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ُِتاب  مًِومات اف

ر حول افثافوث اشم افُتاب: اِدسِحوا ّّ ر اف  (, اجلزء اخلامس )احِلوا

 اإلشُْدري )بابا اإلشُْدرية يف افَرن اخلامس ادٔالدي( ـرفُّس ادٗفِّف:

 جوزيف موريس ؾِتس ادُسجم:

راشات أبائٔة افّْاِذ: يس أنىؤٕوس, ادرـز إرثوذـز فِدِّ ّة افَدِّ  بافَاهرة مٗشَّ

 م2111 يؤٕوإوػ,  افىًَّْة:

تُب رؿم اإليداع: ُُ  م2111/  13416: بدار اف

ويل ؿٔم افدَّ  978-977-487-111-8: افسَّ

ٍحةافًْاوين يف   من وَع افّتاِظب اجلإْٔةمٖخوذة من افُتاب, افًْاوين  َوَشط افهَّ

 اإلصارة افُامِة فُِتاب: ◄

ر حول افثافوث :م(444)ت  اإلشُْدري ـرفُّس ر  اخلامس, اجلزء ِحوا اِدس)احِلوا ّّ (, ادرـز اف

راشات أبائٔة, ٕهوص آبائٔة   م2111 يؤٕو, إوػ, افىًْة 161إرثوذـز فِدِّ
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يس   يف هذا احِلوار ظن ظَٔدة افثافوث ـرفُّستًِٔم افَدِّ

 ما يّتْد ظِٔه اهلراضَة ◄

يس دَ َص ـام رَ ] .م28صـ - امساجلزء اخل, وار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس ر أجوًا يف هذا احلِ  ـرفُّس افَدِّ وا

َُ  ,وما يّتْدون ظِٔه ؾٔام يزظّون ,ع به اهلراضَة دائامً ما تذرَّ  ثْتوا من افُتاب ون أن يُ ّتًدُّ م مُ إّنَّ »ؿائاًل:  َب تَ ؾ

سادُ  دوا ظذ تًوَّ »ؿد  موهُ  ,شورمُ ك إُ ِْ ؾٔٓا تِ  تتي حدثْون افْحث ظن إزمْة وإوؿات افيتجَّْ »م ؽر أّنَّ  ,شَدَّ

 [.شب احلَائقِْ ؿَ 

رفُّس ◄  أهّم إشٍار افتي اؿتْس مْٓاـ 

وإؾُار  ,راء اخلاضئةهذه أ وفِّرد ظذ ـّل ] .م29صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

, س بًٓديهَدَّ ْاشْة من افُتاب ادُ وصاً مُ ُه ُٕ  ـرفُّس يسافَدِّ يورد ًإدين, ْحرؾة افتي يّوؿٓا هٗٓء ادُ ادُ 

ه وتوجُّ  ,ٕيراً فىًْٔة هذا اإلٕجٔل ,ّْا يوحْا افالهويتًِِّ وإٕجٔل مُ , وصاً من شٍر ادزامر يف افًٓد افَديمُه وُخ 

ِّّ يس يوحْا يف بٔان ضًْٔة افُِّة ادُ افَدِّ   اجلّد, وادّجود فه مع يف رَ َٓ د وظِّه اخلاليص, ـوٕه هو اهلل افذي طَ تج

َُ وافرُّ  آبنفًب و نَّ أأب, حٔث   [س جوهر واحد.دُ وح اف

ّر اخلاضئ ◄  وحتريف ادًاين اشتٌالل افتٍَّ

ًإدون بهالة يّوع ادُ  ءهٗٓ ومل يُتِف ] .م38صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

يسؾوا أجواً ما ؿافه بل حرَّ , آبنخوهٔة إُٔار اوفتٓم إليف ُم  ٍّر اخلاضئ هلاواشتٌالل افتَّ  ,فًب بوفس  افَدِّ

ئَِٔل » :افرشول ا َ ٍْ
َِْٔاً ََجُِٔع َبِْٔت إِ َِْم يَ ًْ وَع َهَذاؾََِْٔ ُّ َل َي ًَ وُه أَنْتُمْ  ,أَنَّ اهللَ َج ُّ ٔحاً  ,افَِّذي َصَِْْتُ ِّ  شَرّباً َوَم

ٍِ  وا ظع أنَّ دُ حٔث صدَّ  .(2/36امل)أظ ًْ  شَل ًَ جَ »ل ًْ اف ٍِ  يًْي أنَّ ( يف هذه أية 17/7حْايف يو شأظىي»ل )وأجوًا اف

 ُُ ا شِهًَ َج »اهلل ؿد  , هلذا ؾ٘نَّ ًْٔةبافىَّ  ن ربًّاادّٔح مل ي ََّ » :, ويَوفونربًّ دائاًم  آبنًىي أب يُ  من أنَّ  اً َت إذهل حت

 ُّّ ُُ  آبن وأنَّ  ,ِىة اإلهلٔةادجد واف  [.شح؟رَ ؾَ  ّل يَْل هذا ب
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ُُٕهوص افًٓد افَديم واجلديد ◄  حتريف مًاين 

فٔس ؾَط بآجات من  ,ًإدوناشتًان ادُ ] .م41صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ٍّه أو شجَّ  افًٓد  ّان إنْٔاء يفب ظذ فِ فُن أجواً بام ٕىق به افرَّ , ِه افْؼين ظْهافًٓد اجلديد وما ؿافه ادّٔح ظنٕ 

فّٔت مثل  آبنضًْٔة  ؾوا مًْاه فتًؤد أؾُارهم اخلاضئة واظتَادهم بٖنَّ هذا اشتخدموه بًد أن حرَّ  , ـّل افَديم

 [.وأجوًا فٔس هو جمد أب ,وُمِك , وبافتايل هو فٔس رّب ضًْٔة أب

ادِس: خهائص افىًَّْٔة افْؼية ّّ  احِلوار اف

 اخلهائص افّذاتٔة فًب هي فالبن أجواً  ◄

 وظن أنَّ  ,ّاواةاحلديث ظن ادُ  إنَّ  :ـرفُّس] .1صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ُُ ثِّ تُ  آبنضًْٔة  ب اظتَادي حديثًا ـاؾًٔا َّ ة دفٔاًل ظذ ماهٔة ضًْٔة اهلل أب: ؿد صار َح ؿَّ وح ودِ َُ وُ  ّل ل ب

 أو باحلرّي . بن أجواً هي فال, اتٔة جلوهر اهلل أباخلهائص افذّ  ح أنَّ والل هذا احلديث اتَّ ه من ِخ ٕنَّ وواَحًا. 

 [.آبنب هو أجواً خاّص , ب ضًْٔتهَّ ٔة حَ ـخاصِّ  ,بأب ما هو خاّص  ـّل  وح أنَّ أتَّ 

س   ؟آبنهل أب هو افذي ُيَدِّ

 ما حيدث فالبن بواشىة اهلل أب ◄

 إنَّ »م شَٔوفون أيت: ؾِتًِم أّنَّ  ,إذن ا:ٔإرم] .4صـ - امساخل, اجلزء وار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ُُ  آبن سَال ظْه أنَّ بل يُ ًْٔة, ب افىَّ َّ ناهبًا هلل أب َح ّاويًا أو مُ ن إضالؿًا مُ مل ي د ,ه يتَدَّ  ,ىويتَوَّ  ,عٍِ ويرتَ  ,وُيّجَّ

ُِ ون أن يُ ّتًدُّ م مُ وّٕنَّ . شبواشىة اهلل أب ه جيٓل شاظة وأنَّ  ,ْا هللًَ َيّجُد مَ  آبن س ٍّٕه أنَّ َدَّ تاب ادُ ثْتوا من اف

ُّ , مع أينِّ إَواء افًامل ُِ  - ن أردتإ - وفةُٓ  أشتىٔع ب س اخلاصَّ تاب ادُ أن اشتًرض تًافٔم اف ُُ َدَّ ق أن َْ ما َش  ّل ة ب

 [أثاروه.
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س من أب ◄  آبن ؿد تَدَّ

ًِ وأنا أجوًا مُ  إرمٔا:] .6, 5صـ - سام, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس أن  - إن أردت - دّ ّت

 آبن وؿوهلم إنَّ ريَة. خرى ّٕتىٔع هبا أن ٍٕحص أؿواهلم ؽر هذه افىَّ وجد ضريَة أُ ه ٓ تُ ٕنَّ , ل حديثيواِص أُ 

ُُ ُئِّْ  ,َديسذيك افتَّ  ََ » :وباوي ظْدما يُتب ؿائالً وح حديث بوفس افىُّ َُ وُ  ّل ُْه ب ُ ْم َٕنَّ اْد ُٓ ًَ ِشَغ ََجِٔ دَّ ََ ُ َس َواْد دِّ

تَِحي أَْن َيْدُظَوُهْم إِْخَوةً  ,ِمْن َواِحدٍ  ّْ َِْب َٓ َي َّّ َذا اف َٓ
إِينِّ ؿَْد َرأَجُْت »احلُٔم يوحْا يَول:  ـام أنَّ  .(2/11إٔغ)ظز شؾَِِ

اَمِء  َّّ وَح َٕاِزًٓ ِمثَْل ََحَاَمٍة ِمَن اف رَّ َظَِْٔهِ افرُّ ََ من  مع ـّل  - ٍّٕه يَول آبن وأجوًا ٕجد أنَّ . ( 1/32حْا) يو شؾَاْشتَ

ِٓ » :فِٔٓود - يوحْا وبوفس ٌة ُٕوئلَِك افَِّذيَن َصاَرْت إَِفْٔ َٓ
ٌة؟ إِْن ؿَاَل آخِ َٓ

ْم آخِ ُُ ْم: أَنَا ؿُُِْت إَِّٕ ُُ تُوًبا يِف َٕاُموِش ُْ ْم َأخََْٔس َم

َض اْدَ  ََ ُُِن أَْن ُيْْ ّْ , َوَٓ ُي
ِ
ُة اهلل َّ

ِِ تُوُب, ـَ امَلِ ُْ ًَ َشُه أُب َوأَْرَشَُِه إَِػ اْف ُف, ٕيَنِّ ؿُُِْت: ؾَافَِّذي ؿَدَّ وُفوَن فَُه: إََِّٕك ُُتَدِّ َُ , أَتَ

؟
ِ
ة آيات أُ . ـام يّتىٔع ادرء, وبدون أي جمٓود أن يّوق ظِ (36-11/34حْا)يو شإيِنِّ اْبُن اهلل ّٕتىٔع من  ,خرىدَّ

س من أب. نآب الهلا أن ٕتْغَّ أنَّ ِخ   [ؿد تَدَّ

س ؾٔه ◄ من افذي تَدَّ  افزَّ

ه من افذي ؿٔل أنَّ افزَّ  اً ؾٍِْحص إذ :ـرفُّس] .9صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

س  س ؾٔه. ؾِم يتَدَّ يف  ٕحن افذين ٓ ِّٕك افَداشةوفُن ظْدما صار مثِْا,  ,دَّ ؿْل جمٔئه يف اجلَ  شـِّة اهلل»تَدَّ

 [.ٓا تٖيت فْا من اخلارج وهي ظىَّٔةفَُّْ , ضًْٔتْا

 افْداية افثإٔة فِِجْْس افْؼي ◄

س ْْ ٔد اجِل ًِ أن يُ  ر اهللُ ظْدما ؿرَّ  ,إذن :ـرفُّس] .11صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

س ْْ ئق أن يُون ادّٔح هو افْداية افثإٔة فِجِ ن من افاّل ؾُاتْته إوػ حافة افوداظة افتي ـان ؿد ؾَدها, رُ  إػ افْؼي

 ى يُون فْا َجًٔاً مع أٍب تح ,ْعبؼي بافىَّ  بدون أن يُون فه أّب , وأن يُون مٔالده بواشىة افًذراء مريم, افْؼي

 [ل., ؾّّْو إػ جمدٕا إوَّ وهو اهلل واحدٍ 
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 اجلِٔس مع اهلل أب ◄

ث ؾادّٔح من ضًْٔة مل تتِوَّ  )ـرفُّس(] .11صـ - امس, اجلزء اخلافثافوث وار حولحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ٍِ باخلىٔة. ومع أنَّ  ًَ ) (1)وهو اجلِٔس مع اهلل أب ,كِِ ل مَ ًْ ه هو باف َّٓ (, ش اإلهلي ٍّٕهرْ ظذ اف َّ إ َح َال أنَّ ه مل يُ  أن ِّ ه ُم

 [ْذ إزل., وهو افذي يِّك مُ مُِاً ظْدما صار إّٕإاً مثِْا

بًّْى  θροςος, شمع»بًّْى  συν :, وهي ـِّة من مَىًغσυνθρονοςاجلِٔس بافٔوٕإٔة ] (:1مش )ها

ُِّ  ,شظرش» َُ ِْ ٌة افَْىٔة افتي جاءت يف صالة افهُّ وهي ٍّٕٓا باف ق أن اشتخدم َْ وفَد َش . وريٌاس افٌريدّ ح يف اف

يس  ر افثاين يف حديثه ظن آًْر يف احلِ ـرفُّس هذا افتَّ افَدِّ َارٕة بْٔه وبغ ؾٍي مُ  ,شجِٔس مع أب»ه وـٔف أنَّ  ,بنوا

يسيَول  ,ادالئُة  ,نارك ظرش اهلليُ ؾآبن  ,وؾارؿاً ظئامً بغ ادخِوق وادوفود ,ة ـْرةؾْاك مّاهُ »ـرفُّس:  افَدِّ

 [.119, 118ـص - اجلزء إول, وار حول افثافوث. احلِ شود باخلِقجُ دظوا إػ افوُ  مّٕنَّ  ,وأخرون خيدموٕه

 يف هذه احلافة شُٔون ُهْاك إهلغ ◄

اهلل أب ُيدَرك ـُٔان  ٕنَّ  )ـرفُّس(] .13, 12صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ُُ  ومع أنَّ . أجواً فه افُامل يف ذاته آبن ـام أنَّ  ,ـامل يف ذاته َّٓ  ,مْٓام أؿْومه ل  ف ُُ  أّنَّ إ  ,(من حٔث اجلوهر) ٍانتِام ؽر 

أو ـام حيدث بْْٔا ٕحن افْؼ حٔث , ٍْهالً ظن أب مثِام هو احلادث بغ ادالئُةمُ  آبنُّن أن يُون ه ٓ يُ ٕنَّ 

ُُ يُون افواحد مِ   ,إفوهة هي واحدة . فُن ٕنَّ ْاك إهلغه يف هذه احلافة شُٔون هُ ٕنَّ , تاماً ظن أخر اً تٍَِّْا 

. وهذا آبنأب ـائن يف  , بًّْى أنَّ حأب, وافًُس صحٔ يفـائن  آبن ؾْحن ٕٗمن أنَّ  ,ا واحدةدَرك أّنَّ وتُ 

 [م أؿْوم أب.تْ هو ِخ  آبن ٕنَّ 

ُدس بواشىة آبن ◄ َُ وح اف  تَديس افرُّ

ه هو ه بّْب أنَّ نر إػ أنَّ ْا ُٕ وفَُّْ )ـرفُّس(] .18صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

, ًْٔةب افىَّ َّ افذي هو من أب حَ  آبنومن ٍٕس اجلوهر يٖيت )يوفد(  ,وهو يْْثق من جوهر اهلل أب ,وحافرُّ 

بىريَة  ؾٓو يهدر من أب ,ًْٔة, وإذ فه هذه اخلهائص ـْْعب افىَّ َّ وح فه خهائص إفوهٔة َح افرُّ  ؾِٓذا ؾ٘نَّ 

 [اخلَِٔة. , ـّل آبنس بواشىة , وُيَدِّ ما
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 اخلَِٔة افًاؿِة وإظادة تنُِٔٓا ◄

ََت بدون اخلَِٔ :ـرفُّس] .19صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس ة افًاؿِة ؿد ُخِِ

ُُ  . ٕنَّ وهلذا ؾَد أظاد تنُِٔٓا بتَديّٓا فتُون ظذ صُل خافَٓا ,ا إحرؾت ٕحو افّؼ , ؽر أّنَّ ةخىٔ لَّ هو خافق اف

مْ » :وهلذا يَول ,وسدُّ ؿُ  ُُ بُّ إهُِل وٌس افرَّ َغ ٕيَنِّ ؿُدُّ
ِّ ي ُٕوَن ؿِدِّ و ُُ  [.(19/2)ٓويغ شَت

ل افثافوث ◄ َّ  َظ

ور تٖيت من أب بواشىة مُ إُ  ّل ـُ  إنَّ  :ـرفُّس] .22صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

َُ يف افرُّ  آبن  [(2)س.دُ وح اف

َُ ثِّ تُ ] (:2هامش ) تاميز يف إؿإٔم, افواحد يف اجلوهر ادُ  وسدُّ ل هذه افٍَرة جوهر إيامن افُّْٔة بًَٔدة افثافوث اف

َٔة وافَّىْىْٔٔة, وداؾع ظْٓا ـثر من آباء افُّْٔة يف ـتاباهتم ت ظْٓا يف جمًّي ٕوظزَّ  ,وافتي آمْت هبا افُّْٔة

يسومْٓم  ,افًَائدية تٔه شهالري», شأبٍٔإٔوس» افَدِّ  ,ٔيصافِّْ شؽريٌوريوس»و ,شباشِٔٔوس»و ,أشَف بوا

 [وؽرهم. ,شديديّوس»و ,ْزييافْز شؽريٌوريوس»و

ّد ظيّته وجمده وُشِىإه من أب؟ آبنهل  ِّ  يّت

ِىة اإلهلٔة ◄ ُّّ  أب يًُىي آبن دائامً ادجد واف

 ,آبنأن ُييٓر  اً اظي إذؾام افدّ  )إرمٔا(] .28 ,27صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ُّّ ض أنَّ  ,ب ؿوفُمَّ افذي هو اهلل َح  َّّ ؿد ٕادى مرَّ  آبن؟ ؾِىةًْٔته يَْهٓا ادجد وادُِك واف اموي ؿائاًل: ة أب اف

َدَك اْبَُْك أَجًْوا, » جِّ َّ اَظُة. جَمِِّد اْبََْك فُِٔ َّّ َا أُب, ؿَْد أَتَِت اف لِّ إِْذ أَ أَُّيُّ ُُ ًة فِ ًْىَِي َحَٔاًة أَبَِديَّ ٍد فُِٔ َّ لِّ َج ـُ ْظىَْٔتَُه ُشِْىَإًا َظَذ 

 ِهَي احْلََٔاُة إَبَِديَّةُ . َمْن أَْظىَْٔتَهُ 
َٔح افَِّذي أَْرَشِْتَهُ : َوهِذهِ

ِّ وَع اْدَ ُّ يَّ َوْحَدَك َوَي
َِ َِٔ ِرؾُوَك أَنَْت اإِلهَل احْلَ ًْ . أَنَا جَمَّْدُتَك أَْن َي

ِْتُهُ َذ إَْرِض. ظَ  َّ ـْ َل ؿَْد أَ َّ َل افَِّذي أَْظىَْٔتَِْي َْٕظ َّ ًَ اَن يِل . اْف ـَ َا أُب ِظَْْد َذاتَِك بِاْدَْجِد افَِّذي  َوأَن جَمِّْديِن أَنَْت أَُّيُّ

امَلِ  ًَ ْوِن اْف ـَ َك فَِِّْاِس  .ِظَْْدَك ؿََْْل  َّ ْرُت اْش َٓ ِ افَِّذيَن أَْظىَْٔتَِْي مِ أَنَا أَطْ امَل ًَ إُوا َفَك َن اْف ـَ ْم يِل  ,.  ُٓ , َوؿَْد َحٍِيُوا َوأَْظىَْٔتَ

الََمَك.  لَّ َما أَْظىَْٔتَِْي ُهَو ِمْن ِظِْْدكَ ـَ ـُ وا أَنَّ  ُّ
مْ , َوأَن َظِِ ُٓ َُالََم افَِّذي أَْظىَْٔتَِْي ؿَْد أَْظىَْٔتُ وا َٕنَّ اْف ُّ

, َوُهْم ؿَُِِْوا َوَظِِ

ًْٔا أَينِّ َخَرجْ 
َِ ََّك أَنَْت أَْرَشِْتَِْيُت ِمْن ِظِْْدَك, َوآَمُْ َي يس (. ـام أنَّ 8-17/1يوحْا) شوا أَن ـَ  افَدِّ ب يف شٍر تَ فوؿا ؿد 
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يسل ظن فّان ُش أظامل افرُّ  ئَِٔل » :بوفس ؿائالً  افَدِّ ا َ ٍْ
َِْٔاً ََجُِٔع َبِْٔت إِ َِْم يَ ًْ وَع َهَذاؾََِْٔ ُّ َل َي ًَ افَِّذي  ,أَنَّ اهللَ َج

وهُ أَنْتُمْ َصَِْْ  ُّ ٔحاً  ,تُ ِّ ََّ . (2/36امل)أظ شَرّباً َوَم ُّّ  آبنًىي أب يُ  من أنَّ  اً َت إذهل حت , ِىة اإلهلٔةدائامً ادجد واف

ُُ  آبن وأنَّ   ِون آظتَاد بٖنَّ ٍوِّ ل َمْن يُ ٓىق بّثل هذا افُالم وبٌره, ؾأوا ظذ افُّْفُن فو ُترَّ  ح؟رَ ؾَ  ّل يَْل هذا ب

ُّّ م بًٔدين ظن افّؼ تاز, هُ ُم  مـال هذا افُالم هو  [وء؟ واف

ُبوبٔة ◄ يك يف افرُّ  افؼَّ

ه  إّٕإًا, وفو أنَّ ِك افُِّة مل يَ  فو أنَّ  )ـرفُّس(] .28صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ْافغ بٖزمْة ما ؿٔل ظن ؽر مُ , ثادْصد إحؿة يف رَ ُّن أن ٕتٌاُ ظن اظتْار افوؿت وافدِّ فُان من ادُ مل حيلَّ بْْٔا, 

وبٔة بُ يك يف افرُّ وافؼَّ  ,رء وافذي به خِق أب ـّل  ,افذي هو هباء جمد أب آبن, مثل حديثٓم ظن افوحٔد آبن

ر يف يدّيه راحات ادّاموجِ  ,د ظذ طٓرهِْ َل اجلَ وؿَِْ  ,ب ضًْٔتهَّ م حَ ه تٖخَّ وؿوهلم إَّٕ  ,ؽر ادرئي وؽر ادِّوس ,مًه

ا مُ َل ادوت افذي هو أـثر إُ ه ؿَِْ إَّٕ و ,واحلربة يف جْْه ,ورجِّٔه  [.ور ذًّ

ّل واخِلزي ◄  إمل وافذُّ

 .29صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ً ٍّٕه أنَّ  ,ل يل, هل أؿام اجلّد ؽافًْا ادوتفُن ؿُ  :ـرفُّس أو  ,بهٍته إّٕان مثِْا ,فٍّاده اشّى من ادوت واُميٓرا

َر يف اجلّد؟ ,بُوٕه اهلل ادوفود من اهلل َٓ  حتى وفو ـان ؿد َط

 .ٕنه ُوفَِد من اهلل, ْعبُوٕه هو اهلل بافىَّ  إرمٔا:

د بافَٔامة آبن, وزي تِك أٓم وإذٓهلا ؿد اختٍت يف إجام افتافٔة حلدوثٓاِخ  ؾ٘نَّ وبافتايل  :ـرفُّس ه ؿْل مع أنَّ  ,تجَّ

 ه تواَع ب٘رادته.بّْب أنَّ  ,ّل ذِ ٓغ وادُ افَٔامة مل ُّيرب من ادوت ادُ 

ِىان من اهلل ◄ ُّّ  ُٓبّد وأن ُيًىَى هذا اف

ك ِْ رء هو مِ  ـّل  ؾ٘نَّ  ,بافتايل )ـرفُّس(] .35صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

إّٕإاً ظْدما  هَل ـلَّ هذا بُوٕه ؿَِْ وفَُّْ إصٔاء مع أب.  وهو يوْط ـّل  ,هلله ؿد جاء من ظْد انَّ أضاحا  ,فُِِّة

ُّّ  يِّك ويتَِّّط ظِْٔا ٓبد نْ َّ ؾَ . صار مثِْا  [.ِىان من اهللوإن ُيًىَي هذا اف
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 جمد آبن وجمد أب ◄

ٓ  ,هو جمد أب آبنجمد  إنَّ  :ـرفُّس] .37, 36صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

( ينّع بىريَة ٓ آبنه )أي ٕنَّ  ,درة أبمثِه مثل حُّة وؿُ  آبنجمد  َٕول إنَّ  ,. أو بىريَة أوَحأؿلَّ وٓ أزيد

وء وافوَّ  ,ّسًاع افنَّ ًْٔة افتي ؿد جاء مْٓا مثل ُص ك افىَّ ِْ يٓراً يف ذاته تِ مُ  ,هدَ وصف من جوهر ذفك افذي َوفَ تُ 

تامًا  آبنىِق )من حٔث إؿْوم( وتىابق )من حٔث اجلوهر( ُيدَرك ادر من جوهر شاضع, ويف تنابه مُ افّه مع افاّل 

 [مثِام أب افذي ؿد َوَفده.

 ذيُه يف افًرش اإلهلي ◄

وذيُه  ,وهُذا بْٔام هو مّاٍو فًب يف ادجد] .42صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ٍّه أو هو اجلِٔس مع اهلل أب) افًرشيف  ه أنَّ  ,وبىريَة ما ,ؾّع هذا َييٓر, من إهلٍ  إهلٌ  , وهو(ظذ افًرش اإلهليٕ 

ة إػ ذفك ادجد افٍائق وإشّىؿد ارتٍع ٕوَّ  َع أَْظَداَءَك ». وفذفك دظاه أب ؿائاًل: ل مرَّ ََ ِْٔي َحتَّى أَ
ِّ اْجِِْس َظْن َي

َدَمَْٔك  ََ ِ  [(.111/1مور)مز شَمْوضِئًا ف

 جِٔس افًرش اإلهلي ◄

افوحٔد جِّٔاً ظذ  آبنوحْٔام صار ] .43, 42صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ما يًٍِه أب يًٍِه  ـّل  . ٕنَّ اخلَِٔة ـلَّ  ه شُٔخوع ظن ضريق أبؾَّٕ٘ , وبٔة بدون أن يتخذَّ ظن جّدهبُ ظرش افرُّ 

من خالهلام ظذ  مّ إصٔاء تتِ  ـّل  وذفك ٕنَّ  ,تٖـٔد يًٍِه, يًٍِه أب بُّل  آبن َال إنَّ َىع, وما يُ باف آبن

ٍِ  ٕنَّ ّاوي. افتَّ  َُ ظن ضريق افرُّ  آبنرء ب تّم ـّل ل يُ ًْ أب إذ فه اإلرادة واف  [.سدُ وح اف

 ُمنارـة جالل ظيّة إفوهٔة ◄

 .43صـ - امس, اجلزء اخلثوار حول افثافوحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

 , ؾْامذا شوف ُتْٔه؟بوبٔةما هي شٔادة أب افرُّ يا صديَي,  ؿل يل )ـرفُّس(

ّل,ٔادته ظذ افُلِّ ا ِش ـْت شٖؿول فه أّنَّ  إرمٔا: ُُ ّل  وإنَّ  , وتجٔده بواشىة اف ُُ َّّ  شُٔون فه, ما اف امء وما ظذ يف اف

 إرض.
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 هذه إصٔاء افتي ذـرهتا؟ بن مثل ـّل ن يُون فالأخٔس من افواجب أ :َالفُن يُ  :ـرفُّس

 .أب ؿد وهْٓا فه وذفك ٕنَّ , فه هذه إصٔاء بىريَة ما آبن إنَّ م شَٔوفون, تامًا أّنَّ  نّ أطُ  إرمٔا:

ُِّ وـٔف ٓ يُون هذا افُالم هو هُ  :ـرفُّس ء وت ّل  إذ أنَّ  ,توىُم  ق بدون أّي را ُُ َٓ جَمْ » :وحَُ وُ  اهلل أب يَول ب ِدي 

وأظْي ادختٍِة يف  ,ختٍِة ظْهوباحلري ادُ  ,من افُائْات وٓ حتى ـان شّّٔح ّٕي  ,(8/42ًٔاء)إص شأُْظىِِٔه َٔخرَ 

 .خوهٔتهأل ظيّة اَل نارـه جَ أن تُ اجلوهر ظْه, 

ّل خَِٔة ◄ ِىان ظذـ  ُّّ ُبوبٔة واف  افرُّ

ْا ٓ ْٕحرف واؾق أنَّ ؾٖنت تُ  ,وبافتايل :ـرفُّس] .44صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ُّّ , وبٔةبُ افرُّ , ب افىًْٔةَّ ن هو اهلل حَ َّ ـفِ  ظْدما َٕول إنَّ أي, واؾَْا افّر أنا وأنت وأي صخص آخر يُ  ,بٍُرٕا ِىان واف

ُُ ة ظامَّ ٍَ وبِه , خٍِٔة ظذ ـّل  َّّ , ك يديهِْ مِ  ّل ة ؾاف  [.ما ؾٔٓام امء وإرض وـّل اف

 اتٍِّاق اإليامن مع افُِتاب ادَُدَّس ◄

ر حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس َِّّت بافهَّ  ا:ٔإرم] .45صـ - امس, اجلزء اخلوا واب ؿىًًا, ومع ذفك فَد تُ

 َّٕ ٍِ  أنَّ ك شوف تًٍل صٔئًا رائًًا فو أوَحت ؾ٘ ُِ  عق مإيامْٕا يتَّ  [(1).سَدَّ تاب ادُ اف

ُُ  ٍاق اإليامن معاتِّ (: ]1هامش )  وفَد اشتْد ـّل  ,ٌايض ظْهُّن افتَّ جوهري ٓ يُ  شة هو أمرٌ َدَّ ب ادُ تُ ما جاء يف اف

َِّ آ  [س.َدَّ ًْر ظْه يف افُتاب ادُ وـام تمَّ افتَّ  ,ّوه من إيامن يف افُّْٔةباء افُّْٔة يف تًافّٔٓم افًَائدية ظذ ما ؿد تّ

 ش أبرْ يك ظَ َذ  ◄

َّّ  نْ ِّ ؾَ  ,وبافتايل )ـرفُّس(] .46صـ - امس, اجلزء اخلفوثوار حول افثاحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس ثْت ٓل ظِْٔا أن ُٕ اف

د من أب ـوٕه إّٕإاً  آبن بنواهد ظديدة أنَّ  واجلِٔس مًه  ,وهو ذيك ظرش أب ,ادجد ه هو ربُّ مع أنَّ  ,ُيّجَّ

اخلَِٔة هو  ه ظذ ـّل ِىإه وُمُُِش  يَوفون إنَّ  وافذين ,ُتّبهو جمد مُ  آبنجمد  ون أنَّ ظُ ا هٗٓء افذين يدَّ . أمّ دائامً 

 [يْوٕة.وأن ُّيربوا من افدَّ  ,وا ظن ظارهمّتحٔل أن يتخِّ بل من ادُ  ,ًبن افهَّ ِّ ؾَ  ,من خارجه ّتّدّ مُ 
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 شٖٔيت وؿت يْتٓي ؾٔه ُمُِه ◄

ه ِىإه وُمُِو ـان ُش وبافتايل, ف إرمٔا:] .47, 46صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ن فَ  ؾحْٔئذٍ من خارجه, فُن هو من خهائص جوهره,  ّتّدّ ادُ  ءوٓ هو بافقَّ  ,ظذ ـلِّ اخلَِٔة فٔس ؽريًْا ظْه

 َّٓ اَم يِف » :إذ يَول ,هه شٖٔيت وؿت شْٔتٓي ؾٔه ُمُِأنَّ  ظىوباوي افذي أدَّ أن تَول ماذا أصاب بوفس افىُّ  ّٕتىٔع إ ـَ َُّه  َٕن

 ُّ وَرةٌ, ُثمَّ آَدَم َي ـُ ُٔح َبا
ِّ لَّ َواِحٍد يِف ُرْتَْتِِه: اْدَ ـُ نَّ 

ُِ ُٔع. َوف ِّ ِٔح َشُْٔحَٔا اجْلَ
ِّ َذا يِف اْدَ َُ ُٔع, ه ِّ ِٔح يِف وُت اجْلَ ِّ َّ  افَِّذيَن فِِْ

ايَةُ جَمِٔئِِه.  َٓ َد ذفَِك افِّْ ًْ  أِب , َوَب
ِ
لَّ ِريَ , َمتَى َشََِّم اْدَُِْك هلل ـُ ةٍ َمتَى أَبْىََل  لَّ ؿُوَّ ـُ لَّ ُشِْىَاٍن َو ـُ َِِك اَشٍة َو ّْ َُّه جَيُِب أَْن َي . َٕن

ْا ّٕتىٔع أن َٕول ها هُ  .(26-15/22رٕثوساـو) شَحتَّى َيَوَع ََجَِٔع إَْظَداِء حَتَْت ؿََدَمِْٔه. آِخُر َظُدو  ُيْْىَُل ُهَو اْدَْوُت 

ههُ  إنَّ  ُِ ُّّ ٕنَّ ئاشة وادوت شْٔىالن. افرِّ  ّل ـُ  وهي أنَّ  ,ْاك ظالمة ؾارؿة ظذ إتٓاء ُمِ  [.ِْىة هلل أب ؾَطه شًُٔىى اف

 ـفَّ ظن أن يُون هو اهلل ◄

فُان ؿد , جمده ؿد َبىَُل حْٔاً  فو أنَّ  :ـرفُّس] .51صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

 [ور.أو أن يُون هو افُّْ ,, وأن يُون هو احلٔاة بافتٖـٔدـفَّ ظن أن يُون هو اهلل

ّد  ِّ ل؟ آبنهل يّت َّ ًَ ْدرة ظذ اف َُ  من أب اف

ة به ◄ ة خاصَّ  ٓ يِّك ؿُوَّ

هو  نْ مَ ـٔف ٓ يِّك  م يَوفون فْا:هُ  )إرمٔا(] .56صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ة خاصَّ , ؿُ ومن يّّك صوجلان ئِق باهلل, ـام تَوفون ِٔس مع أبجِ  َُ  ة به ـام هو مُتوب؟ ٕنَّ وَّ ًىاة ة مُ وَّ هذه اف

ِِّ ُّن أن ًِٕم هذا من ـالم ادُ فه من أب. ويُ  ْم:  ,احْلَقَّ  ,احْلَقَّ »ه يَول: ٕنَّ  ,ص ٍّٕهخ ُُ ِدُر أَُؿوُل َف َْ أَْن  آبنَٓ َي

ِه َصْٔئًا ِّ ٍْ َل ِمْن َٕ َّ ًْ ُل.  ,َي َّ ًْ ُِهُ إَِّٓ َما يَْْيُُر أَب َي َّ ًْ َل َذاَك ؾََٓذا َي
ِّ اَم َظ ْٓ ذفَِك  آبنَْٕن َم بًد  ثمَّ  .(5/19حْا)يو شـَ

ٍِْز َصْٔئًا» :ذفك يَول َل ِمْن َٕ ًَ ُع أَدِينُ . َأنَا َٓ أَؿِْدُر أَْن أَؾْ َّ اَم أَْش ٕيَنِّ َٓ أَضُُِْب َمِنٔئَتِي َبْل َمِنٔئََة , َوَدْيُْوَٕتِي َظادَِفةٌ , ـَ

 [.(5/31حْا)يو شي أَْرَشَِِْيأِب افَّذِ 

  



 ُُ وع َظِهر اف  اشم افُتاب ـرفُّس اإلشُْدري -ِحوار حول افثافوث, اجلزء اخلامس  [12] تُبَمْؼُ

 

تُب ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحة َظِهر اف

ة ◄ وَّ َُ  حلية احلُُهول ظذ اف

 ,ة فهوَّ ٓ ؿُ  آبن م أجوًا فن يَوفوا إنَّ وهُ  ا:ٔإرم] .58صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

 َّٕ َُ وٓ حتى إ ذه هل ظذ َه ه ؿد حَ فَُّْ ل, ُش إنْٔاء وافرُّ ظِٔٓا  َل َه ك افتي َح ِْ ًغَّ مثل تِ ن مُ مَ ة يف زَ وَّ ه ؿد ُمَِْح هذه اف

 َُ  [.وافتي يّتىٔع هبا أن يًٍل ما يريد, ودهجُ ة يف حلية وُ وَّ اف

ه َخََِق  ◄ ًَ َّٕه به وَم  إ

ة اهلل وّ ذاته هو ؿُ  آبن إنَّ  )ـرفُّس(] .61, 59صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

َّ  رء, أّي  لَّ ـُ , بىريَة ؽر موصوؾة, ه به ومًه َخََِق ئِغ إَّٕ وؾوراً ّٕتُّل ؿاأب,  َّّ َب  ,ما ؾٔٓا امء وـلَّ َط اف

د ِتْٓة. امه هلٔب ٕار مُ دّ وُخ  ,ه صْع مالئُته أرواحاً ما ظِٔٓا, ـام أنَّ  وـلَّ  س إرَض وأشَّ  َّٓ  آبنفُن ظْدما تً

ن وأؿام مِ  ,إّٕإاً مْح احلٔاة فألموات, ة وجمد أبوَّ و ؿُ ؾهار من ه, ادُّوٕة أن خُيِِّص ـّل , أب برُ, افوحٔد

 َُ ً فًِّٔانُٕ  ىوأظى ,جّة من افْؼإرواح افَّْ دَ َر وضَ  ,ور افذين ؿد ذاؿوا ادوتُْ اف ًجزات وأجرى مُ  ,ورًا وبكا

 َُ ُّ وَّ صْٔٓة, هلا ٍٕس اف  [ِىان ئِق باهلل.ة, ب

س ادُ  ◄ َُدُّ  ّاويإفوهٔة افواحدة هي افثافوث اف

 .63, 62صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

َّٕ  )ـرفُّس( َُ إ أنَّ  ,ـام تٗمن ادالئُةْا ٕٗمن, إ  آبن. وأب مثِام ّاويوس ادُ دُّ فوهٔة افواحدة هي افثافوث اف

َُ وافرُّ  من هذه إؿإٔم افثالثة,  ِق فُّل ة اخلرء. فُن منٔئ افُامل يف ـّل  مْٓم أؿْومه اخلاّص  س, فُّل دُّ وح اف

ََّ َال أّنَّ وافتي يُ  وهي ثّرة اجلوهر ؽر  ,ٓاـِِّ  ةفوههي بافًٍل منٔئته وفُن تٖيت من إمْٓم,  َت بواشىة أي  ا حت

َّٓ  ,نسك بغ إؿإٔم افثالثةمنٔئة اخلِق هذه هي أمر مُ  ومع أنَّ , ادخِوق ُذا . ههدَ أؿْوم ظذ حِ  ّْب فُّل ا تُ  أّنَّ إ

رء  أب يًٍل ـّل  وهُذا ؾ٘نَّ رء,  إذ هو ـامل يف ـّل  ,أؿْوم ه فُّل دَ ّْب ظذ حِ ؾٓي ُتّْب فِثالثة أؿإٔم ـام تُ 

َُ بافرُّ  آبنالل من ِخ  َّٕ  ,ة أبوَّ رء بُوٕه هو ؿُ  يًٍل ـّل  آبن . ـام أنَّ سدُ وح اف مع  ,ه يٖيت مْه ويًّل مًهحٔث إ

َُ افرُّ  أجوًا ؾ٘نَّ . وتاميز ظْهه أؿْوم مُ إَّٕ   .آبنوح وح أب ورُ ه هو رُ رء ٕنَّ  س يًّل ـّل دُ وح اف

 .ه يّتْد إػ احلََٔة ذاهتاُّن فُِثرين أن يٍّٓوه رؽم أنَّ ما تَوفه ٓ يُ  إنَّ  إرمٔا:
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ٍّه صٔئاً  ◄  ٓ يَدر آبن أن يًّل منٕ 

 :َٕصٍ  ـٔف ؿال دون أن ينًر بٖيِّ , إذاً  إرمٔا:] .65صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ْم:  ,احْلَقَّ » ُُ ِدُر احْلَقَّ َأؿُوُل َف َْ ُل  آبنَٓ َي َّ ًْ ِه َصْٔئًا إَِّٓ َما َيْْيُُر أَب َي
ِّ ٍْ َل ِمْن َٕ َّ ًْ ُُِه أَْن َي َّ ًْ َل َذاَك ؾََٓذا َي

ِّ اَم َظ ْٓ . َْٕن َم

ذفَِك. آبن ُِهُ  بنإَٓنَّ أَب حُيِبُّ  ـَ َّ ًْ َٔع َما ُهَو َي
ُْوا أَنْتُمْ َوُيِريِه ََجِ ًَجَّ  فِتَتَ

يِه أَْظاَمًٓ أَْظيََم ِمْن هِذهِ  ش, َوَشُرِ

)إير  شهو يًّل إظامل يفَّ  أب احلاّل  , فُنَّ ما أؾًِه ٓ أؾًِه من ذايت» :ثم اشتىرد ؿائالً  ,(21-5/19)يوحْا

ِِّ » 14/11يوحْا ـَ الَُم افَِّذي أُ َُ ْم بِِه اْف ُُ ٍِْز ُّ َُِّم بِِه ِمْن َٕ َُ َ ُت أَت ّْ ُل إَْظاَمَل َف َّ ًْ نَّ أَب احْلَالَّ يِفَّ ُهَو َي
ُِ فو  ,(. إذنش, ف

 [.ُر اجلزيلؾّٓت هذا إمر بىريَة صحٔحة شٖـون مديًْا فك بافنُّ 

 اهلل واحد واخلافق واحد ◄

أب أن  ريد اهللُ وبافتايل, ؾًْدما يُ  :ـرفُّس] .66صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ال. وٓ حتى إن ؾًل  آبن يًٍل صٔئًا يف اخلَِٔة, ؾ٘نَّ  ًّ  وذفك ٕنَّ صٔئًا, ٓ يُون أب خاماًل,  آبنٓ يُون ؽر ؾ

م ى وأن ـان ُيدَرك أّنَّ حت ,وهلم ضًْٔة واحدة وجوهر واحد ,أؿْوم ُيدَرك يف إخر ـّل  ٕنَّ . اهلل واحد واخلافق واحد

 [.اتٔةأؿْوم خهائهه افذّ  وفُّل  ,تاميزةثالث أؿإٔم مُ 

 اشتخدام ادًُجزات ◄

ور مُ ْا ؾحهْا هذه إُ نَّ أضاحا  ,إذن :ـرفُّس] .66صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ُٕ دَ ش ظن هَ ٍتِّ ْا فُْؾَّٓٔا بِ , ـام هو واَح, ةؿَّ بِد  ريَة افتي ـان ديد بافىَّ ث ؾٔٓا, وفْْدي إظجابْا افنَّ ور افتي ٕتحدَّ مُ ف ا

َِّم هبا ادُ  ِِّ يتُ  [.ًجزات ـوشِٔة جلذب افْؼ فإليامنه ـان يّتخدم دائامً ادُ إذ أنَّ ص. خ

ِدر ◄ َْ  ظْارة: ٓ َي

ًِ  ا ؾٔام خيتّص أمّ ] .69صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس ٓ ؾّ٘نَّ , شردِ َْ ٓ يَ » :ْارةب ا 

,  وثْات ضًْٔة مام تٌرُّ دَ ًْر ظَ يًْي هذا افتَّ  ٓاِْ َّ حَ وافتي بِ  ,وجد حآت. فُن تُ فًْ ََ  أّي  - حال ظذ أيِّ  - تًُس

َِّ . وفو أمُن فِوَّ شر أن خيىئدِ َْ ٓ يَ  اهللَ  إنَّ » :ثِام يَول صخصمِ  . شوءأـون ؽر َ ر أنْ دِ ٓ أؿْ »م فَال: وء أن يتُ

 [.شون ماء أو ٕارُُ َٕ  ر أنْ دِ َْ َٕ  نْ فَ »هلا صوت سختا:  وأجوًا افْار أو ادٔاه, فو أنَّ 
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َّّ  آبنم َِ ًْ  يَ َٓ  ْل هَ   ادالئُة؟ عَ اظة؟ وهل يّجد مَ اف

ْا ويًُىي فًب مْزفة أظذ ◄ ًَ  مْه يّجد َم

ه من تٗمْون أنَّ  م يَوفون: إنَّ هُ  ٔا:إرم] .71, 71صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ته ٍّٕٓا, وفه ؿُ  ,واحد مع أب يف اجلوهر َّّ  عَ ادّٔح يف حديثه مَ  . ٕنَّ ْاًَ هو يّجد مَ وَّ َأنْتُْم »امرية يَول: اف

وَن,  ُّ َِ ًْ تُْم َت ّْ ا َف َ
ِ
ُجُدوَن ح ّْ َِمُ َت ًْ ا َٕ َ

ِ
ُجُد ح ّْ ا َْٕحُن ؾََْ ودِ َٕنَّ اخْلاَلََص ُهَو مِ  ,أَمَّ ُٓ م أجوًا (. وهُ 4/22)يوحْا شَن اْفَٔ

ٍُ فُن أُّيُّ  يَوفون: َّ ـٔف يُ والء: ا اف ّّ ُّن دن حُي وأن يُون واحد يف  ,أن يُون فه ٍٕس ادجد, اجدينب من بغ اف

ا ذفَِك ا»ه ؿال: ٕنَّ  ,ًْٔةومُإة تٍوؿه من حٔث افىَّ  ,ظىي فًب مْزفة أظذ مْهوؿد أُ  ,ومّاٍو فًب ,اجلوهر ْفَْٔوُم َأمَّ

اَمِء,  َّّ ُة افَِّذيَن يِف اف َُ
ِ َُِم هِباَِم أََحٌد, َوَٓ اْداَلَئ ًْ اَظُة ؾَالَ يَ َّّ  [.(2)ش, إَِّٓ أُب آبنَوَٓ َوتَِِْك اف

ومٓم جُ واشتخدموها يف هُ  ,ريوشٔون ؾّٓٓا. هذه هي إحدى أيات افتي أشاء ا13/32ٔؿسمر(: ]2هامش )

ِّّ تخوهٔة آبن ادُ أظذ  يسًْٔي أن يًتّد وبافتايل ـان من افىَّ  ,دج يسق أن ـتْه َْ ـرفُّس ظذ ما َش  افَدِّ  افَدِّ

َِ أ َُ ّاواة آبن يف اجلوهر مع أب وافرُّ ؾاظًا ظن مُ غ دِ ٔريوشأ دّ ثْاشٔوس يف مَآته  س, وذفك ظْدما دُ وح اف

 ـّٕ٘انٍ , خرىؿوال إُ ثِام ؿال إه ؿال هذا مِ إَّٕ » ادجد يف هذه أية ؾَٔول: حٔح حا ؿافه رّب ٍّر افهَّ أظىى افتَّ 

ًَ ِه تَّ ًْٔة افْؼية افتي تَ ك افىَّ ِْ بل هو بّْب تِ  ,ؾٓذا فٔس َٕهاً يف افُِّة ,دَّ ب اجلَ َْ َّ بِ  . وهذا أجواً م ادًرؾةدَ ف ب

م هُذا ُذا؟ ؾٓو مل يتَُِّ ص هخِِّ م ادُ ن تَُِّ َّ ـْاشْة ب٘خالص: متى وفِ يٍحص ادُ  ُّن أن ُيري جٔداً إن ـان أحدٌ يُ 

َّّ ََ حْٔام ُخِِ  . (31-27: 8)إير أم  إصٔاء إع ـّل أب ٍّٕه, افُِّة افّه  عَ ْٔام ـان مَ ّوات بواشىته, وٓ حِ ت اف

 َُ َّّ وفُن حْٔام صار افُِّة جّداً.  ,ل هذا أجواً ؿْل وٓدته ـّٕ٘انوهو مل ي ِّ وهلذا اف واب أن ّْٕب إػ ن افهَّ ْب ؾ

َّ سم به إّٕإًٔا بًد أن تٖنَّ رء تَُِّ  ٕاشوته ـّل  ُُ َّٔ ه من خاصِّ . ٕن ِوؿاته, وأن ٓ جيٓل بدايتٓا ة افُِّة أن يًرف 

رء  وإذ هو يًرف بداية ـّل ود تُويْٓا. دُ هذه ادخِوؿات هي أظامفه. وهو يًرف ـم ظددها وحُ  وّنايتٓا, ٕنَّ 

ُُ وادُ  ةٓاية افًامَّ ٖـٔد افِّْ ه يًرف بافتّ ؾَّٕ٘ , وّنايته م يف اإلٕجٔل ظن ٍّٕه إّٕإًٔا ؾحْٔام يتَُِّ  ,ٖـٔد. وبافتّ ّل نسـة فِ

 ّّ  يًرف أجواً شاظة ّناية ـّل , افُِّة هِ تِ ٍَ ِه ه بِ ؾواَح أنَّ , (17/1حْا)يو د ابْك"جمِّ  ,اظةؿائالً: "أُّيا أب, ؿد أتت اف

َِ . شورمُ ة هذه إُ , وخاصًّ ّانل هو من خهائص اإلْٕٓ اجلَ  ٕنَّ , ه ـّٕ٘ان جيِٓٓاإصٔاء رؽم أنَّ   دّ ادَافة افثافثة 

 [.83-81ـ, ص2117راشات أبائٔة, إبريل ادرـز إرثوذـز فِدِّ , غٔريوشأ
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ب افىًَّْٔةي ◄ َّ  ًِم من هو َح

 .75صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ّْ  آبن م يَوفون إنَّ ؽر أّنَّ  إرمٔا: ب َّ ه يًِم من هو حَ ٕنَّ , ُد فًبجُ ّْ شَٔ  ه هو أجواً فَُّْ , أب عَ َجد فه مَ شُٔ

َّ أهي  آبنضًْٔة  ٕنَّ , ًْٔةافىَّ   .ٓا يف ٍٕس افوؿت فّٔت مثل ضًْٔة أبفَُّْ  ,اخلالئق ى من ـّل ش

ُّ  ,ـقء ؽريب ظْه ةفوهؿد اـتّب جمد إ آبنإذن,  :ـرفُّس ُّّ  نَّ أوـام , ُاؾٖة ظذ ؾوائِهوـ ود فه فٔس أمراً جُ اف

 .أب أراد هذا د ؾَط أنَّ جرَّ دُ , ه ؿد حهل ظِٔهوفَُّْ  ,بىًْٔته اخاصًّ 

 ْادون به.ويُ  ,م يًتَدون هبذاهُ  أرمٔا:

دُش  ◄ ِّّ  ُجود ادالئُة فإلهل ادُتج

ْاك هُ  ٕنَّ جدًا يا صديَي,  نٌ َّ َح  :ـرفُّس] .78صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

وإذ  ,ةَّ ِْ ّاواته هلل ُخ وهو افذي مل حيّب مُ , هوِّ ُِ من ظُ  آبنوبافتايل ظْدما تْازل . ًْٔة اإلهلٔة ؾَطٔق بافىَّ ِِ ود يَ جُ ُش 

ًُ اّتَّ  ُِّ واّتَّ  ,وديةُْ ذ ما ـان بىًْٔته حتت اف ه ـان من . فُن ٕنَّ ؾَد َشَجَد هو أجواً مًْا, دورة يّجُ ذ صُل من ـان باف

د, ٓ  آبن أن يتْغَّ أنَّ  ,ر مْىَّي ُْ ؾِ  وافٌريب ظن ـّل  ,ؽر ادًَول َّّ افذي ؿد جاء من أب, حتى وإن ـان ؿد َُت

َّّ  ب. وهلذا ؾ٘نَّ ع بادجد ظْٔه افذي فًيتّتَّ  َُ ّوا باشتْارة افرُّ ؿد تًَِّ  ,يّغأي ضٌّة ادالئُة افَدِّ  ,امءاف ما , سدُ وح اف

ّ يتًَِّ  ٌِّ ر بغ أخوة ـثرين. دون ُْ دًا ـِْ جَّ ُم  ,أب عَ واجلِٔس مَ  ,بن افوحٔدؾهار هلم إمر أن يّجدوا فال ,ق هبذا اف

ُّّ ه يُ ة, أو أنَّ ل مرَّ أب يدخِه إػ هذه ادجد ٕوَّ  أن يًْي هذا أنَّ  ه رء ؽر ظادي وؽريب, ود فه ـٖنَّ جُ ًىٔه ـرامة اف

َِّ فُن ـي يُ  َِ دائاًم ومُ  ,هٗٓء ادالئُة د فه من ـّل من ـان ُيّجَ  ح أنَّ و د, مدَ ْذ اف َّّ  [.هو من ُيَّجد فه أن ظْدما َُت

 َجَد ـّٕ٘اٍن مع أنَّه هو اهلل!َش  ◄

َّ  اً ج إذتّٕتْ إرمٔا:] .79صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس ه نَّ أ عَ مَ  ه ؿد َشَجَد ـّٕ٘انٍ أن

ََ إَّٕ  ,ظذ ما أظتَد ,ُّْك أن تَولويُ  ,ًْٔةب افىَّ َّ هلل بحَ هو ا َاً فًِّاير ؾْ وِ  ,ًزِّ ر افذي به ّٕتىٔع أن ُٕ دْ ه باف

ٌِّ ور افتي ٕٗمن هبا, هُذا أجوًا تّتىٔع أن تُ مُ , ظن إُ افْؼية َّّ نَّ ٖب , ما ؿد ؿافه ادّٔحٍ  [.اظةه ٓ يًرف افٔوم وٓ اف
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 فُِّة جيٓل أبّط إُُمورا ◄

 جديٌر  ًإدين هو رءٌ اظتَاد ادُ  نَّ إ (ـرفُّس)] .81صـ - امساجلزء اخل ,وار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

ًاع وهو ُص  ,ه هو افذي َََْٕت وأذق من اهلل أبأنَّ  عَ مَ  ,ورمُ افُِّة جيٓل حتى أبّط إُ  ون أنَّ ُّْ م ييُ إذ أّنَّ  ,مهالباإل

ُْوِز احلِْ » ,واجلافس مًه ظذ افًرش ,وهو افذي فه ٍٕس افُرامة ,وختم أؿْومه ـُ َخِر ؾِِٔه ََجُِٔع  ًِِْمِ اْدُذَّ ِة َواْف َّ  شُْ

 [(.2/3ِود)ـ

 ٓ اهلل أب ٍّٕه!و ◄

ه حتى وٓ اهلل أب ي أظتَد أنَّ فُِّْ  :ـرفُّس] .81صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

 [.( ـان حَاً جيٓل أمراً ماآبنإرادته وحُّته )أي  ٍّٕه ـان شٔحٍظ جمده ـامالً فو أنَّ 

 ٔب مل ُيًِن هذاا ◄

أن  ,وٓ أظرف ـٔف ,وظْدما أرادوا (ـرفُّس)] .82صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

 ,حتى وٓ فِّالئُة ,ًِن هذاأب مل يُ  ه أجاهبم ؿائالً إنَّ ؾَّٕ٘ ظن أمر يٍوق ؿدرات اخلادم,  ئاً يّٖخوا وأن يًرؾوا صٔ

د إّٕانإذ هو جُم , بن ٍّٕهوٓ فال وظْدما ُوجَد  ,يف ضًْٔته ةفوهإ وٓ يِّك, ئًش ظذ إرضـام يًتَد هٗٓء,  ,رَّ

َّٕ  ,وا ظذ مًرؾة إمرآخر, وأسُّ  بْٔٓم يف موَعٍ  ِرؾُوا إَْزِمََْة َوإَْوَؿاَت » :اهميّ إخًا وبِّ ه أجاهبم مُ ؾ٘ ًْ ْم أَْن َت ُُ َفَْٔس َف

ا أُب يِف ُشِْىَإِهِ  َٓ َِ ًَ وُح  ,افَّتِي َج ًة َمتَى َحلَّ افرُّ ْم َشتََْافُوَن ؿُوَّ ُُ َّْ
ُِ وًدا يِف أُوُرَصَِِٔم ف ُٓ وُٕوَن يِل ُص ُُ ْم, َوَت ُُ ُدُس َظَِْٔ َُ اْف

اِمَرةِ َوإَِػ َأؿَْل إَْرضِ  َّّ ِة َواف يَّ
ودِ ُٓ لِّ اْفَٔ ـُ َٓ 8-1/7امل)أظ شَويِف  َّٓ نَّ ٖه أمرهم بأنَّ  اً ى إذَر  تَ (. أ  يْحثوا ه جيب ظِٔٓم أ

 [ْاشب ؿدراهتم؟ك افتي تُ ِْ إػ تِ  ,بىريَة ما ,ًٓ أنيارهموِّ اهم, ُم وَ ور افتي تٍوق ؿُ مُ ـثراً يف إُ 

َّْا ٕٗمن إيامٕاً شِٔامً إ ◄ ـُ  ن 

ُِّ ٓ جيب أن ُٕ  ,إذن :ـرفُّس] .83صـ - امس, اجلزء اخلوار حول افثافوثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس  خرىأُ  ر بىريَةٍ ٍ

ً مانَّ أو, مثِْا ه إّٕانٌ نَّ أَال ه حتى وإن ـان يُ بل ؾَط ٕٗمن أنَّ , ن ـَّْا ٕٗمن إيامٕاً شِٔامً إ َّٓ , ه جيٓل أمرا َّ إ و وه ,آبنه  أن

َُ وبه ومًه ئِق ادجد فًب وافرُّ , اهلل افذي يًرف ـلَّ ما فًب  [مغ.آ ,بد أبدينأس إػ دُ وح اف

 احلّد هلل افذي بًّْته تتّم افهاحلات
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ب اهلل مع اجلِٔس◄   6 ............................................................................................ ٔا

 6 .................................................................................. إهلغ ُهْاك شُٔون احلافة هذه يف◄ 

وح تَديس◄  َُ  افرُّ  6 ............................................................................... آبن بواشىة ُدساف
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ب◄  ِىة ادجد دائامً  آبن ُيًىي ٔا ُّّ  7 ...................................................................... اإلهلٔة واف

يكا◄  ُبوبٔة يف فؼَّ  8 .............................................................................................. افرُّ
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ب وجمد آبن جمد◄   9 ............................................................................................. ٔا

 9 ......................................................................................... اإلهلي افًرش يف ذيُه◄ 



 ُُ وع َظِهر اف  اشم افُتاب ـرفُّس اإلشُْدري -ِحوار حول افثافوث, اجلزء اخلامس  [18] تُبَمْؼُ

 

تُب ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحة َظِهر اف

 9 ............................................................................................ اإلهلي افًرش جِٔس◄ 

 9 .................................................................................... إفوهٔة ظيّة جالل ُمنارـة◄ 

ُبوبٔة◄  ِىان افرُّ ُّّ  11 .................................................................................خَِٔة ـّل  ظذ واف

 11 ................................................................................. ادَُدَّس افُِتاب مع اإليامن اتٍِّاق◄ 

 11 ............................................................................................. ٔبا َظْرش َذيك◄ 

ٖٔيت◄   11 ...................................................................................... ُمُِه ؾٔه يْتٓي وؿت ش

 11 ........................................................................................ اهلل هو يُون أن ظن ـفَّ ◄ 

ِّدّ  هل ب من آبن يّت ْدرةاف ٔا ل؟ ظذ َُ َّ ًَ  11 ........................................................................... اف

ة يِّك ٓ◄  ة ؿُوَّ  11 .......................................................................................... به خاصَّ

ة ظذ احلُُهول حلية◄  َُوَّ  12 ......................................................................................... اف

َّٕه◄  ًَه به إ  12 ................................................................................................ َخََِق  وَم

َُدُّس افثافوث هي افواحدة إفوهٔة◄   12 .................................................................... ادُّاوي اف

 13 ............................................................................. صٔئاً  ٍّٕه من يًّل أن آبن يَدر ٓ◄ 

 13 .........................................................................................واحد واخلافق واحد اهلل◄ 

 13 ............................................................................................. ادًُجزات اشتخدام◄ 

ِدر ٓ: ظْارة◄  َْ  13 ................................................................................................. َي

ًَِْم َٓ  َهْل  اظة؟ آبن َي َّّ  14 ......................................................................ادالئُة؟ َمعَ  يّجد وهل اف

ًَْا يّجد◄   14 .......................................................................... مْه أظذ مْزفة فًب وُيًىي َم

ب هو من يًِم◄  َّ  15 ...................................................................................... افىًَّْٔة َح

د فإلهل ادالئُة ُشُجود◄  ِّّ  15 .................................................................................... ادُتج

 15 .................................................................................... !اهلل هو أنَّه مع ـّٕ٘انٍ  َشَجدَ ◄ 

 16 ....................................................................................... إُُمور أبّط جيٓل افُِّة◄ 

ب اهلل وٓ◄   16 ............................................................................................ !ٍّٕه ٔا

ب◄   16 ............................................................................................... هذا ُيًِن مل ٔا

َّْا إن◄   16 .......................................................................................... شِٔامً  إيامٕاً  ٕٗمن ـُ
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