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╝ 

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

 بـــــتُ ـــــؽُ ـــــػم اًمـــــِص ـــــوع قمَ رُ ـــــْش ـــــمَ 

 

يَمة ا  َذَ

 

 

وًمقة  ؾمخاء ًمؾخدمات آضمتامقمقةمجعقة   ذيمة جمؿققمة ٓسماز اًمدَّ

 

 

 ظُمالصة يمتاب:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [اجلقهر اإلهلل اًمقاطمد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [(.6 – 4: 44)دمسد اًمؽؾؿة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [(.19: 22ًمقىما 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [ًمؾؿققمقفملم(. 12)مؼال « ُمتَِّحد سماًمـاؾمقت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امء, قمغم آظمر  [.ورومع يسقع إمم اًمسَّ

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

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

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

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

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

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

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

 [اعمسقح قمـ سمنميتف, واسمعدوا اهلل قمـ آشمِّصال سماًمعامل.

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

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

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

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

 [.اإلهلقة ووطمدة اًمقضمقد

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

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

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

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

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

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

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

ؾمة حترمف  [«.اعمُؼدَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سمؾ همريًبا قمـ اًمطَّبقعة , وًمؽـَّف مل يؽـ ضمسًدا سمنمًيا, وإنَّ مالحمف يماكت ومؼط إكساكقة, يؼؾ أنَّ اجلسد مل يؽـ ضمسًدا سمنمًيا سمؾ ًمف ُصقرة إهلقة



وع قَمِصػم اًمُؽتُب د أؾمئؾة طمقل طمتؿقة اًمتَّثؾقث [12] َمنْمُ  اجلزء اًمثاًمث - اًمتَّجسُّ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة قَمِصػم اًمُؽتُب

رات,  اإلكساكقة متاًما ؟ ؿ يعتؼدون أنَّ مصدر اخلطقة هق اجلسد وًمقس آًمؼد اظمؽمع همٓء يمّؾ هذه اًمتَّصقُّ كحراف اًمذي أصاب َّٕنَّ

 [«.ًمؼد اكحدر همٓء إمم هذا اًمؽػر. اإلرادة

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

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

 [.سمؾقسإير هق ذِّ 

 ذم اخِلتام ......

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

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

 اًمعريب, ومرع مديـة كرص, اًمؼاهرة, مجفقرية مرص اًمعرسمقة
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