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يس   افّسابع يف هذا احِلوار ظن ظؼقدة افثافوث ـرفُّستعؾقم افؼدِّ

 اؿتػاء آثار أثـاشقوس ◄

يسواصل يُ ] .م25صـ - ّساِدسجلزء اف, اوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس  تعؾقؿه ظن افثافوث ـرفُّس افؼدِّ

ر ً بتعافقم ؽر أنَّ , ثوؾاع ظن ظؼقدة افثافاوٓمهم فؾدِّ ؼتػقاً آثار من شبؼوه من أباء يف ُم مُ , يف هذا احلوا ه تلثر ـثرا

 دّ ِض مثل مؼآته  ,آبنأخوهقة  ك افتي داؾع ؾقفا ظنؾْ وصًا تِ ُص وُخ  ,ويلُش يس أثـاشقوس افرَّ وـتابات افؼدِّ 

بقونمثل  ,سدُ وح افؼُ ك افتي داؾع ؾقفا ظن أخوهقة افرُّ ؾْ , وأجضًا تِ غقريوشأ  [.رشائؾه إػ إشؼف رسا

وح افُؼُدس ◄  افتَّعافقم اخلاضئة ظن افرُّ

ر حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس يسيبدأ ] .م28م, 27صـ - ّساِدس, اجلزء افوا د تعافقفم ْص يف رَ  فُّسـر افؼدِّ

وا , وافتي ظزَّ يف اجلوهر آبنوبؿساواته فًب و ,وافتي تؽشف ظن جفؾفم بربوبقته ,سدُ وح افؼُ اخلاضئة ظن افرُّ 

 عافقم ؾقام يع:ظـفا من خالل أشئؾتفم. وؿد جتّؾت هذه افتَّ 

 .ومصـوعٌ  وح اهلل خمؾوٌق رُ  .1

 وح فقس هو اهلل.لـقد افرُّ بافتَّ  .2

 بقعة إشؿى.من وضع افطَّ  بة أؿّل وح فه مرتافرُّ  .3

 ة.ز يف كوظه وفه ضبقعة خاصَّ تؿقِّ ه مُ إكَّ  .4

من ذفك افذي  اً فؽن فدهيا آمتقاز أن تؽون يف وضع أؾضل ـثر ,ضبقعته ٓ تـتؿي فؾؽامل إشؿى إنَّ  .5

 .فؾؿخؾوؿات

 ؟آبنوح هو واحد يف اجلوهر مع أب وهل افرُّ  .6

 بقعة اإلهلقة.ؿؽن فؾؿرء أن يؽون ِشيؽًا يف افطَّ ؾؽقف يُ  ,يف افـار بغر كار ؿؽن أن ُيشسكؾنن ـان من ؽر ادُ  .7

 بل ــعؿة اهلل. ,ٓ بؽوكه هو اهلل ,وح يعؿل ؾقـاافرُّ  .8

 ؟آبنأو هو  ؟هو أب هؾؾامذا ٓ كؼول أنَّ  ,وح اجلوهر كػسهإن ـان فؾرُّ  .9

 س؟دُ وح افؼُ ما هي ضبقعة افرُّ   .11

د أنَّ  ؟صائص إفوهقة يف ضبقعتهس يتحذَّ بخدُ وح افؼُ هل افرُّ  .11  فه ظالؿة باهلل. أم دجرَّ
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 ذ إوامر.ـػِّ ل اهلل ـخادم يُ بَ يسغ ما يليت من ؿِ وح يـؼل فؾؼدِّ افرُّ  .12

 س.دُ وح افؼُ ل ؿوة افرُّ ؿَ مان فقس من ظَ إؿامة إجساد يف هناية افزَّ  .13

 س هو ؾعل خمؾوق ومصـوع.دُ وح افؼُ ل افرُّ عْ ؾِ  .14

فقس هو  يف احلؼقؼة هٕنَّ  ,فؾؿخؾوؿات ها هو من اهلله يؿـح احلقاة افتي يستؿدَّ ٕنَّ  ,اةاحلق يوح هو ُمعطافرُّ  .15

 احلقاة.

 ويـؼؾه ؾؼط فباؿي اخلؾقؼة. ,ه حيصل ظؾقفا من اهللبل إكَّ  ,سدُ وح افؼُ ؼديس فقس من خصائص افرُّ افتَّ  .16

 .«ا يع وخيزـمه يلخذ مّ ٕنَّ  د يفَّ ؿجَّ ذفك يُ » :ادسقح ؿال ظن كػسه ٕنَّ  ,آبنوح يشسك يف افرُّ  .17

 بقعة اإلهلقة فتسؽن يف داخؾـا هو ضؿن اخلالئق.من بواشطته وبه تليت افطَّ  .18

 [س.دُ وح افؼُ مثؾام يػعل افرُّ  ,ويستطقعون أن يعطوا احلؽؿة فًخرين ,ؽامءادالئؽة وافبؼ ُح  .19

وح افُؼُدس وأنَّه بطبقعته إٌل من إلٍ   احِلوار افّسابع ظن افرُّ

وح افُؼُدس فقس هلإً  موؿف  ادُعارضغ: افرُّ

 أـاذيب ادُعاكدين ◄

أـاذيب صجاظة ظذ  ّل ؾؾـفجم بؽُ )ـرفُّس( ] .2صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

ول إناس ؼُ ظُ ويسؾبون  ,كػسه (4)سدُ وح افؼُ قـوا افرُّ ـي هُي  ,بل أخسـتفم ,وهلم ؾؼطؼُ افذي يشحذون ٓ ظُ  عاكدينادُ 

م يسؽبون يف داخؾفم ـام أهنَّ  ,فؾؽةؾؼغ هبم يف أظامق افتَّ ومُ  ,اهم ظن ادعرؾة إصؾقة واحلؼقؼقةبعدين إيّ مُ  ,إضعف

 [.رةتفوِّ وم أؾؽارهم ادُ ؿُ ُش 

ضبقعته  نَّ وأ ,يف اجلوهر آبنساواته فًب وم مُ دَ ـادامهم بعَ ومُ  ,خوهقتهأكؽارهم نوح بم هيقـون افرُّ هُ (: ]4هامش )

 [.آبنفقست هي ضبقعة أب و
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وح افُؼُدس ◄  ظؼقدة ادُخافػغ يف افرُّ

ت ؾَ َص وؿد وَ  ,افبعض من همٓء إنَّ )ـرفُّس( ] .3صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

ة إػ حدّ هبم اجلُ   وح اهلل خمؾوٌق رُ  يؼوفون إنَّ  ,وشاخر ظؾـّي  ػاهة بشؽلٍ ستخدمغ افسَّ مُ  ,حّؽم ؾقهؿؽن افتَّ ٓ يُ  رأ

 ,بتحسغ ـالمفم جديفة هذا افتَّ دَّ من حِ , خػقف وبطريؼة مااوفون افتَّ حُي , وظن خجل, . وآخرون أجضاً ومصـوعٌ 

وبطريؼة ؾقفا , فم يضعوكه يف مرتبةٍ فؽـَّ ,لـقدوح فقس هو اهلل بافتَّ افرُّ  ؾقؼوفون إنَّ  ,حتى يؽون ضالهلم أـثر فباؿة

 ,طةتوشِّ ة مُ وفه ضبقعة خاصَّ  ,تؿقَّز يف كوظهه مُ م يعتؼدون أنَّ , وهُ ىبقعة إشؿمن وضع افطَّ  أؿّل  يف موضعٍ , جفافة

 [فؽن فدهيا آمتقاز أن تؽون يف وضع أؾضل ـثراً من ذفك افذي فؾؿخؾوؿات. ,فقست هي ضبقعة افؽامل إشؿى

 ضبقعة اهلل وضبقعة اخلؾقؼة ◄

بقعة افتي فقست هي ك افطَّ ؾْ ماذا تؽون تِ  إرمقا:] .4صـ - ّساِدس, اجلزء افر حول افثافوثوا حِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

ة بغ هاتغ افطَّ  أظتؼد أنَّ ّٕنَّ وفقست هي ضبقعة خمؾوؿة؟  ,ضبقعة اهلل ه يوجد ؾرق واحد ٕنَّ . بقعتغه ٓ يوجد يشء بادرَّ

 [.وهو افذي يػصل بغ ضبقعة اهلل وضبقعة اخلؾقؼة ,صائع

 أخوهقة واحدة وربوبقة واحدة ◄

أخوهقة د اظتؿدكا ظذ أشاس ـا ؿٕنَّ )ـرفُّس( ] .7صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 [, أو إل خمؾوق.ةدون أن تعبد ثالثة آخف ,سدُ وح افؼُ وافرُّ  آبنوبقة واحدة فًب وبُ ورُ , واحدة

 ظبادة ادخؾوق وضالل افطَّريق ◄

بادة اخلؾقؼة ا ظن ظِ ػـتوؿَّ وكحن افذين )ـرفُّس( ] .8صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

جاظؾغ خالصـا موضوع ؾخركا وشبب  ,هو اإلل احلؼقؼي ب ضبقعتهَس افذي بحَ  ,دون اخلافق بنيامكـا باهلل افواحد

, فوهة احلؼقؼقةظرش إ, ب جوهرهسَ وح بحَ يؾقق بافرُّ ه , إن مل كعسف أنَّ جسةالفة افؼديؿة افرَّ افضَّ  ـغ ظـَّاتاررجاؤكا, 

 [وفن كعرف من أجن أتقـا وإػ أجن كؿيض. ,ريقؾحقـئذ شـضّل افطَّ 
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 معرؾة اهلل ◄

  ,(26)ـقف كؽون ؿد ظرؾـا اهلل)ـرفُّس( ] .9, 8صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 [إل واحد؟ هو مع أبس( دُ وح افؼُ وح أب, )أي افرُّ إن مل كعتز رُ  ,ب جوهره إل حؼقؼيَس ي هو حَ وافذ

افذي أطفر فـا كور أب  افوحقد آبنمعرؾة اهلل احلؼقؼقة هي اإليامن به ـام اشتُعؾن فـا من خالل (: ]26هامش )

ه يعرف اهلل حق ظي أنَّ يدَّ  خوهقة أحد إؿاكقم ثمَّ أـؽر ن يُ ؿؽن فؾؿرء أوبافتايل ٓ يُ وح احلؼقؼقة, وأظطاكا ِشـة افرُّ 

يس, ويف هذا يؼول ادعرؾة ياكة ث, هي افدِّ وعؾقم ظن اهلل ـامالً أن ظذ أشاس ؾفؿه ثافؾنن ـان افتَّ »أثـاشقوس:  افؼدِّ

 ,غقريوشأ دّ ؼافة إوػ ِض اد .« ًوهذا هو افواجب أن يؽون هؽذا دائام ,الح واحلّق احلؼقؼقة افوحقدة, وهذا هو افصَّ 

 ,ضبعة ثافثة ئقة,راشات أبادِّ ؾـيس ف, ادرـز إرثوذافسقد افشفقد, د. صؿوئقل ـامل ظبد ترمجة د. كصحي ظبد

 [.66ـص م,2112

 مثؾام هو احلادث يف حافة اإلكسان ◄

يف جوهر  شـممن أنَّ  ّي ـا باحلرِ فؽـَّ)ـرفُّس( ] .9صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

لـقد شر بافتَّ ه يُ ؾنكَّ  ,. ؾنن أصار ادرء إػ بطرس أو يوحـا مثالً وح اإلكساّن يف اإلكسانيؽؿن افرُّ  ثؾاممِ  ,اهلل يؽؿن روحه

 هو مثؾام ,وحفاميف كػس افوؿت ظذ رُ  ّل ه يدُ , ٕنَّ آبنمن أب و إػ أرواحفم افؽائـة ؾقفم. وهذا يـطبق ظذ ـّل 

 ىه ُيعطَ وفؽـَّ ,لـقدوافذي يصدر من ضبقعة أب بافتَّ  ,زتؿقِّ وح فه أؿـومه ادُ افرُّ  ٕنَّ  ,احلادث يف حافة اإلكسان

 [كػسه. آبنغ بواشطة ستحؼِّ فؾؿُ 

 اهلذيان وتؼسقم اجلوهر ◄

 بل هو هذيانٌ  ,ؼوىتَّ وفقس من اف)ـرفُّس( ] .11صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

ُ  مع أنَّ  ,بقعة اإلهلقة إػ أشػلؾقحدروا افطَّ  اوأ أو أن يتجرَّ  ,نؿوا اجلوهر إػ كصػيؼسِّ أن يُ  ظظقمٌ  ؼدَّس افؽتاب اد

ِـّ ادُ   [وجوهرمها واحد. ,بقعةب افطَّ َس دة َح ويف وحِ  ,يشء تامثؾة يف ـّل تساوية ومُ ا ثالثة أؿاكقم مُ د أهنَّ وحى به يم
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وح  «إل»افُؼُدس حيؿل آشم  افرُّ

 ؟«إل»ماذا يعـي آشم  ◄

 .12, 11صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 ؟«إل»ل يل ماذا يعـي آشم ؿُ  ,إذن :ـرفُّس

 بقعة.يعـي من فه هذه افطَّ  إرمقا:

ـا وبِ , بادالئؽة أجضاً  هو خاّص  «إل»شم بقـام آم افػساد. دَ بقعة هي إزفقّة وظَ أن خصائص هذه افطَّ ؽر  :ـرفُّس

 [.طى فـاعومُ  ,إفقـا اً ضاؾحتى وفو ـان مُ  ,كحن ظذ إخّص 

وح هو اهلل أم ٓ؟ ◄  هل افرُّ

من هذين  فـػحص أّي  اً ؾفقَّا بـا إذ)ـرفُّس( ]. 12صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

ب جوهره بخصائص َس ف حَ ِص تَّ ه مُ ضاحا أنَّ , ؟بقعةب افطَّ َس وهو مـه بحَ  ؟ويوجد يف اهلل ؟وح هو اهللهل افرُّ إمرين: 

شم ه ٓ حيؿل آة يف ذفك أنَّ جَّ وح مساٍو  يف اجلوهر هلل, واحلُ ٓ جيب أن كعتز افرُّ  ,ق همٓءؾْ ه وِ , أم أنَّ إفوهة

 [؟«إل»

 أنت مل تؽذب ظذ افـّاس, بل ظذ اهلل! ◄

وح افرُّ  ؿؽن أن ترى أنَّ من ادُ )ـرفُّس( ]. 13صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  رفُّسـ

َيا »: حـاكقا ؿد رسق من ثؿن احلؼل ؾوبَّخه بشدة ؿائاًل فه وباوي اـتشف أنَّ بطرس افطُّ  ٕنَّ  ,«اهلل»س ُيسؿى دُ افؼُ 

قْطَاُن ؿَ  اَذا َمألَ افشَّ َ
ِ
وِح اْفُؼُدِس َوََتْتَؾَِس ِمْن َثَؿِن احْلَْؼِل؟َحـَاكِقَّا, ح اَن َيبَْؼى َفَك؟  ؾْبََك فِتَْؽِذَب َظَذ افرُّ ـَ أَخَقَْس َوُهَو َباق 

ْ َتْؽِذْب َظَذ افـَّاِس بَ َوَحَّا بِقَع, أَخَْم َيُؽْن يِف ُشؾْطَاكَِك؟ ؾاََم َباُفَك َوَضْعَت يِف ؿَؾْبَِك هَذا إَْمَر؟   أَنَْت مَل
ِ
 «ْل َظَذ اهلل

 [.(4-5/3امل)أظ
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د ظذ ما شبق ◄  افرَّ

أن يؽون  ؼال إن أراد أحدٌ ه يُ ٕنَّ  إرمقا:. ]14, 13صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 ,«َمْن يؼبؾؽم يؼبؾـي» :هوح فتالمقذُض أمام اهلل. وبافػعل ؿال ادسقح بؽّل وُ  ه يؽون تؼقًّاؾنكَّ  ,يسغ أجضاً أمام افؼدِّ  تؼقًّا

حتى فو ـان َمْن يؼبؾفم يف بقته بقعة, ب افطَّ َس م آخفة َح المقذ هُ افتَّ  ر بطريؼة صحقحة, فن كؼول إنَّ ػؽِّ بع ظـدما كُ وبافطَّ 

 [.اهلل افذي أرشؾه ط  يف حّق وح خُي افرُّ  ط  يف حّق َمْن خُي , اً . وبادثل إذآبنيؼبل 

 ادُساواة ◄

 - ـاؿشةأما إن اكتفت هبم هذه ادُ )ـرفُّس( ]. 14صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ : اإلشؽـدري ـرفُّس

, ا خيسظونـامهم خجالً مّ ؾؾتحؿرَّ وجمن اهلل يف اجلوهر,  وح بؽوكه هو واحدٌ إػ إـرام افرُّ  - محتى وبدون إرادمه

ما يػعؾه ادرء مع  ٕنَّ  ,م فقسوا واحداً يف اجلوهر معهْن هُ وبغ مَ  ,ساوون بغ َمْن هو واحد يف اجلوهر مع اهللم يُ ٕهنَّ 

 [.سدُ وح افؼُ يسغ ٓ يتساوى مع ما يػعؾه مع افرُّ افؼدِّ 

ء وضالل أـقد ◄  هرا

وهو يليت  ,وح هو اهللافرُّ  ,نإذ :ـرفُّس. ]18صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

هو ؾحقـئذ شقؽون ما ؿد ؿافه احلؽقم بوفس, , عاكدينب اظتؼاد ادُ َس َح  أو إن مل يممـوا هبذا ,من اهلل بقعةب افطَّ َس َح 

ء بال هَ هُ   [.ف وضالل أـقددَ را

وح افُؼُدس يف تؼديسـا ُيثبت أخوهقته  َظَؿل افرُّ

 آصساك يف افطَّبقعة اإلهلقة ◄

عطقـا أن وح هو اهلل افذي يُ افرُّ  ,إذن)ـرفُّس( ] .24صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

ماكحاً ذاته ظقـفا  ,بقعة اإلهلقةفؽن بآصساك يف افطَّ , عؿة اخلادمةوهذا يتلتى ٓ ظن ضريق افـِّ كؽون ظذ صورة اهلل, 

 [.ستحؼغفؾؿُ 
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 ُكدظى هقاـل هلل وآخفة ◄

عاكدين: حاذا ؿؽن أن تسلل ادُ هل يُ  ـرفُّس:]. 25ـص - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

د كعؿة بسقطة ٓ ـقان هلا (57)بل باحلري آخفة ؟ُكدظى هقاـل هلل ـَّا بافػعل ُِشـاء ُُمرَّ ـُ ؟ فؽن إمر فقس ـذفك, إن 

بقعة ـاء افطَّ ه كصبح ُِش ادكا بالل اّتِّ ه من ِخ ٕنَّ , وهلذا ؾـحن كُدظى أجضاً آخفةوح احلؼقؼي افؽائن, ـا هقاـل فؾرُّ ٕنَّ 

 [.اإلهلقة ؽر ادوصوؾة

مثل  ,رة يف ـتابات آباء افؽـقسة افؽبارتؽرِّ وهذه هي افعبارة من افعبارات ادشفورة وادُ , 4: 1بط2](: 57اهلامش )

وهذه  .وؽرهم ,وؽريغوريوس افـزيـزي ,يصوؽريغوريوس افـق ,ـرفُّسو ,ثـاشقوسأو ,يريـاؤسإيس افؼدِّ 

ضبقعته ادخؾوؿة شتتغرَّ فتصبح ؽر خمؾوؿة مثل  أو أنَّ  ,اإلكسان يصر بطبقعته هلإً  ٓ تعـي ظـد أباء أنَّ  بارةافعِ 

 [.وسدُّ ؼُ حقاة افثافوث اف, احلقاة اإلهلقةاإلكسان يشسك يف  بل تعـي أنَّ ضبقعة اهلل, 

 كحن آخفة وهقاـل ◄

, وفن كحن آخفة وهقاـل فؽن بحّق )ـرفُّس( ]. 25صـ - اِدسّس , اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 [.ؿؽن أن يؽون ؽر جوهر اهللس ٓ يُ دُ وح افؼُ وجوهر افرُّ عاكدين, كؾتػت هلمٓء ادُ 

وح فقس هو أب أو  ◄  آبنافرُّ

 .26صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 ؟آبنه هو أب أو هو وح أنَّ ؾؾام ٓ يؼوفون ظن افرُّ  ,ـام تؼول أنَت  اً ػتؾن جوهره خُم ؾؾو مل يؽُ  إرمقا:

امقة افعافقة ظذ بقعة افّس ظن افطَّ  ـػصٌل ه مُ , ؾفل يػسضون أنَّ آبنوح فقس هو أب أو هو افرُّ  وأجضاً ٕنَّ  :ـرفُّس

 ل؟افؽُ 

 َمْن يَؾِد وَمْن يُوَفد! ◄

ه هو أب فقس هو اهلل بسبب أنَّ )ـرفُّس( ]. 26صـ - ّساِدس, اجلزء افثوار حول افثافوحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

فو ـان َمْن يؾد وَمْن ُيوفد هلم  تستطقع اإلجابة ظذ هذا افسمال: ابـًا. وهلفقس هو اهلل بسبب ـوكه  آبن , ـام أنَّ أّب 

 ؽر أنَّ  ؟ورة هو اهلل بافػعلبافّضَّ ؽون ـّل من َيؾِد أو من ُيوَفد أن ي حال أن يؽون أؾال جيب ظذ ـّل , ضبقعة إهلقة

فؽن . ه ُوفِدَ هو اهلل ٕنَّ  آبنوٓ حتى , أب فقس هو اهلل ٕنه َوَفدَ  ٕنَّ يعؽس وؿاحة صديدة.  ؽلاحلديث هبذا افشَّ 
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ؿؽن أن يؼـعـا أو ٓ يوجد يشء ظذ اإلضالق يُ  ,. إذنهو اهلل ؾؼد ُوفِدَ  آبنوبقـام , ؾؼد َوَفدَ ,  بافػعلأب, إذ هو اهلل

ه ؾقفا باٍق ه مـفا ؿد أتى بطريؼة ضبقعقة, وإكَّ وإكَّ  ,س هي ضبقعة إهلقةدُ وح افؼُ ضبقعة افرُّ  يؿـعـا من أن كعسف أنَّ 

 [.آبنحتى وإن ـان فقس هو أب أو  ,بطريؼة ضبقعقة

 إشامء ودٓٓمها ◄

, ل دفقالً ظذ إفوهةثِّ إشامء ٓ تُ )ـرفُّس( ]. 27صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 «آبن»وآشم  ,ه َوَفديعـي أنَّ  «أّب »آشم  . ٕنَّ شامً اَمْن كعطقفم  ود ـّل جُ وح ظن ؾفؿـا بطريؼة وُ ُض فا تدلُّ بوُ فؽـَّ 

وح ه رُ وح أب ـام أنَّ ه رُ وأنَّ  ,من اهلل أبه يليت ظذ أنَّ  أجضًا يُدّل  «سدُ وح افؼُ افرُّ »آشم  ه ُوفَِد. ـام أنَّ ُيظفر أنَّ 

 [.ه ـائن باحلؼقؼةوأنَّ  ,فه أؿـومه اخلاّص  ه ُيدرك أنَّ مع أنَّ  ,وح اإلكسانشبه رُ وهو يُ , آبن

 فطَّبقعة اإلهلقة واخلصائص اجلوهريةا ◄

بقعة اإلهلقة هي ضبقعة ؾافطَّ )ـرفُّس( ]. 28, 27صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

ادًا ّتِّ اد حِ تَّ , وُتعرف يف ثافوث مُ ع خلصائص إؿاكقم وتايز إصخاص وإشامءِس تتَّ , وٓ مثقل هلا, رـبَّة مُ بسقطة ؽر

 ّل ه يؽون فؽُ وهو بآشم وافػعل هؽذا, حتى أنَّ  ,جفة ؾقفا, جتعل اهلل واحد  من ـّل ويف تطابق ٓ يتغرَّ  ,ضبقعقاً 

 ـلَّ أؿـوم ٕنَّ . فؽل  مـفم أؿـومه اخلاّص  مـفم من خصائص, أّي  ما فؽل   عَ بقعة مَ الثة ـامل افطَّ أؿـوم من إؿاكقم افثَّ 

مع إؿـومغ  بقعةب افطَّ َس فؽن بوحدته حَ , يظلَّ ظذ ما هو ظؾقه( افؽؾؿة افقوكاكقة هي  يف اهلامش:)

وح يوجدان وافرُّ  آبنس, بادثل دُ فؼُ وح ايف افرُّ  آبنو ,آبنوجد يف أب يُ  . ٕنَّ بقعة ذامهاأخرين يؽون فه افطَّ 

 [يف أب, افواحد يف أخر.

 ة إؿـومقةخلُُصوصقا ◄

َٓ ( ـرفُّس)]. 32صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس َمْن هو أب وَمْن  اً ح فـا إذ يتَِّض أ

إؿاكقم  هذه ؾننَّ  ,اجلوهر ةبقـام بسبب وحد وصقة إؿـومقة؟ُص وذفك بسبب اخلُ  ,سدُ وح افؼُ وَمْن هو افرُّ  آبنهو 

ِ  ,دجْ وادَ  ,لعْ وافػِ  ,أي يف افؼول, يشء ة يف ـّل ؼَ ػِ تَّ )إصخاص( تؽون مُ  بقعة ن افطَّ زيِّ ما يُ  ويف ـّل  ,رةدْ وافؼُ  ,ةـَ وافؼَّ

 [. ؽر أّن ــت ظذ وصك أن أنسى ذفك إمر.اإلهلقة

  



و  اشم افؽتاب ـرفُّس اإلشؽـدري -ِحوار حول افثافوث, اجلزء افسادس  [11] ع َظِصر افُؽتُبَمْؼُ

 

 www.alta3b.wordpress.com/books/juiceصػحة َظِصر افُؽتُب

 مع آخر فتَّؿجقد بواشطة ظالؿةا ◄

د بواشطة ظِ  ٕنَّ ( ـرفُّس)]. 34صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس قست الؿة فَمْن ُيؿجَّ

ه, بل حيصل ظؾقه كتقجة ظالؿة بآخر, ّص ه ٓ يؿؾك أبدًا صقئًا خيُ . وحقث إكَّ هي من ضبقعته يؽون هذا ادجد ؽريباً ظـه

 [.تؾػة ظن ضبقعة َمْن ُيشسك معهلـقد خُم ضبقعة َمْن َيشسك مع آخر هي بافتّ  أن كؼبل أنَّ  ن احلتؿّي ؾؿِ 

 ادم يُـػِّذ إوامرخ ◄

 .39صـ - اِدسّس , اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 .ذ إوامرـػِّ ـخادم يُ , يسغ ما يليت من ؿِبل اهللوح يـؼل فؾؼدِّ افرُّ  بلنَّ  دم يستطقعون افرَّ  أظتؼد أهنَّ ؽر أّنِّ  إرمقا:

ل أن يُ ه من ادُ ؽر أنَّ  :ـرفُّس ة, وهو أمر أرؾع بؽثر ور افتي تُ مُ أحد إُ  روا أنَّ ػؽِّ ػضَّ م ـخدمة من خالفه هي احلريَّ ؼدِّ

 .ما هو خمؾوق هو ظبدـلَّ  ٕنَّ  ,ما فؾخؾقؼة

 ن؟وـع ادُُؾوك إرضقُّ اذا يصم ◄

حاول أن افبحث ظن احلؼقؼة فـُ :ـرفُّس]. 41صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

أو  ,ـرامون اإلريدون إـرام بعض َمْن يستحؼُّ وك إرضقّغ ظـدما يُ ؾُ يصـع ادُ ماذا خرى. ظر ظن إؾؽار إُ افـَّ بغّض 

ل فقؽون ظذ أحسن ؿَ ضريؼة يؼومون هبذا افعَ  وـي, وبلّي ؾُ جوهنم ادجد ادُ توِّ ويُ  ,اوـقًّ ؾُ بعض من أؿربائفم, إـرامًا مُ 

 [وجه وـام يؾقق؟

 افذين ٓ يممـون باهلل ◄

 .44, 43صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 ,ممـون باهللٓ ي ,(25: 1)رومقة  ـام يؼول افؽتاب ,مهُ  ,يممـون باخلؾقؼة دون اخلافق نافذيهمٓء  ,إذن :ـرفُّس

 .(12: 7) أؾسس  ويعقشون يف افعامل بغر رجاء

 بافػعل. إرمقا:

ـا , ـام أنَّ سدُ وح افؼُ وظن ضريق افرُّ  ,آبنبواشطة , افذي هو اهلل أب أبو افؽلَّ ـا أن ؿد َظِرؾـا اهلل, ؽر أنَّ  :ـرفُّس

 أصبحـا معروؾغ ظـده.
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د ظؾقفا  اظساضات ـتابقة وافرَّ

وح خمؾوٌق ومصـوعٌ ا ◄  فرُّ

ه ه جيب أن تعرف أنَّ ك, ؽر أنَّ عَ ق مَ ػِ أتَّ  إرمقا:]. 48صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ ري: اإلشؽـد ـرفُّس

ـَ  أحد إؿدمغ ٕنَّ  ,ومصـوعٌ  وح هو خمؾوٌق افرُّ  إنَّ ؼال شقُ  . «افريح عَ ـَ َص ب افذي أنا هو افرَّ » :اهلل ؿال ب أنَّ تَ ؿد 

 [.(13: 4)أنظر ظاموس 

 «وحرُ »ؽؾؿة ٓشتخدامات ادُختؾػة فا ◄

يا  سدُ وح افؼُ ُمد افرُّ  ؽر أنَّ  :ـرفُّس]. 49, 48صـ - ّساِدسزء اف, اجلوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

ة هبذا افؼولؿؽن أن يتلثَّ ٓ يُ  ,صديؼي ه ظـدما ٕنَّ وصًا ظـدما يؽون فؾؿرء ذهـًا ؽر ؾاشد وؽر خامل. ُص وُخ  ,ر بادرَّ

ه , ٕنَّ وسدُّ افؼُ  وح اهللم ظن رُ ـا كتؽؾَّ ورة أنَّ هذا ٓ يعـي بافّضَّ  ؾننَّ , وبغر ّتديد ,ةوح بصػة ظامَّ ؼال يشء ظن رُ يُ 

يف كػس  وح ُتطؾَق ظذ أصقاء ظديدةفؽن ـؾؿة رُ عاكدين فه مصداؿقته. جتديف ادُ  ؿؽــي أن أؿول إنَّ شقُ  ,كفبخالف ذ

وح ى رُ كػس اإلكسان ُتسؿَّ  ـام أنَّ  ,وحى رُ ادالك ُيسؿَّ  ,تؾػة يف ضبقعتفا. ؾعذ شبقل ادثالا خُم رؽم أهنَّ  ,افوؿت

ومن تققز ادعاّن افذي يؼصدوهنا يف ـلِّ  ,دؿقق تاماً ؾؾامذا هيربون من افتَّ ايل وبافتّ  ,وحى رُ يح ُيسؿَّ اإلكسان, وأجضًا افرِّ 

ة, ويُ   اهلل عم وافذي هو واحدٌ  ,ادصـوظات وـّل  خؾقؼةٍ  ؽضاب ذفك افذي هو أشؿى من ـّل إؿون ظذ صؿِّ مرَّ

 [شتخدام أضافقل ٓ ؾائدة مـفا؟اب ,بقعةب افطَّ َس بحَ 

وحا ◄ ياح وفقس افرُّ  فرِّ

 ,ّل افذي هو ؾوق افؽُ  ويؼول اهللُ ( ـرفُّس)]. 49صـ - ّساِدساجلزء اف, وار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

كقـه وأوامره:  ـّل  وافذي تبغَّ أنَّ  ,ؾطة ظذ اجلؿقعوافذي فه افسُّ  َذا افَِّذي َصـََع  ؾَنِكَُّه ُهوَ »اخلؾقؼة تسر بحسب ؿوا

بَاَل  يَح  ,اجْلِ اْفَػْجَر طَالًَما, َوَيْؿِق َظَذ َمَشاِرِف إَْرِض, هَيَْوُه إُِل َوأَْخَزَ اإِلكَْساَن َما ُهَو ؾِْؽُرُه, افَِّذي جَيَْعُل  ,َوَخؾََق افرِّ

 [افعامل. ياح يف ـّل وهو شبب حرـة افرِّ  .(13: 4)ظاموس  «اجْلُـُودِ اْشُؿهُ 
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 فطَّريق ادُستؼقما ◄

 ر ظؼؾـا من ـّل حرِّ ـا شـُفؽـَّ( ـرفُّس)]. 61, 59صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

سسصدين بتعافقم مُ , عتدلريق ادُ ـا شـسر يف افطَّ ٕنَّ , ستؼقمريق ادُ رجـا ظن افطَّ وخُي  ,ا ٓ يؾققار يـحرف بـا كحو متقّ 

 ,من اهلل ىؿد أت هوأنَّ  ,ه هو اهللمممـغ بلنَّ  ,سدُ وح افؼُ مع فؾرُّ الحظغ ما يؼوفه ظن ادجد افاّل , ومُ سؼدَّ افؽتاب ادُ 

 [.ا هو هللم ه يؿؾك يف ضبقعته ـّل كَّ إبل ما يتحذَّ به من صالح فقس ؽريبًا ظـه,  وأنَّ 

 حلقاة افتي شتؿّدها من اهللا ◄

 ,وح هو ُمعِطي احلقاةافرُّ  م يؼوفون إنَّ هُ  رمقا:إ]. 61صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

 [فقس هو احلقاة. يف احلؼقؼة هٕنَّ  ,فؾؿخؾوؿات ها هو من اهلله يؿـح احلقاة افتي يستؿدّ ٕنَّ 

 حيصل ظؾقه من اهلل ◄

ر حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس ؼديس فقس من افتَّ  م يؼوفون إنَّ هُ  إرمقا:]. 65صـ - ّساِدسزء اف, اجلوا

 [.وؾؼط يـؼؾه فباؿي اخلؾقؼة ,بل هو حيصل ظؾقه من اهللس, دُ ؼُ وح افخصائص افرُّ 

 اماً مثل آبنت ◄

افذي هو واحد مع  آبنتامًا مثل ( ـرفُّس)]. 67صـ - ّساِدس, اجلزء افوار حول افثافوثحِ اإلشؽـدري:  ـرفُّس

َٕنَّ افَِّذي أَْرَشؾَُه اهلُل » :ته, وهو افذي يـطق بؽالم أب, ـام يؽتب افؼديس يوحـاوهو ـؾؿ ,أب يف اجلوهر اهلل

 
ِ
س يـطق دُ وح افؼُ تؾػة ظن إرادة اهلل أب, وبادثل ؾافرُّ فقست خُم  آبنإرادة  (. ٕنَّ 34: 3 حـا)يو «َيتََؽؾَُّم بَِؽالَِم اهلل

 [يتطابؼان مع ـالم وُمد ادسقح.ا وحه, وـالمه وُمده مُه س هو رُ دُ وح افؼُ افرُّ  بؽالم ادسقح ٕنَّ 

 احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصاحِلات
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