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ُِتٚب  مًِومٚت اف

ر حول افثٚفوث اشم افُتٚب: ر إول وافثٚينالِ ) , اجلزء إولِحوا  (وا

 (ادٔالدي ـرفُّس اإلشُْدري )بٚبٚ اإلشُْدريٜ ذم افَرن اخلٚمس ادٗفِّف:

راشٚت أبٚئٜٔ ادُسِجم:  ادرـز إرثوذـز فِدِّ

يس أن افِّْٚذ: سٜ افَدِّ راشٚت أبٚئٜٔ بٚفَٚهرةمٗشَّ  ىؤٕوس, ادرـز إرثوذـز فِدِّ

 م2008افثٕٜٚٔ, مٚرس  افىَّبًٜ:

 م1999فسْٜ  10347 َرؿَم اإليداع:

ٍحٜافًْٚوين ذم   من وَع افّتِٚظٛ اجلٕٚبٜٔمٖخوذة من افُتٚب, افًْٚوين  َوَشط افهَّ

 اإلصٚرة افُٚمِٜ فُِتٚب ◄

ر حول افثٚفوث: م(444)ت  إلشُْدريـرفُّس ا ر إول وافثٚين(, ادرـز ِحوا , اجلزء إول )اِلوا

راشٚت أبٚئٜٔ, ٕهوص آبٚئٜٔ   م2008, افىبًٜ افثٕٜٚٔ, مٚرس 127إرثوذـز فِدِّ
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╝ 

مٜ افىَّبًٜ إوػ  ُمَدِّ

ُِتٚب ◄  وأمّهٔته تًريٌف بٚف

ر حول افثٚفوثحِ ـرفُّس اإلشُْدري:  ر حول افثٚفوثحِ »ـتٚب ]. 8صـ -زء إول , اجلوا ـتبه افذي يَوم ادرـز بْؼه أن,  شوا

يل شْٜ  رفُّس حوا يسـ  تٚب م425افَدِّ يس ـرفُّس ـتٚبه  شافُْز ذم افثٚفوث», بًدـ  ٍٝ ؿِٔل. وهيدي افَدِّ ر حول افثٚفوثحِ »بوؿ  شوا

رات. شّٕٔٔسٔوس»إػ صخٍص ُيدظى  تٚب من شبع ِحوا يس ـرفُّس وصديق فه اشّه ويتٖخَّف اُف . وؿد شإرمٔٚ», دمري بغ افَدِّ

يس ـرفُّس ؾٔه  باشتخدم افَدِّ ٗال واجلوا ر آؾسايض بٚفسُّ وح ضريَٜ الوا َُ رصٜ فُّي ُيًزِّ بُو ٍُ , ٕنَّ هذه افىَّريَٜ ُتًىٔه اف

نف ظن أؾُٚر اهلراضَٜ افتواشتٍَٜٚ ظن تًٚفٔم اإليامن من ِخالل إجوبٜ,   [.ي ُيُّن أن تًُزِّ ظْٓٚ إشئِٜـام ُت

بًٜ ادوأَع ◄  ادىروحٜ ذم اِلوارات افسَّ

ر حول افثٚفوثحِ ـرفُّس اإلشُْدري:   .9صـ -, اجلزء إول وا

يس ـرفُّس ظن افثٚفوث,  ث افَدِّ بع, يتحدَّ رات افسَّ , حسبام أوردهٚ ظن ضريق افُالم ظن أخوهٜٔ آبنوذم شّتٜ من هذه اِلوا

مته ـام يع:افَدِّ   يس ـرفُّس ذم ُمَدِّ

 آبن أزيل مع اهلل أب وُمسٍٚو فه ذم اجلوهر.( 1)

بًٜٔ. (2)  آبن أزيل مع اهلل أب وموفود مْه بٚفىَّ

 آبن إهٌل حّق مثل أب.( 3)

(4) .ًٚ ًٚ أو مهْوظ  آبن فٔس خمِوؿ

بًٜٔ متٚ (5)  مًٚ مثل أب.ـّل خواّص إفوهٜٔ وجمدهٚ ـٚئْٜ ذم آبن بٚفىَّ

بًٜٔ افبؼيٜ ومٚ يتبًٓٚ ٓ ُتَْسٛ فألفوهٜٔ, بل هي مْسوبٜ فالبن بٚجلسد, َحَسٛ افتَّدبر, وهذه اخلواّص افبؼيٜ  (6) خواّص افىَّ

ٍُِر, وذم افواؿع, هو اهلل. ُِّوؽوس, افذي َحَسٛ اف  فٔسٝ من ضبًٜٔ اف

ُدس َُ وح اف ث ؾٔه ظن افرُّ ر افّسٚبع, ؾٔتحدَّ  , ؾَٔول:أّمٚ اِلوا

بًٜٔ.( 7) ُدس هو اهلل, وَيهُدر من اهلل َحَسٛ افىَّ َُ وح اف  افرُّ
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ِٔم ظن افثٚفوث ظْد آبٚء افُْٔسٜ  افتًَّ

 أمّهٜٔ ظَٔدة افثٚفوث ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ُدس, ]. 12صـ -, اجلزء إول ِحوا َُ وح اف وس, أي أب وآبن وافرُّ دُّ َُ إنَّ ظَٔدة افثٚفوث اف

َّٜٔ, إؿٕٚٔم افثالثٜ ادُتسٚوون ذم اجلوهر ِِّ ُُ ََِوي, وذوو افَداشٜ اف ُُّل ؾُِر ديْي وَت ّل الٔٚة واخِلزة , هي إشٚس افّراِشخ ف ُُ وف

وحٜٔ  [, ؾٚفٍَّْس ادسٔحٜٔ ذم بحثٓٚ ظن اهلل, هي ذم افواؿع تبحٞ وُتٍتِّش ظن افثٚفوث.افرُّ

 ظَٔدة افثٚفوث درْه مَ ◄

ر حول افثٚفوثدري: ـرفُّس اإلشُْ ِٔم إرثوذـز, ]. 13, 12صـ -, اجلزء إول ِحوا َّٕه ٓ توجد ظَٔدة ؽر وبَحَسٛ افتًَّ ؾ٘

 شؾٚهلل مل يًرؾه أحٌد ؿّط, آبن افوحٔد افذي ذم ُحوْه هو افذي خزَّ » ,ٕٚبًٜ من ذفك اإلظالن اإلهلي افذي تّم ذم ادسٔح يسوع

ّ افثٚفوث, ظْدمٚ اشتًُِنهلل, (. وآبن, وـِّٜ ا18/  1)يوحْٚ 
ٍِ َنَف فْٚ  وح », ؾٓو افذي ـَ أطٓر فْٚ ٕور أب, وأظىٕٚٚ ذـٜ افرُّ

ُدس الََٜٔٔ َُ ّداس افٌريٌوري(.  شاف َُ ُٕهعِّ ذم اف تنف الََٜٔ)هُذا  ته أن ُي ؾٚفًَل ادحدود ٓ , هلذا ؾ٘نَّ اإلٕسٚن ٓ يستىٔع بَوَّ

ل إدراكيستىٔع أن يُدرك الََٜٔ افتي هو  , وفٔسٝ هلٚ ظالؿٜ بٚدًرؾٜ ؾًَٔدة افثٚفوث فٔسٝ هي ٕتٔجٜ أؾُٚر بؼيٜ. وبٚفتٚيل, ؾوقـ 

, ٓ فٔسٝ هي مهدر ظَٔدة افثٚفوث -بٚفتٚيل  -وادًرؾٜ افبؼيٜ واِلُّٜ افبؼيٜ,  امً ظِٔٓٚ, ـام أنَّ َُ ٓ  ُيُّن أن تُون َح ٚ , ـام أَّنَّ

ئْٜ, يُ  . ؾٚإلٕسٚن ٓ ؾًَٔدة افثٚفوث فٔسٝ هي ثّرة دمٚرب أو ِخزات تٚرخئٜ ودئُّْٜن أن تًٍل هذا. افّتٚريخ, وٓ اخِلزة افدِّ

. ؾٖصِٓٚ أبًد من ُؿُدرات اإلٕسٚن, إذ هي واؿٌع آخر يٍوق واؿًه الٚيل, بل هي ُأظىَِٔٝ فإلٕسٚنيستىٔع أن يِهل إػ هذه افًَٔدة, 

َنف فْٚ ظن هذه الََٜٔ ,اإلهل الّي , ؾٚدسٔح. وختتِف ظْه ذم افّْوع ـَ  [.هو افذي أظِن و

 يٗمن بٚفثٚفوث ٓ ُيًتز مسٔحًٔٚ من ٓ  ◄

وفَد أدرك آبٚء افُْٔسٜ تِِك الََٜٔ وظٚصوهٚ, هلذا ٕجد ]. 14, 13صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري: 

يس ؽريٌوريوس افّْٚضِق بٚإلهلٔٚت يهف ظَٔمثاًل,  ٚأنَّ افَدِّ وس بَّٖنَّ دُّ َُ يس أثْٚشٔوس , شرأس اإليامن» دة افثٚفوث اف د افَدِّ وُيندِّ

سٝ ظذ اإليامن هبذه افًَٔدة شَّ ًٚ , أجوًٚ ظذ أن افُْٔسٜ ؿد ٖت ٓ  ُيُّن أن يُون ادرء مسٔحٔ دظوٕٚ ْٕير إػ », ؾَٔول: وافتي بدوَّنٚ

ب وافذيتَِٔد افُْٔسٜ وتًِّٔٓٚ وإيامَّنٚ افذي هو ُمْذ افبدايٜ,  ُشل, أظىٚه افرَّ ز به افرُّ وظذ هذا إشٚس , وحٍيه أبٚء, وـرَّ

ْٔسٜ سٝ اُف وس وـٚمل, وٓ يْبٌي أن ُيدظى ـذفك ؾٔام بًد, ومن يسَط مْه ؾِن يُون مسٔحًٔٚ , تٖشَّ . وإذن, يوجد ثٚفوث ُؿدُّ

ُدس َُ وح اف َُُدس) شُيًسف بالهوته ذم أب وآبن وافرُّ وح اف شٚئل ظن افرُّ بٔون افرَّ ٍا , ترمجٜ د. موريس توارضوس و إػ إشَف 

راشٚت أبٚئٜٔ  ٓٔد, ادرـز إرثوذـز فِدِّ شٚفٜ إوػ : 1994د. ٕهحي ظبد افنَّ  [(.28, افرِّ
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ُهور إوػ وم ظذ هذه افًَٔدة اخلالصٜٔجُ اهلُ  ◄ ًُ  من اف

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  زوا بام آمْوا به, و]. 15, 14صـ -, اجلزء إول ِحوا , ثمَّ ـرَّ ُشل ؿد آمْوا ؽم من أنَّ افرُّ بٚفرَّ

َِّّوا وتِّذوا ـثرين ظذ هذه افًَٔدة اخلالصٜٔ,  َٝ وظ َّٓ أنَّ ظَٔدة افثٚفوث ؿد تًرَّ ًُُهور إوػ فِّسٔحٜٔإ ثر  ظذ مّر اف هلُُجومـ 

ضَٜ دة وخٚضئٜ من اهلرا َِّّوا بٖؾُٚر ُمتًدِّ م , ؾّْٓم من اافذين ظ م ادسٔحٔغ بَّٖنَّ , مثِٓم مثل افوثْٔغ افذين ـٕٚوا يًبدون ثالثٜ آخَّٜٓتَّ

د أهلٜ, ومْٓم من  ديٗمْون بتًدُّ ب, أنُر ظِٔٓم إيامَّنم بٖخوهٜٔ آبن ادُتجسِّ , وؽرهم من افذين ؾٖنُروا ظالؿته اجلوهريٜ بٔٚ

ُدسل ُهُجومٓم َّد إؿْوم افثٚفٞ, , حتوَّ حٚشبغ إيّٚه بغ ادخِوؿٚتبًدمٚ أنُروا أخوهٜٔ آبن,  َُ وح اف وهذه . ؾٖنُروا أخوهٜٔ افرُّ

ٚفٔم اخلٚضئٜ ُدس, افتًَّ َُ وح اف ء ـٕٚٝ َّد أخوهٜٔ آبن, أو أخوهٜٔ افرُّ وس, شوا دُّ َُ ٜٓ َّد ظَٔدة افثٚفوث اف ٕنَّ , هي ذم افواؿع ُموجَّ

ِّٓٚإُٕٚر أخوهٜٔ أّي من إؿٕٚٔم افثالثٜ هو إُٕٚر فًَٔدة ا ٝ ِشٓٚمٓٚ إػ أؿْومّي آبن فثٚفوثـ  َٓ , حتى وإْن ـٕٚٝ اهلرضَٚت ؿد وجَّ

ُدس ؾَط. َُ وح اف  [وافرُّ

ٜ ظَٔدة افثٚفوث ◄  أبٚء وِصٔٚؽ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  دوا صٔٚؽٜ ظَٔدة افثٚفوث]. 16, 15صـ -, اجلزء إول ِحوا , وهُذا اشتىٚع أبٚء أن ُُيدِّ

وا ظذ ء ظن ضريق ويردُّ م هبٚ اهلراضَٜ, شوا َِّ َُسىْىْٜٔٔ افتًَّٚفٔم اخلٚضئٜ افتي ظ وهٚ ذم جمًّّي َٕٜٔ واف ٔٚؽٜ افتي أؿرُّ تٚبَّٚتم , افهِّ أو ذمـ 

ؾٚظٜٔ ِوا ؾٔٓٚ  افدِّ ُدس, تًٚفّٔٓم ظن أخوهٜٔ آبنافتي شجَّ َُ وح اف أو , ووٓدته إزفٜٔ من أب, وُمسٚواته ذم اجلوهر فًب وافرُّ

 ِ ِوا ؾٔٓٚ تًٚفّٔٓمت ُدس, وإبثٚؿه من أب, إرشٚفه بٚٓبن, وأنَّه من ذات جوهر أب وآبن. ِك افتي شجَّ َُ وح اف  [ظن أخوهٜٔ افرُّ

 أنهٚف أريوشٔغ وافبًُد اخلاليص ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ْٓ ]. 17, 16صـ -, اجلزء إول ِحوا ٍَ ًٚ ـٚن هذا افبًُد اخلاليص ف ح ظَٔدة افثٚفوث وأجو م وَذْ

ًٚ جدًا ذم  وس واَح دُّ َُ َُُدساف وح اف يس أثْٚشٔوس ظن افرُّ تبٓٚ بغ ظٚمّي رشٚئل افَدِّ ـ  َِٛ من 361-356, وافتي م بًْٚء ظذ َض

بٔون أشَف تّٔي,  ٍا ُدسصديَه  َُ وح اف د ظذ َرؾْض أنهٚف أريوشٔغ ٕفوهٜٔ افرُّ َّٕ من أجل افرَّ ه من , ظذ أشٚس بِدظٜ تَول إ

ّٓم يوشٚبٔوس أشَف ؿٔكيٜ)ذم اهلٚمش ظن أنهٚف أريوشٔغ =  ظن أب وآبن. شετερουσιοςجوهر خُمتِف » . ـٚن يتزظَّ

د بغ أب وآبن,  وا ظذ افتَّّٔٔز ادُندَّ َٜٔ واظتزوهٚ شٚبِٜٔٔأسُّ  ٕ ُُٕهوص افًٓد , رؾووا ُمهىِحٚت جمّع ٚ مل تَِرد ذم  وَّٕنَّ

َّٓ اجلديد ُبول مًْى افتَّسٚوي ذم اجلوهر  , إ َُ م ـٕٚوا ظذ اشتًداد ف بر  ομοουσιοςأَّنَّ ُوا بٚفتًَّ ُُمٚثل »فُن بتًبر خُمٚفِف, هلذا متسَّ

َُُدس, شفًب ذم ـّل رء وح اف  [(.وأنُروا ؾٔام بًد أخوهٜٔ افرُّ
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ر بغ أبْٔٚ افَدِّ   يس ـرفُّس وإب إرمِٔٚحوا

ل: آبن أزيل ر إوَّ   مع اهلل أب وُمسٍٚو فه ذم اجلوهراِلوا

شٚفٜ ؟ ◄  ـرفُّس ٓ يًرف ـٚتٛ افرِّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ٕنَّه َحَسٛ ؿول ادٌبوط بوفس ؾ٘نَّ اهلل أب )ـرفُّس( ]. 25, 24صـ -, اجلزء إول ِحوا

ِّٜ, و» يسغ(, 13/  1ِود )ـش َِْٕٚ إػ مُِوت ابن حمبَّتهأنَذٕٚ من ُشِىٚن افيُّ ى أحد افَدِّ َّّ ٚر,  وفَد ش هذا افُّْور ُبُزوغ افَّْٓ

بح حْٔام ؿٚل:  ُِوبُم»وـوـٛ افهُّ بح ذم ُؿ ٚر, ويىِع ـوـٛ افهُّ (, وهو يًْي َحَسٛ 19/  1)بىرس افثٕٜٚٔ  شإػ أن يٍْجر افَّْٓ

وح بٚدسٔ بح, آشتْٚرة ذم افرُّ ُِوع ـوـٛ افهُّ ٚر وُض  [ح.اظتَٚدي بٍٕٚجٚر افَّْٓ

◄ ٍِِّٜٔ  ادسٔحٜٔ افسَّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ي شٖؿول صٔئًٚ أؾول من افذي )ـرفُّس( ]. 26, 25صـ -, اجلزء إول ِحوا ُٝ أدَّظي أنَّْ وفس

وحٜٔ بنُل أحسن, ؿٚفه أشالؾْٚ يسون, أو أينِّ شوف أشز ؽور إمور افرُّ جد ـٍٚيتْٚ ؾٔام ـتبه أبٚء افَدِّ  ٕ ٚ ر أن , ٕنَّْ ٕنَّ من ُيَرِّ

ف بحُّٜ ظذ أبٚء تٚبَّٚتم بِٚلْرص افواجٛ, يتًرَّ ـ  ِِّص ويستًّل ن افُّْور اإلهلي ذم ظَِه, ٕنَّه َحَسٛ ـالم ادُخ ُُ , ؾسوف يس

َِّم ؾُٔم» ِِّّغ, بل روح أبُٔم افذي يتُ ّل افُتٚب هو موحى»(. وذفك ٕنَّ 20/  10)متَّى  شْٕن فسُتم أنتم ادُتُ , وٕٚؾٌع به من اهلل ـُ

 [(, أخٔس ـذفك يٚ صديَي ؟16/  3)تّٔوثٚوس افثٕٜٚٔ  شفِتًَِّٔم وافتَّوبٔخ

بٜ ◄  حٜافّْٚب آبٚء افُْٔسٜ ُهم افُِالب ادُدرَّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .27, 26صـ -, اجلزء إول ِحوا

َٓ تًتَد أنَّه ُيتٚج إػ ذم اف اخِلراف واحٚظِز: إذا أراد أحُدٕٚ أن َيْرَظى إرمٔٚ يف, أ بٜ, َظَهٚ افّراظيرِّ  -, فُي وجمّوظٜ من افُاِلب ادُدرَّ

 ٍٜ ٍٜ أخرى, سسٍوحٌش مُ ُيّي ٍٕسه ذم حٚفٜ إذا مٚ َهَجَم ظِٔٓم  -من ٕٚحٔ  ؟ ؾ٘نَّ ِٕبٚح افُاِلب ُيّي افَىٔع, ومن ٕٚحٔ

 : هذا صحٔح.ـرفُّس

رور افزَّ افّراظي: ؾ٘ذا ؿٚم إرمٔٚ ُّ ر وافُاِلب افتي مٚتٝحَمّل  ـاِلب أخرىمن, ب٘حوٚر , ب َٓ ِٕبٚح اجلٔل افثٚين من , هل تًتز أنَّ َش

ًٚ ؟! اجلٔل افّسٚبِق من افُاِلبفٔس فه ؾٚئدة, ٕنَّ  افُاِلب ؿ ًٚ وُمتٍوِّ  ـٚن ُصجٚظ

ًٚ ٕٚؾًًٚ ٓ ؾٚئدة فه ؟ـرفُّس جرؤ ظذ افَول بٖنَّ صٔئ  : وـٔفٕ 

ٚ ٓ جيٛ أن ٕبذل ُجٓدًا مثِٓم, وأن ٓ : أُطّن أنَّك تْسحإرمٔٚ ًٚ بذفك أنَّْ ٛ فُي تبَى بال فوم وتسـْي أمٚم ـِتٚبٚت أبٚء ؾَط, موحٔ

ٍُوس افبسٔىٜ بدون أن يَف أمٚمٓم ظٚئق وٓ مٕٚع. نون يٍسشون افُّْ ر ادُتوحِّ  ُٕجٚهد مسْودين بّحبٜ اهلل, بْٔام اهلراضَٜ إذا
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 شادُسٚوي ذم اجلوهر»أي ش ομοουσιος»الح ؿٕٚون إيامن جمّع َٕٜٔ واصى

 أمّهٜٔ ؿٕٚون اإليامن ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ذـر اإلٕجٚز افًئم ؾٓذا ادجّع ])ـرفُّس(. 28, 27صـ -, اجلزء إول ِحوا  ٕ وهو , دظْٚ

م فْٚ مٍٚهٔامً إيامٕٜٔ صٚدؿٜ, وهُذا ؾ٘نَّ افذين يْتَدوٕ ؿٕٚون اإليامن َِّّوا افذي ؿدَّ ٚيٜ أي داؾع ُيثر صوؿٓم ْٕن يتُ ْٚ فن جيدوا ذم افِّْٓ

 ,ٕٚ دَّ تبع ظَٚئد ؽريبَِٜ  ٕٚ ُِوـي, وـٖنَّْ ُ ٜ. تٚرـغ افىَّريق اد ًٚ َحَسٛ صٓوتْٚ اخلٚصَّ ٍَّٝ يسٚرًا وئّْ تِ  [فُيٕ 

 ّٕص ؿٕٚون اإليامن ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .28صـ -, اجلزء إول ِحوا

 وهٚ هو َظْرض حٚ ٕٗمن به س()ـرفُّ 

رفُّس افَّْص افذي  يسـ  َٜٔ )ذم اهلٚمش = ُهْٚ يًرض افَدِّ ه أبٚء ذم جمّعٕ  َُسىْىْٜٔٔ ؿد , م325أؿرَّ واداُلَحظ أنَّ ادجّع افثٚين ذم اف

ديالت ُدس, تبَّْى هذا افَّْص مع بًض افتًَّ َُ وح اف ت ِصٔٚؽٜ ؿٕٚون اإليامن ظذ افَّْحو , وهُذا اشتوأَٚف اجلُزء اخلّٚص بٖخوهٜٔ افرُّ َرَّ

 افذي ٕتِوه أن(

ّل مٚ ُيرى ومٚ ٓ ُيرى. ـُ ّل, خٚفق  ُُ  ٕٗمن ب٘هل واحد, أب َٚبط اف

ب, ابن اهلل افوحٔدوبرّب واحد, يسوع ادسٔح,  واحد مع , موفود ؽر خمِوق, إهلٌ حّق من إهلٍ حّق , أي من جوهره, ادوفود من ٔا

ًِبٚرة هي ) أب ذم اجلوهر بٜ هوموأوشٔوسذم اهلٚمش = هذه اف َـّ , وهي من مَىًغ, ομοουσιος ترمجٜ فُِِّٜ افٔوٕٕٜٚٔ ادُر

ب ذاته ب ذم اجلوهر, أو ُمسٚوي فًب ذم اجلوهر, أو وهي تًْي من جوهر ٔا  (واحد مع ٔا

ّوات ومٚ ظذ إرض ـُّل رء مٚ ذم افسَّ حن افبؼ, وافذي به ـٚن   ٕ د, ََٕزَل ٕجل خالصْٚ, , افذي ٕجِْٚ , وتٖخَّم, وتٖنَّس, ودمسَّ

ت,  دَ ًَ , وؿٚم ذم افٔوم افثٚفٞ, وَص وُؿِزَ  ّوا تإػ افسَّ ٖٔيت فٔدين إحٔٚء وإموا ُدس. .وش َُ وح اف  وبٚفرُّ

ه  َّٕ ُُن ؾٔه آبن موجوداً وافذين يَوفون إ ُُن موجوداً , ـٚن ُهْٚك وؿٝ مل ي ًََدم أو أنَّه, وأنَّه ؿبل وٓدته مل ي أو أنَّ آبن من , صٚر من اف

ل, أو أنَّه خمِوق, جوهر أو أؿْوم آخر رُّ وافتَّحوُّ ض فِتٌَّ شوفٜٔ, أو أنَّه تًرَّ  .هٗٓء مجًًٔٚ حترمٓم افُْٔسٜ اجلٚمًٜ افرَّ
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صٔل فوصف ا ◄  هلل ظزَّ وجّل بُِامت ؽر ـتٚبٜٔافتَّٖ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .31, 30صـ - , اجلزء إولِحوا

ًِّٜٕم,  إرمٔٚ: م يَوفون إَّْٕٚ ؿد أدخِْٚـ  شٜ)افواحد ذم اجلوهر(,  شهوموأوشٔوس» إَّنَّ ُُتُٛ ادَُدَّ ِّٜ ؽر واردة ذم اف ٚ , وهيـ  وأَّنَّ

ِتٚيب, رء جديد  .وؽرـ 

, أم مٚ دامٝ حتّل مًًْى صحٔحًٚ  جيٛ أن ٓ ُتسبِّٛ ؿًَِٚ  شهوموأوشٔوس»هذا ـالم خٚيل من ادًْى يٚ صديَي, ٕنَّ ـِّٜ  ـرفُّس:

 أنَّك أنٝ أجوًٚ ٓ تَبل حََٜٔ مٚ أؿول ؟

ْي أؿبل. إرمٔٚ: َّٕ   إ

شٜ واإلهلٜٔ ـرفُّس: تُٛ ادَُدَّ ُُ دٕٚ أن ُٕىَِٓٚ ظذ ضبًٜٔ اهلل وٓ توجد ذم اف ِامت وأوصٚف أخرى تًوَّ   .اؾحص إذاً ذمـ 

ِامت تَهد ؟ إرمٔٚ:  أيـ 

َِٕهف اف ـرفُّس: ٚ حْٔام  م بىريَٜ ؽر وؽر ُُمُن ؿٔٚشٓٚ, وؽر حمدودة, وؽر مرئٜٔ, ؽر مٚدِّيّٜذات اإلهلٜٔ بَّٖنَّ َِّ تُ  ٕ , هل ٕحن

َِّم بدون ؾٚئدة,  تُ ْٚ أحٌد أنَّْٕٚ  ُّ ِٓ ٚ ؽر حمدودة وٓ ختوع فقء, ؾٓل يتَّ ِٔم ؟ُمْٚشبٜ ؟ وحْٔام ٕهٍٓٚ بَّٖنَّ م افّرأي افسَّ َُٕدِّ  ٚ  رؽم أنَّْ

ّل تٖـٔد.هذا  إرمٔٚ: ُُ د فٌو ب  جُمرَّ

 شهوموأوشٔوس»مًْى ظبٚرة  ◄

َّٓ أنَّْٚ َٕول إنَّ مًْى افـ  ])ـرفُّس(. 31صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  َحَسٛ , شهوموأوشٔوس»إ

ب, هو: رأجْٚ ٍس ضبًٜٔ اهلل ٔا  هو ؽريٛ وٓ, ـام ُيريد أوئلك افْٚس, وبذفك يُون آبن فٔس من جْس آخر, إنَّ آبن ُوفَِد منٕ 

 [.وفه ٍٕس خواّصه وضبًٔته, وفَُّْه ُمسٚوي فه ذم اجلوهر, ظن افذي َوفََده

 سٍٜ افٔوٕٕٜٚٔ ومدرشٜ اإلشُْدريٜافٍِ ◄

ذم »وحْٔام ٕهبح مذظورين وراؾوغ فِرؤيٜ حتى )ـرفُّس( ]. 31صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري: 

ةٍ, ذم ُفٌزٍ  ًّٔٚ»(, وراؾوغ فًِّرؾٜ 12/  13)ـورٕثوس إوػ  شمرآ ًُور, شُجزئ اّمء, وافتي بال ُص ْٚ مثل اِلجٚرة افهَّ ِّ ـُ مثِام , ؾسْهر 

 [. شمثل ُأنٚس بّىٚفغ, وُهم ِظٛء ظذ إرض ...» :ؿٚل أحد ُصًراء افٔوٕٚن
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 هٍون اإلهل بام مل َيِهف به ٍٕسهبٚء يأ ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .32صـ -, اجلزء إول ِحوا

ٗال: إرمٔٚ  ؟ شهوموأوشٔوس» أجن يذـر افُِتٚب ادَُدَّس تًبر: وفُن هذا ٓ يٌِي افسُّ

ر مٚ َشَبَق ُوؿِْٚه: ـرفُّس ُُٕرِّ َّٕك دُمزٕٚ يٚ صديَي أن  تُ : إ ُُ ٍَٝ اف ون بٖنَّهأجن َوَص شٜ إهل اُف , شؽر ادوصوف», شؽر جسدي» ٛ ادَُدَّ

بًٜٔ شواء أراد هٗٓء أم مل ُيريدوا )ذم اهلٚمش = ُتستخدم  شؽر اخلَٚع ٕحد», و شؽر ادحدود»و  ؟! ورؽم ذفك ؾٓو ـل هذا بٚفىَّ

ِبي  ى بًِم افالهوت افسَّ َّّ ٍٚت ؾٔام ُيس وهي ِصٍٚت صٚئًٜ , صف اهلل بام فٔس هوو, بًّْى: Apophatic Theologyهذه افهِّ

ْٔسٜ ثر من آبٚء اُف تٚبٚتـ  س, ذمـ  ُُهوص افُتٚب ادَُدَّ ٚ مل تَِرد ذمٕ  ؽم من أَّنَّ يس ؽريٌوريوس بٚفرَّ , ؾْجدهٚ مثاًل ذم ـتٚبٚت افَدِّ

الة إػ أؿْوم آبن ؾٔهٍه بٖنَّه  ه بٚفهَّ ّداس ادًروف بٚشّه, يتوجَّ َُ , شؽر ادُبتدئ», شؽر ادحوي», شادرئيؽر »افالهويت, ؾٍي اف

مْي»  (.شؽر ادستحٔل», شؽر ادٍحوص», شؽر افزَّ

 و آبتداعٚفٍٜ آبٚء افُْٔسٜ هخُم  ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  َٝ أشالُؾْٚ تًبر )ـرفُّس( ]. 33صـ -, اجلزء إول ِحوا َح َٕ , شهوموأوشٔوس»وبٍْس ادْىق 

ٛافذي هو أصدق تًبر ظذ اإلضالق. وحْٔام يَول أحٌد إنَّ آبن ُمسٍٚو فًب ذم اجلوهر,  َّٕه ٓ يرُت َٛ رأجْٚ - ؾ٘ , أي خىٖ - َحَس

, وٓ يٍرض أشامء ظذ إفوهٜ بدون داعٍ , يًُتز ُمبتدظًٚ  وٓ ًٜ ِّ ـ  أشتىٔع أن أؿول بال تردُّد أنَّ ُجُذورهٚ إوػ , وفَُّْه يستخدم ُهْٚ

 [. وهُذا, ؾٚٓصتَٚؿٚت افتي خترج من افُِّٜ فٔسٝ بال أصل, وفُن ُجُذورهٚ ـٚمْٜ ُمْذ افبِدء.توجد ذم إشٍٚر ادوحى هبٚ

ّل رء شهوموأوشٔوس»ِظبٚرة  ◄ ـُ  هي أشٚس 

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .34, 33صـ -, اجلزء إول ِحوا

ِوا تًبر  هل إرمٔٚ: برين ذم  شُمسٍٚو ذم اجلوهر»ظذ تًبر  شُمنٚبه ذم اجلوهر»فديك اظساض إْن ؾوَّ ؟ )ذم اهلٚمش = افٍرق بغ افتًَّ

 (.ομοουσιος, بْٔام ُمسٍٚو ذم اجلوهر ομοιουσιοςيوتٚ(. ُمنٚبه ذم اجلوهر  شι»افٔوٕٕٜٚٔ هو )حرف 

ِتٚيبزيز, ـالمٓم هذا ؽر ُمستَٔم يٚ صديَي افً ـرفُّس: بر ؽرـ  ً إلثبٚت أنَّ افتًَّ ٍُسٓم بًد أن بذفوا ُجٓداً ـبرا م ُيْٚؿوون أن ُٓ ؾّ٘مٚ . ؾ

َٛ مٚ يستحسْون, شُمنٚبه ذم اجلوهر». وإذا أرادوا أن يَوفوا آبن ُمسٍٚو فًب ذم اجلوهر أو أنَّهٓ  رء ُمسٍٚو ذم » ؾ٘نَّ ِظبٚرة, َحَس

ّل رء ظْدٕٚ شاجلوهر  .هي أشٚسـ 
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 اإلٕسٚن ُمنٚبه هلل ◄

َِّ ]. 34صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ل أـثر من ذفك يٚ ظزيزي, ؾ٘نَّ اف ِّ َت ٌو ـرفُّس: إمر ٓ َُيْ

بٜٔ, افُثر, و ؾون ـٚفهِّ ِِّّوهم, ؿد جًِتٓم يتكَّ ْٓٚ هلم ُمً َِّ ـٜ ضبًٜٔٔ افتًَّٚفٔم افٍِٚشدة افتي ُيِ َِٜ وَذِ ّل ِص ـُ حٚوفتٓم ؿَىْع  ُّ وذفك ب

ب وآبن ًٚ أب, بغ ٔا م أصٍَوا ظِٔه ؾسّحوا فه أن يُون ُمنٚهب رى ؾرق بغ آبن افوحٔد وبٚؿي ادخِوؿغ , وـَّٖنَّ وهُذا ٕٓ 

 [.وافذين ييٓر ؾٔٓم بًض هذا اجلامل اإلهلي, ورة اهللظذ ص

 شهوموأوشٔوس»وهُذا ـام ترى, ؾرؽم أنَّ تًبر  ـرفُّس:]. 37صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري: 

رون بنٍُل ُمستَٔم, ُيًزِّ وبنُل رائع ظن تىٚبق افىَّبًٜٔاجلوهر(  )افواحد ذم ُِّ يرؾووٕه ظذ أنَّه رء من , ؾ٘نَّ هٗٓء افذين ٓ ُيٍ

ُوا برأهيم ُهم, وأؿهد بذفك اخساظْٚ يس ـرفُّس يَول إنَّ تًبر  شادُنٚبه ذم اجلوهر», وذفك فُي يتّسَّ ادُنٚبه »)ذم اهلٚمش = افَدِّ

وُهم بذفك ُيِبسون (, ٕنَّ آبن ؽر خمِوق, وٓ ُيْٚشٛ آبن, هو تًبر يُْٚشٛ ادخِوؿٚت, ομοιουσιος, وبٚفٔوٕٕٜٚٔ شرذم اجلوه

م يرؾوون الّط من ؿّٜٔ آبن. افِوؽوس رداًء ُدٕٔويًٚ  م يتيٚهرون أَّنَّ ُٓ ِِّص»و  شابن»و  شاهلل», ويدظوٕه ؾ , وُهم ظذ شؾٚدي»و  شخُم

 ,ٜ هرؿْٚظٜ تٚمَّ ُٚت حُّٜ هذا افدَّ سٚء يوًوٕه ذم ِظداد . وٓ هو إهٌل حّق , أنَّ آبن فٔس ابًْٚ بٚفىَّبًٜٔ, ؿْٚظٜ جٚءَّتم من متحُّ هٗٓء افتًُّ

ظون ظن وَع خٚفق افُون ذم مهّٚف ادخِوؿٚت, ادُنٚهبغ هلل ظون أنَّه فٔس من ٍٕس اجلوهر, بل أنَّه من ضبًٜٔ وُهم ٓ يتورَّ , ويدَّ

 [.ُمنٚهبٜ

 من ؾوق وفٔس من هذا افًٚمل ◄

ْي أظتَد أنَّ هٗٓء  ـرفُّس:]. 38صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  َّٕ رإ  ادُحٚربغ هلل ظن شبق إسا

ِِّص يتْٚشون  ب بدون إٍهٚلؿول ادُخ د ؾٔه أنَّه من ضبًٜٔ اهلل ٔا ِـّ ًٚ: افذي يٗ أنتم من هذا افًٚمل, أّمٚ », وأنَّه مل يِٖت إػ افوجود زمْٔ

ُٝ من هذا افًٚمل ًٚ: شأنٚ ؾِس (. والُٔم يوحْٚ يُتٛ ظن آبن ؿٚئاًل: 23/  8)يوحْٚ  شأنتم من أشٍل, أّمٚ أنٚ ؾّن ؾوق», وأجو

َّٓ أنَّه من افىَّبًٜٔ افٍٚئَٜ جداً  شمن ؾوق» مٚذا يًْي تًبر(. 31/  3)يوحْٚ  ش من ؾوق هو ؾوق اجلّٔعافذي يٖيت» , وافتي تًِو ظذ إ

ّل افُٚئْٚت ؟  ُٝ من افًٚمل» ومٚذا يًْيـُ َّٓ أنَّه خُمتِف متٚمًٚ  شفس رُّ , إ َّٕه حٚفٜ ؾريدة. وٓ يْتّي إػ أي ـٚئن خَٚع فِتٌَّ هلل هو إذ أنَّ ا, إ

 [.أبوه
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ىٜ بغ اهلل وافبؼ ٓ ُيُّن أن يُون من ضبًٜٔ ُمتوشِّ  إن آبن 

 وشٔط بغ اهلل وافْٚس ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ر أمٚمك مٚ يَوفون,  إرمٔٚ:]. 39صـ -, اجلزء إول ِحوا دون أنَّه فٔس دظْي ُأـرِّ ِـّ م يٗ ؾَّ٘نَّ

ب م والّق ُيَٚل, ويُْزفوٕه من افىَّبًٜٔ افٍٚئَٜ إػ أشٍل, ُمسٚويًٚ ذم اجلوهر هلل ٔا ً أشّى من بٚؿي اخلَِٜٔ, وفَُّْٓ , يًىوٕه مرـزا

بًٜٔ ه ٓ ُينٚرك بٚؿي ادخِوؿٚت ذم ٍٕس افىَّ َّٕ ىٜ, ويَوفون إ ؾٓو يتسٚمى ظن ُمستوى . وبُالم آخر, وفَُّْه يتحّل مُٕٜٚ ُمتوشِّ

 [.وٕحسبه مع ادخِوؿٚت, وذم ٍٕس افوؿٝ ٓ ُيُّن أن ٕحّط من ؿدره وفَُّْه ٓ يُنٚرك أب افذي َوفََده ذم اجلوهر, افىَّبًٜٔ

 ظَٚئد الّق أم اخساظٚت خٔٚفٜٔ ؟ ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ر )ـرفُّس( ]. 40صـ -, اجلزء إول ِحوا ؾُم شُٔون بًٔدًا ظن إؾُٚر الُّٜٔ, أن يتهوَّ

م ب٘مَُّٚنم هزيّ  [.بٚخساظٚت خٔٚفٜٔ, وذفك ظَٚئد الّق ٜ أوئلك أَّنَّ

د ؟ ◄  حٚذا ٕرؾض افتَّجسُّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ام يًتَدون أنَّه ٓ جيٛ أن ٕٖخذ هذه إمور ذم وفُن ُربَّ  ])ـرفُّس(. 41صـ -, اجلزء إول ِحوا

ّل ادُتوب بدون ؾحصآظتبٚر,  ؾوْٕٚ وظِْٔٚ أن َٕبلـ  حوا فْٚ وُيًرِّ َِّ ـِّٜ اهلل , مٚذا يًّْٓم من ُؿبُول أنَّ افِوؽوس. وأرجو أن ُيو

د ٛ, وإػ افّراحٜ, ُيتٚج إػ افىًَّٚم ,ادُتجسِّ ض فِتًَّ ََِس ظذ افبئر هُذاؾ٘ذ ـٚن يس»: وأنَّه يتًرَّ ٍر, َج َٛ من افسَّ
ًِ /  4)يوحْٚ  شوع ؿد َت

َِّم ظن موته(. وأـثر من ذفك, 6 ٔٔز بغ هذه افُُّْهوص أمٌر هّٚم جداً فْٚ, حغ ُٕت , ٕنَّ هذا يَودٕٚ إػ متٔٔز إزمْٜ َْٕخُِص إػ أنَّ افتَّّ

 [وإوؿٚت.

دُُٕهوص ؿبل اف ◄ د وُُٕهوص بًد افتَّجسُّ  تَّجسُّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ل اإلهلٜٔ افتي بغ إؿوا بل وجيٛ افتَّّٔٔز أمٚم ـّل افًٚمل,  ـرفُّس:]. 42صـ -, اجلزء إول ِحوا

 , َوَرْشُم َجْوَهِرهِ , افَِّذي, َوُهَو هَبَُٚء جَمِْدهِ »: ظن ضبًٔته اإلهلٜٔ ؾٚشّع مٚ يَوفه بوفس. ُتَٚل ظْه بًوٓٚ ظن بًض
ِ
لَّ إَْصَٔٚء ـُ َوَحِٚمٌل 

ِٜ ؿُْدَرتِهِ  َّ
ِِ َُ ِ ة أخرى ذم موٍَع آخر يَول: 3/  1)افًزإٔغ  شب  »(. ومرَّ

ِ
َٜ اهلل َّ

ِِ ـَ ًَّٚلَٕنَّ  ْيِن,  َحّي َوؾَ لِّ َشٍْٔف ذِي َحدَّ ـُ َٙ ِمْن  , َوَأْم

َّٔٚتِِه. 
ِٛ َوِٕ ِْ ََ َٚر اْف َُ َزٌة َأْؾ ِّٔ َخِٚخ, َوُُمَ

ِ
ِٚصِل َواْد ٍَ وِح َواْدَ ِس َوافرُّ ٍْ َرِق افَّْ ٍْ ٌٜ إَِػ َم اَمهُ َوَخِٚرَؿ ٌٜ َؽْرَ َطِٚهَرةٍ ُؿدَّ ََ ْٝ َخِِٔ  , َوَفَْٔس

ٍ
ء لُّ َرْ ـُ َبْل 

َٕٚظُ  ُه أَْمُر ًَ َْْْٔي َذفَِك افَِّذي َم ًَ
ِ ُنوٌف ف ُْ د(. 13-12/  4)افًزإٔغ  شْريٌَٚن َوَم وُهْٚك . وهذه أيٚت ختُّص آبن افوحٔد ؿبل افتَّجسُّ
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تُٛ ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحٜ َظِهر اف

مِ َجَسِدهِ , افَِّذي»: آيٚت ُتَٚل ظْه وهو موفود مثِْٚ ذم اجلسد ٍخ َصِديٍد َوُدُموعٍ , ذِم َأجَّٚ ا َم بُِكَ ٚدِِر أَْن خُيََِِّهُه  إِْذ ؿَدَّ ََ ِْ ِ َظٍٚت ف بٍَٚت َوتَََضُّ ِْ ضِ

هُ , ِمَن اْدَْوِت  َوا َْ َع َفُه مِْن أَْجِل َت ِّ َّٚ َتَٖخََّم بِهِ , َوُش َٜ ُِم ًَََِّم افىََّٚظ ْوِٕهِ اْبًْٚ َت ـَ  [(.8-7/  5)افًزإٔغ  شَمَع 

د وحََٜٔ اجلامل اإلهلي ◄  افتَّجسُّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  شول يَول: )ـرفُّس( ]. 43صـ -, اجلزء إول ِحوا , أي أنَّه وهو شذم أجٚم جسده»وفُنَّ افرَّ

ُتٛ,  ُُ يس, وفَُّْه مل ُيِّل ذم إٕسٚنـِّٜ اهلل, وصٚر جسدًا َحَسٛ اف َُُدسـام ُيدث ذم افَدِّ وح اف ن ؾٔٓم )افُِّٜ( بٚفرُّ ُُ . غ افذين يس

ْن ِجٜٓ,  ِّ ّل مٚ هلل بُوٕه هو اهللإذن, ُهْٚك ضريَتٚن فُِالم ظن آبن: ؾ ْسٛ فه ـّل مٚ خيُّهْٚ, جيٛ أن ْٕسٛ فهـ  , ومن ِجٜٓ أخرىٕ 

ّل خٍِط وَظَدم متٔٔز بغ هذه إمور, ٕنَّ هذا يٍْٕنَّه صٚر مثِْٚ م الََٔي فًِّٚين, . وجيٛ أن ٕرؾضـ  ْٓ ٍَ وُيجٛ ظن ظٔوْٕٚ ي اف

 [.ِٕهف حََٜٔ اجلامل اإلهلي

د ◄  افوشٚضٜ وإنبٔٚء وافتَّجسُّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ََزَل اهلُل ظذ صُل ٕٚر ـرفُّس:]. 46صـ -, اجلزء إول ِحوا , وأطٓر فِّْٚطرين إفٔه جمدًا فَدٕ 

ؤيٚ افًْٜٔٔ ًٛ أن ُيتّل هذه افرُّ ٓل ظذ افنَّ ن من افسَّ ُُ ًٚ وؽر ظٚدي, ومل ي , وّحٚ خٚؾوا وارتًدوا, ترّجوا ؿٚئدهم, أظْي مِّوش

م أنٝ مًْٚ »موشى, صٚرخغ:  َِّ َِّم مًْٚ اهلُل فتُ فَد ضِبوا من (, وُهْٚ إمر واَح. 19/  20)اخلروج  شاّل ّٕوتئؾْسّع, وٓ يتُ

م مل يُوٕوا يستىًٔون أن يَِوا بٖنٍسٓم أمٚم جمد اهلل ذم مِلءٓ , شوشٔىًٚ » موشى أن يهر  [.هوتهَّٕنَّ

 َوَشٚضٜ موشى رمز فَوَشٚضٜ ادسٔح ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ًٛ من موشى ؿٚفوا فه:  ـرفُّس:]. 49, 48صـ -جلزء إول , اِحوا َِّم »حْٔام اؿسب افنَّ تُ

َِّم مًْٚ اهلُل فئاّل ّٕوت َر (, وهذا إمر ضِبوه ذم حوريٛ, ذم يوم آجتامع, 19/  20)اخلروج ش أنٝ مًْٚ ؾْسّع, وٓ يتُ َٓ ظْدمٚ طَ

ب ـالمٓم, ورتَّٛ اخلٚفق, , وؿد َؿبَِل افهلم اهلُل ظذ هٔئٜ ٕٚر ظذ جبل شْٔٚء وشٚضٜ موشى ـّثٚل فوشٚضٜ , َحَسٛ شٚبق ظِّهرَّ

, », وؿٚل: ادسٔح َِّّوا بًٔٚ من َوَشط إخوَّتم مثِكؿد أحسْوا ؾٔام تُ رضورة  حوهذا يًْي بوَو(. 18-17/  18)افتثْٜٔ  شُأؿٔم هلمٕ 

ً, ود وشٔط فُي يَْل افوصٚيٚ اإلهلٜٔ أتٜٔ من ؾوقُج وُ  . وٓ ٕحتٚج إػ جٓد ـبر فٍْٓم أنَّ هذه إمور ٛ إرادة اهللوُييٓر فِنَّ

َِّم من ٍٕز, »تْىبق ظذ ادسٔح, افذي سخ بهوت ُمدّوي ؿٚئاًل:  , مٚذا فُن أب افذي أرشِْي هو أظىٚين وصٜٕٔينِّ ٓ أتُ

م َِّ ُِِّّم به, »(. وأجوًٚ يَول: 49/  12)يوحْٚ  شأؿول, وبامذا أتُ َِّم به من ٍٕزفافُالم افذي ُأـ ُٝ أتُ  ش, فُن أب الّٚل ذمّ س

َِّم بُالم اهللوَمْن َؿبَِل صٓٚدته ؾَد َخَتَم أنَّ اهلل صٚدٌق, »(. ويَول ظْه الُٔم يوحْٚ: 10/  14)يوحْٚ   شٕنَّ افذي أرشِه اهلُل يُت

ديق ادحبوب, هل شتَبل الّق افُِٚمن ذم هذا اف33ُ/  3)يوحْٚ   [الم, أم شسؾوه ؟(. وأن أهيٚ افهَّ
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د ◄  الَّل اإلهلي: افتَّجسُّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  وـٚن ُيُّن أن تٍْى إرض ظن بُرة أبٔٓٚ, ])ـرفُّس( . 52, 51صـ -, اجلزء إول ِحوا

ِت الَّل اإلهلي من ؾوقوذفك بوؿوظٓٚ ذم ؾّخ  ت, ٓ ُيُّن أن خترج مْه فو مل ٖي ّوا , وتّم وذفك بٖن يْزل إفْٔٚ آبن افوحٔد, من افسَّ

ة اهلل أب, إذ  ٌَّ ٍسه ُبُخوراً ٕجِْٚ إػ اهلل (, وصٚر رئٔس ـْٜٓ, 7/  2)ؾِٔبي  شأخذ ٍٕسه, آخذًا صورة ظبدٍ »ذفك َحَسٛ م مٕ  وؿدَّ

َوٛ, ويّْع افوبٚء: أب ٌَ َِط اف َٓ يرى 48/  16)افًدد  شو َوَؿَف بغ ادوتى وإحٔٚء, ؾٚمتْع افوبٚء», فُي ُيس ه, أ ِّ (. وبًد هذا ـ

وح, وُيدرك,  َُ رـٜ إتٓٝ فهٚلْٚ, وـّل حٚئط ؿديم يٍهِْٚ ظن اهلل ؾٚدً أنَّ يسوع صٚر وشٔىًٚ بغ اهلل وافْٚس ؟اإلٕسٚن بُّل و

د ذم ٍٕسه مٚ هو . أؿهد اهلل وافبؼيٜ, واؿسبٚ افذين ـٕٚٚ ؿبالً ُمٍْهِغ من بًوٓامؿد ُهِدم.  ٚرب افذي وحَّ وـٚن ادسٔح هو ظٚمل افتََّ

, وَٕض حٚئط فذي جًل آثْغ واحداً اهو شالمْٚ, ». وـام ؿٚل افّهوت اإلهلي بوفس: أي اهلل واإلٕسٚن, ؾوق ومٚ هو أشٍل

ط ٔٚج ادُتوشِّ رٕٚ بٚإليامن, »(. وذم موَع آخر يَول: 14/  2)أؾسس  شافسِّ ْٚ يسوع ادسٔحفْٚ شالٌم مع اهللؾ٘ذ تزَّ /  5)رومٜٔ  ش, بربِّ

1.)] 

دـ ◄  ٍٜٔٔ افوشٚضٜ من خالل افتَّجسُّ

د,  فُّس:ـر]. 53, 52صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ور, وبدون تردُّ ُ ٍُ ّل  ُُ َّٕه أبىل افًداوة ب أؿول إ

ًٚ فْٚ, ٕحن افذين شَىْٚ من حمبٜ اهلل بسبٛ مِْٔٚ دِّذات افًٚمل,  (15/  2َحَسٛ ادُتوب )أؾسس  بجسده ًٚ وُمهٚل , وصٚر وشٔى

ب(, 25/  1)رومٜٔ  وَظبَْدٕٚ ادخِوق دون اخلٚفق مْٚ ذم ذاته هلل ٔا راً إيٕٚٚ بٚإليامن.18/  2)أؾسس  ؾَدَّ  [(, واؿتْٕٚٚ فٍْسه, ُمزِّ

ٚد بغ اإلهلٜٔ وا ◄  إلٕسٕٜٚٔ َحَسٛ افٍُِر ادُستَٔمآحتِّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  رى أنَّ آبن واحد من اثْغ])ـرفُّس( . 54, 53صـ -ول , اجلزء إِحوا ََٝ , وٕحنٕ  إذ ؾٔه افتَ

دتٚ ذم واحد بنٍُل ؽر موصوف وٓ يًُزَّ ظْه, اإلهلٜٔ واإلٕسٕٜٚٔ, افىَّبًٔتٚن ّل تٖـٔد, واحتَّ ُُ ل . وب ٕحنٓ  ًْٕي أنَّ ـِّٜ اهلل ؿد حتوَّ

ِّٜوٓ اجلََسد حت, إػ افىَّبًٜٔ اجلسديٜ إرَٜٔ ل إػ ضبًٜٔ اهلل اُف ؾغ ُٓبّد أن يُون وَّ خُمتّل . وافذي يتبَّْى أحد هذين ادوؿٍغ ادُتىرِّ

بًٔتغ تبَى ذم خهوصٔتٓٚ, افًَل ّل من افىَّ ُُ ٜ ٓ تٍْهل. ؾ ام تًُّدان ذم وحدة تٚمَّ ادسرة », وهذه افوحدة يُنٍٓٚ تًبر وفَُّْٓ

ًٚ(, ؾٓو )ذم اهلٚمش = ُينر إػ إٍرا  شافواحدة ر مً ج افسٚؿغ ظْد ادسر, ؾٚفسٚؿغ ييٓران ظْد ادق ُمٍْرجغ, ومُهٚ ذم وحدة افسَّ

ٚد, وحْٔام َٕول اهللٍٕسه إٕسٚن وإهل,  ٌِي اإلٕسٕٜٚٔ بًد آحتِّ َول إٕسٚن, ؾْحن ٕٓ  ٍْي ِصٍٚت افالهوت, وحْٔامٕ  , وهذا ؾْحن ٕٓ 

ر  ُِّ ٚفٔم اخلريس)ذم اهلٚمش = ُتًزِّ هذه افٍَ ّٜٔبىريَٜ ُمستَواٌَح فِذي ُيريد أن ُيٍ م هبٚ وداؾع ترة بٚختهٚر ظن افتًَّ َِّ وفوجٜٔ افتي ظ

رفُّس َّد ٕسىور وأتبٚظه, افذين حٚوفوا افتًَِّٔم بوجود صخهغ وابْغ ُمٍْهِغ, وفَد أدان جمّع أؾسس شْٜ  ـ  يس ظْٓٚ افَدِّ

َِّم به بٚبٚ اإل431  [شُْدريٜ(.م ٕسىور وتًٚفّٔه, وأؿّر مٚ ظ



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  ـرفُّس اإلشُْدري -ِحوار حول افثٚفوث, اجلزء إول  [14] َمْؼُ
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 شهوموأوشٔوس»رضورة اإليامن بٖن آبن وأب  ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .55, 54صـ -, اجلزء إول ِحوا

ر بغ إخوة ـثرين, ه ادوفود من اهلل أبوهو آبن افوحٔد وافُِّٜ ٕنَّ )ـرفُّس(  ُْ ِ , ٕنَّه صٚر إٕسًٕٚٚ ( 29/  8)رومٜٔ  وهو افب

ٛ بـ  َِّ ٛ شآبن افوحٔد»وُف ََ ًٚ ظذ افِوؽوس ُمتَّحدًا بٚجلسد. وٍٕس إمر مع َف ََٛ خّٚص بٚفِوؽوس, ُيىِق أجو , افذي هو َف

د, شافبُر» ُُن فَبه ؿبل افتَّجسُّ ََٛ مل ي د. وهو وشٔط هبذا ادًْى:  ,ؾٓذا افَِّ ًٚ فه بًد افتَّجسُّ د ذم صخهه وفَُّْه صٚر فَب َّٕه مَجََع و َوحَّ إ

, وُربَِط اإلٕسٚن بواشىته بٚهلل أب, ٕنَّه هو واحد مع أب ذم اهلل واإلٕسٚن, وهي افالهوت وافْٚشوت, أموراً ُمتبٚظدة ؾٔام بْٔٓٚ

بًٜٔ, ٕنَّه ـٚئن ؾٔه, وُئٚ ؾٔه.  ًٚ ظّْٚ وهو واحد ذم افىَّبًٜٔ مع افبََؼ افىَّ , ٕنَّه َخَرَج من بْٔٓم, وحٚرض وشىٓم, وذفك ٕنَّه فٔس ؽريب

 افذي صٚهبْٚ ذم ـّل رء مٚ خال اخلىٜٔ وحدهٚ. وهو ظاّمٕوئٔلؾٔام خُيّص إٕسٕٚٔته, 

ورة إػ اإليامن بٖنَّ هذا رأي ُمستَٔم مٚئٜ ذم احٚئٜ إرمٔٚ:  .آبن ُمسٍٚو فًب ذم اجلوهر , وهُذا وصِْٚ بٚفَضَّ

 ضبًٜٔ افِوحدة بغ أب وآبن

 أب مع شهوموأوشٔوس»آبن  حٚذا ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ٕنَّه بٚلّق َخَرَج من آبن ُمسٍٚو فًب ذم اجلوهر,  ـرفُّس:]. 55صـ -, اجلزء إول ِحوا

َّٕه ُمسٍٚو فْٚ ذم اجلوهر, . وـام وهو ؾٔه بٚفىَّبًٜٔ واجلوهر, أب ستىٔع أن َٕول بنٍُل ؿٚضٍع: إ ًٚ أنَّْٚ ٕٓ  , بدون أن يُون ؿد صٚر إٕسٕٚ

رجٜ,  َّٕه ذم اهللـذفك بٍْس افدَّ َول إ ّل خهٚئص ضبًٔته, و واحد مًه, ٓ ٕستىٔع أنٕ  َّٓ إذا ـٚن فه ؾًالًـ  وٓ ـٚن ُُمُْٚ فِبؼ أن . إ

به ظِٔٓم آبن, وبواشىته.يُوٕوا ُذـٚء افىَّبًٜٔ اإلهلٜٔ َُ َْى افذي َش ٌِ َّٓ بواشىٜ اف  [, إ

ُْر ◄ ٍِ  ِوحدة اإلرادة واهلََدف واف

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ُٕالحيه وإذا ؿٚفوا إنَّ ِوحدة آبن م إرمٔٚ:]. 56, 55صـ -, اجلزء إول ِحوا ع أب ُتنبه مٚ 

ح مٚ ُأريد ؿوفه. مُتوب:  َِّ ُٕجٔٛ ؟ دظْي ُأو ٌٛ واحٌد وٌٍٕس واحدةٌ »ذم ظالؿٚتْٚ ٕحن افَبَؼ, ؾبامذا   شـٚن جلّٓور افذين آمْوا ؿِ

ُشل  ٍُوشًٚ ظديدة(, 32/  4)أظامل افرُّ ُٕ ؽم من ـوَّنم  ٍسًٚ واحدة, ؾًذ افرَّ بٚصٚروإ  وفُن ِوحدة اإلرادة ئع, . وهذا ٓ يًْي ِوحدة افىَّ

ٌَّ واهلََدف وافٍُِر ر دةاؾٓو واحٌد مًه ذم اإلرة أب, , وٕنَّ آبن فه ٍٕس م ُْ . مثِْٚ ٕحن افبََؼ ذم ظالؿتْٚ بًوْٚ ببًض, وافٍِ

 [وهُذا يذهٛ هٗٓء افبٗشٚء إػ ـّل مُٚن, وُيدمدمون هبذه افُِامت.

رفُّس ◄  رّدـ 
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يسغ ؿد دمّرأ وَٕىََق )ـرفُّس( ]. 57, 56صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ؾُِٔيٓروا فْٚ إذا ـٚن أحد افَدِّ

روا خىٚيٚههبذا افُالم َـّ ام تذ َِّ ـُ َِّام وصِوا إػ مرتبٜ ظٚفٜٔ ذم افَداشٜ,  ـُ يسغ  م, ومل يْسوا ضبًٔتٓم افبؼيٜ )ذم . والََٜٔ أنَّ افَدِّ

يس أثْٚشٔوس هلذه أيٜاهلٚمش =  رفُّس ظذ ذح افَدِّ ـ  يس , ويتَّبع ٍٕس تًِّٔه. إير ادَٚفٜ افثٕٜٚٔ َّد ُهْٚ يًتّد افَدِّ

 [(.19أريوشٔغ, ؾَرة 

 اإلٕسٚن وافثٚفوث ◄

م من ُحَجٟ, وأظود إػ افوراء ؿِٔاًل )ـرفُّس( ]. 57صـ -ول , اجلزء إِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ُٖواِجه مٚ ُيَدَّ ش

ِِّّٓم ظن افوحدة ـام ٕحٔٚهٚ ٕحن افَبَؼ ؾٔام بْْٔٚ,  ٚ ِوحدة بٚإليامنُٕـ بْٚ من بًوْٚ, وفٔس إَّنَّ ٍِق ذم ذفك اجلّٔع, هذه افتي ُتَرِّ
, ـام يتَّ

ق ّل واحد ؾْٔٚ أؿْومه اخلّٚص بْْٔٚ,  ُهْٚك اختالف ذم اجلوهر ُيُّن أن ُيٍرِّ ٕحن مجًًٔٚ واحد ذم اجلوهر اإلٕسٚين . حتى وفو ـٚن ُف

 [.افواحد

 افِوحدة ذم اجلوهر افبؼي◄ 

ٓ يوجد رء صًٛ ذم هذا افُالم, ومٚ أؿوفه  ـرفُّس:]. 58, 57صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري: 

ّل إٕسٚن حُٔم و ِِع ظذ إمور. يٍّٓهـ  ْتسٛ فِبؼيُٜمىَّ ًٚ, ٕحن افذينٕ  وذفك بربٚط , ٕحن ٕرتبط أوًٓ ببًوْٚ ببًض ارتبٚضًٚ وثَٔ

ّل ِمّْٚ فه أؿْومه اخلّٚص , وذم ٍٕس افوؿٝ ُمرتبىون وُمتَِّحدون بىريَٜ أخرى, ضبًٔتْٚ افواحدة ُُ و , وأخر يوحْٚ, ؾٚفواحد بىرس, ؾ

ُدس., وؿد وأخر متَّى, واحد تومٚ َُ وح اف ى ظذ ٍٕس اجلسد, وخمتومغ ذم افوحدة بٚفرُّ تٌذَّ  [سٕٚ أظوًٚء ذم جسد ادسٔح,ٕ 

ٍَْرق بغ اجلوهر  ◄  وإؿْوماف

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .60-58صـ -, اجلزء إول ِحوا

ب مثِْٚ ـرفُّس: ّل ُمتٍَِّ , وذم ٍٕس افوؿٝ أشّى ِمّْٚ, آبن ُمتَِّحد بٔٚ ُُ ظذ أنَّه واحد ذم اجلوهر )هوموأوشٔوس( مع ذاك افذي  َونؾٚف

ض إؿٕٚٔم ّٕي تٌٔرـام يُيّن وفُن وحدَّتام ضبًٜٔٔ, وهذا إمر ـٚئن ذم أؿْومه اخلّٚص . ٕنَّه ابْه الََٔي, َوفََده , وٓ ُيُّن أن تتًرَّ

ًٚ افبًض,  ٍس إؿْوم يُون أبًٚ وابْ  ٕ ّل أؿْوم ؿٚئم. بحٔٞ أنَّ ٚ به, بذاته وفُنـ  ف . ويّتِك وجوداً خٚصًّ و ِوحدة اجلوهر هي افتي تًُرِّ

 .ِوحدة إؿٕٚٔم مًًٚ 

 ؟ بجٕٚٛ جوهر أب( ιδια ουσια) آبن موجود بجوهره افذايتّ أتُريد أن تَول إنَّ  إرمٔٚ:

 .وفُن بٖؿْومه اخلّٚص ـٚبن, فٔس بجوهر آخر ؽر جوهره ـ٘هل ـرفُّس:

 ِّّٔز بغ اجلوهر وإؿْوم.إذن, جيٛ أن ُٕ  إرمٔٚ:
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ٍٚت اجلوهريٜ. ـرفُّس:  ًٕم, ُهْٚك ؾٚرق ـبر بغ آثْغ, وذفك ٕنَّ اجلوهر ُيتوي ـّل افهِّ

 ـٔف تؼح ذفك, اظذرين ٕينِّ بىيء افٍٓم ذم مثل هذه إمور. إرمٔٚ:

ًٚ, ؾٚلديٞ ذم هذه إمور  ـرفُّس: ٓل, وفُن ُٓبّد أن ٍٕحص إمر, جيٛ أن تًرف أنَّه حتى بٚفِّْسبٜ يل صخهٔ فٔس بٕٚمر افسَّ

 , إتبه ؾسوف أذح فك ذفك.بْٔام إؿْوم ُيىِق ظذ إؿٕٚٔم ادُنسـٜ ذم هذا اجلوهر افواحد, ؾٚجلوهر هو حََٜٔ ُمنسـٜ

 وـٔف يُون ذفك ؟ إرمٔٚ:

ف اإلٕسٚن بٖنَّه حّي وٕٚضِق وؾٚين, وهذا هو ادٍٓوم ا ـرفُّس: ًُٕرِّ وهذا . وٕحن َٕول إنَّ هذا يًُزِّ ظن جوهرهدُْٚشٛ فه, ٕحن 

د ّل إؾرا ريف يْىبق ظذـ  حٔح َحَسٛ اظتَٚدي, افتًَّ وهُذا , ؾردًا, ؾردًا, وُهْٚ جيد تومٚ, ومرؿس, وبىرس, وبوفس, مَُّٚنم افهَّ

د اجلوهر تَُِّم ظْٓم بنُل دؿٔق, ُٕحدِّ د بًد مٚهٜٔ إصخٚص افذينٕ  ُٕحدِّ , ؾٓو فٔس بىرس, بنٍُل ظٚمّ  شإٕسٚن» َٕول ؾحْٔام. ٓ 

ٔه بٚجلوهر افواحد ؾْحنوٓ بوفس, وحْٔام َٕول تومٚ, وبىرس,  ِّّ ُس ـ ٕخرج من ُحُدود مٕٚ  ِِّل من ـّل مْٓمـ  , شإٕسٚن», وهذا ٓ ُيَ

ّل إٕسٚن. إذن, ؾَد أطٓرٕٚه موجوداً بٖؿْومه اخلّٚص  ّل واحد ذم ذاته ,أّمٚ إؿْوم, دفٔل ظذ افّْوع, اجلوهر هو ُف , دون ؾٓو يُىِق ظذـ 

خِط بغ افًّٚم واخلّٚص أن ْٕسى أنَّه ُينر أجوًٚ إػ ذـٜ اجلوهر,   .وفُن دون أنٕ 

 متُّٔز إؿٕٚٔم مع ِوحدة اجلوهر ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  مع اهلل  ششٔوسهوموأو»وبَوفْٚ واظساؾْٚ بٖنَّ آبن  ـرفُّس:]. 60صـ -, اجلزء إول ِحوا

ام ُمتَِّحدان وُمتِّّٔزان ذم ٍٕس افوؿٝ, شأؿْومه اخلّٚص » َُِّٕر أجوًٚ أنَّ فهأب,  َِٕهل من افِوحدة إػ متُٚيز وهذا مًْٚه أَّنَّ . وهُذا 

ى متُٚيز إؿٕٚٔم ذم ا ل رء, وافِوحدة وادُسٚواة افَٚئّٜ بغ أب وآبن تتًدَّ مٓام إؿٕٚٔم. و ِوحدة اجلوهر ذمـ  ٔب وآبن وُتَدِّ

ّل أؿْوم مٚ هو خّٚص بهبنُل ؽر ُمَْسم,  ْزع ظنـ  ستىٔع أنٕ   [.وفٔس أبًٚ , وآبن ابن, وفٔس ابًْٚ , وذفك ٕنَّ افواحد أب, وٕٓ 

د  ◄  وافِوحدة َحَسٛ اجلوهر وإؿٕٚٔمافتًَّدُّ

إذا ُؿِْٚ إنَّ ُهْٚك ضبًٜٔ فًب, وضبًٜٔ أخرى فالبن  فُّس:ـر]. 61, 60صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري: 

ٍهل بْٔٓامُمٍْهِٜ ظن إوػ,   ٕ ّل ـٚئن , ٕنَّه بٚفِّْسبٜ فِبؼ ٓ ُيُّن أن َٕول جوهر وجوهر آخر. ؾسْهل إػ أن ـ  ع ظذ ُٕوزِّ و

ٍٚت ادُنسـٜ, خّٚص  أ وجود أـثر من جوهر واحد, ـوشِٜٔ إلطٓٚر , وذم الََٜٔ, إذا ؿبِْٚ مبدـام فو ـٕٚٝ ختّهه وحده, افهِّ

رهم( إػ خِق حٚفٜ من إٍٓهٚفٜٔ ؾ٘نَّ اجلوهر افًّٚم افواحد شوف يؤعافتَّامُيز,  , وشوف يٗدِّي آختالف اجلوهري )َحَسٛ تهوُّ

د واختالف َحَسٛ افىَّبًٜٔوآختالف,   [.وهُذا ٕهل إػ وجود تًدُّ
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 مع أب ؟ شوشٔوسهوموأ »مٚذا فو أنَّ آبن فٔس  ◄

َّٓ أن َٕول: إْن ـٚن آبن,  ـرفُّس:]. 61صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ى فْٚ إ ََّ ُل, ٓ يتب هبذا افنَّ

ًٚ هلل أب ذم اجلوهر, وأنَّه من جوهر آخر خُمتِف, ومن ضبًٜٔ أخرى, ؾٓذا خُيرجْٚ من الدود  ف َحَسٛ رأهيم, فٔس ُمسٚوي افتي ُتًرَّ

ب, ؾٍي حٚفٜ ـون آبن فه جوهره اخلّٚص هبٚ إفوهٜ.   [.ؾسُٔون ؽريبًٚ ظن جوهر اهلل ٔا

 )افواحد ذم اجلوهر( و وشٚضٜ آبنش هوموأوشٔوس»ظودة إػ موَوع افـ 

 حٚذا ُيدظى ادسٔح وشٔىًٚ ؟ ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .62صـ -, اجلزء إول ِحوا

ظٜ  :ـرفُّس ٍُ م بٖؿل  َِّ حسبه َّن ادخِوؿٚت, إذا ـٚن افوشٔط هو موفود أو خمِوقاشٖل ٍٕسك وتً  ٕ , أهو اهلل الََٔي أم

وَحَسٛ رأي أوئلك, ٓ هو اهلل الََٔي, وٓ هو خمِوق بنُل واَح, ؾٖي موَع شْجد فه بغ افُٚئْٚت ؟ وحتى فو ترـٝ ٍٕز 

الت افًٚفٜٔ, ٓ أجرؤ أن أؿول ص ًٚ.فِتٖمُّ  ٔئ

َّٕه موجود )َحَسٛ رأهيم( بغ آثْغ إرمٔٚ:  .وهلذا يدظوٕه وشٔىًٚ , اهلل واخلَِٜٔ, إ

 أنواع افىَّبٚئع ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  جد اثْغ:  ـرفُّس:]. 62صـ -, اجلزء إول ِحوا بٚئع ذم جُمِّٓٚ,ٕ  هي  إوػحْٔام ٍٕحص افىَّ

ّل . هي افتي حتهل ظذ افوجود بٚخلِق وافثٕٜٚٔ, ذاَّتٚوادُُتٍٜٔ ب, افُٚئْٜ دائامً  ـ  ٚئْٜ بنُل ؽر خمِوق تًِو ظذ , رء وافىَّبًٜٔ اُف

ّل  ّوّ  ومتِكـ  ق وافسُّ  [.وإخرى توجد حتٝ أؿدام شِّٔدهٚ, إمُٕٚٔٚت افتٍَّوُّ

 تٖمُّالت ٕيريٜ بال موّون ◄

ِٔم,  ـرفُّس:]. 65صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ؾام ـٚن جيٛ وإذا ـٚن فدهيم أؿل تَدير فِتٍَُّر افسَّ

د تٖمُّالت ٕيريٜ بال موّون ؾًع, أن يِهَوا بٚدسٔح أموراً ؽر مٍٓومٜ برات افتي تهدر من جُمرَّ , وجيٛ وٓ أن يىَِوا افًْٚن فِتًَّ

بافالهوتٜٔ,  ظِٔٓم أن يروا بوَوح, وبال دوران, أنَّ آبن يسُن ذم إظٚيل ن أي أنَّه من ذات ضبًٜٔ ٔا ًُّ . ومٚ ظِٔٓم ِشَوى افتَّّ

بذم إمر,  ٍس اجلوهر, وٕنَّه ابْه, أي صٚدر من جوهره, ؾٚٓبن موفود من ٔا . أَخم ُيًِِن أب ٍٕسه, أنَّ آبن ؾالُبّد أن يُون فهٕ 

ٜ: شابن حََٔي وفٔس صٔئًٚ آخر»هو  يَّ رت», حْٔام أظِْٓٚ ُمدوِّ ِ ٍُ  [(.5/  17)متَّى  شهذا هو ابْي البٔٛ افذي به 
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 شوٓدة»و ش ابن»موّون تًبرّي 

 افتََِّٔل من ـرامٜ أب ٍٕسه ◄

ة وافِوٓدة.  ـرفُّس:]. 66صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ًٍٚ فتًبرّي افُبُْوَّ م يًىون مًْى ُمزيَّ م إَّنَّ ُٓ ؾ

ب, ـام ترى بٍْسك ,ُيبًدوَّنام حٔح فِِوٓدة, ظن جوهر اهلل ٔا وبذفك ُيرمون آبن من ـوٕه ابًْٚ . وهُذا يزدرون بٚدًْى افهَّ

م حٚذؿون وذوو رؤيٜ ثٚؿبٜ, وؿد أصٚبتٓم أؾُٚرهم بْنوة ـبرة, ؾُٔف ؾٚتتٓم الََٜٔ بٚفىَّبًٜٔ م إن ـٕٚوا يًتَدون أَّنَّ . وفَُّْٓ

م بٖؾُٚرافواَحٜ,  دون أنَّه ظَٔم, هم هذهوهي أَّنَّ ِـّ م هبذا يٗ مٜ أب ٍٕسه ؟ َّٕنَّ را َّٕام يَُِِِّون منـ  , بْٔام وٓ ُؿدرة فه ظذ افِوٓدة, إ

 [اخلُُهوبٜ مٌروشٜ ذم ضبًٜٔ افُٚئْٚت افٍٕٜٚٔ, وهي بًّْته ُتثّر ومتأل إرض.

ة افٔٓود ◄ ة ادسٔح وبْوَّ  بْوَّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  بِّْي, ؾٚٓبن افوحٔد مل يرتٍع إػ ادجد])ـرفُّس( . 68, 67صـ -اجلزء إول  ,ِحوا , جمد افتَّ

ّٜ مثِْٚفُوٕه من ٍٕس ضبًٔتْٚ, وفُوٕه اصسك مًْٚ ذم ـّل رء, ؾٓذا حمض اؾساء,  وُُيسٛ ذم , ٕنَّه بذفك يُون ؿد صٚر ابًْٚ بٚفًِّْ

المٓ  يتًدَّى اهل. ِظداد اخلَِٜٔ . ؾٚٓبن افوحٔدٓ  ُيتٚج أن يهر ظذ ُمستوى ـٚم من إؾُٚر افُٚؾِرةرُ وافثَّرثرة و, ذيٚنوفُن هذا اُف

ته افىَّبًٜٔٔ هللإوٓد بٚفتَّبْي,  ًُوبٜ ذم ؾٓم مٚ ؿٚفه فِٔٓود: ٕنَّه يُدرك شّّو مُٕٚته اإلهلٜٔ وُظّق بْوَّ ٌٜ ». وهلذا ٓ ٕجد ُص َٓ
إِْن َؿَٚل آخِ

ُوئَلَِك افَِّذيَن  ِٕ 
ِ

ُٜ اّللَّ َّ
ِِ ـَ ْم  ِٓ َُوُفوَن َفُه: إََِّٕك  ,َصَٚرْت إِفَْٔ ِ َأتَ ٚمَل ًَ َُِه إَِػ افْ ُب َوَأْرَش َشُه ٔا تُوُب, ؾَٚفَِّذي ؿَدَّ ُْ َََض اْدَ ُُِن َأْن يُْْ ّْ ُف  َوَٓ ُي دُمَدِّ

؟
ِ

ُٝ إيِنِّ اْبُن اّللَّ , ٕنَّ افُِّٜ ؿد جٚءت إفٔٓم, ؾُٔف ٓ يُون هو ء وآخٜٓؾ٘ذا ـٕٚوا ؿد ُدُظوا أبْٚ(. 36-35/  10)يوحْٚ  شٕيَنِّ ُؿِْ

ًٚ بٕٚوػ.  [ابْ

ي ◄  ِصٍٚت اإلثبٚت وافٍَّْ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ُٝ ُتريد أن تًرف.  شوف أذح فك مٚ ـرفُّس:]. 68صـ -, اجلزء إول ِحوا يوجد ظْدٕٚ ُدم

ُِّّٕٔز هبٚ اخلهٚئص إشٚشٜٔ ف ف افىَّبًٜٔ اإلهلٜٔ, ِىَّبًٜٔ اإلهلٜٔضريَٚن اظتدٕٚ أن  ًُٕرِّ ه ـام هي )إجيٚيب(. ؾْحن  ء بام مُتثِِّ أو بام ٓ , شوا

ٚ ؽر مرئٜٔ وؽر ؾٕٜٚٔ, ؾْحن ْٕىِق من مُتثِِّه )شِبي( ٔٓٚ ٕور وحٔٚة, ؾْحن ْٕىِق ُمّٚ ًٕرف ظْٓٚ. وحْٔام َٕول إَّنَّ ِّّ س ُٕ , ؾحْٔام 

ٍٚت افتي ٕىَِٓٚ.افتًَّريف بام فٔس ؾٔٓٚ. ؾٓي ؽر ؿٚ  [بِٜ فٍِسٚد وؽر مرئٜٔ, وهذا هو مًْى افهِّ
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ٌٛ ذم ادُِْك ◄  فالبن ٕهٔ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .69صـ -, اجلزء إول ِحوا

ّْٚ َٕول إنَّ أب هو ٕور وحٔٚة, ـرفُّس: ـُ ر بٍْس  وإذا  ُِّ ٍ ُٕ ب أن  وا وؾوق ذفك هو ؽر ؾٚين وؽر مرئي, أؾال يُون من افًدل وافهَّ

ريَٜ ادُستَّٜٔ,  ّل ذفك إػ ضبًٜٔ آبنافىَّ ِّٜ بٍْس أخَٚب اهلل أب ؟, وْٕسٛـ  حتٍظ هلل اُف  أيٕ 

 ًٕم. إرمٔٚ:

ُٝ إنَّ أب هو َمِِك,  ـرفُّس: ٌٛ ذم ادُِْ وإذا ُؿِ  ك ؟أؾال يُون فالبن ٕهٔ

 وـٔف يُون ؽر ذفك ؟ إرمٔٚ:

ٔٔز ظذ أشٚس افُْٔوٕٜا ◄  فتَّّ

ر حول افثٚفوثحِ ـرفس اإلشُْدري:  ب وآبن أخَٚبًٚ تِٔق )ـرفُّس( ]. 70صـ -, اجلزء إول وا ُُلٍّ من ٔا جيٛ أن ًُٕىي ف

ل, ٕنَّه موفود, شآب» وفٔس شابن» وآبن ُيدظى, ٕنَّه َوفَدَ , شابن» وفٔس شآب» ٚٔب يُدظىؾ, بُْٔوٕتٓام َّٔل فِحيٜ, وفو بٚفتَّٖمُّ . وخت

ّل واحد ؟أنَّْٚ ٓ ْٕسٛ فًب أنَّه آب, وٓ فالبن أنَّه ابن,  د أؿْومـ  ُٕحدِّ دؾٜ ؟ ؾُٔف إذاً ُيُّن أْن  د بٚفهُّ ُحدِّ ٔه مرَّ  ؾٓلٕ  ِّّ ُٕس  ةبٖن 

ة شاهلل» ٍي فتحديد إؿْوم !. شاَدِِك», أو شؽر ادرئّي », أو شظديم افٍسٚد», أو شحٔٚة», ومرَّ ٓ  ُي ّل من آثْغ مٚ  وفُن هذا ُُ ؾِ

ِّٔز بْٔٓام ؟ ّ ُٕ ِّٔزه ظن أخر, ؾُٔف  َّٕ  ,شأب» حْٔام َٕول ُيّ د إ ُحدِّ  ,إذن .ََٜٔ ُوفِدَ ه بٚلٕنَّ  ,شابن» وآبن هو, ه َوَفدَ ٕنَّ  شآب» هؾْحنٕ 

ًُ َٚل ظن آثْغٚت افالهوت تُ ومّٔ ُّ بْٔام ظُ أؿْوم هي مٚ يًود إفٔه, وإفٔه ؾَط.  ٚت ـّل وصّٔ ُه ُخ   تْدرج ـّل  ,ٚتومّٔ ُّ . وذم اف

مٚت افتي فِىَّ  دوصّٔ ُه وفُن اخلُ بًٜٔ, افُرا  [.شنآب» و شأب» أي, ادوفود ,ومن ٕٚحٜٔ أخرى, افذي َوَفدَ  ,من ٕٚحٜٔ ,ٚت حُتدِّ
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ر افثٚين: ظن أنَّ آبن أزيل مع اهلل أب وموفود مْه َحَسٛ افىَّبًٜٔ  اِلوا

مٜ: ُطِّٜ ادًُٕٚدين  ُمَدِّ

 ٓدة حََٜٔٔ من جوهر وضبًٜٔ أبو ◄

ون ـِّٜ اهلل افوحٔد بـ  ـرفُّس:]. 73, 72صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ُّّ م ُيس , وهذا شآبن»إَّنَّ

َِون مًْٚ ذم أنَّه موفودصحٔح, 
ِون وُهم يتٍَّ ِِّ م يتجُّْون ظذ ـِّٜ الّق حْٔام ُيَ َّٕه من جمد آبن,  -بًدم تَوى  -, وفَُّْٓ ويَوفون إ

ب َِ , ومن ضبًٜٔ أخرى, وهُذا ييٓر آبن ظذ أنَّه ؽريٛ ظن جوهر أب, من ضبًٜٔ أخرى خُمتٍِٜ ظن ضبًٜٔ ٔا ّٝ بِِه ُّ ٜ وٓ ي

 [. وهُذا, ؾَحَسٛ ـالمٓم, ٓ يُون ؿد َوَفَده.ضبًٜٔٔ فِذي َوفََده

 افًَٔدة افبٚضِٜ ◄

ٚ فًْٜ )ـرفُّس(]. 74صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  فوٕه إػ صبٔه بٚهلل, أن يهًْوا متثًٚٓ , إَّنَّ أي , وُُيوِّ

مٜ وادجد حٔح, افّسٚضِع افذي ئِق بٚهلل يهًْون ابًْٚ ويُزيِّْوٕه بٚفُرا جٔد افهَّ ِّه فٔس هو افتَّّ ـ  ٕنَّه يستْد إػ أشامء , وفُن هذا

ٔٚت بٚضِٜ ُيىَِوَّنٚ ظذ اهلل َّّ َّٕه ابن اهلل وموفود مْه َحَسٛ وُمس ه موفود, وتسّٔته ابًْٚ بدون أن ُيَٚل إ َّٕ . وذم افواؿع, إنَّ افَول إ

بًٜٔ, ٓ يًْي صٔئًٚ.  [افىَّ

ء افٔوٕٕٚٔون ◄  آشتنٓٚد بُنًرا

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .74صـ -, اجلزء إول ِحوا

,  إرمٔٚ: َٝ دق ُؿِ ل إفٔك إنَّ القَّ ظزيٌز فديًْٕٚم, بٚفهِّ أن تُنف فْٚ أظامق مٍٚهّٔٓم ظن أب وآبن, ؾ٘نَّ هذا , وفُن أتوشَّ

 بٚلرّي شًٔود ظِٔٓم بٚفٍَّْع افُثر.

ن,  ـرفُّس: ُُ ـام يَول , شاِلبٚل مرخٜٔ» مٚ دامٝأنٚ ُأدِرك متٚمًٚ أنَّ هذا شًٔود بٚفٍٚئدة ظِٔٓم, ومٚ دام رأجك أنَّ هذا أؾول رء, ؾِٔ

ًراء افٔوٕٕٚٔون ٚافنُّ ٍْٜٔ ذم أظٚيل افبِحٚر., فْسك افنَّ َِق افسَّ  ضئ, وفُْىِق الديٞ, ـام ُتْى
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 وجٜٓ ٕير مْىَٜٔ Αγεννητοςش ؽر موفود»ٕتٚئٟ اشتًامل فٍظ 

 شآبن»واشم  شأب»اشم  ◄

بوـٕٔٚه أمران خُمتّهٚن بذات اهلل  شآب» اشم إنَّ  ـرفُّس:]. 75صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   ٔا

بٛ افوحٔد فتَ  , وؿد ذحْٚ ذفك ذم حديثْٚ افسٚبق.ٍٕسه َّه َوَفَد آبنَّ وافسَّ  ؾ٘نَّ اشم. وذم ٍٕس افوؿٝ, ُّٔز أب هبذه اخلهٚئص هو أن

بٛ وراء ذفك, ٚت آبنوصّٔ ُه بدوره يًُتز من ُخ  شآبن» ب, وفَد ذـرٕٚ افسَّ دو فْٚ, , وهذا افّرأي, ـام يبٕنَّه ؿد ُوفَِد من اهلل ٔا

 [يًِو ؾوق ـّل ُهُجوم.

 شادوفود»وخّٚصٜٔ  شؽر ادوفود»خّٚصٜٔ  ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  دن إحرؾٝ  -ٛ أن توع ذم اظتبٚرك أنَّه ُيُّن جي)إرمٔٚ( ]. 75صـ -, اجلزء إول ِحوا

ٗال:  -أؾُٚره  ٚ ؿُِْٚ إنَّ اشمأن يىرح ظِٔك هذا افسُّ ٍسهوـٔٚ شآب» بام أنَّْ , وفذفك ؾٓو بسبٛ أنَّه َوَفدَ , ٕه أمران خُمتّهٚن بٚهلل أبٕ 

ون ُهْٚك تداخل بغ إمرين. وهُذا, وـذفك آبن هو ابن ٕنَّه موفودفٔس ابًْٚ,  حٔح افَول أنَّهٓ  ُيُّن أن ُي , ٕنَّ أب ؾّن افهَّ

ل إػ ابن, وآبن شٔيّل دائامً ابْ ًٚ, وفن يتحوَّ ل إػ أب, شٔيّل دائامً أب ّٜٔ أب هي أنَّهًٚ, وفن يتحوَّ ّٜٔ , شؽر موفود» وخٚصِّ بْٔام خٚصِّ

ً بغ. شموفود» آبن شتيّل أنَّه ب وآبن خُمتٍِغ, شادوفود» و شؽر ادوفود» وبام أنَّ ُهْٚك ؾرؿًٚ ـبرا وبٚفتٚيل من , ؾٓل شٔيّل ٔا

رمُهٚ ذم ـٕٔٚغ ُمتامثِغ متٚم تهوَّ  [ًٚ ؟ادُستحٔل أنٕ 

◄ ٜ  وافّسٚبِٜٔٔ ادُسٚواة افتّٚمَّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .78, 77صـ -, اجلزء إول ِحوا

ه بٚفِّْسبٜ فذهٍن َّٕي,  ـرفُّس: َّٕ وٕه أبًٚ يُون ؽر موفود, هو ؽر موفودأؿول إ دـ  وفُن ـوٕه أبًٚ يرجع . وفُن جيٛ أنٓ  ًٕتز أنَّه دُجرَّ

َّٓ أنَّه َوفََد ابْه افذي هو ـٚئن ؾٔه, ومع ـوٕه ؿٚئامً بدون وٓدة, فد من أي صخصإػ أنَّه مل ُيو ًٚ , إ دظوه أب بٕٛ   .وهلذا افسَّ

ًٚ بغ ـٚئن  إرمٔٚ: ن ذم أنَّ ُهْٚك ؾرؿ ُّ ن, وفُن ادُنُِٜ تُ ُُ ومن ادُستحٔل أن ترى آثْغ ـقء . شموفود»وـٚئن  شؽر موفود»فٔ

ٍَغ ًٚ واحدًا, , واحد ومُهٚ خُمتِ بًّْى , ؾٔجٛ أن تستبدل افواحد بٚٔخر بدون حتديدوإذا أردًت أن ٓ تًتزمهٚ صٔئغ خُمتٍِغ, بل صٔئ

ٍٝ واحدٍ   .شؽر افٍٚشد»و  شؽر ادرئي», ذفك مثِام َٕول أنَّ إشامء افتي فًب وآبن ُيُّن أن ُتىِق ظذ آثْغ مًًٚ ذم وؿ
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 شدؽر موفو»أم ِصٍٜ  شأب»ِصٍٜ  ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  َِّم ظن اهلل,  ـرفُّس:]. 79, 78صـ -, اجلزء إول ِحوا ّل مٚ خيُّص اهللحْٔام ٕتُ ْٚ ًْٕيـ  َّٕ , ؾ٘

فْٚ, ٕرى بسٓوفٜ ٍٕز افق ٛ, ؾحْٔام ٕتٖمَّل ذم أحوا ًٚ, حٚصٚ, وٓ تتًجَّ ق إػ أذهْٕٚٚ أنَّ ذم اهلل صٔئًٚ ظٚرَ ء, وٓ ُيُّن أن يتىرَّ

من, ؾْحن موفودون   .بُّل ِصٍٚتْٚ اجلوهريٜ, وضبٚئًْٚ افتي ٓ تٍْهل ظّْٚ -ذم ٍٕس افوؿٝ  -ؾرؽم أنَّ وجودٕٚ جًِْٚ ٕحٔٚ ذم افزَّ

ً ظٚرًَٚ , وهُذا ًتزه أمرا ٚئن مٚ, ٓ يوجد ذم اهلل رء ُيّق فْٚ أنٕ  ٍٚت افىَّبًٜٔٔ اجلوهريٜ ُف ٓ توجد , أو حتى مٚ ُيَْسٛ إفٔه, وافهِّ

ٍٚت افُٚمْٜ ذم جوهر ـل ـٚئن. وإذن, مٚ هي ادُٕٜٚ افتي ؿٚئّٜ بذاَّتٚ , وذفك ـام ٕرى ذم اإلٕسٚن أو ذم أي ـٚئن آخر, ؾٓذه افهِّ

ٓٚ حََٜٔ  َِّ َّٕه ذم اهلل ٍٕسه ؟  شظدم افِوٓدة»شوف حتت ِصٍٜ »هل هي رء ـٚئن ذم ضبًٜٔ اهلل و وجوده اخلّٚص ؟ وـام يَول أوئلك إ

د  ιδιον)ذم اهلٚمش = خّٚص أو ذايت  ٔبهلل ا شذاتٜٔ ًٚ ظن افتَّجسُّ ٜ ذم ذح افثٚفوث ظْد أبٚء, ويستخدموهٚ أجو من افُِامت اهلٚمَّ

ٍٜ شتهر ُمتِّّٔزة ظْد صٚحبٓٚ,ιδιον σωμα شجسده اخلّٚص »بَوهلم  ٕنَّ افقء افذي يْتسٛ إػ رء آخر,  (, إذًا, ؾٓذه افهِّ

م ؿٚئ ً ظن افذي يْتسٛ إفٔه, وهُذا َحَسٛ مٚ تَوفون, تهر ضبًٜٔ أب افبسٔىٜ وذم ٍٕس افوؿٝ فه ؿوا ًٚ ُمتِّّٔزا م بذاته, ُيًتز صٔئ

بٜ, بٚفِّْسبٜ فٍّْٓٚ ظن أب, وظن  َـّ ُِٜٔ هلٗٓء افْٚس أي اهتامم,  .شؽر ادوفود»ضبًٜٔ ُمر ًُٕر الُّٜ افنَّ ْتبه إػ وجيٛ أن ٓ  بلٕ 

ب افذي َوفََدهـِامت ادُخِِّص افذي يًر ًٚ » بل شاّمه من أجِْٚ, شؽر موفود» وآبن مل يُسمِّ أبٚه أبداً . ف جٔداً ضبًٔته وضبًٜٔ ٔا  [.شأب

 ادهدر افذي ٓ يوجد ؿبِه رء ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ب]. 81, 80صـ -إول  , اجلزءِحوا , وافذي ُوفَِد من وادهدر افذي ٓ يُوجد ؿبِه رء هو ٔا

, من الٚرضداد افُٚئْٚت ادخِوؿٜ الٚصِٜ ظذ وجودهٚ بٚفوٓدة داخل افزَّ وهذا آبن فٔس ذم ظِ بًٜٔ ٕدظوه آبن. هذا ادهدر بٚفىَّ 

ب من جِ   وافذي يُسٚويه ذم ـل رء مٚظدا حََٜٔ, وهو ؿٚئٌم ذم أب أزفًٔٚ, ورإٜٜٔ افُّْ ٜٓ ضبًٔته اخلٚصَّ وهو فٔس أؿل صٖنًٚ من ٔا

ة» ٓ  ُتْٚشٛ إٓ اهلل أب وحده, شإبوَّ َُ ٚ افرُّ . وأمّ افتي َّٕ  ,سدُ وح اف ُُّْٔك أن تؼحه هُذا: إ ه إسُٛ من ضبًٜٔ اهلل أب ؾ

ٍَس افذي خيرج من أؾواهْٚ ويدُ  من  ـّل  أنَّ  ,طِْ وبدون َخ  ,وحَُ , وهُذا ُتالحظ بوُ ودٕٚ اخلّٚص ُج ظذ وُ  ّل بٚٓبن, وذفك مثل افَّْ

ّل  ,تسٚويٜ ذم اجلوهربًٜٔ افواحدة ادُ وذفك ذم افىَّ , ٜ بهإؿٕٚٔم افثالثٜ فه مٔزته اخلٚصَّ   [.افُٚئْٚت وادسجود هلٚ من ؿِبَلـ 
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 ادوفود خيتِف ظن ؽر ادوفود ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .81صـ -زء إول , اجلِحوا

ة و وَوح, ومن ادُستحٔل إرمٔٚ: ّل ُؿوَّ ُُ َٝ ب ّ َِّ ََٛأن يُون فْٚ رؤيٜ أخرى خُتٚفِف ذفك.  فَد تُ م يَوفون إنَّ َف  شؽر ادوفود» وفَُّْٓ

ب د ضبًٜٔ اهلل ٔا وفٜ أنَّ فالبن ضبًٜٔ أخرى, ُُيدِّ ُٓ ّل ُش ُُ َِّم به أنَّ ادوفوهذا مًْٚه وب  ود خيتِف ظن ؽر ادوفود., ٕنَّه من ادُس

َّٕه إذا ـٕٚٝ ِصٍٜوٕحن شَْول هلم يٚ أظّزاءي,  ـرفُّس: د ضبًٜٔ آبن شادوفود» إ ؾ٘نَّ آبن ذم هذه الٚفٜ شُٔون من ضبًٜٔ , حُتدِّ

ٚشدة ظن , وبٚفتٚيل ؾٓو ؽريٛ ظن جوهره. ومٚ ظواؿٛ ذفك ؟ شتُون افًواؿٛ جرائم صًبٜ جدًا, وآراء ؾأخرى ؽر ضبًٜٔ أب

 جوهر آبن افوحٔد.

 شوء إدب مع ادُخٚفِف ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .83صـ -, اجلزء إول ِحوا

ر اهلل افَيءوأمٚم هذا ] ٍا ّق, أمهٜٔ أن يهّٝ اإلٕسٚن أمٚم أ ًُ  [.ٕستىٔع أن ٍٕٓم, وب

 من ِخالل مٚ ُئِّّزه مًِرؾٜ افّْوع ◄

َِٕهل ـرفُّس:]. 88, 87صـ -, اجلزء إول افثٚفوث ِحوار حولـرفُّس اإلشُْدري:  ْٚ ٓ ُيُّن أن  َّٕ ُٝ إ إػ تًريف  ـام َشبََق وؿِ

, ٕنَّ مْه يْىِق الديٞ  وذفك ٕنَّ مًرؾٜ افّْوع تتّم من خالل مٚ ئُِّّزه )ظن ؽره(صحٔح ٕي جوهر من خالل آختالف ؾَط. 

َُٕىٜ إىالق ادُتسٚبَغ حتى ٕهل  وا بجٍٓل ظذ أنَّ فٍظ ـام من  ُيُّن  شؽر موفود»إػ رؤيٜ واَحٜ. وظذ هذا إشٚس, ؾ٘ذا أسُّ

ح َِّ ُُن ُهْٚك وٓدةفْٚ إمر, ؾِن ٕجد اختالف )داخل افّْوع(,  أن ُيو بر يًْي أنَّه مل ت ًُٕىي هلذا , ؾرؽم أنَّ هذا افتًَّ  َّٓ وفُن جيٛ أ

ّل هذه إمهٜٔ برـ  ٓم, . وفُن ؾٔام خيافتًَّ , هُذا ببسٚضٜ وبدون متٔٔز. وفُن هذا خيرج بْٚ فّْوعشٔستخدمون افٍِظ ـتًبر ظن اهُّ

ٔٚؿٜ,  ِِّ ُٕىبِّق ظذ اهلل ِصٍٜ افّْوعخٚرج ُحُدود ادْىق واف ُحٚول أن   ٕ ٚ ٓ  يوجد ـٚئن آخر ُمسٍٚو فه أو شٚبق ظِٔه, وذفك ٕنَّْ . بْٔام

جًِه ٕوظًٚ , وذفك َحَسٛ رأهيم, ؾسوف يُون ٕوع ٓ ؿّٜٔ فه بٚفِّْسبٜ فْٚ, شادوفودؽر » وهو, وفٍْرض أنَّ اهلل يْتّي إػ ٕوع مٚ ُدمْٕٚ 

ُروق بْٔه وبغ إنواع إخرى ٍُ ؾام افٍِٚرق , يْحك ذم أنَّه ُييٓر فْٚ أنَّه مل ُيوفَد شؽر ادوفود» ؾ٘ذا ـٚن دور فٍظ. بدون آهتامم بٖمهّٜٔ اف

ب وآبنافذي ُيُّن أن يُيٓره بغ  ِّه, فو ـٚن آبن ذم مُٕٜٚ أؿّل بسبٛ ـوٕه موفودًا. ٔا  [.أنٚ ؽر ؿٚدر ظذ ؾٓم ذفك ـ
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 ادوفود وذاك افذي َيِِد ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ثر ذم أذهٚن افّسٚمًغ )ـرفُّس( ]. 90صـ -, اجلزء إول ِحوا ُٕ  ْٚ َّٕ َِّم ظن أب, ؾ٘ حْٔام ٕتُ

د ؾُِرة وجود ـٚئن موفودأؾُِرة آبن,  جِٛ إػ إذهٚن ذاك افذي , وافًُس صحٔح, ؾحْٔام ٕذـر افُٚئن ادوفود, ي جُمرَّ  ٕ َّْٕٚ ؾ٘

 [.َيِِد

ٚئي جلوهر اهلل ◄  افتًَّريف افِّْٓ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .91صـ -, اجلزء إول ِحوا

ٛ  إرمٔٚ: ََ ًٚ بٚفِّْسبٜ هلل ؟, َحَسٛ رأجك, ٓ يشؽر ادوفود»إذن, َف  ًْي صٔئ

بر ظن حََٜٔأبدًا, يًْي افُثر,  ـرفُّس: ِّٜ وحدهٚ ِصٍٜ افتَّحديد, شظدم افوٓدة» وذفك فِتًَّ ْسٛ هلذه اُف أو  وفُن ٓ جيٛ أنٕ 

ٚئي جلوهر اهلل ريف افِّْٓ  .افتًَّ

 وجٜٓ ٕير واؿًٜٔ وأب ؽر موفود

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ٛ  :إرمٔٚ]. 91صـ -ء إول , اجلزِحوا ََ ًُٕىي َف ن ذفك, وشوف ٓ  ُُ ؽر »شَٔوفون, فٔ

درة ظذ تًريف اهلل أب,  شادوفود َُ َّٕه يًُزِّ ظن جوهرهاف ون ذم افَول إ م يستّرُّ , شادوفود» خيتِف ظن شؽر ادوفود» وبام أنَّ , وفَُّْٓ

ب ي إػ آختالف ذم اجلوهر., ؾ٘نَّ آبن ذم هذه الٚفٜ فن يُون من ٍٕس ضبًٜٔ ٔا  [ؾ٘نَّ اختالف ادًٚين افتي ُتًىي فألفَٚب يٗدِّ

 ِصٍٜ تُدّل ظذ اجلوهر اإلهلي ◄

ُٝ ترى أنَّ ذفك صحٔح, ؾِْبدأ ذم خوض ِؽامر  ـرفُّس:]. 92صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  مٚ دم

بر أن َٕول إنَّ ادوَوع.  َّٕه جلٓلـ  , وأظتَد أنَّه شٔوجد َمْن يُرّد ظذ محٚؿَّٚتم بوحُٜ شٚخرة. هو وصف جلوهر اهلل شؽر ادوفود» إ

ّل مٚ هو  شؽر ادوفود»ؾ٘ذا ـٚن تًبر  ّٜٔ ؽر ادوفودة ذم افًٚمل, ؾ٘ذن,ـ   شؽر موفود»يهف جوهر اهلل, وإذا ُوِجَد آٓف افُٚئْٚت ال

ًٚ جلوهر اهلل, أو بُالم آخر,  [هي وصف جلوهر هذا افُٚئن. شؽر موفود»تهر ِصٍٜ  ُيًتز وصٍ
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 حِٚجز أمٚم ضبًٜٔ آبن ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  م جيٛ أن خيجِوا من جِٓٓم حْٔام وفذفك, )ـرفُّس( ]. 93صـ -, اجلزء إول ِحوا ؾَّ٘نَّ

ََٛ رفُّس مٚ ُيريد أن يَوفه ُهْٚ بَوفه ؾٔام بًد أنَّ )ذم اهلٚمش =  هو يًُزِّ ظن جوهر اهلل شؽر ادوفود» يَوفون إنَّ فَ يسـ  ح افَدِّ َِّ ُيو

ب شؽر ادوفود» َّٕه يُّثِّل جوهر اهلل, ُيًزِّ ظن أؿْوم اهلل ٔا حٚجز أمٚم ضبًٜٔ آبن(, وفُن ٓ َٕول إ ويْبحون به َّد , ويرؾًوٕهـ 

ظون أنَّه واَح,  . ؾْحن ٓ ٕرى أبدًا ذفك آختالف بغ أب وآبن,ظَٚئد الق  -ٓ يًُزِّ  شؽر ادوفود» مٚ دام فٍظافذي يدَّ

ب  بر أخر. أـثر من أنَّه مل ُيوفَد -بُخُهوص ٔا ََِّبغ )ؽر . أـثر من أنَّه ُوفِدَ , بُخُهوص آبن, شادوفود» وٓ افتًَّ وبَوهلم إنَّ اف

 [وح.َُ وُ ادوفود وادوفود( مُهٚ جوهران, ؾ٘نَّ ـالمٓم هذا يَْهه اف

ون اهلل بٚٔب ؟ ◄ ُّّ  حٚذا ُيس

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  م يَوفون  :إرمٔٚ]. 94صـ -, اجلزء إول ِحوا أ وأؿول إَّنَّ هذا هو اخلََز افّسٚر. وفُِّْي أتجرَّ

ب ٕنَّه خٚفقٍٕس افقء,  ون اهلل بٔٚ ُّّ م يُس ّل إصٔٚء, َّٕنَّ ًَ , وٕنَّه مهدرـ  , وذم ـّل إحوال شوف َدم إػ افوجودوخٚفَٓٚ من اف

َِّم أن يَوفوا ذم صِواَّتم  م تً ت»يَوفون إَّنَّ ّوا  [.شأبٕٚٚ افذي ذم افسَّ

 أٌب حََٔي وابٌن موفوٌد حََٔي◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .95صـ -, اجلزء إول ِحوا

ًٚ ـٖبْٚء, وفُن افُالم  إرمٔٚ:  ـثر ذم هذا إمر وؽر ُمٍٔد.ٕحن ٕدظو اهلل أب

 .وٓ ابن حََٔي, فن يُون ظْدٕٚ أب حََٔي, وفُن بدون وافد وموفود ـرفُّس:

ُٝ بذفك,  إرمٔٚ: ًٚ, إذا متسَّ م شَٔوفون فِْدُع اهلَل أب ٌُِّٜمٚ تَوفه صحٔح, وفَُّْٓ ه رضورة اف بٛ حُتتِّّ  .وافسَّ

ُُن أبًٚ حَ  ـرفُّس: ب إن مل ي   َسٛ افىَّبًٜٔ !من أجن فه بَِٛ ٔا

ّوات وظذ إرضـل  ◄ ة ذم افسَّ  أُبوَّ

افذي ٓ ُيرجع مبدأ أجن شْوع إذًا افىُّوبٚوي بوفس  ـرفُّس:]. 96صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري: 

ة إفْٔٚ هه هلل الََٔي افواحد, أب. وٓ إػ أي من ادخِوؿٚت, إبوَّ ة ذم »وفْستّع حٚ ـتبه فتًِّْٔٚ: , وفَُّْه خُيهِّ ل ُأبوَّ افذي مْهـ 

ّوات وظذ إرض ن ؾُرٕٚ. (15/  3)أؾسس  شافسَّ ُّٕرِّ ُٕجٔبٓم, وبذفك   [. ُٓبّد أن 
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 ؽر ادوفود وٍٕي افوٓدة ! ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .97, 96صـ -, اجلزء إول ِحوا

ن ذفك ُمْذ افبدء, ذم ليٜ ُمًَّْٜٔ زمْٜٔ, مع افوؿٝش ؽر موفود» صٚر اهلل لهه هو أيت: يٚ إرمٔٚ, مٚ ُأريد أن أظرؾ ـرفُّس: ُُ , بْٔام مل ي

 ُمْذ افبدء ؟ش ؽر موفود»أم أنَّه 

 وأي ـالم آخر شُٔون رضب من افٌبٚء.ش, ؽر موفود» ُمْذ افبدء هوًٕم,  إرمٔٚ:

د أنَّه مل ُيوَفدهل جُم ؟ ش ؽر ادوفود»إذن, مٚذا تًْي ـِّٜ  ـرفُّس:  , أم مٚذا ؟رَّ

ٚ تًْي أنَّه مل ُيوّفد إرمٔٚ:  .واَح أَّنَّ

ورةمٚذا يدؾع  ـرفُّس: ه ظذ هذه افهُّ ََٛ أي صورة أب, اهلل افذيٓ  بدايٜ فه أن جيًِْٚ ٕرا ي هُذا ؟ ؾ٘ذا ـٚن َف ِّّ ؽر », وحٚذا ُش

ن هُ ش ادوفود ُُ هو أب افذي مل َيِِد ْٚك أي ـٚئن موفود ُينٚرـه افوجود, وٕنَّه َحَسٛ ـالمٓم, ُيّثِّل ضبًٔته ؾًاًل, وهذا ذم وؿٝ مل ي

ب, ؾبٚدَُٚرٕٜ, آبن ْن يُون ٔا َّ ِ ٚئْٚت موفودة ؟ش, ؽر موفود» ب ُُن توجد ؾٔهـ  ٍٝ مل ت م شَٔوفون إنَّ افُٚئْٚت   ذم وؿ وٓ أظتَد أَّنَّ

ِـّد وؽر ادوفود ؟! ؾ٘ذا ـٚن اهلُل دائامً ؽر موفود, ٕنَّه دائامً آب,  ادخِوؿٜ ظن ضريق افوٓدة تتنٚرك مع اهلل إبدي َّْٕٚ ٓبُّد أن ٕٗ ؾ٘

ب , وافذي ظذ صورته اؽتْٝ ٍٕوشْٚ, وافذي أؿهد آبن افذي هو ـٚئن بٚفوٓدةش, ؽر موفود» وجود ذاك افذي بسببه ـٚن ٔا

ًٜ بٚٔب إظذ, صٚهبْٚه بٍوٚئل افتََّوى, وُدظْٔٚ ٕحن آبٚء ٕوٓدٕٚ  َورُمنٚهب  .وذفك ٕنَّ إصول شٚبَٜ دائامً ظذ افهُّ

ؾضـالم أبٚء ه ◄ بُول أو افرَّ َُ  و افٍٔهل ذم اف

ك )ـرفُّس( ]. 98صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  تّسَّ يسغ ُٓبّد فْٚ أنٕ  ة وبُحٛ بٖؿوال آبٚئْٚ افَدِّ وَّ َُ ب

نسك ذم ؾُِر ظْٔد وبربري, وٓ حٚجٜ فْٚ أن ٕتسذَّ بآراء ؽريبٜ, افتي بال ظٔٛ ٍُِرأو أنٕ  ّد جمد  , هذا اف َِ افزبري هو افذي يْبح 

ِم»آبن افوحٔد, وافذين  ّد اهلل بٚفيُّ َِ َِّّوا  يسغ ادًروؾغ وافوـالءؾ٘نَّ آبٚءٕ( َحَسٛ ادُتوب. 5/  74)مزمور  شتُ إمْٚء  ٚ افَدِّ

ر خُمِِّهْٚ ٍا ٕ ,ٝٔ جٚل ذائًي افهِّ ََٛ, هٗٓء افرِّ ِّٜ تًْي فِذين ٓ ُيًزِّ ظن جوهر اهلل أب شؽر ادوفود» رأوا أنَّ َف ـ  , فَُّْٓٚ

ٚ مُتثِّل جوهر اهلل. يسًّوَّنٚ أنَّه مل حتدث وٓدة. وٕحن ًٕسف أنَّ هذه افُِّٜ ُتًزِّ ظن أؿْوم اهلل أب,  [وفُن ٓ َٕول إَّنَّ

ٍٚت افُِٚمْٜ واجلوهر ◄  افهِّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ٍٚت افُٚمْٜ ذم ـٚئن أو افهِّ  ,إصٔٚء افًٚرَٜ إنَّ )ـرفُّس( ]. 99, 98صـ -, اجلزء إول ِحوا

قء ؿٚئم بذاتهمٚ,  ـ  توفَُّْ , ٓ ُيُّن أن تًُتز ٚهر, موجودة ـقء ؿٚئم بٍْسه, ٛ افيّ َس . ؾٓي َح سٚهبٚ فٌرهٚٓٚ موجودة بسبٛ ٕا

فٔسٚ أمرين ؿٚئّغ  شؽر ادوفود»و  شادوفود». وهُذا ؾ٘ن بل هي تْتّي إػ ضبًٜٔ أخرى, ٜ هبٚٓٚ ذم افواؿعٓ  متِك ضبًٜٔ خٚصَّ وفَُّْ 

ران فْٚ ببسٚضٜ إن ـٕٚٝ هْٚك وٓدة أم ظبذاَّتام مثل إؿْوم,  ِٓ  [. دم وٓدة )هلذا إؿْوم(وفُْٓام ُيي
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ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  َول هلم أيت, وهو ـالم ُمْٚشٛ جدًا:  ـرفُّس:]. 100, 99صـ -, اجلزء إول ِحوا وحٚذا ٕٓ 

ب شؽر ادوفود» فٍْسض أنَّ  بٚئع , وهي ُمٍْهوأنَّ هذه افىَّبًٜٔ ؿِٚسة ظِٔه ؾَط, َحَسٛ مٚ يَوفون, هو جوهر اهلل ٔا ًٚ ظن افىَّ ِٜ متٚم

ّل جوهرإخرى,  ّل افُٚئْٚت, ويُون اهلل بٚفتٚيل ُمتًٚفًٔٚ ظذـ  ٚ وظذـ  ُفد, وأَّنَّ ر أنَّ افُٚئْٚت ؿٚئّٜ ظن ضريق افتَّوا َـّ . وجيٛ أن ٕتذ

ًٚ ظن ضبًٜٔ اهلل,  ٜ هبٚ, ورؽم أنَّ ضبٚئع هذه ادخِوؿٚت خُمتٍِٜ متٚم إذن مٚذا , ٓدةٓ  ظالؿٜ هلٚ بٚجلوهرؾ٘نَّ َظَدم افوِ متتِك ضبًٜٔ خٚصَّ

ٍٚت اهلل أب ذم َموُفوده افذي َوَفده, أؿهد آبن افوحٔد, ؾٚٔب هو الٔٚة يرة ظن وجود ِص شَٔول هٗٓء افْٚس ذوِو ادٔول افؼِّ 

ًٚ هو الٔٚة وافُّْوافُّْ ُّ ور واإلهل الََٔي, ور واإلهل الََٔي, وهُذا آبن أجو ُ  دجرَّ وذفك فٔس ب وفُن  ,نٚرـٜ )مثل افبؼ(اد

ٛ  .سٚويبًٜٔ وافتَّ بٚفىَّ  ََ ذم خُمٚضرة  ٕنَّ هذا ُيدخِْٚؾَط,  شؽر ادوفود»هل ؾّٓٝ إذًا اشتحٚفٜ إرجٚع ِصٍٚت افالهوت افّذاتٜٔ, إػ َف

ٍٜ ٜ تًود إػ , بُحُم وجودهٚ ذم الٔٚة بدون وٓدة ؟ ؾٓذه آظساف بٖنَّ ـٚئْٚت أخرى ؽر اهلل متِك هذه افهِّ ٍٚت اخلٚصَّ افهِّ

بًٜٔ,  ًٚ فَوإغ افىَّ ؽر » وهُذا ؾ٘نَّ ِصٍٜ. ؾ٘نَّ أب ُيُّْه أن يَْل ضبًٔته إػ أّي صخصأب, بُوٕه هو اهلل. وهُذا, و ِوؾَ

ر ؾَط, فٔسٝ هي جوهر اهلل شادوفود ِٓ ب مل ُيوَفد, ـام َشبََق وأذُت , بل هي ُتي ٚئ, أنَّ ٔا م ؿ  [.م بذاتهإذ فٔس هلٚ ؿوا

 ص آظساَٚت ظذ مٍٓوم افوٓدةحْ ؾَ 

ًَِِّٜ توجد ؿبل ادًِول ◄  اف

َّٕك إذا  إرمٔٚ:] .100صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ين ُربَّام شَٔوفون فْٚ: إ هذا صحٔح, وفُنَّ ادُوٚدِّ

َٝ إنَّ آبن افذي هو ـٚئن بٚفِوٓدة, ينسك مع اهلل ا َّٕه ـٚئٌن دائامً مع أب, ُؿِ د ذم أن تَول إ َّٕك فن تسدَّ َّٕه مل ٔب ذم اجلوهر, ؾ٘ وإ

ٔه ظٚدًة بٚفِوٓدة ِّّ ُس رُّ افذي يُهٚحٛ مٕٚ  َِّٜ توجد ؿبل ادًِول. ُيوفَد بدون افتٌَّ ر أنَّ افًِ ُِّ ٍُٕ , وأنَّ ضبًٜٔ افذي َيِِد بْٔام ادْىِق يًَُْْٚ بٖن 

ستبًد ؾُِرة  يِحَٓٚ تٌٔر مٚ, بسبٛ ل ُجزًء من ضبًٜٔ افذي َيِِد. إذن, جيٛ أنٕ  ُِّ ِوٓدَّتٚ فُِٚئن افذي ُيوفد مْٓٚ, ٕنَّ ادوفود ُين

ٚ تًْي تٌٔراً ؿد َدَخَل إػ افىَّبًٜٔ اإلهلٜٔ افتي تسّو ظذ ـّل تٌٔر. بًٜٔٔ افبؼيٜ من أذهْٕٚٚ, َّٕنَّ  [افِوٓدة افىَّ

ًَِِّٜ وادًِول ◄  اف

ر حول افثٚفوثإلشُْدري: ـرفُّس ا  .102, 101صـ -, اجلزء إول ِحوا

ِّتّي  ـرفُّس: َِّٜ» ٓ أظرف من أجن جٚء هٗٓء ُب ُِول» و شافًِ شٜ. شادًَ تُٛ ادَُدَّ ُُ م وجودهٚ ذم اف ظون أَّنَّ م شٔدَّ , ؾام وٓ أظتَد أَّنَّ

 افذي شَٔوفوٕه ذم هذا إمر ؟

, وإنَّ َمْن َيِِد ٓ ُيُّن أن َيِِد شادًَُِول» من, ومن حٔٞ افٍُِر, أؿدم من حٔٞ افوجود شافًَِِّٜ» إنَّ فَد شًّتْٚ َٕول ُمْذ ؿِٔل  إرمٔٚ:

مون هذه إؾُٚر بنٍُل ُمزيَّف,  ٕنَّه جٚء , وأنَّه ذم ادرتبٜ افثٕٜٚٔ, فُي ُييٓروا أنَّ آبن أؿّل من أببدون أَخم وتٌٔر. وُهم ُيَدِّ

 ً را ظون بٚضاًل أنَّ افِوٓدة من اجلوهر فٔسٝ أصِٜٔ.رون بنٍُل ؿٚضٍع أنَّ افِوٓدة حََٜٔٔوهُذا ُيُْ, ُمتٖخِّ  , ويدَّ
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 اخلَِْق وافوٓدة

 أب هو شبٛ ـْٔوٕٜ آبن ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .102صـ -, اجلزء إول ِحوا

ٗال:  ـرفُّس: ِوا وُيًىوٕٚ إجٚبٜ ظن هذا افسُّ  هل دور أب هو دور؟  ـْٔوٕٜ آبن ششبٛ» َتًْون بٖنَّ أب هوهل أنتم مُ ؾِٔتٍوَّ

؟ أم شَٔوفون مًْٚ أنَّ ادوفود ؿد خرج من جوهر أب بّٔالد  افذي أحَض آبن إػ افوجود مثل بٚؿي اخلالئق ادهْوظٜ شافّهِٕٚع»

 حََٔي ؟

م ظْدمٚ يَوفون إنَّ اهلل ؿد هو افُٚئن افًئم افبسٔط ذم جوهره,  , وإذؾٓذا مًْٚه أنَّه خٚفق, أن يُون اهلل أبًٚ َحَسٛ رأهيم,  إرمٔٚ: ؾَّ٘نَّ

ََِق , َوَفدَ  م يَهدون بذفك أنَّه ؿد َخ ُٓ ُُن ؾًِل افِوٓدة هو ؾًِل اخلَِْق. ؾ َّٕه مٚ مل ي ؾٓذا جيًل افُٚئن افبسٔط ـٚئًْٚ , وُيُّن أن يَوفوا إ

بًٚ  َـّ  .ُمر

 آبن ُينِٚرك ظرش اهلل ◄

ر حول افثٚفوثْدري: ـرفُّس اإلشُ َّٓ ُٕون ظٚدمي الِ  ])ـرفُّس(. 109صـ -, اجلزء إول ِحوا ٍِ  ّس جيٛ أ ُر مثل هٗٓء واف

وا إػ م ُدظُ , وأخرون خيدموٕه, َّٕنَّ ؾٚٓبن يُنٚرك ظرش اهلل. بغ ادخِوق وادوفود ,وؾٚرؿًٚ ظئامً  ,ْٚك مسٚؾٜ ـبرةهُ  ؾ٘نَّ افْٚس, 

 [ا ٕخِط إمور افتي هي واَحٜ متٚمًٚ وٓ تَبل اخلِط ؟ق, وحٚذِْ افوجود بٚخلَ 

رُّ   افوٓدة وافتٌَّ

َِّّْٚه بٚإليامنظَ  ◄  َدم ؾَْحص مٚ تس

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .113صـ -, اجلزء إول ِحوا

ة أخرى, ظذ مٚ أُطّن,  إرمٔٚ: م شوف يتسٚءفون مرَّ حٔح, وفَُّْٓ ب ظْدمٚ َوفَدَ ظن ـٍٔهذا هو افتٍَُّر افهَّ , حٚذا مل ُيِهْبه رء ٜٔ أنَّ ٔا

ّل إحوال؟  أو إٍهٚل جزء مْٓم ظْٓم, مثل افتَّجزئُٜمّٚ ُيدث ذم افًٚدة فِذين يِدون,  َِّٜ أؿدم من ادًِول ذمـ   ؟وـٔف ٓ تُون افًِ

ٌٛ فٌِٚيٜ يٚ إرمٔٚ ـرفُّس: ِهل إػ ُظَّه, هذا أمٌر صً ٓل أنٕ  ح, أمٌر فٔس شٓل ادْٚلوهو , وفٔس من افسَّ , حتى فَِٚدرين ظذ افؼَّ

َْل ًَ وؿد َوَفَد آبن بٚلََٜٔ , ؾٚهلل أب, وَمْن هو ؾوق افُالم, ٓ ُيُّن ذحه بٚفُالم, ٕنَّ افًَل ٓ يستىٔع أن يُدِرك َمْن هو ؾوق اف

ْٚه بٚإليامن, من جوهره اخلّٚص  َِّّ شٜ ادوحى هبٚ من , وهذا تس تُٛ ادَُدَّ ُُ ّل مُٚن اهلل أبواف ر ذمـ  ـُ . وأظتَد أنَّه وأنَّه َوفَدَ , اهلل تذ
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ْٚه بٚإليامنجيٛ أن ٓ ُٕون ُؾُووفٔغ أـثر من ذفك,  َِّّ ر حٚ تس ٍَْحص ادُتٓوِّ ُجِٚزف بٚف  ٕ َّٓ سًى , وأ  ٕ وذفك ٕنَّ افذي من اإليامنٓ 

 .بٚمتالـه بىُُرق ُأخرى

 ٜ افِوٓدة اإلهلٜٔ تٍوق ـّل ظَلـٍٔٔ ◄

ر حول افثٚفوثرفُّس اإلشُْدري: ـ جيٛ أن َٕبل افّرأي بٖنَّ اهلل هو أب, وأنَّه )ـرفُّس( ] .114, 113صـ -, اجلزء إول ِحوا

َّهٓ  خيىُر ببٚل إٕسٚن أن يسخر من أوئلك افذين . ٕنَّه ؾوق ؿُدرتْٚ, وفْسك ـٍٜٔٔ ذفكَوَفَد,  ٍٜ  -وأظتَد أن ق ح -بِحُّ َِّّوا بٚفتٍَّوُّ ٚ ش

ّل ظَلٍ . وهُذا, هو أظذ مْٓم ًرؾه من اهلل افذي أظِن ظن افِوؽوس ٕحن ًٕرف أنَّ ـٍٜٔٔ افِوٓدة اإلهلٜٔ تٍوقـ  . وهذا ُيُّن أنٕ 

بح, من افبىن»افذي خرج من ضبًٔته, هُذا:  بر  (3/  109)ادزمور  شوفدتَُك , ؿبل افهُّ يُدّل ظذ أنَّ آبن ُوفَِد , شمن افبىن». وافتًَّ

ر جوهر أب بٚفىَّبًٜٔ من ـْ بح». وهو تنبٌٔه مٖخوٌذ من حٔٚتْٚ افٔومٜٔ. وأّمٚ ذِ َّٝ ذم , شؿبل افهُّ ؾٓذا يُدّل ظذ أنَّ ظِّٜٔ افِوٓدة ؿد مت

وضٍ  ُّ ًُٛ ؾّٓه, ُؽ ي يه ٍّ بٚب افُثٔف.وبنٍُل   [, مثِام ُيدث ظْدمٚ ٓ يرى صخٌص رًء مٚ بسبٛ افوَّ

 أب افذي ٓ بدايٜ فه ◄

امء, أي ؿبل )ـرفُّس( ] .114صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثس اإلشُْدري: ـرفُّ  إنَّ آبن ـٚئن ؿبل وجود إرض وافسَّ

ٓٚ, وهذا ذم رأجي أمٌر بدهيّي,  ِّ م, ؾٚٓبن َخَرَج من أب افذيٓ  بدايٜ فهاخلَِٜٔ ـ ْٓ ٍَ  [.وؿد ُوفَِد بنٍُل يٍوق اف

وريٚت افتي خيوع هلٚ ا ◄  فبََؼ افَضَّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .117صـ -, اجلزء إول ِحوا

بًٜٔ, َحَسٛ إيامْٕٚمتٚمًٚ, وفُن فٍْحص ـٔف ُيُّن أن يتّم ادٔالد,  إرمٔٚ: َِّٜ ٓ , بدون تٌٔر ذم افىَّ ََول بٖنَّ افًِ وهل من ادُُّن اف

ُِول  ؟ توجد ؿبل ادًَ

َِّق أمر افِوٓدة بٚهلل, ؾِٔس ُهْٚك أي تٌٔر أو دمزئٜ من أي ٕوع, بٚفّتٖـٔد فٔس ُهْٚك وجود شٚ ـرفُّس: ٕنَّ بق من أّي ٕوع, وحْٔام يتً

ورات افتي خيوع هلٚ افبََؼ  عاهلل ٓ خيو َٛ أن َٕول فَِضَّ َِّّْٚ ظن ذوي إجسٚد, َوَج َمن. ؾ٘ذا تُ , ومْٓٚ افتَّجزئٜ وافِوٓدة ذم افزَّ

م ُهم افذين خيتزون ذفك, من الٚرِض. إَّنَّ م حمُومون بٚفزَّ ًٚ َّٕنَّ , وأجو ًٜ فِتٌَّرُّ َِ   ٕنَّ ضبًٔتٓم خٚ
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 افِوٓدة وـْٔوٕٜ آبن ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .118, 117صـ -, اجلزء إول ِحوا

ــٚ( ـ ـ ــ خون أوًٓ ظــــــن  )إرمٔ ــهوفُــــــن شــــــوف يســـــٖـ ـ ـ ــزء مْــ ـ ـ ــل جــ ـ ـ ق أو يٍِْهــ ــزَّ ـ ـ ـــدون أن يتّــ ـ ــوهره بــ ـ ـ ــن جــ ـ ـ ــد أب مــ ـ ـ ــ ـــف َيِِ ـ ــٚ  ,ـٔــ ـ ـ مــ

ــه ـ ـ ـ ًٚ بذاتــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ـٚئْــ ـ ـ ـ ًٜ فُٔــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهر أب حََٔــ ـ ـ ـ ــن جــ ـ ـ ـ ـَرَج مــ ـ ـ ـ ـ ــد َخــ ـ ـ ـ ــن ؿــ ـ ـ ـ ـــــــٗال افثـــــــٚين:  دام آبــ ــد ؟ وافسُّ ـ ـ ـ ـ فِـ ر فِوا ــوَّ ـ ـ ـ ـــف ٓ ٕتهــ ـ ـ ـٔــ

ًٚ ظذ ادوفود مْه  ؟ وجودًا شٚبَ

ُِّٗم, وؿِبه يًّل إثامً فٔهْع ٍِٕٚؿًٚ » ـرفُّس: م بٚف َِّ َِّئٔم يتُ إذا  -جِوا من ذِـره ؾام ـٚن يْبٌي أن خي,  (6/  32يَول افَّْبي )إصًٔٚء ش اف

م يٍرَون ُؿُٔوداً ظذ ذات افىَّبًٜٔ اإلهلٜٔ. ٕجدهم يتبٚهون به بٌبٚء ؽر مٍٓوم -ـٚن فدهيم ِحّس شِٔم  ُٔود هي ؾَّ٘نَّ َُ . وهذه اف

م وٓ تُ  َٓ من, وفُن من إؾول أن ٕستوظٛ أنَّ هذه افِوٓدة ٓ ُتٍ ر فِِوٓدة ذم افزَّ ق وآَىرا وَصف ـِوٓدة بؼيٜ, افتََّسٔم وافتَّّزُّ

من, ؾٓو بال بدايٜ وٓ َّنٚيٜ وٓ زمْي, ؾٓو ـٚئن, وهُذا افذي ُوفَِد مْه ـٚئٌن  ٕنَّ آبن مًه, ٕنَّهٓ  جيِٛ افَول إنَّ اهلل ؿد َوَفَد ذم افزَّ

ُْور هن, أذقـ  ب, وذفك بنٍُل يٍوق افذِّ فِ وهذا تمَّ ذم جوهر ٔا ًٚ , ؾِم يتّم ذفك ٕتٔجٜ إَسٚم افوا َّٓ فُٚن آبن خُمتٍِ د أو دمزئته, وإ

 ,ٍٜ ٍٜ ؽر جسدي  .ٓ ختوع فيُُروف افِوٓدة اجلسديٜ افتي يهٍوَّنٚظن أب افذي َوَفَده, ؾٓو ُوفَِد بىريَ

 ؿوإغ إجسٚد افبؼيٜ◄

َِ إذا اظتزٕٚ أنَّ ضبًٜٔ  ـرفُّس:] .119صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ًٜ فَوإغ وظٚدات اهلل أب خٚ

ق, إجسٚد افبؼيٜ ٜ به, ؾٍي هذه الٚفٜ تُون افِوٓدة بَٕٚٓسٚم وافتَّّزُّ ٕنَّه شُٔون , وبذفك يهر موفودهٚ ذم وَع وحٚفٜ خٚصَّ

د ـٚئن خٚرج متٚمًٚ ظن افذي َوفََده, ؽر ُمرتبط بجوهر افذي َوفََده ريَٜ افتي توَفد هبٚ إجسٚد , ٕنَّ هذه هي افأي شَِٔهر جُمرَّ ىَّ

ّل افبؼيٜ.  ُُ فون يٗمْون بٖنَّ اهلل مٚفئ اف ٓ  يزا  [, ؾٖجن إذًا شْوع هذا ادوفود اخلٚرج مْه, ومٚ هو وًَه اخلّٚص ؟ؾِو ـٕٚوا

 ٕتٔجٜ هدم مبدأ افِوٓدة الََٜٔ ◄

م هدموا )ـرفُّس( ] .120صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ًََدم تَوى  -فو أَّنَّ , مبدأ افِوٓدة الََٜٔٔ -ب

ُِّر بٖنَّ آبن هو اهلل بٚفىَّبًٜٔ -ذم هذه الٚفٜ  -ؾِن يستىٔع إٕسٚن  بل شوف , وأنَّه يِّك هذا آشم اإلهلي بٚلََٜٔ, أن يتجّرأ وُيٍ

بٚؿي افبََؼ خمِوؿًٚ , يوًه مع بٚؿي افبََؼ  ًٚ  -َحَسٛ رأهيم  -ن ذات جوهر أب. وفُن إذا ـٚن وـٖنَّه مل خيرج م ,ويُونـ  فٔس ابْ

بًٜٔ,  ة ٕسجد فه, إذن, بل هو حمسوب بغ ادخِوؿٚتبٚفىَّ ّل مرَّ سجد فِّخِوؿٚت دون اخلٚفق, ذمـ   [.ؾْحنٕ 
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ورات افبؼيٜ هلل ◄  ِٕسبٜ افَضَّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ورة افتي يوًوَّنٚ )ـرفُّس( ] .120صـ -, اجلزء إول ِحوا ٔف أنَّ ؾُِرة هذه افَضَّ وفُِتالِحظـ 

م بدون َؾْحص, وتٍُرهم أنَّ افِوٓدة فٔسٝ حََٜٔٔظذ اهلل,  هم, وذفك َّٕنَّ ل َدَّ يْسبون هلل , تهر ؾُِرة ًٍَٜٔ وتتحوَّ

رُّ  ق وافتٌَّ زُّ ورات افبؼيٜ وافتَّّ  [.افَضَّ

هن ومًرؾٜ اهلل ◄  مًرؾٜ افذِّ

بع فَوإغ وظٚدات إجسٚد, )ـرفُّس( ] .121صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثدري: ـرفُّس اإلشُْ إجسٚد ختوع بٚفىَّ

 . ض فِتٌَّرُّ ْٕٔٓٚ وتتًرَّ ًٚ َحَسٛ ؿوا َٜتِِد أجو ٜ, وفُن ؽر اجلسدي بدوره فه ؿوإْٔه اخلٚصَّ , ٕنَّ ضبًٔته ؽر وَيِِد بىريَته اخلٚصَّ

ِّٔز ضريَٜ افِوٓدة اجلسديٜ, خًَٜٚ فِتٌَّرُّ وافتَّ  هن يستىٔع أن ُيّ ق. وإذا ـٚن افذِّ هن حمدودة ؟ ّزُّ َُِّٕر بٖنَّ مًرؾٜ افذِّ أؾال يْبٌي أن 

ْن هو أشّى من اجلََسد بهورة ؾٚئَٜ َّ ِ هن ُيِْزل ب ٓ  ُتْٚشبه , إػ ُمستوى أدٕى, ؾٚفذِّ ت وٓ خيجل من أن يْسٛ إفٔه أوجٚظًٚ وإًٍٓٚ

ة هن جٓداً فٍّٓهوه. بٚدرَّ ّل بسٚضٜ مٚ ٓ يبذل افذِّ ُُ ٌِي ب أو مٚ يستحٔل ظِٔه مًرؾته ؟ ؾال يستىٔع أحٌد أن يًرف , ل مًْى ذفك أنٕ 

ّل إذهٚن, مٚهٜٔ ضبًٜٔ أب ٍُّظ. ؾٓي تٍوق مًرؾٜـ  ٍروا بال حت ن افُٚئْٚت  أو أن ُيبسوه, ويَوفوا إَّٕه ٓ يوجد إهل, ؾّ٘مٚ أن ُي ّْ
َِ

ّل تٌرُّ ادخِوؿٜ واخل ُُ ًٜ ف َِ ق.ٚ  [, وبٚفتٚيل ؾٓو ُظرَٜ فِتَّّزُّ

ورة شٚبَٜ ظذ ادًِول َِّٜ فٔسٝ بٚفَضَّ ًِ  ذم أنَّ اف

 وٓدة أزفٜٔ داخل اجلوهر اإلهلي ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .122, 121صـ -, اجلزء إول ِحوا

بًٜٔ اإلهلٜٔ ٓ تتٌرَّ  :إرمٔٚ أي أنَّه أشبق ذم , ؾسوف يًتزوٕه أنَّه شٚبٌق ظذ ابْه, وفُن إذا َوفََد اهلُل ابًْٚ , ًٕم شٔبَى هُذا ٕنَّ افىَّ

 .افوجود ظذ موفوده

ر أنَّ ؽر اجلسدي ٓ يتَّبع ذم وٓدته ؿوإغ اجلََسد, وهو ذم وٓدته َيِِد َحَسٛ ضبًٔته, وفٔس َحَسٛ ضبًٜٔ إجسٚد,  ـرفُّس: ُأـرِّ

ٚ أؿدم من , وادْىق ُييٓر ذفك بىريَٜ حٚشّٜ وبدون ُمراوؽٜ. ورة شٚبَٜ ظذ مٚ تِدهؾٕٚجسٚد افبؼيٜ هي بٚفَضَّ  ؾٓي تتَّّٔز بَّٖنَّ

من, موفودهٚ ل, ٕنَّ ادوفود يًُتَز افثٚين ذم افزَّ فِد إوَّ , . ؾٚفُٚئْٚت هي افتي َتِِد وافوا ٚ ٓ متِك ذم ذاَّتٚ ظٚدًة ذم َزَمن ُمًغَّ وذفك َّٕنَّ

بًٜٔ, ٜٔ بال بدايِٜوٓدة أزف , أّمٚ اهلل افذي هو ـٚئن ُمْذ إزل, بال بدايٜ وٓ َّنٚيٜ, ؾُٔف يتٍَِّق مع ضبًٔته أن ْٕسٛ ٓبْه افوحٔد بٚفىَّ

من ؟  بدايٜ ذم افزَّ
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ـٜمن ا ◄ وري أن يُون ذم اهلل َذِ  فَضَّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  زيد ظذ مٚ ُؿِْٚه مٚ يع: إذا ـٚن اهلل هو بل )ـرفُّس( ] .126صـ -, اجلزء إول ِحوا بٚلرّي,ٕ 

من )مِثل أبٚء اجلسديغ( ؾِٔس هذا مًْٚه أنَّهآب,  ٓ يًسيه تٌرُّ وٓ طِّل , هو ذاته, هو, وفَُّْه هو ـٚئٌن هُذا دائامً , صٚر أبًٚ ِخالل افزَّ

َّٜ أوجٚع بؼيٜوٓ تًسي ض, وٓ ينوبه أي َٕص بٖي مًْى, ٕنَّ اهلل ـٚمٌل , دوران ورة أنَّ ِوٓدة ـٚئن آخر بًٔته أج . وهذا مًْٚه بٚفَضَّ

وري أن يُون , أؿّل ذم ادجد بٚفِّْسبٜ فِذي َوفََدهمن هذا أب ٓ دمًِه أصٌر مْه زمًْٔٚ, وٓ ُيُّن أن يُون هذا آبن,  ٕنَّه من افَضَّ

ـٜ ب, ذم اهلل َذِ , ؾٖزفٜٔ آبن منٓود هلٚ من أب, إذ هو موفود من أب أزفًٔٚ , وفذفكوأن يُون فالبن وجود أزيل مع ٔا

بًٜٔ.  [بٚفىَّ

ّس ◄ ًٚع من افنَّ  ِوٓدة افنُّ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ح فك إمر  ـرفُّس:] .127صـ -, اجلزء إول ِحوا َِّ ُٖو ِٓحظ مٚ شوف أؿوفه, ٕينِّ ش

ُٝ ادوَوعـٚٔيت,  , هو افذي ُيًىي فُِٚئْٚت افتي توجد خٚرجه, ؾ٘نَّ ُصًٚع افُّْور افذي يُِنّع من ِجسٍم مٚ, أجيؾَحَسٛ ر, ؾألينِّ درش

ّر, أو أن ُيدث اتَّهٚل بْٔه مًرؾٜ جوهر افُّْور افذي ُيِؼق ِّ , وهذه ادًرؾٜ تتّم ظن ضريق أن ُيؼق هذا افُّْور ظذ الواّس بنٍُل ُمست

ًوبغ إجسٚد بىريَٜ مٚ,  ٍُرصٜ أن ًٕرف إصل افذي خيرج مْه افُّْوروهذا افنُّ ْيِّم أؾُٚرٕٚ أـثر, وُٕٖخذ  .ٚع يًُىي اف ُٕ فُْحٚول أن 

ًٚع افذي خيُرج مِْٓٚمثًٚٓ,  ّس وافنُّ ق وفُٔن ضبًٜٔ افنَّ ُٕىبِّق ُمًٕٚٚة افِوٓدة افبؼيٜ, ومٚ ُيدث ؾٔٓٚ من تٌرُّ ومتزُّ . ٓ ُيُّن أن 

ّس, وهو ـٚئن ؾٔٓٚ رؽم إصًٚظه.اف وإَسٚم وخالؾه ظذ ُخُروج ًٚع من افنَّ  [نُّ

ٜ ؟  هل وٓدة اهلل إرادي

ََٝ ظِّٜٔ افِوٓدةإر ◄  ادة أب َشبَ

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .129, 128صـ -, اجلزء إول ِحوا

م شوف يسٖخون, وذفك ٕنَّ أؾُٚرهم دائامً ٓذظٜ,  :إرمٔٚ بن ب٘رادته أم بٌر إرادته ؟هل أب َوفََد جيٛ أن تًِرف أَّنَّ  ٓا

ُٝ إػ أجن شتَودٕٚ هذه آخساظٚت. ـرفُّس: َّ جدًا إذا ظِّ ٍَ ُٖ  إينِّ ش

ن افِوٓدة ب٘رادة أب, إذن, أب َوَفَد رؽامً ظْه, أي أنَّ آخر ؿد أرؽّه ظذ  إرمٔٚ: ُُ م شوف يَوفون, أو ُيؤٍون, أيت: إذا مل ت إَّنَّ

ٓٚ بك ِْ َُ ن يتوؿًَّه, أي َحَدث رؽم إرادته. ومٚ داموا ؿد وصِوا افِوٓدة, وفْ ُُ ً, أو أنَّه ؾوجئ بَحَدث مل ي ه ؿد َوَفَد ُموىرا َّٕ حٜ, ؾ٘ ا

ِـّد وتًسف بٖنَّ آبن مل يوفَد رؽم إرادة أببٍُرهم إػ ـالم بال مًْى,  ً أن تٗ , ومن ثمَّ ُيٌٚفون ؿٚئِغ: إذا ؾسوف جيًِوٕك ُموىرا

ََٝ ظِّٜٔ افِوٓدةَد آبن ب٘رادته, ـٚن أب ؿد َوفَ   .ؾًّْى ذفك أنَّ إرادة أب َشبَ
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 آبن هو ِحُّٜ اهلل وـِّته ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:  ـٍٕٚٚ أؾُٚرًا ٓذظٜ وُمتْٚؿوٜ, وفْذهٛ )ـرفُّس( ] .130, 129صـ -, اجلزء إول ِحوا

ب مل ُمبٚذًة إػ الََٜٔ,  د أنَّ ٔا ِـّ ن يومًٚ حمرومًٚ من ابْهوفُْٗ ُُ ن أبداً . بل آبن ـٚئن دائامً ذم آبن إزيل افذي بال بدايٜ, ي ُُ وهو مل ي

ظي وهذه اإلرادة مل تْنٖ ومل تيٓر أبداً ؿبل افِوٓدة, أبًٚ فالبن ُرؽامً ظْه . وٕنَّ إرادة أب حُّٜٔ جدًا وظٚؿِٜ, ؾال جيرؤ أحٌد ظذ أن يدَّ

ب وظَِهحُّٜٔ أو ؽر ظٚؿِٜ. وهُذا,  أنَّ إرادة اهلل ؽر ب. وهُذا, ؾ٘نَّ آبن هو ِحُّٜ اهلل ٔا ّل إرادة ٔا , ؾٍي آبن توجدـ 

ُهم,  ثرةوهُذا ؾ٘نَّ افذين ُيثرثرون هبذا افُالم, شوف جيدون أنَّ إمور ترتّد َدَّ حن أجوًٚ أن ٕىرح أشئِٜـ  ٓ  رء يًّْْٕٚ  , ٕنَّ

ب يوجد ب٘رادته أم بٌر إرادته ؟. هذه إشئِٜ صحٔحٜ أم ٓبٌّض افَّْير ظن إن ـٕٚٝ  وإذا ـٚن يوجد بٌر إرادته, ؾًّْى  ؾٓل ٔا

ف ؾًّْى ذفك أنَّ إرادته شٚبَٜ فوجودهاجلواب هو أنَّه يوجد ب٘رادته,  ذفك أن وجوده اَىراري, وإذا ـٚن , ٕنَّ اإلرادة تتكَّ

َّٕه يُون موجوداً ؿبل أب, آبن هو ِحُّٜ اهلل وـِّته وٕنَّ بِحُّٜ, وُتًزِّ ظن ٍٕسٓٚ بٚفًَل,   [.ؾ٘

 اجلُُْون افذي يَود إػ اإللٚد ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .131صـ -, اجلزء إول ِحوا

يسون,  ـرفُّس: ب هو خٚفِق وَمِِك ورحٔمهل جيٛ أن ٕٗمن وًٕتَد, ٕحن وادالئُٜ افَدِّ  ٛ ؟, أم ٓ جيأنَّ اهلل ٔا

ن هُذا ؾامذا يُون ؟ إرمٔٚ: ُُ د ذم افَول هبذا, وإذا مل ي  ًٕم, ٕحن ٓ ٕسدَّ

ٗال افذي أضرحه ظِٔٓم هو: هل ـّل هذا, أي ـون اهلل َمِِك وخٚفِق,  ـرفُّس: رادته أم بٌر إرادته ؟افسُّ وإذا ؿٚفوا بٌر إرادة,  تمَّ ٘ب

م يْسبون هلل َظَدم اإلرادة, أي إؾًٚل افال ورات افتي خيوع هلٚ افَبَؼ. وإذا ؿٚفوا أنَّ ـل ذفك ؾَّ٘نَّ إراديٜ, وبٚفتٚيل ؾٓو خٌَٚع فَِضَّ

ََٝ افوجودتمَّ ب٘رادته,  ًٚ, ؾ٘ذاً اإلرادة شٚبَٜ ؿد َشبَ ًٚ وٓ صٚل ًٚ بال بدايٜ, وٓ رحوم ن مُِ ُُ ته, ومل ي , ؾٓو إذًا مل خيِق دائامً بّلء ؿوَّ

ٍسهويُون ُهْٚك بٚفتٚيل مسٚؾٜ من افزَّ  ر ذم أن يُون هُذا. من داخل اهللٕ  ُِّ ن ؾٔٓٚ رء من ذفك, بل ـٚن ؾٔٓٚ ُيٍ ُُ َمْن يَدر أن , مل ي

ثراً ظذ ُجُْون هٗٓء افْٚس  .يسّع هذا افُالم وٓ يبُيـ 

 اهلل ـٚئن بىبًٔته وفٔس بٚإلرادة ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .132صـ -, اجلزء إول ِحوا

ُٕجٔٛ بَول مٖثور: وإذ ـرفُّس: ن اِلُّٜ أن  ِّ بٛ ذم ذفك, ؾ بًٜٔ أرادت وهي ٓ ُتبٚيل بٚفَوإغ»ا شٖل أحٌد ظن افسَّ ؾال إرادة , شافىَّ

َـّدت أنَّ اهلل هو بٚجلوهر آب. وذم رأجك, وٓ َظَدم اإلرادة يًوؿٓٚ دق إذا أ ُٝ أؿول افهِّ تٔجٜ فْنٚط ذم إرادته, أخس , جًِه ومل يِك أبًٕٚ 

تٔجٜ ؾًِل إراديأؾول ـٖب.  ذم وَعٍ   .ُمستحٔل أن يُون اهلل ؿد صٚر أبًٕٚ 

 مٚذا تَهد بذفك ؟ إرمٔٚ:
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تُٛ ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحٜ َظِهر اف

وس وصٚفِح ؟ ـرفُّس: َٓ تَول إنَّ أب ُؿدُّ  أ

 بُّل تٖـٔد. إرمٔٚ:

ٚئل ذاتٔه ؾٔه ـرفُّس: ٚ ُموٚؾٜ إفٔه بًٍِل إرادي ؟, ومن جوهره, هل هذه افٍو ٚ ُيُّن أن ختت أم أَّنَّ َرت إرادة ُمًٚـسٜ. أي أَّنَّ َٓ ٍي إذا َط

 ؾٓذا هو مًْى الرـٜ اإلراديٜ.

 بذفك, شوف يسخر مْٓم افّرأي ادُستَٔم., وافذين ٓ يَوفون هي ِصٍٚت جوهريٜ ذم اهلل إرمٔٚ:

ًٚ ب٘رادته أو ـرفُّس: م, ؾُٔف يُون اهلل أب أب ُِّ ْي دًُجٛ بٌرتك ومحٚشك فًِّرؾٜ وافتًَّ َّٕ بدون إرادته بدًٓ  رائع يٚ صديَي, وإ

بًٜٔ ؟  ًٚ بٚفىَّ وس وصٚفح بٚفىَّبًٜٔ.اهلل ـٚئن بىبًٔته وفٔس بٚإلرادةمن أن يُون أب  , وهُذا ؾٓو ُؿدُّ

 أب وافِد بٚفىَّبًٜٔ ◄

ستَٔم أّمٚ ٕحن ادٗمْون, وافذين ٕتَّبع افتٍَُّر ادُ )ـرفُّس( ] .133صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري: 

ر ذم أنَّ أب ؿد َوَفَد إراديًٚ أو ٓ إراديًٚ,  ُِّ ٍ ُٕ َبٞ أن  ًَ ومٚ هو ضبًٔي ذم , ؾٓو وافد بٚفىَّبًٜٔ واجلوهربٖمٕٜٚ, ؾْحن ًٕتَد أنَّه من اف

 [.ٕنَّ ضبًٔته وإرادته ُمتالزمتٚن, ٓ يُون ؽر إرادي, افُٚئن

ل  ًْل  من اإلمُٕٜٚٔ شδυναμει»هل افوٓدة هي ظِّٜٔ حتوُّ
ٍِ  شεγεργεια»إػ اف

 بٚإلمُٕٜٚٔ أب ـٚن أبًٚ  ◄

ر حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   .135صـ -, اجلزء إول ِحوا

ن, وفَْبل بٖنَّ آبن ـٚئن مع أب,  :إرمٔٚ ُُ ٚن دائامً أبًٚ إذا أردَت ذفك ؾِٔ م شَٔوفون إنَّ اهللـ   شاإلمُٕٜٚٔ» وفَُّْه ـٚن أبًٚ بـ, وفَُّْٓ

ُُن فه وجود ؾًع ـُٚئن ؿبل افِوٓدة, ـٚن ُيُّن أن يُدرك بىريَٜ ٕيريٜ ؾَطبن وآ, ؾَط  .وبًد ذفك ُوفِدَ , إذ مل ي

بًٜٔ, وهو أب بـ  ـرفُّس: و  شاإلمُٕٜٚٔ»ؾبٚفتٚيل, افِوٓدة هي حََٜٔٔ, وهي ذم افواؿع من أب. وُيًسف هبٚ دائامً هُذا, ؾٚهلل أب بٚفىَّ

ط بغ . وهو فٔس فه إرشافًٍل» ٜٔ افِوٓدة, شافًٍل»و  شاإلمُٕٜٚٔ»ادة تتوشَّ وهو ٓ . وبٚفتٚيل ؾٓو أٌب َحَسٛ ؿوإغ ضبًٜٔ هلٚ خٚصِّ

َْن هو ؽريٛ ظْه
ِ
فِد, يُون أبًٚ د ٍس ضبًٜٔ افوا  .مٚ دام ادوفود مْه هو دائامً منٕ 

 افِوٓدة مثل اخلَِْق ◄

افذي تَوفه صحٔح, وفُن دظْي أؿول فك مٚذا شٖٔيت  إرمٔٚ:] .136صـ -ل , اجلزء إوِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري: 

م شَٔوفون مٚ يع:  ين فْٚ, إذ أَّنَّ وفُن أخم خيِق ادخِوؿٚت ذم َزَمن ُمًغَّ ؟ . إنَّ أب دائامً خٚفق بىبًٔته وبدون بدايٜظذ ذِهن ادُوٚدِّ
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ََِق , وذفك ٕنَّ اخلَِْق فٔس أزفًٔٚ ذم اهلل ٜ وفَُّْه َخ ًََدم ذم ليٜ زمْٜٔ ُمًَّْٔ ة ؿد )اخلَِٜٔ( من اف . ؾٓل هبذا شَْبل أنَّ ضبًٔته ؽر ادُتٌرِّ

ًٚ ـٓذا ؟ وهُذا, ؾٍي حٚفٜ افِوٓدة,  د صٔئ ِـّ ٌُ أن يٗ ت, وأنَّه ؿد َخَوَع فيّل تٌٔر ؟ ؾّن جي ّر من حٚفٜ افُٚئن َحَسٛ تٌرَّ ُّ اهلل ي

ريَٜ ؾٔام خُيّص , اإلمُٕٜٚٔ إػ حٚفٜ افُٚئن بٚفًٍل بًٜٔ افتي تًّل هبذه افىَّ ٚ اشتًداد ذم افىَّ بدون تٌٔر, وٓ حرـٜ تٌرُّ من اهلل, وفَُّْٓ

 [ظِّٜٔ افِوٓدة.

 رضوري أن يُون آبن مع أب دائامً  ◄

ُُن ؿد جٚءت بًُد إػ بْٔام اخلَِٜٔ ملوبٚفتٚيل,  ـرفُّس:] .139, 138صـ -, اجلزء إول ِحوار حول افثٚفوثـرفُّس اإلشُْدري:   ت

ًٚ , افوجود ًٚ ٕنَّه ـٚن خفُن ـٚن اهلل حْٔذاك خٚفَ ن اهلل أب ُُ ٚفًَٚ, فُن ٕنَّه ؿد َوَفَد, وآبن هو ابن ٕنَّه ُوفَِد, وإن ـٚن ذم ظالؿٜ , ومل ي

 ,ًٚ ًٚ أن يُوٕوا دائامً مً ون آبن مع ٔااخلٚفق بٚخلَِٜٔ, فٔس رضوري َّٓ أنَّه رضوري أن ُي ٜ ب دائامً إ ٜ, إمور اخلٚصَّ , فُي ٍٕٓم بدؿَّ

ء اهلل أب أو اهلل آبن, وظِٔه ؾُٔف ُيُّن أن ييٓر أحدمهٚ ؿبل أخر, مٚ دامٝ ـْٔوٕٜ ـّل واحد مْٓام ظن أخر ؟  بٚهلل, شوا

 [ٕنَّ أب هو أب ذم ظالؿته بٚٓبن, وافًُس صحٔح.
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مٜ  21 ..................................................................................................................................................... ادًُٕٚدين طُِّٜ: ُمَدِّ

 21 ........................................................................................................................... أب وضبًٜٔ جوهر من حََٜٔٔ وٓدة◄ 
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