م ْؼوع ظ ِ
َصر اف ُؽتُب
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[]1

َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر
افت ُّ

╝
احلؿد هلل رب افعادغ ,كحؿده محد َّ
افشاـريـ ,وكستعغ بف ,وهق ادُعغ

ِ
َمـ ـ ْـش ـ ـ ُـروع َظـ ــصـ ــر اف ـ ـ ُؽ ـ ـ ُت ـ ــب
َشا ـَة
َ َ

مجعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة

َشـة جمؿقظة ٓباز افدَّ وفقة

ُخالصة ـتاب:

ِ
ُّ
افؼديس ـرفس افؽبر
جسد اإلهلل ذم َت ْعؾقؿ ِّ
اف َّت ُّ
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[]2

َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر
افت ُّ

الحظ ذم ُمعظؿ هذه
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .24 ,23واد ُ َ
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
أن اجلقهر اإلهلل ُُم َّثؾ ؾقفا بقاشطة افـار .ؾافـار رمز ُمـاشب جلقهر اهلل :إكَّـا كعؾؿ َّ
افتَّشبقفات َّ
أن ضبقعة اهلل هل ادحبة «اهلل حمبة»,
افرب» (كش  :)6 : 8فذفؽ ؿقؾ أيض ًا َّ
َّ
أن «إهلـا كار آـؾة»
وأن هذه ادحبة ُم ِّ
تلججة ـافـار «ادحبة ؿقية ـادقت  ...هلقبفا هلقب َف َظك َّ
تلججة افتل هل أؿقى مـ ّ
ـؾ يشء شقاها].
(ظب  .)29 : 12وفذفؽ ؾؿـ ادُـاشب جد ًا أن ُير َمز جلقهر افالهقت بقاشطة افـار اد ُ ِّ
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -صـ[ .3ظـدما َظ َج َز اإلكسان أن حيقا مع
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
ِ
ْضة اهلل ,تـازل اهلل ذم ِمؾء افدُّ ُهقر ,وجاء إفقـا
اهلل ,إذ َظ َج َز ظـ حػظ افقصقةَ ,
وش َؼ َط ذم ادُخافػة وافتَّعدِّ ي ,و ُض ِر َح خارج ًا ظـ َح ْ َ
َّجسد وهذا هق مقالد ادسقح «ظامكقئقؾ» افذي تػسره اهلل معـا].
فقحقا معـا .هذا هق افت ُّ
َّجسد اإلهلل
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـَّ [ .22أوًٓ :ـقػقة افت ُّ
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
ه ٌي بصػة مطؾؼة
افػائؼ افقصػ :ـثرا ً ما َيـْ َعت افؼدِّ يس ـر ُّفس افت ُّ
َّجسد اإلهلل بلنَّف :ؾائؼ افقصػ ِّ ,
هي وؾائؼ افعؼؾ
ُ ٓ ,يـْ َطؼ بف  ,يػقق افعؼؾ ِّ ,
افن اإلهلل َّ -
وإٓ ؾؽقػ كممـ بف ؟
 .وهق ٓ يؼصد بذفؽ أن يـفقـا ظـ معرؾة حؼقؼة هذا ِّ
آِّتاد ظؿقؼة حؼ ًا وؾائؼة افقصػ وؾائؼة ددارــا .ؾؿـ اجلفافة افتّامة أن ك ِ
إن ـقػقة ِّ
بؾ هق يـفقـا ظـ إخضاظف فؾػحص افعؼعَّ « :
ُخض َع
َّ
درك بافعؼؾ .أم فست تعؾؿ َّ
افن افعؿقؼ يـبغل أن
أن ذفؽ ِّ
فؾبحث (افعؼع) ما يػقق افعؼؾ ,وأن كُحاول أن كُدرك بعؼقفـا افذي ٓ ُي َ
افسمال اجلاهؾ "ـقػ ُيؿؽـ أن يؽقن هذا ؟" ,ؾنكَّـا كسـف فـقؼقديؿقس وأمثافف .وأ َّما كحـ ؾنكَّـا كؼبؾ
ُيع َبدَ بنيامن بال ؾحص ؟ وأ َّما ُّ
بدون تر ُّدد أؿقال روح اهلل وكثؼ َّ
دمسد آبـ
أن ادسقح افؼائؾ" :احلؼ احلؼ أؿقل فؽؿ :إكَّـا كتؽ َّؾؿ بام كعؾؿ ,وكشفد بام رأيـا"( »...ذم ُّ
افقحقد ].)PG 57, 1217
افن
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .23 ,22ؾـحـ أمام هذا ِّ
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
اإلهلل افػائؼ افقصػ ,فقس فـا أن كػحصف ب ُع ُؼقفـا ,بؾ أن كممـ بف ب ُؼ ُؾقبـا ,وأن كعبده بلرواحـاَّ « :
إن ـقػقة افتّلنُّس ظؿقؼة حؼ ًا وؾائؼة
افقصػ وؾائؼة ددارــاَّ ,
افن افعؿقؼ افذي يػقق افعؼؾ يـبغل أن ُي ْع َبد بنيامن بدون افتقاء( ».ظـ اإليامن افؼقيؿ إػ
ؾنن هذا ِّ
ِ
ه ٓ يستطقع ؾؽر اإلكسان أن ُي ِ
سز ؽقره ,وٓ أي
ثقئقدوشققس« .)PG 76, 1165 .23 :بليّة ـقػقة يصر جسد َّ
افرب ُحمقق ًا ؟ هذا ّ
عز ظـف ,وفؽـَّف جدير بلن ُي ْع َبد ذم صؿت وإيامن» (تػسر يقحـا ].)PG 73, 604 D .64 : 6
فسان أن ُي ِّ
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .29وهؽذا َّ
ؾنن جسد ادسقح ؿد
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
يتحقل ظـ ـقكف جسد ًا بؼي ًا ُمساوي ًا ٕجسادكا متام ًا ذم ّ
اؽتـك بؿجد افالهقت ِّ
ـؾ يشء ما خال
احلال ؾقف وصار جمقد ًا ُ
وحمقق ًا ,ؽر أنَّف مل َّ
ُعز بدرجات ُمتػاوتة ظـ حؼقؼة ِّ
اخلطقة وحدها ! َّ
تؿ بغ افالهقت وافـاشقت ذم
افسابؼة ت ِّ
آِّتاد إؿـقمل افذي ّ
إن مجقع افتَّشبقفات ّ
افنية ظـ هذا ِّ
ادسقح افقاحد .ؽر َّ
افرؽؿ مـ
آِّتاد افػائؼ افقصػ افذي ظذ َّ
أن افؼدِّ يس ـر ُّفس ٓ يؼصد بذفؽ أن يرؾع ضابع ِّ ّ
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[]3

َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر
افت ُّ

ّ
افن افػائؼ ظذ مدارــا افذي ٓ يستطقع ؾِؽر اإلكسان أن يسز ؽقره« .كحـ كؼقل َّ
إن ـؾؿة اهلل
ـؾ هذه افتَّشبقفات يبؼك ظذ ُمستقى ِّ
أن ـقػقة هذا ِّ
آِّتاد تػقق ّ
ؿد َّاِّتد بطبقعتـا ,ؽر َّ
ـؾ ؾِؽر بؼي .ؾفل ختتؾػ ظـ ـا َّؾة افتَّشبقفات افتل ؿدَّ مـاها حتك أن ,بؾ هل
وـؾ وصػ ,وفقس أحد مـ افؽائـات يعرف حؼقؼتفا َّإٓ ذاك افذي هق وحده ظامل ّ
ـؾ تعبر ّ
تػقق ّ
دمسد آبـ
بؽؾ يشء» (تعافقؿ ذم ُّ
افقحقدَّ « .)PG 75, 1375 – 1378 A .
اخلاص بافؽقػقة افتل هق وحده يعؾؿفا»].
وحد بذاتف جسده
ّ
إن افؽؾؿة ادُحقل َّ
َّجسد اإلهلل ؿد
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .45إذن ,ؽاية افت ُّ
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
ِ
عز ظـف بـ « ِمؾء
بؾغت ذروهتا يقم اخلؿسغ ,حقـام صار افؽ ُّؾ ذم ادسقح «مؾء افذي يؿأل افؽ ُّؾ» (أف  ,)23 : 1ؾاجلسد اإلهلل اد ُ َّ
افالهقت جسدي ًا»ِِ ,صكا ُمـذ يقم اخلؿسغ «ُمؾقئغ ؾقف» .فؼد َّاِّتد ادسقح بافؽـقسة ؾاـتسبت افؽـقسة ّ
ـؾ ما فؾؿسقح ,فؼد صار
وـؿؾ ذم افع ّؾقة ما بدئ بف ذم بقت حلؿ .فؼد ُوفِدَ ادسقح ذم بقت حلؿ ,فتُق َفد افؽـقسة ذم افع ّؾقة].
َّ
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .11أ َّما أن ؾفق ذا اهلل كػسف يليت
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
إفقـا ُيعاَشكا ويتق َّددكا ويؾبس أوعػ ما ؾقـا ,وهق جسدكا ,فؼد اكعؽس افقوع متام ًا ,مل كعد ُمفدَّ ديـ باخلروج مـ حْضتف أبد ًا ,وبلي
حال مـ إحقال ,ؾفق كػسف افذي أتك إفقـا راوق ًا بـا وكحـ ذم حضقض مقتـا و ُذ ِّفـا وخطاياكا ٓ ,فؽل يعقش معـا ـصديؼ مع
صديؼ ,ـام ـان آدم مع اهلل ,بؾ جاء راوق ًا أن حيؿؾ ثِ َؼؾ بؼيتـا ؾقف ,وؿد َّاِّتد بؾحؿـا ِ
وظظامـا ,ؾصار ِمـّا ِ
وِصكا مـف ,حيقا ؾقـا وكحـ
كحقا ؾقف ٓ .كستطقع أن كخرج ظـف إذ ؿد وفِدكا مـف ,وِصكا «مـ حلؿف ِ
وظظامف» (أف  ,)31 : 5وارثغ ؾقف ومعف ,وٓ هق يستطقع أن
ُ
َّ
َب روحف اف ُؼدُّ وس ذم ُؿ ُؾقبـا فؽل كحقا ٓ ,بلرواحـا ؾقام بعد ,بؾ كحقا بروحف ,أو
وشؽ َ
افسامءَ ,
يتخذ ظـّا ,ؾؼد َر َؾ َع بؼيتـا معف إػ َّ
باحلري ,بقـام حيقا هق ؾقـا ُهـا ظذ إرض جيؾس بجسدكا ظـ يؿغ افعظؿة ذم إظايل صػقع ًا ووامـ ًا خلالصـا إػ إبد].
ّ
بافرؽؿ مـ َّ
أن اجلسد
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .11وفؽـ َّ
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
غر صؽؾ جسد
مدظق فؾؼقامة فقؽقن ذم افدَّ هر أيت َشيؽ ًا هق أخر ذم جمد ادسقح ,آخذ ًا ب ُؼ َّقة افؼقامة صقرة خافؼف وهباءهٕ« :نَّف ش ُق ِّ
ُص افدَّ هر ,ؾال رجاء فـا
تقاوعـا فقؽقن ظذ صقرة جسد جمده» (ذم  :)21 : 3أؿقل,
وبافرؽؿ مـ هذا افقظد افقؼقـلَّ ,إٓ أنَّف ؾقام خي ّ
َّ
افسابقة وٓ ضائؾ مـ ورائفا ,ؾاف ُؼقة اإلهلقة وادجد وافؽرامة واحلقاة إبدية ّ ِ
ذم أجسادكا ُّ
افروح اف ُؼدُ س هل فإلكسان
َّ
وـؾ هبات ُّ
ِ
وافروح خؾؼ ًا ـام ً
ال ؽر مـظقر ,وهق
اجلديد ؾقـا أن ؽر ادـظقر ,روح اإلكسان اخلػل افذي ُخؾ َؼ فـا ُجمدَّ د ًا ذم ادعؿقدية مـ املاء ُّ
باحلري فؽل
كصقبـا ؽر اف ّظاهر ,ادحػقظ فـا بـعؿة اهلل افؽؾؿة ,بروحف ,فقس ؾؼط فؽل كحقا كحـ باجلسد معف ظـ ُؿرب مثؾ آدم ,بؾ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبن اجلسد وافدم اإلهلقغ ,فـصر واحد ًا ؾقف].
يتَّحد هق بـا وكحـ كتَّحد بف ُمـذ أن ُّ
بن اإليامن وافؽؾؿةّ ,
بافروح ّ
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َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر
افت ُّ

َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .13 ,12بـقية جديدة فإلكسان ذم
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
ظفر بعد ماذا شـؽقن ,وفؽـ كعؾؿ
اهلل أؿقى مـ بـقيتـا ٔدم :يؼقل يقحـا افرشقل ممـِّد ًاُّ « :أُّيا إحباء ,أن كحـ أوٓد اهلل ,ومل ُي َ
أنَّف إذا ُأ ِ
طفر كؽقن مثؾفٕ ,نَّـا شـراه ـام هق» (ا يق  .)2 : 3هذا افؼقل فققحـا افرشقل ها ّم جد ًا وخطر فؾغاية ,ؾفذا يدظقكا ّ
بؽؾ ثِؼة أن
كرتؽز ظذ إيامن واثؼ وثقؼ ٓ يتزظزع أنَّـا أن أوٓد اهلل ,ـام يؼقل افرشقل يقحـاُّ « :أُّيا إحباء ,أن كحـ أوٓد اهلل» .هذه أول
بتجسد ابـ اهلل افؽؾؿة ,أي ادسقح ,ومقالده ذم بقت حلؿ .ؾألنَّف ابـ اهلل ,وٕنَّف أخذ ِمـّا
حؼقؼة مسقحقة ,وأظظؿ هبة ؿد صارت فـا
ُّ
ال َّ
واِّتد بف ِّاِّتاد ًا أؿـقمق ًا دائامً وأبدي ًا ,أصبحت افبؼية ـ ّؾفا ُمتبـَّاه ذم ادسقح اهلل ,أي صار اإلكسان ّ
فـػسف جسد ًا بؼي ًا ـام ً
بؽؾ ـقاكف
بتجسد ابـ اهلل ومقالده بؼي ًا ـنكسان وهق اهلل ,دخؾ اإلكسان ُد ُخقًٓ حاشامً و َم ِفقب ًا,
مرة أخرى أؿقل,
ُّ
اجلسدي ابـ ًا هلل ذم ادسقحَّ .
ِ
افنان افؾذان ُّيبان هذه افبـقية هلل ,أي
افروح اف ُؼدُ س ُ
بن ٓ ُيـطؼ بف ,ذم بـقية هلل ؽر ُمـػصؾة وؽر مائتة ,أ َّما ادعؿقدية ومسحة ُّ
ؾفام ِّ ّ
ّ
خاص ؿائؿ بذاتف ,ضِػ ً
ظامة ,أي افبـقية هلل افتل
ُّيبان ـؾ صخص
ّ
افعامة اف ُعظؿك ,افتل صارت فإلكسان َّ
ال ـان أو رجالً ,هذه اهلبة َّ
بتجسده].
صارت فـا مجقع ًا ذم ادسقح
ُّ
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .37 ,36ادسقح صار ابـ ًا فإلكسان
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
فؽل كصر كحـ أبـاء هلل :فؼد رأيـا افؼدِّ يس ـر ُّفس يمـِّد َّ
بافروح اف ُؼدُ س « ِؽـَك
َّجسد افقحقدة هل أن كستؿدَّ مـ ادسقح ُّ
أن ؽاية افت ُّ
افتَّبـِّل» ,وأن ها هق يب ْؾقر هذه ِ
حمؽَؿة ِصحية بديعة ذم اختصارها وووقحفا« :ابـ اهلل صار إكساك ًا فؽل يصر
افػؽرة ذم ِظبارة ُ ْ
َُ
افـاس ؾقف وبقاشطتف أبـا ًء هلل بافتَّبـِّل» (تػسر يقحـا  .)PG 74, 70 .1 : 12ظذ َّ
ؽرره افؼدِّ يس
أن هذا ادبدأ افقاوح افذي ـثرا ً ما ُي ِّ
ـر ُّفس ِ
بص َقغ ُخمتؾػة ٓ ,يـبع مـ ؾراغ ,بؾ هق ُجم َّرد تقوقح و َب ْؾ َقرة فمية افتل ؿاهلا بقفس افرشقل« :أرشؾ اهلل ابـف مقفقد ًا مـ امرأة
ِ
عز ظـ هذا ادبدأ بعبارات جديدة ذم مجقع ـتاباتف« :فؼد َو َو َع كػسف
 ...فــال افتَّبـِّل» (ؽؾ  .)5 : 4ويؾ ّذ فؾؼدِّ يس ـر ُّفس أن يعقد و ُي ِّ
افرب وهق آبـ ,فؽل
فؽل يرؾع إػ ِر ْؾ َعتِ ِف
َّ
اخلاصة ما هق ووقع بحسب اف َّطبقعة ,و َفبِ َس صقرة افعبد ,مع ـقكف بحسب اف َّطبقعة هق َّ

اخلاص ,ؾؼد صار ِمثؾـا ,أي إكساك ًا ,فؽل جيعؾـا ِمثؾف ,أي أبـا ًء,
جيعؾ افذي هق ظبد باف َّطبقعة َشيؽ ًا ذم جمد افتَّبـِّل افذي ُيشبف جمده
ّ

وهؽذا َ
خاصة ما هق فـا ,وأظطاكا ظقو ًا ظـف ما هق فف» (تػسر يقحـا « .)PG 74, 700 AB .17 : 21ؾؽنهل ,هق آبـ
أخ َذ فـػسف َّ
افقحقد  ,ؽر أنَّف هق كػسف ـنكسان ,مـ حقث ِّ
آِّتاد افتَّدبري ,ؿد صار ابـ ًا بِؽرا ً  بغ إخقة
دمسد آبـ افقحقد  .PG 75, 1229 Bاكظر أيض ًا تػسر فقؿا : 2
ـثريـ ,أي بقــا كحـ ,فـصر كحـ ؾقف وبقاشطتف أبـا ًء اهلل» (ذم ُّ
« .)PG 72, 485 B .7وهق اإلهل وابـ اهلل مـ ؿبؾ افدُّ ُهقر ,يؼقل ظـف أب (ذم مز  )27 : 2أنَّف ؿد َو َفدَ ه افققم ,وذفؽ فؽل يؼبؾـا
كحـ ؾقف بافتَّبـِّلَّ ,
ٕن افبؼية ُـ ّؾفا ـاكت ذم ادسقح ( ُمـذ حلظة مقالده) مـ حقث أنَّف صار إكساك ًا» (تػسر يقحـا PG 73, .39 : 7
].)753 B
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َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر
افت ُّ

َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ«[ .38إكَّـا كؼقل َّ
إن اجلسد اإلهلل
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
افروح ذم بطـ افعذراء بطريؼة ٓ ُيـطؼ هبا .ؾبِؽر افؼدِّ يسغ  مل يؽـ ُحمتاج ًا إػ زرع بؼ (ف ُققفد بف) ٕنَّف
ُحبِ َؾ بف مـ ُّ
بافروح ,افذيـ ؿقؾ ظـفؿ َّأَّنؿ " ُوفِدوا ٓ ,مـ دم ,وٓ مـ مشقئة جسد ,وٓ
هق كػسف ـان باـقرة  افذيـ ُيق َفدون مـ اهلل ُّ
مـ مشقئة رجؾ ,فؽـ مـ اهلل"( ».تػسر فقؿا  .)PG 72, 500 BC .22 : 2ؾؿقالد ادسقح ؿد صار «باـقرة»  دقالد
ِ
افروح اف ُؼدُ س .ذفؽ فـرتؼل كحـ
افروح اف ُؼدُ س« .ؾؼد صار هق بصػتف إول  مقفقد ًا مـ ُّ
افبؼية ُـ ّؾفا مـ اهلل بقاشطة ُّ
افروح» (ادسقح واحد.
أيض ًا إػ مقالد جديد روحل ٓ" ,مـ دم ,وٓ مـ مشقئة جسد ,وٓ مـ مشقئة رجؾ ,فؽـ مـ اهلل" بقاشطة ُّ
ِ
فؽل ُحي ِّرركا
دمسده« :ؾنكَّف هلذه افغاية ؿد صار مثؾـاّ ,
افروحل افذي فـا هق ؽاية مقالد ادسقح وهق ؽاية ُّ
 .)PG 75, 1272ؾفذا ادقالد ُّ
وجيعؾـا إخقة فف .ؾافؽؾؿة افذي مـ اهلل أب ؿد صار معـا مقفقد ًا بحسب اجلسد ,فؽل كستطقع كحـ أيض ًا أن كغتـل بافقٓدة افتل مـ
باحلري إػ ما هق ؾقق اف َّطبقعة ,ؾـُد َظك أوٓد ًا هلل بافـِّعؿةٕ ,نَّف ؿد جعؾ
كتحقل
ّ
بافروح اف ُؼدُ س ,ؾال كُد َظك بعد أوٓد ًا فؾجسد ,بؾ َّ
اهلل ُّ
وباحلؼ ابـ اهلل افقحقد» (ودّ كسطقر ].)PG 76, 125 .2 : 3
كػسف ـقاحد ِمـّا ,ذاك افذي هق وحده باف َّطبقعة
ّ
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .15ـام ذم بساضة وؾؼر ُمذهؾ أخذ
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
مرة أخرى أنَّف بؼدر ُمعجزة مقالد ابـ اهلل ذم بقت حلؿ ,وـقػ
ـرر َّ
ثؿ أظقد و ُأ ِّ
صؽؾـا ,هؽذا أيض ًا ذم بساضة وؾؼر ُمذهؾ أخذكا صؽؾفّ :
ؿد صار ذم بؼية وعقػة ُمستض َع َػة مثؾـا ذم ّ
ـؾ يشء ,ببساضة وؾؼر وهدوء ُمذهؾ ٓ يتـاشب طاهره ّ
ؿط مع حؼقؼة جقهره ,هؽذا
افروح اف ُؼدُ س ذم جرن
افسامء ,مـ ؾقق ,باملاء ومـ ُّ
يتؿ مقالد اإلكسان مـ اهلل ,مـ َّ
وظذ كػس ادُستقى مـ اإلظجاز ادُذهؾ ّ
ادعؿقدية ,بـػس افبساضة ادُذهؾة وافػؼر ادُذهؾ افذي طاهره ٓ يتـاشب مع حؼقؼة جقهره].
َّجسد أـؿؾ اهلل وظده
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .18 ,17بافت ُّ
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
إول «كخؾؼ اإلكسان ظذ صقرتـا ـشبفـا» :يا أح ّبائلُ ,أن ِّبف ذهـؽؿ َّ
خيتص
أن رجاء افعقدة إػ اهلل افذي كتؽ َّؾؿ ظـف ,فقس هق رجاء
ّ
تؿ
ؿائؿ
ودائؿ فـا ,وؿد ّ
ٌ
دمسد ذم حلؿـا ودمـا ,وهق ٌ
حل بحقاة ادسقح افذي َّ
كتقشؾف وكتؿـّاه بدُ ُمقع وخقف ,بؾ هق رجاء ّ
بادُستؼبؾَّ ,
بؼقام ادسقحَّ .
ؾض ِؿ َـ فـا مقالد ًا مـ اهلل جماك ًا ,وحقاة مع اهلل إػ إبد ,بال اكزظاج وٓ خقف ـافذي أجراه
ٕن ادسقح ُوفِدَ ؾقـا وؿام بـاَ ,
ٍ
ـلهؾ ذم بقت اهللٕ ,نَّف ؿد
ذم كػسف مـ جفتـا .ؾـحـ ذم ادسقح ادقفقد ذم بقت حلؿ ؿد ُح ِسبـا ذم احلال وإػ إبد أنسباء بؾ أؿرباء
صار فـا بِؽرا ً بغ إخقة ,وصار ُمشاهب ًا فـا ذم ّ
وبافصؾقب واجلسد وافدم ِِصكا ٓ أؿرباء وحسب ,بؾ ُمتَّحديـ بف ـلظضاء ذم
ـؾ يشء,
َّ
وافشبفَّ ,
افصقرة َّ
افصقرة َّ
وافشبف ـؼصد اهلل ُمـذ
إن حقاتـا مع اهلل ؿد صارت ذم احلؼقؼة حقاة ذم اهللُ ,مؽتؿؾة ُّ
اجلسد ظقـف ,فـا كػس ُّ
كسجاه ـلنَّف بعقد ظـّا ,بؾ كحقاهَّ ,
ٕن ادسقح وروح ادسقح ؾقـا ,وؿد صؽَّؾ حقاتـا
افبدء متام ًا ,بقاشطة ادسقح .هذا رجاء ظظقؿ ٓ ّ
بافػعؾ فـؽقن ظذ صؽؾف ,وافذي ؿدَّ مف فـا اهلل ذم ابـف فـ يـزظف ِمـّا ؿط].
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َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر
افت ُّ

َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـِّ [ .16
آِّتاد إؿـقمل افقثقؼ بغ
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
افالهقت وافـاشقت ذم ادسقحَ ,و ِؿ َـ فـا وجقد ًا وحقاة أبدية مع اهلل بال هتديد ! فقس ـام ـان حيقا آدم ؿديامً ِّتت هتديد افقصقة
ِ
أن هذا ِّ
تؿ ِّ
دمسد ادسقح ومقالده ,وضاملا َّ
آِّتاد ؽر ؿابؾ
آِّتاد بغ اهلل وجسد اإلكسان ذم ُّ
باحلرمان واف َّطرد وادقت ,بؾ إكَّف ضاملا ؿد ّ
بتجسده ومقالده ذم ظادـا ,ومـ حلؿـا ودمـا ,ظفد ًا أبدي ًا أن كحقا مع اهلل,
فالكػصال أبد ًا وبلي حال مـ إحقال ,هؽذا وؿـ ادسقح
ُّ
أو باحلري حيقا اهلل معـا بال أي هتديدٕ ,نَّف هق هق افذي أتك إفقـا مت ِ
ظز ظؾقـا واشتحال
َّحد ًا بـا بروحف ذم صخص يسقع ادسقح ,ظـدما َّ
ُ
اشتحافة أبدية أن كذهب إفقف بلجسادكا ُّ
َّجسد و ُؿ َّقة مقالد ادسقح «ظامكقئقؾ» ,أي اهلل معـا !]
افسابقة .هذا هق تػسر افت ُّ
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـُ [ .21يعت ََز افؼدِّ يس ـر ُّفس أظؿؼ
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
ِ
ِ
اهتؿ بافدِّ ؾاع ظـ حؼقؼة « ِّ
آِّتاد افػائؼ
مـ َ
َّجسد اإلهلل .وفذفؽ ؾفق أـثر َمـ ّ
ه افت ُّ
تػاظؾ بافؼ َقؿ ُّ
افروحقة افػائؼة ادُذخرة ذم ّ
افروحل شقاء ذم ـتاباتف افتَّػسرية,
تؿ بغ افالهقت وافـاشقت ذم صخص ادسقح .ؾفذه احلؼقؼة مت َّؾؽت ظذ تػؽره ُّ
افقصػ» افذي ّ
أن ِّ
افروحل َّ
تؿ ذم ادسقح
آِّتاد إؿـقمل افذي ّ
وافسبب ذم ذفؽ أنَّف تق َّؼـ ذم ُظؿؼ ـقاكف ُّ
افروحقةَّ ,
َشوحف فؾعؼقدة ,أو ذم ـتاباتف ُّ
أو ذم ُ ُ
هق «بداية ووشقؾة ِّاِّتادكا باهلل» ,وهق « ُح ُؾقل اف ُّؾقؽقس  -افؽؾؿة  -ذم اجلؿقع بقاشطة افقاحد» ,وهق بداية ؿقام «افؽـقسة افتل هل
ِ
جسده» ,بؿعـك َّ
َّجسد اإلهلل افػائؼ افقصػ].
فن افت ُّ
أن افؽـقسة هل امتداد ّ
ؾح ُؾقل اف ُّؾقؽقس ذم هقؽؾ
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـُ [ .32
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
افرؽؿ مـ هذا افػرق بغ
جسده
ّ
اخلاص هق ُح ُؾقل ضبقعل و ُمطؾؼ ,وأ َّما ُح ُؾقفف ؾقـا ,ؾفق ُح ُؾقل كسبل ,وبافـِّعؿة وادُشارـة .وفؽـ ظذ َّ
هذيـ افـَّقظغ مـ احلُ ُؾقل ,ـثرا ً ما كجد افؼدِّ يس ـر ُّفس يربط بقـفام ُمب ِّقـ ًا َّ
يتؿ
أن احلُ ُؾقل إول هق إشاس وافقشقؾة افتل هبا ّ
ؾافن افذي َحدَ َ
ث ذم ادسقح هق بداية ووشقؾة ِّاِّتادكا باهلل ( »تػسر يقحـا : 17
احلُ ُؾقل افثاينِّ « :
« .)PG 74, 577 .21كظرا ً َّ
ٕن اف ُّؾقؽقس أخذ جسد ًا بؼي ًا فذفؽ صار داخؾـا ( »افؽـز ذم افثافقث .12
« .)PG 75, 204كحـ كؼبؾ داخؾـا ( )اف ُّؾقؽقس افذي مـ اهلل أب ,افذي صار إكساك ًا مـ أجؾـا,
ووفِدَ بحسب اجلسد مـ امرأة ,آخذ ًا مـفا
افن ,فؼد صار اف ُّؾقؽقس جسد ًاُ ,
احلل وادُحقل ,وفـبحث أن ـقػقة هذا ِّ
وهق اف ُّؾقؽقس ّ
جسده فؽل يت ِ
َّحد بِـا ِّاِّتاد ًا ٓ يؼبؾ آكػصال !» (تػسر فقؿا ].)PG 72, 908 – 909 .22 : 19
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـِّ [ .34 ,33اِّتاد افالهقت
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
أشاس ِّ
افسائدة ظـد افؼدِّ يس ـر ُّفس افتل يعقد إفقفا ذم مجقع ـتاباتف َّ
أن
بافـاشقت ذم ادسقح
ٌ
ِّٓتادكا كحـ باهلل :مـ ادبادئ افعؼائدية ّ
تؿ ذم ادسقح بغ افالهقت وافـاشقت هق أشاس ووشقؾة ِّ
ِّ
افسامقة ,يرتػع
افروحقة ّ
ِّٓتادكا كحـ باهلل .وهبذه افعؼقدة ُّ
آِّتاد افذي ّ
افؼدِّ يس ـر ُّفس مـ ُمستقى اجلدل افعؼائدي ذم افدِّ ؾاع ظـ ِّ
افنية ( )mysticalهلذا
آِّتاد إؿـقمل إػ ُمستقى اخلزة ُّ
افروحقة ِّ ّ
ِّ
ودمسد .ؾادسقح ؿد َو َّحد ذم كػسف افالهقت
آِّتاد افػائؼ افقصػ افذي هق افغاية افتل مـ أجؾفا جاء ادسقح ظذ إرض
َّ
قحدكا «بقاشطة كػسف» مع اهلل« :ؾفق ُيعتَز "واحد ًا مـ اثـغ" ,ؾفق ابـ
تصقرها» فؽل يستطقع بذفؽ أن ُي ِّ
بافـاشقت «بطريؼة ٓ ُيؿؽـ ُّ
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واحد ؿد اجتؿعت إفقف َّ
واِّتدت ؾقف ,ذم صخصف افقاحد ,بطريؼة ٓ تُقصػ وٓ تُػحص ,اف َّطبقعتان اإلهلقة وافبؼية ,فتؽقكا ِو ْحدَة
وو َّحد داخؾ كػسف َّ
افشقئغ
افسبب أيض ًا ُيعتَز هق افقشقط بغ اهلل وافـاسٕ ,نَّف ؿد َمج ََع َ
واحدة ,بطريؼة ٓ ُيؿؽـ ُّ
تصقرها .ؾؾفذا َّ
افؾذيـ ـاكا ُمتباظديـ جد ًا أحدمها ظـ أخر ,وافؾذيـ ـان يػصؾ بقـفام ُه َّقة ظظقؿة ,أظـل افالهقت وافـاشقت .ؾؼد أطفرمها
َّحدَ يـ ذم كػسف ,وبذفؽ ربطـا بقاشطة كػسف مع اهلل أبقف» (ذم اف ّثا ُفقث « .)PG 75, 692, 693 .1ؾفق مت ِ
ِ
ِ
َّحد (حرؾق ًا:
ُجمتؿ َع ْغ و ُمت ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
يتقشط هلا :ومـ جفة أخرى باهلل أب .ؾفق بطبقعتف إهل فؽقكف
ُمتداخؾ  )بآثـغ ,ؾفق مـ ج َفة ُمتَّحد بافبؼية افتل َّ
ابـ اهلل افقحقد ؽر ادُـػصؾ ظـ جقهر افذي وفده ,بؾ باحلري يستؿدّ وجقده مـ هذا اجلقهر ,ـام ُيعتَز أيض ًا مـ كػس هذا اجلقهر.
ومـ ِج َفة أخرى ؾفق ظقـف إكسان بصػتف ؿد صار جسد ًا ,جاظ ً
قحد باهلل ,بقاشطة كػسف ,ما ـان بحسب
ال كػسف ُمشاهب ًا فـا ,فؽل ُي ِّ
اف َّطبقعة ُمـػص ً
ال جد ًا ظـف» (تػسر يقحـا ].)PG 73, 429 B .46 : 4
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .36-34أي َّ
أن ادسقح هق بعقـف
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
قحد ذم كػسف اإلكسان مع اهلل ,ؾقُعطقـا إمؽاكقة ِّ
حيؾ ّ
آِّتاد باهلل .ؾفذا اجلسد اإلهلل افذي ؾقف ّ
ـؾ ِمؾء
إهل وإكسان واحد ,فؽل ُي ِّ
قحد بقاشطة كػسف وذم كػسف افبؼية مع اهلل .ؾؼد
افالهقت جسدي ًا ,هق باحلؼقؼة «حؾؼة افقصؾ»  بقــا وبغ اهلل« :إكَّف ُي ِّ
صار "حؾؼة وصؾ" ٕ ,نَّف جيؿع ذم كػسف اف َّطرؾغ افؾذيـ يسعقان مع ًا كحق افقحدة وادح َّبة (أي اهلل وافبؼية)» (تػسر
يقحـا  5 : 14و « .)PG74, 192 AB .6كحـ كت ِ
َّحد بأب بقاشطة ادسقح ـام بقشقط ,وـلنَّف هق "حؾؼة افقصؾ" 
افس ُؿق وبغ افـاشقت ,مـ حقث َّ
أن فف آثـغ ذم ـقاكف ,وـلنَّف جيؿع داخؾ كػسف افذيـ تباظدوا بؿثؾ هذا افؼدر,
بغ افالهقت افػائؼ ُّ
ٕنَّف مت ِ
َّحد مـ جفة باهلل أب ,كظرا ً ٕنَّف هق كػسف اهلل بحسب اف َّطبقعة ,ومـ جفة أخرى بافـاس ,كظرا ً ٕنَّف باحلؼقؼة صار إكساك ًا»
ُ
(تػسر يقحـا  .)PG 73, 1045 C .14 : 11وهذا اجلسد اإلهلل هق "إداة"  افتل هبا تتِ ّؿ ظؿؾقة ِّاِّتادكا باهلل (راجع:
تػسر يقحـا  .PG 74, 488 A .13 : 17وأيض ًا :تػسر فقؿا  .PG 72, 552. B .38 : 4وأيض ًا :تػسر فقؿا PG .19 : 22
ِ
ِ
ؾؿ ٌ
بارك هق هذا اجلسد اإلهلل ادُؿتؾِئ
ٕ ,).72, 909نَّـا حقـام كؼبؾف ؾقـا كصر ُمتَّحديـ بف بؿثؾ ما هق ُمتَّحد باف ُّؾقؽقس احلال ؾقفُ .
بؽ ُّؾ ِمؾء افالهقت جسدي ًا ,افذي بقاشطتف ِِصكا َُشـاء اف َّطبقعة اإلهلقةَّ ,
واِّتدكا باهلل ! «فؼد َو َّحد بـق ٍع ما ذم كػسف َّ
افشقئغ ادُػس َؿغ
جد ًا ظـ بعضفام بحسب اف َّطبقعة ,وادُتباظدَ يـ جد ًا ظـ أي دماكُس بقـفام (أي افالهقت وافـاشقت) ,حتك جيعؾ اإلكسان بذفؽ
ث ذم ادسقح هق بداية ِ
افروحِّ ,
ؾافن افذي َحدَ َ
واِّتادكا باهلل !» (تػسر يقحـا 21 : 17
َ
َشيؽ ًا فؾ َّطبقعة اإلهلقةِّ .
ووشق َؾة اصساــا ذم ُّ
و« .)PG 74, 557-560 .21وباإلمجاع ؿد ِِصكا أؿرباء هلل أب ( أي حرؾق ًاَُ :شـاء ذم جـسف ,أي َُشـاء ذم
ِ
ه ادسقح !» (تػسر يقحـا ].)PG 73, 869 C .37 : 8
ضبقعتف اإلهلقة) باجلسد افذي ذم ّ
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َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر
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َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .31 ,31افؽؾؿة ؿد َّ
حؾ ذم اجلؿقع
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
بقاشطة افقاحد .ـثرا ً ما يعتؿد افؼدِّ يس ـر ُّفس ظذ ؿقل يقحـا اإلكجقع« :وافؽؾؿة صار جسد ًا َّ
وحؾ ؾقـا» (يق َّ ,)14 : 1
(افشطر
افثاين مـ هذه أية هق ذم إصؾ افققكاين ,και εσκηνωσεν εν ημιν :حقث ادعـك ادباَش فعبارة « »εν ημινهق «ؾقـا»
وح ُؾقل افؽؾؿة ذم ّ
ػنها افؼدِّ يس ـر ُّفس ذم ّ
ـؾ واحد مـا:
دمسد افؽؾؿة ُ
وفقس «بقــا» ,وهبذا ادعـك ُي ِّ
ـؾ أؿقافف) ,فؽل يربط بغ ُّ
افن ! ؾافؽؾؿة ؿد َّ
«"افؽؾؿة صار جسد ًا َّ
حؾ ذم اجلؿقع بقاشطة افقاحد (يسقع)ٕ ,نَّف إذ ؿد اشتعؾـ افقاحد
وحؾ ؾقـا" ,ما أظؿؼ هذا ِّ
(يسقع) أنَّف ابـ اهلل ب ُؼ َّقة مـ جفة روح افؼداشة ,ؾفذه افؽرامة امتدَّ ت مـف إػ ـؾ جـس افبؼية ,حتك إكَّف بسبب افقاحد افذي ِمـّا
أدرـتـا كحـ أيض ًا أية افؼائؾة" :أنا ؿؾت إكَّؽؿ آلفة"( »...تػسر يقحـا  .)PG 73, 161 .14 : 1وذم تػسره إلكجقؾ متَّك يؼقل:
«ؾؼد َّ
سؿك «افؽـز ذم
حؾ ؾقـا ـؾؿة اهلل ,وجعؾ جسد افبؼية ًّ
خاصا فف» (تػسر م َّتك  .)PG 72, 401 B .18 : 11وذم ـتابف اد ُ َّ
اف ّثا ُفقث»« :فؼد َّ
اخلاصة» (افؽـز ذم اف ّثا ُفقث  .)PG 75, 364 C .21وذم
حؾ ؾقـا ـؾؿة اهلل ,فؽل يرؾع افذي بال ـرامة إػ ـرامتف
َّ
ـتاب «تعافقؿ ذم دمسد آبـ افقحقد» يؼقل بخصقص أية «وافؽؾؿة صار جسد ًا وح َّؾ ؾقـا»ٓ« :حظقا ,أرجقـؿ ,ـقػ َّ
أن
أن افؽؾؿة َّ
اإلكجقع (يقحـا) افالهقيت ُي ِّتقج بحؽؿة ّ
ـؾ ضبقعة افبؼ بؼقفف َّ
"حؾ ؾقـا" .ؾفق يؼصد بذفؽ  -ظذ ما يبدو يل  -أن يؼقل
َّ
افروح اف ُؼدُ س ,ؾـستؿد مـف ؽـك افتَّبـل»
دمسد افؽؾؿة مل حيدث ٕيّة ؽاية أخرى َّإٓ فؽل كغتـل كحـ أيض ًا بؼـة اف ُّؾقؽقس بقاشطة ُّ
أن ُّ
دمسد آبـ افقحقد].)PG 75, 1400 .
(تعافقؿ ذم ُّ
َّجسد اإلهلل ذم تعؾقؿ افؼدِّ يس ـر ُّفس افؽبر ,دير افؼدِّ يس أنبا مؼار  -ص ـ[ .11وفؽـ يا فسعادة اإلكسان ,ؾفق
إب متَّك ادسؽغ :افت ُّ
ذا اهلل يليت إفقـا بـػسفٕ ,نَّف حقـام ُخؾِ َؼ اإلكسان و ُد ِظل فؾقجقد ذم حْضة اهلل فؾحقاة ذم كقره وجمده :ـان ُمفدَّ د ًا بآكطراح خارج ًا
حقث اف ُّظؾؿة وادقت إن هق تعدَّ ى وصقة احلقاة .وها هق ذا تعدَّ ى واكطرح خارج ًا وظاش ذم اف ُّظؾؿة وظايشفا وذاق ذم اف ُبعد ظـ اهلل
ادقت ُّ
وافذل واهلقان].
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ذم ِ
اخلتام ......
اهلل َظ َؾ ِقف َو َش َّؾؿ
كسلل اهلل أن يتؼ َّبؾ هذا اف َع َؿؾ ,وأن يؽقن خافص ًا فقجفف تعاػُ ,متَّبعغ ؾقف هدي كبقـا حمؿد َص َّذ ُ
شاهؿ معـا بدظؽؿ دشاريعـا افدَّ ظقية ,احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿؿ ( ,)873179ببـؽ آشتثامر
افعريب ,ؾرع مديـة كرص ,افؼاهرة ,مجفقرية مرص افعربقة

دزيد مـ افتَّقاصؾ:
 صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبقك www.facebook.com/sa5aaa
 ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء ,حمؿد صاهغ 11211115654217
دوكة تؼرير http://tqrir.wordpress.com
 تابع ادزيد مـ أظامفـا ظذ ُم َّ
تتؿ افصاحلات
احلؿد هلل افذي بـعؿتف ّ
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