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╝ 

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

 ـــــر افـــــُؽـــــُتـــــبـــــِص وع ظَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

ة ـَ ا  ََشَ

 

 

وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   َشـة جمؿقظة ٓباز افدَّ

 

 

 ُخالصة ـتاب:

د يس قؿؾِ عْ تَ  ذم اإلهلل افتَّجسُّ  افؽبر ـرفُّس افؼدِّ
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يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ واداُلَحظ ذم ُمعظؿ هذه ]. 24, 23صــ -, دير افؼدِّ

ـا كعؾؿ أنَّ ضبقعة اهلل هل ادحبة ؾافـار رمز ُمـاشب جلقهر اهلل. اإلهلل ُُمثَّؾ ؾقفا بقاشطة افـارافتَّشبقفات أنَّ اجلقهر  «, اهلل حمبة»: إكَّ

جة ـافـار ب» وأنَّ هذه ادحبة ُمتلجِّ « إهلـا كار آـؾة»(: فذفؽ ؿقؾ أيضًا أنَّ 6:  8)كش « ادحبة ؿقية ـادقت ... هلقبفا هلقب َفَظك افرَّ

جة افتل هل أؿقى مـ ـّؾ يشء شقاها(. 29:  12)ظب   [.وفذفؽ ؾؿـ ادُـاشب جدًا أن ُيرَمز جلقهر افالهقت بقاشطة افـار ادُتلجِّ

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ ظـدما َظَجَز اإلكسان أن حيقا مع ]. 3صـ -, دير افؼدِّ

ياهلل, إذ َظَجَز ظـ ِحػظ افقصقة,  ة اهلل, وَشَؼَط ذم ادُخافػة وافتَّعدِّ ُهقر, وُضِرَح خارجًا ظـ َحْْضَ وجاء إفقـا , تـازل اهلل ذم ِمؾء افدُّ

د وهذا هق مقالد ادسقح. فقحقا معـا  [.افذي تػسره اهلل معـا« ظامكقئقؾ» هذا هق افتَّجسُّ

د إب متَّك ادسؽغ:  يس ـرفُّس افؽبرافتَّجسُّ يس أنبا مؼار اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ ًٓ: ]. 22صــ -, دير افؼدِّ د اإلهلل أوَّ ـقػقة افتَّجسُّ

د اإلهلل بلنَّف:  :افػائؼ افقصػ يس ـرفُّس افتَّجسُّ ٌي بصػة مطؾؼة , ؾائؼ افقصػ ـثراً ما َيـَْعت افؼدِّ هِّ

 , ُيـَْطؼ بف ٓ , يػقق افعؼؾ , ي وؾائؼ افعؼؾ هِّ

 ؾؽقػ كممـ بف ؟  -. وهق ٓ يؼصد بذفؽ أن يـفقـا ظـ معرؾة حؼقؼة هذا افنِّ اإلهلل َّٓ وإ

اد ظؿقؼة حؼًا وؾائؼة افقصػ وؾائؼة ددارـ: »بؾ هق يـفقـا ظـ إخضاظف فؾػحص افعؼع ة أن ُكخِضَع . ـاإنَّ ـقػقة آِّتِّ ؾؿـ اجلفافة افّتامَّ

أم فست تعؾؿ أنَّ ذفؽ افنِّ افعؿقؼ يـبغل أن . وأن ُكحاول أن ُكدرك بعؼقفـا افذي ٓ ُيدَرك بافعؼؾ, ما يػقق افعؼؾ( افعؼع) فؾبحث

مال اجلاهؾ؟  ُيعَبَد بنيامن بال ؾحص ا افسُّ ـا كسـف فـقؼقـقػ ُيؿؽـ أن يؽقن هذا ؟" وأمَّ ا كحـ ؾنكَّـا كؼبؾ ديؿقس وأمثافف. ", ؾنكَّ وأمَّ

د أؿقال روح اهلل ـا كتؽؾَّؿ بام كعؾؿ, وكشفد بام رأيـا"... بدون تردُّ د آبـ « وكثؼ أنَّ ادسقح افؼائؾ: "احلؼ احلؼ أؿقل فؽؿ: إكَّ )ذم دمسُّ

 [(.PG 57, 1217افقحقد 

يس إب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار ـرفُّس افؽبرافتَّجسُّ ؾـحـ أمام هذا افنِّ ]. 23, 22صــ -, دير افؼدِّ

إنَّ ـقػقة افّتلنُّس ظؿقؼة حؼًا وؾائؼة : »وأن كعبده بلرواحـا, بؾ أن كممـ بف بُؼُؾقبـا, فقس فـا أن كػحصف بُعُؼقفـا, اإلهلل افػائؼ افقصػ

)ظـ اإليامن افؼقيؿ إػ « فذي يػقق افعؼؾ يـبغل أن ُيْعَبد بنيامن بدون افتقاء.ؾننَّ هذا افنِّ افعؿقؼ ا, افقصػ وؾائؼة ددارــا

ب حُمققًا ؟ (. »PG 76, 1165. 23ثقئقدوشققس:  وٓ أي , هذا ِهّ ٓ يستطقع ؾؽر اإلكسان أن ُيسِز ؽقرهبليّة ـقػقة يصر جسد افرَّ

 [(.PG 73, 604 D. 64:  6)تػسر يقحـا « نوفؽـَّف جدير بلن ُيْعَبد ذم صؿت وإيام, فسان أن ُيعزِّ ظـف

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ وهؽذا ؾننَّ جسد ادسقح ؿد ]. 29صــ -, دير افؼدِّ

ل ظـ ـقكف جساؽتـك بؿجد افالهقت احلالِّ ؾقف وصار جمقدًا وحُمققًا,  دًا بؼيًا ُمساويًا ٕجسادكا متامًا ذم ـّؾ يشء ما خال ؽر أنَّف مل يتحقَّ

اد إؿـقمل افذي تّؿ بغ افالهقت وافـاشقت ذم  اخلطقة وحدها ! إنَّ مجقع افتَّشبقفات افّسابؼة ُتعزِّ بدرجات ُمتػاوتة ظـ حؼقؼة آِّتِّ

 ّ يس ـرفُّس ٓ يؼصد بذفؽ أن يرؾع ضابع افنِّ اد افػائؼ افقصػ افذي ادسقح افقاحد. ؽر أنَّ افؼدِّ ؽؿ مـ ية ظـ هذا آِّتِّ ظذ افرَّ
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كحـ كؼقل إنَّ ـؾؿة اهلل . »ـّؾ هذه افتَّشبقفات يبؼك ظذ ُمستقى افنِّ افػائؼ ظذ مدارــا افذي ٓ يستطقع ؾِؽر اإلكسان أن يسز ؽقره

د بطبقعتـا,  اد تػقق ـّؾ ؾِؽر بؼيؿد اِّتَّ مـاها حتك أنؾف. ؽر أنَّ ـقػقة هذا آِّتِّ بؾ هل , ل ختتؾػ ظـ ـاؾَّة افتَّشبقفات افتل ؿدَّ

َّٓ ذاك افذي هق وحده ظامل بؽّؾ يشء, تػقق ـّؾ تعبر وـّؾ وصػ د آبـ « وفقس أحد مـ افؽائـات يعرف حؼقؼتفا إ )تعافقؿ ذم دمسُّ

د بذاتف جسده (. »PG 75, 1375 – 1378 Aافقحقد.   [«.اخلاّص بافؽقػقة افتل هق وحده يعؾؿفاإنَّ افؽؾؿة ادُحقل وحَّ

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ د اإلهلل ؿد إذن, ]. 45صــ -, دير افؼدِّ ؽاية افتَّجسُّ

ِمؾء » ؾاجلسد اإلهلل ادُعزَّ ظـف بـ(, 23:  1)أف « ِمؾء افذي يؿأل افُؽّؾ » حقـام صار افُؽّؾ ذم ادسقح, بؾغت ذروهتا يقم اخلؿسغ

د ادسقح بافؽـقسة ؾاـتسبت افؽـقسة ـّؾ ما فؾؿسقح«. ُمؾقئغ ؾقف» ِِصكا ُمـذ يقم اخلؿسغ«, افالهقت جسدياً  , فؼد صار فؼد اِّتَّ

ؾ ذم افعّؾقة ما بدئ بف ذم بقت حلؿ. فؼد ُوفَِد ادسقح ذم  [بقت حلؿ, فُتقَفد افؽـقسة ذم افعّؾقة. وـؿَّ

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ ا أن ؾفق ذا اهلل كػسف يليت ]. 11صــ -, دير افؼدِّ أمَّ

دكا ويؾبس أوعػ ما ؾقـا ديـ باخلروج مـ حْضتف أبداً , , فؼد اكعؽس افقوع متاماً وهق جسدكا, إفقـا ُيعاَشكا ويتقدَّ , وبلي مل كعد ُمفدَّ

ٓ فؽل يعقش معـا ـصديؼ مع , ؾفق كػسف افذي أتك إفقـا راوقًا بـا وكحـ ذم حضقض مقتـا وُذفِّـا وخطاياكاحال مـ إحقال, 

د بؾحؿـا , بؾ جاء راوقًا أن حيؿؾ ثَِؼؾ بؼيتـا ؾقف, ـام ـان آدم مع اهلل, صديؼ حيقا ؾقـا وكحـ , ؾصار ِمـّا وِِصكا مـف, وِظظامـاوؿد اِّتَّ

وٓ هق يستطقع أن , وارثغ ؾقف ومعف(, 31:  5)أف « مـ حلؿف وِظظامف» وِصكا, ٓ كستطقع أن كخرج ظـف إذ ؿد ُوفِدكا مـف. كحقا ؾقف

امء, يتخذَّ ظـّا وس ذم ُؿُؾقبـا , ؾؼد َرَؾَع بؼيتـا معف إػ افسَّ , ٓ بلرواحـا ؾقام بعد, بؾ كحقا بروحف, أو فؽل كحقاوَشَؽَب روحف افُؼدُّ

 [.بقـام حيقا هق ؾقـا ُهـا ظذ إرض جيؾس بجسدكا ظـ يؿغ افعظؿة ذم إظايل صػقعًا ووامـًا خلالصـا إػ إبدباحلرّي, 

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا افتَّجسُّ ؽؿ مـ أنَّ اجلسد ]. 11صــ -مؼار , دير افؼدِّ وفؽـ بافرَّ

هر أيت َشيؽًا هق أخر ذم جمد ادسقحمدظق فؾؼقامة  ة افؼقامة صقرة خافؼف وهباءه, فقؽقن ذم افدَّ ٕنَّف شقُغرِّ صؽؾ جسد : »آخذًا بُؼقَّ

ؽؿ مـ هذا افقظد افقؼ21:  3)ذم « فقؽقن ظذ صقرة جسد جمدهتقاوعـا  هر, ؾال رجاء فـا (:  أؿقل, وبافرَّ َّٓ أنَّف ؾقام خُيّص افدَّ قـل, إ

ابقة وٓ ضائؾ مـ ورائفا,  وح افُؼُدس هل فإلكسان ذم أجسادكا افسُّ ة اإلهلقة وادجد وافؽرامة واحلقاة إبدية وـّؾ ِهبات افرُّ ؾافُؼقَّ

دًا ذم, اجلديد ؾقـا أن ؽر ادـظقر وح خؾؼًا ـاماًل ؽر مـظقر روح اإلكسان اخلػل افذي ُخؾَِؼ فـا جُمدَّ , وهق ادعؿقدية مـ املاء وافرُّ

بؾ باحلرّي فؽل , فقس ؾؼط فؽل كحقا كحـ باجلسد معف ظـ ُؿرب مثؾ آدمكصقبـا ؽر افّظاهر, ادحػقظ فـا بـعؿة اهلل افؽؾؿة, بروحف, 

وح بِنّ اإليامن وافؽؾؿة  [.فـصر واحدًا ؾقف,  اجلسد وافدم اإلهلقغوبِنّ , يتَِّحد هق بـا وكحـ كتَِّحد بف ُمـذ أن بافرُّ
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يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ بـقية جديدة فإلكسان ذم ]. 13, 12صــ -, دير افؼدِّ

دًا: اهلل أؿقى مـ بـقيتـا ٔدم ِـّ ا إحباء, »: يؼقل يقحـا افرشقل مم وفؽـ كعؾؿ , ومل ُيظَفر بعد ماذا شـؽقن, أوٓد اهلل أن كحـأُّيُّ

ه ـام هقأنَّف إذا ُأطِفر كؽقن مثؾف ا شـرا ؾفذا يدظقكا بؽّؾ ثِؼة أن (. هذا افؼقل فققحـا افرشقل هاّم جدًا وخطر فؾغاية, 2:  3)ا يق « , ٕنَـّ

ا أن أوٓد اهلل ا إحباء, »افرشقل يقحـا:  ل, ـام يؼقكرتؽز ظذ إيامن واثؼ وثقؼ ٓ يتزظزع أنَـّ هذه أول «. أن كحـ أوٓد اهللأُّيُّ

د ابـ اهلل افؽؾؿة, حؼقؼة مسقحقة وٕنَّف أخذ ِمـّا , أي ادسقح, ومقالده ذم بقت حلؿ. ؾألنَّف ابـ اهلل, وأظظؿ هبة ؿد صارت فـا بتجسُّ

ادًا أؿـقمقًا دائامً وأبد د بف اِّتِّ أي صار اإلكسان بؽّؾ ـقاكف , أصبحت افبؼية ـّؾفا ُمتبـَّاه ذم ادسقح اهلل, ياً فـػسف جسدًا بؼيًا ـاماًل واِّتَّ

ة أخرى أؿقل, اجلسدي ابـًا هلل ذم ادسقح د ابـ اهلل ومقالده بؼيًا ـنكسان وهق اهلل. مرَّ , دخؾ اإلكسان ُدُخقًٓ حاشامً وَمِفقباً , بتجسُّ

ن افؾذان ُّيبان هذه افبـقية هلل, ر مائتةذم بـقية هلل ؽر ُمـػصؾة وؽ, بِنّ ٓ ُيـطؼ بف ا ّ وح افُؼُدس ؾُفام افنِّ ا ادعؿقدية ومسحة افرُّ , أي أمَّ

ة,  ة افُعظؿك, افتل صارت فإلكسان ظامَّ أي افبـقية هلل افتل ُّيبان ـؾ صخص خاّص ؿائؿ بذاتف, ضِػاًل ـان أو رجاًل, هذه اهلبة افعامَّ

ده  [.صارت فـا مجقعًا ذم ادسقح بتجسُّ

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ ادسقح صار ابـًا فإلكسان ]. 37, 36صــ -, دير افؼدِّ

وح: فؽل كصر كحـ أبـاء هلل د افقحقدة هل أن كستؿدَّ مـ ادسقح بافرُّ د أنَّ ؽاية افتَّجسُّ ِـّ يس ـرفُّس يم ِؽـَك » افُؼُدس فؼد رأيـا افؼدِّ

ابـ اهلل صار إكساكًا فؽل يصر », وأن ها هق ُيَبْؾقر هذه افِػؽرة ذم ِظبارة حُمَْؽؿة ِصحية بديعة ذم اختصارها وووقحفا: «افتَّبـِّل

يس (. ظذ أنَّ هذا ادبدأ افقاوح افذي ـثرPG 74, 70. 1:  12)تػسر يقحـا « افـاس ؾقف وبقاشطتف أبـاًء هلل بافتَّبـِّل ره افؼدِّ اً ما ُيؽرِّ

د تقوقح وَبْؾَقرة فمية افتل ؿاهلا بقفس افرشقلـرفُّس بِصَقغ خُمتؾػة, ٓ يـبع مـ ؾراغ,  أرشؾ اهلل ابـف مقفقدًا مـ امرأة : »بؾ هق جُمرَّ

يس ـرفُّس أن يعقد و ُيعزِّ ظـ هذا ادبدأ بعبارات5:  4)ؽؾ « فــال افتَّبـِّل...  فؼد َوَوَع كػسف »جديدة ذم مجقع ـتاباتف:  (. ويؾِّذ فؾؼدِّ

ة ما هق ووقع بحسب افطَّبقعة ب وهق آبـ, وَفبَِس صقرة افعبد, فؽل يرؾع إػ ِرْؾَعتِِف اخلاصَّ فؽل , مع ـقكف بحسب افطَّبقعة هق افرَّ

, أي أبـاءً , فؽل جيعؾـا ِمثؾفثؾـا, أي إكساكًا, , ؾؼد صار مِ جيعؾ افذي هق ظبد بافطَّبقعة َشيؽًا ذم جمد افتَّبـِّل افذي ُيشبف جمده اخلاّص 

ة ما هق فـا ؾؽنهل, هق آبـ (. »PG 74, 700 AB. 17:  21)تػسر يقحـا « وأظطاكا ظقوًا ظـف ما هق فف, وهؽذا أَخَذ فـػسف خاصَّ

ً افقحقد  اد افتَّدبري, ؿد صار ابـًا بِؽرا بغ إخقة  , ؽر أنَّف هق كػسف ـنكسان, مـ حقث آِّتِّ

د آبـ افقحقد « فـصر كحـ ؾقف وبقاشطتف أبـاًء اهللـثريـ, أي بقــا كحـ,  :  2. اكظر أيضًا تػسر فقؿا PG 75, 1229 B)ذم دمسُّ

7 .PG 72, 485 B« .)ُهقر, يؼقل ظـف أب )ذم مز وهق اإلهل وابـ اهلل وذفؽ فؽل يؼبؾـا ( أنَّف ؿد َوَفَده افققم, 27:  2 مـ ؿبؾ افدُّ

ّؾفا ـاكت ذم ادسقح, كحـ ؾقف بافتَّبـِّل ـُ  ,PG 73. 39:  7)تػسر يقحـا « مـ حقث أنَّف صار إكساكاً ( ُمـذ حلظة مقالده) ٕنَّ افبؼية 

753 B.)] 
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يس ـرفُّس افؽبرافتَّجسُّ إب متَّك ادسؽغ:  يس أنبا مؼار د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ إكَّـا كؼقل إنَّ اجلسد اإلهلل »]. 38صــ -, دير افؼدِّ

وح ذم بطـ افعذراء بطريؼة ٓ ُيـطؼ هبا يسغ ُحبَِؾ بف مـ افرُّ ٕنَّف مل يؽـ حُمتاجًا إػ زرع بؼ )فُققفد بف(  . ؾبِؽر افؼدِّ

وح قرة هق كػسف ـان باـ ؿ, افذيـ ُيقَفدون مـ اهلل بافرُّ وٓ , وٓ مـ مشقئة جسد, ٓ مـ دم, ُوفِدوا" افذيـ ؿقؾ ظـفؿ أَّنَّ

دقالد  « باـقرة» ؾؿقالد ادسقح ؿد صار(. PG 72, 500 BC. 22:  2)تػسر فقؿا ".« فؽـ مـ اهلل, مـ مشقئة رجؾ

وح افُؼُدس ّؾفا مـ اهلل بقاشطة افرُّ ـُ وح افُؼُدس.  ؾؼد صار هق بِصػتف إول . »افبؼية  ذفؽ فـرتؼل كحـ مقفقدًا مـ افرُّ

وح" فؽـ مـ اهلل, وٓ مـ مشقئة رجؾ, وٓ مـ مشقئة جسد, ٓ مـ دم, "أيضًا إػ مقالد جديد روحل )ادسقح واحد. « بقاشطة افرُّ

PG 75, 1272 .)ده وحل افذي فـا هق ؽاية مقالد ادسقح وهق ؽاية دمسُّ ركا ؾنكَّف هلذه افغاية ؿد صار ِمثؾـا, : »ؾفذا ادقالد افرُّ فؽّل حُيرِّ

فؽل كستطقع كحـ أيضًا أن كغتـل بافقٓدة افتل مـ . ؾافؽؾؿة افذي مـ اهلل أب ؿد صار معـا مقفقدًا بحسب اجلسد, وجيعؾـا إخقة فف

ل باحلرّي إػ ما هق ؾقق افطَّبقعة, ؾال ُكدَظك بعد أوٓدًا فؾجسد, وح افُؼُدساهلل بافرُّ  ٕنَّف ؿد جعؾ , ؾـُدَظك أوٓدًا هلل بافـِّعؿة, بؾ كتحقَّ

 [(.PG 76, 125. 2:  3)وّد كسطقر « ذاك افذي هق وحده بافطَّبقعة وباحلّؼ ابـ اهلل افقحقد, كػسف ـقاحد ِمـّا

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ ـام ذم بساضة وؾؼر ُمذهؾ أخذ ]. 15صــ -, دير افؼدِّ

ة أخرى أنَّف بؼدر ُمعجزة مقالد ابـ اهلل ذم بقت حلؿ, هؽذا أيضًا ذم بساضة وؾؼر ُمذهؾ أخذكا صؽؾفصؽؾـا,  ر مرَّ وـقػ : ثّؿ أظقد وُأـرِّ

, هؽذا ببساضة وؾؼر وهدوء ُمذهؾ ٓ يتـاشب طاهره ؿّط مع حؼقؼة جقهره, ة وعقػة ُمستضَعَػة مثؾـا ذم ـّؾ يشءؿد صار ذم بؼي

وح افُؼُدس ذم جرن  امء, مـ ؾقق, باملاء ومـ افرُّ وظذ كػس ادُستقى مـ اإلظجاز ادُذهؾ يتّؿ مقالد اإلكسان مـ اهلل, مـ افسَّ

 [.افػؼر ادُذهؾ افذي طاهره ٓ يتـاشب مع حؼقؼة جقهرهبـػس افبساضة ادُذهؾة وادعؿقدية, 

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ د أـؿؾ اهلل وظده ]. 18, 17صــ -, دير افؼدِّ بافتَّجسُّ

رجاء افعقدة إػ اهلل افذي كتؽؾَّؿ ظـف, فقس هق رجاء خيتّص  يا أحّبائل, ُأنبِّف ذهـؽؿ أنَّ «: كخؾؼ اإلكسان ظذ صقرتـا ـشبفـا» إول

ؾف وكتؿـّاه بُدُمقع وخقف,  د ذم حلؿـا ودمـابادُستؼبؾ, كتقشَّ , وهق ؿائٌؿ ودائٌؿ فـا, وؿد تّؿ بؾ هق رجاء حّل بحقاة ادسقح افذي دمسَّ

ـَ فـا مقالد, ٕنَّ ادسقح ُوفَِد ؾقـا وؿام بـابؼقام ادسقح.  بال اكزظاج وٓ خقف ـافذي أجراه , وحقاة مع اهلل إػ إبد, ًا مـ اهلل جماكاً ؾَضِؿ

. ؾـحـ ذم ادسقح ادقفقد ذم بقت حلؿ ؿد ُحِسبـا ذم احلال وإػ إبد أنسباء بؾ أؿرباء ـلهٍؾ ذم بقت اهلل, ٕنَّف ؿد ذم كػسف مـ جفتـا

ً بغ إخقة,  ؾقب واجلسد وافدم ِِصكا ٓ أؿرباء وحسب, ءوصار ُمشاهبًا فـا ذم ـّؾ يشصار فـا بِؽرا بؾ ُمتَّحديـ بف ـلظضاء ذم , وبافصَّ

بف, اجلسد ظقـف قرة وافشَّ بف ـؼصد اهلل ُمـذ , إنَّ حقاتـا مع اهلل ؿد صارت ذم احلؼقؼة حقاة ذم اهلل, فـا كػس افصُّ قرة وافشَّ ُمؽتؿؾة افصُّ

ؾ حقاتـا , بقاشطة ادسقح. هذا رجاء ظظقؿ ٓ كسّجاه ـلنَّف بعقد ظـّا, بؾ كحقاه, ٕنَّ ادسقح وروح ادسقح ؾقـا, افبدء متاماً  وؿد صؽَّ

مف فـا اهلل ذم ابـف فـ يـزظف ِمـّا ؿط, بافػعؾ فـؽقن ظذ صؽؾف  [.وافذي ؿدَّ
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يس ـرفُّس اإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار فؽبرافتَّجسُّ اد إؿـقمل افقثقؼ بغ ]. 16صــ -, دير افؼدِّ آِّتِّ

ـَ فـا وجقدًا وحقاة أبدية مع اهلل بال هتديدافالهقت وافـاشقت ذم ادسقح,  فقس ـام ـان حيقا آدم ؿديامً ِّتت هتديد افقصقة !  َوِؿ

اد بغ , باحِلرمان وافطَّرد وادقت د ادسقح ومقالدهبؾ إكَّف ضاملا ؿد تّؿ آِّتِّ اد ؽر ؿابؾ , اهلل وجسد اإلكسان ذم دمسُّ وضاملا أنَّ هذا آِّتِّ

ده ومقالده ذم ظادـا, فالكػصال أبدًا وبلي حال مـ إحقال , ظفدًا أبديًا أن كحقا مع اهلل, ومـ حلؿـا ودمـا, هؽذا وؿـ ادسقح بتجسُّ

ظـدما ظزَّ ظؾقـا واشتحال ق افذي أتك إفقـا ُمتَِّحدًا بـا بروحف ذم صخص يسقع ادسقح, ٕنَّف هق ه, أو باحلري حيقا اهلل معـا بال أي هتديد

ابقة.  ة مقالد ادسقحاشتحافة أبدية أن كذهب إفقف بلجسادكا افسُّ د وُؿقَّ  [! أي اهلل معـا«, ظامكقئقؾ» هذا هق تػسر افتَّجسُّ

د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ إب متَّك ادسؽغ:  يس أنبا مؼار يس ـرفُّس افؽبرافتَّجسُّ يس ـرفُّس أظؿؼ ]. 21صــ -, دير افؼدِّ ُيعَتَز افؼدِّ

د اإلهلل.  وحقة افػائؼة ادُذخرة ذم ِهّ افتَّجسُّ ؾاع ظـ حؼقؼةمـ تػاَظؾ بافِؼقَؿ افرُّ اد افػائؼ » وفذفؽ ؾفق أـثر َمـ اهتّؿ بافدِّ آِّتِّ

وحل شقاء ذم ـتاباتف افتَّػسرية, ذم صخص ادسقحافذي تّؿ بغ افالهقت وافـاشقت « افقصػ . ؾفذه احلؼقؼة متؾَّؽت ظذ تػؽره افرُّ

وحقة,  وحف فؾعؼقدة, أو ذم ـتاباتف افرُّ اد إؿـقمل افذي تّؿ ذم ادسقح أو ذم َُشُ وحل أنَّ آِّتِّ ـ ذم ُظؿؼ ـقاكف افرُّ بب ذم ذفؽ أنَّف تقؼَّ وافسَّ

ادكا ب» هق افؽـقسة افتل هل » وهق بداية ؿقام, «ذم اجلؿقع بقاشطة افقاحد -افؽؾؿة  -ُحُؾقل افؾُّقؽقس », وهق «اهللبداية ووشقؾة اِّتِّ

د اإلهلل افػائؼ افقصػ«, جسده  [.بؿعـك أنَّ افؽـقسة هل امتداد فِنّ افتَّجسُّ

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يافتَّجسُّ ؾُحُؾقل افؾُّقؽقس ذم هقؽؾ ]. 32صــ -س أنبا مؼار , دير افؼدِّ

ا ُحُؾقفف ؾقـا, جسده اخلاّص هق ُحُؾقل ضبقعل وُمطؾؼ ؽؿ مـ هذا افػرق بغ وبافـِّعؿة وادُشارـة, ؾفق ُحُؾقل كسبل, وأمَّ . وفؽـ ظذ افرَّ

يس ـرفُّس يربط بقـفام ُمبقِّ  ـًا أنَّ احلُُؾقل إول هق إشاس وافقشقؾة افتل هبا يتّؿ هذيـ افـَّقظغ مـ احلُُؾقل, ـثراً ما كجد افؼدِّ

ادكا باهلل»احلُُؾقل افثاين:  :  17)تػسر يقحـا «  ؾافنِّ افذي َحَدَث ذم ادسقح هق بداية ووشقؾة اِّتِّ

21 .PG 74, 577« .)ٕنَّ افؾُّقؽقس أخذ جسدًا بؼيًا فذفؽ صار داخؾـا ً . 12)افؽـز ذم افثافقث «  كظرا

PG 75, 204« .)كحـ كؼبؾ داخؾـا ( )افذي صار إكساكًا مـ أجؾـا, افؾُّقؽقس افذي مـ اهلل أب ,

, فؼد صار افؾُّقؽقس جسدًا, وُوفَِد بحسب اجلسد مـ امرأة,  خذًا مـفا آوهق افؾُّقؽقس احلّل وادُحقل, وفـبحث أن ـقػقة هذا افنِّ

ادًا ٓ يؼبؾ آكػصال !  [(.PG 72, 908 – 909. 22:  19)تػسر فقؿا « جسده فؽل يتَِّحد بِـا اِّتِّ

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ اد افالهقت ]. 34, 33صــ -, دير افؼدِّ اِّتِّ

يس ـرفُّس افتل يعقد إفقفا ذم مجقع ـتاباتف أنَّ ادكا كحـ باهللبافـاشقت ذم ادسقح أشاٌس ِّٓتِّ  : مـ ادبادئ افعؼائدية افّسائدة ظـد افؼدِّ

ادكا كحـ باهلل اد افذي تّؿ ذم ادسقح بغ افالهقت وافـاشقت هق أشاس ووشقؾة ِّٓتِّ وحقة افّسامقة, يرتػع آِّتِّ . وهبذه افعؼقدة افرُّ

يس ـرفُّس مـ مُ  ية )افؼدِّ ّ وحقة افنِّ اد إؿـقمل إػ ُمستقى اخلزة افرُّ ؾاع ظـ آِّتِّ ( هلذا mysticalستقى اجلدل افعؼائدي ذم افدِّ

د.  اد افػائؼ افقصػ افذي هق افغاية افتل مـ أجؾفا جاء ادسقح ظذ إرض ودمسَّ د ذم كػسف افالهقت آِّتِّ ؾادسقح ؿد َوحَّ

رهابطريؼة ٓ ُيؿؽـ » بافـاشقت دكا« تصقُّ ؾفق ابـ ؾفق ُيعَتز "واحدًا مـ اثـغ", : »مع اهلل« بقاشطة كػسف» فؽل يستطقع بذفؽ أن ُيقحِّ
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دت ؾقف فتؽقكا ِوْحَدة , افطَّبقعتان اإلهلقة وافبؼية, بطريؼة ٓ ُتقصػ وٓ ُتػحص, ذم صخصف افقاحد, واحد ؿد اجتؿعت إفقف واِّتَّ

رها, واحدة بب أيضًا ُيعَتز هق افقشقط بغ اهلل وافـاس,  .بطريؼة ٓ ُيؿؽـ تصقُّ قئغ ؾؾفذا افسَّ د داخؾ كػسف افشَّ ٕنَّف ؿد مَجََع وَوحَّ

ة ظظقؿة, افؾذيـ ـاكا ُمتباظديـ جدًا أحدمها ظـ أخر ؾؼد أطفرمها , أظـل افالهقت وافـاشقت. وافؾذيـ ـان يػصؾ بقـفام ُهقَّ

: حرؾقاً ) ؾفق ُمتَِّحد(. »PG 75, 692, 693. 1)ذم افّثاُفقث « فؽ ربطـا بقاشطة كػسف مع اهلل أبقفوبذ, جُمتِؿَعْغ وُمتَِّحَدْيـ ذم كػسف

ط هلا, بآثـغ( ُمتداِخؾ  ؾفق بطبقعتف إهل فؽقكف . ومـ جفة أخرى باهلل أب: ؾفق مـ ِجَفة ُمتَِّحد بافبؼية افتل يتقشَّ

. ـام ُيعَتز أيضًا مـ كػس هذا اجلقهر, بؾ باحلري يستؿّد وجقده مـ هذا اجلقهر, افذي وفده ابـ اهلل افقحقد ؽر ادُـػصؾ ظـ جقهر

د باهلل, جاظاًل كػسف ُمشاهبًا فـاومـ ِجَفة أخرى ؾفق ظقـف إكسان بصػتف ؿد صار جسدًا,  ما ـان بحسب , بقاشطة كػسف, فؽل ُيقحِّ

 [(.PG 73, 429 B. 46:  4)تػسر يقحـا « افطَّبقعة ُمـػصالً جدًا ظـف

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ أي أنَّ ادسقح هق بعقـف ]. 36-34صــ -, دير افؼدِّ

د ذم كػسف اإلكسان مع اهلل, إهل وإكسان واحد اد باهلل, فؽل ُيقحِّ . ؾفذا اجلسد اإلهلل افذي ؾقف حيّؾ ـّؾ ِمؾء ؾقُعطقـا إمؽاكقة آِّتِّ

د بقاشطة كػسف وذم كػسف افبؼية مع اهلل: »بقــا وبغ اهلل « حؾؼة افقصؾ» هق باحلؼقؼةافالهقت جسديًا,  ؾؼد . إكَّف ُيقحِّ

)تػسر « )أي اهلل وافبؼية( حبَّةٕنَّف جيؿع ذم كػسف افطَّرؾغ افؾذيـ يسعقان معًا كحق افقحدة واد, " حؾؼة وصؾ" صار

 " حؾؼة افقصؾ" وـلنَّف هق, كحـ كتَِّحد بأب بقاشطة ادسقح ـام بقشقط(. »PG74, 192 AB. 6و  5:  14يقحـا 

ُؿق وبغ افـاشقت , بؿثؾ هذا افؼدروـلنَّف جيؿع داخؾ كػسف افذيـ تباظدوا , مـ حقث أنَّ فف آثـغ ذم ـقاكف, بغ افالهقت افػائؼ افسُّ

ً ٕنَّف هق كػسف اهلل بحسب افطَّبقعة, ٕنَّف ُمتَِّحد مـ جفة باهلل أب ً ٕنَّف باحلؼقؼة صار إكساكاً ومـ جفة أخرى بافـاس, كظرا « , كظرا

ادكا  " إداة" وهذا اجلسد اإلهلل هق(. PG 73, 1045 C. 14:  11)تػسر يقحـا  )راجع:  باهللافتل هبا تتِّؿ ظؿؾقة اِّتِّ

 PG. 19:  22. وأيضًا: تػسر فقؿا PG 72, 552. B. 38:  4. وأيضًا: تػسر فقؿا PG 74, 488 A. 13:  17تػسر يقحـا 

ا حقـام كؼبؾف ؾقـا كصر ُمتَِّحديـ بف بؿثؾ ما هق ُمتَِّحد بافؾُّقؽقس احلال ؾقف.(, 909 ,72  ؾُؿبارٌك هق هذا اجلسد اإلهلل ادُؿتؾِئ. ٕنَـّ

دكا باهلل !, افذي بقاشطتف ِِصكا َُشـاء افطَّبقعة اإلهلقة, بُؽّؾ ِمؾء افالهقت جسدياً  قئغ ادُػسَؿغ » واِّتَّ د بـقٍع ما ذم كػسف افشَّ فؼد َوحَّ

 حتك جيعؾ اإلكسان بذفؽجدًا ظـ بعضفام بحسب افطَّبقعة, وادُتباظَديـ جدًا ظـ أي دماُكس بقـفام )أي افالهقت وافـاشقت(, 

وح. َشيؽًا فؾطَّبقعة اإلهلقة ادكا باهلل !, ؾافنِّ افذي َحَدَث ذم ادسقح هق بداية وَوِشقَؾة اصساــا ذم افرُّ  21:  17)تػسر يقحـا « واِّتِّ

أي َُشـاء ذم , َُشـاء ذم جـسف: أي حرؾقاً  ) وباإلمجاع ؿد ِِصكا أؿرباء هلل أب(. »PG 74, 557-560. 21و

 [(.PG 73, 869 C. 37:  8)تػسر يقحـا « باجلسد افذي ذم ِهّ ادسقح !( اإلهلقةضبقعتف 
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يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ افؽؾؿة ؿد حؾَّ ذم اجلؿقع ]. 31, 31صــ -, دير افؼدِّ

يس بقاشطة افقاحد طر 14:  1)يق « وافؽؾؿة صار جسدًا وحؾَّ ؾقـا»ـرفُّس ظذ ؿقل يقحـا اإلكجقع: . ـثراً ما يعتؿد افؼدِّ (, )افشَّ

« ؾقـا» هق« ημιν εν» حقث ادعـك ادباَش فعبارة, ημιν εν εσκηνωσεν καιافثاين مـ هذه أية هق ذم إصؾ افققكاين: 

يس ـرفُّس ذم ـّؾ «, بقــا» وفقس ها افؼدِّ فف وهبذا ادعـك ُيػنِّ د افؽؾؿة وُحُؾقل افؽؾؿة ذم ـّؾ واحد مـا(, أؿقا : فؽل يربط بغ دمسُّ

)يسقع(, ٕنَّف إذ ؿد اشتعؾـ افقاحد  ؾافؽؾؿة ؿد حؾَّ ذم اجلؿقع بقاشطة افقاحد!  ما أظؿؼ هذا افنِّ افؽؾؿة صار جسدًا وحؾَّ ؾقـا", »"

ة مـ جفة روح افؼداشة,  ت مـف إػ ـؾ جـس افبؼيةؾفذه افؽر)يسقع( أنَّف ابـ اهلل بُؼقَّ حتك إكَّف بسبب افقاحد افذي ِمـّا , امة امتدَّ

(. وذم تػسره إلكجقؾ متَّك يؼقل: PG 73, 161. 14:  1)تػسر يقحـا "...« أنا ؿؾت إكَّؽؿ آلفة: "أدرـتـا كحـ أيضًا أية افؼائؾة

ا فف, ؾؼد حؾَّ ؾقـا ـؾؿة اهلل» ك PG 72, 401 B. 18:  11ك )تػسر متَّ « وجعؾ جسد افبؼية خاصًّ افؽـز ذم »(. وذم ـتابف ادُسؿَّ

ة, فؼد حؾَّ ؾقـا ـؾؿة اهلل«: »افّثاُفقث (. وذم PG 75, 364 C. 21)افؽـز ذم افّثاُفقث « فؽل يرؾع افذي بال ـرامة إػ ـرامتف اخلاصَّ

, أرجقـؿ, ـقػ أنَّ «: »ؾَّ ؾقـاوافؽؾؿة صار جسدًا وح»يؼقل بخصقص أية « تعافقؿ ذم دمسد آبـ افقحقد»ـتاب  ٓحظقا

ج بحؽؿة ـّؾ ضبقعة افبؼ بؼقفف أنَّ افؽؾؿة "حؾَّ ؾقـا".  أن يؼقل  - ظذ ما يبدو يل - ؾفق يؼصد بذفؽاإلكجقع )يقحـا( افالهقيت ُيتقِّ

َّٓ فؽل كغتـل كحـ أيضًا بؼـة افؾُّقؽقس بقاشطة د افؽؾؿة مل حيدث ٕيّة ؽاية أخرى إ وح افُؼُدس أنَّ دمسُّ « ؾـستؿد مـف ؽـك افتَّبـل, افرُّ

د آبـ افقحقد.   [(.PG  75, 1400)تعافقؿ ذم دمسُّ

يس ـرفُّس افؽبرإب متَّك ادسؽغ:  د اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس أنبا مؼار افتَّجسُّ ؾفق وفؽـ يا فسعادة اإلكسان, ]. 11صــ -, دير افؼدِّ

دًا بآكطراح خارجًا , ٕنَّف حقـام ُخؾَِؼ اإلكسان وُدِظل فؾقجقد ذم حْضة اهلل فؾحقاة ذم كقره وجمده: ذا اهلل يليت إفقـا بـػسف ـان ُمفدَّ

ى وصقة احلقاة ى واكطرح خارجًا وظاش ذم افظُّؾؿة وظايشفا وذاق ذم افبُعد ظـ اهلل . حقث افظُّؾؿة وادقت إن هق تعدَّ وها هق ذا تعدَّ

ل واهلقان  [.ادقت وافذُّ
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 ذم اخِلتام ......

 كسلل اهلل أن يتؼبَّؾ هذا افَعَؿؾ, وأن يؽقن خافصًا فقجفف تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقف هدي كبقـا حمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِف َوَشؾَّؿ

ظقية (, ببـؽ آشتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿؿ )شاهؿ معـا بدظؽؿ دشاريعـا افدَّ

 فعريب, ؾرع مديـة كرص, افؼاهرة, مجفقرية مرص افعربقةا

 دزيد مـ افتَّقاصؾ:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبقكwww.facebook.com/sa5aaa  

  11211115654217ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, حمؿد صاهغ 

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

 احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افصاحلات

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

