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اـرين, وكستعغ به, وهو ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ
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 ممفِّف هذا افؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿغ حتذير:

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  كحن ]. 164, 163صـ - افتَّجسُّ

وادعؼوفقة واحلقاة أصحاب ظؼقدة افثافوث, وفسـا ُدظاة ثافوث, وكحن مل كخسع هذه افعؼقدة, فؽنَّ اإلكجقل هو افذي أظؾـفا فـا, 

ٕنَّه ٓ ُيؿؽن , افؽقان اإلهليوبدون ادعؼوفقة أو بدون احلقاة ٓ يؼوم , فؽـَّفام صخصان ؽر ُمـػصؾغ يف اجلوهر اإلهلي, فقستا ِصػتغ

ر افؽقان اإلهلي بدون حقاة أو بدون ظؼل اهلل روح بسقط ٓ ترـقب . ثّم من ؿال أنَّ إؿاكقم هي ظـارص أو أجزاء يف اهلل ؟! أن كتصوَّ

ضئة, ويبـي ظؾقفا . ٓ يـؼسم وٓ يتجّزأ, وهذا من مبادئ ظؾم افالهوت افذي جيفؾه افؽاتب متامًا, ؾراح يػسض اؾساَات خاؾقه

ك. جيب ظذ مثل هذا افؽاتب ومن يعتـق أؾؽاره أن ُيدرك جقدًا أنَّ  إؿاكقم فقسوا وخيُؾص بـتائج, ؾوصل بـا إػ افُؽػر أو افؼِّ

ػات وإؿاكقم, ِصػات د. ؾشّتان بغ افصِّ ػات تتعدَّ ة بال زيادة أّما إؿاكقم ؾفم ثالث, ؾاهلل رحوم ؽػور ؿوي شؿقع بصر ... إفخ, افصِّ

ػات أؿـوماً . وٓ ُكؼصان ػات ـثرة وفؽن ٓ ُيؿؽن أن كدظوا أحد هذه افصِّ . وؿد ٕنَّ إؿـوم هو ـائن حّي ؿدير ُيعزِّ ظن كػسه, افصِّ

ػات اإلهلقة,  ا أمّ . ؾادعؼوفقة واحلقاة ُُها صخصان يف اجلوهر اإلهليمقَّز ـثر من أباء بغ ادعؼوفقة واحلقاة وبغ افصِّ ػات ؾنَّنَّ ا افصِّ

 [.أؾعال تصدر ظن افؽؾؿة واحلقاة

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هو افػرق ]. 258صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

خص ؟ باختصار صديد وبساضة ـامؾة كؼول  خص خُيّص إنَّ افطَّبقعة تُعّم وفؽن ابغ افطَّبقعة وافشَّ َمْن ِمْن . مثال .. فو شللـا: فشَّ

. ؾافطَّبقعة ادالئؽقة ُهـا تُعّم مجقع ادالئؽة, مجقع ادالئؽة بال اشتثـاء حيؿؾون افطَّبقعة ادالئؽقةاإلجابة:  ادالئؽة حيؿل ضبقعة مالئؽقة ؟

مال بصقغة أخرى وؿؾت:  ؾستليت اإلجابة من مجقع  ضبقعة مالئؽقة ؟ َمْن هو ادالك افذي حيؿلوبؿعـى آخر, فو شللت كػس افسُّ

ؾؾن جُيقب مجقع  َمْن هو رئقس ادالئؽة مقخائقل ؟. وفؽن ظـدما أشلل: كحن مجقًعا بال اشتثـاء كحؿل افطَّبقعة ادالئؽقةادالئؽة: 

د بافّذاتادالئؽة ؿائؾغ كحن, ملاذا ؟ ٕينِّ   [.هو مقخائقل رئقس ادالئؽة اجلؾقل ؾؾن جُيقب ؽر مالك واحد, ُهـا أشلل ظن صخص ُُمدَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما معـى أنَّ ]. 226صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د ؟ ج:  د وتلنَّس ؟ وملاذا جيب أن كممن بعؼقدة افتَّجسُّ داهلل جتسَّ ذ فه جسًدا بؼًيا من كػس أي اهلل افغ, معـى أنَّ اهلل جتسَّ ر مـظور اَّتَّ

اهلل افغر مـظور . ما خال اخلطقة وحدها ءومعـى أنَّ اهلل تلنَّس أنَّ اهلل افغر مـظور صار إكساًكا مثؾـا وصاهبـا يف ـل يش, ضبقعتـا افبؼية

ب يسوع افذي حّل بقــا وحلَّ بقــا ورأيـا جمده جمًدا ـام فوحقد من وافؽؾؿة صار جسًدا », وؿال اإلكجقل: أصبح مـظوًرا يف صخص افرَّ

افذي ـان من افبدء, », وصفد هبذا يوحـا احلبقب: وظـدما حلَّ بقــا تعامؾـا معه ُمعامؾة ُمسوشة(, 14: 1)يو « أب ممؾوء كعؿة وحًؼا

ل إػ ُمستوى احلّس واإلدراك وحلَّ بقــا إنَّ اهلل تـاز(. 1: 1يو 1« )افذي شؿعـاه, افذي رأيـاه بعقوكـا, افذي صاهدكاه ودسته أيديـا

ر إفوهقة, بصورة مـظورة مرئقة ٍا : 1)يو « بن افوحقد افذي هو يف ُحضن أب هو خزَّ اهلل مل يرُه أحد ؿط. آ»ٕنَّ  وـشف ظن أ

18.)] 
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د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل ٓ يؼدر ]. 376صـ - افتَّجسُّ

د ؟ دج اهلل أن يتجسَّ أو إكَّه ؿادر , ؾؿعـى هذا إكَّـا كـسب فه افعجز, ؾقصبح اهلل ؽر ؿادر ظذ ـّل يشء, : إن ُؿؾـا إنَّ اهلل ٓ يؼدر أن يتجسَّ

د حقح بلنَّ اهلل ـعِّ افؼُ , ظذ ـّل يشء ماظدا افتَّجسُّ ب يشء» درةوهذا َّد آظتؼاد افصَّ (, فذفك 14: 18)تك « هل يستحقل ظذ افرَّ

د.  [ؾؿن افالئق أن كممن بُؼدرته ظذ افتَّجسُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ز أيضًا ]. 282صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ ِـّ وُير

ا ٓ كع س وتعافقم أباء افؼديسغ, بد إكساكًا تللَّهافبابا ـرفُّس افؽبر ظذ أنَـّ ح أنَّ هذا افتَّعؾقم ُمضاد ٕؿوال افؽتاب ادُؼدَّ َِّ بل هو , وُيو

, وفو ـان هذا حؼقؼة ؾؽقف َّتدم ادالئؽة إكساكًا هو أؿل مـفم يف ادرتبة, كوع من اخلُراؾات افقوكاكقة افؼديؿة افتي تمفِّه أبطال احلُُروب

ّ إ وظـدما كسجد جلسد
ٍِ وـقف ُيصبح اإلكسان , ؾخرشتقا هل كحن كسجد إلكسان كال ـرامة ادُصاحبة مع افالهوتادسقح يف 

ً فؾعبادة ؟ ؽون بافؼول بلنَّ آبن افوحقد ـؾؿة اهلل أخذ من كسل داود وإبراهقم إكساكًا, »ؾقؼول:  مرـزا إذا ـان اهلراضؼة يؼوفون ويتؿسَّ

ن هذا اإلكسان يف أ يسة مريم ثم تصاحب مع هذا اإلكسانوأنَّه ـوَّ ق ادوت, حشاء افعذراء افؼدِّ , ثّم أؿامه من إموات, وجعؾه يتذوَّ

ؿوات د ُيصبح . وأجؾسه ظن يؿغ أب, وأصعده إػ افسَّ شة ظن افتَّجسُّ يسون وافُؽُتب ادُؼدَّ إن صحَّ هذا ؾننَّ ـّل ما ؿافه أباء افؼدِّ

ً وبال معـى أيضاً   [(.14:  1)يو « وافؽؾؿة صار جسداً : »أُطّن أنَّه من أجل هذا افتَّعؾقم ادُؾتوي ـتب يوحـاوأنا , َفغوا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼول ]. 285, 284صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ص شقداروس ظن ادسقح:  جه ُشؾَِّؿقًّا , افّتللُّه يعـي ترؿقة ادسقح من بؼ إػ إهل. إكَّام كممن بافتَّلنُّس, للُّهكحن ٓ كعتؼد يف افتّ »افُؼؿُّ وتدرُّ

ه أنَّ اهلل صار إكساكاً . وهذا مرؾوٌض مرؾوض, من ظبد ظابد إػ معبود ا افّتلنُّس ؾؿغزا ن, أمَّ ذ بدكاً ) واخلافق تبدَّ ( يف جسم أي جسداً , اَّتَّ

فل ظذ . ؾؿن افعسر أن يصر ادحدود ؽر ُمدود, وؽر ادحسوس أَحى مؾؿوشاً , رئقاً وؽر ادرئي صار مخؾؼه,  وفؽن من افسَّ

وإن ـان يف حتقُّزه هذا ٓ يزال يؿأل افؽون , وها ؿد ُحدَّ حغ تراءى ٔدم وزوجه يف اجلـَّة, ودوشى يف افعوشجة, ؽر ادحدود أن حُيَدّ 

فل ظذ ؽر ادُبتدئ أن ُيبدأ وخُيتتمؽون ؽر مبتدئ أزفقًا, , ومن افعسر ظذ ادُبتدئ أن يـّؾه . ؾفذه ٓ متّس ؿدره وؿدرته, فؽن من افسَّ

فل ظذ اإلهل أن يصر إكساكاً من افعسر ظذ اإلكسان أن يصر اهلًإ,  بة , ؾنن ـان ؿد كػخ يف رحم مريم من روحه, فؽن من افسَّ ما افغرا

عقف أن يؽون ؿويًا ُمؼتدرًا,  أن حيتويه ذات افبطن ويؾده ؟ ة أن يرتدي من افعسر ظذ افضَّ فل ظذ صاحب افُؼدرة وافُؼوَّ فؽن من افسَّ

عقف ويؾتحف فل ظذ اخلافق أن ُيشابه خمؾوؿاته وُيشارـفا, من افعسر ظذ ادخؾوق أن يؽون خافؼًا, ثوب افضَّ ؾػي , فؽن من افسَّ

 [(«.16:  3يت 1, 7يو 2, 2:  4يو 1) ويظفر يف اجلسد(, 14:  1)يو  ويصر جسداً , (5:  11)ظب مؼُدوره أن خيؾق فـػسه جسداً 
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل معـى ]. 367صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د أنَّه أمٌر ُمبفم ٓ ُيػَفم و ّ افتَّجسُّ
ٌِ د ب د هو ج: ـاّل,  ٓ جيوز احلديث ظـه ؟تسؿقة افتَّجسُّ ّ افتَّجسُّ

ٌِ د ب وفؽنَّ ادؼصود من تسؿقة افتَّجسُّ

ؾافعؼل افبؼي ٓ يؼدر أن ُيدرك ـقف يتَِّحد افالهوت افغر َُموي وؽر ادحدود بافـاشوت , اإلصارة إػ أنَّه أمٌر يػوق اإلدراك

عقف ؟ـ ـقف يتَِّحد ادُطؾق مع اجلسد افبؼي ؟ ادحدود ؟ إكَّه أمٌر ٓ ُيؿؽن  ـقف يتَِّحد اخلافق بادخؾوق ؟ قف يتَِّحد افؼوي بافضَّ

ً ما َوَصَف , وٓ مـاص من ُؿُبوفه ظن ضريق اإليامن, وفذفك ؾفو أمٌر خَمػّي ظن افُعُؼول, إدراـه وٓ ُيؿؽن إخضاظه حلُؽم افعؼل وـثرا

ٌِّ بلنَّه ؾائق افوصف ي, أباء هذا اف ٍّ ٌِّ افعظقم, وفؽن ـطق بهوٓ يُ , و , وفؽن فقس بؼصد أن يـفوكا ظن معرؾة حؼقؼة هذا اف

ر هو خافق  ٍا ٌِّ افعظقم فقس َّد افعؼل, ؾننَّ صاحب هذه إ بؼصد أن يـفوكا ظن إخضاظه فؾػحص افعؼع. ومع هذا ؾننَّ هذا اف

ب خلائػقه. وظفده فتعؾقؿفم»فػائؼة, افُعُؼول وماكحفا احلؽؿة, وهو افذي يؽشف ٕحبائه افُبسطاء هذه إمور ا ُّ افرَّ
: 25)مز « ٍِ

ّ افتَّؼوى, ظَ (, وظـدما دَ 14
ٌِ د ب ّ افتَّؼوى: اهلل طفر يف اجلسد»ى اإلكجقل افتَّجسُّ

ٍِ (, ـشف فـا ظن اشتحافة 16: 3يت 1« )ظظقٌم هو 

د. أّما   [(.17: 5ـو  2« )جديدةإن ـان أحٌد يف ادسقح ؾفو خؾقؼة »حقاة افتَّؼوى بدون افتَّجسُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ضػل رَقع ]. 225صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

امئقة ط باخِلَرق يف مزود هو هو اهلل ادَُفوب اَدْرُهوب افذي ُتسبِّحه ادالئؽة وتسُجد فه ـل افطَّغامت افسَّ ٌِّ افذي يػوق . يُمؼؿَّ ا هلذا اف

ّ افتَّؼوى واخلالص وافـَّجاة واحل
ٍِ ٌِّ افعظقم.  ٌِّ تؽشف فـا وفو ؿؾقاًل ؿؾقاًل ظن ذاك اف قاة إذهان واإلدراك. يا فقتك يا صاحب اف

عقدة.  [إبدية افسَّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  اد ]. 252صـ - افتَّجسُّ فؼد تّم آحتِّ

ب»ؿائؾة:  وَؿبَِؾت هي افبشارة, يف افؾَّحظة افتي بؼَّ ؾقفا رئقس ادالئؽة اجلؾقل جزائقل افعذراء مريم (, 28: 1)فو « هوذا أنا أمة افرَّ

وح افُؼُدس اد, ؾحلَّ ظؾقفا افرُّ , حدة ظذ بداية تؽوين افـاشوت وـان افالهوت ُمـػصاًل ظـهؾؾم متُّر حلظة وا, ؾػي هذه افؾَّحظة بدأ آحتِّ

ن اجلـغ د به, ومل يـتظر حتى ُوفَِد افطِّػل من بطن افعذراء, ومل يـتظر افالهوت حتى تؽوَّ إنَّ افـاشوت . وٓ اكتظر حتى وؿت افِعامد ثّم احتَّ

اد بافالهوت ً ؾاحتًا ُوِجَد يف آحتِّ  [أحضاكه ٓشتؼبال افـاشوت ُمـذ افؾَّحظة إوػ فتؽويـه فؽقام يتَِّحد به., وـلنَّ افالهوت ـان ُمـتظرا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  اد بغ ]. 255صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ آحتِّ

دت افطَّبقعتغ بدون اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر:  ادًا ـامالً بدون اختالط مثل فؼد احتَّ افطَّبقعة افالهوتقة مع افطَّبقعة افبؼية احتِّ

وائل, اختالط ادواد مًعا ل إػ ضبقعة بؼية, وبدون امتزاج مثل امتزاج افسَّ وٓ افطَّبقعة , وبدون تغقر ؾافطَّبقعة افالهوتقة مل تتحوَّ

فت إػ ضبقعة ٓهوتقة . ة افبؼية يف افالهوت مثؾام تذوب ُكؼطة اخلّل يف ادُحقط وتتالصى ـؼول أوضقخاومل تُذب افطَّبقع, افبؼية حتوَّ

اد  ّ يػوق اإلدراكإكَّام احتػظت ـّل ضبقعة بخصائصفا حتى بعد آحتِّ
ٌِ , ؾافالهوت طّل ٓهوًتا بؽّل ِصػاته وخصائصه, وافـاشوت ب

, بؽّل جسده ؾؽّل إكسان مـّا تتَِّحد روحه بجسده, أظقــا هو يف أنػسـاوأؿرب مثل هلذا كضعه أمام طّل كاشوًتا بؽّل ِصػاته وخصائصه, 
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وح روًحا واجلسد جسًدا, وـّل خؾقة يف اجلسد هي خؾقة حقَّةوفقس بجزء من جسده,  ل أو يتغرَّ أحدُها ومع ذفك تظّل افرُّ , ومل يتحوَّ

دة مثل ادالئؽةفًخر,  دًا مثل احلقواكاتوفن يصر جسدً , ؾاإلكسان فن يصر روًحا جُمرَّ  [.ا جُمرَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؿال افبابا ]. 255صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ل وٓ تغقر, وأؿـوم واحد ممفَّف من جوهرين ؿد اجتؿعا يف واحدكممن بؿسقح واحد, »أثـاشقوس:   وٓ ؾساد بال اختالط وٓ حتوُّ

, افػاظل آيات افالهوت مع كاشوته, مسقح واحد, وٓ جتُّرد افالهوت من افـاشوت, وٓ فؾـاشوت من افالهوت. وٓ اكؼطاع

هوته  [«., وٓ خروج ٕؿـومه ظن توحقد أبًدابال ؾرؿة ـقاكقة أبًدا, وادُحَتِؿل إمل افـاشوت معٓ 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وؿال ]. 256, 255صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يس ـرفُّس افؽبر يف افرشافة افثافثة فـسطور:  ل إػ ضبقعة افالهوت»افؼدِّ وٓ ضبقعة ـؾؿة اهلل , وكحن كؼول أيًضا إنَّ اجلسد مل يتحوَّ

ت إػ ضبقعة اجلسد . , افتي تػوق افتَّعبر تغرَّ ل أو فؾتغرُّ وـان ٓ , حقـام ـان مـظوًرإنَّه )افالهوت( بصورة ُمطؾؼة هو ؽر ؿابل فؾتبدُّ

ًطا  [«.ؾنكَّه ـان يؿأل ـّل اخلؾقؼة ـنهل, وـان يف ِحضن افعذراء افتي محؾته, يزال ضػاًل ُمؼؿَّ

د اإلهلي أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقدــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وؿال مطوفقػن ]. 256صـ - وحتؿقة افتَّجسُّ

د وصار إكساًكاوإن ُؿؾـا »أشؼف روما:  , ؾؿن أجل هذا افؼول فقس هو خُمتؾًطا ـام اظتؼد أوئلك, وٓ اشتحافت إنَّ افوحقد ابن اهلل جتسَّ

ت إػ خاصقة افؽؾؿة  [«.ضبقعة افؽؾؿة إػ اجلسد, وٓ ضبقعة اجلسد تغرَّ

د اإلهليغ مار مرؿس وافبابا بطرس: ــقسة افؼديس اد بغ ]. 256صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ آحتِّ

اد مل يػسق ومل يـػصل افالهوت ظن افـاشوت ؿطّ افطَّبقعتغ بدون اؾساق وٓ اكػصال:  , وهذا ما ُيعؾـه إب افؽاهن يف بعد آحتِّ

إًذا ـقف مات وإذا تساءل أحٌد ؿائاًل: «, قؼة أؤمن أنَّ ٓهوته مل ُيػارق كاشوته حلظة واحدة وٓ ضرؾة ظغباحلؼ»صالة آظساف: 

ؾقب ؟ ألم ُيػارق ٓهوته كاشوته ظـد موته ؟ كؼول فه ؿّط مل حيدث هذا , وفؽنَّ افذي ؾافالهوت مل ُيػارق افـاشوت ؿطّ , ادسقح ظذ افصَّ

وح افبؼيةافـَّػس افبؼية ؾارحدث أنَّ  وح افبؼية ادُتَِّحدة , ؿت اجلسد افبؼي بقـام طلَّ افالهوت ُمتَِّحدًا بؽلٍّ من اجلسد وافرُّ ؾافرُّ

ر كػسفا , بافالهوت كزفت إػ اجلحقم ظؼب ادوت وأضؾؼت إٍى وفو ـاكت روح ظادية ؽر ُمتَِّحدة بافالهوت ما اشتطاظت أن حُترِّ

ا , من شجن اجلحقم جاء, ُمتَِّحدة بافالهوتوفؽن َّٕنَّ وـذفك اجلسد ادُتَِّحد , فذفك أنارت اجلحقم وأضؾؼت ـّل افذين ماتوا ظذ افرَّ

د افالهوت افـَّػس مع اجلسد وؿام بافالهوت طّل يف افؼز إػ حلظة افؼقامة دون أن ُيعاين أي كوع من افػساد , ويف حلظة افؼقامة وحَّ

 [ادسقح ُمـتًكا طاؾًرا.

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وؿال افبابا ]. 257صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

امء , ؾنكَّـا كعسف بلنَّ ٓهوته مل ُيػارق كاشوته ضرؾة ظغأّما كحن, »يف رشافته من ادـػى:  ديسؼورس وكعسف بلنَّه ظـد كزوفه من افسَّ

دًا بغ ٓهوته وكاشوته وحدة ٓ اؾساق ؾقفادخل   [«.إػ بطن افعذراء ُموحِّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ومن هذا ]. 259صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

اًدا ادُـطؾق كستطقع أن ُكدرك أنَّ  اد يف افسقد ادسقح ـان احتِّ ٕنَّ أؿـوم افؽؾؿة هو , ملاذا ؟ وفقس بغ صخصغ, بغ ضبقعتغآحتِّ

خصقة, صخص إهلي ُدوس من ثالث , ؾال يِصّح أن ُيضقف فـػسه صخًصا آخر, ؾقُصبح ُمزدوج افشَّ ل افّثاُفوث افؼُّ وحقـئذ يتحوَّ

وح افُؼدُ  وح افُؼُدس إػ أربع أصخاص ُهم أب وآبن وافرُّ , وهذا س وصخص يسوع اإلكسانأصخاص هم أب وآبن وافرُّ

بُ   [وع هو ما اشتفجـه أباء.افّرا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  صخص  إنَّ ]. 259صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

بائع اد بحسب افطَّ حتِّ آ, بقعتغ وفقس بغ افشخصغاد بغ افطَّ حتِّ ؾآ, أؿـوم افؽؾؿة اإلهلي أَاف إػ ضبقعته اإلهلقة ضبقعة بؼية

 [.زيؼيقاد افػحتِّ ى أيًضا آسؿَّ ويُ ( according to nature) بقعةاد ضبقعي أو بحسب افطَّ حتِّ اهو  ,وفقس بحسب إصخاص

د ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وَشح ]. 261, 259صـ - اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

اد ؿائاًل:  بعة فـسطور هذا آحتِّ شافة افرا ت حقـام صار جسًدا»افبابا ـرفُّس افؽبر يف افرِّ وأيًضا , كحن ٓ كؼول إنَّ ضبقعة افؽؾؿة تغرَّ

د مع كػسه أُ بل بإحرى كؼول إنَّ افؽؾؿة ؿد و. كحن ٓ كؼول إنَّ افؽؾؿة ؿد تغرَّ إػ إكسان ـامل من كػس وجسد قًّا جسًدا ُُمققًا ومِ ؿـُ حَّ

ؽم أنَّ افطَّبقعتغ افؾَّتغ اجتؿعتا مًعا يف . وصار إكساًكا بطريؼة ٓ ُيؿؽن افتَّعبر ظـفا أو إدراـفا, بـػٍس ظاؿؾة وكحن كؼول إكَّه ظذ افرَّ

اد. . إنَّ اختالؾنكَّه يوجد مسقح واحد وابن واحد من آثـغ, وحدة حؼقؼقة خُمتؾػتان افؽتاب مل يؼل إنَّ ف افطَّبائع مل ُيبَطل بسبب آحتِّ

د صخًصا من افبؼ بـػسه ذ دمًا وحلامً مثؾـا. وافؽؾؿة إذ ؿد صار جسًدا ٓ يؽون آخر, بل إكَّه صار جسًدا, افؽؾؿة وحَّ إكَّه جعل . إكَّه اَّتَّ

ا به  [«.جسدكا خاصًّ

د اإلهليأشئؾة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؾافسقد ادسقح ]. 262صـ - حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

. فذفك يؼول ُمعؾِّؿـا محل افطَّبقعة اإلكساكقة افؽامؾة يف كػس صخصه هذا, وهو حيؿل افطَّبقعة اإلهلقة أصاًل ُمـذ إزل, بشخصه اخلاّص 

هو كػسه يؿؾك افطَّبقعة  ؾلصبح مافك افطَّبقعة اإلهلقة(, 8: 13)ظب «  إبديسوع ادسقح هو هو أمًسا وافقوم وإػ»بوفس افرشول: 

خص املافك فؾطَّبقعة, افبؼية ومن حقث ضبقعته افبؼية ؾفو إكسان , إهل حؼقؼي, من حقث ضبقعته اإلهلقة هو إهل ـامل, ؾفذا افشَّ

خص مل ُيضف إػ صخصه صخًصا آخر. وإكسان حؼقؼي, ـامل , أحدُها يؿؾك افالهوت, ٓ يوجد ُهـا َؿرين فؾؿؾؽقة إذاً . كػس افشَّ

مان, وفؽـَّه هو هو افذي ـان اهلًإ ُمـذ إزل وٓزال اهلًإ إػ إبدوأخر يؿؾك افـاشوت,  . إكساًكا حؼقؼقًا صار إكساًكا يف ملء افزَّ

يس أثـاشقوس يف ـتابه «, ـؾؿة اهلل جاء يف صخصه اخلاّص »ـاماًل,  دـام ؿال افؼدِّ ؾقم أنَّ صخص ادسقح ظن افتَّجسُّ , وهلذا ؾاإليامن افسَّ

 [.وهو كػسه صخص ـؾؿة اهلل إزيلهو صخص واحد, 
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويف اخِلتام ]. 245صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د أنَّ جسد افسقد ادسقح مل  ِـّ امءكم إكَّام هو جسد حؼقؼي ُأِخَذ من حلم ودم افعذراء مريم بػعل . وفقس هو جسًدا خقافقًا, يـزل من افسَّ

وح افُؼُدس ِـّ افرُّ ّ آظساف ؿائاًل: , وهذا ما ُتذ
ٍِ  ,آمغ. أؤمن ,آمغ ,آمغ»ركا به افؽـقسة يف ـّل ُؿّداس, إذ يكخ أب افؽاهن يف 

وافدة اإلهل , ربـا وإهلـا وخُمؾِّصـا يسوع ادسقح. آخذه من شقِّدتـا ـّؾـا, د ادُحقي افذي ٓبـك افوحقدأنَّ هذا هو اجلسأؤمن.  ,أؤمن

يسة مريم  [«.... إفخ وجعؾه واحًدا مع ٓهوته بغر اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر, افؼدِّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل جسد ]. 245صـ - وحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ع يف اإلجابة,  افسقد ادسقح خمؾوق ؟ ٌَّ , تريَّث ؿؾقالً حتى ترى وتسؿع رأي افؽـقسة وأباء وافعؼلج: أرجوك يا صديؼي أن ٓ تت

وؿبل أن يوجد مل يؽن , ادخؾوق ُوِجَد يف َزَمن ُمعغَّ أي أنَّ افقء , ما معـى ادخؾوق ؟ معـى ادخؾوق أنَّ فه بِداءة وكشلةوفـتساءل معًا: 

, حتى ادالئؽة إضفار وفذفك ؾافؽون ـّؾه وـّل ما ؾقه هو خمؾوق, وـّل يشء يف افؽون ـّؾه يـطبق ظؾقه هذا افوصف, فه أي وجود

مال افّسابق بسمال آخر:  ب افسُّ هو اهلل إزيل افؽائن ؿبل : حد ؾؼطمن هو ؽر ادخؾوق ؟ ؽر ادخؾوق واُهم خمؾوؿغ, وفـُعؼِّ

هور  [.ؽر وادؼصود ُهـا افالهوت ؾؼط ٓ, افدُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل ]. 246, 245صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

منًقا, , جسد ادسقح فقس أزفجسد ادسقح أزيل مثؾه مثل افالهوت ؟ ـاّل  , وهي حلظة بشارة رئقس فؽـَّه ُوِجَد يف حلظة ُمعقَّـة من افزَّ

وح افُؼُدس ظؾقفا,  ن جسد ادالئؽة اجلؾقل جزائقل فؾسقدة افعذراء, وُؿُبول افعذراء افبشارة وُحُؾول افرُّ ؾؿن هذه افؾَّحظة بدأ يتؽوَّ

سادسقح وؿبل هذه افؾَّحظة مل يؽن ُهـاك أّي ُوُجود هلذا اجلسد  امء وَظَزَ يف أحشاء افبتول ـام ؿال بعض , ادُؼدَّ ؾفو مل يُؽن يف افسَّ

س ُوُجود, اهلراضؼة ومادام هذا اجلسد . وٓ ؿبل حلظة افتَّؽوين بُشُفور وٓ بلشابقع وٓ بليّام وٓ بدؿائق وٓ بثوان ـان هلذا اجلسد ادُؼدَّ

ة ؾفو يـطبق ظؾقه وصف خمؾو , وافعذراء مريم خمؾوؿة, وأيًضا كؼول إنَّ هذا اجلسد ملخوذ من افسقدة افعذراء. قؿد ُوِجَد يف حلظة ُمعقَـّ

 [.هو اخلافق إزيل ؽر ادخؾوق - أظـي افالهوت -, وما مل يمخذ مـفا ؾفو خمؾوق - أظـي اجلسد -ؾام ُأِخَذ مـفا 

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 248, 247صـ - وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ افؼدِّ

م أثـاشقوس ؿال: من ذات » وأحقاًكا يؼوفون إنَّ اجلسد«, شامئي»و« ؽر خمؾوق» ُيطؾؼون ظذ جسد ادسقح أوصاًؾا مثل( اهلراضؼة) َّٕنَّ

ّٓ شػسطة ؾارؽة وآراء ظاضؾة. «. جوهر افالهوت مصدر أخذتم افبشارة افتي جتعؾؽم تؼوفون إنَّ  من أّي فؽن ـّل ما ؿافوه فقس إ

ل إػ جسد  ! أٓ جيعؾؽم هذا تتخقَّؾون أمرين ٓ ثافث هلام «, ؽر خمؾوق» اجلسد وإّما أنَّؽم تعتؼدون بلنَّ , إّما أنَّ ٓهوت افؽؾؿة ؿد حتوَّ

ران ـالُها خطل, تدبر أٓم وادوت وافؼقامة خقال مل حيدث , وإبدي, نَّ جوهر افّثاُفوث هو وحده ؽر ادخؾوقٕ, وهذان افتَّصوُّ

بل تغرَّ بؼقامته ؾصار «, أخوته» ؾؼد ُوفَِد من افـاس افذين ؿقل ظـفم( 5: 9)رو  أّما ادسقح حسب اجلسد. وؽر ادُتغرِّ , وؽر ادتللِّم

ون افـاشوت افذي تغرَّ من ادوت إػ احلقاة 18: 1)ـو « باـورة افراؿدين»بعد ؿقامته  ظـدما تصػون ؟ « ؽر خمؾوق»(. ؾؽقف ُتسؿُّ

ن من ِظظام وِدماء وكػس إكساكقة كات أجسادكا, اجلسد ادُتغرِّ ادؽوَّ ظـدما , مثل أجسادكاوافذي صار طاهًرا وُمسوًشا . أّي ـّل ُمؽوِّ
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د خقال: تسؼطون ُشُؼوًضا صـقًعا يف خطلين« ؽر خمؾوق» يصػون ـل هذا بلنَّه هلام أنَّؽم تػسَون أنَّ أٓم افتي احتؿؾفا هي جُمرَّ , أوَّ

ر إخر وهذا ا. رؽم أنَّه جوهر ؽر خمؾوق, وأنَّؽم تعتزون أنَّ افالهوت فه ضبقعة طاهرة ُمسوشة, وهذا جتديف املاكويغ فتَّصوُّ

رون أنَّ اهلل ـائن يف صؽل بؼي جسداين  [؟ , ؾام هو اختالؾؽم ظن همٓء, ما دام فؽم كػس آظتؼاديضعؽم مع افذين يتصوَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس افؼدِّ ]. 248صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, يف بطن افعذراء ـطبقعة واحدة ٓهوتقة ؽر ه خمؾوق بال خطقةجسده ـؾّ هو هو واحد مع أبقه, »ؿال ظن افسقد ادسقح  س افؽبرـرفُّ 

وتسجد فه , ه وجمدهوِّ ؾُ عُ وهو أيًضا اإلهل بال تغقر فِ افعذراء,  هو أيًضا افذي َشب افؾبن من ثدّي  درـة, وهي افتي وفدته باجلسد.مُ 

من ادخؾوؿات إػ  ء يشؽن أن يتغرَّ ؽر مُم » :وؿال أيًضا«. وتليت إفقه ادجوس بافؼرابغ ـاإلهل, ده ادالئؽةجِّ ومتُ , ادجوس ـاإلهل

 [«.اجلسد خمؾوق وافؽؾؿة ؽر خمؾوق ٕنَّ ضبقعة افالهوت, 

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس افؼدِّ ]. 248صـ - افتَّجسُّ

ا وملّ » :وؿال أيًضا«. , وفقس ظذ ٓهوتهه ُخؾَِق ص أنَّ خؾِّ ؼال هذه ادعاين ظذ كاشوت ادُ وجيب أن تُ » :ؿال باشقؾقوس أشؼف ؿقسارية

ـَ  بن أنَّ رأى آ وأخذ مـفا , وصار ؾقفا تسعة أصفربحث ظـه, , وٓ يُ ـطق بهيف افعذراء مريم بؿثال ٓ يُ  نَ ؽَ تـازل وَش ت, رَ ثُ اخلطقة ؿد 

 [«.وبـاه هو ؾقفا بنرادته ومشقئة أبقه, اجسًدا تامًّ 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس افؼدِّ ]. 249, 248صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ا افغر اجتؿعتا يف موَع واحد مًعا, أمّ  ,(افـاشوت) وخمؾوق( افالهوت) خمؾوقادسقح ؽر » :ؿال ؽريغوريوس أشؼف كقصص

شارـة ؾفو ادُ ( افـاشوت) ا ادخؾوقمّ لؾـائن,  ءيش إػ إبد, وهو خافق ـّل  ه دائمٌ كَّ إهور, وافدُّ  ه أزيل ؿبل ـّل كَّ إخمؾوق, ؾـؼول ٕجؾه 

جوهر واحد فقس أثـغ, مل يـؼل ٓهوته اخلافق ؾقجعؾه خمؾوًؿا, » :وؿال أيًضا(«. دجسُّ افتَّ ) دبرافتي صار ؾقفا مع جسد تواَعـا بافتَّ 

 [«., هو هو واحد فقس أثـغوٓ كؼل ادخؾوق ؾجعؾه ؽر خمؾوق

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس افؼدِّ ]. 249صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

واؾق بافػعل كُ  .وٓ كجعل أيًضا اجلسد ؽر خمؾوق, ه ؽر خمؾوقٕنَّ , ٓ كجعل افالهوت خمؾوًؿا وٓ ظبًدا» :ؿال دس أشؼف رومابوفق

, وافالهوت ؽر اجلسد خمؾوق من افبطن وإنَّ امء, افالهوت من افسَّ  , وإنَّ اجلسد هو من افعذراء مريم إنَّ ػاق واحد, وكعسف به باتِّ 

, ضبقعة واحدة اد اخلافق ملا اجتؿع بادخؾوقحتِّ اهؽذا كعسف بادخؾوق ب» :وؿال أيًضا«. حغ ته بل هو موجود يف ـّل خمؾوق يف خاصَّ 

 [«.ؿائؿة ثابتة من اجلفتغ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وفؽن فِـَْحَذر ]. 249صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؾفو هرضؼة آريوشقة يف « ادسقح خمؾوق» أّما افؼول بلنَّ . ؾفذا ؿول أرثوذـيس صحقح«, جسد ادسقح خمؾوق» ؾؼوفـا أنَّ يف افتَّعبر, 

مفا افؽتاب, مـتفى اخلُُطورة  [.وأباء حَيِْرُمون من يؼول هبا, جُيرِّ
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د اإلهليأشئؾة حول حتــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وُهـا ]. 251, 251صـ - ؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس من , خمؾوق, إنَّ اجلسد من حقث هو جسد, هل جسد ادسقح خمؾوق ؟ أؿول كعمُكجقب ظذ شمال آخر:  ن بافرُّ وؿد تؽوَّ

: 1(, )أنظر يو 5: 11)ظب « فؽـَّك هقّلت يل جسًدامل تشل  ؾؾذفك ظـد ُدُخوفه افعامل ذبقحة وتؼدمة. »ومن دمفا وحلؿفا, مريم افعذراء

د(. ومع ذفك, 24: 2بط  1, 7: 5, 14: 2, ظب 14 ام ُمـذ , ٓ كجرؤ ظذ أن كػصل بغ كاشوت ادسقح وٓهوته, بعد افتَّجسُّ َّٕنَّ

دا بغر اؾساق وٓ اكػصال د ؿد احتَّ ق بقـفاموٓ جيوز بتاًتا أن ُكؿقِّز أو كػصل بغ. افتَّجسُّ . وإذا ؾصؾـا بغ  افـاشوت وافالهوت أو ُكػرِّ

ٕنَّه يف افواؿع مل يعد يف اإلمؽان خصائص افـاشوت وخصائص افالهوت, ؾـػصل بغ اخلصائص ؾصاًل ذهـًقا ؾؼط ٓ ؾصاًل واؿعًقا, 

اد اد ـامل ٓ يؼبل آ, أن كػصل بقـفام بعد آحتِّ  [.ؾساقكػصال أو إٓنَّه احتِّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افطَّبقعة ]. 231صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ن كاشوت افسقد ادسقح فه ادجد من جسد بؼي ـامل وروح بؼية كاضؼةافـاشوتقة:  وح افبؼية , يتؽوَّ ؾافالهوت مل حيّل ُمّل افرُّ

ويشعر , وحيتاج فؾّراحة وخاَع فؾتَّعب,, افبؼي هو جسد حؼقؼي من حلم وظظام مثؾـا ؿابل فؾجوع وافعطش واجلسد, افـّاضؼة

وح افبؼية ظـه, بأٓم اجلسدية وافـَّػسقة ؾفو فقس جسًدا خقافقًا ـام ؿال أوضاخي وفؽـَّه جسد , وُيؿؽـه أن يؿوت باكػصال افرُّ

امء , حؼقؼي وشقتقغ» و« افُغـُوشقغ» ـؼولوهذا اجلسد مل يـزل من افسَّ بوفس » و« مارـقون» و« ؾؾـتقـس»من أمثال « املاكويغ» و« افدُّ

ا َّش وكجاشة« ماين» و« افّساموشاضي ة ظذ أَّنَّ د, افذين يـُظُرون فؾامدَّ وؿافوا إنَّ افسقد ادسقح مل يتَِّخذ فه , وفذفك أنؽروا حؼقؼة افتَّجسُّ

ػاؾة, افعذراء مريمجسًدا حؼقؼقًا من أحشاء  ت افؽـقسة فُؽّل همٓء وحرمتفم.إكَّام مرَّ هبا ُمُرور افـُّور من إجسام افشَّ  [, وؿد تصدَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افسقد ]. 15, 14صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

أنَّ هلل , ؾؽقف ُكوؾِّق بغ هذه احلؼقؼة, وفقس جسدًا خقافقًا ـام ؿال أوضقخا, جسد بؼي من حلم وظظم فهادسقح هو اهلل ادُتلنِّس, 

ج: ٓ يوجد تعارض ظذ اإلضالق بغ احلؼقؼتغ, ٕنَّ جوهر افالهوت هو روح بسقط  جسد وبغ حؼقؼة أنَّ اهلل روح ٓ جسم فه ؟

ذ افالهوتٓ جسم ؾقه,   د به فؽقام يتّم خالصـا ويف زمن ُمعغَّ اَّتَّ َّم خالصـا, جسدًا حؼقؼقًا واحتَّ ؾننَّ جسد ادسقح مل , وحتى بعد أن مت

د ل إػ جسد افؼقامة ادُؿجَّ ه ـّل ظغ.يتالصى وفؽـَّه حتوَّ  [, وهبذا اجلسد شقظفر يف جمقئه افثاين وترا

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث واــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 256صـ - فتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ وؿال افؼدِّ

ده»ؽريغوريوس افـاضق باإلهلقات:  د, وهو اهلل افؽؾؿة من َؿْبل جتسُّ . هذا افواحد فن تـتؼل وَوَفَدته افعذراء هو هو, وِمن بعد أن جتسَّ

ضبقعة واحدة شجد فه , و أؿـوم واحد وفدته افعذراءبل هضبقعة ٓهوته إػ ضبقعة كاشوته, وٓ ضبقعة كاشوته إػ ضبقعة ٓهوته, 

 [«.ادجوس
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وُتعتز ظؼقدة ]. 263صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٕنَّه فو طؾَّتا افطَّبقعتان ُمـػصؾتان , ف خالص اإلكسانوبـاًء ظؾقفا يتوؿَّ من ؿبل يف ُمـتفى إُهقة,  -ـام ُؿؾـا  -افطَّبقعة افواحدة 

ياح ٕنَّه يف طِّل , ملاذا ؟ وؾؽر ٓون من رياح ؾاشدة تؼود فؾفالك, وهذا ما محؾه فـا افِػؽر افـسطوري, فضاظت ظؼقدة افِػداء أدراج افرِّ

دود بال صّك يعجز متاًما ظن ؾداء افبؼية يف ـل مؽان وموت إكسان بريء ُم, اكػصال افطَّبقعتغ يؽون ادصؾوب إكساكًا وفقس اهلًإ 

ؽت افؽـقسة بعؼقدة, ؾفو ٓ يػدي إٓ إكساًكا واحًدا ؾؼط ٓ ؽر. وزمان دة هلل افؽؾؿة» من أجل هذا متسَّ  [«.ضبقعة واحدة ُمتجسِّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افبابا ]. 264صـ - افتَّجسُّ

ُشويّل ؿال:  وح, وهو ابن اإلوهذا افواحد هو اإلهل»أثـاشقوس افرَّ وفسـا كؼول ظن هذا آبن افواحد كسان باجلسد, , وهو ابن اهلل بافرُّ

دة هلل افؽؾؿة, أنَّه ضبقعتان وٓ , مع جسده شجدة واحدة وكسجد فه, واحدة كسجد هلا وأخرى ٓ كسجد هلا. بل ضبقعة واحدة ُمتجسِّ

يسة هو ابن . وآخر هو إكسان من مريم وفسـا كسجد فه, واحد هو ابن اهلل باحلؼقؼة وفه كسجد, كؼول باثـغ افذي ُوفَِد من افعذراء افؼدِّ

ويؼول إنَّ ابن اهلل هو ؽر , قةؾافذي ُيعؾِّم ؽر هذا افتَّعؾقم افذي هو من افُؽُتب اإلهل, اهلل بافطَّبقعة وهو إهل باحلؼقؼة وفقس بافـِّعؿة

شة حترمه, اإلكسان ادوفود من مريم وجيعؾه ابـًا بافـِّعؿة مثؾـا  [«.ؾفذا افؽـقسة ادُؼدِّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افبابا ]. 266صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ادٓ جيب »ديسؼورس ؿال:  د وآحتِّ د, أن ُيؼال ضبقعتان بعد افتَّجسُّ يس ؽريغوريوس افـِّْزَيـِْزي «. بل ضبقعة واحدة فإلهل ادُتجسِّ افؼدِّ

اد»ؿال:  ضبقعة افالهوت وضبقعة افـاشوت اجتؿعتا إػ , وٓ ُمػسًؿا وٓ خُمتؾًطا ؾقام اجتؿع من اجلفتغ, فقس ادسقح ضبقعتغ بعد آحتِّ

 [«.واحًدا وحداكقة وصارتا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 268, 267صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ افؼدِّ

امء من ؽر اكتؼال وٓ تغقر»بطرس افسدمـتي ؿال:  د من مريم افعذراء بجسد ـامل ذي كػس ظ, إنَّ اإلهل افؽؾؿة كزل من افسَّ اؿؾة وجتسَّ

اد أؿـومًا واحدًا وضبقعة واحدة, كاضؼة اد اشم حادث افذي هو ادسقح, ؾصار بآحتِّ اد . واصتّق فه من آحتِّ إكَّه مل ُيسّؿى مسقحًا إَّٓ باحتِّ

َدُها وجعؾفام ضبقعة واحدة, افالهوت بافـاشوت اد ؿد أحَّ ع أن ُيؼال , وإذا ـان آحتِّ إنَّ ؾقفام بعُد ؾال جيوز يف افعؼل وٓ يف افؼَّ

اد أم ٓ ؟ بل ضبقعة واحدة, ضبقعتغ ر بنمجاع افػِ ( عسضادُ ) ؾنن أنؽر. هل حصل ما بغ افالهوت وافـاشوت احتِّ  ق افثالثةرَ ُيؽػَّ

اد)افقعؼوبقة وادؾؽقة وافـسطورية(,  د ظـدك ؟ وإذا ؿال بل صار آحتِّ , واجلواهر اثـغ, اثـتغإذا ـاكت افطَّبائع , ُؿؾـا: وما هو افذي احتَّ

اد ظـدك ؿد ظؿل صقئاً , وادشقئات اثـتغ, وإؾعال اثـغ دا أو مل يتَِّحدا, ؾام َتَرى آحتِّ ء احتَّ . هبذه ُها ـان اثـغ وؿد بؼقا اثـغ, شوا

ة َثُبَت ظـدكا افؼول بلنَّه أؿـوم واحد, ضبقعة واحدة, جوهر واحد, ؾعل واحد, مشقئة واحدة  [«.إدفَّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وؿال ]. 271, 269صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يس أثـاشقوس افرشول:  وهو , وأؿـوم واحد, واحد هو, ووجه واحد, إنَّ اجلسد وافغر جسد اصسـا باإلمجاع يف ضبقعة واحدة»افؼدِّ

وؾعل وضبقعة واحدة هلل افؽؾؿة افذي صار , ووجه واحد, بل أؿـوم واحد, وهو هو ٓ يؼبل تغقر وٓ اشتحافة, معاً اهلل واإلكسان 

 [«.جسًدا

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼول شؿعان ]. 271صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؾنكَّه مل ُيِرد هبذا ؿال افبشر يوحـا "وافؽؾؿة صار جسًدا وحلَّ ؾقـا". بؼوفه "وافؽؾؿة صار جسًدا", »افػريد:  بن ـؾقل يف ـتابه روَة

د افالهوت , افؼول أنَّ افؽؾؿة اشتحال ظن ـقاكه أو تغرَّ ظن هقئته ؾصار جسًدا بل أراد أن ُيعؾِّؿـا أنَّ ادالك مّلا بؼَّ افسقدة افبتول احتَّ

ادًا حؼقؼقًا أؿـومقًا ضبقعقًا إرادياً إزيل بافـ اد احتِّ مـي ادوجود يف ؾعل آحتِّ مـي, ٓ ؾرؿة معه, وٓ تثـقة ؾقه. اشوت افزَّ د إزيل بافزَّ , احتَّ

اد اإلكسان من افـَّػس افبسقطة وابغر اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر وٓ اشتحافة أحدُها إػ أخر, وافؾَّطقف بافؽثقف فبدن , ـاحتِّ

 [«.افؽثقف )اجلسم(, وإكساكقة واحدة وجوهر واحد وأؿـوم واحد, وذاته واحدة وضبقعته واحدة وإرادته واحدة

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويف ]. 271, 271صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

دت وتلنَّست»ن: افُؼّداس اإلهلي ُيصعِّ إب افؽاه ويف «, خال اخلطقة وحدها وصاهبتـا يف ـّل يشء ما, أنت بغر اشتحافة جتسَّ

 : د»صؾوات افتَّسبحة ُكصعِّ د جتسَّ م, ٕنَّ ؽر ادُتجسِّ مـي صار زمـقاً , وؽر ادُبتدئ ابتدأ, وافؽؾؿة جتسَّ , ؽر ادُدَرك دسوه, وؽر افزَّ

ؽر » :ختام صفر ـقفك« ضرح واضس»وكؼول أيًضا يف  )فبش إربعاء(.« صار بؼيًّا باحلؼقؼةابن اهلل احلّي , وؽر ادرئي رأوه

, وافغر مرئي صار مرئقاً , درك صار ُمسوشاً وؽر ادُ , منمـي صار حتت افزَّ وافغر افزَّ , بتدئ صار موفوداً وافغر مُ , دد جتسَّ تجسِّ ادُ 

 [«.وافقوم وإػ إبد هو هو أمساً  . يسوع ادسقحبن بؼ باحلؼقؼةابن اهلل صار او

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  اد ]. 271صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ كتقجة آحتِّ

ُجود فؾؿسقح افواحد م افعبادة وافسُّ ويؽتػي بتؼديم آحسام فؾـاشوت ٕنَّه إكَّـا كرؾُض افػؽر افـسطوري افذي يعبد افالهوت : إكَّـا ُكؼدِّ

بع: كال َشف ُمصاحبة افالهوت ؾنكَّه إذا وإن ـان افؽؾؿة صار جسًدا ـام هو مؽتوب, », ويؼول بوفقدس أشؼف روما يف افؼرن افرا

ُشل أيًضا ملا شجدوا فؾجسد ادُ , وإذا شجد فؾجسد ؾؼد شجد فؾالهوت, شجد أحٌد فؾؽؾؿة ؾؼد شجد فؾجسد سهؽذا افرُّ م , ؼدَّ ؾنَّنَّ

م ويسجدون فه, شجدوا فؾؽؾؿة وهؽذا مّلا َوَفَدت مريم افعذراء اجلسد , وهؽذا ادالئؽة ـاكوا خيدمون صؽل اجلسد ويعرؾون أنَّه رهبَّ

ا َوَفَدت افؽؾؿة د هو افذي وملّ , ؾألجل هذا هي وافدة اإلهل باحلؼقؼة, ؾنَّنَّ , وفقس يف ُصؾَِب ا َصَؾَب افقفود اجلسد ؾاهلل افؽؾؿة ادُتجسِّ

 من آؾساق بغ افؽؾؿة وجسده, 
ٍ
هو ـّؾه اإلهل وهو ـّؾه , بل هو ضبقعة واحدة وصورة واحدة وؾعل واحدأحد افُؽُتب َكَطَق اهلُل بقء

 [«., وهو ؾعل واحداإلكسان
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كتقجة ]. 274, 273صـ - د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس: 

اد أنَّ مجقع إظامل ُتـسب فؾؿسقح افواحد ؾـُـسبفا فؾالهوت دون , مثل ادُعجزات افباهرات, وٓ يِصّح تؼسقم إظامل افعظقؿة: آحتِّ

يس ؽريغوريوس افؽبر: ُكـسبفا فؾـاشوت, مثل ؽسل إرجل, وإظامل إخرى ادُتواَعة, افـاشوت ؿوا », ويؼول افؼدِّ ٓ ُتػرِّ

اد ؽر ُمـػصل وؽر خُمتؾطٓهوته ظن كاشوته,  ؾنذا رأيته ؿد , وصار إكساًكا وهو باق اهلًإ , وهو من افبدء إهل يف ـّل زمان, ٕنَّه بعد آحتِّ

ؾال حتسب هذا فؾجسد , أو حُيَرس يف ؿٍز ـؿقت, نرادتهأو يؿوت ب, أو ُيوَثق بادسامر, جاع أو ظطش أو كام, أو رأيته يتعب وجُيَؾد

ر افزص بافؼول, وإذا رأيته يشػي ادرُ, وحده فه افعجائب وفه أٓم . ؾال حتسب هذا فالهوته وحده, ويصـع أظقـًا من ضغ, وُيطفِّ

 [«.أيًضا وهو واحد ؾؼط

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  اد ]. 275صـ - افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ كتقجة آحتِّ

يس أثـاشقوس: كستطقع أن كـسب آٓم ادسقح وموته فؾالهوت ـان حيسب ما خيتّص ( اهلل افؽؾؿة) افغر اجلسامين»: ؾقؼول افؼدِّ

يه فؾَّطم, ـلنَّه هو ادُتللِّمؿال فه ملاذا تؾطؿـي , وفذفك ملا َفَطَم اجلُـدي اجلسد, باجلسد أنَّه فه قاط, وخدَّ ومل أُرّد . ؿال ُأْشؾِم طفره فؾسِّ

 [«.ٕنَّه ُمتَِّحد باجلسد, وافذي كال جسد افؽؾؿة ـان افؽؾؿة َيْؼبؾه ـلنَّه فه, وجفي ظن ِخزي افبصاق

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة اــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  يس ]. 275صـ - فتَّجسُّ وؿال افؼدِّ

بعة فـسطور:  شافة افرا ة( افالهوت) فقس أنَّ ـؾؿة اهلل»ـرفُّس افؽبر يف افرِّ َب, أو ُضِعَن, أو َؿبَِل تللَّم يف ضبقعته اخلاصَّ , أو ُُضِ

ن حقث أنَّ جسده اخلاّص افذي ُوفَِد ظاكى هذه فؽ, حقث أنَّه ؽر جسؿي. ؽر ؿابل فؾّتللُّم( افالهوت) ٕنَّ اإلهلياجلُُروح إخرى, 

وظذ كػس . ٕنَّ ذفك افذي هو ؽر ؿابل فًٓم ـان يف اجلسد ادُتللِّم, ؾنكَّه يؼال إكَّه هو كػسه أيًضا ؿد ظاكى هذه إمور ٕجؾـا, إمور

ر أيضًا يف موته وفؽن بسبب أنَّ جسده شد فؽوكه هو احلقاة وُمعطي احلقاة. . إنَّ ـؾؿة اهلل حسب افطَّبقعة ؽر مائت وؽر ؾاافـََّسق ُكػؽِّ

. وهؽذا ؾـحن كعسف فذفك ُيؼال إكَّه كػسه ؿد ظاكى ادوت ٕجؾـا, اخلاّص ذاق بـعؿة اهلل ادوت ٕجل اجلؿقع ـام يؼول بوفس

ا كعبد إكساًكا مع افؽؾؿةبؿسقح واحد ورّب,  ا كعبد واحد هو كػسه ", مع" شتعامل فػظةحتى ٓ يظفر أنَّ ُهـاك اكؼساًما با, فقس أنَـّ وفؽـَـّ

ب  [«.افرَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وأن كضع ]. 276صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

 :ؿـا ؿائاًل عؾِّ فقُ  مار اشحق افٌياينوكسك اإلجابة فؾؼديس  ؟ قبؾِ ظذ افصَّ  ماَت  اهللَ  نَّ إهل كستطقع أن كؼول مال رصحًيا وواًَحا: افسُّ 

 .. إنَّ  توهم يتساءفون إذا ـان ؿد مات أم مل يؿُ  ,موته خؾَّص اخلؾقؼة ! إنَّ  ؟ يا فؾجفل تأم مل يؿُ  أمات اهللُ اس يتساءفون: افـّ  شؿعُت »

ه مل كَّ "إـؽًرا كاشوته ؿائاًل: ظؾقه افثاين مُ  , ؾردّ "ضه إكسان َُمْ كَّ "إوضاخي أؿؾؼا ادسامع إذ أنؽر إول ٓهوت ربـا ؿائاًل: أُ  كسطور و

د مـفا تُ  نَّ نفذفك ؾ ."اذ جسًدا كاشوتقًّ خِ يتَّ  ربت َطَّ اافعـارص افتي  عطي افويل ٕوضاخي. ـام إنَّ مريم وافدة اإلهل افتي جتسَّ

, قاطؾؿن افذي احتؿل افسِّ  ,ه إكساننَّ أوفو , ورخُ ت افصُّ ؼَ ؿس وتشؼَّ ت افشَّ ؿَ ؾَ طْ أـقف  ,ه إهلنَّ أؾؾوٓ ق ظذ كسطور. وب تبُص ؾُ ْص بادَ 

, ثة بدون اجلسدجُ ؾْ م يف اجلُ ن اهلل يتللَّ ومل يؽُ , قب بدون اهللؾِ ظذ خشبة افصَّ  ؼاً عؾَّ ؟ حًؼا مل يؽن اجلسد وحده مُ  ت ادسامرزَ وبؿن ُؽرِ 
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بن واحد ـامل من أب اس يف ؾرصوؾغ )صخصغ( أو ضبقعتغ, ؾفو ؾاؾتخار افبقعة افعظقم هو ربـا فه ٓهوت وكاشوت مًعا, وفق

من أحشاء  وافذي ُوفِدَ  ,من أحشاء )افعذراء مريم( ومن مريم , ـامل بالهوته وـامل بـاشوته, ؾافذي أرشؾه أب هو بعقـه ُوفِدَ 

د وذاق ادوت بؿشقئته ,ؾنذا صاء أن يؿوت. قبؾِ مات ظذ افصَّ  اهللَ  ؾاؾتخار افؽـقسة هو إنَّ ق ؾوق اجلؾجؾة. مريم هو كػسه ُظؾِّ  بل . جتسَّ

 بقعة افوحقد هي واحدة, ـام إنِّ ضَّ  . إنَّ ؾؿحروم من يػصل افالهوت ظن اجلسد, خلاف أن يؼسب مـه داً تجسِّ فوٓ أن رآه ادوت مُ 

ب بدون تغقِّر, أؿـومه أيًضا واحد مُ  َـّ فه موت . ه مات فؽان افعامل مائًتا بعدؾؾوٓ أنَّ , اتؿد م اهللَ  ؾؽرك حغ تسؿع أنَّ  ؽنَّ ؾال يتشؽَّ ر

 إنَّ ..  ؾالًكا ؿد مات ق ادوت يؼول ظارؾوه إنَّ كصػه مل يذُ  ومع أنَّ , جسده مات نَّ إؼال ؾال يُ  ا يؿوت صخٌص ملّ ..  قامةؾقب وفه افؼِ افصَّ 

ب ظذ رأشه بافؼصبة داً تجسِّ اهلًإ واحًدا مُ  إنَّ . أجل, ةثؾجُ ؾوق اجلُ  داً تجسِّ افقفود صؾبوا اهلًإ واحًدا مُ  م تللَّ  داً تجسِّ واهلًإ واحًدا مُ , ُُضِ

 [«.مع اخلالئق

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  فؼد تّم ]. 277, 276صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

اد افؽامل بغ افطَّبقعتغ وافـاشوت , ؾافالهوت طلَّ ٓهوًتا بُؽّل خصائصه اإلهلقة, بدون اختالط وٓ امتزاج وٓ تغقر وفؽن, آحتِّ

ؾفو افطِّػل افذي , ويف افسقد ادسقح افواحد رأيـا خصائص افالهوت وافـاشوت يف آن واحد, طلَّ كاشوتًا بُؽّل خصائصه افـاشوتقة

ظذ جبل , هرب إػ أرض مك وأمامه شؼطت إوثان, اه وادجوس يسجدون فهافعذراء ترظ, يرَع افؾَّبن وهو اإلهل املاكح احلقاة

( 6: 4)يو « ػرتعب من افسَّ » ظذ بئر افسامرية, وهو اإلهل افذي ٓ جيوع بل ُيشبع افُؽّل من رَاه( 2: 4)مت « جاع أخًرا » افتَّجُربة

ػقـة َتِعَب وكام, ظطشان وهو افقـبوع افذي يروي ـل( 7: 4)يو  وَظطَِش , وهو ُمريح افتَّعابى وهو اإلهل افذي ٓ ( 23: 8)فو  يف افسَّ

ؾوات( 16: 5)فو  ـان ُيصعِّ (, 4: 121)مز  يـعس وٓ يـام كػيس حزيـة جًدا حتى : »ويف افُبستان حزن وأـتئب وؿال, وهو ؿابل افصَّ

ّل ألم جسداين وكػساين( 38, 37: 26)مت « ادوت ـُ ه ظن  وح» ؾقبوظذ افصَّ , وهو ادُـزَّ ( 31: 19)يو « كؽَّس افّرأس وأشؾم افرُّ

وس احلّي افذي ٓ يؿوت: »هو ادقت احلي افذي شبَّحه يوشف مع كقؼوديؿوس ؿائَؾغ, وهو افذي ُيؼقم ادوتى  [«.ُؿدُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افبابا ]. 277صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

بًا:  يان داكوه»ألقؽسـدروس ؿال ُمتعجِّ وافذي ُيعطي احلقاة فؾبؼ , وافذي يضبط افعامل َبطوه, وافذي حيّل رباط ادوت ربطوه, افدَّ

مان, ومات ادُحقي وؿزوا افذي ُيؼقم ادوتى أضعؿوه مرارة, ؿوات يف ذفك افزَّ َبت ُؿّوات افسَّ ِزَظت وهُبَِتت ادالئؽة وؾُ , َتَعجَّ

َبت اخلؾقؼة ـّؾفا( افعـارص) آشتؼصات يان ُيدان وهو شاـت: "وؿافت, وَتَعجَّ وافغر ُمتللِّم , وافغر مرئي ُيرى وٓ ُيسلل, هوذا افدَّ

 ["«.وافغر مائت مات وهو صابر, تللَّم ومل يـتؼم
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 يف اخِلتام ......

 تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقه هدي كبقـا ُمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِه َوَشؾَّم كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا افَعَؿل, وأن يؽون خافصًا فوجفه

ظوية (, ببـك آشتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿم )شاهم معـا بدظؽم دشاريعـا افدَّ

 افعريب, ؾرع مديـة كك, افؼاهرة, مجفورية مك افعربقة

 دزيد من افتَّواصل:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  11211115654217ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, ُمؿد صاهغ 
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 احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصاحلات
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