقًمقؽاريقس« :أقمرف آسمـ
ًمؾشقطان» .وكجح سمقًمقؽاريقس ذم ر ّد اًمؽثػميـ مـ اًمذيـ أو َّؾفؿ ماريمققن ,وىمال َّ
إيمؼم َّ
اًمشفقد يقؾمتلم قمـ ماريمققن أنَّف أىمقى
وأجضا أ َّخػ شمرشمؾقان مخسة يمتب ودّ ماريمققن ,وىمال قمـف اًمؼدِّ يس أثـاؾمققس
اهلراـمؼة ,وووع يقؾمتلم مم ًَّمػ ًا ودّ ُمعتؼداشمف اخلاـمئةً ,
قزم« :أخؿ يؼؾ ماريمققن َّ
اًمسامء ذم ؿمؽؾ إكساين ,وأنَّف مل يؽـ ضمسدً ا طمؼقؼقًا ؟ وماذا ىمال ماين ؟ أخؿ
سملن ضمسد اًمؽؾؿة فمفر وكزل مـ َّ
َّ
اًمر ُؾم ّ
أن اجلسد مل يؽـ ضمسدً ا سمنم ًيا سمؾ ًمف ُصقرة إهلقةَّ ,
يؼؾ َّ
وإن مالحمف يماكت ومؼط إكساكقة ,وًمؽـَّف مل يؽـ ضمسدً ا سمنم ًيا ,سمؾ همري ًبا قمـ اًم َّطبقعة
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َّجسد  -اجلزء اًمثاًمث
أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث اًمت ُّ

اإلكساكقة متا ًما ؟ ًمؼد اظمؽمع همٓء ّ
َّٕنؿ يعتؼدون َّ
أن مصدر اخلطقة هق اجلسد وًمقس آكحراف اًمذي أصاب
يمؾ هذه اًمت ُّ
َّصقراتَّ ,
اإلرادةً .مؼد اكحدر همٓء إمم هذا اًمؽػر»].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .124اعمرىمقكقة :كسبة
يمـقسة اًمؼديسلم مار مرىمس واًمباسما سمطرس :أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث واًمتَّقطمقد وطمتؿقة اًمت ُّ
إمم مرىمققن اًمذي قماش ذم اًمؼرن اًمثاين اعمقالدي ,وكادى سمثالصمة آخفة ,إهل قمادل هق إهل اًم َّتقراة ,وإهل صاًمح هق إهل اًمعفد اجلديد ,وإهل
ذير هق إسمؾقس].
ِّ

ذم ِ
اخلتام ......
اهلل َقم َؾ ِقف َو َؾم َّؾؿ
كسلل اهلل أن يتؼ َّبؾ هذا اًم َع َؿؾ ,وأن يؽقن ظماًمص ًا ًمقضمفف شمعاممُ ,متَّبعلم ومقف هدي كبقـا حمؿد َص َّغم ُ
ؾماهؿ معـا سمدقمؽؿ عمشاريعـا اًمدَّ قمقية ,احلساب اجلاري جلؿعقة ؾمخاء ًمؾخدمات آضمتامقمقة سمرىمؿ ( ,)873179سمبـؽ آؾمتثامر
اًمعريب ,ومرع مديـة كرص ,اًمؼاهرة ,مجفقرية مرص اًمعرسمقة

عمزيد مـ اًمتَّقاصؾ:
 صػحة اجلؿعقة قمغم اًمػقسبقك www.facebook.com/sa5aaa
 اعمُنمف اًمعام جلؿعقة ؾمخاء ,حمؿد ؿماهلم 11211115654217
دوكة شمؼرير http://tqrir.wordpress.com
 شماسمع اعمزيد مـ أقمامًمـا قمغم ُم َّ
شمتؿ اًمصاحلات
احلؿد هلل اًمذي سمـعؿتف ّ
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َّجسد  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

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

ِ
َم ـ ـ ْش ـ ـ ُروع َظ ـ ـص ـ ـر اف ـ ـ ُؽ ـ ـ ُت ـ ـب
ذا ـَة
َ َ

مجعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة

ذـة جمؿقظة ٓباز افدَّ وفقة

ُخالصة ـتاب:
جسد اإلهلل  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة اف َّتثؾقث واف َّتقحقد وحتؿقة اف َّت ُّ
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َّجسد  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

حتذير :مم ِّفػ هذا افؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿغ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .124بدظة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ

ِ
ب وؿام ,وهق افذي َّ
كقئقتقس :اظتز «كقئقتقسش َّ
حؾ ظذ افتالمقذ,
وصؾ َ
دمسد ُ
أن اهلل أؿـق ٌم واحد هق أؿـقم أب ؾؼط ,وهق افذي َّ
و ُد ِظل أتباظف بؿم ِّدل أب].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .124 ,123بدظة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
شابؾققس :وؿد ا َّدظك شابؾققس (أشؼػ باضؾقامس) َّ
أن اهلل ُجم َّرد أؿـقم واحد ٓ ؽر ,وؿـد طفر ذم افعفد افؼديؿ ـخافؼ ,ؾفق ُيدظك
ِ
عزي و ُمؼدِّ س َّ
وحؾ ظذ اف َّتالمقذ ظذ صؽؾ أخسـة كار ُؾ ِدظل
ـؿ ِّ
ثؿ طفر ذم افعفد اجلديد ـػادي ,ؾؾذفؽ ُدظل بآبـ .ثؿ طفر ُ
بأبّ .
وافروح اف ُؼدُ س
بافروح اف ُؼدُ س ,ؾإؿاكقؿ ذم كظر شابؾققس ُجم َّرد تسؿقات أو مظاهر أو دم ِّؾقات ٕؿـقم واحد ,ؾؼد ؿال« :أب وآبـ ُّ
ُّ
وافروح اف ُؼدُ س ٕنَّف اد ُؼدِّ سش.
فقسقا أشامء أؿاكقؿ ,بؾ أشامء ُط ُفقرات ٕؿـقم واحدُ :ش ِّؿل أب ٕنَّف اخلافؼ ,وآبـ ٕنَّف افػاديُّ ,
افروح
وتغاؾؾ شابؾققس حديث آبـ ظـ أب ,بؾ وحديثف مع أب ,وحديث أب معف ,وتغاؾؾ أجض ًا حديث آبـ ظـ ُّ
اف ُؼدُ س].
َّجسد اإلهلل  -صـّ [ .229أما بافـِّسبة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
افسؽـدري ذم تػسر بعض آيات
فؾبِدَ ع افتل ثارت بشلن اف َّطبقعة اإلهلقة ,ؾلخطرها يتؿ َّثؾ ذم أريقشقة ,ؾؼد أخطل آريقس افؼ ّس َّ
رب
دمسده وإخالئف ,مثؾ ؿقل ّ
افؽتاب ادُؼدَّ س افتل تتـاول جاكب افـاشقت ذم افسقد ادسقح ,وتتؽ َّؾؿ ظـ افسقد ادسقح ذم حافة ُّ
افسامء ,وٓ آبـّ ,إٓ
افساظة ؾال يعؾؿ هبام أحد ,وٓ ادالئؽة افذيـ ذم َّ
ادجد« :أيب أظظؿ مـلش (يق « ,)28 :14وأ ّما ذفؽ افققم وتؾؽ ّ
أبش (مر  ,)32 :13وأيات افتل تتؽ َّؾؿ ظـ ُجقع وظطش وأخؿ ومقت افسقد ادسقح ,وفذفؽ اظتؼد َّ
بلن أب أظظؿ مـ آبـ,
ودمرأ ظذ افؼقل َّ
بلن أب خؾؼ آبـ ,وبف َخ َؾ َؼ ـ ُّؾ رء ,ؾتصدّ ى فف آباء اإلشؽـدرية ,بداية مـ افبابا بطرس خاتؿ ُّ
افشفداء افذي
ّ
حرمف وأوص تؾؿقذيف أرصقالوس وأخؽسـدروس بعدم ُؿ ُبقفف ,و ُظ ِؼدَ بسببف جمؿع كؼقة شـة 325م بدظقة مـ اإلمزاضقر ؿسطـطغ,
ؾقوع ادجؿع ؿاكقن اإليامن افذي ُيعؾـ ُمساواة آبـ مـ أب].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .123بدظة آريقس:
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
فؼد أنؽر آريقس أخقهقة آبـ وا َّدظك أنَّف خمؾقق بقاشطة أب فقخؾؼ بف ّ
ـؾ رء ,وتغاؾؾ َّ
أن آبـ هق ظؼؾ اهلل افـّاضؼ وحؽؿتف
وـؾؿتف ,ومـ اد ُستحقؾ أن ت ُ ّر حلظة واحدة يؽقن ؾقفا أب بدون ظؼؾف وحؽؿتف وـؾؿتف ,ؾؼال« :أب وحده هق اإلهل إصع
وافروح اف ُؼدُ س ؾ ُفام ـائـان خؾؼفام اهلل ذم إزل ,فقؽقكا وشقطغ بقـف وبغ افعاملُ ,
وها ُمشاهبان فف ذم
افقاجب افقجقد ,أ ّما آبـ ُّ
اجلقهر ,وفؽـ فقسا واحد ًا معفش .وحؽؿ جمؿع كؼقة شـة 325م ظذ آريقس وأتباظف ,وووع ؿاكقن اإليامن حتك مجؾة« :كعؿ كممـ
بافروح اف ُؼدُ سش].
ُّ
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َّجسد  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .171 ,171ما هل
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ادثافقا ؟ ومـ افذي أ َّخػفا ؟ وحاذا ؟ ج :معـك ـؾؿة «ادثافقاش ملدبة أدبقة ,وهل جمؿقظة أصعار أ َّخػفا آريقس افذي أنؽر أخقهقة آبـ,
بلن آبـ خمؾققَّ ,
وكظؿفا ظذ صؽؾ أبقات ,أودع ؾقفا إيامكف ادُخافػ َّ
وأن أب مل يؽُـ اشؿف هؽذا ,إكَّام ُد ِظل بأب ظـدما خؾؼ
افروح اف ُؼدُ سَّ ,
آبـَّ ,
وأن افثالثة ُمـػصؾقن فقس بقـفؿ ذـة .ـام أ َّخػ آريقس
وأن جقهر أب ؽر جقهر آبـ ؽر جقهر ُّ
افرحؾةش  ...إفخ ,ويؼقل ظـفا افؼدِّ يس أثـاشققس« :إ َّن ّ
ـؾ هذه
افرحكش و « ِّ
جمؿقظات أخرى مـ إصعار ,دظاها «افبحريةش و « َّ
افؼصائد ؿد ُدبِ َجت بؾفجة و َك َغ َؿة داظرةش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .174ما هل ُج ُذور
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افروح اف ُؼدُ س ؟ ج :تتدّ هذه اجلُ ُذور إػ آريقس افذي أنؽر أخقهقة آبـ ,وبذفؽ ؾتح افباب فؾتَّشؽقؽ ذم أخقهقة
بدظة إكؽار أخقهقة ُّ
افروح اف ُؼدُ س ,وؿافقا إكَّف خمؾقق أظذ مـ
افروح اف ُؼدُ س ,وظـدما ظاد بعض أريقشقغ فإليامن واظسؾقا بآبـ أنؽروا ٓهقت ُّ
ُّ
ادالئؽة ,وهق خادم فمب وآبـ ,ؾدظاهؿ ا َّ
فشعب بادُتؼ ِّؾبغ ,وأرشؾ إنبا شرابققن أشؼػ «تلش ُُيز افبابا أثـاشققس وهق ذم
مـػاه افثافث بطقبة ,ؾؽتب افبابا أثـاشققس أربعة رشائؾ فألنبا شرابققن خالل افػسة 361-356م ,ورـَّز ذم ّ
ـؾ رشافة ظذ ِّادماه
افروح اف ُؼدُ س ,وبعد ظقدة افبابا أثـاشققس مـ مـػاه ,ظؼد جمؿع ًا ذم اإلشؽـدرية وأصدر مـشقر ًا ُش ِّؿل بـ
ُم َّ
عغ إلطفار أخقهقة ُّ
ِ
افروح اف ُؼدُ س .وذم شـة 363م ,ظؼد افبابا أثـاشققس جمؿع ًا
«ضقمس إنطاـقغش ٕنَّف ُأرشؾ إػ أنطاـقة وأدان افذيـ أنؽروا أخقهقة ُّ
افروح اف ُؼدُس وأزفقتف
ثاكق ًا ,بقـام ظؼد إشؼػ داماشقس ثالثة جمامع ذم روما شـة 381 ,374 ,369م ,وأـَّدت مجقعفا أخقهقة ُّ
و ُمساواتف فمب وآبـ ذم افؽرامة ,وأنَّف يتؿقَّز بشخصف ,ومعبقد مـ ّ
افؽؾ].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .123بدظة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افروح اف ُؼدُ س خمؾقق َّ
مؼدوكققس :مؼدوكققس هق بطريرك افؼسطـطقـقة افذي ا َّدظك َّ
ٕن اإلكجقؾ ؿال ظـ آبـ« :ـؾ رء بف
أن ُّ
افروح اف ُؼدُ س يدخؾ حتت بـد «ـؾ رءش ,ؾالبد أن يؽقن خمؾقؿ ًا بقاشطة آبـ ,وتغاؾؾ مؼدوكققس َّ
أن
ـانش (يق  )3 : 1وؿال إ َّن ُّ
افروح اف ُؼدُ س هق حقاة اهلل ,ؾؽقػ يؽقن أب وآبـ بدون حقاة وفق فؾحظة واحدة ؟! وؿد حؽؿ ظؾقف جمؿع افؼسطـطقـقة باحلرم
ُّ
ؿجده مع أب وآبـ
افرب اد ُحقل اد ُـبثؼ مـ أب ,كسجد فف و ُك ِّ
بافروح اف ُؼدُ س َّ
شـة 381م ,وأـؿؾ ؿاكقن اإليامن بعد« :كعؿ كممـ ُّ
أؿر ؿاكقن اإليامن ومـع أي يدّ أن تتدّ إفقف باف َّتغقر .ؾؼال« :إ َّكف ٓ ُيسؿح
 ...إفخش .وظـدما أنعؼد ادجؿع ادسؽقين افثافث ذم أؾسسَّ ,
وأما افذيـ يتجاهون ظذ
بافروح اف ُؼدُ سّ ,
ٕحد أن يم ِّفػ أماكة أخرى ؽر إماكة اد ُحدَّ دة مـ أباء افؼدِّ يسغ اد ُؾتئؿغ بؿديـة كؼقة ُّ
أن يم ِّفػقا أماكة أخرى ,ؾنن ـاكقا إـؾريؽقغ ؾؾ ُقؼطعقا  ,وإن ـاكقا ظؾامكقغ ؾؾ ُقحرمقا ش (جمؿع أؾسس)].
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َّجسد  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـّ [ .176 ,175أما
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
مؼدوكققس ,ؾؽان بطريرـ ًا فؾؼسطـطقـقة ,و َؾ ِف َؿ بعض آيات افؽتاب ؾفامً خاضئ ًا ,مثؾ ؿقل اإلكجقؾ ظـ آبـّ « :
ـؾ رء بف ـان,
افروح اف ُؼدُ س يدخؾ وؿـ ّ
وبغره مل يؽُـ رء ممّا ـانش (يق  ,)4 : 1ؾؼال َّ
ـؾ رء ,ؾفق خمؾقق بآبـ مثؾ ادالئؽة فقؽقن آخة
إن ُّ
أي خادم ًا فالبـ ,ور ّد ادجؿع ادسؽقين افثاين ادُـعؼد ذم افؼسطـطقـقة ظؾقف ؿائ ً
ال ٓ« :يقجد فديـا ّإٓ روح واحد ,هق روح اهلل,
فالبـّ ,
أن روح اهلل فقس صقئ ًا ؽر حقاتف ,وإذا ُؿؾـا َّ
ومـ ادعؾقم َّ
ؾفـافؽ افؽُػر
حلُ ,
حل ,وإن ـان ؽر ّ
إن حقاتف خمؾقؿة ,ؾعذ زظؿؽ أنَّف ؽر ّ
افػظقعش .وحؽؿ ادجؿع ظؾقف باحلرم].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .175ؿال افؽتاب َّ
إن
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افروح وأخز اإلكسان ما هق ؾؽره .افذي جيعؾ افػجر طالم ًا ويؿق ظذ مشارف
افروح خمؾقق «ؾنكَّف هقذا افذي صـع اجلبال وخؾؼ ُّ
ُّ
إرضََ ,يْ َقه إهل اجلُـُقد اشؿفش (ظا  ,)13 : 4ؾفؾ معـك هذا َّ
وافريح ـؾؿة
افروح ِّ
افروح اف ُؼدُ س خمؾقق ؟ ج :ذم إصؾ افققكاينُّ ,
أن ُّ
افروح ؾنكَّف ٓ ُيؼصد
افريح ..ش ,وفق أخذكا افـَّص بؿعـك ُّ
واحدة ,وفذفؽ ُيؿؽـ أن يؽقن افـَّص «ؾنكَّف هقذا افذي صـع اجلبال وخؾؼ ِّ
أن اهلل خافؼ روح اإلكسان ,وكُالحظ َّ
ُهـا روح اهلل اف ُؼدُّ وس ,وفؽـَّف ُيؼصد روح اإلكسان ,وهذا أمر ُمتَّػؼ ظؾقف َّ
أن افؽتاب ظـدما يتؽ َّؾؿ
ـسب إػ ذات
افروح اف ُؼدُ سش أو «روح ّ
احلؼش ,أو ُي َ
افروح اف ُؼدُ س يؼقل إكَّف «روح اهللش أو «روح أبش أو «روح ادسقحش أو « ُّ
ظـ ُّ
عزيش].
اهلل« :روحلش أو «اد ُ ِّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .231 ,231بدظة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
فؾرد
كاطرا ددرشة برتققس ثؿ أصبح ؿ ًّسا ذم افالذؿقة ,وشاظد أبقفقـاريقس وافده ذم تلخقػ بعض اف ُؽتُب َّ
أبقفقـاريقس :ـان وافده ً
ظذ يقفقاكقس اجلاحد وآريقس اهلرضقؿل وؽرها ,وـان أبقفقـاريقس مـ أصدّ ادُؼاومغ فمريقشقة ,وؿد صار أشؼ ًػا فؾالذيؼقة.
حؾ ّ
أن ٓهقت اف ُّؾقؽقس َّ
افروح افبؼية ,حاذا ؟ َّ
أ َّدظك أبقفقـاريقس َّ
ٕن أريقشقغ ؿافقا بلنَّف ـان ُهـاك إمؽاكقة فؾسقد ادسقح
حمؾ ُّ
افؼ ,وبام َّ
ٓختقار اخلر أو َّ
افروح افـّاضؼة افعاؿؾةّ .أما اجلسد ؾفق أداة ُحت ِّرـف افـَّػس افعاؿؾة مثؾ ؿطعة
أن ادسئقل ظـ هذا آختقار هق ُّ
افروح افبؼية ذم افسقد ادسقح فقمـِّد َّ
َّ
أن افالهقت هق ادسئقل إول وإخر ذم
افشطركج ,ؾؾذفؽ أنؽر أبقفقـاريقس وجقد هذه ُّ
َّغر إخالؿل فؾسقد ادسقح .وهؽذا كرى َّ
أن
ُش ُؾقك افسقد ادسقح ,وبافتايل ُير ّد أبقفقـاريقس ظذ آريقس افذي كادى بنمؽاكقة افت ُّ
افرد ظذ أبقفقـاريقس ,وأوضاخل راح وحقَّة كسطقر,
تطرؾف ذم َّ
أبقفقـاريقس راح وحقَّة آريقس ,وتققدور اف َّطرشقد راح وحقَّة ُّ
افرد ظذ افبِدَ ع واهلرضؼات,
افرد ظذ ماين ,وافزوتستاكتقة وحقَّة افؽاثقفقؽقة ,وهذا يدظقكا فؾحذر ظـد َّ
تطرؾف ذم َّ
وكسطقر ـان وحقَّة ُّ
واحلذر َّ
افشديد مـ افتَّطرف ذم ر ّد افػعؾ].
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َّجسد  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .232 ,231وفؽـ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
تؽؿـ ُخ ُطقرة هذه افبدظة ذم أيتَّ )1( :
أن افسقد ادسقح فقس إكساكًا ـام ً
ال فؽـَّف ُجم َّرد جسد ؾؼط
ما هل خطقرة بدظة أبقفقـاريقس ؟ ُ
ال ,وظذ حدّ تعبر افؼدِّ يس أثـاشققس َّ
ٓ ؽر )2( .افػداء افذي صـعف افسقد ادسقح فقس ـام ً
بلن افسقد ادسقح مل ُُي ِّؾص مـ اإلكسان
ّإٓ بؿؼدار ما أخذ مـ اإلكسان ,ؾؾق أخذ جسدً ا بدون كػس بؼية ؾفق ُُي ِّؾص أجسادكا دون أرواحـا ,وظذ حدّ تعبر افؼدِّ يس
ِ
دمسد هق ما بؼل بدون صػاء .أ ّما ما َّاحتد بلخقهقتف ؾؼد خ ُؾصش ,وبافتايل َّ
ؾنن ؾداء
افرب ظـدما َّ
ؽريغقريقس افـِّ ْز َيـ ِْزي« :مامل يتَّحد بف َّ
كاؿصا وؽر ـامؾ )3( .ذم وقء بدظة أبقفقـاريقس يؽقن افالهقت اكػصؾ ظـ افـاشقت (اجلسد افبؼي)
افسقد ادسقح يؽقن ؾدا ًء ً
دائام َّ
أن ٓهقتف مل ُيػارق كاشقتف حلظة واحدة وٓ ضرؾة ظغ .وفذفؽ ُظ ِؼدَ جمؿ ًعا ذم
ظذ َّ
افصؾقب ,واحلؼقؼة افتل كمـِّد ظؾقفا ً
ِ
َب افؼدِّ يس أثـاشققس ـتابغ ودّ
وحؽ َؿ ظذ تعافقؿ أبقفقـاريقس باهلرضؼة ,وذم شـة 363م َـت َ
اإلشؽـدرية شـة 362مُ ,
أبقفقـاريقس ,و ُظ ِؼدَ جمؿع آخر ذم روما بقاشطة أشؼػفا داماشقس شـة 378 – 377م ,وجاء احلُؽؿ افـِّفائل ظذ أبقفقـاريقس -
افذي مل يرتدع  -ذم جمؿع اف ُؼسطـطقـقة شـة 381م ,وهق ادجؿع ادسؽقين افثاين].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .232أؽـاضققس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
إنطاـل :وهق تؾؿقذ بطرس افرشقل ,وؿد ؿال« :يؼقفقن ظـف (ظـ ادسقح) إكَّف جسد بال كػس ,ويؼقفقن إ َّن افالهقت هل كػسف,
افرب َّ
أن كػز
ؾفؾ تُرى خرجت مـف افالهقتقة ومات باجلسد باجلؿؾة ؟ ؾؾقػتضح أن مـ يؼقل هذا افؽُػر هؽذا ,وفقسؿعقا ؿقل َّ
حزيـة حتك ادقتش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .233داماشقس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
أشؼػ روما :افذي ظؼد جمؿ ًعا وحرم أبقفقـاريقس ؿال« :يؾزم أن كعسف َّ
بلن (أؿـقم) احلؽؿة ذاتف ,افؽؾؿة ,ابـ اهلل َّاَّتذ جسدً ا
إن افؽؾؿة ؿد َّ
ال بؼيغ ,أظـل آدم ـ ّؾف ,وبعبارة أووح ّ
أجضا« :ؾؿـ ؿال َّ
وكػسا وظؼ ً
حؾ ذم
ـؾ إكساكـا افعتقؼ ماظدا اخلطقةش .وؿال ً
ً
جسد ادُخ ِّؾص ّ
حمؾ افعؼؾ اإلكساين ,ؾافؽـقسة اجلامعة ُحترمفش .ـام ؿال« :ؾنذا ـان اإلكسان افـاؿص هق افذي َّاَّتذه (افؽؾؿة) ؾتؽقن
افربَّ :
تاما,
ظطقة اهلل كاؿصة ,وخالصـا ً
إن ابـ اإلكسان ؿد أتك ف ُقخ ِّؾص ما ؿد هؾؽ ً
تتؿ ـؾؿة َّ
كاؿصا ,مل ُيؾص اإلكسان ـ ّؾف ,وٓ ّ
أظـل ذم افـَّػس ,وذم اجلسد ,وذم افعؼؾ ,وذم ـؾ جقهر ضبقعتف .ؾـحـ إ ًذا افذيـ كعؾؿ أنَّـا ؿد كِؾـا اخلالص ً
ُؼر حسب
ـامال وبافتَّامم ,ك ّ
ـامال َّاَّتذ اإلكسان ً
أن اهلل ً
إؿرار افؽـقسة اجلامعةَّ ,
ـامالش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .234ؽريغقريقس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
دمسد هق ما بؼك بدون صػاء .أ ّما ما َّاحتد بلخقهقتف ؾؼد َخ ُؾص .إذا ـان كصػ ـقان آدم ؾؼط
افرب ظـدما َّ
افـ ِّْز َيـ ِْزي ؿال« :ما مل يتَّحد بف َّ
(أي اجلسد) ؿد شؼطَّ ,
افرب ؿد َّاحتد بام هق ووقع (أي
افرب هق كصػ آدم ,وبافتايل خؾص هذا افـِّصػ .ؾنذا ـان َّ
ؾنن ما َّاحتد بف َّ
اجلسد) فؽل يؼدِّ شف ,ؾفؾ ٓ يت ِ
َّحد بام هق شامل (أي افـَّػس) ؟ فؼد شؼط آدم بعؼؾف أوًٓ ,وفذفؽ ـان ظذ ادسقح أن يلخذ ظؼالً
ُ
إكساك ًقا فؽل ُيؼدِّ س افعؼؾ اإلكساينش].
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َّجسد  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .235 ,234افبابا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ـر ُّفس رؿؿ ( )24ؿال« :أنَّـا ٓ كؼبؾ رأي افذيـ يظـُّقن َّ
أن هذا اهلقؽؾ اإلهلل ادقفقد مـ افؼدِّ يسة افعذراء ,وافذي محؾف اهلل افؽؾؿة
ال ذم ٓهقتف ,ـذفؽ ـان ـام ً
ـان ُخ ُؾ ًقا مـ كػس ظاؿؾة ,وفؽـ ـام ـان ـام ً
ال ذم كاشقتفش .وؿال ذم افرشافة رؿؿ « :39كعسف أ َّن ربـا
أجضا« :ـقػ صار صبفـا ؟! ذفؽ ّحا أخذ
يسقع ادسقح ,ابـ اهلل افقحقد ,هق إهل ـامؾ وإكسان ـامؾ ذو كػس ظاؿؾة وجسؿش .وؿال ً
جسدً ا مـ افعذراء افؼدِّ يسة ,وفقس هق جسدً ا بغر كػس ـام ط َّـ بعض اهلراضؼة ,بؾ بإؾضؾ فف كػس وهل كاضؼةش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .235افبابا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ديسؼقرس رؿؿ ( :)25ـتب ذم رشافة مـ مـػاه إػ شاؾقكديـا يؼقل ٓ« :يؼقف َّـ أحدٌ َّ
أن اجلسد ادُؼدَّ س افذي أخذه ربـا مـ افعذراء
إن ّ
هق ؽريب ظـ جسدكا .إكَّف مل يلخذ بعض ـقاكـا ,بؾ أخذه ـ ّؾف ّ
وخالصة افؼقلَّ :
بؽؾ ما ؾقفُ ,
ـؾ ـقاكـا أخذه ربـا بام ؾقف افـَّػس .إكَّف
اجلسد ادقفقد مـ افعذراء بـػس كاضؼة ظاؿؾة .ؾؼد صار مثؾـا مـ أجؾـا ,وطفر فـا فقس خقآً أو طـًّا ,ـام يدَّ ظل أصحاب ماين .بؾ
ُوفِدَ حؼقؼ ًة مـ مريؿ وافدة اإلهل ,فؽل ُُيققـا رمح ًة بـا ,و ُيصؾح اإلكاء افذي حت َّطؿ ؾقـا ُ
وجيدِّ دهش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .286 ,285ما هق
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افػؽر افـَّسطقري ذم افسقد ادسقح ؟ جِ :
ِ
افػؽر افـَّسطقري هق كسبة إػ كسطقر ,وؿد تس َّؾؿ كسطقر هذا افػؽر مـ ُمع ِّؾؿف ثققدور أشؼػ
كتطرق
مقبسقيست افذي مات شـة 429م ,وثققدور بدوره تع َّؾؿف مـ تققدور اف َّطرشقد افذي مات شـة 394م ,ؾدظـا يا صديؼل َّ
إػ ؾؽر ُمع ِّؾؿل كسطقر .تققدور اف َّطرشقد :هق ُمع ِّؾؿ أنطاـقة ,وؿد أ َّخػ ـِتاب ًا يدحض ؾقف بدظة أبقفقـاريقس أشؼػ افالذؿقة افذي
أن ضبقعة افسقد ادسقح ـاكت ـامؾة وتا َّمةَّ ,
افروح افبؼية ذم افسقد ادسقح ,وأ َّـد تققدور ظذ َّ
وطؾ يم ِّـد ظذ هذا حتك
أنؽر وجقد ُّ
إن آبـ افؽامؾ ؿبؾ افدُّ ُهقر ا ََّّتذ افؽامؾ مـ داودَّ ,
ؿال إ ََّّنا ـاكت ُمستؼ َّؾة ظـ اف َّطبقعة اإلهلقة ,وؿال َّ
وإن اهلل افؽؾؿة َش َؽ َـ ذم ادقفقد
وإن افذي ُوفِدَ مـ افعذراء ُجم َّرد إكسان وفقس اهلل افؽؾؿةَّ ,
ابـ داود ـام ذم هقؽؾَّ ,
ٕن احائت (افعذراء) يؾد مائت ًا بحسب اف َّطبقعة,
ٌ
ٌ
وبؾقر تققدور تعؾقؿف ذم َّ
إكسان محؾ إفقهة].
إكسان ظادي َش َؽ َـ ؾقف اهلل افؽؾؿة أو
أن يسقع ادسقح
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .286ثققدور أشؼػ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
تقشع ذم أؾؽار ُمع ِّؾؿف تققدور اف َّطرشقد ,ؾاظتؼد َّ
أن صخص اهلل افؽؾؿة ؽر صخص يسقع اإلكسان ,وافعذراء َو َفدَ ت
مقبسقيستَّ :
إكساك ًا ظادي ًا َّ
بافشفقات وافـَّؼائص افبؼية ,وكاوؾ حتك حصؾ ظذ حقاة افؽامل ,ؾقؼقل« :اإلكسان يسقع ُوفِدَ مـ مريؿ كظر بؼقة
افـاس بطريؼة ضبقعقة ,مع ّ
افشفقات وافـَّؼائص افبؼية .اهلل افؽؾؿة َش َب َؼ ؾرأى أنَّف شقـتك ذم حربف مع مجقع َّ
ـؾ َّ
افشفقات ويتغ َّؾب
ظؾقفا ,ؾلراد أن ُُي ِّؾص بقاشطتف اجلـس افبؼي ,وفذا ُمـذ حلظة احلَ َبؾ بف َّاحتد بف بـعؿتف ,وكعؿة اهلل افؽؾؿة اد ُـحدرة ظذ اإلكسان
يسقع ؿدَّ شت وصدَّ دت ُؿقاه ذم مقفده أجض ًا ,حتك ّحا دخؾ احلقاة بدأ افـِّضال مع صفقات اجلسد وافـَّػس ,ؾؿحا اخلطقة ذم اجلسد
اشتحؼ اإلكسان يسقع اف َّتبـل هلل ,أظـل مـ وؿت ِ
افعامد صار آظساف بف ابـ ًا هلل ,وحَّا
افصاحلة
ّ
واشتلصؾ صفقاتف ,وٕجؾ هذه احلقاة ّ
اكتك يسقع بعد ذفؽ ظذ ّ
ـؾ اف َّتجارب َّ
افروح اف ُؼدُ س بدرجة
افزية ,وبؾغ إػ حقاة أـؿؾ أنزل ظؾقف اهلل افؽؾؿة مقاهب ُّ
افشقطاكقة ذم ِّ
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وافر ُشؾ وافؼدِّ يسغ وؽرهؿ ,مث ً
ال فؼد مـحف اهلل أشؿك معرؾة ,وأخرا ً ذم وؿت أٓم اكتك
أظذ بام ٓ ُيؼاس مم ّا أنزفف ظذ إنبقاء ُّ
افضعػ افبؼي ,واشتحؼ ٕجؾ هذه ادعرؾة اإلهلقة ,وافؼداشة اإلهلقة ,وأن َّاحتد اهلل افؽؾؿة
اإلكسان يسقع ذم آخر معرـة مع َّ
باإلكسان يسقع بلؿرب ما ُيؿؽـ ,ؾؼامت بقـفام وحدة افعؿؾ وصار اإلكسان يسقع ً
هلإش .وؿال أجض ًا« :واحد هق اإلهل افؽؾؿة ,وآخر
هق ادسقح افذي يتلثَّر بإهقاء افـَّػسقة َّ
تزر بلظامفف وصار بال فقم,
وافشفقات افبدكقةّ ,
افؼور صقئ ًا ؾشقئ ًا ,وبعد أن َّ
ثؿ اكػصؾ ظـ ُّ ُ
ِ
واشتحؼ مقهبة افـب َّقة ,ؾقُسجد فف
افروح اف ُؼدُ س
َّ
وافروح اف ُؼدُ س ,ؾاؿتبؾ ذم ظامده كعؿة ُّ
اظتؿد ـنكسان حمض باشؿ أب وآبـ ُّ
افصقرة ادؾؽقة ذم صخص اإلهل افؽؾؿة ,وبعد ؿقامتف صار ـام ً
ال ٓ ُُيطئش].
بؿساواة ُّ
ُ
َّجسد اإلهلل  -صـ.287 ,286
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
وترهب ذم دير يقبريؾققس باف ُؼرب مـ أنطاـقة ,وـان
َّترج مـ مدرشة أنطاـقة ,وتتؾؿذ ظذ يد ثققدور ادقبسقيستل,
َّ
[كسطقرَّ :
ِ ِ
افر ّكاكة ,واجتذب افؽثريـ وراءه ,وٓش َّقام أنَّف ـان يتؿ َّتع بصقت رخقؿ,
راهب ًا كاشؽ ًا ,ثؿ ُرشؿ ؿ ًّسا ظذ ــقسة أنطاـقة ,ؾلخؼك ُخطبف َّ
وذم شـة 428م ُاختر بطريرـ ًا فؾؼسطـطقـقة ,واصطحب معف ِ
افؼ ّس أناشتاشققس افذي أخذ َُياجؿ ذم ِظظاتف َف َؼب افعذراء وافدة اإلهل,
وحت َّقز فف بطريرـف كسطقر افذي ؿال َّ
أن فؼب وافدة اإلهل (ثقئقضقـقس) فف مذاق وثـل ,وهق يتعارض مع اف َّتعبرات ادقجقدة ذم
اف ُؽ ُتب اد ُؼدَّ شة مثؾ« :بال أب ,بال أ ّمش افقاردة ذم افرشافة إػ افعزاكقغ  .3 : 7فؼد ـاكت مريؿ ُأ ًّما فؾ َّطبقعة افـّاشقتقة ؾؼطّ ,
وـؾ ما
وإَّنا َو َفدَ ت ادسقح ,ؾفل وافدة ادسقح ,ؾؾؼد ـاكت اف َّطبقعتان اإلهلقة
ُيؿؽـ أن ُيؼال ظـ مريؿ ّ
بحؼ إ ََّّنا ـاكت ُمستقدظ ًا هللَّ ,
ووقح .إ َّكام ـان ُهـاك اؿسان أو ُمصاحبة بقـفام أو ُشؽـك افالهقت ذم اإلكسان َك َت َج ظـف َّاحتاد أخالؿل أو أديب
واإلكساكقة ُمػسؿتغ ب ُؽ ّؾ ُ
ِ
وش َؼ َط كسطقر ذم
ؾؿ َّتصؾشَ .
أو ُمشارـة ظاضػقة ,ويؼقل كسطقر ساح ًةِّ « :إين أؾصؾ بغ اف َّطبقعتغ .أ ّما آحسام افذي ُأؿدِّ مف هلام ُ
افؽزياء ,ؾخاضب اإلمزاضقر ثقئقدوشققس ؿائ ً
افسامء.
ال« :أظطـل ُّأَيا افؼصر إرض ُم َّ
طفرة مـ اهلراضؼة ,وأنا بدوري أظطقؽ َّ
شاظدين ظذ اشتئصال اهلراضؼة واكا أوؿـ فؽ افـَّك ظذ اف ُػرسش].
وش َؼ َط كسطقر
َّجسد اإلهلل  -صـَ [ .287
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ذم ِظدَّ ة أخطاء مـفا :ا َّدظك َّ
أن افعذراء َو َفدَ ت إكساك ًا حمض ًا ,وهلذا ٓ جيب أن كدظقها بقافدة اإلهل «ثقئقضقـقسش بؾ جيب دظقهتا بلم
ادسقح اإلكسان «خريستقضقـسش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .288 ,287ا َّدظك
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
خقاص افـاشقتَّ ,
َّ
وإن فؾسقد ادسقح أؿـقمان
اص افالهقت ,وأخرى كاشقتقة هلا
ّ
أن فؾؿسقح ضبقعتان ُمـػصؾتان ,ضبقعة إهلقة هلا خق ّ
ُمـػصالن أحدها أؿـقم افؽؾؿة إزيل ,وأخر أؿـقم اإلكسان يسقع ادسقحَّ ,
وإن فؾسقد ادسقح صخصان ,أحدها صخص إهلل
وأخر صخص إكساين ,و ُيزز افبابا ـر ُّفس افؽبر ِؾؽر كسطقر ؾقؼقل ...« :وآخر هق مػسقد إيامن كسطقر  ...إذ مل يؼؾ َّ
أن افؽؾؿة
ػرؿفام بعضفام ظـ بعض ,وجيعؾ ـؾؿة اهلل ذم كاحقة ؾؼط,
دمسده ,بؾ هق يؼقل باف َّطبقعتغ و ُي ِّ
صار جسد ًا وصار إكساك ًا ,وٓ يعرف ُؿ َّقة ُّ
واإلكسان افذي َّاحتد بف اهلل افؽؾؿة ذم كاحقة أخرىش].
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َّجسد اإلهلل  -صـ[ .288ا َّدظك كسطقر
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
أن افالهقت مل يت ِ
َّ
َّحد بافـاشقت ,ؾعالؿة افالهقت وافـاشقت فقست ظالؿة ِّاحتاد ضبقعل أؿـقمل .إكَّام هل ظالؿة ُمراؾؼة و ُمصاحبة
افساــ وافـاشقت هق اد َْسؽَـ ,وافالهقت هق ّ
افالبس وافـاشقت هق ا َد ْؾ َبس ,وهلذا جيب أن
وشؽـك ,ؾافالهقت هق ّ
واتِّصال واؿسان ُ
ذف
كُؼدِّ م افعبادة فالهقت ؾؼط دون افـاشقتُّ ,
وافس ُجقد يؾقؼ بافالهقت ,وؾؼط يؽػل تؼديؿ آحسام افالئؼ بافـاشقت ٕنَّف كال َ َ
ِ
َّجسد ؾقؼقل:
ُمصاحبة افالهقت ,ؾـُؽرمف ـام كُؽرم صقرة ادؾؽ ,و ُيزز افبابا ـر ُّفس افؽبر هذا افػؽر اخلطل افذي يعـل إكؽار افت ُّ
«حسب طـّفؿ اخلاضئ ,يعتؼدون َّ
افصاحلة ,اتَّصؾ بنكسان ,وجعؾ هذا اإلكسان ُمساوي ًا فف ذم
أن آبـ ,حسب إرادة أب
ومنتف ّ
ّ
وافرب .آشتـتاج ادُباذ دثؾ هذا افتَّعؾقؿ اخلاضئَّ ,
يتجسد وٓ
أن افؽؾؿة مل
َّ
جمده ,وشؿح هلذا اإلكسان أن يصبح ادسقح وابـ اهلل َّ
بادرة ,وهذا جيعؾـا كعتز ُمع ِّؾؿل ادسؽقكة افؼدِّ يسغ ُمع ِّؾؿغ ـذبةش .اشتؿع يا صديؼل إػ ـالم كسطقر كػسف حقث يؼقل:
تلنَّس َّ
ال ابـ صفريـ أو ثالثة ً
«إكَّـل ٕخجؾ َّـ مـ أن أدظق ضِػ ً
هلإش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .289 ,288افذي
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ

افصؾقب ومات هق ادسقح اإلكسان ,وفذفؽ حذف ظبارة« :يا مـ ُصؾِ َبت ٕجؾـاش مـ افثالث تؼديسات ,وؿالَّ « :
ٕن ادسقح
تل َّخؿ ظذ َّ
اإلكسان هق افذي مات ,فذفؽ يـسب مقتف هلل افؽؾؿة ادت َِّصؾ بفش ,ويزز افبابا ـر ُّفس افؽبر هذا ِ
افػؽر افـَّسطقري افذي يعـل
ُ
ُ
ُ
اكػصال افالهقت ظـ افـاشقت ؾقؼقلُ « :هؿ ٓ يؼقفقن ِّ
بآحتاد ,بؾ يؼقفقن َّ
إن آبـ ذم اجلسد حصؾ مـ اهلل ظذ ُمساواة ذم افؽرامة
وافسؾطان ,هذا اخساع ٓ ِص َّحة فف ظذ اإلضالق ,واإلكسان افذي اخسظقه وؿافقا أنَّف تل َّخؿ َّ
وأن آٓمف تُـسب فؾؽؾؿة مادام اإلكسان
ُّ
يسقع ادسقح ؿد اتَّصؾ باهلل افؽؾؿة ,هذا تعؾقؿ باكػصال افالهقت ظـ افـاشقت ,أي بؼاء اف َّطبقعتغ ّ
ـؾ ظذ ما هل ظؾقف بدون ِّاحتاد.
مرة ,وضبف ُم ِّ
عذبقه ,وجؾده بقالضس ,و ُب ِص َؼ ظؾقف اجلـقد ,و ُض ِعـ ذم
افرحؾة (ادق) ,وكام ذم افؼارب َّ
فؼد جاع ادسقح ,وتعب مـ ِّ
وحتؿؾ إهاكات افقفقدّ .
جـبف باحلربة ,و ُؿدِّ م فف ّ
ـؾ هذه إمقر
اخلؾ ادؿزوج باد ُ ّر .بؾ أـثر مـ هذا ذاق ادقت وتل َّخؿ ظذ َّ
افصؾقبَّ ,
ظامكقئقؾ إػ إكسان ُم ّ
ستؼؾ ظـ
يعتؼد ادُخافػقن َّأَّنا حدثت إلكسان ,و ُيؿؽـ أن تُـسب ؾؼط ٕؿـقم آبـ ذاتف .فؽـَّـا كرؾض أن ك ِّ
ُؼسؿ ّ
أن افؽؾؿة صار إكساك ًا باحلؼقؼة مثؾـا ,وأنَّف هق كػسف إهل مـ إهل .بسبب ِّاحتاده باجلسد ,تل َّخؿ ّ
افؽؾؿة .بؾ كعسف َّ
بؽؾ اإلهاكات ,فؽـَّف
احتػظ بام فف مـ ظدم إملٕ ,نَّف فقس إكساك ًا ؾؼط ,بؾ هق كػسف اهلل .فؼد تل َّخؿ دون أن يتل َّخؿش].

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .291وذم أؽسطس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
شـة 431م ,ظؼد ـؾستقـقس أشؼػ روما جمؿع ًا أدان كسطقر ,وظؼد افبابا ـر ُّفس جمؿع ًا ذم اإلشؽـدرية أجَّد ؾقفا ُحؽؿ جمؿع روما,
وأرشؾ ؿرار ادجؿع إػ افؼسطـطقـقة ذم كقؾؿز شـة 431م مع افرشافة افثافثة فـسطقر ومع اثـل ظؼ حرم ًا .ثؿ جاء احلُؽؿ افـِّفائل
فؾؿجؿع ادسؽقين افثافث بلؾسس شـة 431م برئاشة افبابا ـر ُّفس افؽبر باحلرم ظذ كسطقر ,وكػقف إػ مديـة أمخقؿ بؾدة إنبا صـقدة
ُؿجدك يا
تقحديـ حتك ٓ جيد جمآً فبث ُش ُؿقمف ,وووع ادجؿع ُمؼدِّ مة ؿاكقن اإليامن« :كُع ِّظؿؽ يا أ ّم افـُّقر احلؼقؼل ,وك ِّ
رئقس اد ُ ِّ
وافدة اإلهل افؼدِّ يسة مريؿٕ ,نَّؽ وفدت فـا ُخم ِّؾص افعامل...ش].
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َّجسد  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .291و ُيع ِّؾؼ كقاؾة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
َّجسد ,وبافتّايل إػ حؼقؼة
إنبا ؽريغقريقس أشؼػ افبحث افعؾؿل ظذ افػؽر افـَّسطقري ؿائالً« :افـَّسطقرية ؿد أشاءت إػ حؼقؼة افت ُّ
افػداء ,ؾؼد جعؾت ِ
ـؾ ؿقؿتف ومعـاه .وإذا ـان هدف افتَّجسد هق ِ
َّجسد بال معـك ,وأؾرؽتف مـ ّ
افػداء
ُّ
افؽ ّػارة وافػداء ,ؾجعؾت افت ُّ
ٕن ؿقؿة ِ
أن افذي مات ظـ افبؼ هق اإلهل ادُتلنِّس ,فؼد ؿال افـَّساضرة َّ
افػداء هل ذم َّ
أجض ًا بال ثؿرَّ .
أن ادسقح ـان ً
هلإ وإكساك ًا مع ًا.
وـاكت فف ِخزات اف َّطبقعتغ ,ؾآمـقا بطبقعتغ ذم ادسقح اجتؿعتا مع ًا ذم كقع مـ آزدواج ـام ُؿؾـا .وبذفؽ ؾشؾقا تام ًا ذم إدراك ؾؽرة
اهلل صار إكساك ًاش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .291هذا َّ
وإن اظتؼاد
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افـَّساضرة ذم ر ِّبـا يسقع اظتؼاد ُمفغ فالهقتف .ذفؽ َّ
إن ادسقح ظـدهؿ هق ذم احلؼقؼة «إكسان ٓبس اهللش أو «إكسان ُمؾتحػ باهللش,
وذفؽ َّ
ؾحقن دائامً ظذ كاشقت ادسقح ,ويعتزون افـاشقت هق كُؼطة افبداية ذم كظريتفؿ ,ؾفؿ يعتزون ادسقح إكساك ًا
ٕن افـَّساضرة ُي ُّ
اؿسن اهلل بف بطريؼة أخرى ؽر ِّ
آحتاد احلؼقؼل ,وب ُؾغة أخرى ,هل اتِّصال و ُمصاحبة وفقس ِّاحتاد ًا ,ومع ذفؽ ؾلؿـقم ادسقح أؿـقم
أن ُهـاك ابـغ ذم أؿـقم ادسقح ,ؾادسقح افذي ُيع ِّؾؿقن بف فقس هق اهلل َّ
ُمرـَّب مـ إكسان وإهل ,ابـ اإلكسان وابـ اهلل .أي َّ
افالبس
ِ
باحلري اإلكسان َّ
خاصة مـ اهلل,
افـاشقت ,بؾ
ثؿ كال كعؿة َّ
ّ
افالبس اهلل ,وذم هذه احلافة يؽقن ادسقح ذم كظر افـَّساضرة إكساك ًا أوًّٓ ,
ٌ
ٌ
إكسان ُمؾتحػ باهلل أو ُمؾفؿ باهلل.
إكسان َش َؽ َـ اهلل ؾقف ,ؾادسقح ظـدهؿ فقس هق اهلل ادُتلنِّس ,وإكَّام هق
َـ ؾقف ,ؾفق
وشؽ َ
اهلل بف َ
ؾن ُ
َّ
ٍ
تؼل أو ؿدِّ يس ,ومـ ظبارات كسطقر افؽُػرية ,وافتل اؿتبسفا افبابا ـر ُّفس ذم ُمفامجتف
ؾفق واحلافة هذه ٓ يؽاد يػسق ـثرا ً ظـ إكسان ّ
ِ
إن مـ أجؾ افذي محؾ ُأ َو ِّؿر ادحؿقل ,ومـ أجؾ ؽر ادرئل أظ ُبد ادرئلش ,وؿقففَّ « :
فؾـَّسطقرية ؿقففَّ « :
سؿك اهلل
إن افذي ُرؾع ُي َّ
ِ
َّٕنؿ اظتؼدوا َّ
ثؿ َّ
أن اف ُّؾقؽقس َّاَّتذ إكساك ًا ,وذم هذه
إن افـَّساضرة وؿعقا ذم خطل َجسقؿَّ ,
بؿصاحبة افذي رؾعفشّ .
( ُيشارك ذم اشؿ اهلل) ُ
احلافة ٓ يؽقن افعؿؾ افؽ ّػاري فؾؿسقح خالص ًا فؾجـس افبؼي بلهه ,وإكَّام يصر اخلالص فػرد واحد ؾؼط].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .294 ,293ما هق
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ؾِؽر ٓون ذم افسقد ادسقح ؟ وهؾ فف ِص َؾة ِ
بافػؽر افـَّسطقري ؟ ج :يسـَّز ؾِؽر ٓون ذم َّ
أن فؾسقد ادسقح ضبقعتغ ُمـػصؾتغ ,أحدها
اإلهلقة تُبفر بادعجزات ,وإخرى افـاشقتقة َم ْؾؼاة فإلهاكات َّ
وافشتائؿ ,ؾجاء ذم ضقمسفُ « :وفِدَ يسقع ادسقح مـ َر ِحؿ ظذراء بؿقالد
ثؿة زيػ ذم هذه افقحدة ,حقث َّ
إن اتِّضاع
ُمعجز ,ومع ذفؽ ؾطبقعتف فقست ـذفؽ ُمغايرة فطبقعتـإ ,نَّف وهق إهل حؼقؼل ,وفقس َّ
ٍ
افـاشقت وظظؿة افالهقت تتـاوبان (أو تتبادٓن) ,وـام َّ
بسبب خالل
يتغر بسبب رمحتف ,ـذفؽ افـاشقت مل ُيبتؾع
أن افالهقت مل َّ
افالهقتّ ,
اخلاصة هبا بآصساك مع إخرى .ؾافؽؾؿة يؼقم بام يت َِّصؾ بافؽؾؿة,
وـؾ ضبقعة ( ُصقرة اهلل وصقرة افعبد) تؼقم بقطائػفا
َّ
واجلسد يؼقم بام يت َِّصؾ باجلسد ,افقاحدة ُمتألفئة بادُعجزات ,وإخرى ؿابؾة فإلهاكات ,وافؽؾؿة ٓ يـؼص ظـ ُمساواتف أب ذم
يتخذ ظـ ضبقعة جـسـا .ومع ذفؽ ؾاف َّطبقعة افتل تؼقم «أنا وأب واحدش ( ِ
َّ
ؿاصد ًا اف َّطبقعة افالهقتقة) ٓ تت َِّصؾ
جمده ,واجلسد ٓ
باف َّطبقعة افتل تؼقل« :وأب أظظؿ مـِّلش ( ِ
ؿاصد ًا اف َّطبقعة افـاشقتقة) ,ؾؿع َّ
افرب يسقع ادسقح أؿـقم ًا واحد ًا إلهل وإكسان ,فؽ َّـ
إن ذم َّ
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أصؾ آحتؼار افذي يشسـان ؾقف مع ًا ُمتؿ ِّقز ظـ أصؾ ادجد افذي ُيشارـان ؾقف أجض ًاش .وؿال ٓون« :فؼد َو َفدَ ت افعذراء ً
هلإ ذم
إن اإلهل ذم اإلكسانَّ ,
افـاشقتش ,وهق كػس ؿقل كسطقر َّ
وإن افعذراء مريؿ َو َفدَ ت اإلكسان افذي َش َؽ َـ ؾقف اإلهل].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .295وـان كسطقر
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ؿد اظسف ب َّ
افق ِرع ؾقالبقاكقس أشؼػ
ـلن ٓون وؾقالبقاكقس ُيشارـاكف كػس افعؼقدة ,ؾؼال« :فؼد ظ َّؾؿت إمقر افتل َج َر َ
ت بقاشطة َ
ِ
ت بقاشطة ادممـ ٓون رئقس افؽفـة ,افذي كاوؾ مـ أجؾ
ثؿ إمقر افتل َج َر َ
افؼسطـطقـقة ودّ أوضقخا ,وافذيـ ارتلوا مثؾف َؿبؾفّ ,
اإليامن احلؼ ,وؿاوم ادجؿع ادزظقم (يعـل إؾسز افثاين) ومحدت اهلل باجتفاد ـبر ,ومازفت أمحده ّ
ـؾ إجام ,واظؾؿقا حؼ ًا أنتؿ
أن ما حدَّ ده افرجالن اف ّط ِ
اهران ؾقالبقاكقس وٓون أكػا ِّ
إن هذا هق ابـل وتعؾقؿل .أي َّ
أجض ًا ادع َّؾؿقن مـ اهللَّ ,
افذـر ,هق تعؾقؿ
َّ
احلؼ ,وهؽذا ؾقام َّ
ـؿبت َِدع ,كتقجة
اإليامن ّ
تؿسؽقن بتعؾقؿل ,ؾاميل أنا وحدي ُأدان و ُأحرم و ُأنبذ ُ
أن اجلؿقع ,وٓ ش َّقام اإلـؾروسُ ,م ِّ
احلسدش].
َّجسد اإلهلل  -صـَّ [ .296 ,295
وطؾ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
كسطقر ُيؾؿ بؿجؿع مسؽقين ير ّده إػ ذـة افؽـقسة و ُيث ِّبت ظؼقدتف ,وفألشػ ؾنكَّف ظـد اكعؼاد جمؿع خؾؼقدوكقة ادشئقم ,أرشؾ
ِ
فؾسػر ,أخذ يشجب افسقدة افعذراء بلظذ صقتف ؿائ ً
ال:
مرؿقان حاـؿ اشؿف يقحـا يدظق كسطقر ُ
فؾح ُضقر ,وإذ ـان كسطقر يستعدّ َّ
ذ
«أؾتُدظغ بعد يا مريؿ وافدة اإلهل ؟ش ,ؾنذا بافـِّؼؿة اإلهلقة تُباؽتف ؾقسؼط مـ مرـقبف ,و ُيؼطع فساكف ,و َيدُ ود ؾؿف ,ويؿقت ذم اف َّطريؼ ّ
مقتة ,وؿد َك َؼ َؾ احلاـؿ يقحـا خز مقتف َّ
افشـقع إػ افبابا ديسؼقرس اإلشؽـدري ,ويقبقـافققس إورصؾقؿل ,حغ َمح ََؾ إفقفام افدَّ ظقة
اؽتؿ جد ًاش].
ؾؾام َب َؾ َغ اخلز مرؿقان َّ
حلضقر ادجؿعّ ,
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .297أوًِٓ :ودّ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ظؼقدة افِػداء :ؾػصؾ اف َّطبقعتغ ذم افسقد ادسقح يرضب ظؼقدة ِ
ٕن هذا افػصؾ يعـل َّ
افػداء ذم مؼتؾ ,حاذا ؟ َّ
أن افذي تل َّخؿ ظذ
ومع ِّؾؿقف وأتباظف ,وبافتايل ؾؾـ يؼدر أن يػدي وٓ إكساك ًا واحد ًا ,ؾؿع
َّ
سح هبذا كسطقر ُ
افصؾقب ومات ظـّا هق ُجم َّرد إكسان حمض ,ـام َّ
أنَّف بال خطقة ,ومـ ادػروض أن يػدي إكساك ًا واحد ًا ؾؼط بسبب حمدوديتفَّ .إٓ أنَّف فـ يؼدر أن يػدي هذا اإلكسان افقاحدٕ ,نَّف إكسان
ِ
افرياح افـَّسطقرية افعـقػة].
حمض ٓ ,يؿؾؽ كػسف فؽقام ُيؼدِّ مفا ؾدية ظـ آخر ,آه ,أجـ إذ ًا ؾداء افبؼية مجعاء؟ فؼد ذهب أدراج ِّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .299وؿقل
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افساــ ذم اإلكسان ,وهلذا ٓ يسجدون فؾ َّطبقعة افـاشقتقة ؿقل ؽر صحقح ,وؿال افؼدِّ يس
بلَّنؿ يعبدون ؾؼط اهلل ّ
افـَّساضرة َّ
أثـاشققس« :فقس فالبـ افقاحد ضبقعتان ُمػسؿتان ,افقاحدة كسجد هلا ,وإخرى ٓ كسجد هلا ,هذا افقاحد هق اهلل ,وهق ابـ اهلل
بافروح (بافالهقت) ,وهق ابـ اإلكسان باجلسد ,وفقس هذا آبـ افقاحد ذم ضبقعتغ ,واحدة كسجد هلا ,وأخرى ٓ كسجد هلا ,وفؽـ
ُّ
تجسد ,كسجد فف ذم جسده شجقد ًا واحد ًاش].
ضبقعة واحدة هلل افؽؾؿة اد ُ ِّ
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َّجسد اإلهلل  -صـ[ .312ويؼقل
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ذم رشافتف إػ ادؾؽة أودـسقا زوجة اإلمزاضقر ثقئقدوشققس افثاين« :وأ ّما افذيـ يزظؿقن بجفؾفؿ َّ
أن

بافرضورة أن جيعؾقه اثـغٕ ,نَّف إن ـاكت افعذراء مل تَؾِد ً
تجسد ًا بحسب اجلسد ,ؾقؾزم
افعذراء افؼدِّ يسة فقست بل ّم اهلل ,ؾقضطرون َّ
هلإ ُم ِّ

بلَّنا َو َفدَ ت إكساك ًا بسقط ًا ,وإن ـان إمر ـذفؽ ؾؽقػ دمثق باشؿف ـؾ ُرـبة ويعسف ّ
ـؾ فسان أ َّن
َّ
بافرضورة أن ُيس ِّؾؿقا رؽامً ظـفؿ َّ
وافسامويقن إػ أن إكساك ًا ظامق ًا ؟
يسقع ادسقح هق ّ
افساموية ؟! هؾ كعبد كحـ َّ
رب ادجد .وـقػ تسجد فف ادالئؽة وجقق اف ُؼ ّقات َّ
حاصا ,فؽـ كسجد فعامكقئقؾ بام أنَّف إهل حؼ ,وما ُــّا كسجد فف افبتَّة فق مل كممـ َّ
أن ـؾؿة اهلل أب افذي تسجد فف شائر اخلؾقؼة ؿد صار
ووفِدَ وٓدة بؼيةش .وؿال أجض ًا« :فق ـان افسقد
حلامً (جسد ًا)ٕ ٓ ,نَّف اشتحال إػ جسد ,بؾ ٕنَّف َّاَّتذ جسد ًا مـ افعذراء افؼدِّ يسة ُ
ادسقح إكساك ًا ظادي ًا ,ؾؽقػ يؽقن هق مرـز افعبادة ؟ هؾ يرؽب همٓء (افـَّساضرة) ذم إؿـاظـا بلنَّـا كعبد واحد ًا مثؾـا فقس فف شقى ِصؾة
ال ومل يت َِّصؾ بنكسان مـ كسؾ داود ,بؾ هق بذاتف صار إكساك ًا ,ومل ُيدث َّ
دمسد ؾِع ً
أن افؽؾؿة اتَّصؾ بآخر
ظاروة بآبـ افؽؾؿة ؟ فؼد َّ
وأظطاه ُصقرة إفقهقة بشؽؾ ظارض دون أن تؽقن إفقهقة احلؼقؼقة ,ـقػ ُيصبح مـ هق فقس ً
هلإ مرـزا ً فؾعبادة ؟ش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .313ويمـِّد كػس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ادعـك افؼدِّ يس بقفقدس أشؼػ روما ,ؾقؼقل« :وإن ـان افؽؾؿة صار جسد ًا ـام هق مؽتقب ,ؾنكَّف إذا شجد واحد فؾؽؾؿة ؾؼد شجد
ؾنَّنؿ شجدوا هلل افؽؾؿة ,وهؽذا
افرشؾ أجض ًا ّحا شجدوا فؾجسد ادُؼدَّ سَّ ,
فؾجسد ,وإذا شجد فؾجسد ؾؼد شجد فالهقت ,هؽذا ُّ
ؾنَّنا وفدت افؽؾؿة,
رهبؿ ويسجدون فف ,وهؽذا ّحا وفدت مريؿ افعذراء اجلسدَّ ,
ادالئؽة ـاكقا ُيدمقن صؽؾ اجلسد ويعرؾقن أنَّف ُّ
تجسد ,هق افذي صؾبقهش].
ؾألجؾ هذا هل وافدة اإلهل باحلؼقؼة ,و ّحا َص َؾ َ
ب افقفقد اجلسد ,ؾاهلل افؽؾؿة اد ُ ِّ
َّجسد اإلهلل  -صـ([ .314اؿتباس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
أن افـَّسطقرية ودَّ افتَّثؾقث)« :وإذا أنت ؾتَّشت أجض ًا ِ
قيل ظـ َّ
بص َّحة ,وتُريد أن تتل َّمؾ افػعؾ ,ؾسقف دمدهؿ
ٕثـاشققس َّ
افر ُش ّ
ُُيرجقن ر َّبـا يسقع ادسقح ظـ اف ّثا ُفقث ـافعبد ,ومثؾ اإلكسان ٓ يسجدون فف ,بؾ يؼقفقن بإـثر أن يسجد هق (أي افسقد ادسقح)
وُيدم اف ّثا ُفقث اف ُؼدُّ وس مثؾ ّ
افسامقشاضلش].
ـؾ أحد ,ـام َّ
ؾن ذفؽ برؿؾس وبقفس ّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .314وؿال افؼدِّ يس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ؽريغقريقس افعجائبل« :اهلل احلؼقؼل افغر جسد طفر ذم اجلسد ,وهق تا ّم ذم افالهقت احلؼقؼل افؽامؾ ,فقس هق صخصغ وٓ
وافروح اف ُؼدُ س .ومـ أجؾ ذفؽ كحـ ك َْح ِرم ادُـاؾؼغ افذيـ يعتؼدون هذا
ضبقعتغ ,وٓ كؼقل إكّا كعبد رابقظ ًا ,اهلل وابـ اهلل وإكساك ًا ُّ
آظتؼاد ,ويؼقفقن بنكسان ذم تجقد افالهقتش].
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َّجسد  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .317 ,316كحـ
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ؾبافرؽؿ َّأَّنا مل تُعط جلرجس إٓ اجلسد ,وـذفؽ كحـ
بلَّنا أ ّم جرجس ,وفقس أ ّم جسد جرجسَّ ,
كدظق إ ّم افتل وفدت جرجس َّ
كدظق افعذراء مريؿ بلَّنا وافدة اإلهل ,وكحـ كُدرك تام ًا بلَّنا مل ت ِ
ُعط افالهقت ٓبـفاَّ ,
ٕن افالهقت أزيل وفقس زمـق ًا ,خافؼ ًا وفقس
َّ
َّ
بلَّنا وافدة ادسقح ووافدة اإلهل ,فؽقَّنا مل تَؾِد إكساك ًا
خمؾقؿ ًا ,وؿال افبابا ـر ُّفس افؽبر« :افعذراء افؼدِّ يسة وحدها تُدظك وتُعرف َّ
تجسد افذي صار إكساك ًاِّ .إين ٕظجب مـ ؿق ٍم يرتابقن ذم تؾؼقب افسقدة افعذراء بقافدة اإلهلٕ ,نَّف إذا
بسقط ًا ,بؾ وفدت ـؾؿة اهلل اد ُ ِّ
افر ُشؾ ,وافعؼقدة افتل دان هبا آباؤكا .فقس
تجسد وافعذراء أ ّمف ,ؾفل إذ ًا أ ّم اهلل ,وهذا هق اإليامن افذي ش َّؾؿف فـا ُّ
ـان ادسقح هق اإلهل اد ُ ِّ
ٕن ضبقعة افؽؾؿة ؿد بدأت مع افسقدة افعذراء ,وفؽـ َّ
َّ
ٕن ذم داخؾفا كام اجلسد ادُؼدَّس افذي َّاَّتذه ادُخ ِّؾص وجعؾف واحد ًا مع
ٓهقتف .وـام َّ
أن إ ّم افبؼية ,رؽؿ َّأَّنا ٓ يدّ هلا ذم خؾؼ كػس ابـفا ,هل أ ّم ٓبـفا بلـؿؾف وفقس جسده ؾؼط ,هؽذا افسقدة افعذراء
بحؼ فؼب أ ّم اهللش].
هل أ ّم ادسقح بلـؿؾف ,ؾفل كافت ّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .318ويؼقل كقاؾة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
إنبا ؽريغقريقس أشؼػ افبحث افعؾؿلَّ « :
إن فؼب وافدة اإلهل ,ـام يظفر مـ افتَّعبر افققكاين ثقئقضقـقس ُ ,يرـِّز
قجف افـَّظر إػ ـرامة افعذراء كػسفا ,وهذا معـاه َّ
أن ادقفقد مـ مريؿ هق اإلهل
آكتباه أوًٓ ظذ ٓهقت ادقفقد مـ افعذراء ,أـثر ممّا ُي ِّ
ِ
ثؿ َّ
ادُتلنِّسَّ ,
قوح حؼقؼة أخرى,
أن هذا افتَّعبر« :وافدة اإلهلش ُي ِّ
وإن ابـ اهلل مل َي ْػؼد بتلنُّسف صقئ ًا مـ افالهقت افذي ـان فف ُمـذ إزلّ .
أن ادقفقد مـ مريؿ ٓبد أن يؽقن فف ّ
َّ
ـؾ ما فإلكسان .ؾـاشقتف حؼقؼل وفقس خقآً ,وؿد ُوفِدَ وهق اإلهل ادُتلنِّس وٓدة حؼقؼقة ,ومل
بحؼ
ثؿ وفدتف ,ؾفل ّ
تؽُـ وٓدتف خقافقة أو طاهرية .ؾفل فقست أصالً فالهقت أو مصدر ًا فف .حاصا! إذ هل خمؾقؿة بف ,فؽـَّفا محؾتف ّ
تُدظك وافدة اإلهل هبذا ادعـك .مل يؽُـ إذ ًا رؾض كسطقر تؾؼقب افعذراء بقافدة اإلهل إٓ كتقجة فسقء اظتؼاده ذم افسقد ادسقح ,وفق ـان
يعتؼد ذم ادسقح أنَّف اإلهل ادُتلنِّس حا ـان يعسض ظذ فؼب وافدة اإلهل ,وهذا هق ما ؿافف افبابا ـرفس افؽبرش].
َّجسد اإلهلل  -صـ.244 ,243
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ورئقسا فدير باف ُؼرب مـ افؼسطـطقـقة ,وـان ظاح ًا وضبقب ًا ,وـان مـ
[إوضاخقة :ـان أوضقخا (454- 378م) راه ًبا ُمسـًّا,
ً
ِ
صام صديدً ا فؾـّسطقرية افتل كادت بطبقعتغ وأؿـقمغ وصخصغ ُمـػصؾغ ذم افسقد ادسقح].
ادم ِّيديـ جدً ا فؾبابا ـر ُّفس افؽبر ,وخ ً
وتسؽ
َّجسد اإلهلل  -صـَّ [ .244
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
ضؿ ساظف مع افـّسطقرية ,و ُمغآتف ذم
تجسدة هلل افؽؾؿةش ,وفؽـ ذم خ ّ
افسؽـدري« :ضبقعة واحدة ُم ِّ
أوضقخا بعبارة افؼدِّ يس ـر ُّفس َّ
افدِّ ؾاع ظـ إرثقذـسقةَ ,ش َؼ َط ذم بدظة إكؽار كاشقت ادسقح ,ؾؼال َّ
إن جسد ادسقح مل يؽـ جسدً ا حؼقؼقًا مـ حلؿ ودم وظظام مثؾ
مر ذم أحشاء افعذراء مريؿ مثؾ ُم ُرور احاء مـ افؼـاة ,وص َّبف هذا اجلسد اخلقايل بـُؼطة ّ
اخلؾ افتل تُؾؼك
جسدكا ,بؾ هق جسد خقايل ,وؿد َّ
ذم ادُحقط ؾتتالصك ؾقف تا ًما ,ؾاف َّطبقعة افبؼية ذم كظر أوضقخا ؿد ابتُؾِ َعت تا ًما وتالصت ذم اف َّطبقعة افالهقتقة ,وؿام أوضقخا بحذف
تجسدةش مـ ظبارة افؼدِّ يس ـر ُّفس ,وأخذ ُيع ِّؾؿ بطبقعة واحدة هلل افؽؾؿة ؿاصدً ا هبذا ضبقعة وحقدة أي اف َّطبقعة اإلهلقة ؾؼط].
ـؾؿة « ُم ِّ
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َّجسد  -اجلزء افرابع
أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث افت ُّ

َّجسد اإلهلل  -صـ[ .125بدظة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افطرثققكقة (افثريثقكقة) :وهل ُمشت َّؼة مـ افؽؾؿة افالتقـقة «Thrhesmusش ,وترجع افبدظة فؾؼرن افرابع ادقالدي ,وتؼقل َّ
أن أب
ؾسؾطاَّنام هق مـحة مـ أب ,وها ُيضعان
وافروح اف ُؼدُ س وجعؾفام آخفة فؾخؾؼُ ,
هق اخلافؼ إزيل فقحده ,وأب خؾؼ آبـ ُّ
فمب ,وٓ ُيامثالكف ذم رء].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .125بدظة يقحـا
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
إشؽـقكاجل :وهق ظاش ذم افؼسطـطقـقة ذم افؼرن افسادس ادقالدي ذم ظفد اإلمزاضقر «جقشتـقاكقسش ,وا َّدظك َّ
أن أب وآبـ
وافروح اف ُؼدُ س ثالثة آخفة ,وفقسقا ً
هلإ واحد ًا ,ؾؼاومتف افؽـقسة وؿضت ظذ بدظتف].
ُّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .126بدظة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
أنقمققس :وؿال أصحاب هذه افبدظة َّ
افروح ابــ آبــ ,وبافتايل ؾفـق ابـ
افروح اف ُؼدُ س ُمـبثؼ مـ آبـ وفقس مـ أب ,واظتزوا ُّ
إن ُّ
ٓبـ أب ,أي َّ
فؾروح اف ُؼدُ س].
أن أب هق جدّ ُّ
َّجسد اإلهلل  -صـُ [ .243وفِد بقفس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
شامقشاضل  Paul of Samosataذم مديـة صغرة تُدظك شقؿساط ما بغ افـَّفريـ ظذ َّنر اف ُػرات مـ أبقيـ ؾؼريـ ,وصار ؽـ ًقا
بقشائؾ ُحم َّرمة ,واشتطاع أن يصؾ إػ ـُرد إشؼػقة ؾصار أشؼ ًػا ٕنطاـقة شـة 261م].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .243وا َّدظك بقفس
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة اف َّتثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ثؿ َّ
افسامقشاضل َّ
هلإ ,أي أنَّف ـان يممـ بنكسان تل َّخف وفقس
حؾ ظؾقف ـؾؿة اهلل ظـد وٓدتف ؾصار ً
بلن افعذراء َو َفدَ ت يسقع اإلكسانّ ,
هلإ تلنَّس .وظـد آٓمف ؾارؿف ـؾؿة اهلل ,وكادى َّ
بلن فؾؿسقح أؿـقمان ,وهق ُيؿ َّثؾ ابـان هلل ,أحدها باف َّطبقعة «ـؾؿة اهللش وأخر بافتَّبـل
ً
افروح اف ُؼدُ س ذم اف ّثا ُفقث اف ُؼدُّ وس ,إكَّام ُها ُجم َّرد ُؿ َقى مـ
«يسقعش ,وأنؽر بقفس افسامقشاضل أؿـقمقة صخص اف ُّؾقؽقس وصخص ُّ
ُؿقى اهلل ,مثؾ ُؿقى افعؼؾ ِ
وافػؽر بافـِّسبة فإلكسان ,وا َّدظك َّ
حترر مـ اخلطقة وهزم خطقة آبائـا وصار
َ
َ
أن ادسقح أخذ يـؿق أدبقًا حتك َّ
ُخم ِّؾ ًصا جلـسـا ,وؿال َّ
بصقرة أـز مـ ُشؽـاه ذم أي كبل أو رشقل آخر ,وبسبب اكحراؾاتف اإليامكقة ُظ ِؼدَ
َـ ذم ادسقح ُ
إن اف ُّؾقؽقس َشؽ َ
وح ِؽ َؿ َ
وتؿ تعقغ دومـقس خؾ ًػا فف].
فف جمؿ ًعا ذم أنطاـقة شـة 268م أو 269مُ ,
بخ ْؾعف ّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .124ادريؿقغ:
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افزهرةش ُتعبد ذم َّ
افرومان ,و «أؾروديتش
افزهراء ذم وثـقتفؿ ,وـاكت « ُّ
وـاكقا يعبدون ـقـب َّ
افؼق وافغرب مع ًا ,ؾفل «ؾقـقسش ُّ
افزمـ افؼديؿ ,ؾعاؿبفؿ اهلل
افققكان ,و «إشتارش افبابؾقغ ,و «ظشسوتش افػقـقؼقغ ,وؿد اكتؼؾت أجض ًا ظبادهتا إػ مجاظة بـل إهائقؾ ذم َّ
افزهرة أؿراص مـ ُخبز
ظذ ذفؽ أصدّ افعؼاب (إر  ,19 : 44 ,21 – 18 : 7خر  .)18 – 14 : 8وـاكت افـِّساء ُيؼدِّ مـ ظذ مذابح ُّ
افسقدات تُؼدِّ مـ أؿراص ِّ
ِّ
افشعر ُؿرباك ًا فؾعذراء مريؿ ,واظتزوها واحد ًا مـ اف ّثا ُفقث
افشعر ,وبعد أن دخؾقا فؾؿسقحقة أخذت َّ
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اف ُؼدُّ وس وأضؾؼ ظؾقفؿ «افؽقفريدياكقغش ,وهل ـؾؿة يقكاكقة ُمشت َّؼة مـ «ـقفريدسش ,أي أؿراص ُخبز ِّ
افشعر افتل ـان ُيؼدِّ مفا
ؽقك ًا مـ أب وآبـ وإم افعذراء ,وؿد ؿاوم هذه افبدظة افؼدِّ يس أبقػاكققس
افـِّساء ظذ مذابح إوثان ,ؾصاروا يعبدون ثافقث ًا ُم َّ
أشؼػ ُؿزص ,وذـرهؿ ذم ـتابف « َّ
افشامؾ ذم اهلرضؼاتش ذم افؼرن افرابع ادقالدي .ـام ذـرهؿ ادؼريزي ذم ـتابف «افؼقل إبريزيش
افسابع ّإٓ واكتفت هذه افبدظة].
يؿر افؼرن ّ
صـ ,127ومل ّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .254 ,253وٕ َّن
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ؾنَّنا وفدتف بدون زرع بؼ ,وبدون أخؿ« :ؿبؾ أن يلخذها اف َّطؾؼ َو َفدَ ت .ؿبؾ أن يليت
افسقدة افعذراء َو َفدَ ت اهلل افؽؾؿة ادُتلنِّس ,فذفؽ َّ
افرب
ظؾقفا ادخاض وفدت ذـرا ًش (أش  ,)7 :66وبسبب ِّاحتاد افالهقت بافـاشقت َو َفدَ ت افعذراء ابـفا وبؽقريتفا خمتقمة« ,ؾؼال يل َّ
هذا افباب يؽقن ُمغؾؼ ًا ٓ ُيػتَح وٓ يدخؾ مـف إكسانَّ ,
افرب إهل إهائقؾ ؿد دخؾ ؾقف ؾقؽقن ُمغؾؼ ًاش (حز  ,)2 :44وذم افتَّسبحة
ٕن َّ
كؼقل« :وبعدما وفدتف ,بؼقت ظذراء ,بتسابقح وبرـات كُع ِّظؿؽش (ثقئقضقـقة إحد) ,وذم ؿسؿة ظقد ادقالد ُي ِّ
صع أب افؽاهـ
وحؾ ذم احلشا افبتقيل ؽر افدَّ كِس .وفدتف وهل ظذراء وبؽارهتا خمتقمةش ,وبسبب ِّ
ـؾ حغ أتك َّ
ؿائالً« :افؽائـ ذم ُحضـف إبقي ّ
آحتاد
ُدظقت افعذراء مريؿ وافدة اإلهل «ثقئقضقـقسش].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .171وأجض ًا ُهـاك
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
افرود «أندريف روبؾقػش حقايل شـة 1415م وحمػقطة ذم مقشؽق ,وووع صقرهتا أب «شؾقؿ
فقحة فؾ ّثا ُفقث رشؿفا افػـّان ُّ
بسسسش ظذ صدر ـتابف «افالهقت ادسقحل واإلكسان ادُعاسش شـة 1985م ,وـذفؽ ووع صقرهتا إب «أخقؽسـدر صؿقامنش
ظذ صدر ـتابف «مـ أجؾ حقاة افعاملش شـة 1994م ,ويظفر ؾقفا ثالثة أصخاص ُمتشاهبغ ذم َّ
ُصقر
وافسـ ,وهذه إجؼقكة ت ِّ
افشؽؾ ِّ
افروح اف ُؼدُ س
وافروح اف ُؼدُ س أصخاص ؽر ُمـػصؾغ ,وأب ٓ ُيؿؽـ تصقيره ,وأجض ًا ُّ
ثالثة أصخاص ُمـػصؾغ ,بقـام أب وآبـ ُّ
ٓ ُيؿؽـ تصقيره ّإٓ ذم صؽؾ محامة ـام طفر ذم ادعؿقدية ,أو بلخسـة كارية ـام طفر ذم يقم اخلؿسغ].
وآهتام َّ
بلن
َّجسد اإلهلل  -صـِّ [ .122
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ظؼقدة افتَّثؾقث مـ اخساع ادجامع ِّاهتام طامل وؽر مـطؼل ,حاذا ؟ َّ
ٕن ظؼقدة افتَّثؾقث ؾقق ُمستقى افعؼؾ ,ؾؽقػ َّتسظفا افعؼقل ؟!
َّإَّنا َّتتؾػ تامـ ًا ظـ أي ثافقث وثـل يشؿؾ ثالثة أصخاص أو ثالثة آخفة ُمـػصؾغ ,ؾاف ّثا ُفقث ادسقحل هق اف ّثا ُفقث افقحقد مـ كقظف
ِ
ه ظؿقؼ ؾقق اإلدراك افبؼي ,ؾؽقػ يتثـك فإلكسان أن ُيسع أمرا ً يػقق
افذي يشؿؾ ثالثة أؿاكقؿ ُمتَّصؾغ ذم جقهر إهلل واحد .إكَّف ّ
إدراـف ؟!]
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َّجسد اإلهلل  -صـ.161 ,159
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ِ
[وكُالحظ َّ
أي ثافقث
أي ثافقث وثـل ذم ظدَّ ة ُأ ُمقر مـفا )1( :اف ّثا ُفقث ادسقحل هق إهل واحد ,بقـام ّ
أن اف ّثا ُفقث ادسقحل ُيتؾػ ظـ ّ
أي ثافقث وثـل ّ
ـؾ واحد ُمـػصؾ ظـ
وثـل هق ثالثة آخفة )2( .إؿاكقؿ افثالثة فقس بقـفؿ اكػصال ,إذ هلؿ جقهر إهلل واحد ,بقـام ّ
آثـغ أخريـ ,ؾ ُقؿؽـ أن يؿقت أحدهؿ ويعقش أخر )3( .ذم اف ّثا ُفقث ادسقحل إؿاكقؿ افثالثة ُمتساوون ذم إزفقةّ .أما ذم
افزمـ ,ؾإم أـز مـ آبـ ,وأب أـز مـ إم )4( .ذم اف ّثا ُفقث ادسقحل ٓ يقجد تزاوج وٓ
اف ّثا ُفقث افقثـل ؾال يقجد تساوي ذم َّ
ُمباوعة وٓ تـاشؾ جسدي .بقـام ذم اف ّثا ُفقث افقثـل كرى افتَّزاوج واإلكجاب].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .15اهلل ؽر حمدود
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ـؾ مؽان وزمان .هق ـائـ بافؽامؾ ذم ّ
ـؾ مؽان وٓ ُيؾق مـف زمان ,هق حاض ذم ّ
افسؿقات وإرض ,يؿأل ّ
ـؾ
( )...اهلل مافئ َّ
افشؿس تدخؾ إػ بقتل وبقتؽ ,وتُؼق ذم مديـتل ومديـتؽ ,وذم ّ
مؽان ,ومثال تؼريبل ظذ هذا َّ
أن َّ
ـؾ مؽان تُؼق بػاظؾ ّقتفا و ُؿ ّقهتا
ؾنَّنا صؿس واحدة ؿائؿة ذم افعالء ,وافتَّشبقف مع
ؾتطرد اف ُّظؾؿة وحتؿؾ افدِّ فء وت ِّ
ُطفر ادؽان مـ اجلراثقؿ وادقؽروبات ,ومع هذا َّ
فؽـ إهلـا إذاؿة دائامً ,وـام َّ
افػارقَّ ,
ٕن َّ
أن اهلل ؽر حمدود ؾصػاتف وؾضائؾف أجض ًا ؽر حمدودة ,ؾ ُؼدرتف ؽر حمدودة,
افشؿس تغرب َّ
جرا .ويؼقل افبعض َّ
افسامء ,وفؽـ ذم إماــ إخرى
أن اهلل مقجقد بجقهره ذم َّ
وظؾؿف ؽر حمدود ,وضقل أناتف ؽر حمدودة وه ّؾؿ ّ
ـؾ مؽان وزمان .اهلل فف وجقد ظا ّم ذم ّ
ٕن اهلل مقجقد بجقهر ٓهقتف ذم ّ
افصقابَّ ,
ـؾ
ؾؾف وجقد بصػاتف ؾؼط ,وهذا افؼقل ُجياكبف َّ
مؽان ,وأحقاك ًا ُيعؾـ ظـ وجقده بطريؼة حمسقشة ـام رآه مقشك ُمتج ِّؾق ًا ظذ جبؾ شقـاء ,بقـام ذم ذات افقؿت مل ُيؾق مـف مؽان ّ
ؿط,
افؼ وافـَّجاشة وجفـَّؿ افـّار ؟ اهلل ٓ ُيؾق مـف مؽان ّ
ويتساءل افبعض أخر ؿائالً :هؾ يقجد اهلل ذم أماــ َّ
ؿط ,ؾفق يقجد ذم أماــ
بافؼ وٓ بافـَّجاشة .إن ـاكت َّ
افؼ وافـَّجاشة وٓ يتلثَّر َّ
َّ
ُطفر تؾؽ إماــ مـ
افشؿس ظـدما تُؼق ظذ إماــ افـَّجسة ٓ تتلثَّر ,إكَّام ت ِّ
َّؾقث ,ؾؽؿ وـؿ بخافؼ َّ
افشؿس ؟! وأجض ًا ؾـل جفـَّؿ افـار يستعؾـ اهلل ظدفف ,وٓ يتلثَّر هق بـار جفـؿ].
افت ُّ
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .361هؾ ظؼقدة
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
َّجسد ُمستقحاة مـ افعبادات افقثـقة ـام ؿافقا ظـ ؾرظقن إكَّف ابـ آمقن أو ابـ رع ,واإلشؽـدر إـز ابـ آمقن ,وؿافقا ظـ بقذا إكَّف
افت ُّ
تؽررة ؟ َّإَّنا
ابـ اهلل ؟ جُ :معظؿ افدِّ ياكات افقثـقة افؼديؿة ـاكت تممـ
بتجسد ابـ اإلهل افذي تعبده .ؾؿـ أجـ جاءت هذه افػؽرة اد ُ ِّ
ُّ
جاءت ذم افقظد اإلهلل بخالص افبؼية َّ
تػرق بـق كقح ذ ًؿا وؽر ًبا وهؿ ُيؿؾقن
وأن كسؾ ادرأة يسحؼ رأس احلقة ,ؾبعد اف ُّطقؾان َّ
هذه افقظقد ,وظـدما اكحرف كسؾفؿ وظبدوا اف َّطبقعة ,وشجدوا فؾؿخؾقق دون اخلافؼ ,طفرت هذه افقظقد ذم ظباداهتؿ ادُختؾػة
بص َقر ُخمتؾػة مع تؽرار ذات افػؽرة .ـام َّ
أن ذم اإلكسان داؾع ؾطري يدؾعف إػ تؾبقة رؽباتف واحتقاجاتف ,حتك فق ـان اإلكسان جيفؾ
ُ
دمسد ابـ
هذه آحتقاجات ظذ وجف افتَّحديد ,وفؽـ ُص ُعقره بآحتقاج فؾخالص مـ واؿعف إفقؿ و ُمستؼبؾف ادُظؾؿ جعؾف
َّ
يتصقر ُّ
اإلهل].
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جسد اإلهلل  -صـ[ .97يعتز ُص ُفقد َيقه
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة اف َّت ُّ
َّ
وشة ؾ َّعافة ,ؾفق مثؾ ادعؿقدية وفقس صخص ًا ,ومثؾ ادغـاضقس ,وافؽفرباء,
افروح اف ُؼدُ س فقس أؿـقم ًا ,إكَّام هق ظبارة ظـ ُؿ َّقة ُؿدُّ َ
أن ُّ
وأمقاج افراديق ,وما هق ّإٓ كسؿة أو ريح أو كسقؿ ,ؾفؾ هذا صحقح ؟ ج :باختصار صديد ,كؼقل َّ
افروح اف ُؼدُ س هق حقاة اهلل,
إن ُّ
كتصقر َّ
افروح اف ُؼدُ س (أع  ,8 : 1رو  ,)19 : 15إكَّام هق أؿـقم ًا إهلق ًا
وٓ ُيؿؽـ أن
َّ
أن اهلل بدون حقاة ,واف ُؼ َّقة هل أحد كتائج ُح ُؾقل ُّ
وصخص ًا ؽر ُمـػصؾ ظـ أب وآبـ].
َّجسد اإلهلل  -صـ[ .115 ,114يؼقل
ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس :أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افت ُّ
ُص ُفقد ََيْ َقه َّ
أن ظؼقدة افتَّثؾقث اخسظفا ترتؾقاكقس ثقئقؾقؾس إنطاـل ذم افؼرن افثاين ادقالدي ,وهل ُمستؿدَّ ة مـ افعبادات افقثـقة .بؾ
َّأَّنا مـ زرع َّ
ـؾؿتل «ثافقثش و «أؿـقمش مل تردا ذم افؽتاب ادُؼدَّ س ,وفؽـ حؼقؼة ظؼقدة
افشقطان ,ؾفؾ هذا افؼقل صحقح ؟ ج:
ّ
ِ
افروح
وشؿ َعتْف يتحدَّ ث ظـ وحداكقتف مع أب ,ووظده بنرشال ُّ
تجسد ًاَ ,
اف ّثا ُفقث ُمستؿدَّ ة مـ اإلكجقؾ ,ؾؼد ظا َيـَت افبؼية آبـ ُم ِّ
عزي أخر افذي مـ ظـد أب يـبثؼ .أخقس هذا اف ّثا ُفقث اف ُؼدُّ وس ؟! واحلؼقؼة َّ
أن َّأول مـ اشتخدم بعض آصطالحات
اف ُؼدُ س اد ُ ِّ
مثؾ «ؾقزيسش و «أوشقاش و «هقبقشتاشقسش هق أورجياكقس .أ ّما أباء ادُداؾعقن ؾاشتخدمقا تعبر ثالثة أصخاص ذم جقهر واحد,
وظـدما دخؾت افؽـقسة ذم ساظات ؾؽرية ودّ افقثـقغ واهلراضؼة وادُبتدظغ ,ذـر ثقئقؾقؾس إنطاـل ذم ـتابف «هقبؾقتسش ـؾؿة
«ثافقثش ,واشساحت افؽـقسة هلذا افتَّعبر ؾشاع اشتخدامف ,ؾؼال ثقئقؾقؾس" :ثافقث اهلل وـؾؿتف وحؽؿتف" ,وؿال ترتؾقاكقس« :ثالثة
أؿاكقؿ وجقهر واحدش .ؾحتَّك فق ـان ثقئقؾقؾس َّأول مـ اشتخدم ـؾؿة ثافقثَّ ,
تلصؾة ذم افؽتاب ادُؼدَّ س].
ؾنن ُج ُذور هذه افؽؾؿة ُم ِّ

ذم ِ
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 حمؿد َص َّذ ُ
شاهؿ معـا بدظؽؿ دشاريعـا افدَّ ظقية ,احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿؿ ( ,)873179ببـؽ آشتثامر
افعريب ,ؾرع مديـة كك ,افؼاهرة ,مجفقرية مك افعربقة

دزيد مـ افتَّقاصؾ:
 صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبقك www.facebook.com/sa5aaa
 ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء ,حمؿد صاهغ 11211115654217
دوكة تؼرير http://tqrir.wordpress.com
 تابع ادزيد مـ أظامفـا ظذ ُم َّ
تتؿ افصاحلات
احلؿد هلل افذي بـعؿتف ّ

 www.alta3b.wordpress.com/books/juiceصػحة ظ ِ
َصر اف ُؽتُب

