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أهم اخلالؾات
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .88 ,79ما هي ّ
افروح اف َُدُ س من أب وآبن ,مثل افُاثوفٔك )2( .إفٌاء أربًة أٍار
افًَائدية مع افُْٔسة إنجُِٔإٔة ؟ اجلواب )1( :إبثاق ُّ
افزواج وادرون وآظساف ومسحة ادريض ,وآظساف بثالثة أٍار ؾَط هي ادًّودية وإؾخرشتٔا
من أٍار افُْٔسة ,وهي َّ
افسامح بزواج افَساوشة بجّٔع درجاهتم )4( .إفٌاء إصوام )5( .ظدم وجود ُشِىان يف
افرهبْة ,وبافتّايل َّ
وافُْٓوت )3( .إمهاهلم َّ
افسامح
افُْٔسة مثل ُشِىة ادجّع ادَُدَّ س ظْدٕا ,بحٔث ُيُّن احلٍاظ ظع افتًَّافٔم َّ
افهحٔحة ومْع إٓحراؾات وافبدعَّ )6( .
برشامة افِّْساء يف درجة َّ
ثم يف درجة إشٍَٔة
افَسٔسٔة افُامِة وخدمة إٍارّ ,
ثم يف درجة ِّ
افنامشٔة افُامِة وخدمة ادذبحّ ,
ثم إشٍَٔة ادسئوفة ظن إيبارصٔة أو صاحبة ـرد ,بام يف ذفك رؾع احل َّٔة افُّْحاشٔة .ومجٔع افِّْساء يف هذه افدَّ رجة مسّوح
ادساظدةّ ,
افزوجات
افسامح بتًدُّ د َّ
هل ّن َّ
بافزواج وبًوٓ ّن ُمى ََِّات )7( .آظتَاد بخالص ؽر ادٗمْغ ,بدون اإليامن أو ادًّوديةَّ )8( .
تْكين يف أؾرئَا )9( .افدِّ ؾاع ظن َّ
افنواذ جْسٔ ًا ,وشٔامتٓم يف درجات افُْٓوت يف بًض إيبارصٔاهتم )9( .إباحة َٕد افُتاب
فِّ ِّ
ُ
ادَُدَّ س .إدخال افًَل افبؼي ـّهدر فِتًَِّٔم افالهويت )18( .اشتخدام ُفٌة جديدة يف افُتاب ادَُدَّ س يف افُالم ظن اهلل فتحار
افتَّسّٔات ادًروؾة ,مثل أب وآبن ,بدظوي َّ
افسِىة افُْسٔة].
أن هذه إفَاب تُنر إػ ُّ
افرجل ظع ادرأة يف ُّ
تٍوق َّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .12من هم إؿإٔم افثالثة ؟ اجلواب:
وافروح اف َُدُ س ,ؾأب هو اهلل من حٔث اجلوهر ,وهو إصل من حٔث إؿْوم .وآبن هو اهلل
إؿإٔم افثالثة هم :أب وآبن ُّ
افروح اف َُدُ س هو اهلل من حٔث اجلوهر ,وهو ا ُدْبث ِق من حٔث إؿْوم].
من حٔث اجلوهر ,وهو ادوفود من حٔث إؿْوم .و ُّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .14 ,13هل ُيُّْْا أن َٕول َّ
إن
افروح اف َُدُ س وحده ؟
افُْٔوٕة يف اف ّثا ُفوث اف َُدُّ وس ؿاسة ظع أب وحده ؟ وافًَل ؿاس ظع آبن وحده ؟ واحلٔاة ؿاسة ظع ُّ
اجلوابُ ٓ ... ٓ :يُّْْا أن َٕول هُذا ,ؾْٔبٌي أن ُٕالحظ أنَّه ضِبَ ًا فتًافٔم أباءَّ ,
ؾ٘ن افُْٔوٕة أو اجلوهر فٔس ؿاسا ً ظع أب
وحده .ؾٍي ُؿدّ اس افَدِّ يس ؽريٌوريوس افِّْ ْز َيْْزيُٕ ,خاضب آبن وَٕول« :أهيا افُائن افذي ـان ,وافدّ ائم إيل إبدشٕ ,ن أب فه
وافروح اف َُدُ س فه
وافروح اف َُدُ س ,وآبن فه ـْٔوٕة حََٔٔة بافوٓدة إزفٔةُّ ,
ـْٔوٕة حََٔٔة ,وهو إصل يف افُْٔوٕة بافِّْسبة فالبن ُّ
ـْٔوٕة حََٔٔة بإٓبثاق إزيل ,وفُن فٔس افواحد مْٓم ُمٍْه ً
ال يف ـْٔوٕته أو جوهره ظن أخرين .وـذفك افًَل فٔس ؿاسا ً ظع
افهٍة من صٍات اجلوهر
وافروح اف َُدُ س فه صٍة افًَلَّ ٕ ,ن هذه ِّ
آبن وحدهٕ ,ن أب فه صٍة افًَل ,وآبن فه صٍه افًَلُّ ,
إن ِصٍات أب هي بًْٔٓا صٍات آبن ,إٓ ِصٍة واحدة ,وهي َّ
اإلهلي .وـام ؿال افَدِّ يس أثْاشٔوسَّ « :
أن أب آب ,وآبن ابن.
ال فذات جوهر أبش ,وفُْْا َٕول َّ
ثم حاذا تُون ِصٍات أب هي بًْٔٓا صٍات آبن ؟ إٓ فُون آبن هو من أب ,وحام ً
إن
ّ
آبن هو افُِّة (اف ُِّ ُ
خلاص َّٔة احلٔاة,
وؽوس) ,أو افًَل ادوفود ,أو افًَل ادْىوق به ,أ ّما مهدر افًَل ادوفود ؾٓو أب .وبافِّْسبة ِّ
وافروح اف َُدُ س فه صٍة احلٔاةٕ ,ن
افروح اف َُدُ س وحدهٕ ,ن أب فه صٍة احلٔاة ,وآبن فه صٍة احلٔاةُّ ,
هي أجو ًا فٔست ؿاسة ظع ُّ
احلٔاة هي من صٍات اجلوهر اإلهلي .وافسٔد ادسٔح ؿال« :ـام َّ
أن أب فه حٔاة يف ذاته ,ـذفك أظىي آبن أجو ًا أن تُون فه حٔاة يف
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افروح اف َُدُ سٕ ,يرا ً ٕنَّه هو
ذاتهش (يو  .)26 : 5وؿٔل ظن افسٔد ادسٔح باظتباره ـِّة اهلل« :ؾٔه ـإت احلٔاةش (يو  .)4 : 1وفُ َّن ُّ
افرب ا ُدحٔيش (حسب ؿإون اإليامن واف َُدّ اس افُر ُّفز) ,وـذفك أنَّه هو
افذي يّْح احلٔاة فِخَِٔة ,فذفك ؿٔل ظْه إ َّٕه هوَّ « :
افساظة افثافثة) .من اخلُ ُىورة أن ْٕسب افُْٔوٕة إيل أب وحده ,وافًَل إيل آبن
«رازق احلٔاةش أو « ُمًىي احلٔاةش (حسب صالة ّ
َسم اجلوهر اإلهلي افواحد إيل ثالث جواهر ُمتٍِة ,أو ُر َّبام ُيٗ ِّدي إمر
افروح اف َُدُ س وحدهٕ ,نَّْا يف هذه احلافة ُٕ ِّ
وحده ,واحلٔاة إيل ُّ
إيل أن َْْٕ ِسب اجلوهر إيل أب وحده (ضاحا َّ
وافروح اف َُدُ س ,أو ٌِٕي ـْٔوٕتٔٓام,
أن فه وحده افُْٔوٕة) ,وهبذا ٍْٕي اجلوهر ظن آبن ُّ
ويتحوٓن بذفك إيل ِصٍات ٕؿْوم إهلي وحٔد ,هو أؿْوم أب].
َّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .15هل فألؿإٔم افثالثة إرادة واحدة
أم ثالث إرادات ؟ اجلواب :إؿإٔم هلا إرادة واحده من حٔث افُّْوع ,وثالث إرادات من حٔث افًدد ,بًّْي أ َّن ُـ ّل أؿْوم فه إرادة,
بح ِّرية ,فُن هذه اإلرادة ؽر ُمٍْهِة يف ضبًٔتٓا ظن إرادة إؿْومغ أخرينَّ ,
ُ
ٕن ٕوع اإلرادة واحد,
ب إؿْومغ أخرين ُ
وي ّ
افروح اف َُدُ س باف َّىبًٔة].
َرره ُّ
َرره آبن ,و ُي ِّ
َرره أبُ ,ي ِّ
وجيًّٓم جوهر واحد وضبًٔة إهلٔة واحدة ,ؾام ُي ِّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .16 ,15ؾٔم ينسك إؿإٔم اإلهلٔة
باخلواص
خواص اجلوهر اإلهلي افواحد ,وتتاميز ؾٔام بْٔٓم
مً ًا ؟ وؾٔام يتاميزون ؟ اجلواب :إؿإٔم اإلهلٔة تنسك مً ًا يف مجٔع
ّ
ّ
إؿْومٔة ؾَط :ؾأب هو إصل أو افْٔبوع يف اف ّثا ُفوث ,وهو أصل اجلوهر وأصل افُْٔوٕة بافْسبة فألؿْومغ أخرين .وآبن هو
وافروح اف َُدُ س هو ُمْبث ِق
موفود من أب ,وفَُّْه فٔس ُجم َّرد صٍة بل أؿْوم فه ـْٔوٕة حََٔة ,وؽر ُمٍْهل ظن أب ٕنَّه ـِّة اهللُّ .
من أب ,وفَُّْه فٔس ُجم َّرد صٍة ,بل أؿْوم فه ـْٔوٕة حََٔة ,وؽر ُمٍْهل ظن أبٕ ,نَّه ُروح اهلل .أب هو افْٔبوع ,افذي يتد َّؾق
افروح اف َُدُ س بإٓبثاق إزيل ؿبل ُـ ّل افدُّ ُهور.
(يٌي) مْه بٌر إٍهال ,آبن افوحٔد بافوٓدة إزفٔة ؿبل ـل افدُّ هور ,وـذفك ُّ
احلقش
احلقش (يو  ,)6 : 14و َي ْب ُثق «روح ّ
ان افذي يِد « ّ
أب هو احلُٔم افذي يِد احلُّة ,و َي ْب ُثق ُروح احلُّة .وأب هو احل َّ ّ
ان.
(يو .)26 : 15احلُّة هي فَب ٕؿْوم آبن ادوفود من أب احلُٔم.
ّ
واحلق هو فَب ٕؿْوم آبن ادوفود من أب احل َّ ّ
واخلواص اجلوهرية مجًٔ ًا ,ومن أمثِتٓا
وافُِّة (اف ُِّو ُؽوس) أي (افًَل مْىوؿ ًا به) هو فَب ٕؿْوم آبن ادوفود من أب افًاؿل.
ّ
وافروح
احلُّة
حق من حٔث اجلوهر ,وآبن هو ّ
واحلق واحلٔاة  ...ينسك ؾٔٓا إؿإٔم مجًٔ ًا :ؾأب هو ّ
ّ
حق من حٔث اجلوهرُّ ,
حق من حٔث اجلوهر].
اف َُدُ س هو ّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .47هل َـ ْون أب وحده هو افذي ٓ
افروح اف َُدُ س ؟ اجلواب :ببساضة صديدة:
يستّدّ وجوده من أؿْوم آخر ,ؾ٘ َّن هذا يًْي أنَّه َّ
يتٍوق يف اجلوهر ظع آبن ,وأجو ًا ظع ُّ
إذا ـان آبن يستّد ـْٔوٕته وجوهره بافوٓدة من أب ؿبل ـل افدُّ هور ,ؾ٘ َّن أب ٓ ُيُّن أن يُون هو اإلهل احلََٔي بدون آبن
افروح اف َُدُ س].
وبدون ُّ
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إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .22 ,21متي ـان افسٔد ادسٔح ـائْ ًا
ِ
افروح اف َُدُ س ؟ هل ُو ِجدَ يف وؿت بداية خَِة افًامل ؟ هل ـان ـائْ ًا ُمْذ إزل
جتسده من افًذراء مريم بٍاظِٔة ُّ
؟ هل ُوجدَ يف وؿت ُّ
َّ
وؿبل ـل افدُّ ُهور ؟ اجلوابَٕ :ول َّ
وٕن ادسٔح هو ـِّة اهلل ,ؾ٘ذا
إن افسٔد ادسٔح هو ـِّة اهلل ادوفود من أب ؿبل ـل افدُّ ُهور.
أخذٕا افًَل ـّثالًٕ ,ود ؾْسٖل :هل ُيوجد ظَل بٌر ؾُر ؟ ضبً ًا ٓ يوجد ظَل بٌر ؾُر :ؾحٔثام ُو ِجدَ افًَل ُو ِجدَ افٍُر :وحٔثام
ُو ِجدَ افٍُر ُو ِجدَ افًَل أجو ًا .ؾافًَل وافٍُر ُم ِ
تالزمانَّ ,
ال ظع اإلضالق :وفُي يُون ظَ ً
ٕن افًَل افذي ٓ ُيٍ ُِّر فٔس هو ظَ ً
ال
جيب أن ُيٍ ُِّر .ـام َّ
أن افٍُر موفود من افًَل .إذ ًا افًَل وافد وافٍُر موفود :ؾ٘ذا ـان افسٔد ادسٔح بافْسبة فًب هو ـِّته إزيل,
إذ ًا افُِّة موفود من أب ؿبل ـل افدُّ ُهور .فُن هل يُّن أن يوجد أب بٌر أؿْوم افُِّة ؟ اإلجابة هي أ َّن أب وافُِّة
ُمتالزمان ,ؾ٘ذا ـان أب أزفٔ ًا ؾافُِّة أجوا أزيلُ ٓ ,يُّن أن ُيوجد أب بٌر افُِّة ,ـام ٓ ُيُّن أن ُيوجد افُِّة بٌر أبَّ ٕ ,ن
هلإ .ـام أ َّن افًَل بدون افٍُر ٓ يُون ظَالً .إذ ًا ,أب بٌر افُِّة ٓ ُيُّن أن يُون ً
أب بدون افُِّة ٓ ُيُّن أن يُون ً
هلإ,
وافُِّة بدون أب ٓ وجود فهٕ ,نَّه ـٔف ُيوفد افُِّة مَّن هو ؽر ـائن ؟ افَدِّ يس ؽريٌوريوس افِّْ ْز َيْْزي (افّْاضِق باإلهلٔات) ؿال
إ َّٕه من ا ُدستحٔل أن يُون أب ؿد بدأ أن يُون أب ًا يف زمن من إزمْة ,وٓ حتي يف بداية اخلَِٔة .ومادام هو آب ؾال ُيُّن أن يُون
ُهْاك آب بدون ابن ,أي أنَّه فُي يُون آبٓ ,بد أن يُون آبن ـائْ ًا .وإذا ـان أب (هو آب) ُمْذ إزل ,ؾالبد أن يُون آبن
ـائْ ًا أجو ًا ُمْذ إزل .إذن ,آبن هو ادوفود من أب ؿبل ـل افدُّ ُهور].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .34هل ادسٔح هو اهلل أم ابن اهلل ؟
افسبٔة افُْسٔة :هل ادسٔح هو اهلل أم ابن اهلل ؟ ؾٖجبتٓاَّ :
افهٌرات يف مدارس َّ
إن أي مِك هو ابن
اجلواب :شٖختْي إحدى افبْات َّ
مِك ,ؾًْدما َٕول ظْه َّ
إن هذا هو ادِك يُون افُالم صحٔح ًا ,وظْدما َٕول إَّٕه ابن ادِك يُون افُالم صحٔح ًا أجو ًا ٕنَّه من
ادِوـي ,ؾٓو مِك ابن مِك .ؾافسٔد ادسٔح هو اهلل بسبب جوهرة اإلهلي افذي هو واحد مع أب ؾٔه ,وهو ابن اهلل بسبب أنَّه ـِّة
اهلل ادوفود من أب ؿبل ـل افدهور ,وـل َم ْن هو موفود هو ابن].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .12ما مًْي ـِّة أؿْوم ؟ اجلواب:
ُوٕة من مَىًغ« :هٔبوش وتًْي حتت ,و «شتاشٔسش وتًْي ؿائم أو واؿف ,وهبذا
ـِّة أؿْوم هي بافٔوٕإٔة «هٔبوشتاشٔسش ,وهي ُم َّ
ؾ٘ن ـِّة «هٔبوشتاشٔسش تًْي حتت افَائم ,وٓهوتٔ ًا مًْاها ما يَوم ظِٔه اجلوهر ,أو ما يَوم ؾٔه اجلوهر أو اف َّىبًٔة .وإؿْوم هو
اخلاصة به ,وفه إرادة ,وفَُّْه واحد يف اجلوهر واف َّىبًٔة مع إؿْومغ أخرين بٌر إٍهال].
ـائن حََٔي فه صخهٔته
َّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .15هل فألؿإٔم افثالثة إرادة واحدة
أم ثالث إرادات ؟ اجلواب :إؿإٔم هلا إرادة واحده من حٔث افُّْوع ,وثالث إرادات من حٔث افًدد ,بًّْي أ َّن ُـ ّل أؿْوم فه إرادة,
بح ِّرية ,فُن هذه اإلرادة ؽر ُمٍْهِة يف ضبًٔتٓا ظن إرادة إؿْومغ أخرينَّ ,
ُ
ٕن ٕوع اإلرادة واحد,
ب إؿْومغ أخرين ُ
وي ّ
افروح اف َُدُ س باف َّىبًٔة].
َرره ُّ
َرره آبن ,و ُي ِّ
َرره أبُ ,ي ِّ
وجيًّٓم جوهر واحد وضبًٔة إهلٔة واحدة ,ؾام ُي ِّ
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إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .16 ,15ؾٔم ينسك إؿإٔم اإلهلٔة
باخلواص
خواص اجلوهر اإلهلي افواحد ,وتتاميز ؾٔام بْٔٓم
مً ًا ؟ وؾٔام يتاميزون ؟ اجلواب :إؿإٔم اإلهلٔة تنسك مً ًا يف مجٔع
ّ
ّ
إؿْومٔة ؾَط :ؾأب هو إصل أو افْٔبوع يف اف ّثا ُفوث ,وهو أصل اجلوهر وأصل افُْٔوٕة بافْسبة فألؿْومغ أخرين .وآبن هو
وافروح اف َُدُ س هو ُمْبث ِق
موفود من أب ,وفَُّْه فٔس ُجم َّرد صٍة بل أؿْوم فه ـْٔوٕة حََٔة ,وؽر ُمٍْهل ظن أب ٕنَّه ـِّة اهللُّ .
من أب ,وفَُّْه فٔس ُجم َّرد صٍة ,بل أؿْوم فه ـْٔوٕة حََٔة ,وؽر ُمٍْهل ظن أبٕ ,نَّه ُروح اهلل .أب هو افْٔبوع ,افذي يتد َّؾق
افروح اف َُدُ س بإٓبثاق إزيل ؿبل ُـ ّل افدُّ ُهور.
(يٌي) مْه بٌر إٍهال ,آبن افوحٔد بافوٓدة إزفٔة ؿبل ـل افدُّ هور ,وـذفك ُّ
احلقش
احلقش (يو  ,)6 : 14و َي ْب ُثق «روح ّ
ان افذي يِد « ّ
أب هو احلُٔم افذي يِد احلُّة ,و َي ْب ُثق ُروح احلُّة .وأب هو احل َّ ّ
ان.
(يو .)26 : 15احلُّة هي فَب ٕؿْوم آبن ادوفود من أب احلُٔم.
ّ
واحلق هو فَب ٕؿْوم آبن ادوفود من أب احل َّ ّ
واخلواص اجلوهرية مجًٔ ًا ,ومن أمثِتٓا
وافُِّة (اف ُِّو ُؽوس) أي (افًَل مْىوؿ ًا به) هو فَب ٕؿْوم آبن ادوفود من أب افًاؿل.
ّ
وافروح
احلُّة
حق من حٔث اجلوهر ,وآبن هو ّ
واحلق واحلٔاة  ...ينسك ؾٔٓا إؿإٔم مجًٔ ًا :ؾأب هو ّ
ّ
حق من حٔث اجلوهرُّ ,
حق من حٔث اجلوهر].
اف َُدُ س هو ّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .47هل َـ ْون أب وحده هو افذي ٓ
افروح اف َُدُ س ؟ اجلواب :ببساضة صديدة:
يستّدّ وجوده من أؿْوم آخر ,ؾ٘ َّن هذا يًْي أنَّه َّ
يتٍوق يف اجلوهر ظع آبن ,وأجو ًا ظع ُّ
إذا ـان آبن يستّد ـْٔوٕته وجوهره بافوٓدة من أب ؿبل ـل افدُّ هور ,ؾ٘ َّن أب ٓ ُيُّن أن يُون هو اإلهل احلََٔي بدون آبن
افروح اف َُدُ س].
وبدون ُّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .22 ,21متي ـان افسٔد ادسٔح ـائْ ًا
ِ
افروح اف َُدُ س ؟ هل ُو ِجدَ يف وؿت بداية خَِة افًامل ؟ هل ـان ـائْ ًا ُمْذ إزل
جتسده من افًذراء مريم بٍاظِٔة ُّ
؟ هل ُوجدَ يف وؿت ُّ
َّ
وؿبل ـل افدُّ ُهور ؟ اجلوابَٕ :ول َّ
وٕن ادسٔح هو ـِّة اهلل ,ؾ٘ذا
إن افسٔد ادسٔح هو ـِّة اهلل ادوفود من أب ؿبل ـل افدُّ ُهور.
أخذٕا افًَل ـّثالًٕ ,ود ؾْسٖل :هل ُيوجد ظَل بٌر ؾُر ؟ ضبً ًا ٓ يوجد ظَل بٌر ؾُر :ؾحٔثام ُو ِجدَ افًَل ُو ِجدَ افٍُر :وحٔثام
ُو ِجدَ افٍُر ُو ِجدَ افًَل أجو ًا .ؾافًَل وافٍُر ُم ِ
تالزمانَّ ,
ال ظع اإلضالق :وفُي يُون ظَ ً
ٕن افًَل افذي ٓ ُيٍ ُِّر فٔس هو ظَ ً
ال
جيب أن ُيٍ ُِّر .ـام َّ
أن افٍُر موفود من افًَل .إذ ًا افًَل وافد وافٍُر موفود :ؾ٘ذا ـان افسٔد ادسٔح بافْسبة فًب هو ـِّته إزيل,
إذ ًا افُِّة موفود من أب ؿبل ـل افدُّ ُهور .فُن هل يُّن أن يوجد أب بٌر أؿْوم افُِّة ؟ اإلجابة هي أ َّن أب وافُِّة
ُمتالزمان ,ؾ٘ذا ـان أب أزفٔ ًا ؾافُِّة أجوا أزيلُ ٓ ,يُّن أن ُيوجد أب بٌر افُِّة ,ـام ٓ ُيُّن أن ُيوجد افُِّة بٌر أبَّ ٕ ,ن
هلإ .ـام أ َّن افًَل بدون افٍُر ٓ يُون ظَالً .إذ ًا ,أب بٌر افُِّة ٓ ُيُّن أن يُون ً
أب بدون افُِّة ٓ ُيُّن أن يُون ً
هلإ,
وافُِّة بدون أب ٓ وجود فهٕ ,نَّه ـٔف ُيوفد افُِّة مَّن هو ؽر ـائن ؟ افَدِّ يس ؽريٌوريوس افِّْ ْز َيْْزي (افّْاضِق باإلهلٔات) ؿال
إ َّٕه من ا ُدستحٔل أن يُون أب ؿد بدأ أن يُون أب ًا يف زمن من إزمْة ,وٓ حتي يف بداية اخلَِٔة .ومادام هو آب ؾال ُيُّن أن يُون
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ُهْاك آب بدون ابن ,أي أنَّه فُي يُون آبٓ ,بد أن يُون آبن ـائْ ًا .وإذا ـان أب (هو آب) ُمْذ إزل ,ؾالبد أن يُون آبن
ـائْ ًا أجو ًا ُمْذ إزل .إذن ,آبن هو ادوفود من أب ؿبل ـل افدُّ ُهور].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .34هل ادسٔح هو اهلل أم ابن اهلل ؟
افسبٔة افُْسٔة :هل ادسٔح هو اهلل أم ابن اهلل ؟ ؾٖجبتٓاَّ :
افهٌرات يف مدارس َّ
إن أي مِك هو ابن
اجلواب :شٖختْي إحدى افبْات َّ
مِك ,ؾًْدما َٕول ظْه َّ
إن هذا هو ادِك يُون افُالم صحٔح ًا ,وظْدما َٕول إَّٕه ابن ادِك يُون افُالم صحٔح ًا أجو ًا ٕنَّه من
ادِوـي ,ؾٓو مِك ابن مِك .ؾافسٔد ادسٔح هو اهلل بسبب جوهرة اإلهلي افذي هو واحد مع أب ؾٔه ,وهو ابن اهلل بسبب أنَّه ـِّة
اهلل ادوفود من أب ؿبل ـل افدهور ,وـل َم ْن هو موفود هو ابن].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .12ما مًْي ـِّة أؿْوم ؟ اجلواب:
ُوٕة من مَىًغ« :هٔبوش وتًْي حتت ,و «شتاشٔسش وتًْي ؿائم أو واؿف ,وهبذا
ـِّة أؿْوم هي بافٔوٕإٔة «هٔبوشتاشٔسش ,وهي ُم َّ
ؾ٘ن ـِّة «هٔبوشتاشٔسش تًْي حتت افَائم ,وٓهوتٔ ًا مًْاها ما يَوم ظِٔه اجلوهر ,أو ما يَوم ؾٔه اجلوهر أو اف َّىبًٔة .وإؿْوم هو
اخلاصة به ,وفه إرادة ,وفَُّْه واحد يف اجلوهر واف َّىبًٔة مع إؿْومغ أخرين بٌر إٍهال].
ـائن حََٔي فه صخهٔته
َّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .31 ,38ـٔف يُون ادسٔح إٕسإ ًا
ٍ
ِ
جتسده ؟ اجلواب :اإلجابة ظع هذا افسٗالَّ :
ـام ً
إن ـِّة صخص باف ٌُِّة افٔوٕإٔة هي «بروشوبون
ال دون أن يتَّخذ صخص إٕسان يف ُّ
ُوٕة من مَىًغ ,οψεν + προς :ومًْاها( :من يت ِ
َّجه ٕحو أخر ,ويتًامل مًه,
προσωπον = porosoponش وهي ُم َّ
ويتبادل ِ
افًالؿات) ,ؾُِّة بروس  προςمًْاها «ٕحوش وـِّة  οψενمًْاها «وجهش ,ؾافُِّة مًْاها «ٕحو وجهش ,و ُيوجد
أصخاص ُمٍْهِغ يف اجلوهر وافُْٔوٕة مثل افبؼ .ويوجد من ُهم ؽر ُمٍْهِغ يف اجلوهر وافُْٔوٕة مثل أؿإٔم اف ّثا ُفوث اف َُدُّ وس.
ـ ُّل مْٓم هو يف أخر ويّأل أخر .وأب هو أصل افُْٔوٕة ؽر ا ُد ِ
َْسّة ٍّ
وافروح اف َُدُ س بإٓبثاق
فُل من آبن بافوٓدة إزفٔة ُّ
افرؽم من
إزيل .ؾافزوشوبون  προσωπον = porosoponاخلاص بآبن ,وافزوشوبون  προσωπονاخلاص بأب ,ظع َّ
ب .ومثِام ؿال
َّأَّنام يّالن ٍٕس اجلوهر وٍٕس اف َّىبًٔة (اجلوهر ؽر ادتجزئ وؽر ادَْسم) إٓ أن افواحد ُيبادل أخر افًالؿة واحلُ ّ
ب افذي أحببتْي به وأـون أنا
افسٔد ادسٔح فًبٕ« :نَّك أحببتْي ؿبل إٕناء افًاملش (يو  .)24 : 17وؿال فه« :فُٔون ؾٔٓم احلُ ّ
ؾٔٓمش (يو  .)26 : 17ويَول فه« :ـل ما هو يل ؾٓو فك .وما هو فك ؾٓو يلش (يو  .)18 : 17وؿال أب ظن آبن يف افًامد
افنخص) هو حامل اف َّىبًٔة ومافُٓا ّ
وافتَّجع« :هذا هو ابْي احلبٔبش (مت ( ,)17 : 3مت  .)5 : 17وافزوشوبون ( َّ
بُل ما هلا من
َومات ,وؾٔه تَوم اف َّىبًٔة حْٔام تُوجد .وـِّة أؿْوم مًْاها صخص حامل فىبًٔة ـائْة ؾٔه ,ؾٓي تُنر إيل َّ
افنخص ,هو واف َّىبًٔة
ُم ِّ
افتي يِّٓا .إذا محل صخص ضبًٔة إهلٔه ؾٓو إهل ,واذا محل صخص ضبًٔة إٕسإٔة ؾٓو إٕسان ,وإذا محل صخص ضبًٔة مالئُٔة ؾٓو
تجسد ,وهذا ما
مالك ,وإذا محل صخص ؾريد اف َّىبًٔة اإلهلٔة واإلٕسإٔة يف ٍٕس افوؿت ؾٓو إهل وإٕسان يف ٍٕس افوؿت ,أي إهل ُم ِّ
اخلاص ,وهو يّل اف َّىبًٔة اإلهلٔة أص ً
افزمان اف َّىبًٔة
َّجسد اإلهلي .ؾافسٔد ادسٔح بنخهه
ال ُمْذ إزل ,محل يف ملء َّ
ّ
حدث يف افت ُّ
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افرشول« :يسوع ادسٔح هو هو أمس ًا وافٔوم وإػ إبدش (ظب 13
اإلٕسإٔة افُامِة يف ٍٕس صخهه هذا .فذفك يَول ُمً ِِّّْا بوفس َّ
خاصة به .ؾٓذا َّ
افنخص احافك فِ َّىبًٔة ,من حٔث ضبًٔة
 .)8 :ؾٖصبح مافك اف َّىبًٔة اإلهلٔة هو ٍٕسه يِّك اف َّىبًٔة افبؼية ـىبًٔة َّ
اإلهلٔة :هو إهل ـامل ,إهل حََٔي .ومن حٔث ضبًٔته افبؼية :هو إٕسان ـامل ,وإٕسان حََٔيٍٕ .س َّ
افنخص مل ُيوف إػ ٍٕسه
صخه ًا آخر .إذ ًاُ ٓ ,يوجد ُهْا َّران فُِِّٔة ,أحدمها يِّك افالهوت وأخر يِّك افْاشوت ,وفَُّْه هو هو افذي ـان هلإ من
إزل ,وٓزال هلإ إػ إبد ,صار إٕسإ ًا حََٔٔ ًا ـام ً
اخلاصش ـام ؿال افَدِّ يس أثْاشٔوس يف ـتابه ظن
ال « ...ـِّة اهلل جاء يف صخهه
ّ
صخص واحدٌ ُمٍر ٌد  , One single personهو ٍٕسه صخص ـِّة اهلل
صخص ادسٔح هو
افسِٔم هو أن
ٌ
َ
افتجسد ,وهلذا ؾاإليامن َّ
إزيل].
جسد ؟
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .21ما افٍرق بغ اف ُّي ُٓور واف َّت ُّ
واحتاد حََٔي ِّ
جسد اإلهلي هو ِّاحتاد ؽر ُمٍسق فىبًٔتغ ُمتٍِتغ يف ضبًٔة واحدة ,وهو ِّاحتاد أؿْومي ِّ
واحتاد بحسب
اجلواب :اف َّت ُّ
اف َّىبًٔة ,وهذا ٓ يْىبق ظع ُط ُٓور اهلل آبن يف افًٓد افَديم ٕبْٔا إبراهٔم أو ٕبْٔا يًَوب مثالًَّ ,
ٕن يف هذه اف ُّي ُٓورات مل يدث
جسد
سّي ُط ُٓور ًا ؾَط .اف َّت ُّ
جتسد ًا ظع اإلضالق ,بل ُي َّ
سّي هذا ُّ
جتسد حََٔي ,وٓ ِّاحتاد أؿْومي ,وفذفك ٓ ُي َّ
ِّاحتاد بغ ضبًٔتغ ,وٓ ُّ
جسد ,بل هو ُط ُٓور ؾَط].
جسد .اف ُّي ُٓور ٓ :ينّل اف ُّي ُٓور واف َّت ُّ
ينّل اف ُّي ُٓور واف َّت ُّ
َّجسد اإلهلي ؟
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .24ما هي ضبًٔة افت ُّ
اجلواب :فَد ذـر افَدِّ يس ـر ُّفس افُبر َّ
َّجسد اإلهلي هو ِّاحتاد حََٔي بحسب اف َّىبًٔة (ـاتا ؾٔزين) بغ افالهوت وافْاشوت.
أن افت ُّ
ِّاحتاد أؿْومي ( )Hypostatic unionيٍوق افًَل واإلدراك ,هو ِّاحتاد حََٔي بحسب اف َّىبًٔة ,فٔس هو ِّاحتاد ًا بغ أصخاص ,بل
ٍ
ٍ
سّي ِّ
بآحتاد افٍٔزيَي .متي
ِّاحتاد بغ اف َّىبًٔتغ يف
صخص واحدِّ .احتاد ضبًٔي أو بحسب اف َّىبًٔة ( ,)According to natureو ُي َّ
يتُون من اف َّىبائع افدّ اخِة يف تُويْه ضبًٔة واحدة ِّ
يُون ِّ
باحتادها مع بًوٓا افبًض .وهذا ما حدث يف
آحتاد ضبًٔٔ ًا ؟ حْٔام َّ
َّجسد اإلهلي .وأصٓر ؿول فَِدِّ يس ـر ُّفس افُبر يف ضبًٔة ادسٔح هو« :مٔا ؾٔزيس تو ثٔئوفوؽود شارـومْٔيش ,ومًْاه :ضبًٔة
افت ُّ
تجسدة فُِّة اهلل أو اهلل افُِّة].
واحدة ُم ِّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .38 ,29ما مًْي َّ
أن اف َّىبًٔة افبؼية
افتي أخذها ابن اهلل افُِّة وجدت صخهٓا ؾٔه ؟ اجلواب :هذا يًْي َّ
خاصة
جتسد أخذ اف َّىبًٔة افبؼية وجًِٓا َّ
أن افسٔد ادسٔح ّحا َّ
اخلاص افذي ُيّ ِّٔز بؼية
اخلاص افذي ُئِّّزه ظن باؿي افبؼ  ...هذا افُٔان
به .أي َّأَّنا ؿد وجدت صخهٓا ؾٔه ,وصار فه ـٔإه
ّ
ّ
ادسٔح ظن باؿي افْاس ,مل يُن ـٔإ ًا ؿائامً بذاته يف إٍهال واشتَالل ظن اهلل افُِّة].
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إوفغ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .38هل تُوجد أؿوال فًباء َّ
تُثبِت َّ
وجود صخص واحد ُمٍرد فِسٔد
جتسد مل يٖخذ صخه ًا إٕسإٔ ًا ؟ اجلوابًٕ :م فَد أـَّد أباء افَدِّ يسون ظع ُ
أن اهلل افُِّة ّحا َّ
اخلاصش ,وباإلٕجِٔزيةThe ( :
شويل« :فَد جاء ـِّة اهلل يف صخهه
ّ
ادسٔح ,هو صخص اهلل افُِّة :ؾَال افَدِّ يس أثْاشٔوس َّ
افر ّ
إن اهلل افُِّة مل يت ِ
 ,)Word of God (Logos) came in his own personوؿال افَدِّ يس ـر ُّفس افُبرَّ « :
َّخذ صخه ًا من
خاصا به جد ًا ,أي يف ِّاحتاد ضبًٔي مع
افبؼ ,بل هو ٍٕسه َّاَّتذ ضبًٔة بؼية ـامِة ,جسد ًا ُُمٔٔ ًا ُبروح ظاؿل ,وجًل هذا افْاشوت ًّ
ٓهوتهش (رشافتا افَديس ـر ُّفس افثإٔة وافثافثة إيل ٕسىور)].
افروح اف َُدُ س
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .144 ,143هل ُط ُٓور ُّ
افروح اف َُدُ س ؿد
افروح اف َُدُ س هبٔئة جسّٔة مثل محامة مًْاه أ َّن ُّ
جتسد ؟ اجلواب :مل يُن ُط ُٓور ُّ
افروح اف َُدُ س ؿد َّ
هبٔئة محامة يًْي أ َّن ُّ
ِ
جسد رء آخر .ؾادسٔح ـِّة اهلل ؿد طٓر ِمرار ًا يف
افروح اف َُدُ س ٓ
جتسد ـِّة اهلل ,بل إ َّن اف ُّي ُٓور رء واف َّت ُّ
يتجسد مثِام َّ
َّ
جتسدَّ ٕ ,ن ُّ
َّ
جتسد ًا ظع اإلضالق .ويف هذا ادَام ٕذـر ظع شبٔل ادثال ُط ُٓور افسٔد ادسٔح مع مالـغ إلبراهٔم
افًٓد افَديم دون أن يُون ذفك ُّ
ثم
افرب ادوظد بّٔالد إشحاق بًد ظام من اف ُّي ُٓورّ .
ظن ب ُِّوضات مرا يف هٔئة ثالثة رجال .وتُ َِّم إبراهٔم مًه ودظاه إفٔه .أظىاه َّ
فؼ شدوم
شار إبراهٔم مع افسٔد َّ
افرب بْٔام ذهب ادُِان إػ شدوم وظّورة ,وحتدَّ ث إبراهٔم ّ
ظام ـان ُمزمً ًا أن يًٍِه بافِّْسبة ّ
افرب فًَٔوب أيب أباء ظْد ماَة يبوق ,إذ طٓر فه يف هٔئة
وظّورة افذي ـان ؿد تزايد جد ًا (تك  .)19 : 18وٕذـر أجو ًا ُط ُٓور َّ
إٕسان ,وصارظه إػ ُض ُِوع افٍجر .وبارـه يف افِّْٓاية وأظىاه اشامً جديد ًا .ودظا يًَوب اشم ذفك ادُان ؾْٔئٔل ؿائ ً
الٕ« :ن ٕيرت اهلل
افرب ؾَط هبٔئة جسّٔة مثل إٕسان
وجٓ ًا فوجه َّ
جتسد ًا ظع اإلضالق بل طٓر َّ
وٕجٔت ٍٕزش (تك  .)38 : 32مل تُن هذه اف ُّي ُٓورات ُّ
ال ,وفَُّْه حْٔام ّ
مث ً
حل يف بىن افًذراء مريم ,ؾَد أخذ ضبًٔة بؼية حََٔٔة ـامِة بال خىٔة ,وجًِٓا يف وحدة حََٔٔة ـامِة مع
افرب أخذ جسد ًا حََٔٔ ًا ُمساوي ًا فىبًٔتْا يف اجلوهر بال خىٔة .جسد ًا حََٔٔ ًا بروح
جسد يًْي أ َّن َّ
ٓهوته ,بٌر اختالط وٓ تٌٔر .اف َّت ُّ
ٍ
خواص اف َّىبًٔة افبؼية ,بام يف ذفك
ظاؿل ,أي ضبًٔة بؼية ـامِة .وهذا اجلسد اإلٕسان أو هذه اف َّىبًٔة افبؼية افتي َّاَّتذها ,هلا ُـ ّل
ّ
وفِراحة ,وما ُينبه ذفك من أمور بؼية ,وفُن بال خىٔة .هلذا يْبٌي أن
افَابِٔة فِحزن وفألمل وفِجوع وفِّوت ,وـذفك فٍِرحة ّ
جتسد ًا حََٔٔ ًا ,وهلذا ؿال افُتاب اد َُدَّ س:
جسد :ؾِم يُن جميء ابن اهلل ُجم َّرد ُط ُٓور ,وفَُّْه ـان ُّ
ٕرى افٍارق افواَح بغ اف ُّي ُٓور واف َّت ُّ
«وافُِّة صار جسد ًا َّ
يتوّن اف ُّي ُٓور أجو ًا ـام هو مُتوب «اهلل طٓر يف اجلسدش ( 1يت
جسد ضبً ًا
َّ
وحل بْْٔاش (يو  .)14 :1وفُ َّن اف َّت ُّ
افروح اف َُدُ س هبٔئة جسّٔة مثل محامة ,فُٔون
افروح اف َُدُ س ظْد َّنر إردن ,ؾُان ُط ُٓور ًا ؾريد ًا  ...طٓر ؾٔه ُّ
 .)16 : 3أ ّما ُط ُٓور ُّ
ذفك ظالمة ؾريدة ظذ ٕزوفه واشتَراره ظذ افسٔد ادسٔح ,إمتام ًا فُِّْ ّبوات ,وإظالٕ ًا فبدء ظِّه افُْٓويت افَّْبوي اد ُ ُِوـي خلالص
سّي افُْٔسة هذا افٔوم
ستَرا ظِٔه مثل محامة .هلذا ُت ِّ
وم ًّ
افروح ٕازًٓ ُ
افبؼية ,وـان اهلل ؿد أظىى ظالمة فٔوحْا ادًّدان أ َّن من يرى ُّ
ـَّٖنا من ٕار,
مرة أخرى يف يوم اخلّٔس ظذ هٔئة أخسْة ُمَْسّة َّ
افروح اف َُدُ س َّ
«يوم اف ُّي ُٓور اإلهليش ,و ُتً ِّٔد فه هذا آشم .وؿد طٓر ُّ
واجتّع ظذ رأس اد ُجتًّغ يف اف ًُ ِِّ َّٔةُ ,مَسٕ ًا بهوت ـام من ُه ُبوب ريح ظاصف ,ومأل ُـ ّل افبٔت حٔث ـان افتالمٔذ ُجمتًّغ (أع
 www.alta3b.wordpress.com/books/juiceصٍحة ظ ِ
َهر اف ُُتُب

م ْؼوع ظ ِ
َهر اف ُُتُب
َ ُ

[]9

مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة

افروح اف َُدُ س يف اف َّتىٓر وىف ُمبة اهلل ,وصار مْير ـل واحد من
 .)3-1 : 2ـان مْير إفسْة ُتنبه مْير افْار ,إصارة إػ ظّل ُّ
افتالمٔذ ـٖنَّه مهباح أو صًّة ُم َّت َِدَ ة بافْار ,ف ُتْر فًِامل من ؾوق ادْارة].
يتجسد ؟
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .24 ,23هل اهلل يُّْه أن
َّ
َّ
اجلوابُٕ :جٔب بَوفْا َّ
وٕن اهلل ؿادر ظع ـل رء ؾ٘ذا ـان ٓ
َّجسد,
إن اهلل ؿادر ظع ـل رءُ ,م َّْزه ظن اخلىٔة ,وفُن فٔس ظن افت ُّ
افؼ .وحٔث َّ
يتجسد ,إذ ًا يوجد رء ٓ يستىٔع أن يًِّه ,وافقء افوحٔد افذي ٓ يًٍِه اهلل هو َّ
َّجسد هو ظّل من
يستىٔع أن
أن افت ُّ
َّ
تٌرا ً:
أظامل اف َُدرة وفٔس ّ
تٌرٕ ,نَّه فو ـان ُم ِّ
افوًف ,إذ ًا ؾٓو داخل يف ؿدرة اهلل .اهلل ُم َّْزه ظن اخلىٔة وظن افتٌَّٔر ,وهو ؽر ُم ِّ
شوف ّ
يتٌر إيل أن يٖيت يوم يهر ؾٔه ؽر صافح أو ؽر ُؿدُّ وس أو أن يتالصىَّ ,
ٕن افتٌَّر ُيُّن أن ُيٗ ِّدي إيل آَّحالل,
ييل َّ
ٕن ِّ
ٌر ضبًٔة اهللَّ ,
وحاصا :ؾافتٌَّر إذ ًا َدّ ضبًٔة اهللَّ .
آحتاد بغ افْاشوت وافالهوت ـان بٌر اختالط وٓ امتزاج
َّجسد مل ُي ِّ
إن افت ُّ
جتسد افُِّة« :مل يزل هلإً ,أتى وصار ابن بؼ ,فَُّْه هو اإلهل احلََٔي ,أتى وخ َِّهْاش
وٓ تٌٔر .مثِام َٕول يف افتَّسبٔحة ظن ُّ
(ثٔئوضوـٔة اخلّٔس)ّ .أما ـون اهلل ُُي ِِّص ؾٓذا ظِّهٕ ,نَّه ٓ يستىٔع أن يرى اخلَِٔة وهي هتِك وٓ ُيَْذها« ,ها َّ
افرب ٓ
إن يد َّ
َُك ظن أن َُّت ِِّصش (إش ].)1 : 59
ت ِّ
جتسد ـِّة اهلل ؟ اجلواب:
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .22ـٔف َّ
افروح اإلٕسان واجلسد
افروح اف َُدُ س ومن افًذراء افَدِّ يسة مريم ,ومن افًذراء أخذ اف َّىبًٔة افبؼية أو افْاشوت ( ُّ
جتسد من ُّ
َٕول إَّٕه َّ
ـون
ثم َّ
ـون اجلْغ من ؽر زرع بؼَّ .
افرب ا ُدحٔي اخلافقَّ ,
ضٓر افسٔدة افًذراء وؿدَّ شٓا ومألها ًّٕةّ ,
وافروح اف َُدُ سَّ ,
اإلٕسان)ُّ ,
اجلْغ يف أحنائٓا ,دون أن يهْع (من خارجٓا) صٔئ ًا من احادة أو من ُمَومات اف َّىبًٔة افبؼية .ؾٓو ؿد أخذ اخلاليا مثالً مْٓا ,وافدَّ م,
افزواج
ُص اف َّىبًٔة افبؼية جسد ًا وروح ًا ,أخذه مْٓا .أخذ ـ ُّل هذه إصٔاء وصْع مْٓا اجلْغٕ ,نَّه بدون َّ
وافُافسٔوم ,وـل ما ُي ّ
َّ
َّ
وٕن افْاشوت افذي
ضٓر افسٔدة افًذراء وؿدَّ شٓا ومألها ًّٕة,
ـان ٓ ُيُّن أن ُيوجد جْغ باف َّىبًٔة افبؼية.
افروح اف َُدُ س َّ
وٕن ُّ
افروح اف َُدُ س اف َُدُّ وس ,هلذا أجو ًا َّ
افروح
تُون ب٘رادة أب
ؾ٘ن افْاشوت افذي َّ
َّ
ومٌة آبن افوحٔد وظّل ُّ
تُون يف بىْٓا هو من ُّ
َّ
َّ
ـون من افًذراء جسد ًا ُُمٔٔ ًا ُبروح إٕسان :فذفك ؿال ادالك« :اف َُدُّ وس ادوفود مْك ُيدظي ابن
اف َُدُ س ,ـان بال خىٔئة,
وٕن اهلل َّ
اهللش (فو  .)35 : 1واخلُالصة هي َّ
ُون من
َّجسد ,اشتىاع أن ُي ِّ
ٍ افت ُّ
افروح اف َُدُ سٕ ,نَّه هو َّ
أن ُّ
افرب اخلافق ا ُدحٔي :ؾبًِّه يف ّ
َّحد هبا ـِّة اهلل .ؾَد أخذ من افًذراء ما يريده افُِّة فٔت ِ
افًذراء افَدِّ يسة مريم اف َّىبًٔة افبؼية اخلاصة افتي يت ِ
َّحد به ,وهذا ما ؿافه
ُ
َّ
افروح اف َُدُ سش (مت ].)28 : 1
ادالك فٔوشف خىٔب مريمٕ« :ن افذي ُحبِ َل به ؾٔٓا هو من ُّ
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إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .45ـٔف يّوت افسٔد ادسٔح وهو
تجسد ؟ اجلوابَّ :
إن افسٔد ادسٔح ؿد مات بحسب اجلسد ,فُن مل يّت بحسب ضبًٔته اإلهلٔة ,ؾاإلٕسان افًادي فه
اهلل افُِّة اد ُ ِّ
روح وجسد :ؾروحه ٓ يّوت ,وفُن جسده يّوت ,وهو إٕسان واحد ,ؾبًد أن يّوت جسد اإلٕسان ,يبَي روح ًا حٔ ًا َّ
ٕن إهلْا
افهِٔب ,ؾَّٕ٘ه مات باجلسد ,أ ّما روحه
«فٔس هو إهل أموات بل إهل أحٔاءش (مر  .)27 : 12هُذا أجو ًا ظْدما مات افسٔد ادسٔح ظع َّ
اإلٕسان ؾبَى حٔ ًا ,وـالمها مت ِ
َّحد بافالهوت « ُمات ًا يف اجلسد وفُن ُُمٔي يف افروح ,افذي ؾٔه أجو ًا ذهب ؾُرز فألرواح افتي يف
ُ
افهورة ٍٕٓم َّ
افروح
افسجنش ( 1بط  .)18 : 3وهبذه ُّ
تجسد من ادُُّن أن يّوت بحسب اجلسد ,وٓ يّوت بحسب ُّ
أن افُِّة اد ُ ِّ
اإلٕسإٔة ,باف َّىبع أجو ًا بادثل ٓ ,يّوت بحسب اف َّىبًٔة اإلهلٔةَّ ,
افروح اإلٕسان يّوت ,وٓ افالهوت يّوت].
ٕن ٓ ُّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .29 ,28ما مًْي تبادل إفَاب
ٕن صخص افسٔد ادسٔح هو واحد ,ؾَّٕ٘ه هو ٍٕسه محل فَب ابن اهلل وفَب ابن اإلٕسان يف آن واحد ,وـثرا ً
فِسٔد ادسٔح ؟ اجلوابَّ :
َّت ّهه ,ـام يستخدم فَبه اإلهلي فِتًَّبر ظن أمور إٕسإٔة ُ
ما ـان يستخدم فَبه اإلٕسان فِتًَّبر ظن أمور إهلٔة ُ
َّت ّهه ,وذفك فِتّٖـٔد ظع
أنَّه صخص واحد .ؾّث ً
افسامء ,ابن
افسامء إٓ افذي ٕزل من َّ
ال اشتخدم فَبه اإلٕسان ظن أمور إهلٔة ؿال« )1( :فٔس أحد صًد إػ َّ
افسامءش (يو  .)13 : 3ومن افواَح َّ
افسامء وإرض بالهوته ,وفَُّْه اشتخدم ُهْا فَب
أن افسٔد ادسٔح يّأل َّ
اإلٕسان افذي هو يف َّ
ابن اإلٕسانَّ ,
ورب
افسبت أجو ًاش (مت .)8 : 12
ّ
ٕن ابن اهلل هو ٍٕسه ابن اإلٕسان وفٔس آخر ؽره« )2( .ابن اإلٕسان هو ّ
رب َّ
افسبت هو اهلل ضبً ًا ,واشتخدم ُهْا فَب ابن اإلٕسان« )3( .متى جاء ابن اإلٕسان يف جمده ومجٔع ادالئُة افَدِّ يسغ مًهش (مت : 25
َّ
« ,)31متي جاء ابن اإلٕسان بّجد أبٔه ...ش (مت  .)27 : 16ويف حديثه ظن ادجيء افثان ٓبن اهلل بّجده  -افذي هو جمد أبٔه
أحب اهلل افًامل حتى بذل
أجو ًا  -اشتخدم فَبه اإلٕسان .ويف اشتخدامه أخَابه اإلهلٔة فِتًَّبر ظن أمور إٕسإٔة ؿالٕ« )1( :نَّه هُذا ّ
وهْا ٕري فبق آبن
ابْه افوحٔد اجلْس (ادوٕوجْٔٔس) فُي ٓ هيِك ـل من يٗمن به بل تُون فه احلٔاة إبديةش (يو ُ .)16 : 3
افوحٔد اجلْس ,وهو فَب ادسٔح اإلهلي ,باظتباره آبن افوحٔد ادوفود من أب ,حام ً
ال فٍْس جوهر أب ٕ ...ري هذا اف ََِّب
افهِٔب بَوفه« :حتي بذل ابْه افوحٔدش ,وؿوفه أجو ًا فؼح ذفك« :ـام رؾع
ُيستخدم فإلصارة إيل صِب افسٔد ادسٔح ,وذبحه ظع َّ
موشى احل َّٔة يف افزية ,هُذا يْبٌي أن ُيرؾع ابن اإلٕسانش (يو « )2( .)14 : 3وأ ّما ذفك افٔوم وتِك افساظة ,ؾال يًِم هبام أحد ,وٓ
افسامء ,وٓ آبن ,إٓ أبش (مر  .)32 : 13وفَب آبن ُهْا مَهود به ابن اهلل ,واشتخدمه افسٔد ادسٔح ؾٔام
ادالئُة افذين يف َّ
ُي ُّهه من افّْاحٔة اإلٕسإٔة (افتَّخع ظن ادًرؾة) وفٔس من افّْاحٔة اإلهلٔة (افًِم بُل رء) )3( .وؿد ورد يف افًٓد اجلديد آيات
تُٗـِّد ٍٕس ادبدأ ,مثل ؿول افُتابَّ « :
رب ادجدش هو فَب إهلي فِّسٔح,
رب ادجدش (1ـو  .)8 : 2ؾَِب « ّ
ٕن فو ظرؾوا حا صِبوا ّ
واحلديث ُهْا ظن صِبه ,أي ظن أمور ُ
َّت ّهه من افّْاحٔة اإلٕسإٔة .وهبذا ٍٕٓم ـٔف تُدظى افًذراء «وافدة اإلهلش ,ؾافوٓدة من
افًذراء ُ
َّت ّهه من افّْاحٔة اإلٕسإٔة ,وفُن يستخدم فَبه اإلهليَّ ,
ٕن ادوفود مْٓا هو هو ٍٕسه ابن اهلل ادوفود من أب ,وفٔس آخر
ؽره .ـام َّ
جتسد وتٖنَّس].
أن فَبه اإلهلي هو فَبه إصع ,أ ّما فَبه اإلٕسان ,ؾَد اـتسبه حْٔام َّ
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إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .74-72هل ُيُّن أن َُي ُِص ؽر
وؿرره ؾًالً ادجّع افٍاتُٔان افثان يف افدُّ شتور افًَائدي يف 1964م ,ويف افدُّ شتور
ادٗمْغ ؟ وحاذا ؟ اجلواب :هذه افتًَّافٔم ٕادي به َّ
ُوجه إػ اإليامن ادسٔحي ,وإػ آهتامم بافُرازة بّوت ادسٔح وؿٔامته ,وافتًَّب
افرظائي يف 1965م .وهذا افتًَِّٔم ُيًتز أـز رضبة ت َّ
ِّ
من أجل افتَّبنر بٕ٘جٔل ادسٔحَّ .
ٕن ُمً ِِّّْا بوفس افرشول يَول فتِّٔذه تّٔوثاوس« :اذـر يسوع ادسٔح ادَُام من إموات من
ـّذٕب .فُن ـِّة اهلل ٓ تَُ َّٔدٕ ,جل ذفك أنا أصز ظذ ـل رء
ٕسل داود بحسب إٕجٔع افذي ؾٔه احتّل ادنَات حتى افَٔود ُ
ٕجل ادختارين ,فُي يهِوا هم أجو ًا ظذ اخلالص افذي يف ادسٔح يسوع مع ٍ
جمد أبديش (2يت  .)18 – 8 : 2ومن افواَح ُهْا أنَّه
ُ
افر ُشل ُ
وخدّ ام افُِّة هو ذط رضوري فُي يهِوا ظع اخلالص إبدي.
فِّختارين بواشىة ُّ
يًتز وصول افبنارة باإلٕجٔل ُ
وظن ادُختارين أجو ًا ؿال« :ـام اختارٕا ؾٔه (يف ادسٔح) ؿبل تٖشٔس افًامل فُْون ؿدِّ يسغش (أف  .)4 : 1وؿال أجو ًا« :وٕحن ًِٕم َّ
أن
مدظوون حسب ؿهدهَّ ,
ٕن افذين شبق ؾًرؾٓم شبق ؾً َّْٔٓم فُٔوٕوا
اهلل ,افذين ُهم
ُّ
ـ ُّل إصٔاء تًّل مً ًا فِخر فِذين ُي ُّبون َ
ُمناهبغ صورة ابْه  ...وافذين شبق ؾً َّْٔٓم ؾٓٗٓء دظاهم أجو ًا .وافذين دظاهم ؾٓٗٓء َّبررهم أجو ًا .وافذين َّبررهم ؾٓٗٓء جمَّدهم
أجو ًاش (رو  ... )38 – 28 : 8من افواَح من ـالم افَدِّ يس بوفس افرشول َّ
أن اهلل يًرف أوٓده من ؿبل تٖشٔس افًامل ,وهٗٓء
َمد ُظ ُّوون حسب ؿهده بْا ًء ظع شابق مًرؾته َّأَّنم شوف يَبِون افدَّ ظوة .وٓ يُّن أن ُيوجد من هو ؿابل فِدَّ ظوة و ُيسك بال دظوة.
ٕن افُتاب يَول« :ها َّ
َّ
َُك ظن أن َُّت ِِّصش (إش  .)36 : 3ـام أنَّه مًِو ٌم ئَْ ًا إَّٕه بدون اإليامن ٓ ُيُّن أن يٍِت
افرب مل ت ِّ
إن يد َّ
اإلٕسان من ؽوب اهلل افذي ـان ؿائامً َدّ افبؼية من ؿبل جميء افسٔد ادسٔح« :افذي يٗمن بآبن فه حٔاة أبدية .وافذي ٓ يٗمن
بآبن فن يرى حٔاة بل يُّث ظِٔه ؽوب اهللش (يو  .)36 : 3وـذفك ؾادًّودية ذط فدخول مُِوت و ُمًايْة اهلل« :إن ـان أحد
وافروح ٓ يَدر أن يدخل مُِوت اهللش (يو - 3 : 3
ٓ ُيو َفد من ؾوق ٓ يَدر أن يرى مُِوت اهلل  ...إن ـان أحد ٓ ُيوفد من احاء ُّ
 ... )5بدون ادًّودية ـٔف تهر فإلٕسان أظغ روحٔة يف جسد افَٔامة افذي يستىٔع به أن يرث ادُِوت وأن ُيًاين أجماده !.
وفَد أوَح افُتاب مهر افذين ٓ ُيىًٔون اإلٕجٔل« :وافذين ٓ ُيىًٔون إٕجٔل ربْا يسوع ادسٔح ,افذين ش ًُٔاؿبون هبالك أبدي
تًجب مْه يف مجٔع ادٗمْغش (2تس  .)18-8 : 1ويف ٍد افَدِّ يس
ؿوته متى جاء
فٔتّجد يف ؿدِّ يسٔه ,و ُي َّ
َّ
افرب ومن جمد َّ
من وجه َّ
بوفس فواؿًة ُط ُٓور افسٔد ادسٔح فه  -وهو ذاهب فٔوىٓد ادسٔحٔغ يف دمنق  -ؿال فِِّك أؽريباس َّ
ٕن هلذا
إن يسوع ؿال فهّ « :
طٓرت فكٕ ,نتخبك خادم ًا وصاهد ًا بام رأجت وبام شٖطٓر فك بهُ ,مَْذ ًا إ ّياك من َّ
افنًب ومن إمم افذين أنا أن أرشِك إفٔٓم,
فتٍتح ظٔوَّنم ,ـي يرجًوا من ُط ُِ ٍ
امت إػ ٕور ,ومن شِىان َّ
افنٔىان إػ اهلل .حتى يْافوا باإليامن يب ُؽٍران اخلىايا ,وٕهٔب ًا مع
ِ
افساموية ,بل أخزت َّأوًٓ افذين يف
فِرؤيا َّ
ثم ُّأهيا ادِك أؽريباس ,مل أـن ُمًإد ًا ُّ
وـّل ؿائالً« :م ْن َّ
افَدِّ يسغش (أع َّ .)18-14 : 26
ثم إمم ,أن يتوبوا ويرجًوا إػ اهلل ,ظامِغ أظامًٓ تِٔق بافتَّوبةش (أع -19 : 26
دمنق ويف أورصِٔم ,حتى مجٔع ـورة افٔٓوديةّ ,
 .)28وواَح من ـالم افَدِّ يس بوفس َّ
أن افذين مل يسًّوا ظن ادسٔح ُهم )1( :ظّٔان« :فتٍتح ظٔوَّنمش )2( .يف اف ُّيِّة« :ـي
افنٔىان« :من ُشِىان َّ
يرجًوا من ُط ُِامتش )3( .حتت ُشِىان َّ
افنٔىانش )4( .بًٔدون ظن اهلل« :يرجًوا  ...إػ اهللش )5( .ؽر
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مٗمْغ بادسٔح« :يْافوا باإليامن يبش )6( .مل تٌٍُر خىاياهم بًد« :يْافوا  ...ؽٍران اخلىاياش )7( .فٔس هلم ٕهٔب بًد مع افَدِّ يسغ:
«يْافوا ٕهٔب ًا مع افَدِّ يسغش )8( .يِزمٓم أن يتوبوا « :أن يتوبوا ويرجًوا إػ اهللش )9( .ويِزمٓم أن يًِّوا أظامًٓ تِٔق بافتَّوبة:
بَّٖنم مل يسًّوا ؟ َّ
إن اهلل ٓ
«ظامِغ أظامًٓ تِٔق بافتَّوبةش .ؾُٔف ُيِص أوئلك افذين مل يْافوا ـ ُّل ٕتائج اإليامن حتى فو ّ
احتج افبًض َّ
يسك ٍٕسه بال صاهد ,حتى وفو يف أؿل إرض وأؿىار ادسُوٕة .و ُيستخدم ادالئُة خلدمة افًتٔدين أن يرثوا اخلالص (أنير ظب 1
ُ
 ,)14 :وفو اشتدظى إمر فيٓر هو بٍْسه ـام طٓر فناول اف َّىرشود فٔجًل مْه بوفس افرشول .رأي افُتاب ادَُدَّ س يف افدِّ يإات
دون يف إشٍار ادَُدَّ شةَّ « :
ؾ٘ن ما يذبحه إمم ؾَّٕ٘ام يذبحوٕه َّ
افوثْٔة :افدِّ يإات افوثْٔة هي ظبادة َّ
فِنٔاضغ,
فِنٔىان ,حسب ما هو ُم َّ
ؾِست أريد أن تُوٕوا أنتم ُذـاء َّ
افنٔاضغش (1ـو َُ « .)28 : 18ي َْزى ـ ُّل ظابدي متثال مْحوت ,ادٍُتخرين بإصْامش (مز
ٓ هلل,
ُ
بٌض افَّْير ظن افُرازة باإلٕجٔلَّ ,
ٕن افَدِّ يس بوفس يَولُ « :مدرـة بادهْوظات
 .)7 : 97وفذفك ؾًبادة إوثان هي بال ُظذرّ ,
افٌمدية وٓهوته حتى َّإَّنم بال ُظذرش (رو  .)28 : 1مهر افوثْٔغ وؽر ادٗمْغ« :من يٌِب يرث ـل رء ,وأـون فه ً
هلإ
ؿدرته َّ
وافسحرة وظبدة إوثان ومجٔع افُذبة ,ؾْهٔبٓم يف
وافرجسون وافَاتِون ُّ
وافزٕاة َّ
وأما اخلائٍون وؽر ادٗمْغ َّ
وهو يُون يل ابْ ًاّ ,
اف ُبحرة ادُت ََِّدة بْار وـزيت ,افذي هو ادوت افثانش (رؤ ].)8-5 : 21
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .58ما هي هرضَة شابِٔٔوس ؟
بٖن اهلل هو أؿْوم واحد وفٔس ثالثة ,أي أؿْوم واحد بثالثة أشامءَّ ,
اجلواب :اظتَد شابِٔٔوس َّ
وأن هذا إؿْوم حْٔام خَِْا ؾٓو أب,
افروح اف َُدُ س].
وحْٔام خ َِّهْا ؾٓو آبن ,وحْٔام ؿدَّ شْا ؾٓو ُّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .47ماهي أؾُار آريوس اهلرضوؿٔة ؟
اجلواب :أنُر آريوس أخوهٔة آبن و ُمساواته يف اجلوهر فًب ,واظتز آريوس أ َّن آبن هو أ َّول ادخِوؿات ,وؿال إ َّٕه ضاحا آبن
موفود ,وأب هو افوحٔد افٌر موفود ,ؾُٔون أب وحده هو اإلهل ,واظتز أ َّن اف ُِّو ُؽوس (افُِّة) إهل وفُْه إهل مِوق ,وهو َّأول
ادخِوؿات ,وفٔس من جوهر أب ,وأنَّه ـائن وشٔط بغ اهلل احلََٔي (أب) وبغ افًامل ادخِوقٕ ,نَّه ٓ ئِق أن ي َّت ِهل اهلل
باخلَِٔة ,وفذفك اشتخدم اف ُِّو ُؽوس  -وهو ـائن أ ّ
ؿل وأدٕى من اهلل  -ـٖداة خلِق افًامل ,وهبذا ؾِسف ظبارة «ـل رء به ـانش (يو 1
 .)3 :وؿال َّ
إن هذا افُائن افوشٔط وإدٕى ٓ ُيُّن أن يُون ُمساوي ًا هلل يف اجلوهر وإزفٔة .وٕادي آريوس بٖ َّن اهلل مل يُن دائامً أب ًا,
مر وؿت مل يُن ؾٔه أب ًا ,واشتخدم آريوس أيات افتي ُتنر إػ إٕسإٔة افسٔد ادسٔح فٔثبت هبا ظدم أخوهٔته].
بل ّ
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إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .54ماهي هرضَة مَدؤٕوس ؟
افروح اف َُدُ س أ ّ
ؿل من
افروح اف َُدُ س .ؿال مَدؤٕوس إ َّن ُّ
اجلواب :أنُر مَدؤٕوس  -افذي ـان بىريرـ ًا فَِسىْىْٔٔة  -أخوهٔة ُّ
آبن ٕنه :يٖخذ ما فالبن «يٖخذ ما يل وبخزـمش (يو  .)15 ,14 : 16وٕنَّه «ٓ يتُِم من ٍٕسه ,بل ـل ما يسّع يتُِم بهش (يو 16
رشل من أب ومن
 ,)13 :وٕنَّه ينٓد فالبن ـام ؿال ادسٔح «ومتي جاء ا ُد ِّ
ًزي  ....ؾٓو ينٓد يلش (يو  .)26 : 15وأجو ًا ٕنَّه ُي َ
شرشِه أب باشّي ,ؾٓو ُيً ُِِّّم ـل رءش (يو  ,)26 : 14و ُيرشل
وأما ا ُد ِّ
افروح اف َُدُ س افذي ُ
ًزيُّ ,
آبنُ ,يرشل من أبّ « :
احلقش (يو ].)26 : 15
ًزي افذي شٖرشِه إفُٔم أنا من أب ,روح ّ
من آبن« :ومتي جاء ا ُد ِّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .59ما هي هرضَة أبوفْٔاريوس ؟
اجلواب :اظتَد أبوفْٔاريوس َّ
افروح اإلٕسان يف ادسٔح,
افروح اإلٕسان ٓبد وأن يُون صخه ًا إٕسإٔ ًا ,وهلذا ؾٓو أخٌى وجود ُّ
أن ُّ
ومة اف َّتُوين اف ُّثالثي ( )trichotomyفإلٕسان,
فُي ٓ يُون يف ادسٔح صخص إهلي وصخص آخر إٕسان ,إذ راودته ؾُرة َمْْ ُي َ
ُون من جسد وٍٕس وروح ظاؿل,
تجسد َي ُُون ُم َّ
ؾَال :ـام أ َّن اإلٕسان ُم َّ
ُون من جسد وٍٕس وروح ظاؿل ,ـذفك ؾ٘ َّن اهلل افُِّة ا ُد ِّ
افذي هو أؿْوم افُِّة ,أي ٓهوتهَّ ٕ ,ن اهلل هو روح .وظ َِّم أبوفْٔاريوس بٍُرة (فوؽوس  -شارـس) ,أي (افُِّة  -اجلسد),
افروح اإلٕسان يف ادسٔح .وهبذا صار ِّ
ٌٍ ِّ
آحتاد بغ افالهوت
وحاول أن ُي ِّ
آحتاد بغ افالهوت وافْاشوت بٖ َّن افالهوت أخذ مُان ُّ
وافْاشوت هو بدل من ِّ
افروح اإلٕسان واجلسد يف اإلٕسان افًادي].
آحتاد بغ ُّ
هم تًافٔم ٕسىور
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .62 ,61ما هي أ ّ
إن اف ُِّو ُؽوس (اهلل افُِّة) ُم َّْزه ظن ِّ
اهلرضوؿٔة ؟ اجلواب :ؿال ٕسىور َّ
آحتاد باحادة ,وفذفك ؾَد اختار إٕسإ ًا من بىن أ ِّمه (وهو
ّ
وحل وشُن ؾٔه ,وجًِه وشِٔة خلالص افبؼية .وؾهل ٕسىور ضبًٔة ٓهوت اف ُِّوؽوس ظن ضبًٔة اإلٕسان يسوع
يسوع)
إن آبن افوحٔد اجلْس (ادوٕوجْٔٔس) مل يوفد من امرأة ,بل إ َّن افذي وف ِدَ مْٓا هو اإلٕسان يسوع افّْ ِ
افّْ ِ
اسي ,ؾَال َّ
اسي افذي
ُ
ُ
افروح اف َُدُ س ,وبدون زرع بؼ .واظتز أ َّن ادسٔح ؿد ورث اخلىٔة إصِٔة أو
شُن ؾٔه اف ُِّو ُؽوس ُمْذ حلية تُويْه يف بىن أ ِّمه بًٍل ُّ
َادْٔل إػ اخلىٔة ,ـٕ٘سان ُمتاج إػ اخلالص ,وأنَّه ؿدَّ م ٍٕسه ذبٔحة ظن ٍٕسه وظن افًامل ـ ِِّه ,وأ َّن اف ُِّو ُؽوس ؿد شُن ؾٔه وراؾَه من
وشِىإه وصورته ومنٔئته ,وبذفك أظىاه ُشِىإ ًا أن يهْع ـل ما صْع من
افبىن ,وأظىاه ـرامته وأخَابه (ظع شبٔل اف َّتُريم ؾَط) ُ
هلإ حََٔٔ ًا .وؿال إ َّن افذي ُيوفد من اإلٕسان هو إٕسان وفٔس ً
ُمًجزات ,ويٖخذ فَب ابن اهلل ظع شبٔل اف َّتُريم ,وأنَّه فٔس ً
هلإ ,وإ َّن
ِ
افهِبَّ ,
ـل ضبًٔة َتِِد ما ُيْآَِا ,ؾَال أجو ًا َّ
واَّتذه ـٖداة خلالص
وؿوا ه
فٔتحّل َّ
إن اف ُِّو ُؽوس ؿد راؾق يسوع افّْاسي يف آٓمهّ ,
َّ
افبؼية .ورؾض أن يدظو افًذراء وافدة اإلهل ,وؿال :يْبٌي أن ٕدظوها «خريستو ضوـوسش ,أي وافدة ادسٔح ,وؿال أجو ًا إ َّن فَب
افساموي وحده يف وٓدته فالبن ؿبل ـل افدُّ ُهور ,ؾٓو يدظو أب «ثٔئوضوـوسش أي :وافد اإلهل .واظتز
«ثٔئوضوـوسش ُيص أب َّ
ِّ
ُون ادسٔح من صخهغ ,وف ََّب ِّ
بآحتاد
آحتاد احلادث بْٔٓام
ٕسىور أ َّن اهلل افُِّة ؿد شُن يف صخص اإلٕسان ,وبذفك ُي َّ
افزوشوبون «افنخهانش ,أي ِّاحتاد أصخاص يف افهورة ويف افُرامة ويف افسِىة ,وؿال« :أنا ُأوحد افُرامة ِ
وافًبادة ,وفَُّْْي
ِّ
ُّ
ُّ
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أؾهل اف َّىبائعش ,وؿالِ « :م ْن أجل ـرامة اإلهل احلال يف اإلٕسانُ ,يًبد اإلٕسان مع اإلهلش  ...وهبذا يُون ؿد أذك باهلل يف افًبادة,
نوه فِّسٔحٔة ,يسٓل ِّاهتامٓا ِّ
بافؼك ,وجتاهل ٕسىور ؿول
ثم ظاد وضافب بًبادته مثل اهلل ,وهبذا ؿدَّ م صورة ُم َّ
ـْبيّ ,
ؾَدَّ م يسوع ّ
اهلل« :جمدي ٓ أظىٔه ٔخرش (إش ].)8 : 42
أهم اخلالؾات مع
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -صـ[ .65 ,64ما هي ّ
افروح اف َُدُ س من أب وآبن )2( .ظَٔدة ادىٓر )3( .اف ٌٍُرإات وزوائد ؾوائل افَدِّ يسغ)4( .
افُاثوفٔك ؟ اجلواب )1( :إبثاق ُّ
فِر ُشل )5( .ظهّة بابا روما يف افتًَِّٔم من ـرد افُاتدرائٔة )6( .رئاشة بابا روما فُِْائس ادسٔحٔة يف
رئاشة افَدِّ يس بىرس ُّ
افزواج
افسامئيَّ )9( .
افًامل )7( .احلبل بال دٕس فًِذراء مريم من أبوهيا )8( .ؿٔامة افسٔدة افًذراء وصًودها وجِوشٓا يف افًرش َّ
بٌر ادٗمْغ )18( .خالص ؽر ادٗمْغ .و ُيواف إػ ذفك خالؾات أخري مثل )1( :إفٌاء افُاثوفٔك فٌافبٔة إصوام )2( .ظدم
ُمْاوفة إضٍال ,وإجراء ضَس ا ُدْاوفة إوػ يف ِش ّن  8شْوات )3( .تٖجٔل مسح إضٍال بادرون إيل ِش ّن  8شْوات )4( .ظدم
افتٌَّىٔس يف ادًّودية ,وآـتٍاء بسُب ضبق صٌر ظع رأس اف ِّىٍل )5( .ظدم ُمْاوفة اخلبز بل افٍىر ,وظدم ُمْاوفة افُٖس
افسامح بزواج افُْٓة ظن افُاثوفٔك َّ
(افدَّ م) َّ
افسامح فًِِامٕٔغ ,رجآً وٕسا ًء ,بدخول اهلُٔل,
افالتغَّ )7( .
فِنًب )6( .ظدم َّ
ِ
ِ
بّْاوفة اجلسد فِّرُ يف ادُستنٍٔات.
فِراهبات ُ
افسامح ّ
وؿراءة إشٍار ا ُدَدَّ شة أثْاء اف َُدّ اسُ )8( .د ُخول اهلُٔل باحلذاءَّ )9( .
( )18افسامح َّ ِ
افزٕى )12( .ظدم
افسامح باف َّىالق يف حافة ِظ َِّة ِّ
فِناممسة بحّل اجلسد ُدْاوفة درجات افُْٓوت ا ُدتًدِّ دة )11( .ظدم َّ
َّ
ِّ
افهالة )13( .إؿامة أـثر من ُؿدّ اس يف ٍٕس ادذبح يف افٔوم افواحد )14( .افُاهن ُي ِّ
آجتاه َّ
هع ويتْاول يف أـثر من ُؿدّ اس
فِؼق يف َّ
يف افٔوم افواحد )15( .ظدم آحساس تسع شاظات ؿبل افتَّْاول ,وآـتٍاء بساظتغ بافِّْسبة فألـل وٕهف شاظة بافِّْسبة ُّ
فِؼب.
(ُ )16ؿ ُبول ؿٔام أي صخص بافًامد حتي فو ـان هذا افنخص ؽر مسٔحي].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .75 ,74ـٔف ُٕر ّد ظع افَائِغ باحلبل
بال دٕس فًِذراء مريم من أبوهيا ؟ اجلواب :هذا افتًَِّٔم افُاثوفُٔي يتًارض متام ًا مع تًِٔم اإلٕجٔلَّ ,
ٕن افًذراء مريم بٍْسٓا
افرب ,وتبتٓج روحي باهلل ُم ِِّيصش (فو ُ .)46 : 1مًسؾ ًة بذفك َّأَّنا حتتاج اخلالص ـسائر افبؼ ,ومن ادًِوم
ؿافت« :تًُ ِّيم ٍٕز َّ
أن افذي صاهبْا يف ـل رء ما خال اخلىٔة وحدها ,هو افسٔد ادسٔح وحده ,وفذفك َّ
ئَْ ًا َّ
ؾ٘ن موته ؿد ُحسب ٕجِْإ ,نَّه مل يُن
م ِ
ؽش ,وـان خافٔ ًا من اخلىٔة ِ
ستح ًَّا فِّوت .وهو افذي مل تُوجد ؾٔه خىٔة وٓ ُو ِجدَ يف ؾّه ّ
اجلدِّ َّية ُخ ُِ ًّوا تا ًّما ,ويف برارته ـان ُمىِق
ُ
وهم يدَّ ظون بٖنَّه فُي ُيِوا افسٔد ادسٔح من اخلىٔة ؾالبد
افزارة وافَداشة ,وفذفك ؾٓو افوحٔد افذي ب٘مُإه أن يٍدي افبؼ بّوتهُ .
افروح اف َُدُ س َّ
أن َّتِوا مْٓا افًذراء مريم  ...وٕحن ُٕر ّد بأيتَّ :أوًَّٓ -:
وضٓرها وؿدَّ شٓا ومألها ًّٕة ,وهلذا ؾ٘ َّن
حل ظع افًذراء َّ
إن ُّ
ما ُأ ِخ َذ من افًذراء فٔهر جسد ًا ٓبن اهلل افُِّة ـان افروح اف َُدُ س ؿد ضٓره ,فُي يتْاشب مع ـرامة اف َُدُّ وس إزيل افذي شٔت ِ
َّحد
َّ
ُّ
افروح اف َُدُ س ّ
به ِّاحتاد ًا ـام ً
يل ظِٔك وؿوة افًع تُي ِِِّك ,ؾِذفك أجو ًا اف َُدُّ وس ادوفود
ال يٍوق افوصف واإلدراك ,ـَول افُتابُّ « :
مْك ُيدظى ابن اهللش (فو  .)35 : 1ثإٔ ًاُ -:يواف إػ ذفك أنَّْا فو ؿبِْا مبدأ افُاثوفٔك يف ُو ُجوب ُخ ُِ ّو افًذراء من اخلىٔة إصِٔة,
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فُي ٓ يرثٓا مْٓا افسٔد ادسٔح ,ؾَّْٕ٘ا ٕسٖخٓم :ـٔف مل ترث افًذراء اخلىٔة ِ
اجلدِّ َّية من وافِدَ هيا إٓ فو ـإا ُمها أجو ًا بال خىٔة أصِٔة,
وماذا ظن آبائٓام وآباء آبائٓام صًود ًا إيل آدم وحواء  ...بّْىق افُاثوفٔك يِزم أحد أمرين ٓ ثافث هلام )1( :إ ّما آدم وحواء مل ُُيىئا.
( )2أو َّ
أن أبوي افًذراء مل يُوٕا من ٕسل آدم وحواء .وباف َّىبع ٓ ُيُّن فُِاثوفٔك أن يهِوا إػ أي من آختٔارين ,وظِٔٓم
بافرجوع من هذه افًَٔدة افتي ٓ شْد ـتايب هلا .وٕحن ٕسٖل افُاثوفٔك أجو ًا :إن ـإت افسٔدة افًذراء مل ترث اخلىٔة ِ
اجلدِّ َّية ,ؾِامذا
ُّ
تَّْٔ َحت ؟ ـان من ادٍروض أٓ متوت مثل شائر افبؼّ .أما ادسٔح ؾَّٕ٘ه حا مات مل يّت ظن ٍٕسه  -إذ ـان بال خىٔة  -وفَُّْه مات
ٕٔابة ظن آخرين].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .75ماذا ظن افبدظة افُاثوفُٔٔة
افسّوات (حٔث ظرش اهلل وحٔث َّ
أن ادسٔح جافس ظن يّغ افًيّة)
َّ
اخلاصة بَٔامة افسٔدة افًذراء وصًودها ح َّٔة إػ شامء َّ
وجِوشٓا ظن يّغ ادسٔح ؟ اجلوابَّ :
افرومان يف شْة 1958م ,وهي َّتتِف متام ًا مع ظَٔدتْا
إن هذه افًَٔدة ابتدظٓا افبابا بٔوس ُّ
ٕحن ؾٔام اشتِّْاه من افتََِّٔد ظن صًود جسد افسٔدة افًذراء ؾَط بًد ٕٔاحتٓا .بًّْى َّإَّنا مل تَم بًدُ من إموات ,وإَّٕام جسدها ؾَط
افسامء ,وفُن ٓ ًِٕم أجن يوجد جسد افسٔدة افًذراء يف افوؿت احلارض ,ـام ٓ ًِٕم بافتَّحديد
ؿد محِته ادالئُة إيل موَع ّ
خاص يف َّ
أجن يوجد إئِا وأخْوخ أن].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .125هل ُيُّن تُرار ادًّودية ؟
اجلوابَّ :
وتتم بثالث ؽىسات ظع اشم اف ّثا ُفوث ,أي اإلهل افواحد ادُث َِّث إؿإٔم .وـام َٕول يف
إن ادًّودية هي مًّودية واحدةّ ,
رب واحدٌ ٌ ,
إيامن واحدٌ  ,مًّودي ٌة واحد ٌةش
ؿإون اإليامن« :وًٕسف بًّّودية واحدة دٌٍرة اخلىاياش ,وأجو ًا يَول افُتاب ادَدسٌّ « :
وافروح اف َُدُ س اإلهل افواحد ,واإليامن واحد افذي هو اإليامن إرثوذـز ادُستَٔم,
ؾافرب افذي هو أب وآبن ُّ
(أف َّ .)5 : 4
وادًّودية واحدة أجو ًا].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .126هل د ّم ادسٔح افذي ٕتْاوفه يف
ِ
ُوٕات افدَّ م إخرى افتي يف د ّم اإلٕسان افًادي ؟ اجلواب:
إؾخرشتٔا يتوي ظع ـُرات د ّم محراء وهّٔوجِوبغ وبالزما وبَ َّٔة ُم ِّ
يتُون من ـُرات د ّم محراء وهّٔوجِوبغ وصٍائح
يتحول اخلّر افذي يف افُٖس إػ د ّم افسٔد ادسٔح ,فُن هذا افدَّ م ٓ َّ
يف إؾخرشتٔا َّ
افروح اف َُدُ س ٍائري ًا ,وأصبح د ًّما
مخر
مزوج باحاءَّ ,
ٌ
حتول بًٍل ُّ
دموية وبالزمإ ,نَّه فو ـان ـذفك فنّّْا رائحة افدَّ م  ...بل هو ٌ
يتٌر ,بل بَي
إهلٔ ًا حََٔٔ ُا ُُمٔٔ ًا فِسٔد ادسٔح ,ؾٔه ُؿ َّوة احلٔاة إبديةّ .أما من ٕاحٔة ضًّه وتُويْه ومواصٍاته حتت ادجٓر ,ؾٓو مل َّ
حتت أظراض اخلّر واحاء].
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ِ
ٍ افتَّْاول
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .128ما هي ظَٔدتْا يف ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ ُّ
افنُر  -حسب إيامن
ٍ إؾخرشتٔا ,أي ّ
ٍ افتَّْاول ادَُدَّ س أو ّ
حسب إيامن ـْٔستْا إرثوذـسٔة ؟ اجلواب :ظَٔدتْا يف ّ
افٌ افًئم افذي
ُسّٔه افُْٔسة ِّ
افُْٔسة إرثوذـسٔة  -هو أنَّْا ٕتْاول جسد ًا حََٔٔ ًا ودم ًا حََٔٔ ًا حتت أظراض اخلُبز واخلّر .وهذا ت ِّ
ِ
ٍ افتََّوي ,اهلل طٓر يف اجلسدش (1يت  .)16 : 3ؾٓذه هي ذبٔحة اخلالص احلََٔٔة افتي ش َِّّٓا افسٔد ادسٔح فتالمٔذه
فِتَوي «ظئم ّ
سّٔٓا آخرون افًناء
افربان ,و ُي ِّ
سّٔٓا افبًض أخر افًناء َّ
سّٔٓا افبًض افًناء إخر ,و ُي ِّ
يف فِٔة آٓمه ؿبل صِبه ُمباذةُ ,ي ِّ
افٌي].
ِّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .136هل يٍُي آظساف هلل ؾَط ؟
ِ
ٕهان من
وفِرد ظع ذفك فديْا ّ
ٍه ,أو يف صالته ؾَط بْٔه وبغ اهلل ؟ َّ
اجلواب :يَول افزوتستإت :حاذا ٓ يًسف افنخص يف ِّ
ومزين بٖؾًاهلمش (أع  ,)18 : 19وافَّْص
َرين ُ
افر ُشل« :وـان ـثرون من افذين آمْوا يٖتون ُم ِّ
افُتاب ادَُدَّ س :إول من شٍر أظامل ُّ
بافز ّٓتش (يع  .)16 : 5وادَهود ب ـ «بًوُمش هو ادريض ,و «فبًضش
افثان من رشافة يًَوب افرشول« :اظسؾوا ببًوُم فبًض َّ
هم ُؿ ُسوس افُْٔسة .وفذفك يَول يوحْا افرشول يف رشافته إويل« :إن اظسؾْا بخىايإا ؾٓو أمغ وظادل حتى يٌٍر فْا خىايإا
ىٓرٕا من ـل إثمش (1يو  .)9 : 1ؾبًبارة «إن اظسؾْا بخىايإاش فٔس ادَهود هبا ُهْا ُجم َّرد أن يًسف اإلٕسان بْٔه وبغ ٍٕسهٕ ,نَّه مل
و ُي ِّ
ِ
ٍه ,بْٔام وردت ِظدَّ ة آيات تدُ ّل ظع َّ
يتم أمام
أن آظساف ّ
ترد إضالؿا يف افُتاب ادَُدَّس آية واحدة تَول بٖن يًسف اإلٕسان يف ّ
افُاهن  ...وهُذا ـان اإلٕسان يف افًٓد افَديم أجو ًا يًسف بخىاياه ,بل اجلامظة أجو ًا تًسف بخىٔتٓا إن ـإت اخلىٔة مجاظٔة.
ِ
ٍه,
فَد وردت ٕهٔحة يف شٍر إمثال« :من يُتم خىاياه ومن ُي ّ
َر هبا ويسـٓا ُيرحمش (أم  .)13 : 28ؾِم ُيذـر ُهْا أنَّه يًسف يف ِّ
بل ؿالُ :يَر هبا فُي ٓ يُتّٓاَّ ,
َر هبا
ٕن اإلؿرار هو باإلؾهاح بافُالم ,أي ُيامرس آظساف بٖن يذـرها ويًسف هبا «ومن ُي ّ
ويسـٓا ُيرحمش  ...إذ ًا ٓ يٍُي أنه يسك اخلىٔة ,وفُن أجو ًا أن يًسف هبا .وجاء يف شٍر ينوع بن شراخ ٓ« :تستحي أن تًسف
بخىاياكش (شراخ  .)31 : 4يًتز افبًض من افزوتستإت َّ
أن شٍر ينوع بن شرا خ من إشٍار افَإؤٕة افثإٔة ,فُن ٓ يستىٔع
أن هذا افسٍر يّل ٕوظ ًا من افتًَِّٔم افّْاؾع  ...ؾًْد ؿوفه ٓ« :تستحي أن تًسف بخىاياكش َّ
أحد مْٓم إُٕار َّ
اجلو
ؾ٘ن هذا يدُ ّل ظع ّ
افذي ـان ئًش ؾٔه ينوع بن شراخ ظْدما ـتب هذه افًبارة ,شواء اظسف افزوتستإت هبذه إشٍار َّأَّنا ؿإؤٕة أوػ أو ثإٔة ,فُن
افسٍر].
اجلو هو ّ
يف ـل إحوال ـان هذا ّ
اجلو ادُحٔط بٔنوع بن شراخ يف احلٔاة افدِّ ئْة وؿت ـتابته هلذا ِّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .138ما مًْي افًبارة افتي ؿاهلا افسٔد
ٌٍين خىٖ أية افتي ؿاهلا افسٔد ادسٔح
ادسٔحٓ« :تدظوا فُم أب ًا ظع إرضش ؟ اجلواب ٓ :يًسف افزوتستإت بافُْٓوتُ ,م ِّ
افر ُشل آثْي ظؼ« :وٓ تدظوا فُم أب ًا ظذ إرض َّ
ٕن أباـم واحد افذي يف افسّواتش (مت ].)9 : 23
فتالمٔذه ُّ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .96ما هو ؿرار افُْٔسة افَبىٔة بنٖن
ضائٍتي إدؾْتست ُ
ؿرر ادجّع ادَُدَّ س فُْٔستْا افَبىٔة إرثوذـسٔة رشّٔ ًا ,برئاشة صاحب افَداشة
وص ُٓود َهيْ َوه ؟ اجلواب :فَد َّ
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افبابا صْودة افثافث ,يف جِسته ادًَُْدة يف يوم افسبت  17يؤٕو شْة 1989م« ,اظتبار َّ
افسبتٔغ ُ
وص ُٓود َهيْ َوه ُمها ضوائف
أن
ضائٍتي َّ
ّ
اخلاصة هبم ,مع افتَّحذير من ُح ُوور اجتامظاهتم ,أو
ؽر مسٔحٔةًٕ ٓ ,سف هبم ـّسٔحٔغ ,وٓ ًٕسف بسمجات افُتاب ادَدس
َّ
دخوهلم بٔوت إؿباط إرثوذـس ,مثِٓم يف ذفك مثل شائر اهلراضَة وادُبتدظغش].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .85من ُهم مجاظة ُص ُٓود َهيْ َوه ؟
أصخاص ُياوفون
اجلوابُ :ص ُٓود هيوه ُهم مجاظة من أخىر اجلَّامظات افتي َتْ ِْسب ٍٕسٓا إػ ادسٔحٔة ,وهي فٔست ـذفك ,أي َّأَّنم
ٌ
وـَّٖنم مسٔحٔون ,وفَُّْٓم يف احلََٔة أؿرب إػ افدِّ يإة افٔٓودية من افدِّ يإة ادسٔحٔة حٔث ينسـون مع
إٓدشاس بغ ادسٔحٔغ
َّ
افروح اف َُدُ س ,وٓ يٗمْون باف ّثا ُفوث
افسبتُ .
وهم ُيُْرون أخوهٔة افسٔد ادسٔح ,وـذفك ُيُْرون أخوهٔة ُّ
افٔٓود يف تَديس يوم َّ
اف َُدُّ وس].
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .93ؾٔم تنسك مجاظة ُص ُٓود َهيْ َوه مع
افٔٓود من ظَائد ؟ اجلوابُ :ص ُٓود هيوه يف احلََٔة أؿرب إػ افدِّ يإة افٔٓودية من افدِّ يإة ادسٔحٔة )1( .ؾٓم ينسـون مً ًا يف تَديس
افهدُّ وؿٔغ من افٔٓود يف ظدم إيامَّنم
وهم يتٍََّون مً ًا يف إُٕار أخوهٔة افسٔد ادسٔحُ )3( .
افسبتُ )2( .
وهم ينسـون مع ضائٍة ِّ
يوم َّ
افهدُّ وؿٔغ ٓ يٗمْون بَٔامة إموات مجًٔ ًا ظع
بافَٔامة بافْسبة فألذار ,وبافتايل ظدم وجود ديْوٕة أبدية فألذار ,ؾىائٍة ِّ
اإلضالق ,وبٍْاء إرواح].
افسبتٔغ
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .94من ُهم مجاظة إدؾْتست َّ
افسابعش ,ؾُِّة أدؾْت  Adventتًْي جميء .وبافتّايل َّ
ؾ٘ن أدؾْتست
فسبتٔغش هو «جمٔئٔو افٔوم ّ
؟ اجلواب :مًْي ظبارة «إدؾْتست ا َّ
افرشّي :جمٔئٔون افٔوم افسابع ( .)Seventh–Day Adventistsوؿد بدأت
 Adventistsتًْي «جمٔئٔونش ,وفذفك ؾاشّٓم َّ
ِ
وتم تسجِٔٓا رشّٔ ًا ُهْاك شْة 1861م ,وؿد دخِوا إيل مك شْة 1932م
هذه اف ّىائٍة يف افوٓيات ا ُدتَّحدة إمرئُة شْة 1831مّ ,
وهم فٔسوا ـذفك].
ظع َّأَّنم مسٔحٔونُ ,
إنبا بٔنوي :مائة شٗال وجواب يف افًَٔدة ادسٔحٔة إرثوذـسٔة ,دار ٕوبار فِىباظة  -ص ـ[ .96 ,95ما هي أصٓر بِدَ ع إدؾْتست
ِ
ٕهه« :يٗمْون َّ
أن افسٔد
؟ اجلواب :ورد يف جم َِّة افُرازة يف ظدد ٕ 28وؾّز 1992م ,بَِم ؿداشة افبابا صْودة ظن هذا إمر ما ّ
ِ
ادسٔح هو ادالك مٔخائٔل .ويٗمْون َّ
افرب) .ويٗمْون أ َّن
افروح اف َُدُ س (ٕائب ُجْد َّ
أن افسٔد ادسٔح ُوفدَ باخلىٔئة إصِٔة .و ُيِ َِّبون ُّ
افرب بدًٓ من إحد .وٓ يٗمْون ُ
افروح اإلٕسإٔة .ويٗمْون بثالث جمٔئات فِسٔد ادسٔح .ويٗمْون بادُِوت
بخ ُِود ُّ
افسبت هو يوم َّ
َّ
إريضَّ ,
افسامء شوف ٓ تُون فِبؼ .ويٗمْون بٍْاء إذار ٓ بًذاهبم .وٓ يٗمْون بافُْٓوت وٓ َّ
بافنٍاظة وٓ بافُثر من
وأن َّ
افذبٔحة افوثْٔة .ويًتَدون َّ
بافرجوع إيل مٗفٍاهتم ٕجد َّأَّنمُ :هيامجون ظَٔدة إؾخرشتٔا ,و ُيِ َِّوبْٓا َّ
أن «إيِغ
أٍار افُْٔسةش .وأجو ًا ُّ
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بافرؽم مّا يف ـتاباهتا من أخىاء ظَائدية وظِّٔة واَحة .ويًتَدون َّ
افرجاء يف ؿٔامته
أن افسٔد ادسٔح ؿد ؾَد َّ
هوايتش ٕبِ َّٔة ورشوفةَّ ,
افهِٔب وؾوؿه].
ويف ؿبول أب فذبٔحته ,وإٍهل ظن أب وشَط يف افٖٔس أثْاء أمه ؿبل َّ

يف ِ
اخلتام ......
اهلل َظ َِ ِٔه َو َش َِّم
ٕسٖل اهلل أن يتَ َّبل هذا اف ًَ َّل ,وأن يُون خافه ًا فوجٓه تًاػُ ,متَّبًغ ؾٔه هدي ٕبْٔا ُمّد َص َّذ ُ
شاهم مًْا بدظُم دناريًْا افدَّ ظوية ,احلساب اجلاري جلًّٔة شخاء فِخدمات آجتامظٔة برؿم ( ,)873179ببْك آشتثامر
افًريب ,ؾرع مديْة ٕك ,افَاهرة ,مجٓورية مك افًربٔة

دزيد من افتَّواصل:
 صٍحة اجلًّٔة ظذ افٍٔسبوك www.facebook.com/sa5aaa
 ادُؼف افًام جلًّٔة شخاءُ ,مّد صاهغ 88281885654287
دوٕة تَرير http://tqrir.wordpress.com
 تابع ادزيد من أظامفْا ظذ ُم َّ
تتم افهاحلات
احلّد هلل افذي بًّْته ّ
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