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 6 ............................................................................... ادسقحقة جمؿوظة من افتَّـاؿضات وافالمعؼوٓت◄ 

د  6 ................................................................................................................... ُمعضؾة افتَّجسُّ

ارخة◄   6 ................................................................................................ ـُتؾة من افتَّـاؿُضات افصَّ
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 6 .................................................................................................... افؼقامة بدون إظالٍن ـاٍف ◄ 
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 7 .......................................................................................... أب هو مـبع ومصدر ـل ما فالبن◄ 
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د ادسقح فقجعؾـا ُذـاء فه يف افالهوت◄   7 ................................................................................... جتسَّ

 8 .............................................................................................................. ادسقحقة دين اإلكسان
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د ّ افتَّجسُّ
ٍِ  9 ................................................................................................................ مػاظقل 

 9 ......................................................................................................... حرـة تللقه اإلكسان◄ 

ـا شِّ د كُعاين افالهوت بحوا  9 ...................................................................................................بافتَّجسُّ

 9 .............................................................................................. أصبحـا ُذـاء أب يف اجلوهر◄ 

د أُظطِي اإلكسان أن َيؾِد خافؼه  9 ................................................................................................بافتَّجسُّ

 9 ................................................................................................. دين ُخرايف وإيامن بادُستحقل◄ 

د وهبـا ـّل ؿّوته  11 .......................................................................................................... بافتَّجسُّ

امء بل هو ظذ إرض يف اإلكسان◄   11 ..........................................................................ٓ ُيوجد إهل يف افسَّ

 11 ................................................................................................ اإلكسان ظذ ـّل رء ؿدير!◄ 

 11 ........................................................................................ ؿدر من اجلُـُون ـي كممن بادُستحقل◄ 
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 ُؽالف افِؽتاب
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 معؾومات افِؽتاب

د اشم افؽتاب: ّ افتَّجسُّ
ٍِ  اإلكسان و

 إب هـري بوٓ افقسوظي ادمفِّف:

 دار ادؼق ببروت افـّاِذ:

 م2118إوػ  افطَّبعة:

ؿقم ا رؿم اإليداع: ويل:فسَّ  5-5252-7214-2 افدَّ

ػحةافعـاوين يف    أمحد حمػوظ عَْ من وَ  اجلاكبقةملخوذة من افؽتاب, افعـاوين  َوَشط افصَّ

 تاب:اإلصارة افؽامؾة فؾؽِ  ◄

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ  .بروتب, دار ادؼق اإلكسان و
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مة  ُمؼدِّ

اؿضات ادسقحقة جمؿ ◄  وافالمعؼوٓتوظة من افتَـّ

ّ  :إب هـري بوٓ افقسوظي ٍِ تبدو  ,ةؾَ هْ ل وَ وٕوَّ  ,إمر ئيف باد]. 6صـ-دار ادؼق بروت  ,دجسُّ افتَّ  اإلكسان و

 [.ـاؿضات وافالمعؼوٓتفـا ادسقحقة جمؿوظة من افتَّ 

د  ُمعضؾة افتَّجسُّ

ارخة ◄ اؿُضات افصَّ تؾة من افتَـّ  ـُ

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ ـُ د يف طاهره وـلنَّ جسُّ يبدو افتَّ ] . 8صـ-دار ادؼق بروت  ,اإلكسان و تؾة ه 

 [.«عؼقدةدظـا من هذه اف» :كؼولام بَّ صقفا رُ ر ؾقفا وكحُ ػؽِّ افتي حغ كُ  ,ارخةـاؿضات افصَّ من افتَّ 

 أشؾوب ادسقح

 ـاٍف  ظالنٍ إافؼقامة بدون  ◄

د اإلكسانإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ ويف , ؿام مات ادسقح ثمَّ ]. 36,  35صـ-دار ادؼق بروت  ,و

 ٌَّ قم, حتى يؼول دن ط مديـة أورصؾَش , ويف وَ فارح افـَّ َْ ملاذا مل يؼم يف وَ  .ـاٍف  ظالنٍ إه ؿام بدون  ٕنَّ افؼقامة كتح

ـُ أنا احلي»... أنا ادسقح : أنا هو ...صؾبوه  ,ف هؽذامل يترصَّ  .(1/18ا )رؤي «هور ...أبد افدُّ  حّي ذا أنا  مقتًا وها ـُت , 

ر 
ٍِ مل , المقذظاموس وافتَّ  دريم ادجدفقة وتؾؿقذّي  َر فَ : طَ ةظايكقا يف افدَّ ه ٓ يػفم أشافقب افدُّ وـلنَّ . يبدو فـا ا بل ؿام 

بل , ه مل يستخدم هذه افوشائلأنَّ , ومل يؽػه تهقذ إشؾوب افذي ؿد كستخدمه أن مع ؽر ادممـغ فـثبت هلم ألوهخِ يتَّ 

 [.قامة اثبات ؿاضعافؼِ  هقة إنَّ إفوػة ـؽر ِص , فـؼول دن يُ ه من اشتخدامفاحرمـا كحن ادممـغ ب

 عجزات فقست دفقالً ظذ إفوهقةادُ  ◄

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ فؼد صـع : ـا أضرح شمآً هُ ] .36صـ -دار ادؼق بروت  ,اإلكسان و

ل ثِّ ؾفل تُ  .وتطفر فؾزص, وإؿامة فؾؿوتى, وأـثر من هذا أؿام ذاته, ػاء فؾؿرُعجزات, ِص ادسقح افؽثر من ادُ 
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, وهو افذي , بل وأـثر مـه أحقاكاً عجزات مثؾهالمقذ أنػسفم صـعوا مُ ؾافتَّ , ـالَّ  ٕفوهته؟رهاكاً ؿاضعاً عجزات بُ هذه ادُ 

ــتم إذا ؿؾتم هلذا اجلبل: ؿم ؾاهبط , بل قـة ؾحسب, ٓ تػعؾون ما ؾعؾت بافتِّ إيامن ومل تشؽوا ..إن ـان فؽم »: ؿال هلم

, المقذ ؾعؾوا مثؾفا, ؾافتَّ ادسقح هو اهلل ؼـعاً بلنَّ فقست دفقالً مُ  اً عجزات إذادُ (. 21/21 )متى «يف افبحر يؽون ذفك

ه ؟ إكَّ عجزاتؿام ادسقح هبذه ادُ  اً ؾؾامذا إذ. ـةعقَّ بواشطة مواهب مُ وجد ـثرون يصـعون أظامًٓ خارؿة د يُ ـْ وحافقًا يف اهلِ 

 [ورمحة فؾـاس. ابر , بل ُح مل يصـعفا إثباتًا ٕفوهته

ُهور  افوٓدة من أب ؿبل افدُّ

 ـل ما فالبن مصدرو مـبع أب هو ◄

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ  :كؼول يف ؿاكون اإليامن] .42صـ -دار ادؼق بروت  ,اإلكسان و

. هذا هو ادقالد إول, افذي «ورهُ افدُّ  ؿبل ـّل  , ادوفود من أبيسوع ادسقح, ابن اهلل افوحقد واحدٍ  ...وبرب  »

ما به  وـّل , ىـَ ما فه من ؽِ  ـّل , جوهره من ـقان أب بن ـّل م اإلحقت تسؾَّ . اريخ وؿبل اخلؾقوؿعت أحداثه ؿبل افتّ 

 , كورٌ من إهلٍ  إهلٌ » , ؾفوبنوهذا ما يدؾعـا فوصف إؿـوم افثاين بآ. مصدره هو أب من ٓهوت كستطقع أن كؼول إنَّ 

, وهو اكعؽاس فـور أب تامًا ور ؾقه هو أبؾؿصدر افـُّ ـام كصػه يف ؿاكون اإليامن.  «حق   من إهلٍ  حق   , إهلٌ من كورٍ 

ة  ما فه  ؾاإلبن وـّل , حق   من إهلٍ  حق   وهو إهلٌ ورة ـامؾة فه, (. هو ُص 14/9 )يوحـا «أب...من رآين رأى .»ـادرآ

 [.ه ادـبع وادصدروصف ـذفك ٕنَّ أب يُ  أنَّ , وذفك ما جيعؾه ابـًا, يف حغ هو أب ثانٍ  وما فديه أخذه من مصدرٍ 

 وٓدة ادسقح يف ـّل إكسان

 يف افالهوت ـاء فهد ادسقح فقجعؾـا ُذ جتسَّ  ◄

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ  بن ـّل م آيتسؾَّ يف اخلطوة إوػ ] .45صـ -دار ادؼق بروت  ,اإلكسان و

بن تستوظب بؼية يسوع ادسقح يف ذاهتا ملء افالهوت افذي ـان يف آ, ويف اخلطوة افثاكقة لء افالهوت من أبمِ 

 , ويف اخلطوة افثافثة د إكسانَس يف جَ  فقحّل 
ِ
. فذفك ـاء فه يف افالهوتا, ؾقجعؾـا ُذ ـَ ب فَ وهَ لء افذي يف ادسقح يُ اد

رئاشة  لء افالهوت جسدياً, وأنتم موفودون ؾقه, افذي هو رأس ـّل مِ  ـّل  ّل ه ؾقه يِ ؾنكَّ » ل يف تؽؾؿة أيةفـتلمَّ 
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 كحنه ممؾوء من افالهوت هؽذا ؾؽام أنَّ (. 2/9 ؾودـ) «ؾطانوُش 
ِ
فـا إذ جعؾـا أظضاء يف  َب هِ لء افذي ؾقه ؿد وُ , واد

ٌِّ  ه رأس اجلسد.يف باؿي إظضاء ٕنَّ  ّل فؾرأس يِ  ّل جسده, وما يِ  ؾؾم . دجسُّ ف افتَّ دَ شر إػ هَ  افذي يُ هذا هو اف

د رَّ طوة جُم اخلُ  , بل ـاكت هذههو يسوع ادسقح ؾؼط واحدٍ  صٍ خْ ول افالهوت يف بؼية َص ؾُ د بغرض حُ جسُّ ن افتَّ يؽُ 

َّ ٓدة ادسقح من افعذراء هدؾًا فذاهتا, ن وِ ا حرـة تفقدية. مل تؽُ ل إّنَّ وشقؾة, أو ؿُ  ـُ وفَ ت حتى يُ بل ت إكسان  ّل د ؾقه 

 ويُ 
ِ
ؾؿن مؾئه كؾـا بلمجعـا, وؿد كؾـا كعؿة »: , فذفك يؼول اإلكجقع يوحـا هذا افؽالم اخلطرلء افذي ؾقهشارـه يف اد

 (, مع مُ 1/16 )يوحـا «ظذ كعؿة
ِ
ر اشتخدام ـؾؿة اد اخلطوة افثاكقة  َف َص يس يوحـا بعد أن وَ لء. ؾافؼدِّ الحظة تؽرا

طوة بقــا, وهي ُخ  عؿة صار جسداً وحلَّ افؽؾؿة إزفقة ادؾوءة كِ  إنَّ , أي «بقــا وافؽؾؿة صار جسداً وحلَّ »: بؼوفه

 د يف ـّل جسُّ امتداد افتَّ  أنَّ  هذا يعـي, «ؾؿن مؾئه كؾـا بلمجعـا», فذفك يصل إػ ادرحؾة افثافثة: فا ؽر ـاؾقةإجيابقة فؽـَّ 

 [.بند آهو اهلدف إشاد من جتسُّ  إكسانٍ 

 ادسقحقة دين اإلكسان

 ه اإلكسانُ حتى يتللَّ  س اهللُ تلنَّ  ◄

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ ً ؾسؽن بقــا»] .47صـ -دار ادؼق بروت  ,اإلكسان و  «افؽؾؿة صار بؼا

 ـقاكاً إهلقاً  أصبح اإلكسانُ (. 1/14 )يوحـا
ِ
, ومن اهلقؽل احلجري افقفودي إػ اهلقؽل , ؾصارت اإلكساكقة هقؽاًل هلل

َّٓ َس يف جَ  ّل مل يِ  اً ادسقح إذد. جسُّ ؼت بافتَّ افبؼي ادسقحي ضػرة ـبرة حتؼَّ  باؿي إجساد, ومل يظفر يف  فقغزو د إ

 َّٓ َّٓ جسُّ ن واؿعة افتَّ ومل تؽُ , إكسان يف ـّل  ّل  فقحِ صورة إكسان إ د جسُّ افتَّ  إنَّ  .فاوػ دؼوع تللقه افبؼية ـؾِّ طوة أُ  ُخ د إ

, ؾاهلل أخذ «اإلكسانُ ه حتى يتللَّ  س اهللُ تلنَّ » حد آباء افؽـقسةأوؿد ؿال , درْ ؾَ  يف ـّل  مّ ويتِ ور, هُ افدُّ  ث صامل ـّل دَ َح 

ل تامًا ـام تضؿحل افبذرة يف إرض فتتحوَّ , بواشطة موتهأصؿل, وهو افبؼية,  ٍد َس يف َج  الفه ذاَب جسدًا, ومن ِخ 

 [.ـبرةٍ  إػ صحرةٍ 
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د ّ افتَّجسُّ
ٍِ  مػاظقل 

 حرـة تللقه اإلكسان ◄

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ يسوع ابن  أصبحـا أبـاء اهلل ـام أنَّ ] .51صـ -دار ادؼق بروت  ,اإلكسان و

بؾوه ـام . افذين ؿ(1/12 )يوحـا «ـفم أن يصروا أبـاء اهللؾؼد مؽَّ  ,م افذين يممـون باشؿهوهُ  ,ا افذين ؿبؾوهأمَّ »: اهلل

(. يف هذه أيات 1/13 )يوحـا «وادُ فِ بل من اهلل وُ  ,رجلٍ  وٓ من رؽبةِ  ,ؾفم افذين ٓ من دمٍ », ؿبؾته افعذراء باإليامن

 بؼي   دٍ َس يف جَ  ّل د أن يِ جرَّ دُ  وـقف أصبحـا أبـاء اهلل, ؾفو مل يلِت كجد آرتباط دائاًم بغ ـقف صار ادسقح جسدًا, 

تـتؼ ؼطة بداية فعؿؾقة ـبرة بدأت ؿؽن اظتبار حلظة مقالد ادسقح كُ . فذفك يُ افبؼ يف ـّل  ّل , بل جاء فقحِ واحدٍ 

 [.ا حرـة تللقه اإلكسانإّنَّ , وتعمّ 

ـا د ُكعاين افالهوت بحواشِّ  بافتَّجسُّ

 ـاء أب يف اجلوهرأصبحـا ُذ ◄ 

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ افالهوت يف صخص  ؾؼد حلَّ ] .53صـ -, دار ادؼق بروت اإلكسان و

وحاكقة بغ اإلكجقؾقغ, يوحـا خص إظؿق رُ ظام, وهذه صفادة من افشَّ  ألػّي  ـذ حوايلّ ادسقح افذي يـتسب إفقـا مُ 

يـا وكشفد  ٕنَّ » :رب من ادسقح باجلسد, ؾفو يؼولافعايل وافؼُ  وّ ؿُ افرشول, افذي جيؿع بغ افسُّ  احلقاة طفرت, ؾرأ

ـم به أنتم أيضاً بؼِّ وشؿعـاه كُ  ت فـا. ذاك افذي رأيـاهى أب ؾتجؾَّ دَ ك احلقاة إبدية افتي ـاكت فَ ؾْ ـم بتِ بؼِّ وكُ 

ـة افتي بغ أب وآبن ؾافؼَّ  .(3-1/2 يوحـا1) «شارـة فًب وٓبـه يسوع ادسقحشارـتـا هي مُ معـا ومُ  شارـةً مُ 

 [.يف اجلوهر افواحد أصبحت ذـة بقــا وبغ أب يف جوهره أيضاً 

د ُأظطِي اإلكسان أن َيؾِد خافؼه  بافتَّجسُّ

ُ إو رايفدين ُخ ◄   ستحقليامن باد

د, إب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ  اإلكسانَ  د أظطى اهللُ جسُّ يف افتَّ ] .54صـ -دار ادؼق بروت اإلكسان و

 رايف  ُخ  ا دينٌ إّنَّ . هذا هو اكؼالب إدوار يف ادسقحقة. هدَ فَ د من وَ ؾِ عبر, وأن يَ إن جاز افتَّ  - ف أن لخؾق خافؼهافؼَّ 

ـُ ز ادسقحقة وادسقحقغ, ؿقِّ , وهذا ما يُ كوظاً ما ر ػؽِّ ستعدين يف بعض إحقان أن كؼؾب مػاهقؿـا وكُ ا ؽر مُ ـّ وإذا 



وع َظِصر افُؽتُب د [11] َمْؼُ ّ افتَّجسُّ
ٍِ  اإلكسان و
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اإليامن »قه سؿِّ ؿؽن أن كُ وهذا هو ما يُ , ين ادسقحيور ـثرة ؽر مػفومة ظـدكا يف افدِّ مُ أُ  شوف تظّل  ؽر ظاديةٍ  بطريؼةٍ 

 [.«بادستحقل

د   وهبـا ـّل ؿّوتهبافتَّجسُّ

 امء بل هو ظذ إرض يف اإلكسانوجد إهل يف افسَّ ٓ يُ ◄ 

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ  اهللُ  َل َخ د دَ جسُّ الل افتَّ من ِخ ] .61, 59صـ -, دار ادؼق بروت اإلكسان و

 ته إوػ فإلكسان, وـاكت هذه هي وصقّ «اخؾق ... اظؿل ... فترصَّ », وؿال فه: تهوَّ ؿدرته وؿُ  يف اإلكسان وأظطاه ـّل 

واجب اهلل أن  ؾام زفـا كعتؼد أنَّ د بعد, اهلل مل يتجسَّ  وـلنَّ  , كعقش بؿػفوم خاضئ,ـا ويا فألشف(, فؽـ1/28َّ )تؽوين

ه ٓ يػعل ـّل تائجاإلكسان يف اكتظار افـَّ  صىء ظذ أن يظّل  يعؿل ـّل  كـظر إػ  ما كتوؿعه. )...( وكحن ملاذا , واحقاكًا كرا

(, 28/21 )متى «ذا معؽم ضوال إيام إػ ّناية افعاملأنا  ..وها»: ؾوق وكـتظر؟ فؼد ؿال فـا حغ خاضب تالمقذه

ـون أ, فذفك حتى امء, هو ظذ إرض, يف اإلكسانؽر موجود يف افسَّ  ؾوق, واهللُ  ٓ يوجد إهلٌ ؾامذا كـتظر أن؟ 

د اإليامن جرَّ بؿُ  يإديان افتي تؽتػ يوادسقحقة فقست ـباؿ, يفَّ  ةاؿات ادوَوظافطَّ  أن أشتثؿر ـّل  ظعَّ  ,مسقحقاً 

 [.بل هي اإليامن باهلل يف اإلكسان, باهلل

ّل ◄   !ء ؿديرر اإلكسان ظذـ 

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ ملاذا : ظظقم ـم بػرٍح بؼِّ ها أنا أُ ].61صـ -, دار ادؼق بروت اإلكسان و

 [.ول اهلل ؾقهؾُ ؿدير بسبب حُ  ءٍ ر ؿدير, ؾاإلكسان أيضاً ظذ ـّل  ءٍ ر كؼول اهلل ظذ ـّل 

ُ ـُ ؿدر من اجلُ ◄  ي كممن باد  ستحقلونـ 

دإب هـري بوٓ افقسوظي:  ّ افتَّجسُّ
ٍِ ون يف ـُ ر من اجلُ دْ يعوزكا ؿَ ] .62, 61صـ -, دار ادؼق بروت اإلكسان و

ة, وظؾقـا بغ احلغ وأخر أن تعود دعات افالحمدوطؾُّ وحقة وافتَّ وحات افرُّ ؿُ ؾؼدكا افطُّ  ,مع افبؼركا , ؾؾؽثرة تلثُّ إيامكـا

ة يف افطَّ وهذه اجلُ  ,ونـُ باشتعادة هذا اجلُ ى ـبتـا تطؾعاتـا. دَ خرى إػ مـابع ديــا فؽي كؽشف إػ مَ ة أُ مرَّ  ؾب, ؾـممن رأ

 [.د إيامكـاجدِّ ستحقل وكُ بادُ 

 افذي بـعؿته تتّم افّصاحِلاتاحلؿد هلل 
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