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اـريـ, وكستعغ بف, وهق ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ
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وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   ذـة جمؿقظة ٓباز افدَّ

 

 

 ُخالصة ـتاب:

د  مـسك إيؾقا إشحؼ فـ افقحقد آبـ دمسُّ
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يس ـرفُّس افؽبر وهرضؼة كسطقرافدـتقر إشحؼ إيؾقا مـّسك:  د آبـ افقحقد بغ تعؾقؿ افؼدِّ  دمسُّ

 تؼديؿ وُمراجعة إنبا بقشقي, ُمطران دمقاط وـػر افشقخ

د آبـ إشحؼ إيؾقا مـسك:  ش افذي فف كػس اجلقهر افذي فمب»إذا ـان تعبر ]. 15صـ -, دير افؼديسة دمقاكة افقحقددمسُّ

 ,ده ادجؿع افؽبر ذم كؼقة, ؿد أجاب ظذ ُصُؽقك وتساؤٓت أريقشقغ افتل أثاروها ِوّد ٓهقت آبـ َـّ , افذي أ

ؾحقث أنَّ ِصقغة ؾؼد َشؾَّؿ اجلدل أريقد فؾؼرن افتايل فف تساؤٓت جديدة ظـ ضبقعة افعالؿة بغ افالهقت وافـاشقت ذم ادسقح. 

َـّدت أنَّ آبـ ؽر ورة ومل ُيقِجده أحدٌ ,  خمؾققكؼقة ؿد أ ُ , ؾؼد ـان ظذ وأنَّف مع أب فف كػس اجلقهر إزيل افقاحد افؽائـ بافَّضَّ

وا  عػ وإمل, وؽر ادُتغرِّ , ـقػ أنَّ ؽر ادُبَتدئادممـغ بنيامن كؼقة أن ُيػنِّ وأن يؼبؾ , أن يؼبؾ افقٓدة مـ امرأة, وؽر افؼابِؾ فؾضَّ

عػ وإمل  [بؾ وادقت أجضًا !, افضَّ

د آبـ افقحقدإشحؼ إيؾقا مـسك:  يس أثـاشققس ويؼقل: ]. 21, 22صـ -, دير افؼديسة دمقاكة دمسُّ إنَّ اخلالص َيبُطؾ »ويؼح افؼدِّ

جسدًا حؼقؼقًا ( إذا ـان جسد ادسقح فقس 2). فقس اهلًإ حؼقؼقًا ـام يؼقل أريقشققنش افؽؾؿة» ( إذا ـان1): وٓ يتِّؿ ذم احلآت أتقة

وِشقتِقُّقن, ـلجسادكا ؾقب إكساكًا ظاديًا اصطحبف افالهقت 3. )ـلن يؽقن مثاًل جسدًا خقافقًا ـام يؼقل افدُّ ( إذا ـان افذي ُصؾَِب ظذ افصَّ

امقشاضل ومـ تاله مـ اهلراضؼة اد جسد ادسقح افذيـ َؾَصُؾقا بغ ٓهقت ادسقح وكاشقتف.  ـام يؼقل بقفس افسَّ اخلاّص بالهقتف ؾاِّتِّ

اد ضبقعل (, وهق افذي جيعؾ هلذا اجلسد افُؼدرة أن ُُيَؾ مـ أن يؿسؽف ادقت, وؿادرًا ظذ افؼقامة مـ ) هق اِّتِّ

 [إمقات.

د آبـ افقحقدإشحؼ إيؾقا مـسك:  مـ ُمعؾِّؿل مدرشة اإلشؽـدرية ش أورجياكقس»ـان ]. 32صـ -, دير افؼديسة دمقاكة دمسُّ

ؾفق ظذ أي حال حمسقب ظذ , ومع أنَّ ــقسة اإلشؽـدرية ـاكت ؿد ؿطعتف مـ ذـة افؽـقسة وحرمت تعافقؿففالهقتقة. ا

ُتبف. مـفاش ظذ افتَّعؾقؿ ادُـحِرف» وإن ـان, اإلشؽـدرية ـُ ق وافغرب ذم افؼديؿ تعافقؿف و , إٓ أنَّ وؿد حرمت ـثر مـ افؽـائس ذم افؼَّ

يسغ فقجقد ـثر ذفؽ ـان مثار ـثر مـ اجلََدل ذم مراحؾ افّتاريخ وذم أـثر مـ مؽان.  وٓ تعسف افؽـقسة افؼبطقة بلنَّف مـ آبائفا افؼدِّ

ؽؿ مـ أبحاثف ودراشاتف افؽتابقة افؽثرة, مـ إخطاء ذم تعافقؿف مة» ومـ أجؾفا ُيؾؼَّب بـــ, بافرَّ  [ش.افعالَّ

د آبـ افقحقدا مـسك: إشحؼ إيؾق ص تعؾقؿ أورجياكقس افذي َوَصَؾ إفقـا ظـ هذا ]. 31, 32صـ -, دير افؼديسة دمقاكة دمسُّ يتؾخَّ

وحل أو افعؼع, إنَّ ُكُػقس افبؼ مجقعًا بام ؾقفؿ كػس ادسقح افبؼية ـاكت خمؾقؿة ُمـذ إزلادقوقع ذم:   ـُجزء مـ افعامل افرُّ

( ,) ؿ . وكػس ادسقح افبؼية ـاكت أجضًا مع ـاكقا حمػقطغ اكتظارًا ٓرتباط ـّؾ كػس بجسدها افذي شَتتَِّحد بفوأَّنَّ

ؾ , وفؽـ كػس ادسقحإنػس افبؼية إخرى ادُـَتظَِرة ُمـذ إزل.  قة ُحّب افّتلمُّ َدت ظـ إنُػس إخرى بخاصِّ ا متقََّزت وتػرَّ َّٕنَّ

دت بف ُمـذ إزل أجضاً ش, حؽؿة اهلل» وش ـؾؿة اهللش, »بافؾُّقُؽقس» ؿًا صديداً ؾؼد افتصؼت افتصا, واحلّؼ  د. واِّتَّ , وهؽذا ظـد افتَّجسُّ

دت افـَّػس افبؼية بجسدها د افؾُّقُؽقس ادُتَِّحد هبا باجلسد, ظـدما اِّتَّ د. اِّتَّ جاظاًل افـَّػس , وـان هذا هق تػسر أورجياكقس فؾتَّجسُّ



وع َظِصر افُؽتُب د آبـ افقحقد فـ إشحؼ إيؾقا مـسك [3] َمْؼُ  دمسُّ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة َظِصر افُؽتُب

وهذه افـَّظرية ختتؾػ ظـ تعؾقؿ . افذي هق شاٍم ظـ احادة وبغ جسده احاديش افؾُّقُؽقس» أداة آتِّصال بغ افبؼية فؾؿسقح هل

د  [, وتعتؿد ظذ ِؾؽرة خؾؼ إرواح افبؼية ُمـذ إزل.وتعتؿد أشاشًا ظذ إصؾ إؾالضقين ظـ افعامل افعؼع, افؽـقسة ظـ افتَّجسُّ

د آإشحؼ إيؾقا مـسك:  وذم ؿطعة ُأخرى يؼقل )أثـاشققس ذم رشافتف إػ أبقؽتقتقس( ]. 33صـ -, دير افؼديسة دمقاكة بـ افقحقددمسُّ

ب ادقفقد مـ مريؿ, »بؽّؾ ُوُوقح:  قا ؾقام إذا ـان افرَّ بقـام هق ابـ اهلل أو ـقػ يتجاه أوئلؽ افذيـ ُيدَظْقن مسقحقغ أن يشؽُّ

يسة مريؿ ؟, مـ جفة اجلسد ؾنكَّف مـ كسؾ داود, باجلقهر وافطَّبقعة افذيـ دماهوا هؽذا حتك أو مـ ُهؿ إذًا همٓء  ومـ جسد افؼدِّ

ب وادُخؾِّص واإلهل وابـ أب, يؼقفقا بلنَّ ادسقح ادُتلخِّؿ باجلسد وادصؾقب . أو ـقػ ُيريدون أن ُيدَظقا مسقحقغ فقس هق افرَّ

يسهمٓء افذيـ يؼقفقن بلنَّ افؽؾؿة ؿد حؾَّ ظذ إكس إكساكاً ( افؽؾؿة) ومل َيِِصْ هق كػسف, ـام ـان ُيّؾ ظذ أي واحد مـ إنبقاء, اٍن ؿدِّ

اذه اجلسد مـ مريؿ ُهقر, وأنَّ ـؾؿة اهلل ادقجقد ؿبؾ مريؿ, إنَّ ادسقح هق صخٌص ( ويؼقفقن, )باختِّ هق , وهق ابـ أب مـ ؿبؾ افدُّ

 [ش.؟!صخٌص آخر

د آبـ افإشحؼ إيؾقا مـسك:  ئقسقة ]. 35, 34صـ -, دير افؼديسة دمقاكة قحقددمسُّ امت افرَّ راشة بنمجال افسِّ وكختؿ هذا اجلُزء مـ افدِّ

د:  وسش, افؽؾؿةش, »افُؾقُؽقس» إنَّ فتعؾقؿ آباء اإلشؽـدرية افالهقيت بُخُصقص افتَّجسُّ افذي فف كػس , إؿـقم افثاين مـ افّثاُفقث افُؼدُّ

وح افُؼُدس وافعذراء مريؿ, اجلقهر افذي فمب  د مـ افرُّ يس أثـاشققس, دمسَّ ؾؼد جاء افؽؾؿة ذم . وـام ؿال افؼدِّ

د, ش افؽؾؿة»( إكَّـا ظـدما كؼقل إنَّ 1. )صخصف اخلاّص  د ذم أؿـقمف جسدًا بؼيًا حُمققاً دمسَّ وهق , بـػٍس بؼيٍة ظاؿؾةٍ , ؾنكَّـا كعـل أنَّف َوحَّ

د( 2. )طقة أو اَدقؾ فؾخطقةما َخاَل اخل, ـلجسادكا متاماً  اد تّؿ ذم احلََشا افبتقيل حلظة افتَّجسُّ ش افؽؾؿة» وٓ ُيؿؽـ افػصؾ بغ. إنَّ هذا آِّتِّ

ر ؾؼط, وجسده اخلاّص  ؾ وافتَّػؽُّ د, وإكَّام ُيؿؽـ َتَتبُّع ضبقعتفام ادُختؾػتغ مـ خالل افّتلمُّ ا واؿعقًا كرى ضبقعة واحدة فؾتَّجسُّ هل , ٕنَـّ

دة فإلهل افؽؾؿةاف بة مـ ضبقعتغ,  طَّبقعة ادُتجسِّ َـّ , وهل ضبقعة ُمر

. ٕنَّف مل يُؽـ ذم أي وؿٍت مـ إوؿات ؿائامً ذم ضبقعتغ ـّؾ ظذ ِحدة, ضبقعة إهلقة وضبقعة بؼية: وفؽـ ٓ ُيؿؽـ ؾصؾفام إػ ضبقعتغ

اد تّؿ ذم حل دٕنَّ آِّتِّ د وافؼقامة, ظة افتَّجسُّ ( 3. )ومل يُؼؿ كاشقت ادسقح ُمـػصاًل ظـ ٓهقتف ذم أي حلظة ؿبؾ أو أثـاء أو بعد افتَّجسُّ

 ؾننَّ ـّؾ إؾعال وإؿقال افتل ؾعؾفا ربـا يسقع ادسقح أو ؿاهلا ُتـسب إػهق إؿـقم افقاحد ذم ادسقح, ش افؽؾؿة»وحقث أنَّ 

مع أنَّف , تلخَّؿ ذم جسده اخلاّص ش افؽؾؿة» ؾقُؼال مثاًل إنَّ , ٕنَّف جسده اخلاّص , قال أو إؾعال افتل ختُّص اجلسدحتك تؾؽ إؿش, افؽؾؿة»

ؾقب, وأنَّف مات: ؽر افؼابؾ فألمل بحسب ضبقعتف اإلهلقة مع أنَّ افؽؾؿة بافطَّبقعة اإلهلقة إزفقة , ٕنَّ جسده اخلاّص ؿد مات ظذ افصَّ

د, 4. )فؾؿقتؽر ؿابؾ  ذ ضبقعة بؼية ـامؾة, أي إكساكاً , مل يتَِّخذ صخصًا مـ افبؼ( إنَّ ـؾؿة اهلل حقـام دمسَّ , جسدًا وروحاً , وإكَّام اختَّ

د إكساكاً  ل ظـ ـقكف اإلهل إزيل مـ حقث ٓهقتف, وصار هق كػسف بافتَّجسُّ  [.دون أن يتحقَّ

د آبـ افقحقدإشحؼ إيؾقا مـسك:  عب ـّؾف وُيؼّر بأيتمـ افُؼّداس اإلهلل: ]. 35صـ -فؼديسة دمقاكة , دير ادمسُّ , آمغ: »هيتػ افشَّ

ؿقات كعسف, ُكسبِّحؽ, ُكبارـؽ يا رب, بؿقتؽ يا رب ُكبؼِّ , آمغ, آمغ شة وُصُعقدك إػ افسَّ ع إفقؽ يا , وبؼقامتؽ ادُؼدَّ وكتَّضَّ

 [.إرثقذـز فؾؽـقسة اجلامعة هذه صقغة شؽـدرية ُتعزِّ بصدق ظـ اإليامنش. إهلـا
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د آبـ افقحقدإشحؼ إيؾقا مـسك:  غ: ِصّؼ ]. 37صـ -, دير افؼديسة دمقاكة دمسُّ وَتـَؼِسؿ هرضؼتف )أي: بقفس افّسامقشاضل( إػ ِصؼَّ

ا ظـ افِشّؼ إول,  وس, وِصّؼ خُيّص ظالؿة ٓهقت آبـ بجسده. أمَّ , ُيز بغ إؿاكقؿ افثالثةؾفق يطؿس افتَّامخُيّص افّثاُفقث افُؼدُّ

د أنشطة فمب اإلهل افقاحد, ويؼقل إنَّ أب هق اإلهل احلؼقؼل وحده وح افُؼُدس ؾُفام جُمرَّ ا آبـ وافرُّ ؾفق ٓ يعسف بلنَّ آبـ . أمَّ

وح افُؼُدس ُُها أؿـقمان ُمتؿقزان أي بقحداكقة ترؾض ) بػرداكقة ُمطؾؼة وفؽـَّف ذم احلؼقؼة يممـ, ؾفق وإن ـان طاهريًا يؼقل بثاُفقث. وافرُّ

ا افـِّعؿة افتل اكسؽبت ظذ افؽـقسة ذم يقم اخلؿسغ ؾفل ذم كظره افتَّثؾقث (. وآبـ ذم كظره هق تسؿقة افؽـقسة فقسقع ادسقح. أمَّ

ؼ افثاين مـ هرضؼتف,  ا ظـ افشِّ وح افُؼُدس. أمَّ دافرُّ  وحتك هذا افالهقت, ظؾقف افالهقت بؾ بنكساٍن حؾَّ , ؾفق مل يُؽـ يممـ بنهل ُمتجسِّ

ؼ إول مـ هرضؼتف - اد حؼقؼل بغ افالهقت(. ُمتاميزاً ) مل يُؽـ أؿـقماً  - بُؿقجب افشِّ مع اإلكسان  - حسب مػفقمف - وٓ يممـ باِّتِّ

 [.افذي حؾَّ ؾقف

د آبـ افقحقدإشحؼ إيؾقا مـسك:  ؾاذهبقا ( »1ؽتابقة ظـ افثالثة ذم واحد: )افـُُّصقص اف]. 39, 38صـ -, دير افؼديسة دمقاكة دمسُّ

وح افُؼُدس دوهؿ باشؿ أب وآبـ وافرُّ د ش, بلشامء» وفقسش باشؿ» وهق يؼقل(. 19:  28)مت ش وتؾؿذوا مجقع إمؿ وظؿِّ ِـّ ممّا يم

وح افُؼُدس, وهمٓء افثالثة ُهؿ واحد( »2. )أنَّ افثالثة ُهؿ واحد امء ُهؿ ثالثة: أب, وافؽؾؿة, وافرُّ ش ؾننَّ افذيـ يشفدون ذم افسَّ

 [.ؾفؿ فقسقا أدوارًا ُمتعاؿبة ٕؿـقم واحد, وهذا افـَّص ُيشر إػ تقاجد إؿاكقؿ افثالثة ذم وؿت واحد(. 7:  5يق 1)

د آبـ افقحقدإشحؼ إيؾقا مـسك:  د أنشطة, ]. 39صـ -دير افؼديسة دمقاكة  ,دمسُّ بدفقؾ إؿاكقؿ ُهؿ أصخاص حؼقؼققن وفقسقا جُمرَّ

ٕنَّف مل (. »16:  3)يق ش ٕنَّف هؽذا أحّب اهلُل افعامل حتك بذل ابـف افقحقد, فؽل ٓ هيؾؽ ـؾ مـ يممـ بف: »أنَّ أؿـقمًا ُيرشؾ أؿـقمًا آخر

مان أرشؾ اهلُل ابـف مقفقدًا مـ امرأة(. »17:  3)يق ش امل بؾ فُقخؾِّص بف افعاملُيرشؾ اهلُل ابـف إػ افعامل فقديـ افع ش وفؽـ حَّا جاء ِمؾء افزَّ

ي افذي شُلرشؾف أنا إفقؽؿ مـ أب, روح احلؼ افذي مـ ظـد أب يـبثؼ(. »4:  4)ؽؾ  وذم هذا (. 26:  15)يق ش ومتك جاء ادُعزِّ

وح افُؼُدسافـَّص كرى أؿـقم آبـ ُيرشؾ أؿـق وح افُؼُدس يـبثؼ مـ, م افرُّ وفقس مـ أب ش, أب» وؾقف أجضًا إصارة واوحة إػ أنَّ افرُّ

ظل افؽاثقفقؽ وح افُؼُدس يـبثؼ مـ أب وفؽـ ُيرشؾ مـ آبـ إػ . واإلرشال رء آخر, آكبثاق رء. وآبـ ـام يدَّ أؿـقم افرُّ

وح افُؼُدس افذي شُرشؾف. »افؽـقسة د إرض(. »26:  14)يق ش  أب باشؿل افرُّ (. 32:  124)مز ش ُترشؾ روحؽ ؾتخؾؼ ودُمدِّ

ر أنَّف افباثِ   [ؼ أصاًل.هـا أب هق افذي ُيرشؾ, ضبعًا إػ جقا

د آبـ افقحقدإشحؼ إيؾقا مـسك:   كؿقذجًا فؾتَّقار ادُـحرفأشؼػ ضرضقس ش ديقدور»ُيعتز ]. 41صـ -, دير افؼديسة دمقاكة دمسُّ

, ومع أنَّف مات وهق ذم ذـة افؽـقسة, بؾ وـان ُيَعدُّ أحُد مشاهرها ذم حقاتف, وظذ إخّص مـ أجؾ مقؿػف افذي أؾرخ افـَّسطقرية

 [.م 449إٓ أنَّ ـتاباتف ُأديـت بعد ذفؽ بعد مقتف ذم جمؿع أؾسس افثاين مـ يقفقاكقس اجلاحد, 
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د آبـ افقحقدإشحؼ إيؾقا مـسك:  يس ـرفُّس افؽبر ِوّد تعافقؿ ديقدور ذم ]. 43, 42صـ -, دير افؼديسة دمقاكة دمسُّ صفادة افؼدِّ

شافة إػ  إذا ـان مـ افاّلئؼ أن كتؽؾَّؿ ظـ وفؽـ حقث أنَّ ِؽبطتؽؿ تتساءفقن ظاّم (. »3, 2افػؼرة  45)افرشافة ش شؽسقـسقس»افرِّ

ا " ديقدوربغل أن أتؽؾَّؿ ذم هذا. ؾننَّ واحدًا اشؿف ", ؾؼد رأجُت أنَّف ـان يـضبقعتغ ذم ادسقح مـ ظدمف ـان ذم وؿٍت مـ إوؿات ظدوًّ

وح افُؼُدس قَّنؿ  - فؾرُّ َـّ أنَّف ؿد ختؾَّص مـ فطخة ادؼدوكقة, َشَؼَط ثّؿ ظاد بعض افقؿت إػ ذـة افؽـقسة -ـام ـاكقا ُيسؿُّ . وبعد أن ط

َتَب أنَّ ُهـاكذم مرٍض آخر,  ـَ يسة وافدة اإلهل ٕنَّف اظتؼد و افؽؾؿة مـ اهلل , وابـًا آخر ظذ ِحَدة, ابـًا ُوفَِد مـ كسؾ داود مـ افعذراء افؼدِّ

ئب بغ احِلؿالن )مت أب َؿـ خُيػل افذِّ ـَ د أنَّف أضؾؼ اشؿ ادسقح ظذ آبـ افقحقد (, 15:  7. و تظاهر بلنَّف يؼقل بؿسقٍح واحٍد دُجرَّ

وهق يؼقل إكَّف يدظق افذي مـ . أنَّف أشـد اشؿ ادسقح إفقف حسب افـِّعؿة -ـام يؼقل هق بـػسف  -أنَّف  , حقثافؽؾؿة ادقفقد مـ أب

ة, فقس ُمتَِّحدًا ـام كجده كحـ - ٕنَّف ُمتَِّحد بآبـ افذي هق ابـ باحلؼقؼة, كسؾ داود ابـاً  ؾطان, بؾ حسب افِعزَّ وحسب , وحسب افسُّ

تظاهر بلنَّف يعسف بؿسقح , وظـدئٍذ, وؿد ُأْطؾَِؿ ظؼؾف بُؽُتبف, هذا" تققدور" ظذ" كسطقر" وؿد تتؾؿذ. ادُساواة ذم افؽرامة وَحْسب

ؿ افقاحد إػ اثـغ ؿائالً , واحد إنَّ اإلكسان ؽر ُمـَؼِسؿ ؿد اتَّصؾ باهلل افؽؾؿة بـػس آشؿ وبـػس افؽرامة : "وفؽـَّف هق أجضًا ُيؼسِّ

ة ُشقفقة, وبـػس افِعزَّ فادات اإلكجقؾقة وافرَّ ويؼقل إنَّ بعض هذه إؿقال ", فذفؽ ؾفق يػصؾ إؿقال افتل ؿقؾت ظـ ادسقح ذم افشَّ

ا إؿقال افتل ُتـاشب اإلكساكقة, يـبغل أن ُتطؾؼ ظذ اإلكسان ص هلل افؽؾؿة. وواوح أَّنَّ وهل ضبعًا تِْؾؽ افتل , وُأخرى جيب أن خُتصَّ

يسة ـنكسان ظذ ِحَدةا ـان وذم مقاوع ـثرة يػصؾ . وحَّ تؾقؼ بافالهقت  وـذفؽ افؽؾؿة, ويعتز ظذ افتَّقايل ادقفقد مـ افعذراء افؼدِّ

يسة افعذراء فقست وافدة اإلهل, مـ اهلل أب ـقاحد آخر ظذ ِحَدة( افذي) بؾ هل بإحرى وافدة , ؾنكَّف ٕجؾ ذفؽ يؼقل إنَّ افؼدِّ

 [ش.اإلكسان

د آبـ افقحقدسك: إشحؼ إيؾقا مـ اه ادُـحرف ]. 46صـ -, دير افؼديسة دمقاكة دمسُّ ذرات افقاوحة )بؼايا ـتابات ديقدور( آدمِّ افشَّ

اه ادُـحرف َؾِؿـ أمثؾتفا:  ذرات, وهل افقاوحة آدمِّ ا ظـ افـّقع إول مـ افشَّ ـٌ »افذي أؾرخ افـَّسطقرية ؾقام بعد: أمَّ ـان ُهـاك اب

ة , وفؽـَّف ابـ اهلل حسب افـِّعؿة, افذي هق بافطَّبقعة مـ كسؾ داود, وإكساٌن مـ مريؿ, اهلل بافطَّبقعة ابـ, واحٌد ؾؼط ؾؼد صارك ذم ُبـُقَّ

م(, أرؿام  32ملخقذة مـ صذرات رؿؿ ش. وافعبادة افتل فف بافـِّعؿة, وَظَدم ادقت, آبـ افقحقد وجمده  38, 34, 31)برير / أبرا

م(.  ـَ ذم ابـ داود ُشؽـك دائؿةإنَّ اهللَ »)أبرا ؽـك ُجزئقة, وفَِؾَؿحات ؿصرة وذم مؾء اجلالل وادجد,  افؽؾؿة َشَؽ , بقـام ذم إنبقاء, ؾافسُّ

ة اإلهلام ث ظـ اهلل افؽؾؿة أن ُيصبح ضػاًل مـ مريؿ", ِصْبف افعبد" جيب أن يتؿقَّز ظـ" ِصْبف أبش. »"ذم ؿؿَّ بؾ ظـ , ؾبقفس مل يتحدَّ

ؿقات وإرض, ؾادقفقد مـ مريؿ هق إكساٌن حؼقؼٌل , افذي ُأرشؾ خلالصـااإلكسان  , ؾنن ـان وفذفؽ ٓ ُيؿؽـ أن يؽقن ـائـًا ؿبؾ افسَّ

ً ؟ إذا ـان ابـ إبراهقؿ ؾؽقػ ـان ـائـًا ؿبؾ إبراهقؿ ؟! وإذا ـان مـ كسؾ داود ؾؽقػ ـان ـائـًا ؿبؾ ـّؾ  ـذفؽ ؾؽقػ يؽقن بؼا

ُهقر؟  [ش.افدُّ
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د آبـ افقحقدقا مـسك: إشحؼ إيؾ ؽـدري] .53صـ -, دير افؼديسة دمقاكة دمسُّ ة افتَّؼؾقد افسَّ وصقغة  ـان ثقئقدور ُيعارض بِشدَّ

(, وظذ إخّص, اجلاكب ادُزيَّػ هلذا افتَّؼؾقد )أريقشقة وإبقفقـارية(, ؾػل ُمؼابؾ logos – sarxجسد(, ) -)افؽؾؿة 

د ـامل أريقشقة:  ِـّ , افؽؾؿة ٓ ُيؿؽـ أن َيـَْتِؼؾ مـ ُهـا إػ ُهـاكٓ جيقز أن ُيـَتؼص.  شافؽؾؿة», ويؼقل إنَّ ٓهقت افالهقتـان يم

ر  Metaphorically, وهق يؼصد بذفؽ آشتعارة وفقس اخلقال وٓ يصر جسدًا إٓ ظذ شبقؾ افتَّصقُّ

rather than docetically   :بة أو كسب بغ ضبقعة اهلل وضبقعة اإلكسانإكَّف مـ »ويؼقل ـّ أنَّف ُيؿؽـ أن تؼقم ؿرا ؾاهلل . افغباء أن كُظ

مان وادؽان وافتَّغقر وادحدودية ه ظـ افزَّ ذ جسدًا ( Tabernacled) حؾَّ ذم خقؿتـا شافؽؾؿة». فذفؽ ؾفق يؼقل إنَّ شُمـزَّ أو اختَّ

(assumed flesh )د  [.ؿد أوػك صقئًا جديدًا ظذ افالهقت -سب ذحف بح - وبذفؽ ٓ يؽقن افتَّجسُّ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  أشؼػ ثقئقدور: أي] يمـد ـان أبقفقـاريقس ُمؼابؾ ذم]. 54 ,53صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

 ظـ تـبع اخلطقة إنَّ  حقث أنَّف ظـ فؾجدل ُمثراً , اإلكساكقة ادسقح داُمرشات بافغاً  اهتامماً  ُمعطقاً  ادسقح كاشقت ـامل ظذ[ مبسقيستقا

ورة فذفؽ, اإلرادة ك هق افؾقؽقس أنَّ  تػسض افتل افـَّظرية هيدم وحتك, بؼية كػساً  ادسقح يتَِّخذ أن ؾافَّضَّ ئقز ادُحرِّ  فشخص افرَّ

ب كاشقت ؾننَّ  صحقحاً  هذا ـان إذا إكَّف يؼقل ـان, احلققية وأنشطتف ادسقح ض ٓ أن جيب افرَّ عػات يتعرَّ  فألجساد افطَّبقعقة فؾضَّ

 [.وافتَّعب وافعطش اجلقع مثؾ افبؼية

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  أن ُيؿؽـ ٓ افؽؾؿة( »مبسقيستقا أشؼػ ثقئقدور ـالم هذا)]. 55صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

 مؽان ـّؾ  ذم يتقاجد ؾافالهقت(, ) ادُباذ بافعؿؾ وٓ(, ) جقهرياً  ٓ, باإلكسان يتَِّحد

ظؿ ُيعطقفؿ وإنبقاء افعاديغ افبؼ ذم اهلل وجقد ـان ؾنن, خاّص  وجقدٌ  هق ادُتََّخذ اإلكسان ذم وجقده وفؽـ. بافقشقؾتغ  افدَّ

قَّتِف اإلكسان أنَّ  يعـل وهذا .ابـ ذم ـام هق ادُتََّخذ اإلكسان ذم يتقاجد بادُؼابؾ ؾنكَّف, وادعقكة ِذ ؿد بُؽؾِّ  افذي آبـ ُيشارك ُجِعؾ حتك اختُّ

مة ذم بافطَّبقعة ابـ هق َـّ , وادجد افؽرا اد وفؽ ؾ أو افـِّعؿة حسب هق ُهـا آِّتِّ  مـ ـان إكَّف ويؼقل(, ) افتَّػضُّ

يس)!!(  إصقب  ُمبارـاً  اهلإً  افؽؾ ظذ افؽائـ» ؿقفف مـ بدًٓ , شافُؽّؾ  ؾقق ـائـاً  اهلل ؾقف افذي: »يؼقل أن( 5:  9 رو) ذم بقفس فؾؼدِّ

يس إنَّ  ويؼقل, شآمغ إبد إػ  افؾَّصقؼة ادُصاحبة إػ ُمـِصؾاً  ـان ذهـف ٕنَّ  ُربَّام هبا ؿاهلا افتل افطَّريؼة هبذه افـَّص ؿال بقفس افؼدِّ

 [)!!( فؾطبائع

د: مـسك إيؾقا إشحؼ ؿة أنَّ  ذـركاها افتل إمثؾة مـ رأجـا]. 58صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ ئقسقة افسِّ  فاّلهقت افرَّ

ؽـك أو ادُصاحبة ظـ يزيد ٓ افؽؾؿة وبغ بقـف آرتباط وأنَّ , ادسقح فـاشقت ُمستؼؾ وصخص بلؿـقم آظتؼاد هل افـَّسطقري : افسُّ

مة يـال اجلسد وأنَّ , ـرداء بف يؾتحػ أو, هقؽؾ ذم ـام اجلسد يسؽـ افؾقؽقس  أجؾ مـ ـرامة جيد ادؾؽ رداء أنَّ  ـام افؾقؽقس مع ـرا

داء أنَّف  أنَّف وهق, خاليص دور هلا افبؼية ادسقح كػس أنَّ  ثقئقدور ظـد بإـثر طفرت أخرى وِشؿة. ادؾؽ بف يؾتحػ افذي افرِّ

ة اإلرادة ظـ كادمة اخلطقة مادامت  ادسقح باكتصار اخلالص يتؿّ  حقث, فؾخالص رضورة فؾؿسقح بؼية كػس ؾقجقد, فؾـَّػس احلُرَّ

 [.إهلقاً  ظؿالً  وفقس إكساكقاً  ظؿالً  اخلالص جيعؾ وهذا ,اخلطقة ظذ ـنكسان
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د: مـسك إيؾقا إشحؼ د افؽؾؿة اهلل بلنَّ  ُيعؾِّؿقن اإلشؽـدرية آباء]. 61-59صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  بجسد اِّتَّ

ؾة وأنَّ ( ) ظاؿؾة بـػس حُمَقَقاً  بؼي اد هق وجسده افالهقت بغ افصِّ  أو آختالط بؿعـك فقس(, ) حؼقؼل اِّتِّ

د حلظة ذات ذم ُوِجد افذي اخلاّص  جسده هق اجلسد ٕنَّ  بؾ, آمتزاج د وٕجؾ, افتَّجسُّ  ُيقجد وفـ, ُمستؼالًّ  ُيقجد مل وأنَّف, افتَّجسُّ

د ؿبؾ ٓ, اكػراد ظذ أو ُمستؼالًّ  د بعد وٓ, افتَّجسُّ خصقة مرـز ؾننَّ  وفذفؽ. افتَّجسُّ د فإلهل افشَّ  ما ـّؾ  ؾننَّ  فذفؽ, شافؽؾؿة» هق ادُتجسِّ

د اإلهل ؾعؾف وما, ؿافف  مرـز هق افؾقؽقس ٕنَّ , اجلسد خُتّص  افتل وإؾعال إؿقال تؾؽ حتك, افؾقؽقس وؾعؾف ؿافف, ادُتجسِّ

خصقة ا, افشَّ خصقة أداة ؾفق اجلسد أمَّ ؽـدري ؾافتَّؼؾقد فذفؽ, افػعؾ أو افؼقل ذم افشَّ م افسَّ  وأؾعال أؿقال إػ وإؾعال إؿقال دمزئة ُُيرِّ

بع احلرم) ِحَدة ظذ اإلكسان إػ ُتـسب وأؾعال وأؿقال, ِحَدة ظذ افؽؾؿة اهلل إػ ُتـسب يس ظؼ آثـل احلُُرومات مـ افّرا  فؾؼدِّ

يس ـتابات ذم كؼرأ  وفذفؽ(, ـرفُّس  يديف ذم ُدؿَّت افتل ادسامر: »مثؾ تعبرات اإلشؽـدرية ــقسة آباء مـ وؽره أثـاشققس افؼدِّ

ؾقب ظذ جازه افذي وادقت, ورجؾقف ُعقد وافؼقامة, افصَّ ؿقات إػ وافصُّ  هذه كؼرأ . شإفخ...  أب يؿغ ظـ واجلؾقس, افسَّ

د افؽؾؿة إػ مـسقبة مجقعفا افتَّعبرات ا مع, ادُتجسِّ ا ,جلسده حدثت أصقاء إمر واؿع ذم أَّنَّ  ُتـسب ؾفل اخلاّص  جسده ذم  حدثت ؾألَّنَّ

 وبؼقامتؽ, ُكبؼِّ  رب يا بؿقتؽ, آمغ, آمغ, آمغ: »مثؾ تعبرات افؼبطقة فؾؽـقسة اإلهلل افُؼّداس ذم كسؿع أن إذاً  ظجقباً  وفقس. إفقف

شة ؿقات إػ وُصُعقدك, ادُؼدَّ ُعقد وافؼقامة ادقت أنَّ  ومع. إفخ....  شرب يا كشؽرك, ُكبارـؽ, ُكسبِّحؽ, كعسف افسَّ  أصقاء وافصُّ

ؽر افتَّسبقح وأنَّ , باجلسد حدثت ة ُأُمقر وافشُّ ف افؽالم...  ُكسبِّحف افذي هق هق بجسده مات افذي أنَّ  إٓ, بافالهقت خاصَّ  ُمقجَّ

د افؽؾؿة صخص هق, واحدٍ  فشخصٍ  ؽر وافزـة افتَّسبقح وفف, (بجسده) وَصعد, (بجسده) وؿام, (بجسده) مات افذي ادُتجسِّ . وافشُّ

م أن ُيؿؽـف افذي وحده هق ٕنَّف, كػسف اهلل هق ادُخؾِّص يؽقن أن ٓبد ؽؿ, ؿقؿتفا ذم حمدودة ٓ ذبقحة ُيؼدِّ ا مـ بافرَّ  بؼية ذبقحة أَّنَّ

ا إٓ ظقب, وبال اد فسبب أجضاً  إهلقة أَّنَّ م بافـّاشقت افالهقت اِّتِّ  هق افعامل حقاة ظـ كػسف بتؼديؿ ؿام افذي أنَّ  وفسبب, ـذبقحة ادُؼدَّ

ة إكساكقتف بحسب افؽؾؿة اهلل يس رشافة ذم ورد وؿد. اخلاصَّ  هق مقتف أنَّ  13 افػؼرة أجؼقكقة أشؼػ شؽسقـسقس إػ ـرفُّس افؼدِّ

 [.اجلؿقع حلقاة ُمساوياً  ُيَعدّ  وحده

د: مـسك إيؾقا إشحؼ خ]. 64صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  افتل افتارخيقة ادصادر وؿـ] شُشؼراط» افؽـز ادمرِّ

خت ع أرَّ ا بب[: افـَّسطقري فؾِصِّ م فؾسَّ ئقز ادصدر هق ُشؼراط أنَّ  أي] كػسف ادُتؼدِّ يس فتاريخ افرَّ ع افؽبر ـرفُّس افؼدِّ ا  وفؾِصِّ

ا كجد[ افـَّسطقري ف ظؾقـا يـبغل أنَـّ د, وُمققفف كػسف افؽاتب َهِقيَّة ظذ افتَّعرُّ ُـّ ف, َحقَْدتف ظذ وفؾُحؽؿ ,روايتف ِصْدق مـ فؾّتل  وفـتعرَّ

ة وكظرتف آراؤه ـاكت إذا ظاّم  ظذ ت ؿد فألحداث اخلاصَّ  [.ٓ أم أخبار مـ أورد ؾقام أثرَّ
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د: مـسك إيؾقا إشحؼ  ٓ ؾادخؾقق, ُأمّ  هلل يؽقن أن ُيؿؽـ ٓ: »يؼقل كسطقر ـان]. 78صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

 أو يتلخَّؿ أن ُيؿؽـ وٓ ,ِخَرق ذم اهللَ  ُيَؾػَّ  أن ُيؿؽـ ٓ. وَحْسب افالهقت أداة هق. هق إكسانٌ  مريؿ وفدتف افذي...  افالهقت َيؾِد

بة ٓ فذفؽ. شُيدؾـ أو يؿقت يس ـتبف ؾقام ؽرا شافة وهل, كسطقر إػ إوػ رشافتف ذم ـرفُّس افؼدِّ  رشائؾ شؾسؾة ذم افثاكقة افرِّ

يس  ,فالهقت ووشقؾة أداة باحلرّي  إكَّف يؼقفقن بؾ اهلل, هق ادسقح بلنَّ  آظساف رؾض مـ اؿسبقا  ؿد افبعض ٕنَّ : »ـرفُّس افؼدِّ

د  [.شهلل حامؾ إكسان وجُمرَّ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  افذي( Bazaar of  Heracleides) ـتاب أنَّ  بؾ]. 91 ,92صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

 وحاول, افؼرن هذا أوائؾ بـؼه وؿام وترمجف مـف هياكقة ُكسخةش Loofs» اـتشػ وافذي, ظؾقف احلُؽؿ مـ ظاماً  ظؼيـ بعد ُأخِّػ

تَِب  افذي افؽتاب هذا. كسطقر ظـ حديث دؾاع إثارة بف  ؾِؽر أنصػ خؾؼقدوكقة جمؿع بلنَّ  آدِّظاء بغرض - ذـركا ـام - أصالً  ـُ

د افؽتاب هذا!  كسطقر ِـّ ة يتؽؾَّؿ يؽـ مل أنَّف يم ع أو فسان بزفَّ  ُُياوفقن وُهؿ حتك, وأتباظف هق ظؾقفا ُيِِصّ  ظؼقدة ظـ وإكَّام. تنُّ

 افذي وصخص ,أخبَس افذي ذاك صخُص (, ) صخصان ُُها(»1: )ادثال شبقؾ ظذ كؼتبسفا مُجَؾ ثالثة تػضحف, دمؿقؾفا

ا كظـ أن ُيؿؽـ ادُـطؾؼ هذا مـ ادػفقمة اهلل ؾصقرة. اإلكسان اهلل ظـ افتامّ  افتَّعبر هل اهلل صقرة ؾننَّ  فذفؽ( »2. )شَفبَِس   أَّنَّ

خص خصغ أنَّ  مع. خالفف مـ فؾبؼ ذاتف وـشػ ادسقح ذم شؽـ اهلل. اإلهلل افشَّ  واحدة صقرة احلؼقؼة ذم ُُها( ) افشَّ

 ؾفذه. شوتبادل بسقط بؼرض ُمتَِّحدان ؾقف( ) وصخصغ أؿـقمغ تستؾزمان افطَّبقعتغ أنَّ  كـسك ٓ أن جيب( »3. )شهلل

ح افثَّالث آؿتباشات اد وصخصغ أؿـقمغ أنَّف ادسقح ظـ افـَّسطقري افِػؽر أنَّ  ُتقوِّ  [.وحسب رباضل باِّتِّ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ ؾًا, ــسقاً  ظؿالً  ادسؽقكقة ادجامع تُؽـ مل]. 97 ,96صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  ـاكت بؾ ِسْ

غ ذا ؾعالً  ؼ: معاً  بتقاؾرُها إٓ تـعؼد أن يِصّح  ٓ, ُمتالزمغ صؼَّ ا, ــز: إول افشِّ  افؽـقسة أشاؿػة اجتامع خالل مـ تؾتئؿ ـاكت َّٕنَّ

ـَِسقَّة ؿضايا بحث بغرض إيبارصقة, مـ أـثر مـ اجلامعة ء, ـَ ة ذم افبحث هل افؼضايا هذه أـاكت شقا  ظذ احلُؽؿ أو, ما تعؾقؿ ِصحَّ

ؾاتف أحد أو, بعؼقدتف يتعؾَّؼ فسبب ؽافباً , اإلـؾروس مـ ما صخص  افؽـائس ذم ُمعغَّ  كِظام تعديؾ أو ٓشتحداث أو, افَؽـَِسقَّة تِصُّ

ة ا. افعامَّ ؼ أمَّ وفة ُشؾطة أي, مدين ؾفق تقاؾره افقاجب افثاين افشِّ ة( Ecumenical Councils) وـؾؿة, افدَّ  افؽؾؿة مـ ُمشتؼَّ

( )ّؾفا ـاكت افؽبر ُؿسطـطغ ظِص ظذ افّسابؼة ؾادجامع فذفؽ. ادعؿقرة أو ادسؽقكة أي  ُيؿؽـ ومل, مؽاكقة جمامع ـُ

ظقة. بـؼقة إول ادسؽقين ادجؿع إػ دظا افذي وهق. ادسقحقة ُؿسطـطغ يعتـؼ أن ؿبؾ مسؽقكقة جمامع تبدأ أن  ادجؿع إػ وافدَّ

ك ادجؿع وزمان مؽان بف ُمبقِّـاً  ادجؿع بافتئام إمزاضقرياً  مرشقماً  اإلمزاضقر وُيْصِدر. ُمـازع بال فؾّتاج ؾريدٌ  حٌؼ  هق ادسؽقين  وُيسؿِّ

كة وـاكت. افّداظل اإلمزاضقر فـطاق مدكقاً  اخلاوعغ إشاؿػة ؾقف وادُشارـة ادجؿع فعضقية وُيدَظك. رئقسف وفة خزا  تتؽػَّؾ افدَّ

ؿبة, اجلؾسات داخؾ افـِّظام حػظ أجضاً  واجبفا مـ وـان, ادُشارـغ فألظضاء واإلظاصة آكتؼال تؽافقػ بجؿقع  ُيدث ما ـّؾ  وُمرا

 [(.commissioners) مـدوبغ بقاشطة ؾقفا
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د: مـسك إيؾقا إشحؼ  ظؼقدة ؾقف كاؿش مؽاكقاً  جمؿعاً  اإلشؽـدرية ـرد ظؼد]. 98صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

يس وأرشؾ. هبا يعتؼد مـ ـّؾ  وؿطع, بػسادها وحؽؿ, كسطقر حقح اإليامن ؾقفا يؼح رشافة فـسطقر ـرفُّس افؼدِّ اً  افصَّ  ظذ إّياه حاثَّ

ـفا, اهلرضقؿقة ُمعتؼداتف ترك شافة) ظؾقفا افتَّقؿقع مـف وضؾب, حرماً  ظؼ اثـل ووؿَّ  وظؼد, ؽضباً  اشتشاط كسطقر وفؽـ(. 17 افرِّ

َتَب , صايعقه افذيـ إشاؿػة مـ افُؼسطـطقـقة ذم مؽاكقاً  جمؿعاً  ـَ يس و ة رشافة ـرفُّس فؾؼدِّ ـفا ُمضادَّ  [.ُمضاداً  حرماً  ظؼ اثـل وؿَّ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ ق أشاؿػة مع ادُتبادفة ادُؽاتبات وبعد]. 99 ,98صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  أشؼػ ومع افؼَّ

يس رومقة وقا , افؽـقسة أصابت افتل فؾعثرة حدّ  ُيقوع أن اجلؿقع بغ افّسائد افّرأي أصبح, افؽبر ـرفُّس وافؼدِّ يس وؾقَّ  افؼدِّ

, ظؼائدها ظـ ُمداؾعغ, هلا مميِّديـ, افؽـقسة ظذ ؽققريـ ـاكقا  آباءك إنَّ : »ؿائالً  إفقف ؾَؽَتب, ذفؽ ذم اإلمزاضقر دُخاضبة ـرفُّس

حقح إرثقذـز اإليامن تثبقت ذم رجاهلا ظاوكقا  وفؼد  افذي هذا كسطقر َطَفرَ  ؿد افّزاهر ظفدـؿ ذم إكَّف وها. افزـة مـفؿ ؾـافقا , افصَّ

جؾ هذا مقوقع ذم فؾـَّظر ظامّ  جمؿع بعؼد تلمروا أن جالفتؽؿ كسلل هلذا...  بضالفف افَبقْعة ُيشتِّت أن ُيريد  وكبارك فؽ ؾـدظق, افرَّ

يس وظغَّ , برشائؾ حلضقره إشاؿػة مجقع ودظا. أؾسس مديـة ذم ظام جمؿع يـعؼد أن اإلمزاضقر أمر َصَدرَ  وهؽذا. شُمؾؽؽ  افؼدِّ

وفة مـدويب ظغَّ  ـام, فرأشف ـرفُّس ك اخلاّص  حرشف مـ ـبر وابط برئاشة افدَّ د, شــديديان» ُيسؿَّ  م431 امع مـ افعـِصة ظقد وِّتدَّ

 [.ادجؿع هلذا مقظداً 

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  ـؾؿة اشتعامل ادؼصقد] افؽؾؿة اشتعامل مـ كامذج]. 127 ,126صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

 دظاكا افذي بؿعرؾة وافتَّؼقى فؾحقاة هق ما ـؾ فـا وَهَبْت  ؿد اإلهلقة ؿدرتف أنَّ  ـام(: »4 , 3:  1 بط 2: )اجلديد افعفد ذم"[ افطَّبقعة"

 افطَّبقعة ُذـاء هبا تصروا فؽل, وافثَّؿقـة افُعظؿك ادقاظقد فـا َوَهب ؿد هبام افؾذيـ( ) وافػضقؾة بادجد

فقة افعامل ذم افذي افػساد مـ هاربغ( ) اإلهلقة  افققكاكقة بافؾُّغة جاءت شُذـاء» وافؽؾؿة. شبافشَّ

( )وادحبة وافتَّؽامؾ افقاحد واإليامن افقاحد افعؿؾ ذم إؾراد اصساك ظـ فؾتَّعبر افؽـقسة تستعؿؾفا افتل افؽؾؿة وهل 

اد  أنَّ  ـام ـامؾغ أنتؿ ـقكقا » ؿقفف مثؾ متاماً . اإلهلقة إوصاف بعض ذم اهلل مع كشسك أن ادؼصقد ادعـك أنَّ  ُهـا وواوح, بقـفؿ وآِّتِّ

اموات ذم افذي أباـؿ  كسبل ـامل هق افبؼ ـامل وفؽـ. هلل افذي افؽامل صػة ذم افبؼ اصساك إكَّف(, 48:  5 مت) شـامؾ هق افسَّ

يس كّص  وذم. ُمطؾؼ ـامل هق اهلل وـامل ه, بطرس افؼدِّ ة افتَّعبرات ببعض ادعـك ُيرس كرا ـة ُيعطقـا ؾافذي, اهلامَّ  بعض ذم افؼَّ

ظقة فـا أتت افتل وافثَّؿقـة افُعظؿك ادقاظقد هل اإلهلقة إوصاف  مـ هاربغ, ؿداشتف ذم اهلل مع فـشسك, وافػضقؾة بادجد بافدَّ

فقة افعامل ذم افذي افػساد ػات جمؿقظة هق ُهـا( ) افطَّبقعة معـك, إذن. بافشَّ  [.افؽائـ مُتقِّز افتل افصِّ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ رة اشتعامٓت رأجـا]. 129صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  أو( ) فؾؽؾؿة ُمتؽرِّ

( ,)ػات جمؿقع وهق, واحد معـك إػ افتَّحؾقؾ بعد تؼقد إكَّام - اجلؿؾة شقاق اختالف رؽؿ - ومجقعفا, افطَّبقعة أي  افصِّ

ف وُيؿؽـ ,ومُتقِّزها افؽائـات مـ كقع خُتّص  افتل  [.خالهلا مـ ظؾقفا افتَّعرُّ
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د: مـسك إيؾقا إشحؼ دة افقاحدة افطَّبقعة: »صقغة أنَّ  مع]. 113 ,112صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  هلل ادُتجسِّ

ُشقيل افتَّؼؾقد مراث هل( ) شافؽؾؿة دهتا, اإلشؽـدرية فؽـقسة افرَّ َـّ  وأ

يس ـتابات ا إٓ, ادُختؾػة أثـاشققس افؼدِّ يس وثقؼاً  ارتباضاً  ارتبطت أَّنَّ ع كظراً , افؽبر ـرفُّس بافؼدِّ ا  ُؾِرَض  افذي افـَّسطقري فؾِصِّ

يس هذا ظذ قغة تؾؽ وـاكت, ـّؾفا حقاتف واشتـػذ, افؼدِّ يس اشتعؿؾ. ـّؾف جفاده جمال هل افصِّ  و( ) شافطَّبقعل» ـؾؿة افؼدِّ

راً ( ) شافطَّبقعة حسب» س اإلكجقؾ اشتعامل ذات هق فؾؽؾؿة اشتعامفف وـان, رشائؾف ذم ـثرة ِمرا  افذي ادُؼدَّ

يس اشتعامل وبـػس, ؿبالً  ظروـاه شافة ذم. أجضاً  هلا أثـاشققس افؼدِّ د حقـام ٕنَّف: »مثالً  إوػ افرِّ َـّ  افعذراء مـ ادقفقد أنَّ  هؽذا ُيتل

يسة ـّ  ؾنينَّ ", افطبقعة حسب" اهلل هق افؼدِّ ورة أُط ر أن ُمطؾؼاً  أحدٌ  خيشك فـ أنَّف بافَّضَّ  وافدة ُتدظك أن يـبغل أنَّف أجضاً  جُياهر وأن ُيػؽِّ

 [(.12 ؾصؾ) شجداً  ٓئؼ وهذا, اإلهل

د: مـسك إيؾقا إشحؼ : ُمتبادفتغ بصقغتغ َيِرد افتَّعبر وهذا]. 122 ,119صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

( )دة ضبقعة . افؽؾؿة هلل واحدة ُمتجسِّ

( )د افؽؾؿة هلل واحدة ضبقعة  ظائداً  يؽقن ظـدما ؾافؾػظ. ادُتجسِّ

 [(.) هؽذا يليت شافؽؾؿة» ظذ ظائداً  يؽقن وظـدما(. ) هؽذا يليت شافطَّبقعة» ظذ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  إديب آشتعامل ذم ؿديؿة ـؾؿة( ) ـؾؿة]. 121صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

عبل جت ثؿ, ادنح ظذ صخص بؿعـك افؼديؿة افققكاكقة إدبقة احلقاة ذم اشتعؿؾت وؿد. افؼديؿ افققكاين وافشَّ  آشتعامل ذم تدرَّ

ور» تعـل أصبحت ثؿ, ادنح ظذ ما صخصقة فقمدي ادُؿثِّؾ يؾبسف افذي شافؼـاع» تعـل ؾلصبحت ادنح ظذ افّدارج  افذي شافدَّ

ة وشبعغ ثالثة 73 اجلديد افعفد ذم افؽؾؿة وردت وؿد. ادنح ظذ بتلديتف ادُؿثِّؾ يؼقم  أو شُمقاجفة» أو شوجف» بؿعـك أـثرها, مرَّ

مجة ذم ُترجؿ وبعضفا, شفقجف وجفاً »  ِّتؿؾ بلخرى أو بطريؼة وـؾفا, شصخص» أو شُؿّدام» أو شحَّضة» بـــ أجديـا بغ افتل افبروتقة افسَّ

 [.شُمقاجفة» بـــ أو شإػ افـَّظر» أو شافقجف» معـك ضّقاهتا ذم

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  فؽؾؿة ـاكت: ششابؾققس» هرضؼة]. 126 ,125صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

( )ر إػ, افؼديؿ افققكاين آشتعامل ذم  ـان بقَّـا ـام شوجف» بؿعـك, أرشطق واشتعامل, اجلديد افعفد اشتعامٓت جقا

 ادنح خشبة ظذ ادُؿثِّؾ يؾبسف ـان افذي افؼـاع بؿعـك اشتعؿؾت ؾؼد, أخرى اصتؼاؿقة اشتعامٓت ذـركا ـام, ادنح ظذ هلا

ص ذم فقساظده ر ثؿّ , دوره تؼؿُّ خصقة إػ افؽؾؿة اشتعامل تطقَّ مفا ـان افتل افشَّ ور إػ ثؿّ , ادنح ظذ ادُؿثِّؾ ُيؼدِّ  ـان افذي كػسف افدَّ

يف , إؿاكقؿ بغ افتَّامُيز أزاحت افتل هرضؼتف إػ جـح حغ ,آشتعامٓت هذه إػ افؽؾؿة اهلرضقؿل ششابؾققس» أرجع وؿد. يمدِّ

وح وآبـ أب أنَّ  وظؾَّؿت  افعفد ذم شأب» ـان كػسف هق هق, واحد ٕؿـقم ُمتعاؿبة( ) أدوار إٓ فقسقا  افُؼُدس وافرُّ

د ذم شآبـ» وأصبح, افؼديؿ وح» ثؿّ , افتَّجسُّ  وجقه أو أؿاكقؿ ثالثة وجقد شابؾققس أنؽر فؼد. اخلؿسغ يقم ذم شافُؼُدس افرُّ

( )ـؾؿة ؾاشتعؿؾ ,واحد ٕؿـقم أدوار أو حآت ثالث هل وجقه افثالثة هذه أنَّ  وظؾَّؿ, أباء بف ظؾَّؿ افذي بادعـك 
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( )طر. أبائل افؽتايب بادعـك وفقس, افؼديؿ ادنحل بادعـك  ـؾؿة هجر إػ بافققكاكقة ادُتؽؾِّؿقن أباء ؾاوَّ

( )ادعـك ذم مـفا ؿريبة ـؾؿة مـفا بدًٓ  واشتعؿؾقا , شابؾققس اشتحدثف افذي اهلرضقؿل بادػفقم ختتؾط فئال 

( ,)فؽؾؿة بؼل ؾؼد ذفؽ ومع ( )اخلامس افؼرن ذم اخلريستقفقجل اجلدل ذم شقظفر ـبر صلن ,

 [.بعد ؾقام بتػصقؾ وشـقرده

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  آشتعامل ذم( ) ـؾؿة معـك]. 127 ,126صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

كات وبتحؾقؾ. ادعـك هلذا اصتؼاق أي أو شوجف» هق اجلديد افعفد ذم افؽؾؿة اشتعامل ذم إصؾ أنَّ  رأجـا: افالهقيت  كجد افؽؾؿة ُمؽقِّ

ا ن أَّنَّ  حرف أنَّ  وُيالحظ. شكحق يـظر» معـك( ) فؾؽؾؿة ؾتؽقن(, ) كحق( + ) ظغ: مؼطعغ مـ تتؽقَّ

ـ( ) ادعـك  شاهلل كحق افؽؾؿة وـان( »1:  1 يق) ذم احلرف هذا اشتعؿؾ وؿد. شكحق احلرـة» معـك يتضؿَّ

( )ُشُؽقن ظالؿة وفقس وحقاة حرـة ظالؿة ؾفل ,وأب آبـ بغ افعالؿة إػ فقُشر, 

د ؾثالثة. شأخر كحق يتَِّجف مـ» معـاها وإكَّام, شؾرد» ـؾؿة ُترادف ٓ, شصخص» بؿعـك( ) ـؾؿة ؾاشتعامل  ٓ أؾرا

 فؾتَّعبر فؾؽؾؿة أباء اختقار ـان ُهـا ومـ ,بعض إػ ويتَّجفقن يـظرون افثالثة ـان إذا إٓ( ) ثالثة يؽقكقا  أن ُيؿؽـ

داً  وفقسقا  ببعض ارتباط هلؿ أصخاص هؿ افثالثة ؾإؿاكقؿ. إؿاكقؿ ظـ  اخلامس افؼرن ذم اخلريستقفقجل اجلدل وذم. ُمـعزفغ أؾرا

د كسطقر طّؾ  ِـّ اد صخص» هق ثافث وصخص, اإلكسان وصخص, افؽؾؿة صخص ,ُمتَّحَديـ ادسقح ذم صخصغ وجقد ظذ يم . شآِّتِّ

ركا ؾنذا َـّ حـاه ـام( ) ـؾؿة معـك تذ  يستحقؾ أنَّف فؾتَّق ُكدرك شقف ؾنكَّـا, شآخر إػ يـظر أو يتَِّجف مـ» أنَّف أظالها ووَّ

اد  [.كػسف كحق ُمتَِّجف هق مـ آخر كحق يتَّجف أن يستحقؾ ٕنَّف, واحد صخصٍ  ذم صخصغ اِّتِّ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ ن]. 128صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  مـ ُفغقياً "[ أؿـقم" هقبقشتاشقس ـؾؿة أي] افؽؾؿة تتؽقَّ

ة فف مؼطع  (1: )جزئغ (, at the hands of) يدّي  ِّتت -( by, by means of) بقاشطة( أ: افققكاكقة افؾغة ذم معانٍ  ِظدَّ

 َجَدل,( أ: معـقان أجضاً  وهلا ( under the authority of( .)2) ُشؾطة ِّتت -( below) أشػؾ -( under) ِّتت( ب

( ب(. riot) افعام بإمـ إخالل ِهقاج, َصَغب, -( discord) كِزاع ِخالف, -( argument) كؼاش -( dispute) ظـقػ ِحقار

 وؿد. شؾقق أو بقاشطة وافؼقام وافؽقـقكة افقجقد» تعـل إذاً  ؾافؽؾؿة(. existence) ـقـقكة ,وجقد -( standing) وؿقف

 [.إؾالضقكقة اددارس ظـد افؼديؿة افققكاكقة افػؾسػة ذم افؽؾؿة اشتعؿؾت

د: مـسك إيؾقا إشحؼ ا]. 132 ,131صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ ؿل افالهقت أمَّ  وظذ, بافققكاكقة افـّاضؼ افؼَّ

ؽـدري افالهقت إخّص  ؿة افبافغ افسَّ  افقاحد اجلقهر ؾخصَّ [, وأؿـقم جقهر ـؾؿتّل : أي] افؽؾؿتغ بغ آشتعامل ذم مقَّز ؾؼد, افدِّ

ز وؿد(. ) بؽؾؿة إؿـقم وخصَّ  ,() بؽؾؿة هلل َـّ  دون( ) إؿاكقؿ متاُيز ظذ أورجياكقس ر

د ـان فق ـام ؾبدا, اإلهلل اجلقهر وحدة ظذ فؾتلـقد ـاٍف  اهتامم ِـّ د, اجلقهر وحدة ظذ افتلـقد دون افتَّاميز ظذ يم ا ذفؽ ؾؿفَّ
ِ

 صار ح

ج ُيعرف  [.إريقد افػؽر مـشل هذا وـان ,اجلقهر ذم افثالثة إؿاكقؿ ُمساواة وظدم( subordination) افِؼقَِؿل بافتَّدرُّ
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د: مـسك إيؾقا إشحؼ  وإن(, ) افؽؾؿة اشتعؿؾ أجضاً  شأرشطق»]. 136 ,135صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

 ـحؼقؼة ؾاإلكسان. ُمشخصـ وؽر ظامّ  هق ما ـّؾ  هق أرشطق ظـد احلؼقؼل. آخر بؿعـك وفؽـ, حؼقؼل هق ما ـّؾ  ظـ فُقعزِّ  ـان

ة  جقهر هق, واحد جقهر هلؿ افبؼ ظؿقم. ـػرد ُيؿقِّزه افذي اخلاّص  وجقده إكسان فؽؾ وفؽـ , هق, جقهر أي, ظامَّ

ة فؾبؼ واحد( ) جقهر يقجد. حدة ظذ صخص ـؾ ذم ُمشخصـ وجقد هلؿ وفؽـ, افبؼية . ؾرد ـؾ ذم صخيص ووجقد ظامَّ

ة ِصػات ذم افقاحد اجلقهر أبـاء ويشسك ا ظذ شابؼاً  ذحـاها ؾقفا يشسـقن ظامَّ  [.اجلقهر هذا( ) ضبقعة أَّنَّ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ خص]. 137صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ ـْ  يعـل( ) افشَّ ؾؽقة وؿر فف َم
ِ
. اد

خص. افؼرار صاحب وهق. افعالؿات ويتبادل أخر مع ويتعامؾ افطَّبقعة وُيؿؾ (, بسقطة ضبقعة) واحدة ضبقعة ُيؿؾ أن ُيؿؽـف وافشَّ

بة ضبقعة) ضبقعة مـ أـثر ُيؿؾ أن وُيؿؽـف َـّ اد حافة ذم افطَّبائع هذه تؽقن أن ظذ(, ُمر خص. أؿـقمل ضبقعل اِّتِّ  وٓ بسقط دائامً  وافشَّ

َـّب  [.اإلضالق ظذ أـثر أو صخصغ مـ يس

د: مـسك إيؾقا إشحؼ ػات جمؿقع( ) افطَّبقعة]. 137صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  وتظؾ ,افؽائـ مُتقِّز افتل افصِّ

د افطَّبقعة داً  معـًك  جُمرَّ خص(, افعاؿؾة فؾؽائـات بافـِّسبة ضبعاً  وهذا) ُيؿؾفا صخص ذم بافػعؾ تقجد حتك جُمرَّ  [.افطَّبقعة مافؽ هق ؾافشَّ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ خص هق( ) إؿـقم]. 138صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  أو اجلقهر مع افشَّ

َـّب وأؿـقم, بسقطة ضبقعة فف بسقط أؿـقم ؾُفـاك وفذفؽ. ادُتاميزة افؽقـقكة يعـل ؾفق, افتَّامُيز يعـل وإؿـقم. ُيؿؾفا افتل افطَّبقعة  ُمر

( )بة ضبقعة فف َـّ  [.ُمر

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  أب مع افقاحدة اإلهلقة افطَّبقعة يؿؾؽ ـان شاهلل ـؾؿة»]. 139صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

وح د حقـام وفؽـَّف, أب مع افقاحد اجلقهر ذات فف أي, افُؼُدس وافرُّ  ضبقعتف هل افتل اإلهلقة افطَّبقعة إػ باإلواؾة يؿؾؽ صار دمسَّ

ذها افتل افبؼية افطَّبقعة ,إصؾقة وح مريؿ افعذراء مـ اختَّ اد وهبذا. افُؼُدس بافرُّ باً  افؽؾؿة أؿـقم صار افطَّبقعل أو إؿـقمل آِّتِّ َـّ  ُمر

(( -synthetos)  )يس ظؾَّؿ حسبام د افؽؾؿة ؾاهلل, إذن. افؽبر ـرفُّس افؼدِّ ( ) صخص فف: ادُتجسِّ

َـّ مُ ( ) أؿـقم فف وفؽـ. بسقط واحد  [.بر

د: مـسك إيؾقا إشحؼ ؽؿ ظذ: مثالً  إؿدس افثافقث ذم]. 142صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  ذم إؿاكقؿ وحدة مـ افرَّ

 [! افقؿت كػس ذم مقفقداً  يؽقن أن ُيؿؽـ ٓ وافقافد, مقفقد هق شآبـ» وأؿـقم, وافد هق شأب» أؿـقم ؾننَّ , افقاحد اجلقهر

د: مـسك إيؾقا إشحؼ شافة ذم]. 145صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  أنَّ  كعتؼد ٓ كحـ(: »17 رؿؿ) ادجؿعقة افرِّ

يسغ مـ أي ذم يسؽـ ـام ؾقف شؽـ أنَّف بؿعـك جسداً  صار" افؽؾؿة" ؽـك ,افؼدِّ ؽـك فقست ؾقف ؾافسُّ د فؼد. ؾقفؿ ـافسُّ " افؽؾؿة" اِّتَّ

ل ومل باجلسد( ) افطَّبقعة حسب  ذم افبؼية افـَّػس ُشؽـك ظـ ُيؼال ما مثؾ ُشؽـك أحدث بؾ, اجلسد إػ يتحقَّ

 [(.9:  17) شاخلاّص  جسدها
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د: مـسك إيؾقا إشحؼ اد ـقػقة كعرف أن كستطقع ٓ إكَّـا]. 153صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  ـام ٕنَّف إؿـقمل آِّتَّ

(, ) بف ُيـطؼ ٓ(, ) ُمطؾؼة بصػة ّهي(, ) افقصػ ؾائؼ: هق يصػف

اد ـقػقة إنَّ (. ») افعؼؾ وؾائؼ ّهي(, ) افعؼؾ يػقق , جداً  ظؿقؼة آِّتِّ

ة اجلفافة ؾؿـ. ددارــا وؾائؼة, افقصػ وؾائؼة  ٓ افذي بعؼقفـا ُكدرك أن ُكحاول وأن ,افعؼؾ يػقق ما افعؼع فؾبحث كخضع أن افتامَّ

ا ؟ ؾحص بال بنيامن ُيعبد أن يـبغل افعؿقؼ افنِّ  ذفؽ أنَّ  تعؾؿ فسَت  أم. بافعؼؾ ُيدرك مال وأمَّ  هذا يؽقن أن ُيؿؽـ ـقػ: "اجلاهؾ افسُّ

ا. وأمثافف فـقؼقديؿقس كسـف ؾنكَّـا", ؟ د بدون كؼبؾ ؾنكَّـا كحـ وأمَّ  إكَّـا: فؽؿ أؿقل احلؼ: "افؼائؾ ادسقح أنَّ  وكثؼ, اهلل روح أؿقال تردُّ

 ["ش.رأجـا بام وكشفد كعؾؿ بام كتؽؾؿ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  اهلل مـ افذي" افؽؾؿة" أنَّ  يعسف ٓ ومـ: »افثاين احلرم]. 156صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

د ؿد أب د افػصؾ وهذا. شحمروماً  ؾؾقؽـ ,معاً  وإكسان إهل كػسف هق وأنَّف ,واحد مسقح اخلاّص  جسده مع وهق. أؿـقمقاً  باجلسد اِّتَّ ِـّ  يم

اد ظذ اد ومعـك. إؿـقمل آِّتِّ اد هق إؿـقمل آِّتِّ اد يؽقن أن ظذ, واحد صخص ذم أـثر أو ضبقعتغ اِّتِّ ن, ضبقعل آِّتِّ  ويتؽقَّ

اد هذا كتقجة اد ـؾ يسل: ُمالحظة. واحد وصخص واحد بلؿـقم واحدة ضبقعة آِّتِّ اد هق ضبقعل اِّتِّ اد, أؿـقمل اِّتِّ  باحلديد افـار ؾاِّتِّ

اد هق مثالً  اداً  فقس وفؽـَّف, ضبقعل اِّتِّ  [.صخص ذم يتؿّ  ٓ ٕنَّف أؿـقمقاً  اِّتِّ

د: مـسك إيؾقا إشحؼ شافة مـ]. 172صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ يس ُمؽاتبات شؾسؾة مـ اخلامسة افرِّ , ـرفُّس افؼدِّ

يس إػ افثاكقة كسطقر رشافة مـ وهل س افؽتاب مـ مقوع ـّؾ  ذم: »ـرفُّس افؼدِّ ب تدبر ُيذـر حقـام, ادُؼدَّ  مـ افقٓدة ؾننَّ , افرَّ

يسة افعذراء ؾننَّ , تسؿقة أدّق  ؾحسب وهؽذا, كاشقتف إػ بؾ, ادسقح ٓهقت إػ ٓ ُتـسب وأٓم, أجؾـا , ادسقح وافدة ُتدظك افؼدِّ

 [.شاإلهل وافدة وفقس

د: مـسك إيؾقا إشحؼ شافة مـ]. 172صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  أمتدح أنا هذا وذم: »6 ؾؼرة أجضاً  اخلامسة افرِّ

 ُيقفد أن بحاجة ـان افؽؾؿة اهلل بلنَّ  افؼقل وظدم, واحد صخص ذم بقـفام وآرتباط, وإكساكقة إهلقة تعريػفا حسب افطَّبائع بغ افتَّؿققز

ديئة أراء ـّؾ  وبخالف, أرثقذـز افتَّعؾقؿ هذا ؾننَّ  حؼاً . أٓم يؼبؾ ٓ افالهقت بلنَّ  وآظساف ,امرأة مـ ثاكقة مرة  جلؿقع افرَّ

 [.شافسقد ضبقعتل متس افتل اهلرضؼات

د: مـسك إيؾقا إشحؼ  بافتَّؼافقد وجديرٌ  صقاٌب  ؾنكَّف فذفؽ: »8 ؾؼرة]. 172 ,171صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

 خُيّص  ما وأنَّ . شامٍ  إهلل ارتباط بحسب, بافالهقت ُمتَِّحد هقؽؾ وهق ,آبـ فالهقت هقؽؾ هق اجلسد أنَّ  كعسف أن اإلكجقؾقة

 ادقالد أظـل بف, ادُرتبطة اجلسد خصائص ٓهقتف إػ افعالؿة هذه باشؿ تـسب أن وفؽـ. افالهقتقة ضبقعتف خُيّص  ـان فق ـام, اجلسد

, وآريقس, أبقفقـاريقس ادجـقن ذفؽ ـعؼؾ مريض ظؼؾ أو, ـافقثـقغ حؼاً  اكخدع ؿد ظؼؾ كِتاج أخل يا ؾفذا, وادقت وادُعاكاة

ؿ. مـفؿ فألشك مدظاة وأـثر بؾ, أخريـ واهلراضؼة ورة َّٕنَّ الل إػ يـزفؼقن افذيـ همٓء مثؾ بافَّضُّ  ؿد هذه" افعالؿة" بؽؾؿة افضَّ
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ي ذم يشسك افؽؾؿة اهلل جعؾقا  يف دالك حُمتاجاً  ويؽقن, آٓمف وؿت اخلقف ويتؿؾَّؽف, ؿؾقالً  ؿؾقالً  افـُّؿق ذم ويشسك, بافؾَّبـ افتَّغذِّ . ُيؼقِّ

ظزِّ  ِٕ ض افذي وافعطش, واجلقع, وافعرق, ذبقحة, كػسف وتؼديؿف اخلتان ظذ صؿت ذم و  ُمرتبطة وهل ظـّا, كقابةً  جسده فف تعرَّ

 [.شـؿػسيِّغ افعادفة إلداكتـا مدظاة ؾذفؽ هؽذا, ُتـسب أن افباضؾ ومـ فالهقتف, هذه ُكسبت ؾنذا. افعبادة ذم بالهقتف

د: مـسك إيؾقا إشحؼ ؽؿ وظذ]. 175 ,174صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  حرم أـدَّ  خؾؼقدوكقة جمؿع أنَّ  مـ افرَّ

يس بنيامن اظساؾفؿ ادجؿع هذا ذم افػرؿاء مجقع وأظؾـ, كسطقر ت, ـرفُّس افؼدِّ شافة وُوؿَّ بعة) افعؼائدية افرِّ  ادجؿع وثائؼ إػ( افرا

 جمؿع وكتائج ظؼقدتف بغ ُيقؾِّؼ أن ـتابف ذم( فؾؽتاب احلؼقؼل افؽاتب ـان مـ أيًّ  أو) كسطقر حاول ؾؼد, ذفؽ ـّؾ  ومع. ادذـقر

ظاء هذا زيػ ؾضح افؽتاب أنَّ  أن شـرى وفؽـَّـا. خؾؼقدوكقة  ثالثة يع وؾقام. ادُـحرف ؾؽره ِشامت ـّؾ  محؾ أنَّف وشـرى, آدِّ

د افؽتاب مـ اؿتباشات ِـّ  فذفؽ( »2. )شَفبَِس  افذي وصخص, أخبَس افذي ذاك صخص ,() صخصان ُُها( »1: )ذفؽ تم

ـّ  أن يؿؽـ ادُـطؾؼ هذا مـ ادػفقمة اهلل ؾصقرة. اإلكسان اهلل ظـ افّتام افتَّعبر هل اهلل صقرة ؾننَّ  ا كُظ خص أَّنَّ  اهلل. اإلهلل افشَّ

خصغ أنَّ  مع. خالفف مـ فؾبؼ ذاتف وـشػ, ادسقح ذم شؽـ  ٓ أن جيب( »3. )شهلل واحدة صقرة احلؼقؼة ذم ُُها( ) افشَّ

 [.شوتبادل بسقط بؼرض ُمتَِّحدان ؾقف( ) وصخصغ أؿـقمغ تستؾزمان افطَّبقعتغ أنَّ  كـسك

د: مـسك إيؾقا إشحؼ يس ـتابات ذم وردت كسطقر أؿقال مـ اؿتباشات]. 177صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ  افؼدِّ

د هبدف ـرفُّس شافة مـ: ظؾقفا افرَّ  أنَّ  كجد ؾنكَّـا ذفؽ, ظذ وبـاءً : »افعاذة افػؼرة( 42 افرشافة) مقؾقتغ أشؼػ شأـاـققس» إػ افرِّ

: هؽذا يتؽؾَّؿ ؾفق, افُؽُتب حسب امرأة مـ ُيقفد مل إكَّف يؼقل ٕنَّف, اجلسد حسب افقحقد اهلل ابـ مقالد متاماً  أنؽر ؿد كسطقريقس

 آخر تػسر ذم وأجضاً ". مـفا ُوفِدَ  اهلل أنَّ  مؽان أي ذم أتعؾَّؿ مل وفؽـ ادسقح, أم افعذراء مـ جاء اهلل أنَّ  اإلهلقة افُؽُتب مـ تعؾَّؿت"

ر ٓ: "يؼقل ـُ ب آبـ يسقع ادسقح بؾ ,ادسقح ُأمّ  افعذراء مـ ُوفِدَ  اهلل أنَّ  مقوع أي ذم اإلهلل افؽتاب َيْذ  هؽذا, يؼقل إكَّف ,"وافرَّ

ؿ هق إصقاء هذه بؼقفف أنَّف واحد أّي  يُشّؽ  ؾؽقػ  ابـ هق إكَّف يؼقل ِحَدة, ظذ ملخقذاً  مـفام واحد ,ابـغ إػ افقاحد آبـ ُيؼسِّ

ا أب, اهلل مـ ادقفقد افؽؾؿة ورب, ومسقح  افعذراء مـ ُوفِدَ  ورب, ومسقح ابـ إكَّف يؼقل, ِحَدة ظذ ملخقذاً  وأجضاً  أخر أمَّ

 [...ش.؟ افؼديسة

د: مـسك إيؾقا إشحؼ شافة كػس مـ 16 افػؼرة]. 178صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ َـّ : »افرِّ  كسطقريقس هرضؼة وفؽ

د اهلل هق افذي افؽؾؿة أنَّ  يعسف أنَّف يتظاهر ٕنَّف, هذا ظـ متاماً  ختتؾػ د معـك يعرف مل إذ وفؽـَّف إكساكًا, وصار دمسَّ  ؾنكَّف, افتَّجسُّ

ل مة ُمساواة بحسب ؾؼط, كِْسبِقًّا باهلل ُمتَِّصالً  ِحَدة ظذ اإلكسان وبادثؾ ,بعضفام ظـ ويػصؾفام ضبقعتغ ُيسؿِّ ة أي, افؽرا قادة, ُؿقَّ  افسِّ

 أؾصؾ أنا ,ُمـػصؾ ؽر هق افذي ـرامة أؾصؾ ٓ أنا, هذا أجؾ ومـ, مـظقر هق افذي ذفؽ ظـ ُمـػصؾ ؽر اهلل: "يع ما يؼقل ٕنَّف

د وفؽـِّل افطَّبقعتغ  [.افعبادة ُأوحِّ
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د: مـسك إيؾقا إشحؼ  افعذراء مـ ُوفِد ؿد شافؽؾؿة» اهلل إنَّ  يؼقل أن كسطقر رؾض]. 184صـ - دمقاكة افؼديسة دير, افقحقد آبـ دمسُّ

يسة ه اهلل إنَّ  يؼقل وـان, () شاإلهل وافدة» فؼب رؾض وبافتايل, مريؿ افؼدِّ مـقة افقٓدة ظـ ُمـزَّ  افؾَّؼب هذا أصبح وؿد. افزَّ

 ذم يؼقل. إريقد اجلدل أثـاء إرثقذـسقة مػتاح هل( ) هقمقأوشققس ـؾؿة ـاكت ـام, إرثقذـسقة مػتاح هق

يس إػ رشافتف شافة) ـرفُّس افؼدِّ س افؽتاب مـ مقوعٍ  ـّؾ  ذم(: »5 افرِّ ب تدبر ُيذـر حقـام, ادُؼدَّ , أجؾـا مـ افقٓدة ؾننَّ , افرَّ

يسة افعذراء ؾننَّ , تسؿقة أدّق  ؾحسب وهؽذا, كاشقتف إػ بؾ ادسقح ٓهقت إػ ٓ ُتـسب وأٓم  وفقس, ادسقح وافدة ُتدظك افؼدِّ

اد» ـؾؿة اشتعامل يتحاصك ـان(. 7:  5) شاإلهل وافدة  هذه يصػ ـان بؾ ,وجسده شافؽؾؿة» بغ افعالؿة فقصػ( ) شاِّتِّ

اداً  وفقس خارجل ارتباط وفؽـَّف, بقـفام ما ارتباضاً  ُهـاك أنَّ  أي( ) شبادصاحبة» دائامً  افعالؿة  [.اِّتِّ

 

 ذم اخِلتام ......
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