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 معؾوموت افِؽتوب

ر اخلومس(ِحوار حول افثوفوث اشم افؽتوب: بع )احِلوا  , اجلزء افرا

 اإلشؽـدري )بوبو اإلشؽـدريي يف افؼرن اخلومس ادقالدي( ـرفُّس ادمفِّف:

 جوزيف موريس ؾؾتس ادُسجم:

راشوت أبوئقي ب افـّوِذ: يس أنطوكقوس, ادرـز إرثوذـز فؾدِّ سي افؼدِّ  وفؼوهرةممشَّ

 م2212إوػ, مويو  افطَّبعي:

 م2212/  14518: بدار افُؽتُى رؿم اإليداع:

ويل ؿقم افدَّ  978-977-487-227-1: افسَّ

ػحيافعـووين يف   من وَع افّتوِظى اجلوكبقيملخوذة من افؽتوب, افعـووين  َوَشط افصَّ

 اإلصورة افؽومؾي فؾؽتوب ◄

ر  افرابع, اجلزء ار حول افثوفوثِحو: م(444)ت  اإلشؽـدري ـرفُّس (, ادرـز اخلومس)احِلوا

راشوت أبوئقي, كصوص آبوئقي   م2212يو, موإوػ, افطبعي 152إرثوذـز فؾدِّ
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يس   يف هذا احِلوار وثوفُ ظن ظؼقدة افثّ  ـرفُّستعؾقم افؼدِّ

حقح فؾِؽتوب ادُؼدَّس ◄  ُمشؽؾي افتَّػسر افصَّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس يس  دَ َص ـام رَ ] .م32م, 29صـ -, اجلزء افرا ـو أجضًو مو هُ  ـرفُّسافؼدِّ

ى تُ )افؽُ  ؿوه من إؿوال اإلهلقيهذا ؿد تعؾَّ  أنَّ ـّل م يؼوفون وهُ »: َى تَ ؾؽَ  ,ع به اهلراضؼي دائاًم ويستـدون ظؾقهرَّ تذ

ٌِّ ريؼي افتي تؼرأ هبو وتُ بل يف افطَّ  ,شي ظقـفوؼدَّ ى ادُ تُ وص افؽُ ُص ٓ تؽؿن يف كُ وحؼقؼي إمر أنَّ افؼضقي  .شي(ؼدَّ ادُ   ػ

بع ادقالدي أثـوء حودَّ  سؼدَّ حقح فؾؽتوب ادُ ػسر افصَّ شؽؾي افتَّ مُ ً ؾؼد طؾَّ  .شوصُص هذه افـُّ  اع ِس ة حتى افؼرن افرا

 افغـوصقيؼوومي افؽـقسي هلرضؼوت أثـوء مُ ثوين يف افؼرن اف هتو مل ختف ظام ـوكً ظؾقهدَّ بل أنَّ حِ  ,افؽـقسي مع أريوشقغ

مجقعفم ؿد اشتشفدوا  حتى أنَّ اهلراضؼي ,توبزاع احتؽؿً إػ افؽِ أضراف افـِّ  ؾؽّل , وأتبوع شوبقؾقوس وموكتوكوس

يسـام يذـر , وفه وآيوتهُص بػُ   ػسة أهمّ ك افؾْ ػسر يف تِ وـون افتَّ  ,ؾطوكهواحتؽؿوا إػ ُش  ,سون إرمقوظذ فِ  ـرفُّس افؼدِّ

 [.(1)طؾؼًو وشومقوً ؾطون افؽتوب مُ وـون ُش  ,ه ـون ادـفٍ افوحقدوفعؾَّ  ,مـفٍ ٓهويت

مدارس تػسر »عوسة وافتي مـفو ؼديي ادُ قورات افـَّ ادواجفي افعؿؾقي فؾتَّ د. جوزيف موريس ؾؾتس: ] :(1)هومش 

 ,13افعدد  ,افسـي افسوبعي ,فؾدراشوت أبوئقيادرـز إرثوذـز  ,دراشوت آبوئقي وٓهوتقي ,شوكؼد افعفد اجلديد

 [.85ـص ,2224يـوير 

 إكجقل يوحـو ورشوئل بوفس ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس يسوق , جديفمن افتَّ  هذا افؽمّ  د ظذ ـّل وفؾرَّ ] م.31صـ -, اجلزء افرا

يس ستخدمي هي من إكجقل يوحـو وص ادُ ُص أـثر افـُّ  ظذ أنَّ س, ؼدَّ ـوشبي من افؽتوب ادُ وصًو مُ ُص كُ  ـرفُّس افؼدِّ

ً فطبقعي هذا اإلكجقل ,هويتافاّل  ه  ,كظرا ؿـو عؾِّ وأجضًو من رشوئل مُ د, تجسِّ يس يوحـو يف بقون ضبقعي افؽؾؿي ادُ افؼدِّ وتوجُّ

ّ ـُ » ـبه دائاًم بؾؼِّ افذي يُ  ,ولُش بوفس افرَّ   [.وإخالئه فذاته شبن افوحقدآ» ث بوشتػوَي ظنوافذي حتدَّ  ,شىوبَ  افطُّ عِّ
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د ؾقـو يشفد ٕفوهقته  ظؿل آبن ادُتجسِّ

 أخوهقي آبن = افّثوُفوث ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس يسبع ـو يتَّ وهُ ] .م32صـ -, اجلزء افرا كػس ادـفٍ  ـرفُّس افؼدِّ

ر افثوفٌهويت اخلال ي افذي اشتخدمه يف احلِ افاّل  وبوفتويل ظن  ,خوهقي آبنأداؾع ظن يُ ه ـون بؿعـى أنَّ  ,وافرابع وا

ؾؾؼد أوَح د من أجؾـو ومن أجل خالصـو. تجسِّ ه آبن ادُ داء افذي أتَّ ل افػِ ؿَ الل إيضوح ظَ من ِخ  ,أؿوكقم افثوفوث

 [.حو اشتطوع أن يلخذ مو فـو وهيبـو مو فه, وهلإً  وه إن مل يؽن آبن رب  أنَّ 

 يف آبن ـام يف أب ـوئـي اّص إفوهيخو احِلوار اخلومس:

 هل آبن حيصل ظذ مو خيّصه من أب ؟

 ُمؾخَّص فؾعؼقدة يف آبن ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  ؿؽــو أن كستخؾص من ـّل يُ  ,إذن :ـرفُّس] .1صـ -, اجلزء افرا

ًٍ ود يفُج أنَّ آبن مل يلِت إػ افوُ حديثـو, وـام هو واَح,   دّ ه ٓبُ وإكَّ , دـَ هو بال َش  ه خمؾوٌق ظوء أنَّ دِّ وأنَّ آ, ٓحٍق   وؿ

بغر  وهو يػوق, ؾوئٌق  جمدٌ  جمده , وإنَّ حق   من إلٍ  حق   ه إلٌ وإكَّ , آبن ؿد ُوفَِد من ذات جوهر أبأن كعسف أنَّ 

 [ق أب ذاته.ر ؾقه اإلكسون ظن تػوُّ ػؽِّ يُ  ؿؽن أنافذي يُ  ل إػ احلدّ ؿه يِص ـام أنَّ تػوّ , خمؾوق ضبقعي أّي  ؼوركيمُ 

ائػي!ا ◄  دُواجفي افزَّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  ل بصدرٍ  أتؼبَّ ٕينِّ بع يو صديؼي, بوفطَّ  :ـرفُّس] .2صـ -, اجلزء افرا

ُ  وبؽّل  ,رحٍى  وأن يؽون ؿودرًا ظذ  دّ بُ جوظًو ٕٓنَّ َمْن يؽون ُص ق بوحلؼقؼي. ل حديٌ يتعؾَّ أن أشتؿع فؽّ  ,ورٍُ

 [س.ؼدَّ , ومو يدؾعـو هلذا هو شبى مُ واجفيادُ 

 فوازم افؼول بِوحداكقي اجلوهر وإمؽوكقي تطبقؼفو ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ه ظـدمو كؼول إنَّ جيى أن تعرف أنَّ  ,إذن إرمقو:] .2صـ -, اجلزء افرا
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ى مو َس إنَّ َمْن فه هذه ادؽوكي َح  عوكدين شقؼوفون, ؾننَّ ادُ (1)مع أب يف اجلوهر حدٌ ه واوإكَّ  ,آبن هو اإلل احلؼقؼي

َٓ  تعتؼد,  هو ـومل من ـّل  ٕنَّ اإلل احلّق بدًٓ من أن يؾؿع بلنوار جمد ؽريى ظـه؟ ,  جيى ظؾقه أن يتػوخر بام فديهأ

ك إصقوء افتي تـتؿي ؾْ من تِ  - ظذ مو أظتؼد - صه رءوٓ يـؼ, هـزَّ وهو مُ , رء يف ذاته ه يؿؾك ـّل كوحقي بسبى أنَّ 

 [.)اإلهلقي( بقعيك افطَّ ؾْ بطبقعتفو إػ تِ 

 افذي أرشوه أثـوشقوس شهوموأوشقوس»ُمصطؾح  ◄

ـوكً هي , ομοοσσιος εστιν ο Υιος τω πατρι حؼقؼي أنَّ آبن واحد مع أب يف اجلوهر] :(1) هومش

يسافاإليامن افذي داؾع ظـه  ّى فُ   صطؾحل مُ ؿثِّ ويُ . آريوس افذي أنؽر أخوهقي آبن دّ َِ  أثـوشقوس من ؿبل ؼدِّ

ομοουσιος  يسافذي أرشوه  [.ؼقيكؿوكون إيامن جمؿع  , بـدًا أشوشقًو يف كّص أثـوشقوس يف تعوفقم افؽـقسي افؼدِّ

 ِوحداكقي اجلوهر يف ُمؼوبل افعطقي اإلهلقي ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ه هو يؼول إكَّ  م يؼوفون: إن ـون آبنهُ  إرمقو:] .3صـ -, اجلزء افرا

وفقس بام  ,أن يػتخر بام فه دّ وٓبُ , مو جيعؾه هلإً  من ذاته أن يؽون فه دّ ؾالبُ وهو واحد مع أب يف اجلوهر, , اإلل احلّق 

د ,ه ُيعَطى حقوةوٕنَّ آبن ؿول إكَّ , هلقيظؾقه من أب ـعطقي إ َل َص ؿد َح , آبن ّص ه خيُ ٕنَّ مو يبدو أنَّ . فًب  ,وُيؿجَّ

ه َيسُجد وأنَّ , شورـيهلًإ بودُ  يه ؿد ُدظِ وأجضًو أنَّ , ة اهلل أبوّ ه ؿد ؿوم يف افقوم افثوفٌ بؼُ وإكَّ  ,س بواشطي أبويتؼدَّ 

)أي  ؿوه من إؿوال اإلهلقيتعؾَّ هذا ؿد  وهم يؼوفون أنَّ ـّل . ؾطوكهؽه وُش ؾْ بؿُ عسؾًو وخيضع فه معـو مُ  ,فًب مثؾـو

 [.شي(ؼدَّ ى ادُ تُ افؽُ 

 آبن ؿبل وبعد اإلخالء

د ◄  مرحؾتون زمـقَّتون ؿبل وبعد افتَّجسُّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس َٓ  :ـرفُّس] .5صـ -, اجلزء افرا م أ يس ُيؼسِّ بوفس حديثه هذا يو  افؼدِّ

ك افتي ؾْ و افثوكقي وافتوفقي ؾتِ أمّ , شأب»افتي ـون ادسقح ؾقفو يف صورة اهلل ك ؾْ تِ  :ػ, إوزمـقتغ مرحؾتغصديؼي إػ 

وحقـئٍذ ُاظتز أنَّ مو ؾقى, تؿاًل أجضًو هؽذا موت افصَّ آخذًا صؽل افعبد, ُم  ,وتواَع, ـيعقَّ بطريؼي مُ  ؿد أخذ ذاته ؾقفو
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افذي هو أشؿى  شآشم»وأظـي بذفك . شيبَ هِ »ـ بـي وـيق افتَّ ظؾقه ظن ضر َل َص ؿد َح , بقعي ويف جوهرهى افطَّ َس يؿؾؽه َح 

      [بل من ادالئؽي أجضًو. ,ـَّو ؾؼط, فقس مِ ود فهجُ ه جيى افسُّ وإكَّ , اشم من ـّل 

من ادُـوشى هلو ◄  َؾْفم إحداث يف افزَّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ؿي يف ؽْ م حِ قع ـلُّ َمْن فدهييستط ,إذن (ـرفُّس)] .6صـ -, اجلزء افرا

من بل وأن يػفؿوا إحداث يف افزَّ غ, قَ ـَ عْ ور بطريؼتغ ومَ مُ ؿؽن احلديٌ ظن هذه إُ ه يُ درـوا أنَّ ر وافؼول أن يُ ؽْ افػِ 

أنَّ حتى , وثفودُ ن ُح مَ ل بغ إؾعول وزَ داُخ ط وافتَّ ؾْ وفقس ـام يػعل أخرون افذين ُيظفرون كوظًو من اخلَ , ادـوشى هلو

ه يف افوؿً ذاته حيسبون مو فالبن افوحقد أنَّ  ,ً من أببُ ـْ م يـسبوه فؾؽؾؿي افذي يَ هُ , دَس مو جيى أن ُيـسى فؾجَ 

                 [    ود.ُج د ظـدمو صور إػ افوُ َس بوجلَ  خوّص 

ده ◄ د افؽؾؿي وبعد جتسُّ  ؿبل جتسُّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .7صـ -, اجلزء افرا

ُ ى أنَّ رَ  أَ إينِّ  :ـرفُّس ه جيى ظؾقـو ضوحو أنَّ , دهد افؽؾؿي وبعد جتسُّ أي ؿبل جتسُّ  ,ث ظذ احلوفتغأن تتحدَّ وري ه من افّضَّ

 حوفي. أن كػحص إزمـي افتي تؾقق بؽّل 

 لـقد.بوفتّ  إرمقو:

 .م معرؾي احلؼقؼيدَ إمر شقؼودكو إػ ظَ ٕنَّ هذا غ يتداخالن, مـَ ه شقؽون من افغبوء أن كجعل افزَّ ٕنَّ  :ـرفُّس

 افذي مل حيسى ُمسوواته هلل اختالشوً  ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس , احلّق  ؿؽــي أن أؿول ومعي ـّل ويُ  (ـرفُّس)] .9, 8صـ -, اجلزء افرا

وفو ؟ حق   من إلٍ  بوحلقِّ  موفودٍ  ٓ يؾقق بنلٍ  مع أنَّ هذا, حؼروافتَّ ل اإلهوكي ذ ضبقعي تتحؿَّ خِ حوذا ـون جيى ظؾقه أن يتَّ 

د هبذا اجلسد من حِ ؾؾامذا مل يتَّ , خوهقته ـومؾي ؽر مـؼوصيلل رضورة وحوجي ـي حيتػظ بؿثِّ يُ , قه ظن مو هو فـوـون ختؾِّ 

ل ه يوجد َمْن يِص  ٓ أظتؼد ظذ اإلضالق أنَّ ؟ ؽر أينِّ د( وجيعؾه حيتؿل هذه اإلهوكوتجسُّ ن افتَّ مَ )أي من ؿبل زَ  ؿبل

ه بل أنَّ  ,اختالشوً  سوواته هللافذي مل حيسى أن تؽون مُ غو, حتى ٓ ُيعجى جدًا بوٓبن افوحقد, فؾَّ اتػؽره إػ مثل هذا 

أو َمْن ٓ يعتز أنَّ هذا اإلخالء هو بقعي افبؼيي. مو فؾطَّ  تحؿاًل ـّل مُ  ,ه افعبدبْ وصور يف ِص  ,من أجؾـو ؿد أخذ كػسه
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وهو دًا إيّ دِّ جُم  ,تبتفو إوػوردَّ ضبقعتـو إػ رُ  ,خالصـو وهو يرى أنَّ ادسقح ؿد أتمَّ , تؼدير وتعظقم جدير بؽّل ظؿل ؽر 

         [  ؟!وحيف ذاته بتؼديس افرُّ 

د اإلهلي ◄  َهَدف افتَّجسُّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس وح َُ وُ  بؽّل يس بوفس ؼدِّ ر افوفؼد ـرَّ  (ـرفُّس)] .9صـ -, اجلزء افرا

ِمْن » :(2/16اكقغ)ظز ل إبراهقمْس فؽن خلالص كَ  ,ادالئؽيسوظدة ؿوئاًل إنَّ ـؾؿي اهلل مل يلِت دُ  د اإلهليجسُّ ف افتَّ دَ هَ 

وَن َثمَّ   َيـْبَِغي َأْن ُيْشبَِه إِْخوَ ـَ
ٍ
ء لِّ َرْ ـُ َفـٍَي َأمِ , فَِؽْي َيُؽوَن َرِحقامً َتُه يِف  ـَ  , َوَرئِقَس 

ِ
وأجضًو  ,(2/17اكقغ)ظز شقـًو يِف َمو لََلَّ

ُد إِْذ َؿْد » :ؿول َٓ ِم َتَشوَرَك إَْو َذفَِك يِف افؾَّْحِم َوافدَّ ـَ َك ُهَو َأجْضًو  فَِّذي َفُه ُشْؾَطوُن فَِؽْي ُيبِقَد بِوْدَْوِت َذاَك ا, ؾِقِفاَم اْصَسَ

     [ .(2/14اكقغ)ظز شَأْي إِْبؾِقَس  ,اْدَْوِت 

 يؿوت ادوت بؿوت ادسقح! ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس موذا ـون إمر ادؿؾوء بوحلؽؿي  ,إذن (ـرفُّس)] .12صـ -, اجلزء افرا

يؿوت ادوت بؿوت ادسقح  هو أن ,ك ادشقئيؾْ وتِ  ,صي؟ ـون هذا إمرخؾِّ وموذا ـوكً مشقئي أب ادُ  ,سبي فـوبوفـِّ 

بواشطي دم  ويصر اخلالص فؾؽّل قطون, , أي افشَّ ؼي اإلكسونؾْ ـذ ِخ ى ؾقفو مُ وهيؾك َمْن تسبَّ  ,خلطقيوهؽذا تبطل ا, ظـو

 [.ادسقح افؽريم

 ظؼقدة ؽر ٓئؼي جتووزت ُحُدود احلقوء! ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ُ  ,إذن (ـرفُّس)] .11صـ -, اجلزء افرا وري أن يؿوت إن ـون من افّضَّ

ّ  مّ سقح حتى يتِ اد
ذ خِ ػقدًا أن يتَّ ـقف مل يؽن حتؿقًو ومُ , ـوك مػٌر من أن يؿوتن هُ إذ مل يؽُ , دبر اإلهلي من أجؾـوافتَّ  ٍِ

, 4/15اكقغ)اكظر ظز رء مو ظدا اخلطقئي شوبه ضبقعتـو يف ـّل وتُ  ,افؽؾؿي ضبقعي )بؼيي( يؼبل ؾقفو ادوت

َل , (2/22بطرس1 ر أنَّ مو أؿوفه أم هل تتصوَّ ؟ إهوكوت وتعقر ـّل , يأن جيعؾفو ضبقعته اخلوصَّ  بل وأن يؾحق بَؿْن َؾضَّ

                      [   ؟ود احلقوءدُ بل وؿد جتووز ُح  ,هو ؽر ٓئق
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ده ◄  مو َؿبَِؾه آبن بسبى جتسُّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس د, َس اجلَ  ّص إذن إػ مو خيُ  فـلِت وأن,  :ـرفُّس] .13صـ -, اجلزء افرا

تومو إصبعه ويده يف  عَ ََ ؾعـدمو وَ  ,وهلذا ,إذ أنَّ ؽر ادؾؿوس صور مؾؿوشوً , دهَؾه آبن بسبى جتسُّ مو َؿبِ بؿعـى إػ 

ي»: اظسف ؿوئالً  :راحوت ادسومر يف يده وضعـي احلربي يف جـبهمواَع جِ   [.(22/28حـو)يو شَرِّبِّ َوإهَِلِ

دآبن افوحقد  ◄  ؿبل وبعد افتَّجسُّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ـقػقي ؿد  وبلّي  ,أو أجن ًا,ؾؿتى إذ (ـرفُّس)] .14, 13صـ -, اجلزء افرا

, من اخلالئق ن مرئقًو ِمْن أي  وافذي مل يؽُ , ن آبن افوحقد ؿد صور إكسوكوً إن مل يؽُ إرض,  ى ـلَّ ظَ ب افذي دَ أتى افرَّ 

مع  ,عوم اجلسديواحتوج إػ افطَّ , ومريغإػ ؿريي افّس  َزَ ريق ظـدمو ظَ ي افطَّ من مشؼَّ  َى عِ بل وتَ , دَس يف اجلَ  ر بوَوحفَ طَ 

ُك َوُكوَجدُ ». وَمْن (146/7مور)مز بيـام يؼول افـَّ  ة فؾجوئعغوَّ ه هو افذي أظطى ؿُ أنَّ   شبه َكْحقَو َوَكَتَحرَّ

هذا فالبن  ؾؽقف تستطقع يو صديؼي أن تـسى ـّل . دَس تؿل ادوت بوجلَ ه جوء بقــو واحؼول إكَّ يُ  ,(17/28امل)أظ

 [تعوفقم سحيي ظن آبن؟ تؼوى, بل وـّل  وٓ تؽون بذفك ؿد جتووزت ـّل  ,دؿبل أن يتجسَّ  افوحقد

 آحتامل َحَسى افتَّدبر ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس م تؼوى, دَ محوؿي وظَ  ـّل  اً و إذـّ ؾؾـسك ظ :ـرفُّس] .14صـ -, اجلزء افرا

شر إػ ضبقعتـو مو يُ  و ـّل أمّ , مو يػوق ضبقعتـو وـّل  ,مو يؾقق بوهلل ـّل  د من أجؾـوؿبل أن يتجسَّ  وفــسى فالبن

 [.(12/5ركثوسـو2) ؾؽر إػ ضوظي ادسقح ستلٍين هؽذا ـّل , مُ دبرى افتَّ َس ؾؼد احتؿؾه حَ  ,تواَعيادُ 

 ق بؽّل ضبقعيافتَّػؽر ؾقام يؾق ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ر ؾقام يؾقق ػؽِّ جيى ظؾقـو أن كُ  ,إذن :ـرفُّس] .17, 16صـ -, اجلزء افرا

, بدون أن كستبدل افؽالم افالئق بوهلل, إػ احلؼقؼي بوذةً ه هؽذا شـصل مُ ٕنَّ , سؼدَّ ـام جوء يف افؽتوب ادُ  ,ضبقعي بؽّل 

بقعي افبؼيي يف ؼول ظن افطَّ كستخدم مو يُ دبر اإلهلي, , وٓ حتى بسبى افتَّ به اجلسد ومو خيتّص  بآخر ؽر ٓئق بسبى

ه هو هو ؿبل عسؾغ أنَّ , مُ غرُّ قي ظدم افتَّ فؽن جيى ظؾقـو أن كحػظ فالبن افوحقد خوصِّ  بقعي اإلهلقي.احلديٌ ظن افطَّ 

ـون بسبى ضبقعته  ,مثل اجلوع وافعطش واحلزن.... إفخ ,ـهبعض مو ؿد ؿقل ظ مع أنَّ ده وظـدمو صور إكسوكًو. جتسُّ 
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 [.افبؼيي

د وإفوهقي = اإليامن افؽومل ◄  افتَّجسُّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ػقدك صقئًو فو فن يُ  ,خرىومن كوحقي أُ  (ـرفُّس)] .18صـ -, اجلزء افرا

ؿد صور  هوأنَّ  ,افؽؾؿي هو اهلل َمْن يممن أنَّ  بقـام شقؽون إيامن ـّل . ه مل يك إكسوكوً فؽـَّ , أدرـً أنَّ افؽؾؿي هو اهلل

َّٓ »: يس يوحـو يؼول, ٕنَّ افؼدِّ هو إيامن ـومل, إكسوكوً   ش افذي يممن أنَّ يسوع هو ابن اهللَمْن هو افذي يغؾى افعومل إ

ة تشفد هلذا وَّ بُ ـوك كُ . ٕنَّ هُ دو جتسَّ ذه افؽؾؿي ظـدمهو آشم اجلديد افذي اختَّ  شيسوع»ٕنَّ اشم . (5/5يوحـو1)

بعقـقيَس َح  62/2إصعقوء) شبافرَّ  جديد ُيعقّـه ؾمّ  دظى بوشمٍ وشتُ » :وتؼول          [  .(ى افسَّ

ئقز  ظودة إػ ادوَوع افرَّ

 شقحرمون آبن من جمد إفوهي ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .19صـ -, اجلزء افرا

مو يؾقق بوهلل ؿد صور فالبن ظن ضريق  ظوا أنَّ ـّل م ادّ فو أّنَّ واجه مو يؼوفه همٓء, كستطقع أن كُ  اً ضريؼي إذ بلّي و إرمقو:

 ؟شورـي ؾؼطادُ 

ر وبطريؼي ػؽِّ ى هذا إمر, فؽن ظـدمو كُ فل جتـُّ ه فقس من افسَّ ٓ تؼؾق يو صديؼي, ؾفذا ؽر صحقح, ـام أنَّ  :ـرفُّس

م هؽذا ؾنّنَّ  وا ظذ اظتؼودهم هذا,إن أّس  ,رء ل ـّل ـو شـصل إػ احلؼقؼي. ؾلوَّ ي, ؾنكَّ دؿقؼي, ُمظفرين ادحبّ 

شبفون افقفود افذين م يف هذا يُ , وهُ ا ـوكه ابـوً دَ ػوته إخرى مو ظَ ِص  عسؾغ بؽّل مُ  ,مون آبن من جمد إفوهيحرِ قَ َش 

 رمجوه وأهوكوه.

 إُُمور اجلسديي وؽر اجلسديي ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس و  ظـّ عِّ ول بوفس افذي يُص ُش ؾوفرَّ  (ـرفُّس)] .21, 22صـ -, اجلزء افرا

وذفك بسبى ِظَظِم هبوئه  ,متْ ه ِخ وأنَّ  ,ورة ورشم أبه هو ُص وأنَّ  ,ه وحقد اجلـسى آبن أنَّ ظَ ؿد دَ  ,بحرارة أموم اهلل

ورة فغر أن يؽون ُص  ؿؽن جلسدّي ٓ يؽون من اجلدير أن كرى ـقف يُ  . ؾؽقفس هبوء أبػْ ي كَ ؿَّ دِ افذي يعؽس بِ 
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ٌِّ وـقف يُ اجلسدي,  ؿؽن أن يؽون فه هقئي تؼبل أن تلخذ صؽاًل د ٓ يُ َس ؟ ٕنَّ َمْن هو بدون َج ؿؽن أن كػفم هذا اف

أجي, أن توجد ظذ اإلضالق ى رَس َح ؿؽن, ه ٓ يُ د؟ ٕنَّ َس ؿؽن فه أن يؼبل خصوئص اجلَ ـًو, وهلذا ـقف ـون من ادُ عقَّ مُ 

ؿؽن أن ٓ يُ , وهلو ضبقعي ؽر جسديي ,ور افتي تػوق احلواّس مُ وهؽذا ؾننَّ إُ خصوئص فألجسود يف أجسود ومهقي. 

 [خرى؟.ر بطريؼي أُ ػؽِّ ك تُ . أم أنَّ تؽون مثل افتي حتدث يف إجسود ادحسوشي

 افـُُّزول يف هقئي كور ◄

بع فثوفوثِحوار حول ااإلشؽـدري:  ـرفُّس ؿه فؾقفود عؾِّ أن يُ  بام أراد اهللُ  اً ؾؾـبدأ إذ :ـرفُّس] .21صـ -, اجلزء افرا

)اكظر  اجلبل جداً  وارجتف ـّل  ,خوكه ـدخون إتونوصعد دُ  ,ل شقـوء يف هقئي كوربَ ظذ َج  َل زَ ظـدمو كَ ًٓ أوَّ 

 [ومعغ.افّس  ؾؽون صوت افبوق يزداد اصتدادًا ظظقاًم, ارتعى مـه ـّل , (19/18وجخر

 ربط مو هو بؼي بام يؾقق بوهلل ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ص خؾِّ ؿفم ادُ ؾؼد ظؾَّ  ًا,وهلذا إذ (ـرفُّس)] .24-22صـ -, اجلزء افرا

 ِِّب  نُ مِ مْ يُ  َس قْ  فَ ِِّب  نُ مِ مْ ي يُ ذِ افَّ » :, ؿوئالً مو يؾقق بوهلل مو هو بؼي بؽّل  وَرَبَط ـّل مو هو مػقد,  ـّل من جديد وبوختصور 

 ٓ ناميإلا نَّ أ حوَُ وُ  ّل ؽب هوـعم اذهو ,(45 -12/44وـحوي) شيـِ ؾَ َش  َ رْ ي أَ    ذِ ى افَّ رَ  يَ ايِن رَ ي يَ ذِ ي وافَّ ـِ ؾَ َش رْ ي أَ ذِ وفَّ بِ  ْل بَ 

 هدحو هب نممك نأ يغبـي ٓ هنَّ أ َّٓ إ ,اَ دسِّ جتمُ  نوـ يؿؾؽفا نَّ أ عمو ,(بٔا) هللا يعقبطب وً ضجأ نؽف ,نوسكإ درَّ جؿُ ب قؾَّ عتي

                 [.طؼؾ

 خواّص ُمشسـي يف أب وآبن ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  وٕنَّ أب ُيرى وُيعرف بؽّل  (ـرفُّس)]. 25, 24صـ -, اجلزء افرا

 عتز هي ذات خواّص ؿؽن أن تُ يُ , شسـي يف أب وآبنمُ  ؾؾفذا توجد خواّص  وح وبغر تغقر يف آبن,َُ وُ 

لُّ » :, وفذفك كجد أنَّ آبن ؿد كودى أب ؿوئالً فوهي افواحدةإ ـُ  شَمو ُهَو يِل َؾُفَو َفَك َوَمو ُهَو َفَك َؾُفَو يِل  َو

أو يوجد رء يف  ,تؾف ظن إصلخيحقٌ ٓ يوجد رء  ,ورة()افصُّ  هو احلول يف إجؼوكيـام , (17/12حـو)يو

 [.ورة وإصل من تطوبق وتشوبه يف اهلقئيمو بغ افصُّ بع, يف إجؼوكي, وأنو أؿصد بوفطَّ إصل خيتؾف ظام هو 
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 آبن هو صورة وِخْتم أب

 ِوحدة اإلرادة بغ أب وآبن ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ه وجه ؼول, حتى فو َدَظوكو آبن أنَّ يُ  فؽن إرمقو:] .26صـ -, اجلزء افرا

ـو ٓ كؼول إنَّ آبن هو صورة وصبه ر يف ؿضويوكو افتي كتـوؿش ؾقفو. ٕنَّ ؾننَّ هذا فن يمثِّ وصبه اهلل أب,  وصورة

أب  بطريؼي مو يرى ,ؾننَّ َمْن يرى آبن, وبوفتويل ؾبسبى وحدة اإلرادة هذه, بل إنَّ فه كػس اإلرادة ,جوهر أب

 [.كػسه

 أؿوكقمإفوهي افبسقطي يف ُمؼوبل ثالثي  ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس يف  ,فوهي بسقطيؿؽن أن تؽون إوـقف يُ  إرمقو:]. 27صـ -, اجلزء افرا

َـّ شتؽون إفوهي مُ  ,ه يف هذه احلوفي؟ ٕنَّ تاميزينو ـقـوكي ومشقئي مُ ك ؾقه ظذ أّنَّ افوؿً افذي ُتدرَ  بطريؼي  كيؽوَّ بي ومُ ر

 [تؽومل.د مُ زئغ يف ـقون واحمن ُج , مو

 آبن مشقئي وإرادة أب ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .29صـ -, اجلزء افرا

ي آبن مشقئي وإرادة أبأنَّ معك تومًو, فؽن بام  قػِ أتَّ  إرمقو: هل تستطقع أن تثبً مو تؼول بشفودات من  ,ك ُتسؿِّ

 س؟ؼدَّ افؽتوب ادُ 

 :وضبًو اهلل أب ؿوئالً ـشد خُم ه يُ ٕنَّ  ,ؼـعًو وؿوضعوً مُ  اعطقـو رد  بي يستطقع أن يُ أنَّ داود افـَّ  نّ  أطُ ٕينِّ وـقف ٓ؟!  :ـرفُّس

بعقـقيَس َح  73/24مور)مز شبنرادتك هتديـي»  .(ى افسَّ

 آبن فه ـّل مو فًب َحَسى افطَّبقعي ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس طوبؼي ورة مُ ـو كممن أنَّ آبن هو ُص إكَّ  :ـرفُّس]. 31صـ -, اجلزء افرا

ِـّ ضقف إفقه أنَّ فه كػس إرادة اهلل أب, وبدون أن كُ  ,جلوهر اهلل أب , اخلؾقؼي ه أرؾع من ـّل د أنَّ كستطقع أن كم

احدة مع . وبسبى أنَّ فه اإلرادة افومو هلل أب بقعي ـّل ى افطَّ َس افذي فه َح  ,ه هو هقئي اهلل أبوه أنَّ حوشبغ إيّ 
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د يف أن ومل يسدَّ  ,بقعي صور فه هو أجضوً ى افطَّ َس مو فًب َح  ـّل  وهؽذا ؾننَّ  ,ه هو صورة اهلل أبؼول إكَّ ؾؾفذا يُ أب, 

 شَأنَو َوأُب َواِحدٌ », (12 -14/9حـو)يو شَأينِّ َأنَو يِف أِب َوأَب يِفَّ ...  افَِّذي َرَآيِن َؾَؼْد َرَأى أَب » :يؼول

 [.(12/32وحـ)يو

 وحدة اإلرادة أم وحدة افطَّبقعي ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس وـالمفم هذا ستحقل يو صديؼي, هذا مُ  :ـرفُّس]. 32صـ -, اجلزء افرا

. عوكدين افذين ٓ أظرف ـقف يـطؼون بؿثل هذا اهلذيون بدون أن حتؿرَّ وجوهفم خجالً ثول واَح ظذ هذيون ادُ مِ 

, ٕنَّ هذا حيدث ؾؼط فـػس به فطبقعتهورة وِص ؾؾن جيعؾـو ُص , ريده اهلل أب معوً حتى فو أردكو أو ؾعؾـو مو يُ ه ٕنَّ 

 [رء. تستؿد مـه ـّل بقعي افتي هلو كػس اجلوهر افذي افطَّ 

 آبن صورة أب ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ؼول إنَّ أن يُ بال معـى وشخقف  ه ـالمٌ إكَّ  :ـرفُّس]. 33صـ -, اجلزء افرا

ومل يؼل أرين إرادة  ,شأرين أب» :س ؿولٕنَّ ؾقؾبُّ  ,ه هو صورة جوهرهوفقس أنَّ  ,ورة إرادة ومشقئي أبآبن هو ُص 

د ؾؼ» ,ومل يؼل َمْن رأى إرادة أب ,شَمْن َرآيِن » :ؾؼول ,ورة أبه ُص ػي أنَّ ِص بِ ث ظن كػسه ـام أنَّ آبن حتدَّ . أب

َّٓ (2/22رسبط1) ّش يؽذب ومل يوجد يف ؾؿه ؽِ  ه ملقل ظـه إكَّ . بقـام ـون من افواجى ظذ َمْن ؿِ شرأى أب ذاته , أ

 [ن هو بوفػعل هؽذا.يؼول مو ؿد ؿوفه إن مل يؽُ 

امء بلصبوركو ◄  ُكؼقس افسَّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ُيرثى فه, ـام هو واَح,  ه أمرٌ إكَّ  :ـرفُّس]. 35, 34صـ -, اجلزء افرا

َِ وحُيَس  ً بطريؼي واَحي وـومؾي من مثلػسزة فؾـَّ ؼزِّ إصقوء ادُ ن ؿْ ى  أو أن  ,همٓء ادجوكغ , أن يػفم ادرء أمرا

ُٕ  ,وؾفيور افتّ مُ ُيعطي أمهقي ٕمر يـؼصه افػفم. بل أن يؿقل إػ إُ  زة ؼزِّ ور ادُ مُ إُ حقحي يف مؼوم ور افصَّ مُ بقـام يضعون ا

 ,فؾغوييستحقل مُ  وفـو افبؼيي هو أمرٌ ؼُ أن ظؿؾقي إدراك ضبقعي آبن بواشطي ظُ  ل أن كػفمػضَّ ه من ؽر ادُ أم أنَّ . ػسفؾـَّ 

َحَسى  25/2ثولمأ) شب ٓ ُيػحص بوفؽالمافرَّ  جمدُ » :بؼًو حو هو مؽتوبه ضِ ؟ ٕنَّ م بهـالم تتؽؾَّ  وهو أبعد من ـّل 

ة ,صديد ٍق َعرَ وبِ  ,ـبر جفدوكحن ب. (بعقـقيسَّ اف الل ومن ِخ وكستجؿع أؾؽوركو, . كـجح يف إدراك ادعرؾي ـام يف مرآ
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َّٓ , (13/12ركثوسـو1نظر أ) زغْ و تبدو ـؾُ ومع أّنَّ  ورة,ن ُص ؽوِّ ادعوين افؽثرة كُ  . فؽن ـو كربح هؽذا إيامكًو راشخوً  أنَّ إ

بقعي افػوئؼي ك افطَّ ؾْ شبه تِ تي ختضع فػعّع اخلؾق وافػـوء, مو يُ ادخؾوؿوت وافؽوئـوت اف ه ٓ يوجد بغ ـّل بسبى أنَّ 

ُ  - آخذين يف آظتبور ,بقعيك افطَّ ؾْ قط بتِ ي مو حُي غَ وبي بوفِ عُ ك بُص درِ ؾؾفذا كحن كُ دة, ؿجَّ وادُ   من ـّل  - ورةحسى افّضَّ

ظن أن كـطؾق  - صغر مو كؿؾك من ظؼلٍ  ىَس َح  - ّف ٓ كؽُ , امء بلصبوركوؼقس افسَّ ـو كُ وـلنَّ ـوئن مو يػقد يف إطفورهو, 

 [.ظؼل ور افتي تػوق ـّل مُ ك إُ ؾْ إػ تِ 

 أؿـومقي آبن وأؿـومقي أب ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ؼول إنَّ آبن هو رشم يُ ؾعـدمو  ,إذن (ـرفُّس)]. 36صـ -, اجلزء افرا

ورة إذ هو ُص , به رتبطٌ ه مُ بل أنَّ , ـػصل ظن أبرك أنَّ آبن ؽر مُ دأن تُ  دّ ؾالبُ , (1/3اكقغنظر ظزأ) أؿـوم أب

)وٓدته(  وجهرُ يف ضريؼي ُخ  بطريؼي مو رػؽِّ أن تُ  دّ ؾالبُ ور, ـوفـُّ  عّ ه هبوء جمده افذي ُيِش ؼول أجضًو إكَّ . وظـدمو يُ افذي َوَفَده

ٕنَّ . بذاته وحده ه ؿوئمٌ إؿـومقي حتى يظفر وـلنَّ ه يـحك يف هذه وٓ حتى أنَّ ,  بودرة ظن أؿـومقتهبدون أن يتخذَّ 

ؾؽقـوكي آبن هي , قرُ دون أن تـػصل ظـفو بلي ضريؼي من افطُّ , ـام من مصدر, ضبقعي آبن تـبع من ضبقعي أب

ه أنَّ  معه ود فُج ه ٓ وُ ؿؽن أن يػفم ظذ أنَّ ه ـقف يُ , ٕنَّ بدون أؿـوم شرشم»د رَّ وفقس جُم , ـػردة وهو ابن حؼقؼيمُ 

 [بوفػعل هو احلقوة بطبقعته؟.

 آبن يتؼبَّل احلقوة من أب ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس            ,هؽذا م يؼوفون إن ـون إمرُ ؽر أّنَّ  (إرمقو)]. 37صـ -, اجلزء افرا

أجضًو أن  ـذفك أظطى آبنأب فه احلقوة يف ذاته ٕنه ـام أنَّ »ه هو كػسه ؿول: ؟ ٕنَّ ل آبن احلقوة من أبؾؾامذا يتؼبَّ 

اَم َأْرَشَؾـِي أُب احْلَيُّ » :دآخر بدون تردُّ  ه ؿول يف موَعٍ , ـام أنَّ (5/26حـو)يو شتؽون فه حقوة يف ذاته َوَأنَو َحيُّ ـَ

ؾـِي َؾُفَو حَيْقَو ِِّب  بِؤِب  ـُ مْحَي ِمن َأْجل »ـو: ـام أنَّ بوفس افرشول ؿول ف. (6/57حـو)يو شَؾَؿْن َيْل الَلَّ افَِّذي ُهو َؽـِي يِف افرَّ

َو هِبَو َوَكْحن َأْمَوات بِوخْلََطوَيو  تِي َأَحبَـّ بَّتِه اْفَؽثَِرة افَّ  َوَأْجَؾَسـَو َمَعه ,َوَأَؿوَمـَو َمَعه, بِوفـِّْعَؿي َأنْتُم خُمَؾَُّصون, َأْحقَوَكو َمع اْدَِسقحَمَ

اَمِوّيوت يِف  س يظفر أنَّ ؼدَّ افؽتوب ادُ  ه يف ـّل ي تستطقع أن تؼول إكَّ ػي ظومَّ ِص وبِ  .(6 -4: 2)أؾس شاْدَِسقح َيُسوع يِف افسَّ

ًُ , وشلـون شعقدًا جدًا فو أينِّ وأنَّ فه هذه احلقوة يف ذاته ,آبن ؿد أخذ احلقوة من أب مـك ـقف كضع   ؿد اشتؿع

                     [حؼوئق اإليامن أموم معورَقـو.



وع َظِصر افُؽتُى بع  [14] َمْؼُ  اشم افؽتوب اإلشؽـدري ـرفُّس -ِحوار حول افثوفوث, اجلزء افرا

 

 www.alta3b.wordpress.com/books/juiceصػحي َظِصر افُؽتُى

 وٓدة آبن من أبِمثول  ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .38صـ -, اجلزء افرا

ؿثول: من آثـغ ُيظِفر هذا افتِّ  ؾلّي مو,  ظذ شبقل ادثول, وافذي ُيظِفر رجٌل  ,حوس أو احلجريؿثول افـُّ افتِّ  :ـرفُّس

 ظفره؟أم ُيظِفر صؽؾه وم ,جلهل ُيظفر ضبقعي وجوهر افرَّ 

 بع.صؽؾه ومظفره بوفطَّ  إرمقو:

, بقعيافطَّ  ّص وأنو أؿصد مو خيُ , تومًو من َوَفَده هُ بِ ْش وافذي يُ  ,َد من كػس ضبقعتهافذي ُوفِ , خصو ابن هذا افشَّ أمّ  :ـرفُّس

 ؟ورة ضبقعقي وجوهريي فهه هو ُص ؿؽن أن تؼول إكَّ هل ٓ يُ 

 .ؿؽنبع يُ بوفطَّ  إرمقو:

 ة من أب؟هل يستِؿّد آبن احلقو

 آبن وإصؽوفقي أخذ وإظطوء احلقوة ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ُ أخَ  (ـرفُّس)]. 42, 39صـ -, اجلزء افرا وري أن ن يؽون من افّضَّ

َّٓ  صؽلٍ  ستحقل بلّي ه يؽون من ادُ , ؾنكَّ مثؾه مثل أبػوت اإلهلقي كػسه بوفصِّ  خّص ه ضوحو ك أنَّ درِ كُ   من إصؽول أ

مل  إن هورة؟ ٕنَّ ق ؾقفو مو فؾصُّ ورة وشقؾي تتحؼَّ وذفك حتى ٓ يؽون َمْن هو افصُّ  ,وهو واهى احلقوة ,هو احلقوة يؽون

 بل شقؽون بوحلرّي , شوف ٓ يؽون هو احلقوة بعد, ورة أبـو شـجد أنَّ آبن افذي هو ُص ؾنكَّ ن إمر ـذفك, يؽُ 

. أو درة أب ظذ إظطوء احلقوةك أجضًو يف ؿُ وٕنَّ هذا يعـي افشَّ , هو من آخرتؿدّ توجًو هو كػسه إػ احلقوة افتي يسُم 

َْن هيى احلقوة, وـقف يؽون فه ؾقض ؿؽن أن يصر َمْن ُيعطي احلقوة فقصبح ُص ـقف يؽون من ادُ 
ِ
ورة ٓ تزول د

وهو يف ذات افوؿً خرين هذه احلقوة ؿؽـه أن يؽون موكحًو أ, أو ـقف يُ ويف كػس افوؿً حيتوج حلقوة ِمْن آخراحلقوة, 

             [   ؟.ٓ يؿؾك يف ضبقعته وؾرة من هذه احلقوة

 ْن ُيعطي حقوةمَ  ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ؼول ظن َمْن ُيعطِي حقوة ه يُ أنَّ ؾؾقسؿعوا  (ـرفُّس)]. 41صـ -, اجلزء افرا

واحلؽؿي ٓ يـؼصفو  ,ورور ٓ حيتوج فؾـُّ ة. ؾوفـُّ وّ ور واحلؽؿي وافؼُ ـُّ تومًو مثل اف, ه احلقوة وفقس َمْن ُيعطي احلقوةأنَّ 
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ة َمْن وّ ؽامء, وافؼُ واحلؽؿي هي َمْن جتعل أخرين ُح  ,ـرور هو َمْن يُ ة من آخر, فؽن افـُّ وّ ة ٓ َتَطؾَُّى ؿُ وّ وافؼُ  ,حؽؿي

ء, ذفك افطَّ ستؼقم ريق ادُ  أشر يف افطَّ ك ٓ ترى أينِّ أم أنَّ ي أخرين. وِّ ؼَ تُ  ى َس ح َح ريق افذي ُيؿدَ وبدون أي افتوا

بعقـقيَس َح  21/22د)ظد شوـيؾُ ريق ادُ ؾؾتسؾك يف افطَّ »: ادؽتوب  [(.ى افسَّ

 تَّػؽر!ؼؾك توؿَّف ظن افظ ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس م أّنَّ ظذ مو أطن يو صديؼي, فؽن  إرمقو:]. 43, 42صـ -, اجلزء افرا

إذ , عبراتستؼقم فبوؿي افتَّ ك مل ُتعِط ادعـى ادُ إذ أنَّ , ػؽرف ظن افتَّ ه توؿَّ ؾك يبدو أنَّ ظؼ وأنَّ , ك تؽذبكَّ إ شقؼوفون

سوويًو ـقف يؽون آبن مُ ه ه هو احلقوة, ٕنَّ أنَّ , أجضًو ومل كـتبه إػ معـى ومقي افتي تؾقق بهك مل ُتعِط أب ادـزفي افّس أنَّ 

 [؟ه هو احلقوةفًب حتى وفو ـون ؿد ُدظي أنَّ 

 إؿومي إموات ـُزهون ظذ إفوهقي ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس إؿومي إموات هي . 5/21يوحـو] (:1هومش ) .42صـ -, اجلزء افرا

يسق عؾِّ يُ  ,. ويف موَع آخررب  وإلزهن ظذ أنَّ َمْن يػعؾه هو بوحلؼقؼي ؾعل إهلي يُ  ػصقل صورحًو بوفتَّ  ـرفُّس افؼدِّ

ٕنَّ َمْن يعؿل . عودفته فًبرهوكًو شوضعًو ظذ مُ ك افؽؾامت بُ ؾْ أترون أجضًو يف تِ » هوتقي هلذه أيي ؾقؼول:بعود افاّل إ

وهو  ,؟ أو ـقف يؽون من ضبقعي أخرى وؽريبًو ظن أبؿؽن أن يؽون أؿّل ـقف يُ  ,ي إؿومي ادوتىفَ سوواة من جِ بودُ 

         [  .شي فؾجوهر اإلهليقّ رة ظذ اإلحقوء افتي يف أب ـام يف آبن, هي خوصِّ دْ بـػس اخلصوئص؟ ٕنَّ افؼُ  عّ ِش افذي يُ 

 اهلل افذي ُيعطي احلقوة فؾؽّل  ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس وحوذا ٓ كممن به ظـدمو كسؿعه  (ـرفُّس)]. 44, 43صـ -, اجلزء افرا

 . وهذا معـوهشحقوة»وفقس  ,شاحلقوة»ه هو وهو يؼول ظن كػسه إكَّ (, 14/6)يوحـو شواحلقوة ريق واحلّق أنو هو افطَّ »يؼول 

 ,رـرِّ أُ  ., وهؽذا ؾفو ٓ يستبعد كػسه من ـوكه هو احلقوةأب حقوة اهلل, أنَّ احلقوة هي احلقوة اإلهلقي, طؾقمُ  بشؽلٍ 

احلقوة افتي تليت إفقـو هي من أب وآبن,  وأنَّ  ,إن مل كؼبل أنَّ فًب وآبن ضبقعي واحدةضريؼي كستطقع ذفك,  بلّي 

 [؟هو اهلل افذي ُيعطي احلقوة فؾؽّل  ,فؽن من واحد, بع ٓ كؼول من اثـغوبوفطَّ 
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 إن ؿبؾـو أنَّ مو يؼوفه هو احلؼقؼي ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .44صـ -, اجلزء افرا

 جد ؾقه؟!وك وكُ ـو ٓ كعقش وكتحرَّ أو هل أنَّ  :ـرفُّس

 .يس بوفس هو احلؼقؼي ظقـفوـو ؿبؾـو أنَّ مو يؼوفه افؼدِّ فو أنَّ  يؽون إمر هؽذاتلـقد,  بؽّل  إرمقو:

 .افذي هو احلؼقؼي, ٕنَّ يف داخؾه يعقش ويتؽؾم ادسقحم بوحلؼقؼي, وـقف يؽون ؽر ذفك؟! لـقد يتؽؾَّ بوفتّ  :ـرفُّس

ؾقم بوٓبن ◄  اإليامن افسَّ

بع ِحوار حول افثوفوثري: اإلشؽـد ـرفُّس  ,ضوحو أنَّ آبن مسوٍو )فًب( ,إذن (ـرفُّس)]. 45صـ -, اجلزء افرا

ه من , ؾؽقف يؼدر همٓء افذين يعتؼدون أنَّ من أب وهو فقس يف درجي أؿّل يػعؾه بؽوكه هو احلقوة,  ,ومو يػعؾه

 ُ َّٓ , يممـوا إيامكًو شؾقامً بوٓبنوري أن افّضَّ  [؟دوا ضبقعي آبن بـػس ادجد افذي يؿجدون به ضبقعي أبؿجِّ  يُ أ

 اتِّبوع مو ؿوفه آبن كػسه ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .47-45صـ -, اجلزء افرا

اَم َأنَّ أَب َفه َحقْوَ »وح وؿول: َُ وُ  ث بؽّل ه حتدَّ ٕنَّ , بع مو ؿوفه آبن كػسهـو كتَّ إكَّ  إرمقو: ـَ َذفِك َأْظَطى ة يِف َذاتِه, َٕنَّه  ـَ

 .(5/26حـو)يو شَأجْضًو َأن َتُؽون َفه َحقَؾي يِف َذاتِه آْبن

َّٓ وجيى أجضًو أن تُ  :ـرفُّس  ك شوف تظؾم احلؼقؼي. ؾنكَّ ضقف ؿوًٓ آخر, وإ

 مو هو هذا افؼول؟ إرمقو:

ُشْؾَطوكًو َأن َيِدين  َوَأْظَطوه»أي ؿوفه: ل, ل حو ؿوفه من ؿبمو كطق به بعد ذفك مبوذة, وهو رضوري وُمؽؿِّ : ـرفُّس

 (.27: 5)يو شَٕنَّه اْبن اإِلْكَسونَأجْضًو 

َِّ ريد أن تُ ك تُ أنَّ  أطنّ  إرمقو:  هكوؽب لب , ه هو اهلله يػتؼدهو إذ أنَّ فقس ٕنَّ ح بذفك أنَّ آبن ؿد َؿَبَل احلقوة من أب, و

  .هللا نم وهذخأ دؿ يتفا ةوقحلا يف كسصا دؿ لب ,هتعقبض يف ةوقحلا كؾؿي ٓ نوسكنـ هنَّ أ ذإ ,وً كوسكإ روص دؿ وه

إنَّ ؼتـعًو به؟ أخم تسؿع مو شبق أن ؿؾته ه جيى أن تؽون أنً كػسك مُ ؼـعـي هبذا إمر مع أنَّ وحوذا تريد أن تُ  :ـرفُّس

 ؟ه ابن اإلكسونن أجضًو ٕنَّ يه ؿد أظطى فه شؾطوكًو أن يدوأنَّ  ,آبن أن تؽون فه حقوة يف ذاتهأب ؿد أظطى 
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ؾطون ؽر أنَّ ُش . ؾطون افذي به شقدينوذفك يف شقوق احلديٌ ظن افسُّ  ,شأظطى»فؽن هو ؿول فؼد شؿعته,  إرمقو:

ؾفو ؿد ؿبل ـنكسون مو (, 1/17ـقيتثاف) شٕنَّ افؼضوء هلل»ه ؿول: ٕنَّ  ,ى افـوموسَس به اهلل وحده َح  يـوكي ؿد اختّص افدَّ 

 .ز به اهللتقَّ 

من افذي َحَدَث ؾقه هذا إمر ◄  افزَّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس من افذي َحَدَث ؾقه هذا افزَّ ابحٌ ظن  :ـرفُّس]. 48صـ -, اجلزء افرا

ه ـون هو آبن كػس مع أنَّ  ,ح احلقوةه ؿد ُمـِ ؼول أنَّ يُ  ؾحقـئذٍ , وـّ ه ظـدمو صور ـواحد مِ ٕنَّ  ,شؽؾيادُ  ّل , وشُتحَ إمر

, ؼول إنَّ أب أظطى احلقوة فالبنظـدمو يُ  ,خرىومن كوحقي أُ بؽوكه أتى من اهلل ومن احلقوة.  ,بقعيى افطَّ َس احلقوة بحَ 

ه هو ك أنَّ ه ُيدرِ وفي أن يرى أنَّ آبن هو أجضًو واهى احلقوة فذاته, وفقس ٕنَّ فُ , يستطقع ادرء وبُس ن داخؾهو مل تؽُ ـلّنَّ 

 [ .سبي فه احلقوة هي ظطقي ُتعطى فه من اخلورجبوفـِّ , ه ؿد صور إكسوكوً بل ٕنَّ اهلل, 

 اإلل احلّق واحلقوة إبديي ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس وحًو ظـدمو َُ أـثر وُ  إمرُ  َل عَ وفؼد َج  (ـرفُّس)]. 53صـ -, اجلزء افرا

ْعِرف احْلَق, َوَكْحُن َوَكْعَؾم َأنَّ اْبن اهلل َؿد َجوء َوأْظَطوَكو َبِصَرة فِـَ » :ى أجضوً تَ ؾؽَ  ,شحقوة»ك افتي يدظوهو ؾْ ؿول مو هي تِ 

ؿؽن ضريؼي يُ  وبلّي  ,ـقف ,. إذن(5/22حـويو1) شَهَذا ُهَو اإِلَلُ احْلَقُّ َواحْلَقَوة إَبَِديَّيُ يِف احْلَقِّ يِف اْبـِِه َيُسوَع اْدَِسقِح. 

ادوجودات افتي ُأحّضت إػ  ن هو ـوئن ؿبل ـّل إن مل يؽُ  ,ه اإلل احلّق وأنَّ  ,ـذ افبدءـون مُ أن ُيػفم أنَّ آبن هو افذي 

 [ه هؽذا يؾقق بوإلل احلؼقؼي.ى ضبقعته, ـام يؾقق به, وأنَّ َس ه هو احلقوة بحَ ُيعَرف تومًو أنَّ  ه حقـئذٍ ؟ ٕنَّ ودُج افوُ 

 شؽمأِّب وأبقؽم وإهلي وإهل»و ش أِّب أظظم مـِّي»ذح أيوت 

 ٓ يوجد أي من ادخؾوؿوت مثؾه ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .54, 53صـ -, اجلزء افرا

ق مو ؿد ؿوفه آبن سوويًو فه, ؾؽقف يتحؼَّ , بوظتبوره مُ ؼولرة فالبن ـام يُ دْ افؼُ  ـّل  ىأب هَيِ فؽن فو ـون  إرمقو:

ُؽمْ وَ َأِِّب َوَأبِقُؽْم إيِنِّ َأْصَعُد إَِػ »وأجضًو ظـدمو ؿول:  ,(14/28حـو)يو شِمـِّي َأْظَظمُ َٕنَّ َأِِّب »بوَوح:  ي َوإهَِلِ  شإهَِلِ
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 ه اظسف أنَّ أب هو إل.؟ ٕنَّ (22/17حـو)يو

ٓ يوجد أي من  ,ؾعذ أي حول, بقعيى افطَّ َس فو ـوكوا يعتؼدون أنَّ آبن فقس هو اهلل احلؼقؼي َح  ,إذن :ـرفُّس

 .ادخؾوؿوت مثؾه

 جعؾتم فؽم هلًإ ؽريبًو وـوذبوً  ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ه جيى ظؾقـو أن كؼول هلم مو أظتؼد أنَّ  (ـرفُّس)]. 54صـ -, اجلزء افرا

يف  ,وإكسون تؼي ,هلل ّى وفقكخ ـلُّ ُمِ , (9/1مقو)إر شَيو َفقًْ َرْأِد َموء َوَظقْـَي َيـْبُوع ُدُموع َؾَلبِْؽي َّنَورًا َوَفقاْلً » :يليت

. ٕنَّ اهلل مل َيُعْد هو كصقبؽم (5/4ضقي)ؽال ش... َشَؼْطتُم ِمن افـِّْعَؿي َظن اْدَِسقح َبطَّؾتُمتَ َؿد » :وهفم ؿوئالً ُج وُ 

م وهلذا ؾنّنَّ  ,م ظبدوا اخلؾقؼي دون اخلوفقّٕنَّ , ؿد زّيػوا جمد إفوهي. ؾؼد جعؾتم فؽم هلًإ ؽريبًو وـوذبوً ومراثؽم, 

ويف . وفقس َؿن َمْن هيبوا احلقوة فؾخؾقؼي افتي ٓ تؾك احلقوة يف ذاهتو ,كقون ادخؾوؿوت افدُّ ؿْ َِ ى َس آمـوا أنَّ آبن حُي 

 [؟.ومقيمن مـزفي جوهره افّس  دوكه يف ؽر وؿوررِّ وجُي  ,حوذا يعبدون ذفك افذي حيسبوكه َؿن اخلالئق ,هذه احلوفي

 وأظطوه اشامً ؾوق ـّل اشم ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .56, 55صـ -, اجلزء افرا

 ؟اشم ؿد َأظَطى آبن اشامً ؾوق ـّل  إنَّ أب ,ى ادؽتوبَس ه َح وموذا شتؼول فو ؿوفوا إكَّ  إرمقو:

هذا إذ أنَّ  ,بقعيؿد ُأظطَي آبن أن يؽون هلًإ مع أنه هو إل بوفطَّ  ,ضريؼي وبلّي  ,ؾؾقبحثوا ظن معرؾي ـقف :ـرفُّس

 ,دالؽبي ادريضي يف اجلِ وافرَّ  ,راءوحقـئٍذ شقسـون ظـفم اهلُ ر يعـي ـام فو ـون آبن افؽؾؿي يف معقي مع ذاته, ؽْ افػِ 

 َِ ون ظن آؾساء   جوهر آبن ؽر ادوصوف.  دّ وشقؽػُّ

 ٕنَّ هذا مو ظؾَّم به بوفس ◄

بع , اجلزء افرِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس فو ـون بوفس افرشول ؿد اشتطوع أن  (ـرفُّس)]. 57صـ -ا

ة يف وجه همٓء افذين مل يػفؿوا وّ ؿُ  ّل ن يف مؼدوره أن يكخ بؽُ م يؽُ أخَ د ؾقفو ـؾؿي اهلل, حظي افتي جتسَّ يف افؾَّ  ميتؽؾَّ 

َِّ ويُ مو ؿد ـتبه ؾقام بعد,  , عَض ثوكقي بعد أن ـون ؿد أخذ ذاته واتَّ  ةإػ جمده مرَّ  دَ عَ ؿد ارتػع وَص , دتجسِّ ح أنَّ آبن ادُ و

أي َؿْبل أن يوجد يف اهلقئي ه هو ـؾؿي اهلل, في أنَّ وفقس من جِ  ,ه صور جسداً هذا ؿد ؿقل ظـه بسبى أنَّ  وإنَّ ـّل 
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 [م به بوفس.ـنكسون؟, ٕنَّ هذا هو مو ظؾَّ 

ى  ◄  شاهلل»ُأظطي أن ُيسؿَّ

بع , اجلِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس إنَّ آبن افوحقد ؿد أخذ ذاته وأخذ  :ـرفُّس]. 57صـ -زء افرا

ؼول إنَّ اهلل ؿد َوَهَبه يُ  ,. ٕجل هذاؾقىموت افصَّ  ,وأضوع حتى ادوت ,ؾقى وافعورواحتؿل آٓم افصَّ  ,صؽل افعبد

, وـّ مِ  بقـام ـون هو ـواحدٍ  ,إذن. ن ظذ إرضومَّ  ,امءن يف افسَّ ـبي مَّ , فؽي جتثو بوشم يسوع ـلُّ رُ اشم ؾوق ـّل  اشامً 

و كحن يو ـّ ومِ  ,. حتى صور ُيسَجد فه من ادالئؽي كػسفوؽوؾلة فه ظذ ظظقم أظامفه وضوظتهـؿُ  شاهلل»ُأظطي أن ُيسؿى 

 [وحتى من افذين ؿد موتوا؟ ,َمْن كعقش ظذ إرض

 امتقوز أن ُيسَجد فه ◄

بع , اجلزء اِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ظذ  َل َص ؾوٓبن افوحقد ؿد َح  (ـرفُّس)]. 58, 57صـ -فرا

 َّٓ ه صرِّ يؽتسى ادجد افذي يُ  ـّي رصي فه بؿعـى أنَّ أخطوء افبؼيي ـوكً ؾُ . َؼ ت افبَ كعؿي بسبى احتامفه خطويو وز

وإن , مل يؽن ؿد ُصؾَِى , ر مثؾـون ؿد صووإن مل يؽُ  ,د()ظـدمو جتسَّ  ن ؿد صور مثؾـومل يؽُ , ؿد أخطلنوه إن مل كؽن ٕنَّ . هلإً 

 [.يسغد فه من افبؼ ومن ادالئؽي افؼدِّ ظذ امتقوز أن ُيسجَ  َل َص مل يؽن ؿد َح , مل يؽن ؿد موت

 افذي ـون من افبدء ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس إنَّ اهلل أب يؼول بصوت  :ـرفُّس]. 59, 58صـ -, اجلزء افرا

بعقـقيَس َح  43/12عقوء)إص شَأنَو ُهو ِمن اْفَبْدءهلل َأجْضًو َأنَو ا» :إصعقوء م يسغ وهُ ؿؽـه أن يسؿع افؼدِّ (, وادرء يُ ى افسَّ

ب اإِلَل َأَخْسً » :ـودوكه ؿوئؾغيُ  بعقـقيَس َح  1/12)حبؼوق ش؟ َوهِلََذا َفن َكُؿوتُمـْذ اْفبَْدءَأنًْ ُهو افرَّ إذن ؾوهلل (, ى افسَّ

 »ثـو ظن آبن يؼول: دِّ حُي يس يوحـو ظـدمو بوحلؼقؼي اهلل. وافؼدِّ  ُدظيـذ افبدء ؿد أب مُ 
ِ
وَن ِمَن اْفَبْدء ـَ , افَِّذي افَِّذي 

ؾَِؿِي افَِّذي َصوَهْدَكوُه, َوَدََستُْه َأجِْديـَو, كِـَو, َشِؿْعـَوُه, افَِّذي َرَأجْـَوُه بُِعقُو ـَ ديثه ه حوجِّ ويُ (. 1/1حـويو1) شاحْلَقَوةِ ِمْن ِجَفِي 

َو أَبوُء َٕنَُّؽْم َؿْد » :ٔخرين ؿوئالً  تُُى إَِفقُْؽْم َأهيُّ ـْ  َظَرْؾتُُم َأ
ِ
. وهو كػسه أجضًو يؼول ظـه (2/13حـويو1) شافَِّذي ِمَن اْفبَْدء

بُّ اْفَؽوئُِن » :أنه ونَ َيُؼوُل افرَّ ـَ  [(.1/8يو)رؤ شَوافَِّذي ّيْليِت  َوافَِّذي 
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 أِّب وأبقؽم وإهلي وإهلؽم ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  رفُّسـ ؿؽن ْل يل ـقف يُ كسك هذا وؿُ  ودظـو (إرمقو)]. 66, 65صـ -, اجلزء افرا

ي َأينِّ َأْصَعد إَِػ » :مو ؿوفه ادسقحفؾؿرء أن يػفم وُيدرك  ُؽمَأِِّب َو َأبِقُؽم َوإهَِلِ ؟ وـقف يدظو (22/17حـويو) شَوإهَِلِ

 [.م شوف يسلخون ظن هذا إمرتؽون ظذ يؼغ أّنَّ  وجيى أنه هو أبقه؟ اهلل أنَّ 

كقو ◄  افطَّبقعي افػوئؼي وإظامل افدُّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  ,ؼول ظن آبنمو يُ  من ـّل  ,إذن (ـرفُّس)]. 67, 66صـ -, اجلزء افرا

َّٓ , قعي ادخؾوؿيبود افطَّ دُ وٓ يتجووز ُح  ,من جمد اهلل ه يعؽس جمدًا أؿّل ويبدو أنَّ  بقعي إػ افطَّ  بوذةً  يـسى هذا مُ ؾقجى أ

بع اهلدف افذي من أجؾه ؿد ؿقؾً هذه كتَّ بل ي جدًا, َدْت من أب بطريؼي خوصَّ ُوفِ  ي, افتافػوئؼي ؽر ادوصوؾي

ك إظامل ؾْ تِ , ئؼيبقعي افػوك افطَّ ؾْ أو أن كـسى فتِ . بوٕفوهي بودؼويقس افبؼيي وبدون أن كؼقس مو هو خوّص  ,إؿوال

ريؼي ؾؼط ه هبذه افطَّ ٕنَّ . مـفام ز بطريؼي ٓئؼي خصوئص ـّل قِّ م ـقف تُ وفتتعؾَّ أ مـفو, زء ٓ يتجزَّ و ُج , وـلّنَّ كقوافبؼيي افدُّ 

 [ن رأجًو صحقحًو تومًو.تستطقع أن تؽوِّ خرى, وفقس بطريؼي أُ 

 افتَّػؽر بام يؾقق بوفطَّبقعي افبؼيي ◄

بع ِحوار حول افثوفوثؽـدري: اإلش ـرفُّس َتَى ظـه إكَّ  (ـرفُّس)]. 68, 67صـ -, اجلزء افرا ـَ افَِّذي »ه وإن ـون ؿد 

َظوٍت فِْؾَؼوِدِر َأْن خُيَؾَِّصُه ِمَن اْدَْوِت, , يِف َأجَّوِم َجَسِدهِ  ٍخ َصِديٍد َوُدُموٍع ضِْؾَبوٍت َوَتَّضُّ ا َم بُِكَ ُه. َوُشِؿَع َفُه ِمْن َأْج إِْذ َؿدَّ ِل َتْؼَوا

ْوكِِه اْبـًو َتَعؾََّم افطَّوَظَي ِمَّو َتَلخََّم بِهِ  ـَ فؽن . بقعي افبؼييبوفطَّ ر بام يؾقق ػؽِّ وتُ  ؾعؾقك أن تـزل ؿؾقالً  ,(8-5/7اكقغ)ظز شَمَع 

أنَّ اخلوف من ادوت ـام  ,دَس هذا اجلَ  ـون يعؽس خواّص ظى ؾننَّ افرُّ  ,ع ؿد صور يف أجوم جسدهّضُّ الة وافتَّ بام أنَّ افصَّ 

, ؾال تـػي ظن آبن مو يؾقق بلخوهقته, اشم ه أخذ اشامً ؾوق ـّل قل إكَّ ؾنن ؿِ  ,. وبوفتويلبقعي افبؼييػوت افطَّ هو من ِص 

ك ٓ تؼبل أم أنَّ . دهن جتسُّ مَ ى ؿبل زَ تٕنَّ آبن هو اإلل احلؼقؼي حه هو افؽؾؿي افذي جوء من ظـد اهلل أب. ضوحو أنَّ 

     [ احلؼقؼي؟. هذه

ذهو ◄  ومعه اهلقئي افتي اختَّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ُ ه ؽر أنَّ  )ـرفُّس(]. 68صـ -, اجلزء افرا أنَّ ذاك وري ـون من افّضَّ
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َّٓ , يبـِّ ى افتَّ َس وفه ادجد اإلهلي يف ذاته وفقس َح , بطبقعته اإلل احلّق افذي هو  بل  ,خالء هذا يبؼى دائامً يف وَع اإلأ

 [.(1)ذهوومعه اهلقئي افتي اختَّ , هو جمده اخلوّص وافذي  ,ـذ إزلافذي ـون ظؾقه مُ  ىأن يعود إػ ادجد إشـ

 افؽوهن يف صعِّ , ـام يُ وٓ ضرؾي ظغ ,ظن كوشوته حلظي واحدة إذ أنَّ ٓهوته مل يـػصل ؿطّ  ,أي جسده(: ]1هومش )

     [ اس اإلهلي.دّ يف افؼُ  شآظساف»

 ؟شأِّب أظظم مـِّي»حوذا يؼول:  ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  ن يـؼص آبن أّي إن مل يؽُ  فم يؼوفون:فؽـَّ  إرمقو:] .71صـ -, اجلزء افرا

هو  حوذا يؼول ,, إذنفه وفقس أؿلَّ مـه يف رءسوٍو ه مُ وأنً تؼول أنَّ مثل اهلل أب,  ه هو اهللظذ أنَّ  كوُيدرَ  ,رء

             [ (؟14/28حـو)يو شَأِِّب ّأْظَظُم ِمـَّي»كػسه: 

ق ظذ اإلل كػسه ◄  إل يتػوَّ

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ق ظذ يتػوَّ  ـوك إلٌ هُ  ؿؽن أن يؽونٓ يُ  )ـرفُّس(] .72صـ -, اجلزء افرا

ه حتى بغ افبؼ, ٓ يوجد اختالف بغ ٕنَّ , فوهي من أخرإ يف )إؿـوم( هو أؿّل  أنَّ افواحدأو ُيعتَؼد  ,اإلل كػسه

ة وافػفم وظؿل وّ أنَّ افػرق بغ إصخوص يؽؿن يف افؼُ ؼول ؿؽن أن يُ ه يُ صخصغ من حقٌ ضبقعتفم افبؼيي. ؽر أنَّ 

وهر بطرس أو بوفس حديد موهقي جأن يعرف بوفتَّ  ه إن أراد أحدٌ ؽر أنَّ حوؾي. افػضقؾي, وصؽل اجلسم وافوشومي وافـَّ 

ؾلظتؼد إنَّ هذا  ,)من حقٌ ضبقعته( و أن يؽون أحدمهو أؿّل أمّ . رء يف ـّل  ام واحدٌ ه شقجد أّنَّ ؾنكَّ , ظذ شبقل ادثول

ؾام هو افقء افذي  ,ؾطوحو يؼوفون إنَّ أب أظظم ,ر ادرء هؽذا. إذنػؽِّ وفقس من رجوحي افعؼل أن يُ  ,يؽون هذيوكوً 

 [.ك افعظؿيؾْ ودظفم يثبتون يف َمْن صورت تِ ؟ عظؿي يف أبك افؾْ ل تِ ؿثِّ يُ 

 ؟شأِّب أظظم مـِّي»ل أخطل آبن بؼوفه: ه ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .73, 72صـ -, اجلزء افرا

 ؟شَأِِّب َأْظَظُم ِمـِّي»فؼد أخطل آبن بؼوفه  ,إذن إرمقو:

وشقليت افوؿً فـؼح ـقف ؟! (14/6حـو)يو شَأنَو ُهَو افطَِّريُق َواحْلَق  »وـقف يؽذب َمْن ؿول ظن كػسه  :ـرفُّس

 [.(1)ؿؽن أن كػفم ؿول آبن هذايُ 
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ـوؿشي معـى ؿول ادسقح ؾنن ـوكً تعـي تلجقل مُ , ادؼصود هبذه اجلؿؾي و ادعـىـفقس من افواَح هُ (: ]1هومش )

 .بورة ؽر واَحيهذه افعِ  ه تظّل . وظؾقوار مو ؿوفه ادسقحيف هذا احلِ  َح ؿد َذَ  ـرفُّسيس ـو فن كجد أنَّ افؼدِّ ؾنكَّ , هذا

إمر افذي  ,م ظن مؼوع تػسره إلكجقل يوحـوـون يتؽؾَّ  ـرفُّسيس ؿؽن أن كػسض أنَّ افؼدِّ خرى يُ ومن كوحقي أُ 

ره ـون يضع أمومه تػسره إلكجقل يوحـو وهو يؽتى هذا احلِ ـو ؿد ؾرَـو أنَّ ؽر أنَّ ه بوفػعل ؾقام بعد. شقؽون ؿد أتّ   وا

ً ؽومضوً  ,(5( هومش)45)اكظر ص   [.إمر افذي جيعل من معـى هذه اجلؿؾي أمرا

 بقعي إهلقي واحدة وثالثي أؿوكقمض ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ـو كممن بطبقعي إهلقي ضوحو أنَّ ويل, وبوفتّ  :ـرفُّس]. 74صـ -, اجلزء افرا

ود اختالؾوت ُج شوس وُ خـو وؾصؾـو إؿوكقم ظذ أو فو ؾسَّ أمّ . ؾؾـسجد هلل افواحد وكعبد إل افؽّل , واحدة وثالثي أؿوكقم

وموذا . كعسف بثالثي آخفي, ريدـو هبذا وبدون أن كُ ؾنكَّ , ـػصاًل بطبقعتهمـفم ظذ ِحَدْة مُ  ووَعـو ـّل  ,يف ضبقعتفم

ستؼقم ر مُ ؽْ ؾِ  ؟ وـقف ٓ يؽون من اخلطل أموم ـّل وع يف َالفه فو اظتؼدكو هبذاؿُ ـؼذكو من افوُ ر افذي شقُ زِّ شقؽون ادُ 

 [؟ث آخفي بدًٓ من واحدأن ُيـودى وُيبَؼَّ بثالوصوفح, 

 هلل افذي هو أظظم من اجلؿقعا ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس وهو ؾوق  ,بقـام اهلل افذي هو رّب افؽّل  )ـرفُّس(]. 75صـ -, اجلزء افرا

حقٌ ٓ يدكو  ,, ـوئن يف إظويلوهو أظظم من اجلؿقع, ؼورنبام ٓ يُ  ه هو يػوق افؽّل ٕنَّ  ,ؾفو ٓ ُيامثل بآخر ,اجلؿقع

يف  ؼورن أو أن يشّك رجي افتي جيرؤ ؾقفو أن يُ وَمْن يستطقع أن يؼسب مـه وفو إػ حلظوت, إػ افدَّ من ادخؾوؿوت. أي 

أ أحد إن جترَّ , ؾقمػؽر افسَّ ظن ضريق افتَّ  َج رَ ه ؿد َخ وأنَّ  ,أن ّنزأ به يستحّق  ه أمرٌ ك ٓ تعتؼد أنَّ أم أنَّ ه هو أدكى مـه؟ أنَّ 

طبِّق مثل ل يل ظن أي من ادخؾوؿوت تستطقع أنً أن تُ ؟ أو ؿُ يمـِّ  أظظم هذه ادخؾوؿوت ظذ افؼول إنَّ اهلل أبو افؽّل 

ل ادؿؾوءة بوفسَّ   [غوفطوت؟.خف وادُ هذه إؿوا

 تؿقِّز يف ـّل خصوئص إفوهيمُ  ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  .77, 76صـ -, اجلزء افرا

 .ه ٓ يؿؾك مو فًبأنَّ  فؽن بسبىؽن, ٕنَّ هذا ؽر ُم  ,ي اجلسدييفَ ٓ من اجلِ  ,)من أب( ؼول إنَّ آبن أؿّل يُ  إرمقو:
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أم  ,بؤب - سوواةمن حقٌ ادُ  - و تؾققحوول أن كجد فو أّنَّ وفـُ  ,خصوئص إفوهي يؿَّ دِ  ّل ز وبؽُ ؿقِّ هقو بـو كُ  :ـرفُّس

ن يؽون أخَ , يػوق ويعؾو آبنفو ـون أب  ,لـقد تؾقق بؤب ذاته. إذنو بوفتّ بوٓبن, أم أّنَّ  - بطريؼي أؿّل  - و تؾققأّنَّ 

 [؟خصوئص إفوهي بل يف ـّل  ,ؾؼط واحدٍ  ز ٓ يف أمرٍ تؿقِّ مُ , ؽل أظذون َمْن هو هبذا افشَّ أن يؽ, من افواجى بوفتويل

 راف وَؽـَم آبنِخ  ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ٓحظ إنَّ آبن ؿد دَظى  ,إذن :ـرفُّس]. 79, 78صـ -, اجلزء افرا

َوَأنَو ُأْظطِقَفو َتتْبَُعـِي. َتْسَؿُع َصْويِت َوَأنَو َأْظِرُؾَفو ؾَ  ِخَرايِف » :ه ؿولإذ إكَّ  ,وديي فهبُ وفؼد محؾـو بـر افعُ  ,و ِمْؾؽهُ إّنَّ  شم يدهـَ ؽَ »

َٓ  خَيَْطُػَفو َأَحٌد ِمْن َيدى  َحقَوًة َأبَِديَّيً  َٓ َيْؼِدُر َأَحٌد َأْن  َأِِّب افَِّذي َأْظَطويِن إِيَّوَهو ُهَو َأْظَظُم ِمَن اْفُؽلِّ َوَفْن هَتَْؾَك إَِػ إَبَِد َو َو

وبودثل ُكَسؿى خراف وؽـم , كحن ِخراف اهلل أب ,(. إذن28-12/27حـو)يو شَأنَو َوأُب َواِحدٌ ِمْن َيِد َأِِّب. َف خَيْطَ 

 [.آبن

 ء ُيؿؽن أن ُيؿقِّز بغ أب وآبنر ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس سوويوً ـقف ٓ يؽون آبن مُ  ,إذن )ـرفُّس(]. 79صـ -, اجلزء افرا

د مع أب, ومو تؾؽه يده, تؾؽه يد أب, رء ّل رة ظذ ـدْ وهو افذي فه كػس افؼُ  ,فًب أم هل ؟ وـقف ٓ ُيؿجَّ

ؿؽن أن حيدث بدون ٕنَّ هذا ٓ يُ , أو يـتؼص من جمد آبن ,ز جمد أبؿقِّ ؿؽن أن يُ ر أو تؼول صقئًو  يُ ػؽِّ تستطقع أن تُ 

 [سوواة بغ أب وآبن؟ادُ أن ُتَس 

جوجي وؾِراخا ◄  !فو وجـوحقفوفدَّ

بع , اِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  َف َص وبووي وَ أجضًو إنَّ موشى افطُّ  :ـرفُّس]. 83, 82صـ -جلزء افرا

ئقلظِ  ٍا ُك  اَم ـَ » من ؾوق ؿوئاًل:ـويي افتي هي ك افعِ ؾْ تِ  - عوكدًا وؽر مطقعه ـون مُ رؽم أنَّ  - ـويي أب بشعى إ حُيَرِّ

ُه  ُ ُظشَّ ٌْ ِخِه افـِّ ـو كجد آبن ؿد (. ـام أنَّ 32/11ـقيتثاف) شِؿُؾَفو َظَذ َمـَوـِبِهِ َوَيْلُخُذَهو َوحَيْ  َيِرفُّ َوَيبُْسُط َجـَوَحقْهِ َوَظَذ ؾَِرا

 َوَرامِجََي اْدُْرَشؾَِغ  َيو»: ؾعل هذا إمر ظقـه ظـدمو ؿول
ِ
َنْبِقَوء ْٕ ٍة ّأَرْدُت َأْن َأمْجََع إَِفقَْفو َأوُرَصؾِقُم َيو َأوُرَصؾِقُم َيو َؿوتَِؾَي ا ْم َمرَّ ـَ

اَم جَتَْؿُع اف ـَ َدِك  َٓ ًَ َجـَوَحقَْفو َومَلْ ُتِريُدواَأْو َجوَجُي ؾَِراَخَفو حَتْ بوً ُؽْم ُتـــ. ُهَوَذا َبقْ دَّ ُك َفُؽْم َخَرا  [(.38-23/37ى)متَّ  شُيْسَ
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 صػوران وجمـوكون وؿطقع اخلـوزيرظ ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس فؼد ؿول آبن ظن اهلل أب مو يع:  :ـرفُّس]. 85صـ -, اجلزء افرا

 هذه مدِّ ؼيُ  نأ عقطتسي وً ضجأ نبٓاو ,شمْ ؽُ قبِ أَ   َٓ َيْسُؼُط َظَذ إَْرِض بُِدونِ ْصُػوَراِن ُيَبوَظوِن بِِػْؾٍس؟ َوَواِحٌد ِمـُْفاَم ظُ َأَخقَْس »

 ةروـ ػإ حقسدا ءوج ومدـظ ثدحي ها رك وم اذهو ,وفـم رـذتُ  ٓ يتفا ىتح ,توؿوؾخدا عقمج لؿشت يتفا يؼئوػفا ييوـعِ فا

 ذظ ا وؽؾَّ ؿتقف ا وبهذي نأ هـم ا وبؾضو ,يقهلإلا هرماوأ ًظوضأ يتفا ةريؼِّ فا حاورٕا غكوـجدا نم دَ رَ ضَ و ,غقسجرجلا

 عقطؿ ذإو ,ا وؾعػؾ ,ريزوـخلا ػإ ا وضؿي نأ مهرمأو مهل حؿش دؿ ,هقمدؿ ًحت ءر ّل ـ كؾؿي نْ مَ  نَّ أ مَّ ث ,ريزوـخلا

 [.هوقدا يف تومو رحبفا ػإ فرجلا ذظ نم عؾدكا دؿ هؾّ ـ ريزوـخلا

 معـى ُخُضوع آبن افـِّفوئي فًب

 بن خيضع فًب وُيطقعهآ ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ح ِض ـقف حيدث هذا وأجن تتَّ فؽن ُيؼول,  إرمقو:]. 86صـ -, اجلزء افرا

 ,َوَمتَى ُأْخِضَع َفُه اْفُؽلُّ »بوفس: يس ؼدِّ ـام يؼول اف ,طقعهيف اجلوهر ضوحو أنَّ آبن خيضع فًب ويُ سوواة هذه ادُ 

بـُْن  ِٓ ْي َيُؽوَن اهلُل اْفُؽلَّ يِف اْفُؽلِّ  ,ْػُسُه َأجْضًو َشقَْخَضُع فؾَِّذي َأْخَضَع َفُه اْفُؽلَّ كَ َؾِحقـَئٍِذ ا  [؟(15/28ركثوسـو1)شـَ

 فه طَّوظي دن َوَفَده وإـرام فبُـُّوتهاف ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس وبدون أي  ,ك يو صديؼي شتعؾمؽر أنَّ  :ـرفُّس]. 87صـ -, اجلزء افرا

ق مو هو مؽتوب أنَّ أرواح إنبقوء ختضع ؾْ ه وِ ٕنَّ ف بوجلفل. واب ويتَِّص وكبه افصَّ جُي رأهيم يف هذا ادوَوع  أنَّ  ,جفد

وَمْن  َوَفَده  ,إلبراهقم عَ َض تومًو مثؾام تستطقع أن تؼول إنَّ إشحق ؿد َخ  ,وأوٓد )ؾالن( مثاًل خيضعون ٕبقفم ,فألنبقوء

وبووي وع, وٓ افطُّ ُض تؾػي بسبى اخلُ فؽن ٓ أرواح إنبقوء ـوكً هلو ضبوئع خُم . ن خوَعًو ٕبقه افذي َوَفدهإشحق ـو

ً ضوظي دن َوَفدَ ه ـون خوَعًو ٕبقه بسبى توؿره فه, ٕنَّ  ,ومن جـس آخر ,تؾػيإشحق ـوكً ضبقعته خُم  ه وإـرام ُمظِفرا

 [.ته فهوّ ـُ فبُ 
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 ُضوع ادسقح َحَسى اجلََسد من أجل افتَّدبرُخ  ◄

بع وثِحوار حول افثوفاإلشؽـدري:  ـرفُّس أيي بؿعـوهو وحقـئٍذ يرون هذه  )ـرفُّس(]. 89صـ -, اجلزء افرا

 وعُض ٕنَّ اشم اخلُ . دبرد من أجل افتَّ َس ى اجلَ َس وع ادسقح َح ُض أي إػ ُخ , حقح ويرجعوّنو إػ معـوهو ادستؼقمافصَّ 

 ّل افؽُ   هو رّب وبقـام. إكسوكوً  - وهو اهلل - وظـدمو صور آبنوديي, بُ ن افعُ مَ شر إفقـو كحن, وكحن يف زَ وحؼقؼته يُ 

. وؾقام هو يف صورة أب وهو واحد معه, ؾؼد ه صور ظبداً ؾنكَّ , حق   من إلٍ  حق   إذ هو إلٌ  ,يبـِّ بقعي وفقس بوفتَّ بوفطَّ 

 [دبر.ى افتَّ َس وَع كػسه, وأضوع وأخذ ذاته بنرادته َح 

 هلذا ـون من افاّلئق أن خيضعو ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ؿد ارته ريؼي, ذه افطَّ ه هبضوحو أنَّ  ,إذن )ـرفُّس(]. 89صـ -, اجلزء افرا

وهلذا سبي فطبقعي اهلل, , بوفـِّ بقعي ادخؾوؿيوكؼوئص افطَّ , مو هو فطبقعتـو من َعف بؼي َؿبِل ـّل ه ؾنكَّ أن يصر مثؾـو, 

 [.ـون من افالئق أن خيضع

 فوؿً افذي شقخضع آبن ؾقها ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس ؿوئاًل: ظن ادسقح يس بوفس يؽتى افؼدِّ  :ـرفُّس]. 92صـ -, اجلزء افرا

ًَ َؿَدَمقْهِ »  حَتْ
ٍ
لَّ َرء ـُ  ًَ ْك َصقْئًو َؽْرَ  ,َفهُ . َٕنَُّه إِْذ َأْخَضَع اْفُؽلَّ َأْخَضْع ٍع َفهُ مَلْ َيْسُ َِ ــَو أَن  ,َخو َفْسـَو َكَرى اْفُؽلَّ َظَذ َأنَـّ

ذي هو خوَع ؾقه فالبن, يف افوؿً اف ,رء هو خوَع فًب وبوفتويل فو أنَّ ـّل  ,(2/8اكقغ)ظز شَبْعُد خُمَْضعًو َفهُ 

ه مل يلِت ٕنَّ  ,ؾفو يف افوؿً احلويل ؽر خوَع ,و آبنأمّ وع, ُض ـوشى فؾخُ هو افوؿً ادُ  - ـام هو واَح - شقؽون

 [.افوؿً افذي شقخضع هو ؾقه

 بقعي ُأخرى ظـد اخلُُضوعض ◄

بع ِحوار حول افثوفوثاإلشؽـدري:  ـرفُّس  ,عؾـو إنَّ آبن هو أن ؽر خوَوفو ؿُ  )ـرفُّس(]. 91صـ -, اجلزء افرا

بقعي , هي ظؽس افطَّ ه ظـدمو شقخضع فًب شتؽون فه ضبقعي أخرىؾننَّ هذا يعـي أنَّ وهذا من خصوئص ضبقعته, 

 [إوػ تومًو.
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 17 ................................................. شؽموإهل وإهلي وأبقؽم أِّب» و شمـِّي أظظم أِّب» أيوت ذح
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 24 ...................................................................... فه فُبـُّوته اموإـر َوَفَده دن افطَّوظي◄ 

 25 ......................................................... افتَّدبر أجل من اجلََسد َحَسى ادسقح ُخُضوع◄ 

 25 ........................................................................ خيضع أن افاّلئق من ـون وهلذا◄ 

 25 ...................................................................... ؾقه نآب شقخضع افذي افوؿً◄ 
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