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╝ 

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

 بـــــتُ ـــــؽُ ـــــر افـــــِص ـــــوع ظَ رُ ـــــْش ـــــمَ 

 

ة ـَ ا  َذَ

 

 

وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   ذـة جمؿقظة ٓباز افدَّ

 

 

 ُخالصة ـتاب:

د وحتؿقة وافتَّقحقد افتَّثؾقث حتؿقة حقل أشئؾة  اجلزء افرابع -اإلهلل  افتَّجسُّ
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 ممفِّػ هذا افؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿغ حتذير:

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 124صـ - افتَّجسُّ

,  وهق افذي حؾَّ ظذ افتالمقذ ,وؿام َب ؾِ د وُص افذي دمسَّ  وهق ,ؿـقم أب ؾؼطأواحد هق  ؿـقمٌ أاهلل  أنَّ ش كقئقتقس» اظتز كقئقتقس:

 [.ل أبتباظف بؿمدِّ أل وُدظِ 

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 124, 123صـ - وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

دظك ؾفق يُ  ,وؿـد طفر ذم افعفد افؼديؿ ـخافؼ ,د أؿـقم واحد ٓ ؽررَّ اهلل جُم  أنَّ ( أشؼػ باضؾقامس) ظك شابؾققسدَّ اوؿد  شابؾققس:

 لظدِ المقذ ظذ صؽؾ أخسـة كار ؾُ س وحؾَّ ظذ افتَّ ؼدِّ ي ومُ عزِّ ثؿ طفر ـؿُ . بـبآ لؾؾذفؽ ُدظِ  ,طفر ذم افعفد اجلديد ـػادي ثؿّ . بأب

س دُ وح افؼُ بـ وافرُّ أب وآ» :ؾؼد ؿال ,ؿـقم واحدقات ٕد تسؿقات أو مظاهر أو دمؾِّ رَّ ؾإؿاكقؿ ذم كظر شابؾققس جُم  ,سدُ وح افؼُ بافرُّ 

. شسؼدِّ ف ادُ س ٕنَّ دُ وح افؼُ وافرُّ  ,ف افػاديبـ ٕنَّ وآ ,اخلافؼف أب ٕنَّ  لُشؿِّ  :ؿـقم واحدقرات ٕفُ شامء طُ أبؾ  ,ؿاكقؿأشامء أفقسقا 

وح بـ ظـ افرُّ وتغاؾؾ أجضًا حديث آ وحديث أب معف, ,بؾ وحديثف مع أب ,بـ ظـ أبوتغاؾؾ شابؾققس حديث آ

 [س.دُ افؼُ 

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أّما بافـِّسبة ]. 229صـ - وحتؿقة افتَّجسُّ

ؽـدري ذم تػسر بعض آيات , خطرها يتؿثَّؾ ذم أريقشقةلؾفؾبَِدع افتل ثارت بشلن افطَّبقعة اإلهلقة,  ؾؼد أخطل آريقس افِؼّس افسَّ

س افتل تتـاول جاكب افـاشقت ذم افسقد ادسقح ده وإخالئف وتتؽؾَّؿ ظـ افسقد ادسقح, افؽتاب ادُؼدَّ , مثؾ ؿقل رّب ذم حافة دمسُّ

امء, وأّما ذفؽ افققم وتؾؽ افّساظة ؾال يعؾؿ هبام أحد(, »28: 14)يق ش أيب أظظؿ مـل»ادجد:  ّٓ , بـوٓ آ, وٓ ادالئؽة افذيـ ذم افسَّ إ

, ؼد بلنَّ أب أظظؿ مـ آبـوفذفؽ اظت, وأيات افتل تتؽؾَّؿ ظـ ُجقع وظطش وأخؿ ومقت افسقد ادسقح(, 32: 13)مر ش أب

ّؾ رء, ودمّرأ ظذ افؼقل بلنَّ أب خؾؼ آبـ ـُ فداء افذي وبف َخَؾَؼ  , ؾتصّدى فف آباء اإلشؽـدرية, بداية مـ افبابا بطرس خاتؿ افشُّ

, اإلمزاضقر ؿسطـطغم بدظقة مـ 325وُظِؼَد بسببف جمؿع كؼقة شـة خؽسـدروس بعدم ُؿُبقفف, أحرمف وأوص تؾؿقذيف أرصقالوس و

 [.ؾقوع ادجؿع ؿاكقن اإليامن افذي ُيعؾـ ُمساواة آبـ مـ أب

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:   بدظة آريقس:]. 123صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

اضؼ وحؽؿتف بـ هق ظؼؾ اهلل افـّ آ وتغاؾؾ أنَّ  ,ءر ة أب فقخؾؼ بف ـّؾ ف خمؾقق بقاشطظك أنَّ دَّ ابـ وخقهقة آأريقس آفؼد أنؽر 

ُ ومـ ادُ  وـؾؿتف, أب وحده هق اإلهل إصع » :ؾؼال ,حلظة واحدة يؽقن ؾقفا أب بدون ظؼؾف وحؽؿتف وـؾؿتف رّ ستحقؾ أن ت

شاهبان فف ذم ا مُ وُه  ,فقؽقكا وشقطغ بقـف وبغ افعامل ,إزلام ـائـان خؾؼفام اهلل ذم س ؾفُ دُ وح افؼُ بـ وافرُّ ا آأمّ  ,افقاجب افقجقد

كعؿ كممـ » :حتك مجؾة وووع ؿاكقن اإليامن ,تباظفأريقس وآم ظذ 325وحؽؿ جمؿع كؼقة شـة . شوفؽـ فقسا واحدًا معف ,اجلقهر

 [.شسدُ وح افؼُ بافرُّ 
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د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هل ]. 171, 171صـ - افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, وهل جمؿقظة أصعار أخَّػفا آريقس افذي أنؽر أخقهقة آبـ, ملدبة أدبقةش ادثافقا» معـك ـؾؿةادثافقا ؟ ومـ افذي أخَّػفا ؟ وحاذا ؟ ج: 

إكَّام ُدِظل بأب ظـدما خؾؼ , وأنَّ أب مل يُؽـ اشؿف هؽذا, آبـ خمؾققأودع ؾقفا إيامكف ادُخافػ بلنَّ , وكظؿفا ظذ صؽؾ أبقات

وح افُؼُدس, آبـ . ـام أخَّػ آريقس وأنَّ افثالثة ُمـػصؾقن فقس بقـفؿ ذـة, وأنَّ جقهر أب ؽر جقهر آبـ ؽر جقهر افرُّ

حك»و ش افبحرية»جمؿقظات أخرى مـ إصعار, دظاها  حؾة»و ش افرَّ يس أثـاشققس:  شافرِّ نَّ ـّؾ هذه إ»... إفخ, ويؼقل ظـفا افؼدِّ

 [ش.افؼصائد ؿد ُدبَِجت بؾفجة وَكَغَؿة داظرة

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هل ُجُذور ]. 174صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس ؟  وبذفؽ ؾتح افباب فؾتَّشؽقؽ ذم أخقهقة , تتّد هذه اجلُُذور إػ آريقس افذي أنؽر أخقهقة آبـج: بدظة إكؽار أخقهقة افرُّ

وح افُؼُدس وح افُؼُدس, افرُّ وؿافقا إكَّف خمؾقق أظذ مـ , وظـدما ظاد بعض أريقشقغ فإليامن واظسؾقا بآبـ أنؽروا ٓهقت افرُّ

عب بادُتؼؾِّبغ, وأرشؾ, ؾدظاهؿ اوهق خادم فمب وآبـ, ادالئؽة ُُيز افبابا أثـاشققس وهق ذم ش تل»أشؼػ  إنبا شرابققن فشَّ

اه م, 361-356مـػاه افثافث بطقبة, ؾؽتب افبابا أثـاشققس أربعة رشائؾ فألنبا شرابققن خالل افػسة  ز ذم ـّؾ رشافة ظذ ادمِّ َـّ ور

وح افُؼُدس ل بـ, وبعد ظقدة افبابا أثـاشققس مـ مـػاه, ُمعغَّ إلطفار أخقهقة افرُّ  ظؼد جمؿعًا ذم اإلشؽـدرية وأصدر مـشقرًا ُشؿِّ

وح افُؼُدسش ضقمس إنطاـقغ» م, ظؼد افبابا أثـاشققس جمؿعًا 363. وذم شـة ٕنَّف ُأرِشؾ إػ أنطاـقة وأدان افذيـ أنؽروا أخقهقة افرُّ

وح افُؼُدس وأزفقتف م, 381, 374,  369امع ذم روما شـة ثاكقًا, بقـام ظؼد إشؼػ داماشقس ثالثة جم َـّدت مجقعفا أخقهقة افرُّ وأ

 [.ومعبقد مـ افؽّؾ , وأنَّف يتؿقَّز بشخصف, وُمساواتف فمب وآبـ ذم افؽرامة

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 123ـص - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

بف  ءـؾ ر» :بـاإلكجقؾ ؿال ظـ آ ٕنَّ  س خمؾققدُ وح افؼُ افرُّ  ظك أنَّ دَّ امؼدوكققس هق بطريرك افؼسطـطقـقة افذي  مؼدوكققس:

 وتغاؾؾ مؼدوكققس أنَّ  ,بـؾالبد أن يؽقن خمؾقؿًا بقاشطة آ ,شءـؾ ر» س يدخؾ حتت بـددُ وح افؼُ افرُّ  نَّ إوؿال ( 3:  1)يق ش ـان

وؿد حؽؿ ظؾقف جمؿع افؼسطـطقـقة باحلرم بـ بدون حقاة وفق فؾحظة واحدة ؟! ؾؽقػ يؽقن أب وآ س هق حقاة اهلل,دُ وح افؼُ افرُّ 

 بـده مع أب وآؿجِّ كسجد فف وكُ  ,ـبثؼ مـ أبحقل ادُ ب ادُ افرَّ  سدُ وح افؼُ كعؿ كممـ بافرُّ » :وأـؿؾ ؿاكقن اإليامن بعد ,م381شـة 

ف ٓ ُيسؿح كَّ إ» :. ؾؼالغقرإفقف بافتَّ  أن تتدّ  أؿرَّ ؿاكقن اإليامن ومـع أي يدّ  ,وظـدما أنعؼد ادجؿع ادسؽقين افثافث ذم أؾسسش. ... إفخ

افذيـ يتجاهون ظذ ا وأمّ  ,سدُ وح افؼُ ؾتئؿغ بؿديـة كؼقة بافرُّ يسغ ادُ دة مـ أباء افؼدِّ حدَّ ػ أماكة أخرى ؽر إماكة ادُ ٕحد أن يمفِّ 

 [)جمؿع أؾسس(.ش حرمقا وإن ـاكقا ظؾامكقغ ؾؾقُ  ,ؼطعقا ـؾريؽقغ ؾؾقُ إن ـاكقا نؾ ػقا أماكة أخرى,أن يمفِّ 
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أّما ]. 176, 175صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, ـّؾ رء بف ـان: »مثؾ ؿقل اإلكجقؾ ظـ آبـ, وَؾِفَؿ بعض آيات افؽتاب ؾفامً خاضئاً , بطريرـًا فؾؼسطـطقـقةؾؽان مؼدوكققس, 

وح افُؼُدس يدخؾ وؿـ ـّؾ رء(, 4:  1)يق ش وبغره مل يُؽـ رء ممّا ـان ؾفق خمؾقق بآبـ مثؾ ادالئؽة فقؽقن آخة , ؾؼال إنَّ افرُّ

ّٓ روح واحد: »ادجؿع ادسؽقين افثاين ادُـعؼد ذم افؼسطـطقـقة ظؾقف ؿائالً  وردّ , أّي خادمًا فالبـ, فالبـ , هق روح اهلل, ٓ يقجد فديـا إ

ؾُفـافؽ افُؽػر , وإن ـان ؽر حّل , ؾعذ زظؿؽ أنَّف ؽر حّل , وإذا ُؿؾـا إنَّ حقاتف خمؾقؿة, ومـ ادعؾقم أنَّ روح اهلل فقس صقئًا ؽر حقاتف

 [.جؿع ظؾقف باحلرموحؽؿ ادش. افػظقع

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؿال افؽتاب إنَّ ]. 175صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح خمؾقق وحؾنكَّف هقذا افذي صـع اجلبال » افرُّ هق ؾؽره. افذي جيعؾ افػجر طالمًا ويؿق ظذ مشارف  وأخز اإلكسان ما وخؾؼ افرُّ

وح افُؼُدس خمؾقق ؟(, 13:  4)ظا ش إرض, ََيَْقه إهل اجلُـُقد اشؿف يح ـؾؿة , ذم إصؾ افققكاينج:  ؾفؾ معـك هذا أنَّ افرُّ وح وافرِّ افرُّ

يح» وفذفؽ ُيؿؽـ أن يؽقن افـَّص, واحدة وح ؾنكَّف ٓ ُيؼصد ش, .. ؾنكَّف هقذا افذي صـع اجلبال وخؾؼ افرِّ وفق أخذكا افـَّص بؿعـك افرُّ

وس , وُكالحظ أنَّ افؽتاب ظـدما يتؽؾَّؿ وهذا أمر ُمتَّػؼ ظؾقف أنَّ اهلل خافؼ روح اإلكسان, وفؽـَّف ُيؼصد روح اإلكسان, ُهـا روح اهلل افُؼدُّ

وح افُؼُدس يؼقل إكَّف  وح افُؼُدس»أو ش قحروح ادس»أو ش روح أب»أو  شروح اهلل»ظـ افرُّ أو ُيـَسب إػ ذات  ,شروح احلّؼ »أو ش افرُّ

ي»أو ش روحل: »اهلل  [ش.ادُعزِّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 231, 231صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ا ذم افالذؿقة,  أبقفقـاريقس: ـان وافده كاطًرا ددرشة برتققس ثؿ سًّ
د أصبح ؿِ وشاظد أبقفقـاريقس وافده ذم تلخقػ بعض افُؽُتب فؾرَّ

, وؿد صار أشؼًػا فؾالذيؼقة. وـان أبقفقـاريقس مـ أصّد ادُؼاومغ فمريقشقة, ظذ يقفقاكقس اجلاحد وآريقس اهلرضقؿل وؽرها

وح اف حاذا ؟ ٕنَّ أريقشقغ ؿافقا بلنَّف ـان ُهـاك إمؽاكقة فؾسقد ادسقح , بؼيةأدَّظك أبقفقـاريقس أنَّ ٓهقت افؾُّقؽقس حؾَّ حمّؾ افرُّ

وح افـّاضؼة افعاؿؾة, ٓختقار اخلر أو افؼَّ  ـف افـَّػس افعاؿؾة مثؾ ؿطعة وبام أنَّ ادسئقل ظـ هذا آختقار هق افرُّ . أّما اجلسد ؾفق أداة حُترِّ

طركج,  د أنَّ افالهقت هق ادسئقل إول وإخر ذم  ؾؾذفؽ أنؽر أبقفقـاريقس وجقدافشَّ ِـّ وح افبؼية ذم افسقد ادسقح فقم هذه افرُّ

وهؽذا كرى أنَّ . وبافتايل يُرّد أبقفقـاريقس ظذ آريقس افذي كادى بنمؽاكقة افتَّغرُّ إخالؿل فؾسقد ادسقح, ُشُؾقك افسقد ادسقح

د ظذ أبقفقـاريقسوتققدور , أبقفقـاريقس راح وحقَّة آريقس ؾف ذم افرَّ , وأوضاخل راح وحقَّة كسطقر, افطَّرشقد راح وحقَّة تطرُّ

د ظذ ماين ؾف ذم افرَّ د ظذ افبَِدع واهلرضؼات, وافزوتستاكتقة وحقَّة افؽاثقفقؽقة, وكسطقر ـان وحقَّة تطرُّ , وهذا يدظقكا فؾحذر ظـد افرَّ

ديد مـ افتَّطرف ذم رّد افػعؾ  [.واحلذر افشَّ
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وفؽـ ]. 232, 231صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د جسد ؾؼط 1)تؽُؿـ ُخُطقرة هذه افبدظة ذم أيت:  ما هل خطقرة بدظة أبقفقـاريقس ؟ ( أنَّ افسقد ادسقح فقس إكساًكا ـاماًل فؽـَّف جُمرَّ

يس أثـاشققس بلنَّ ( افػداء افذي صـعف افسقد ادسقح فقس ـامالً 2). ؽر ٓ افسقد ادسقح مل ُُيؾِّص مـ اإلكسان , وظذ حّد تعبر افؼدِّ

ّٓ بؿؼدار ما أخذ مـ اإلكسان يس ؾؾق أخذ جسًدا بدون كػس بؼية ؾفق ُُيؾِّص أجسادكا دون أرواحـا, إ , وظذ حّد تعبر افؼدِّ

د هق ما بؼل بدون صػاء»ْزَيـِْزي: ؽريغقريقس افـِّ  ب ظـدما دمسَّ د بلخقهقتف ؾؼد خؾُص. مامل يتَِّحد بف افرَّ وبافتايل ؾننَّ ؾداء ش, أّما ما احتَّ

( اجلسد افبؼي) ( ذم وقء بدظة أبقفقـاريقس يؽقن افالهقت اكػصؾ ظـ افـاشقت3). افسقد ادسقح يؽقن ؾداًء كاؿًصا وؽر ـامؾ

ؾقب د ظؾقفا دائاًم أنَّ ظذ افصَّ ِـّ وفذفؽ ُظِؼَد جمؿًعا ذم . ٓهقتف مل ُيػارق كاشقتف حلظة واحدة وٓ ضرؾة ظغ, واحلؼقؼة افتل كم

يس أثـاشققس ـتابغ وّد 363, وذم شـة وُحِؽَؿ ظذ تعافقؿ أبقفقـاريقس باهلرضؼة, م362شؽـدرية شـة اإل َتَب افؼدِّ ـَ م 

 - أبقفقـاريقس ظذ افـِّفائل احلُؽؿ وجاء م,378 – 377روما بقاشطة أشؼػفا داماشقس شـة  أبقفقـاريقس, وُظِؼَد جمؿع آخر ذم

 [.افثاين ادسؽقين ادجؿع وهق, م381 شـة افُؼسطـطقـقة جمؿع ذم - يرتدع مل افذي

د ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أؽـاضققس ]. 232صـ - اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, ويؼقفقن إنَّ افالهقت هل كػسف, إكَّف جسد بال كػس( ظـ ادسقح) يؼقفقن ظـف»إنطاـل: وهق تؾؿقذ بطرس افرشقل, وؿد ؿال: 

ب أنَّ ؾفؾ ُترى خرجت مـف افالهقتقة ومات باجلسد باجلؿؾة ؟ ؾؾقػتضح أن مـ يؼقل هذا افُؽػر هؽذا ز كػ, وفقسؿعقا ؿقل افرَّ

 [ش.حزيـة حتك ادقت

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:   داماشقس]. 233صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ذ جيؾزم أن كعسف بلنَّ )أؿـقم( احلؽؿة ذاتف, افؽؾؿة, »أشؼػ روما: افذي ظؼد جمؿًعا وحرم أبقفقـاريقس ؿال:  سًدا ابـ اهلل اَّتَّ

ؾؿـ ؿال إنَّ افؽؾؿة ؿد حؾَّ ذم »وؿال أجًضا: ش. وبعبارة أووح ـّؾ إكساكـا افعتقؼ ماظدا اخلطقة, أظـل آدم ـّؾف, وكػًسا وظؼاًل بؼيغ

ذه»ـام ؿال: ش. ؾافؽـقسة اجلامعة حُترمف, جسد ادُخؾِّص حمّؾ افعؼؾ اإلكساين ؾتؽقن ( افؽؾؿة) ؾنذا ـان اإلكسان افـاؿص هق افذي اَّتَّ

ب: إنَّ ابـ اإلكسان ؿد أتك فُقخؾِّص ما ؿد هؾؽ تاًما, مل ُيؾص اإلكسان ـّؾف, وخالصـا كاؿًصا, ظطقة اهلل كاؿصة , وٓ تتّؿ ـؾؿة افرَّ

ا ؿد كِؾـا اخلالص ـاماًل وبافتَّامم. وذم ـؾ جقهر ضبقعتف, وذم افعؼؾ, وذم اجلسد, أظـل ذم افـَّػس ُكؼّر حسب , ؾـحـ إًذا افذيـ كعؾؿ أنَـّ

ر افؽـقسة اجلامعة,  ذ اإلكسان ـاماًل إؿرا  [ش.أنَّ اهلل ـاماًل اَّتَّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؽريغقريقس ]. 234صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د هق »افـِّْزَيـِْزي ؿال:  ب ظـدما دمسَّ د بلخقهقتف ؾؼد َخؾُص. ما بؼك بدون صػاءما مل يتَِّحد بف افرَّ . إذا ـان كصػ ـقان آدم ؾؼط أّما ما احتَّ

ب هق كصػ آدم, وبافتايل خؾص هذا افـِّصػ.  د بف افرَّ د بام هق ووقع)أي اجلسد( ؿد شؼط, ؾننَّ ما احتَّ ب ؿد احتَّ أي ) ؾنذا ـان افرَّ

شف( اجلسد وفذفؽ ـان ظذ ادسقح أن يلخذ ظؼالً , فؼد شؼط آدم بعؼؾف أوًٓ ( ؟ فـَّػسأي ا) ؾفؾ ٓ يتَِّحد بام هق شامل, فؽل ُيؼدِّ

س افعؼؾ اإلكساين  [ش.إكساكقًا فؽل ُيؼدِّ
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افبابا ]. 235, 234صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يسة افعذراء, »( ؿال: 24ـرفُّس رؿؿ ) ا ٓ كؼبؾ رأي افذيـ يظـُّقن أنَّ هذا اهلقؽؾ اإلهلل ادقفقد مـ افؼدِّ وافذي محؾف اهلل افؽؾؿة أنَـّ

نَّ ربـا كعسف أ: »39وؿال ذم افرشافة رؿؿ ش. ـذفؽ ـان ـاماًل ذم كاشقتف, وفؽـ ـام ـان ـاماًل ذم ٓهقتف, ـان ُخُؾًقا مـ كػس ظاؿؾة

ـقػ صار صبفـا ؟! ذفؽ ّحا أخذ »وؿال أجًضا: ش. هق إهل ـامؾ وإكسان ـامؾ ذو كػس ظاؿؾة وجسؿيسقع ادسقح, ابـ اهلل افقحقد, 

يسة َـّ بعض اهلراضؼة, جسًدا مـ افعذراء افؼدِّ  [ش., بؾ بإؾضؾ فف كػس وهل كاضؼةوفقس هق جسًدا بغر كػس ـام ط

د اإلهللافبابا بطرس: ــقسة افؼديسغ مار مرؿس و افبابا ]. 235صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

س افذي أخذه ربـا مـ افعذراء »(: ـتب ذم رشافة مـ مـػاه إػ شاؾقكديـا يؼقل: 25ديسؼقرس رؿؿ ) َـّ أحٌد أنَّ اجلسد ادُؼدَّ ٓ يؼقف

. إكَّف إنَّ ـّؾ ـقاكـا أخذه ربـا بام ؾقف افـَّػس, وُخالصة افؼقل: بؾ أخذه ـّؾف بؽّؾ ما ؾقف, ـاإكَّف مل يلخذ بعض ـقاك. هق ؽريب ظـ جسدكا

ظل أصحاب ماين. وطفر فـا فقس خقآً أو طـًّا. ؾؼد صار مثؾـا مـ أجؾـا, بـػس كاضؼة ظاؿؾةاجلسد ادقفقد مـ افعذراء  بؾ , ـام يدَّ

ده, ُُيققـا رمحًة بـافؽل , ُوفَِد حؼقؼًة مـ مريؿ وافدة اإلهل  [ش.وُيصؾح اإلكاء افذي حتطَّؿ ؾقـا وجُيدِّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هق ]. 286, 285صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

أشؼػ  ثققدوروؿد تسؾَّؿ كسطقر هذا افػؽر مـ ُمعؾِّؿف قر, ج: افِػؽر افـَّسطقري هق كسبة إػ كسط افِػؽر افـَّسطقري ذم افسقد ادسقح ؟

ق , ؾدظـا يا صديؼل كتطرَّ م394 رشقد افذي مات شـةققدور افطَّ تؿف مـ دور بدوره تعؾَّ قوثق, م429مقبسقيست افذي مات شـة 

ؾقف بدظة أبقفقـاريقس أشؼػ افالذؿقة افذي تابًا يدحض ػ ـِ وؿد أخَّ ؿ أنطاـقة, عؾِّ رشقد: هق مُ ؿل كسطقر. تققدور افطَّ عؾِّ إػ ؾؽر مُ 

َـّ , وح افبؼية ذم افسقد ادسقحأنؽر وجقد افرُّ  ِـّ  وطؾَّ , ةد تققدور ظذ أنَّ ضبقعة افسقد ادسقح ـاكت ـامؾة وتامَّ وأ د ظذ هذا حتك يم

ا ـاكت مُ إؿال  ذم ادقفقد  ـَ ؽَ وإنَّ اهلل افؽؾؿة َش , ذ افؽامؾ مـ داودَّتَّ قر اهُ وؿال إنَّ آبـ افؽامؾ ؿبؾ افدُّ , بقعة اإلهلقةة ظـ افطَّ ستؼؾَّ َّنَّ

, بقعةيؾد مائتًا بحسب افطَّ ( افعذراء) ٕنَّ احائت, د إكسان وفقس اهلل افؽؾؿةرَّ مـ افعذراء جُم  وإنَّ افذي ُوفِدَ , ابـ داود ـام ذم هقؽؾ

 [.ؾقف اهلل افؽؾؿة أو إكساٌن محؾ إفقهة ـَ ؽَ أنَّ يسقع ادسقح إكساٌن ظادي َش وبؾقر تققدور تعؾقؿف ذم 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  دور أشؼػ قثق]. 286صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ت دَ فَ وافعذراء وَ , يسقع اإلكسانؾاظتؼد أنَّ صخص اهلل افؽؾؿة ؽر صخص  ,رشقدؿف تققدور افطَّ عؾِّ ع ذم أؾؽار مُ مقبسقيست: تقشَّ 

مـ مريؿ كظر بؼقة  اإلكسان يسقع ُوفِدَ » :, وكاوؾ حتك حصؾ ظذ حقاة افؽامل, ؾقؼقلؼائص افبؼيةفقات وافـَّ إكساكًا ظاديًا بافشَّ 

ب فقات ويتغؾَّ مع مجقع افشَّ  ؾرأى أنَّف شقـتك ذم حربف َؼ بَ . اهلل افؽؾؿة َش ؼائص افبؼيةفقات وافـَّ افشَّ  مع ـّؾ , افـاس بطريؼة ضبقعقة

ـحدرة ظذ اإلكسان وكعؿة اهلل افؽؾؿة ادُ , د بف بـعؿتفؾ بف احتَّ بَ ـذ حلظة احلَ وفذا مُ ص بقاشطتف اجلـس افبؼي, ؾِّ ظؾقفا, ؾلراد أن ُُي 

دت ؿُ  شت وصدَّ ه ذم مقفده أجضاً يسقع ؿدَّ ؾؿحا اخلطقة ذم اجلسد , ػسضال مع صفقات اجلسد وافـَّ افـِّ  أا دخؾ احلقاة بدحتك حّ , قا

, وحَّا امد صار آظساف بف ابـًا هللأظـل مـ وؿت افعِ , بـل هللاإلكسان يسقع افتَّ  احلة اشتحّؼ وٕجؾ هذه احلقاة افّص , واشتلصؾ صفقاتف

س بدرجة دُ وح افؼُ مقاهب افرُّ  وبؾغ إػ حقاة أـؿؾ أنزل ظؾقف اهلل افؽؾؿة ,يةقطاكقة ذم افزِّ جارب افشَّ افتَّ  اكتك يسقع بعد ذفؽ ظذ ـّؾ 
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, مثاًل فؼد مـحف اهلل أشؿك معرؾة, وأخراً ذم وؿت أٓم اكتك يسغ وؽرهؿؾ وافؼدِّ ُش ا أنزفف ظذ إنبقاء وافرُّ ؼاس ممّ أظذ بام ٓ يُ 

د اهلل افؽؾؿة وأن احتَّ عػ افبؼي, واشتحؼ ٕجؾ هذه ادعرؾة اإلهلقة, وافؼداشة اإلهلقة, اإلكسان يسقع ذم آخر معرـة مع افضَّ 

وآخر , واحد هق اإلهل افؽؾؿة» :وؿال أجضاً ش. يسقع هلإً  ؾؼامت بقـفام وحدة افعؿؾ وصار اإلكسان, ؿؽـباإلكسان يسقع بلؿرب ما يُ 

ُ  , ثؿّ فقات افبدكقةػسقة وافشَّ ر بإهقاء افـَّ هق ادسقح افذي يتلثَّ  , ر بلظامفف وصار بال فقموبعد أن تزَّ ور صقئًا ؾشقئًا, اكػصؾ ظـ افؼُّ

سجد فف ؾقُ  ,ةقَّ مقهبة افـب س واشتحؼَّ دُ وح افؼُ امده كعؿة افرُّ ؾاؿتبؾ ذم ظِ , سدُ وح افؼُ اظتؿد ـنكسان حمض باشؿ أب وآبـ وافرُّ 

قرة بُؿساواة  [ش.طئُُي  ٓ ـامالً  صار ؿقامتف وبعد ,افؽؾؿة اإلهل صخص ادؾؽقة ذم افصُّ
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رب مـ أنطاـقة, وـان ب ذم دير يقبريؾققس بافؼُ دور ادقبسقيستل, وترهَّ قوتتؾؿذ ظذ يد ثق ,ج مـ مدرشة أنطاـقةكسطقر: َّترَّ ]

ع بصقت رخقؿ, ام أنَّف ـان يتؿتَّ وٓشقَّ  ,وراءه واجتذب افؽثريـ, اكةكّ افرَّ  فطبؾلخؼك ُخ  ,ا ظذ ــقسة أنطاـقةسًّ ثؿ ُرِشؿ ؿِ راهبًا كاشؽًا, 

, ب افعذراء وافدة اإلهلؼَ ظاتف فَ اجؿ ذم ظِ أناشتاشققس افذي أخذ َُي  ّس واصطحب معف افؼِ , بطريرـًا فؾؼسطـطقـقة ُاخترم 428وذم شـة 

عبرات ادقجقدة ذم وهق يتعارض مع افتَّ , فف مذاق وثـل( ضقـقسئقثق) كسطقر افذي ؿال أنَّ فؼب وافدة اإلهل فز فف بطريرـوحتقَّ 

ما  , وـّؾ اشقتقة ؾؼطبقعة افـّ ا فؾطَّ مًّ فؼد ـاكت مريؿ أُ  .3:  7افقاردة ذم افرشافة إػ افعزاكقغ ش بال أمّ  ,بال أب» :شة مثؾؼدَّ ادُ  بتُ افؽُ 

ا ـاكت مُ إ مريؿ بحّؼ  ؼال ظـؿؽـ أن يُ يُ  ا وَ  ,ستقدظًا هللَّنَّ بقعتان اإلهلقة ؾؾؼد ـاكت افطَّ , ؾفل وافدة ادسقح, ت ادسقحدَ فَ وإَّنَّ

اد أخالؿل أو أديب ظـف احتَّ  َج تَ ؽـك افالهقت ذم اإلكسان كَ صاحبة بقـفام أو ُش ـاك اؿسان أو مُ ام ـان هُ إكَّ . قحوُو  ّؾ ػسؿتغ بؽُ واإلكساكقة مُ 

حةً شارـة ظاضػقةأو مُ  كسطقر ذم  طَ ؼَ وَش . شؾِص تَّ مف هلام ؾؿُ ؿدِّ ا آحسام افذي أُ أمّ . بقعتغ أؾصؾ بغ افطَّ إينِّ : », ويؼقل كسطقر سا

رة مـ اهلراضؼةأظطـل أَيُّ » :دوشققس ؿائالً ئقافؽزياء, ؾخاضب اإلمزاضقر ثق امء. وأنا بدوري أظطقؽ افسَّ  ,ا افؼصر إرض ُمطفَّ

 [ش.رسك ظذ افػُ ظذ اشتئصال اهلراضؼة واكا أوؿـ فؽ افـَّ شاظدين 
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ة أخطاء مـفا:  بؾ جيب دظقهتا بلم ش ثقئقضقـقس» ب أن كدظقها بقافدة اإلهلوهلذا ٓ جي, ادَّظك أنَّ افعذراء َوَفَدت إكساكًا حمضاً ذم ِظدَّ

 [ش.خريستقضقـس» ادسقح اإلكسان
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وإنَّ فؾسقد ادسقح أؿـقمان , وأخرى كاشقتقة هلا خقاّص افـاشقت, اّص افالهقتضبقعة إهلقة هلا خق, أنَّ فؾؿسقح ضبقعتان ُمـػصؾتان

أحدها صخص إهلل , وإنَّ فؾسقد ادسقح صخصان, وأخر أؿـقم اإلكسان يسقع ادسقح, ُمـػصالن أحدها أؿـقم افؽؾؿة إزيل

إذ مل يؼؾ أنَّ افؽؾؿة وآخر هق مػسقد إيامن كسطقر ...  »..., وُيزز افبابا ـرفُّس افؽبر ِؾؽر كسطقر ؾقؼقل: وأخر صخص إكساين

ده, صار جسدًا وصار إكساكاً  ة دمسُّ ؿفام بعضفام ظـ بعض, وٓ يعرف ُؿقَّ , وجيعؾ ـؾؿة اهلل ذم كاحقة ؾؼط, بؾ هق يؼقل بافطَّبقعتغ وُيػرِّ

د بف اهلل افؽؾؿة ذم كاحقة أخرى  [ش.واإلكسان افذي احتَّ
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اد ضبقعل أؿـقمل, أنَّ افالهقت مل يتَِّحد بافـاشقت إكَّام هل ظالؿة ُمراؾؼة وُمصاحبة . ؾعالؿة افالهقت وافـاشقت فقست ظالؿة احتِّ

وهلذا جيب أن , وافالهقت هق افاّلبس وافـاشقت هق اَدْؾبَس, ؾافالهقت هق افّساــ وافـاشقت هق اَدْسَؽـ, واؿسان وُشؽـكواتِّصال 

م افعبادة فالهقت ؾؼط دون افـاشقت ُجقد يؾقؼ بافالهقت, ُكؼدِّ ف , وافسُّ وؾؼط يؽػل تؼديؿ آحسام افالئؼ بافـاشقت ٕنَّف كال َذَ

د ؾقؼقل: , ُمصاحبة افالهقت ؾـُؽرمف ـام ُكؽرم صقرة ادؾؽ, وُيزز افبابا ـرفُّس افؽبر هذا افِػؽر اخلطل افذي يعـل إكؽار افتَّجسُّ

وجعؾ هذا اإلكسان ُمساويًا فف ذم , اتَّصؾ بنكسان, حسب إرادة أب ومّنتف افّصاحلة, يعتؼدون أنَّ آبـحسب طـّفؿ اخلاضئ, »

بوشؿح هلذا اإلكسان أن , جمده د وٓ , آشتـتاج ادُباذ دثؾ هذا افتَّعؾقؿ اخلاضئ. يصبح ادسقح وابـ اهلل وافرَّ أنَّ افؽؾؿة مل يتجسَّ

ة يسغ ُمعؾِّؿغ ـذبةتلنَّس بادرَّ اشتؿع يا صديؼل إػ ـالم كسطقر كػسف حقث يؼقل: ش. , وهذا جيعؾـا كعتز ُمعؾِّؿل ادسؽقكة افؼدِّ

َـّ مـ أن أدظ»  [ش.ق ضِػاًل ابـ صفريـ أو ثالثة هلإً إكَّـل ٕخجؾ
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ؾقب ومات هق ادسقح اإلكسان ٕنَّ ادسقح »تؼديسات, وؿال: مـ افثالث ش يا مـ ُصؾَِبت ٕجؾـا: »وفذفؽ حذف ظبارة, تلخَّؿ ظذ افصَّ

, وُيزز افبابا ـرفُّس افؽبر هذا افِػؽر افـَّسطقري افذي يعـل شفذفؽ ُيـسب مقتف هلل افؽؾؿة ادُتَِّصؾ بف, اإلكسان هق افذي مات

اد»اكػصال افالهقت ظـ افـاشقت ؾقؼقل:  ظذ ُمساواة ذم افؽرامة بؾ يؼقفقن إنَّ آبـ ذم اجلسد حصؾ مـ اهلل , ُهؿ ٓ يؼقفقن بآحتِّ

ؾطان ة فف ظذ اإلضالق, وافسُّ واإلكسان افذي اخسظقه وؿافقا أنَّف تلخَّؿ وأنَّ آٓمف ُتـسب فؾؽؾؿة مادام اإلكسان , هذا اخساع ٓ ِصحَّ

اد. , أي بؼاء افطَّبقعتغ ـّؾ ظذ مهذا تعؾقؿ باكػصال افالهقت ظـ افـاشقت, يسقع ادسقح ؿد اتَّصؾ باهلل افؽؾؿة ا هل ظؾقف بدون احتِّ

حؾة, فؼد جاع ادسقح ة(, ادق) وتعب مـ افرِّ بقه, وكام ذم افؼارب مرَّ وُضِعـ ذم , وُبِصَؼ ظؾقف اجلـقد, وجؾده بقالضس, وضبف ُمعذِّ

م فف اخلّؾ ادؿزوج بادُرّ , جـبف باحلربة ؾقب. وُؿدِّ ؾ إها, بؾ أـثر مـ هذا ذاق ادقت وتلخَّؿ ظذ افصَّ ـّؾ هذه إمقر . كات افقفقدوحتؿَّ

ا حدثت إلكسان ؿ ظاّمكقئقؾ إػ إكسان ُمستؼّؾ ظـ . وُيؿؽـ أن ُتـسب ؾؼط ٕؿـقم آبـ ذاتف, يعتؼد ادُخافػقن أَّنَّ ا كرؾض أن ُكؼسِّ فؽـَـّ

اده . وأنَّف هق كػسف إهل مـ إهل, بؾ كعسف أنَّ افؽؾؿة صار إكساكًا باحلؼقؼة مثؾـا. افؽؾؿة فؽـَّف , تلخَّؿ بؽّؾ اإلهاكات, باجلسدبسبب احتِّ

 [ش.بؾ هق كػسف اهلل. فؼد تلخَّؿ دون أن يتلخَّؿ, ٕنَّف فقس إكساكًا ؾؼط, احتػظ بام فف مـ ظدم إمل

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وذم أؽسطس ]. 291صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, وظؼد افبابا ـرفُّس جمؿعًا ذم اإلشؽـدرية أجَّد ؾقفا ُحؽؿ جمؿع روما, ظؼد ـؾستقـقس أشؼػ روما جمؿعًا أدان كسطقرم, 431شـة 

ثؿ جاء احلُؽؿ افـِّفائل . م مع افرشافة افثافثة فـسطقر ومع اثـل ظؼ حرماً 431وأرشؾ ؿرار ادجؿع إػ افؼسطـطقـقة ذم كقؾؿز شـة 

, وكػقف إػ مديـة أمخقؿ بؾدة إنبا صـقدة م برئاشة افبابا ـرفُّس افؽبر باحلرم ظذ كسطقر431جؿع ادسؽقين افثافث بلؾسس شـة فؾؿ

ديـ حتك ٓ جيد جمآً فبث ُشُؿقمف,  مة ؿاكقن اإليامنرئقس ادُتقحِّ دك يا , ُكعظِّؿؽ يا أّم افـُّقر احلؼقؼل»: وووع ادجؿع ُمؼدِّ وُكؿجِّ

يسة مريؿوا  [ش.ٕنَّؽ وفدت فـا خُمؾِّص افعامل..., فدة اإلهل افؼدِّ



وع َظِصر افُؽتُب د أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث [9] َمْؼُ  اجلزء افرابع - افتَّجسُّ

 

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

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وُيعؾِّؼ كقاؾة ]. 291صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

دافـَّ »إنبا ؽريغقريقس أشؼػ افبحث افعؾؿل ظذ افػؽر افـَّسطقري ؿائاًل:  وبافّتايل إػ حؼقؼة , سطقرية ؿد أشاءت إػ حؼقؼة افتَّجسُّ

د بال معـك, افؽّػارة وافػداء د هق افِػداء, وأؾرؽتف مـ ـّؾ ؿقؿتف ومعـاه. ؾجعؾت افتَّجسُّ ؾؼد جعؾت افِػداء , وإذا ـان هدف افتَّجسُّ

فؼد ؿال افـَّساضرة أنَّ ادسقح ـان هلًإ وإكساكًا معًا.  ,اإلهل ادُتلنِّسأجضًا بال ثؿر. ٕنَّ ؿقؿة افِػداء هل ذم أنَّ افذي مات ظـ افبؼ هق 

وبذفؽ ؾشؾقا تامًا ذم إدراك ؾؽرة . ؾآمـقا بطبقعتغ ذم ادسقح اجتؿعتا معًا ذم كقع مـ آزدواج ـام ُؿؾـاوـاكت فف ِخزات افطَّبقعتغ, 

 [ش.اهلل صار إكساكاً 
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ش, إكسان ُمؾتحػ باهلل» أوش إكسان ٓبس اهلل» ذفؽ إنَّ ادسقح ظـدهؿ هق ذم احلؼقؼة. افـَّساضرة ذم ربِّـا يسقع اظتؼاد ُمفغ فالهقتف

قن دا ؾفؿ يعتزون ادسقح إكساكًا , ويعتزون افـاشقت هق ُكؼطة افبداية ذم كظريتفؿ, ئامً ظذ كاشقت ادسقحوذفؽ ٕنَّ افـَّساضرة ُيؾحُّ

اد احلؼقؼل اداً , وبُؾغة أخرى, اؿسن اهلل بف بطريؼة أخرى ؽر آحتِّ ومع ذفؽ ؾلؿـقم ادسقح أؿـقم , هل اتِّصال وُمصاحبة وفقس احتِّ

َـّب مـ إكسان وإهل بس . أي أنَّ ُهـاك ابـغ ذم أؿـقم ادسقح, وابـ اهلل ابـ اإلكسان, ُمر ؾادسقح افذي ُيعؾِّؿقن بف فقس هق اهلل افالَّ

بس اهلل, افـاشقت ة مـ اهلل, وذم هذه احلافة يؽقن ادسقح ذم كظر افـَّساضرة إكساكًا أوًٓ , بؾ باحلرّي اإلكسان افالَّ , ثّؿ كال كِعؿة خاصَّ

ـَ ؾقف ـَ اهلل ؾقف, ؾنَّ اهلُل بف وَشَؽ . وإكَّام هق إكساٌن ُمؾتحػ باهلل أو ُمؾفؿ باهلل, ؾادسقح ظـدهؿ فقس هق اهلل ادُتلنِّس, ؾفق إكساٌن َشَؽ

يس , ومـ ظبارات كسطقر افُؽػرية, وافتل اؿتبسفا افبابا ـرفُّس ذم ُمفامجتف ؾفق واحلافة هذه ٓ يؽاد يػسق ـثراً ظـ إكساٍن تؼّل أو ؿدِّ

ك اهلل»وؿقفف: ش, ومـ أجؾ ؽر ادرئل أظُبد ادرئل, إنَّ مـ أجؾ افذي محؾ ُأَوؿِّر ادحؿقل»ة ؿقفف: فؾـَّسطقري  إنَّ افذي ُرؾِع ُيسؿَّ

ذ إكساكاً ثّؿ إنَّ افـَّساضرة وؿعقا ذم خطل َجِسقؿ, ش. بُؿصاحبة افذي رؾعف( ُيشارك ذم اشؿ اهلل) ؿ اظتؼدوا أنَّ افؾُّقؽقس اَّتَّ  وذم هذه, َّٕنَّ

 [.وإكَّام يصر اخلالص فػرد واحد ؾؼط, احلافة ٓ يؽقن افعؿؾ افؽّػاري فؾؿسقح خالصًا فؾجـس افبؼي بلهه
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ز ؾِؽر ٓون ذم أنَّ فؾسقد ادسقح ضبقعتغ ُمـػصؾتغ؟ ج:  ِصَؾة بافِػؽر افـَّسطقري وهؾ فف؟  ؾِؽر ٓون ذم افسقد ادسقح َـّ أحدها , يس

تائؿ, اإلهلقة ُتبفر بادعجزات ُوفَِد يسقع ادسقح مـ َرِحؿ ظذراء بؿقالد », ؾجاء ذم ضقمسف: وإخرى افـاشقتقة َمْؾؼاة فإلهاكات وافشَّ

ة زيػ ذم هذه افقحدة, حقث إنَّ اتِّضاع ٕنَّف وهق إهل حؼقؼل, ـذفؽ ُمغايرة فطبقعتـاومع ذفؽ ؾطبقعتف فقست ُمعجز,  , وفقس ثؿَّ

افـاشقت وظظؿة افالهقت تتـاوبان )أو تتبادٓن(, وـام أنَّ افالهقت مل يتغرَّ بسبب رمحتف, ـذفؽ افـاشقت مل ُيبتؾع بسبٍب خالل 

ة هبا بآصساك مع إخرى( ُصقرة اهلل وصقرة افعبد) وـّؾ ضبقعةافالهقت,  , ؾافؽؾؿة يؼقم بام يتَِّصؾ بافؽؾؿة. تؼقم بقطائػفا اخلاصَّ

, وافؽؾؿة ٓ يـؼص ظـ ُمساواتف أب ذم وإخرى ؿابؾة فإلهاكات ,افقاحدة ُمتألفئة بادُعجزات, واجلسد يؼقم بام يتَِّصؾ باجلسد

ٓ تتَِّصؾ ( ؿاِصدًا افطَّبقعة افالهقتقةش )أنا وأب واحد» طَّبقعة افتل تؼقمومع ذفؽ ؾافجمده, واجلسد ٓ يتخذَّ ظـ ضبقعة جـسـا. 

ب يسقع ادسقح أؿـقمًا واحدًا إلهل وإكسان, ؿاِصدًا افطَّبقعة افـاشقتقةش )وأب أظظؿ مـِّل: »بافطَّبقعة افتل تؼقل َـّ (, ؾؿع إنَّ ذم افرَّ فؽ
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فؼد َوَفَدت افعذراء هلًإ ذم »وؿال ٓون: ش. ظـ أصؾ ادجد افذي ُيشارـان ؾقف أجضاً  أصؾ آحتؼار افذي يشسـان ؾقف معًا ُمتؿقِّز

ـَ ؾقف اإلهل, وهق كػس ؿقل كسطقر إنَّ اإلهل ذم اإلكسانش, افـاشقت  [.وإنَّ افعذراء مريؿ َوَفَدت اإلكسان افذي َشَؽ

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وـان كسطقر ]. 295صـ - وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

فؼد ظؾَّؿت إمقر افتل َجَرَت بقاشطة افَقِرع ؾقالبقاكقس أشؼػ », ؾؼال: ؿد اظسف بـلنَّ ٓون وؾقالبقاكقس ُيشارـاكف كػس افعؼقدة

افذي كاوؾ مـ أجؾ , قاشطة ادممـ ٓون رئقس افؽفـةثّؿ إمقر افتل َجَرَت ب, وافذيـ ارتلوا ِمثؾف َؿبؾف, افؼسطـطقـقة وّد أوضقخا

)يعـل إؾسز افثاين( ومحدت اهلل باجتفاد ـبر, ومازفت أمحده ـّؾ إجام, واظؾؿقا حؼًا أنتؿ  وؿاوم ادجؿع ادزظقم, اإليامن احلؼ

جالن افطّ . إنَّ هذا هق ابـل وتعؾقؿلأجضًا ادعؾَّؿقن مـ اهلل,  ده افرَّ ـرقاِهران ؾأي أنَّ ما حدَّ هق تعؾقؿ , البقاكقس وٓون أكػا افذِّ

ؽقن بتعؾقؿل, اإليامن احلّؼ  كتقجة , ؾاميل أنا وحدي ُأدان وُأحرم وُأنبذ ـُؿبَتِدع, وهؽذا ؾقام أنَّ اجلؿقع, وٓ شقَّام اإلـؾروس, ُمتؿسِّ

 [ش.احلسد

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وطؾَّ ]. 296, 295صـ - وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, وفألشػ ؾنكَّف ظـد اكعؼاد جمؿع خؾؼقدوكقة ادشئقم, أرشؾ كسطقر ُيؾؿ بؿجؿع مسؽقين يرّده إػ ذـة افؽـقسة وُيثبِّت ظؼقدتف

ػرمرؿقان حاـؿ اشؿف يقحـا يدظق كسطقر فؾُحُضقر,  : جب افسقدة افعذراء بلظذ صقتف ؿائالً أخذ يش, وإذ ـان كسطقر يستِعّد فؾسَّ

ويؿقت ذم افطَّريؼ ّذ , وَيُدود ؾؿف, وُيؼطع فساكف, ؾنذا بافـِّؼؿة اإلهلقة ُتباؽتف ؾقسؼط مـ مرـقبفش, أؾُتدظغ بعد يا مريؿ وافدة اإلهل ؟»

ـقع إػ افبابا ديسؼقرس اإلشؽـدري, مقتة ظقة , وؿد َكَؼَؾ احلاـؿ يقحـا خز مقتف افشَّ ويقبقـافققس إورصؾقؿل, حغ مَحََؾ إفقفام افدَّ

 [ش.حلضقر ادجؿع, ؾؾاّم َبَؾَغ اخلز مرؿقان اؽتؿَّ جداً 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ِوّد أوًٓ: ]. 297صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٕنَّ هذا افػصؾ يعـل أنَّ افذي تلخَّؿ ظذ , حاذا ؟ تغ ذم افسقد ادسقح يرضب ظؼقدة افِػداء ذم مؼتؾؾػصؾ افطَّبقع: ظؼقدة افِػداء

د إكسان حمض ؾقب ومات ظـّا هق جُمرَّ ح هبذا كسطقر وُمعؾِّؿقف وأتباظف, افصَّ , ؾؿع وبافتايل ؾؾـ يؼدر أن يػدي وٓ إكساكًا واحداً , ـام سَّ

َّٓ أنَّف فـ يؼدر أن يػدي هذا اإلكسان افقاحد, ٕنَّف إكسان أنَّف بال خطقة, ومـ ادػرو ض أن يػدي إكساكًا واحدًا ؾؼط بسبب حمدوديتف. إ

مفا ؾدية ظـ آخر, آه,  ياح افـَّسطقرية افعـقػةحمض, ٓ يؿؾؽ كػسف فؽقام ُيؼدِّ  [.أجـ إذًا ؾِداء افبؼية مجعاء؟ فؼد ذهب أدراج افرِّ

د اإلهللافبابا بطرس: ــقسة افؼديسغ مار مرؿس و وؿقل ]. 299صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؿ يعبدون ؾؼط اهلل افّساــ ذم اإلكسان يس وهلذا ٓ يسجدون فؾطَّبقعة افـاشقتقة ؿقل ؽر صحقح, افـَّساضرة بلَّنَّ , وؿال افؼدِّ

وهق ابـ اهلل , هذا افقاحد هق اهلل, وإخرى ٓ كسجد هلا, افقاحدة كسجد هلا, فقس فالبـ افقاحد ضبقعتان ُمػسؿتان»أثـاشققس: 

وح وفؽـ , وأخرى ٓ كسجد هلا, واحدة كسجد هلا, وفقس هذا آبـ افقاحد ذم ضبقعتغ, وهق ابـ اإلكسان باجلسد(, بافالهقت) بافرُّ

د  [ش.كسجد فف ذم جسده شجقدًا واحداً , ضبقعة واحدة هلل افؽؾؿة ادُتجسِّ



وع َظِصر افُؽتُب د أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث [11] َمْؼُ  اجلزء افرابع - افتَّجسُّ

 

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

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼقل ]. 312صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يس ـرفُّس افؽبر ذم رشافتف إػ ادؾؽة أودـسقا زوجة اإلمزاضقر ثق وأّما افذيـ يزظؿقن بجفؾفؿ أنَّ »دوشققس افثاين: ئقافؼدِّ

يس ورة أن جيعؾقه اثـغ, ة فقست بلّم اهللافعذراء افؼدِّ دًا بحسب اجلسد, ؾقضطرون بافرضَّ ؾقؾزم , ٕنَّف إن ـاكت افعذراء مل َتؾِد هلًإ ُمتجسِّ

ا َوَفَدت إكساكًا بسقطاً  ورة أن ُيسؾِّؿقا رؽامً ظـفؿ بلَّنَّ وإن ـان إمر ـذفؽ ؾؽقػ دمثق باشؿف ـؾ ُرـبة ويعسف ـّؾ فسان أنَّ , بافرضَّ

اموية ؟! ع ادسقح هق رّب ادجديسق امويقن إػ أن إكساكًا ظامقًا ؟ . وـقػ تسجد فف ادالئؽة وجقق افُؼّقات افسَّ هؾ كعبد كحـ وافسَّ

ـّا كسجد فف افبتَّة فق مل كممـ أنَّ ـؾؿة اهلل أب افذي تسجد فف شائر اخلؾقؼة ؿد صار, فؽـ كسجد فعامكقئقؾ بام أنَّف إهل حؼ, حاصا ـُ  وما 

يسة وُوفَِد وٓدة بؼية(, ٓ ٕنَّف اشتحال إػ جسد, جسداً ) حلامً  ذ جسدًا مـ افعذراء افؼدِّ فق ـان افسقد »وؿال أجضًا: ش. بؾ ٕنَّف اَّتَّ

ا كعبد واحدًا مثؾـا فقس فف ( افـَّساضرة) هؾ يرؽب همٓء؟  ؾؽقػ يؽقن هق مرـز افعبادة, ادسقح إكساكًا ظادياً  شقى ِصؾة ذم إؿـاظـا بلنَـّ

د ؾِعاًل ومل يتَِّصؾ بنكسان مـ كسؾ داود؟  ظاروة بآبـ افؽؾؿة , ومل ُيدث أنَّ افؽؾؿة اتَّصؾ بآخر بؾ هق بذاتف صار إكساكاً , فؼد دمسَّ

ً فؾعبادة ؟وأظطاه ُصقرة إفقهقة بشؽؾ ظارض دون أن تؽقن إفقهقة احلؼقؼقة,   [ش.ـقػ ُيصبح مـ هق فقس هلًإ مرـزا

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  د كػس ]. 313صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ ِـّ ويم

يس بقفقدس أشؼػ روما, ؾقؼقل:  ؾنكَّف إذا شجد واحد فؾؽؾؿة ؾؼد شجد وإن ـان افؽؾؿة صار جسدًا ـام هق مؽتقب, »ادعـك افؼدِّ

س, جسد ؾؼد شجد فالهقتوإذا شجد فؾ, فؾجسد شؾ أجضًا ّحا شجدوا فؾجسد ادُؼدَّ ؿ شجدوا هلل افؽؾؿة, هؽذا افرُّ وهؽذا , ؾنَّنَّ

ؿ ويسجدون فف ا وفدت افؽؾؿة, وهؽذا ّحا وفدت مريؿ افعذراء اجلسد, ادالئؽة ـاكقا ُيدمقن صؽؾ اجلسد ويعرؾقن أنَّف رهبُّ , ؾنَّنَّ

د, هق افذي صؾبقه, وّحا َصَؾَب افقفقد اجلسد, ؾألجؾ هذا هل وافدة اإلهل باحلؼقؼة  [ش.ؾاهلل افؽؾؿة ادُتجسِّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  )اؿتباس ]. 314صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ُشقيّل ظـ أنَّ افـَّسطقرية ودَّ افتَّثؾقث(:  ؾ افػعؾ, وإذا أنت »ٕثـاشققس افرَّ ة, وُتريد أن تتلمَّ ؾسقف دمدهؿ ؾتَّشت أجضًا بِصحَّ

( أي افسقد ادسقح) بؾ يؼقفقن بإـثر أن يسجد هق, ومثؾ اإلكسان ٓ يسجدون فف, ُُيرجقن ربَّـا يسقع ادسقح ظـ افّثاُفقث ـافعبد

وس مثؾ ـّؾ أحد  [ش., ـام ؾنَّ ذفؽ برؿؾس وبقفس افّسامقشاضلوُيدم افّثاُفقث افُؼدُّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 314صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ وؿال افؼدِّ

فقس هق صخصغ وٓ , وهق تاّم ذم افالهقت احلؼقؼل افؽامؾ, اهلل احلؼقؼل افغر جسد طفر ذم اجلسد»ؽريغقريقس افعجائبل: 

وح افُؼُدس, إّكا كعبد رابقظاً  وٓ كؼقل, ضبقعتغ ومـ أجؾ ذفؽ كحـ َكْحِرم ادُـاؾؼغ افذيـ يعتؼدون هذا . اهلل وابـ اهلل وإكساكًا وافرُّ

 [ش.ويؼقفقن بنكسان ذم تجقد افالهقت, آظتؼاد
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د اإلــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  كحـ ]. 317, 316صـ - هللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ا مل ُتعط جلرجس إٓ اجلسد,  ؽؿ أَّنَّ ا أّم جرجس, وفقس أّم جسد جرجس, ؾبافرَّ وـذفؽ كحـ كدظق إّم افتل وفدت جرجس بلَّنَّ

ا وافدة اإلهل ا مل ُتعِط افالهقت ٓبـفا, كدظق افعذراء مريؿ بلَّنَّ خافؼًا وفقس , قاً ٕنَّ افالهقت أزيل وفقس زمـ, وكحـ ُكدرك تامًا بلَّنَّ

ا وافدة ادسقح ووافدة اإلهل», وؿال افبابا ـرفُّس افؽبر: خمؾقؿاً  يسة وحدها ُتدظك وُتعرف بلَّنَّ , فؽقَّنا مل َتؾِد إكساكًا افعذراء افؼدِّ

د افذي صار إكساكاً بسقطًا,  ٕنَّف إذا , ء بقافدة اإلهلإينِّ ٕظجب مـ ؿقٍم يرتابقن ذم تؾؼقب افسقدة افعذرا. بؾ وفدت ـؾؿة اهلل ادُتجسِّ

د وافعذراء أّمف ُشؾ, ؾفل إذًا أّم اهلل, ـان ادسقح هق اإلهل ادُتجسِّ . فقس وافعؼقدة افتل دان هبا آباؤكا, وهذا هق اإليامن افذي شؾَّؿف فـا افرُّ

س إنَّ ضبقعة افؽؾؿة ؿد بدأت مع افسقدة افعذراء,  ذه ادُخؾِّص وجعؾف واحدًا مع وفؽـ ٕنَّ ذم داخؾفا كام اجلسد ادُؼدَّ فذي اَّتَّ

ا ٓ يّد هلا ذم خؾؼ كػس ابـفا, ٓهقتف , هؽذا افسقدة افعذراء هل أّم ٓبـفا بلـؿؾف وفقس جسده ؾؼط. وـام أنَّ إّم افبؼية, رؽؿ أَّنَّ

 [ش.ؾفل كافت بحّؼ فؼب أّم اهللهل أّم ادسقح بلـؿؾف, 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼقل كقاؾة ]. 318صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ز ,  ضقـقسئقـام يظفر مـ افتَّعبر افققكاين ثق, إنَّ فؼب وافدة اإلهل»إنبا ؽريغقريقس أشؼػ افبحث افعؾؿل:  ِـّ ُير

مة افعذراء كػسفا, ذ ٓهقت ادقفقد مـ افعذراءآكتباه أوًٓ ظ ف افـَّظر إػ ـرا وهذا معـاه أنَّ ادقفقد مـ مريؿ هق اإلهل , أـثر ممّا ُيقجِّ

ح حش وافدة اإلهل». ثّؿ أنَّ هذا افتَّعبر: وإنَّ ابـ اهلل مل َيْػِؼد بتلنُّسف صقئًا مـ افالهقت افذي ـان فف ُمـذ إزل, ادُتلنِّس ؼقؼة أخرى, ُيقوِّ

, ومل وؿد ُوفَِد وهق اإلهل ادُتلنِّس وٓدة حؼقؼقةأنَّ ادقفقد مـ مريؿ ٓبد أن يؽقن فف ـّؾ ما فإلكسان. ؾـاشقتف حؼقؼل وفقس خقآً, 

ؾفل بحّؼ , فؽـَّفا محؾتف ثّؿ وفدتف, إذ هل خمؾقؿة بف. حاصا! ؾفل فقست أصالً فالهقت أو مصدرًا ففتُؽـ وٓدتف خقافقة أو طاهرية. 

وفق ـان , مل يُؽـ إذًا رؾض كسطقر تؾؼقب افعذراء بقافدة اإلهل إٓ كتقجة فسقء اظتؼاده ذم افسقد ادسقح. ُتدظك وافدة اإلهل هبذا ادعـك

 [ش., وهذا هق ما ؿافف افبابا ـرفس افؽبريعتؼد ذم ادسقح أنَّف اإلهل ادُتلنِّس حا ـان يعسض ظذ فؼب وافدة اإلهل

د اإلهللافؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ــقسة . 244, 243صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

م( راهًبا ُمسـًّا, ورئقًسا فدير بافُؼرب مـ افؼسطـطقـقة, وـان ظاحًا وضبقبًا, وـان مـ 454- 378إوضاخقة: ـان أوضقخا )]

 [افؽبر, وِخصاًم صديًدا فؾـّسطقرية افتل كادت بطبقعتغ وأؿـقمغ وصخصغ ُمـػصؾغ ذم افسقد ادسقح. ادميِّديـ جًدا فؾبابا ـرفُّس

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؽ ]. 244صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ وتسَّ

ؽـدري يس ـرفُّس افسَّ دة هلل افؽؾؿة: »أوضقخا بعبارة افؼدِّ ظف مع افـّسطقريةش, ضبقعة واحدة ُمتجسِّ وُمغآتف ذم , وفؽـ ذم ِخضّؿ سا

ؾاع ظـ إرثقذـسقة ؾؼال إنَّ جسد ادسقح مل يؽـ جسًدا حؼقؼقًا مـ حلؿ ودم وظظام مثؾ , َشَؼَط ذم بدظة إكؽار كاشقت ادسقح, افدِّ

وصبَّف هذا اجلسد اخلقايل بـُؼطة اخلّؾ افتل ُتؾؼك , اء مريؿ مثؾ ُمُرور احاء مـ افؼـاةوؿد مرَّ ذم أحشاء افعذر, بؾ هق جسد خقايل, جسدكا

, وؿام أوضقخا بحذف تاًما وتالصت ذم افطَّبقعة افالهقتقة ابُتؾَِعتؾافطَّبقعة افبؼية ذم كظر أوضقخا ؿد , ذم ادُحقط ؾتتالصك ؾقف تاًما

دة»ـؾؿة  يس ـرفُّس, ش ُمتجسِّ  [.وأخذ ُيعؾِّؿ بطبقعة واحدة هلل افؽؾؿة ؿاصًدا هبذا ضبقعة وحقدة أي افطَّبقعة اإلهلقة ؾؼطمـ ظبارة افؼدِّ
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 125صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

أب  وتؼقل أنَّ  وترجع افبدظة فؾؼرن افرابع ادقالدي,, شThrhesmus»ة مـ افؽؾؿة افالتقـقة شتؼَّ وهل مُ  افطرثققكقة )افثريثقكقة(:

وها ُيضعان  ,ؾطاَّنام هق مـحة مـ أبؾُس  ,س وجعؾفام آخفة فؾخؾؼدُ وح افؼُ بـ وافرُّ وأب خؾؼ آ, هق اخلافؼ إزيل فقحده

 [.ءامثالكف ذم روٓ يُ  ,فمب

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة يقحـا ]. 125صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

بـ أب وآ ظك أنَّ دَّ او,  شجقشتـقاكقس»مزاضقر وهق ظاش ذم افؼسطـطقـقة ذم افؼرن افسادس ادقالدي ذم ظفد اإل شؽـقكاجل:إ

 [.ؾؼاومتف افؽـقسة وؿضت ظذ بدظتف ,وفقسقا هلًإ واحداً  ,س ثالثة آخفةدُ وح افؼُ وافرُّ 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 126صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح أنقمققس:  وح ابــ آبــ, افُؼُدس ُمـبثؼ مـ آبـ وفقس مـ أبوؿال أصحاب هذه افبدظة إنَّ افرُّ وبافتايل ؾفـق ابـ , واظتزوا افرُّ

وح افُؼُدس, ٓبـ أب  [.أي أنَّ أب هق جّد فؾرُّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ُوفِد بقفس ]. 243صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ذم مديـة صغرة ُتدظك شقؿساط ما بغ افـَّفريـ ظذ َّنر افُػرات مـ أبقيـ ؾؼريـ, وصار ؽـًقا  Paul of Samosataشامقشاضل 

رد إشؼػقة ؾصار أشؼًػا ٕنطاـقة شـة  ـُ مة, واشتطاع أن يصؾ إػ   [م.261بقشائؾ حُمرَّ

د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وادَّظك بقفس ]. 243صـ - ثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

أي أنَّف ـان يممـ بنكسان تلخَّف وفقس , ثّؿ حؾَّ ظؾقف ـؾؿة اهلل ظـد وٓدتف ؾصار هلًإ , افسامقشاضل بلنَّ افعذراء َوَفَدت يسقع اإلكسان

 وأخر بافتَّبـلش ـؾؿة اهلل» أحدها بافطَّبقعة, وهق ُيؿثَّؾ ابـان هلل, أؿـقمان وكادى بلنَّ فؾؿسقح, وظـد آٓمف ؾارؿف ـؾؿة اهلل. هلًإ تلنَّس

وسش, يسقع» وح افُؼُدس ذم افّثاُفقث افُؼدُّ د ُؿَقى مـ , وأنؽر بقفس افسامقشاضل أؿـقمقة صخص افؾُّقؽقس وصخص افرُّ إكَّام ُها جُمرَّ

ر مـ اخلطقة وهزم خطقة , فإلكسانمثؾ ُؿَقى افعؼؾ وافِػؽر بافـِّسبة , ُؿَقى اهلل بائـا وصار آوادَّظك أنَّ ادسقح أخذ يـؿق أدبقًا حتك حترَّ

ـَ ذم ادسقح بُصقرة أـز مـ ُشؽـاه ذم أي كبل أو رشقل آخر, خُمؾًِّصا جلـسـا ؾاتف اإليامكقة ُظِؼَد , وؿال إنَّ افؾُّقؽقس َشَؽ وبسبب اكحرا

 [, وُحِؽَؿ بَخْؾعف وتّؿ تعقغ دومـقس خؾًػا فف.م926م أو 268فف جمؿًعا ذم أنطاـقة شـة 

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:   ادريؿقغ:]. 124صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ش ؾروديتأ» و ومان,افرُّ ش ؾقـقس»ؾفل  ,ق وافغرب معاً عبد ذم افؼَّ تُ ش هرةافزُّ » وـاكت ,هراء ذم وثـقتفؿوـاكقا يعبدون ـقـب افزَّ 

ئقؾ ذم افزَّ  ,افػقـقؼقغش ظشسوت» و افبابؾقغ,ش شتارإ» و افققكان, ؾعاؿبفؿ اهلل  ,مـ افؼديؿوؿد اكتؼؾت أجضًا ظبادهتا إػ مجاظة بـل إها

مـ افـِّساء . وـاكت(18 – 14:  8 , خر19:  44, 21 – 18:  7ر إ) افعؼاب ظذ ذفؽ أصدّ  هرة مذابح ظذ ُيؼدِّ  ُخبز مـ أؿراص افزُّ

عر,  قدات أخذت فؾؿسقحقة دخؾقا  أن وبعدافشِّ مـ افسَّ عر أؿراص ُتؼدِّ  افّثاُفقث مـ واحداً  واظتزوها, مريؿ فؾعذراء ُؿرباكاً  افشِّ
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وس مفا ؼدِّ عر افتل ـان يُ افشِّ بز أي أؿراص ُخ  ,شـقفريدس» ة مـشتؼَّ وهل ـؾؿة يقكاكقة مُ  ,شياكقغافؽقفريد» ظؾقفؿ وأضؾؼ افُؼدُّ

بقػاكققس أيس وؿد ؿاوم هذه افبدظة افؼدِّ  ,بـ وإم افعذراءكًا مـ أب وآؽقَّ ؾصاروا يعبدون ثافقثًا مُ  ,ساء ظذ مذابح إوثانافـِّ 

بع ادقالديش امؾ ذم اهلرضؼاتافشَّ » وذـرهؿ ذم ـتابف ,زصأشؼػ ؿُ  ش افؼقل إبريزي» ـتابفـام ذـرهؿ ادؼريزي ذم . ذم افؼرن افرا

ّٓ افؼرن افّس  ومل يؿرّ  ,127ـص  [. واكتفت هذه افبدظةابع إ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وٕنَّ ]. 254, 253صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؿبؾ أن يلخذها افطَّؾؼ َوَفَدت. ؿبؾ أن يليت : »وبدون أخؿ, ا وفدتف بدون زرع بؼفذفؽ ؾنَّنَّ , افسقدة افعذراء َوَفَدت اهلل افؽؾؿة ادُتلنِّس

اد افالهقت بافـاشقت َوَفَدت افعذراء ابـفا وبؽقريتفا خمتقمة(, 7: 66)أش ش ظؾقفا ادخاض وفدت ذـراً  ب , »وبسبب احتِّ ؾؼال يل افرَّ

ئقؾ ؿد دخؾ ؾقف ؾقؽقن ُمغؾؼاً , هذا افباب يؽقن ُمغؾؼًا ٓ ُيػَتح وٓ يدخؾ مـف إكسان ب إهل إها (, وذم افتَّسبحة 2: 44)حز ش ٕنَّ افرَّ

)ثقئقضقـقة إحد(, وذم ؿسؿة ظقد ادقالد ُيصعِّ أب افؽاهـ ش , بتسابقح وبرـات ُكعظِّؿؽبؼقت ظذراء, وبعدما وفدتف»كؼقل: 

كِساحلشا افافؽائـ ذم ُحضـف إبقي ـّؾ حغ أتك وحؾَّ ذم »ؿائاًل:  اد ش, وفدتف وهل ظذراء وبؽارهتا خمتقمة. بتقيل ؽر افدَّ وبسبب آحتِّ

 [ش.ثقئقضقـقس» ُدظقت افعذراء مريؿ وافدة اإلهل

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وأجضًا ُهـاك ]. 171صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ود فقحة فؾّثاُفقث رشؿ شؾقؿ »م وحمػقطة ذم مقشؽق, وووع صقرهتا أب 1415حقايل شـة ش أندريف روبؾقػ»فا افػـّان افرُّ

ش أخقؽسـدر صؿقامن»م, وـذفؽ ووع صقرهتا إب 1985شـة ش افالهقت ادسقحل واإلكسان ادُعاس»ظذ صدر ـتابف ش بسسس

ـويظفر ؾقفم, 1994شـة ش مـ أجؾ حقاة افعامل»ظذ صدر ـتابف  ؽؾ وافسِّ ر , ا ثالثة أصخاص ُمتشاهبغ ذم افشَّ وهذه إجؼقكة ُتصقِّ

وح افُؼُدس أصخاص ؽر ُمـػصؾغ, ثالثة أصخاص ُمـػصؾغ وح افُؼُدس , وأب ٓ ُيؿؽـ تصقيره, بقـام أب وآبـ وافرُّ وأجضًا افرُّ

ّٓ ذم صؽؾ محامة ـام طفر ذم ادعؿقدية  [.ارية ـام طفر ذم يقم اخلؿسغأو بلخسـة ك, ٓ ُيؿؽـ تصقيره إ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ام بلنَّ ]. 122صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ وآهتِّ

ام طامل وؽر مـطؼل, حاذا ؟  ؾؽقػ َّتسظفا افعؼقل ؟! , افعؼؾ ٕنَّ ظؼقدة افتَّثؾقث ؾقق ُمستقىظؼقدة افتَّثؾقث مـ اخساع ادجامع اهتِّ

ا َّتتؾػ تامـًا ظـ أي ثافقث وثـل يشؿؾ ثالثة أصخاص أو ثالثة آخفة ُمـػصؾغ ؾافّثاُفقث ادسقحل هق افّثاُفقث افقحقد مـ كقظف , إَّنَّ

ً يػقق , ؾؽقػ يتثـك إكَّف ِهّ ظؿقؼ ؾقق اإلدراك افبؼي. افذي يشؿؾ ثالثة أؿاكقؿ ُمتَّصؾغ ذم جقهر إهلل واحد فإلكسان أن ُيسع أمرا

 [إدراـف ؟!
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د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  . 161, 159صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ة ُأُمقر مـفا] , بقـام أّي ثافقث إهل واحد ( افّثاُفقث ادسقحل هق1): وُكالحظ أنَّ افّثاُفقث ادسقحل ُيتؾػ ظـ أّي ثافقث وثـل ذم ِظدَّ

, إذ هلؿ جقهر إهلل واحد, بقـام أّي ثافقث وثـل ـّؾ واحد ُمـػصؾ ظـ ( إؿاكقؿ افثالثة فقس بقـفؿ اكػصال2)وثـل هق ثالثة آخفة. 

. أّما ذم زفقة( ذم افّثاُفقث ادسقحل إؿاكقؿ افثالثة ُمتساوون ذم ا3ٕ)آثـغ أخريـ, ؾُقؿؽـ أن يؿقت أحدهؿ ويعقش أخر. 

مـ, ؾإم أـز مـ آبـ, وأب أـز مـ إم.  ( ذم افّثاُفقث ادسقحل ٓ يقجد تزاوج وٓ 4)افّثاُفقث افقثـل ؾال يقجد تساوي ذم افزَّ

 [. بقـام ذم افّثاُفقث افقثـل كرى افتَّزاوج واإلكجاب.ُمباوعة وٓ تـاشؾ جسدي

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:   اهلل ؽر حمدود]. 15صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؿقات وإرض)...(  هق ـائـ بافؽامؾ ذم ـّؾ . هق حاض ذم ـّؾ مؽان وزمان, يؿأل ـّؾ مؽان وٓ ُيؾق مـف زمان, اهلل مافئ افسَّ

ؿس تدخؾ إػ بقتل ,مؽان وذم ـّؾ مؽان ُتؼق بػاظؾّقتفا وُؿّقهتا , وُتؼق ذم مديـتل ومديـتؽ, وبقتؽ ومثال تؼريبل ظذ هذا أنَّ افشَّ

ثقؿ وادقؽروبات ر ادؽان مـ اجلرا فء وُتطفِّ ا صؿس واحدة ؿائؿة ذم افعالء, وافتَّشبقف مع ؾتطرد افظُّؾؿة وحتؿؾ افدِّ , ومع هذا ؾنَّنَّ

ؿة دائامً افػارق,  َـّ إهلـا إذا ؿس تغرب فؽ ام أنَّ اهلل ؽر حمدود ؾصػاتف وؾضائؾف أجضًا ؽر حمدودة, ؾُؼدرتف ؽر حمدودة, , وـٕنَّ افشَّ

 . امءوظؾؿف ؽر حمدود, وضقل أناتف ؽر حمدودة وهّؾؿ جّرا وفؽـ ذم إماــ إخرى , ويؼقل افبعض أنَّ اهلل مقجقد بجقهره ذم افسَّ

قاب, ؾؾف وجقد بصػاتف ؾؼط اهلل فف وجقد ظاّم ذم ـّؾ . اهلل مقجقد بجقهر ٓهقتف ذم ـّؾ مؽان وزمانٕنَّ , وهذا افؼقل جُياكبف افصَّ

قًا ظذ جبؾ شقـاء, بقـام ذم ذات افقؿت مل ُيؾق مـف مؽان ؿّط, مؽان , وأحقاكًا ُيعؾـ ظـ وجقده بطريؼة حمسقشة ـام رآه مقشك ُمتجؾِّ

ؾفق يقجد ذم أماــ , اشة وجفـَّؿ افـّار ؟ اهلل ٓ ُيؾق مـف مؽان ؿطّ هؾ يقجد اهلل ذم أماــ افؼَّ وافـَّجويتساءل افبعض أخر ؿائاًل: 

ؿس ظـدما ُتؼق ظذ إماــ افـَّجسة ٓ تتلثَّر. افؼَّ وافـَّجاشة وٓ يتلثَّر بافؼَّ وٓ بافـَّجاشة ر تؾؽ إماــ مـ إن ـاكت افشَّ , إكَّام ُتطفِّ

ؿس ؟!  ث, ؾؽؿ وـؿ بخافؼ افشَّ  [.وٓ يتلثَّر هق بـار جفـؿ, ؾـل جفـَّؿ افـار يستعؾـ اهلل ظدففوأجضًا  افتَّؾقُّ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هؾ ظؼقدة ]. 361صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د ُمستقحاة مـ افعبادات افقثـقة و ابـ رع, واإلشؽـدر إـز ابـ آمقن, وؿافقا ظـ بقذا إكَّف ـام ؿافقا ظـ ؾرظقن إكَّف ابـ آمقن أ افتَّجسُّ

د ابـ اإلهل افذي تعبدهابـ اهلل ؟ ج:  ياكات افقثـقة افؼديؿة ـاكت تممـ بتجسُّ رة ؟ ُمعظؿ افدِّ ا . ؾؿـ أجـ جاءت هذه افػؽرة ادُتؽرِّ إَّنَّ

ة يسحؼ رأس احلقة ق بـق كقح ذًؿا وؽرًبا جاءت ذم افقظد اإلهلل بخالص افبؼية وأنَّ كسؾ ادرأ وهؿ ُيؿؾقن , ؾبعد افطُّقؾان تػرَّ

طفرت هذه افقظقد ذم ظباداهتؿ ادُختؾػة , وشجدوا فؾؿخؾقق دون اخلافؼ, وظـدما اكحرف كسؾفؿ وظبدوا افطَّبقعة, هذه افقظقد

تف واحتقاجاتف, حتك فق ـان اإلكسان جيفؾ . ـام أنَّ ذم اإلكسان داؾع ؾطري يدؾعف إػ تؾبقة رؽبابُصَقر خُمتؾػة مع تؽرار ذات افػؽرة

د ابـ هذه آحتقاجات ظذ وجف افتَّحديد,  ر دمسُّ وفؽـ ُصُعقره بآحتقاج فؾخالص مـ واؿعف إفقؿ وُمستؼبؾف ادُظؾؿ جعؾف يتصقَّ

 [.اإلهل
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د اإلهللأشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يعتز ُصُفقد َيقه ]. 97صـ - جسُّ

وح افُؼُدس فقس أؿـقماً  افة, أنَّ افرُّ وَشة ؾعَّ ة ُؿدُّ , ومثؾ ادغـاضقس, وافؽفرباء, ؾفق مثؾ ادعؿقدية وفقس صخصاً , إكَّام هق ظبارة ظـ ُؿقَّ

ّٓ كسؿة أو ريح أو كسقؿ, ؾفؾ هذا صحقح ؟ ج: باختصار صديد, ديق, وما هق إ وح افُؼُدس هق  حقاة اهلل وأمقاج افرا , كؼقل إنَّ افرُّ

ر أنَّ اهلل بدون حقاة وح افُؼُدس, وٓ ُيؿؽـ أن كتصقَّ ة هل أحد كتائج ُحُؾقل افرُّ إكَّام هق أؿـقمًا إهلقًا (, 19:  15, رو 8:  1)أع  وافُؼقَّ

 [.وصخصًا ؽر ُمـػصؾ ظـ أب وآبـ

د اإلهللــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يؼقل ]. 115, 114صـ - أشئؾة حقل حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّقحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ة مـ افعبادات افقثـقة, إنطاـل ذم افؼرن افثاين ادقالدي ثقئقؾقؾسأنَّ ظؼقدة افتَّثؾقث اخسظفا ترتؾقاكقس  ُصُفقد ََيَْقه بؾ . وهل ُمستؿدَّ

قطان ا مـ زرع افشَّ سش أؿـقم»و ش ثافقث» ـؾؿتّل صحقح ؟ ج:  , ؾفؾ هذا افؼقلأَّنَّ وفؽـ حؼقؼة ظؼقدة , مل تردا ذم افؽتاب ادُؼدَّ

ة مـ اإلكجقؾ وح افّثاُفقث ُمستؿدَّ ث ظـ وحداكقتف مع أب, ووظده بنرشال افرُّ دًا, وَشِؿَعْتف يتحدَّ , ؾؼد ظاَيـَت افبؼية آبـ ُمتجسِّ

ي أخر افذي مـ ظـد أب يـ وس ؟! افُؼُدس ادُعزِّ ل مـ اشتخدم بعض آصطالحات بثؼ. أخقس هذا افّثاُفقث افُؼدُّ واحلؼقؼة أنَّ أوَّ

, أّما أباء ادُداؾعقن ؾاشتخدمقا تعبر ثالثة أصخاص ذم جقهر واحد. هق أورجياكقسش هقبقشتاشقس»و ش أوشقا»و ش ؾقزيس» مثؾ

ظات ؾؽرية وّد افقثـقغ واهلراضؼة وادُبتدظغ,   ـؾؿةش هقبؾقتس» ذـر ثقئقؾقؾس إنطاـل ذم ـتابفوظـدما دخؾت افؽـقسة ذم سا

ثالثة : »وؿال ترتؾقاكقس", ثافقث اهلل وـؾؿتف وحؽؿتف: "ؾؼال ثقئقؾقؾس, واشساحت افؽـقسة هلذا افتَّعبر ؾشاع اشتخدامفش, ثافقث»

ل مـ اشتخدم ـؾؿة ثافقثش. احدأؿاكقؿ وجقهر و س, ؾحتَّك فق ـان ثقئقؾقؾس أوَّ ؾة ذم افؽتاب ادُؼدَّ  [.ؾننَّ ُجُذور هذه افؽؾؿة ُمتلصِّ

 ذم اخِلتام ......

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

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

 افعريب, ؾرع مديـة كك, افؼاهرة, مجفقرية مك افعربقة

 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
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