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هىوماءومجينهالمسيابخحيصداليصبالدقختثممرة
فيتظصالتيالمممياسيةالديغمةابائفواألحزالطوايضا
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والثانىاألولالقرسكعيسسةجوابهوفماالكتاب
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محجزيةأبخلريقةامطبيعيةبطريقةت2Yوربالمممبيحللحبل
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علىمركزابحنناسيكينالميالدبعدمابلىنصلوغحمأ

القسطغطينيةمجمعبلىيدوبالعتحاألولىاألربعةنالقو
381سنة91ول

قرنكلفيالكنيمعمةوايمانعقيدةبالتحليلاولىوشت

وممايعموعيحالىشخصفياألربعةالقرونهذهمن
المتعاليمكلندرسأنالمسملمنليسانهفيمهالشد
لكنرتيااألربعةالقرونهذهفيتظصالتىطقاتوالص

بعضالىباالشارةسنكتفىولذلدانعكممارهاواتصاع
لتوحيلوايمانبشجاعةالمشعلحملواالمذينالمحلمن

بعضالىلدوكسابقيممنهاتسلصالتيالرسالة

الكنيسةفيظمرتالتىالمضلةوالتعاليمطقاتالص
نعطىانسنحاولللعفريتيزنتعرضماوعن5وخلرجما

انندستطيعحتعىخواحدكلصقصيرةتاريحيةنبذة
حقمجيةممعتولوالكرانباتعاليعهنعائعرف

والغرضلناتوكياالتىوكتابلتهوتاريخهحياتنمعيناص
هواألبطاالءهؤالىبشالتارمخيةالنبذةهفههن

ونثعرراالمشعلبحصقاهراالذينءاآلباءهؤالانالا

األنطاكىاغناطيوساخاللمحرراالخبصانجيال

سسنغببوسايربناوسوبوليبهربوسللرومانىمنثعممىخي

واريجانوسوترماليانوساالعممكندرىكليضذوسابشجذ

للكثيسةطدهملخرونوواكمسطينوسوانناسيومى
eiكانتكاثوليكيةاخرىكونلكنيسةوليمإحة

اوحدبمبمتفخرابووتستانيةاوارنوخكعمميه
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للثعهودمنسابةالهاآلبإفدىىتراالنجيلمةللكنمصة

ءيمعوللرمبلثعمخصالمتثنممادةاقدصYإب
مركببمواغالطوسقطاتمضحفاتمبمصبالرفي

الشزيدiتالدارهمبعضيكرساناضيàUنوكماثانيا

اآلباتءهؤالتعاليمجمعفياطولقتاوجيداالعربي
ليممصخىالحاليةةملردi1ألنللعربىللعاليمماوتق

ءءاآلباتعاليممنبممءجزتقتحرعلىألنياشاملة
فوضيدتممايمانبمماصاىهوضوكايحصفيما
المصيمعيسوعالربشخص

قافمةالفحمولبعضكنيايةفيشعطىالممعببولمذا

العحنتلصلةسعلىالدارسلمساعدةالمامةالمراجعببعض
هالموخموعهذافي

كأاليكلاليحياقهاألولالشصفييعموعقدملقد
الحفيوهنالىالطقمسيةعمةالتقكهايضاوقدمت

ذراجمهبننلمطفلويأخذسمعانيدعىشينيربصقعم
قومبهحصيامسيدجمدلىتطلقاآلنمصلياويقول

سمعانوباركممامدخابعرتعاقبعيغىألنبسم
فيشكئوقياملصغوطوضعقداتأنهاألثاذوة
ممc1232هتتإؤمولعدمةلفيكاس

الزخاقدالشيخنمممعانبيانطقالتىالنبوةهذهبن

الممميمهبنلجاVcمياحهفيهوتحتتتحياهكلفيالمسيح
ءرالمرعليتقاوءعصةاصبعوقياصمومبعد

رسكيفطالممعيعىالفكرلتاريغاستعادر3

األربعةالقرونهذظفيالمسيعيعمعوعربناشخص

لأل
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IهءتقاومةوعاءغرةفحالحجراصبحىلوG9i
الذىسؤال11نفسيطرحكانمكانكلjوعصركل
ابنانابنىالناحمأيقولمنفيلبسقيصريةفيطو

الناسانقسهالسؤاالهذاعلىولالجابةاالنسان
يملدبأنهخممكليعتقدوثمميعانفوفىكناتسالي
اآلخرهوياجميحاربمنممكلوبداالحقوكلالحق
التأالحقيقيةالكنيسةيمزقونصراعممفانمعلمواولم
األخيرةهمايlفيالممحيدصلىاجلطمنوالتىجسدههه

وانااتبمقايماانتاتككعاواحداالجميعليكونقانال
انألالعالمليؤمننيناواحدايغباهمليكونواخيد

1vY1يوارسلتنأ

هواألسمىهدفنابكينلكىيسوحالربليساعثنا
ليسحقلهفيانعملثمeNاوطكوتهوامحداداسمهقمجيد
وقيادتهفقطالروحيةالناحيةصاالنسإنصععتوىلرفع

األنسانمستوىرفععلىايضاالعلىممبلاللهللععالحقمع
يخلصلكى6جاقدميحالىكانفانواالجتماعىالمادى

حياقوليكعنيكورلممملكىايضاءجاقدفانههلكحاقد
يةاألبفيوليسايضااألرفقعلعأهنائضلمل

فعط
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أالؤلقاآ

الفميعياا

بمحهaنا
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هءاألنبيافيالمسياةاألوللفصل

الييودهعندالمسيافكرةنصلورالثانىالفصل

المممبيانيةواألحالماتكابيونالثالثالغصمل

ءالشماالقالثوريةكاتهـألابعالرالفصل

الميالدقبيلالمممميانيةألمعتقداتالخامسالفصل

t
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ولىالضلىا

ىممإمخبtiOالسياف

نقياطاهرااألولاالنساتخلقةتوصفالالتىمحبتهفياللهبن

االرادةوحريةالغكرونقاوةالطبيعةبطهارةيتضعفيهعيبال
وحريةالفكرونقاوةوالقداسةإلطمارةجوالجوهذاوفيواالحنتيار

اسنداللهبأنيعلعناالمقعسوالوحىآدموجدوالتصرفاالختيار
معطىبأنكنهاتومياوالمامةاالداريةسفولعاتالمبعغىآدمبلى
منالربوجبالاطيورامنطيىاوحيواناتامنحيواناإسما

ليريآدمالىفأحضرهاءللسماطيعروكلالبريةخيواناتكلاألرض

2019ماممعممافصحيةنغسذاتeffدعابماوكلءايدعوماذا
omبماكلفالتىالثانيةالمسئوليةهىilاألولهالمسنوليةأمام

جنةقووخععهآماإلمهالربواخذوحفظيابالجنةعنايتهفكانت
دما9اعطىاللهاننوىاهقمن3155مالثويحفظماليعملماعدن

حتىاالئساقهوهمنيقولالمزامروكاقباجإلعظيماسلطانا

ءوبهاوبمجدالمحطكةقليالصوتنقصهتفتقدهضىمIآوابنتغكره
قعميهتحتءنمبمكلجطتعماأليحيدcعليتسلطهتكلله

Ya
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االولالفصلJjiاءلجز

سلطانامjاعطىقداللهفان375عب6ء8مز
الخليقةعلىبلفحسبءالسظوطييرالبريةحيواناتعليليممىلقا

نذىااألرضيةالخالنقكلمنالوحيدالمخليق1260مكلط

بهذاانغردالذىالوحيدهوادمكانواذاالفويداالضيازسابيتضع
lانيمختابلالتالطبيحةعليوخسلطاسيدايكينبأنئالمتياز

أاللهعطاقويشتركهميعمطانهبمعنىاللهحاونلقبايضانعطيه
الذىالخالئقكفبنهنالوحيدالمخلوقصآدمانالييرجعلك3

كثمعبفاصيرتناعلىاالنساننعملاللهوقالالكمهذاعليهينطبق

التأةالهبهحتيتمغالدىيدالوالمخليقايضاوهو27ام
فيالنغخوهىالlعليياالحصوقاألرضعلىاخرىخليقةاىتستطعلم
هومayولكنبالشدوسنطانهاللهبأمرخلقتعقالخكلفانانفه

االمتيازينبيذينحياةنسمةانفهفياللهنفخالذىالوحيدالمخلوق
لهإنساناآدماصبحانفهفياللهوفسمةاللهصورةعليكونهاى
rjjاالنسانيختلفاخيازينالىوبفينمطميالءممقجسد

اصبعايضااوفياللهمنقويباويصعبحامحيوانصكنيرةءاشيافي
عليماومتمسلطاالطبيعةعلىسيدا

ئممفافاتقياطاهواكات4اللهيدىبفىهناإلنسانخرجفعندما
كماارتحاباوخجنىاوخوفنلوجهوجمامعهبالحديثيستحع
فقدالمععقوماقبلاالنسانكانهكذا38هالثالعمعوطبعدحث

وكثممبيهاللهصوردعلىكان

1أ4ممتىالشيطاقاألولالساقطراىانهاولكن
ayrfrvيويمAاسمك

تعالتيحالمقدسةوالثصركةالوفيقةوالووابطالعميقةانمحبتهذه2400
دبروغدئذويخظاحقداقلبهوامتالإالاللهمحإألولاالنسانيما

6
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األولةللغعلLylلءلجز

بكذبانخدعااللخانوآدمءحواوسقطت6والكذبوللغثمىبالمكرهؤامرة
هوفياسقطالتىبةالتبنفسلمعاقدملقدء844يوالكذلب
وتكوئاناعينكماتنفتعخهتكعنيومانهعالمالله05وهىنفسه
فلكوصجنتهومنهمحغسفطرداصوالشمرالخيرعارفينكالله

صبتفيالذىااللهبلمههعصممتمرةعداوةفياالنساناصبحريخالع
Jiوفنمعةانقدسةبانتعركةيتممتعنقياطاهراخلقهأيضاحريته
قانالالعصورمرعلىيتردداالنسانصوفوصعىايضاالتاريغهذا
ذللةوبعدY4اىأنسرالطرقلوبمعرفةغاابعدلله
فعحتقدهيفلدااألرضاللهراظماواصالعتاألرضفسعتال

الطقةعنعبارةكانااألناالنممسقوطان6iY5ع

بالبممتخوحكاننتجمالعاالبثمرقيعتتثقيلةةطويلنسعلسنةاألونى
قصةلنالمخلوقعنالخنلقائفصالهوىالعىاألبدىكالماالىرحمة

اللهعنلفصالالعمنيةالمبادرةبأخذقامالذىانلنائوضحالسقوط
المحرضيهدورمالعبالحيمةنرىكناواناالنسانهوضدهوالعصيان

للوفضكاملةبحريةيتعغكاناالنسانانإالايضاؤالمشعيقالمنرى
8ttيوالكذلبوابوالكذابذلدهينلحيةكنمفشعمللقبولاو
عيفقدوبفلكالكلذاباصواطاعوصدقسمعللذىهواالنسانلكن
هاللهصسيصيرانارادلقدضدهونارالله

وبنبيندعداوةواضعةللقولهوالقصةهذهفييممناوالذى
ضبهتسحقينوانتراعممليسعقهونصلماكسللئؤبنوبالمرأة

3oءالعلماحغونكعراىفلقدبحثنانبعأاآليةهذهمن5ا

يشحتئانوحدهلستطاعالذىذالىءبمجىوعداالنصهذافيوالمغسرين
التيةالعديعباآلياتذافيالمقدسوالكآبالحيةرانسنمامياسضا

المسمومالرانصسحكالذئةهوالمراةنسليصوعانوحبوضلناتبلى
يغعههنأليقوليؤحنالوسولiuكلماالبنمريةسىالذالحيةراس

37
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كاللفحعلاألمءلجز

ابناظمرألطاهذاءيخطىءالبدصابليسألنلبليسمنفصالخطية

الؤمانءهلءجالماولثن3aيوtبليسIJاعمامتقضلكىالله
لننالالناهوستحتالذينلمغتدىاةبصمنمولودالبنمهاللهأرسل

2710etفيtjAwكالء5التبتى

ينالقكسفركاقبسجلفعنعط2tعباتى2aكو

يعلنكانcغبهتسحقنوانتراسكيسحقهو505الكلماتهت

السلىوبه8بولسالقديعىعنهيقولالدىالفادىالمخلصمجىءش

الواضحفمنti2روسرمحاارجلكمتحتثمميطانشصحق
وتمديداانمخلصءبمجىوعداتتضمن3oمداآليةهذهانيغغه

كانالذىهوساقاالنانتدحظوهناالشيطانوسلطانطكةبسحق

بالثيرةوالقيابماللهوبئبينهاتالعقطعقالمبادرةدلئعايأخذ
دائماالذىهوفانهاللهموثفاكانذلدصالحكمعىوعلىضدهوللعحرد

السدمءواعطاالمحبةوتوطيدالمقطوعةالعماتالرجاعالمبادرةيأت
الجيألوبمذاابخهصكليكونانيريدوعصياثهجملهقآمكانفاق

اءجزيفقدكادلجااألولينقاوتهفقدالحكيالغيروإلجراةوبلحصيان

وlà3وابتعابتصرفهواصبعوكنممبيهصيرتهعلىuكومنكبيرا
اؤطولالاليدركابديةصبةاالئممماناحبقدجانبهمناللهفانلله

لهىالاسمههيمصرلىا4ىالممرمpنغعسهاللهمحبةفصضص

اذالذىبولسالقثيممىغهيقوكالذىفيالهاوكلالسماوات

اخلتلكنهللهYمعاديكينانخلعتيحممعبلماللهصيرةفيكلن
هذاهL7فيالناممشبفيصاعراجمدصورةآخذافقسه

المحبالمخيفهاليورالقدوسبلمصاالجباريمإنااللهو
واألاليننايأتىسهنغهوالصفاتهنجتالقديمالعمدلفاقحمهالذىأيحعا
إلجماعLو5معنااللهتغسيرهالذىعمانوميلحنايكونلمكىعاتلمغا

كرزاةلمنزامىالؤوحفيففرالمجسدفيظصاللهالققوىهوسرعليم
3tيوIء3تىأداتلمفيرفعالبماةفيبهمنألألممبنب
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األكالفلول1ءلجر

يسعبلمءشعانهتالىالحقيقىاإللهءجاوغدها2اتيوألا
بخةانساناصاراللههولجااللهخليكونانأراالذىآدمصملك
هوخلصكسيديقبلهجمدكليعررلكىعبداانمماناصارذلكمنكنر

طععقوطبعداللهلتخذهاالتىالسعدةالمبادرةهيهذه

مطويحررهالحيةراسيسحئبمخلصوعالدفقداالنسان

فمنطىتكورالذىالوعدهذاوعلىعدوهسلطان
جمؤخونالمركزالمحررالمخلصهذابمجىءنتبأواإلذينءاألنبيا

المخلعالمحررهذاشخمفىعلىوأنظارعمواخياتهمالمyاألجيال
المممياباسمبعدفيماسيدعىالذى

موجزةبطريقةاباالغترسنحاولالموضوعالضدرامممتناوفي
شءاألنبيانبوافاىالمقدسالكنامبفياالاليةاالعاتمنوسريحة

العحيومرعلىالنبواتهذفعرتكيفاثمانسيا

التليبمانصد1ثمبياعنهصمهفيكاالمسيا

بممشوطهاذمدIيسقوطابليسقبضةفيالبشريةسقطتانبعد
عناابعدلهثف4111Liمغةعدللىفيالبثصرىالجنسكلصار

بالذىاللهنرىومناStrt5نسرالطرقكوبمعرفة

فيطابالمصالحةالمبادرةدلنمايأخذايةالمعللغيرمحبتهوفيعادته

عداوتجيندواضعتانالغهالمبتعدساقطلدنصإنالثمفىالوعدبذا
فيعقبهتسحقينوانتراسديسضهوونمعالنسلدوبنلمراةاوبين

3155هال

هؤالحيةراسسيمححقللذىالمراةنسعلاناللهلنااعلنوقذ

الوحيبهيشرللذىاإللالوعذفوهذاءالمسيحيسوعالرلبشخص
رالحصمزوعليبحدنيمااصبعالذىالوعد05المخلصبلىالمقدس

v2أل
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االvlالفعلY1Jءلجز

لليالرسالةكاتبغهيقولالوعدc611واألهلءالرجاصضوعالطويلة

المواجمدينالوالموهماجمعينءهؤالماتااليمانفيراتعنال
علىءونزالءغربابأنممواقرواوحيوهاوصدقوهانظروهابصدمنبل

ن1كcراسكيسحغاهبلألالوعدهذان1113باألرض

العيدقاءجممانابرجالطءاآلباامامالطريقءيغىالذىالمنيركالمشعل
ةالمرفمنادمبسقوطءالرجاانقطعانبعدءللرجاباباكانالقديم
aY1Wروالعانماليالموتنمالغطيةدخلتطريقماصالته
تللعيلمجبلاألبديةالحياةسيهاالذىايضاسيخرج0Yك

ككاال4vكال5591cy55رووفافىكمخلص

احدالوباطاعةايضاهذاخطاةهنالكثجعلالواحداالنسانبمعصية

المتناهيةالغيرامانتهفيوالرب519رواراابرنالكئسيجعل

فصذامخعالفةظروفوفيكثيرةارامرالعظيمالوعدبهذانممحبهيذكركان
لديقيمJبالقوالمخلصهذاالىالبريةفيالشعبانظاريلفضموسى
8تثتسمعينلههثلىاخوهكمنوسطدهنئبيااللىالرب

Aالقولمنواخمعوهذاالمسمحءجاعندماالوعدهذاقحققولقد
الناموسفيموسىعنهكعبالذىناوج411وقانثنائيلوجدفيلبس

e43ع45أيوالناصرةمنالذىيوسضبنيسهجءواألنبحا
المسيحالىصاثعرةيرغبطريقةقشيراخرىنبواتموهنإلىمم227
المنتظزالممممياسيخرجصلبهمنوالذىالعيهدالملدالىمباشرةغةهوب

ء5قريعالمسولكنابصرهءاآلنليسولكناراهءملعاملكفي
نعتبواويمكننا7121634صمçwttrttir2عد
الذىداودالملدعنتعبرأناواحدةوحتالنصعومقهذهك

yعدهذهأبلعامنبرةانبالذكروجديرالممصيعصلبهمنسعخرج
داودظصفقدبلعامبحدءجاالذىاودLsتحققتقد719

صمyاعذائهمنكثيرينوعلىوادومآبموعلىضراعظيمكطل
الذىالمثالبعدفيماضارتالتىالعظيمةمعلكمةاسععىث82
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األوللغصلlاألولءلجر

جاواالذينالملولكلبهيحلمالذىوالنعوذجةائيلىيابكلبهيتغلى
باغبارهداودبلىتشرجداةكنينبولتالقديمدالعوفيبعده

راحةسعماسيعطيالذىالمنتظرالمسياسيخرجمنهالذىالشخص
لماننسبانيعنكثيرةعباراتنجدمثالألمزاميربنم5ففىلشعبه

لللهاماممافةبعاشواالذينءاألتقياللهةرجالطاتىاوالمنتظرالمسيا
49yلشv95مزاسمهاجلعنواضدلمدوأالمواو

كفوتوصملكهوعننفسهالممسياعنشكلملمزلمربعضأ7ت7مى
8أب11Yvهصfvjrs1jومزj3t67م

دقيقاصرائعاوصفالنافيقدماألمثالبواما956
ضذءالبدمنذاللهعندالموجودالحكمةA22M3االحكمة

دقبلالجبالوقبىالمعاهاوالقعريوجدانقبلاألرضاوانل
قدجودهوماطاويتحرلىويحياموجودهوماكلوقبلالسموات

الغصعالهدانقراعنطوبمعدصانعاغدهكانالحكمةألنوجد
يوحناانجيلوبئبينهانكارهاليمكنالذىالتثمابهنوىبتعقيق

نبتلماابعئتاالتقبلانجبالتقررتانقبلمنهـهأ1
Lc4pYYw1الم50صانعاعندهكنتاناهنالىكغتاتالسص
وبغيرملمهكنكلنبهءشىكللللهعندكانوالكمةالكلمةكانءاطداكل
حكمةكطالجعيديممتعسولنعمدهاايوكدزمماءشى

يونانمنايردللمدعيينهواماالممميعبلىبمايشيرلخىكنرةمزارا
صازالذىيممعوعبالمممميحانتمومنهاللهوحكمةاللهقوةفبالمسيع

قدفيهفانهf35اكو1ءوفداوقداسةوبرااللهمنحكمةلنا
لثأهيوىالومايرىمااألرضعلىوفااتالسصفيماالكلخلق

16كوالكلومثوفيهءثمئكلقبذ5mالذخلققدولهبه

فوالمصيحهواألخالسفركأنناعنمايعكلمالتىفالحكعة19
خلقبهؤللذىاآلبحضنفى0البدمنذكالالذىالكلمةاللوغوس

Mبتمعننقراطوك23كو8كواااعناءثحاكل
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األولفصللهاالولءلجز

وصريحةواضحةبطريقةمعيرفجداعديدةفحوالنجدالنبىءاشعياسغر

خهمعظمنسبةحاولوادالمنسرينبحضاننجلىالوبنناالمسيااله
هبعلىةالممبئءاثنافيمااليمودياألمةالىءائمععياالكتابيقانسغرالفصول

حةوالمخشولوالمحتقروالمجروحلiiوالمذوالمطروحالمقلماللهكعبد
اشفنشتههخظروالاليهفننظرجمالواللهميرةالالدىالناس

بحضىالىالفصولهذهنسباآلخوالبعضوانor2ك

348زك3I57برت2ة4اشرمزيةبفرينهايةشخاص

6yعلىlانسياصننكممالفصولهذهانالبنالواضحمنهن
يعطيكولكنقونهومنماyمجااللبثاوللشكتتركالبطريقة

عمانوئيلاسمهونندعوابناومالدقحبلءهفرا11هاآيةنغسهالسيد

المسيعيسوحالربسخصالىقطعاتشيراأليةهذهان7iاش
5اسرافيلفيسياسىقائداىعلىاوملداىعلىنطبقيأانيعنناوال

اوهصمعياينتظرهناحاينتظركانالسبىبعداسرائيلفان

49و432t1ycw15اشاةإلمااوالمسيااوالمخلص

بحسبالمنتظرالملألانداودنسلمنانسانافيانسانهو3ا

يغكرولمبثصريةبطريقةومولوداانسانايكينأنيجباليمودقالمفموم
المسيابأنبعدهاوالسبىفيتاريخهظاتلمنلحظمةايةفيى6يهبىاف

الممماألمركانبلءآخرعالمهنآتاوسفوىكانتىهوالمنتخنر
ئسلهنيكينأنالبدالمنتظرالملكاوالمسياilنL5jimيصلكلبالنمسبة

JliواالحقالتاالستعبادمنالشعبيحررلكىiSعلىويجلسىبنج

اليقصد55تحبلءهرا11هاالالنبىيقولدعافعأبيهداودك

نظامعلىملكولكنهارخيملدهوءهرامنسيولدالذىالمسعابأن
نناقشعندمباسياباالتةهذهعننتكلمسوفلJحايةعلىآخر

نوضحهائريدماموكلالقادمةالغصولفيالعذراوىالميالدموضوخ
بعضذكرمعالمسياعنتكلمتالتىالكئانجيةالفعوالبعضسردهوضا
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األوالالفصلاالولءالجر

967األصحاحنملىاناليمكنناولذلكالبعيطةالتفصيإت
uاسمهويدعىكتفهعلىالرياسةوتكونابناونعطىولدلنايولد

بعكههنايعطىوالنبيالسالمرنيسابديااباقديراخمعيبىدجيبا
اسمهفانا7ئمىءالعذرامولودبماسيتمتعالتىالصفات
وهوعجيباسيوتالذىالمولودذلكاسماليكينوكيفعجيب
فص3nاخىمعنااللهتفسيرهىالعف714عمانونيليدعي

أيضاوهوmrالألكلهالليليعقوبمعهصارعالذىللثممخصذلد
جااذاحتىاهمعمذماالربولمنوحوقالجتهIiiلمنوحظصالذ
كاعجيبوهواسمىشتسأللماذاالربمالكلهفقالنكرهلكع

البثعربنىكلقدتميزصU9هعجيباسمهاننعم318قض
اللهفمو9ابثمركائهكلكثرصبتماجابزيتمسحفقد

معنااللهمعنااللهاىعمانوهيلصارالمدركةغرمحبتهفيالذىنفسه

فىعجيبااالبنهذاكانفاتااعجيباهذااليسانمعاناصاروخلنا

شاالختالفكلتخمالفومثسيوتهمشورةصاحبأنهاىايضامشنر

مناتبأن6حواعلىاشارتالحيةفانوالبثصرالشيطانخسيرات

حصلتالتيوالنتيجةتاللهخلتصيرلكىوالثمرالخيرمعرفةشجرة

وطوودمنهأعريانلىصاراانمماهىالمشورةهذهمنوآدمءحواعليما
رةالمشصاحبفصايأزلخذاآلبحضنفيالذىهوAlالجنةمن

انا5ىlلرواالمشهرةلىJاألمثاسفركاتبغهيقولوالذىالصالحة

idlaakوعلمهاللهحكمةا3فه8tألمالصرةلىالفم
23Jir18كو24و3ة

التةةاالكوبينبينهالمقارنةوجهالقثيرللهايضاوهو
بهتعأدلينثمعبهباىاللهنتثعمبفبمنناللهبشعبتحيطكانت

فضةسالممنلويصوخبذهبيغثمعيهوالصانبئالخمانجعيسبكهالصنم
المسيخىللنكرتبيخ3م
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Jاالالفععنلاألولءميلجز

ءللثمىيقولالقديراللهفمو4920و46وااملى4ءاشأ

وكلنقعيربلهانهومع164t5Yt2cvpGfمسفيكينكن
فييمسكنالذىالبعيدJLماليسفموهرAموطوعبأمرهكانتءاألثعيا
41yiهذاانلجااالنحععاقخهيدنواناليمنوالذىالمعواتاثصى

محبابدىأبايضاهوالقدير

كليفيقالذىالسالممانحسنفسههومائينى
الذىإسكلوا245افاسايضاوهو47فيعقل

يعطيهالذىالسمعنوجزفيأكليااختحايخمالفالرئيسà1هيضحه
ناتجبسعمحلمتاليصدأمةفان5اليصدأمةبهحلمتوالذىالحالم
اسوتمددبيتحيطكانتالتياألخرىالممالدوخوابخعميرص

وتيديمءاألعداوقعكلءالدماسفدطريقعنيتمالالسهذاان
الكرأيةاالعنماالجمنتجوالعنفوالعدوانالحربألننالحص

هوالمرضلوإلجالفقروالعداوة

علىالحصولعبثااآلنحتعأتحاولوالتزالاألممحاولتفلقد

ميرةلنافيرسمءاثمعياالنبىاماوالتسلحالعنضطريقشالسالم
حياةقجثالذىالجذرىالتغييراظمارفيهايماولرانعةخبة

معاللهفابليفعندماتاآلتىملكوتفيالسالمهذاعأليحصلينالذيئ
iyوعضوالهابنايكينلكىاليهالموجمةالدعوةاألخيرهذاويقبلناسن

ملكوتعضوايصبحوبمذايدةجخليقةاالنسانيصبعملكوتهفي
قدختيقةاءاألشياجديدةخلعمةفموالمسيحفياحدكاناذالله

ملكوتهوهذاة5Aكو3جديداصارقدالظاyAمضتة

1065انعأالراععةاللوحةهذهفيءاشعيالنايرسمهالذىالله

الجدىمعالنمرويربضالمنخروفمعالذفبفيسكقيقولحيث
هيسوهصغيروصبىمعاوالمعوالمثمعيلوالحجل
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ةل9الاللفصلاألوكلجزة

بأتةللبعضظنكماحوفيامكسراتفسيرهاليمكنالفصلهذابن
مةالحيواناتاللهيجردحيثاأللفىالملدللزمانمنفترةستأتي

وافتراشهجيمدوتسعمفىفتعيشالوحشيةوغرإئزهاظبائعما
هذهبنمهالهءثحرحيواناالمفترسالحيوانبعدفيمافاليكل

المخلثامعيتقابلونالذشلJحلناتصفمموهىوصريحةواضحةاألعداد
يحخلوقللذينانثممدباليريدفالله7المممعواتملكوتقنيمدخبحد

انهيالسالمرئيساللهرنجةفانتامسفييعيشونلملكوت10
بجانبوالفقلاالشقربجانبواألصفراألبيضبجانباألممموديرى

وممةوامانسالمفيجميايعيثممونالضعيغهبجانبوالقوىالغني
هغىوقتاىمنكثرسالمهفيممثدالحاخبرعالمناانفيهالشد

االنسانقلبaiالتترمكلنi5تندلعللتىالحروبواخباربفالحر
انخصوصاوقلقاواضضرابامرعباخوفااالفيايعيثمىالتىالبيئةوفي

فعالةشيطانيقاةaiالحروبهفيالمستعطةالحديثةالتكنولوجيةالوساظا

وينفطهضعيف11علييمجمفالقوىوالقعكلوالندميرالتخبريبفيبجدا
وفصونهالفصالهذابحرفيةيؤمنونالذينيسألناوهناوعظمهلععه

يمكنههلقائلينYfرؤالموضوخبمدااتحعاللمااخرى
اصرفىاومؤاصراتاوحروبصكلءألبمميايسمحاننلممبي
الفعبارةانهوذللعلىوالجولباأللفيأطكةفيتحدثان50الغ
واحداةقلدطءهJبطزسريقوحرفياكوللزسولسنةالفتشىالمخة

وكلتب38بط2ولحدكيومسنةوالفسنبماكلفالزبغد
هببداصمىيومظاجمفيكفيممنةالت91نيقوكالتسعينزالمزة

فيهمنر55الليكمنبعوكصعبز

ورحتهعبارةلحأحرفيأللممنهاكفعقيدةنبنيانالصعببفمن
رخ3بلهاولهاخالصقدشفرتوهوالنرؤنجشفزفياحدةشمرة

كصضايدهيئمعاوالمجازاتوالتنعمبييانةبالرموز

5
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لاالالفصلاألولءلجر

يبداالملكهذافإنالثعميطانوتقييدالسالمملكبخموصأما
وتصبحجعيدةخليقةغيصاالنسانويغيرالمسيعالقلبيدظغدها

القلبإلىالمسيحيدكىانبعدإالمتمالوهذاءجديدةحياةحياف
هذومن13Co39متىاصحتهعلىويستولىالشيطانقيربط

طكوتفيكحضوويتصرفويسلكيحياأنجاهداالمؤصجممعىاللحظة

Jlyمعالذنبيسكنانيمكنوهناالقلوبفىانتشارهعلىيحلى

ضهوتكلمفيمهكماالممعياوهوموضوعناعنالنبتعدولكىالخروف
األصمحاحفيفنجدءبشعياسفرإلىنزجعالمقدمالعهدءانبيامعض

fY1fبلىاآلخرالبعضونسبهالممممياإلىالبعضنسبهقدنصا

كنايةيثونقدالقعيمالعمداسفاربعضفىالربوعبدمالربغبد
o49t3o5اشفىلالحاهوكما4111tcشعبنض

v3اشاتمجدبهالذىإمعرائيلعبذىانتلىJألقاه3

i1ifءبشعياسصينسبينالمفسرينمنكثيرينانعلى

بأنالقولسبتولقدالمسعيحبلى6ا61اكه
Gباىالنصوصيههذهشسبفيكنرادديترالمنسريئهنبهبأسالدا

محعكركشغصكلهاميلإسعنيتكلمالنبىبأنخفممظناالمسيح
ه50الخومطرودخخعول

اصحاحéJسواهناءبثمميايقحعماالتىالصورةاننشقدولكننا
orأvIاقوâ9ljاممرانيالجملىتنطبق

هكليةبطريقةالمسيحعليتنطبقولكنماجزئيةبطريقةإالكئعععب
اهمزائيلامةبلىننمعمبهانبسصلةيعننا5Vكاصنحاحنقواقعنعمما
شهنفوهوالمشيحبليمباشرةبطريقةتثمميرالنىاننبواتوخاضة

هذاعنقالتفسةالزبالمعنيدانوخفموصا61اصحاحعلىينطبقما
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ولاانلاالولءلجز

lهذاتمتداليومبنمهمجعالناصرةفيلةعظهاولفيصحاحا
tولمممامعكمفيالمنموب

iأمباثصرةبطريقةتثمعيرالقديمالعمدكثيرقلىاخرىJفصووهننك
ا4i8يهم0359ة3Yارصامنلانعميابلىمباسرةغير

1161focCCcCwحجىJLovcC2لدانيات26احز
3895زل

القدوسروحمنممبوقنءاألععيااللهرجالإألقوالهيضنطتيلقد

عبارةالمسيحصهذهكلماتممتنكiالعصيرعحرصكلفي
بابوفتحتالطويقفأنارتمخيفطلمجوفيتتطمصابيععن

ينتظروتكلنواالذينوخاضةاللهشعبعيمنفإنواألملءالرجا

المسياءبمحبمالمختصةالوعودهذهعلىمثبتةنتssواالستقامةبالحق
سمعوهاالذينمنوكثرونالوعودبمذهنطقواوالذينالمخلص

رالعصبمنعصركلففيالصبربفارغتحقيقماينتظرونكانوا
فيعممرهJدعاللىهذهتتحققانختظرايترقباللهشععبكان

بميعدمنبلالمواعيدينالوالموهماجمعونءyهؤماتااليمان
األرضعلىءوتزالءغربابأنمماواقريوحيوهاوهاوصدقنظروها
داJمولبنبمااللهارسالالزمانءملءجالماولكنrاعمب

خطوهنا44غال500الناموستحتامولJبمزاةمن

الملموسةحقيقةطويلةمدةالمنتظهينخيالراودالذىالحلميحمبع
عظيمةسمحانللحجعوشالربلذلدفرحةكانتولقد5فيشد

وحدقوهاءألتااانتظرهاالقيالوعودانادرلىعندمافرحيدانياال
وابراراءانبيأ1نيديهبنناآلنهىوهاتحققتبعيدمنوحيوها

انقممايسمعواوانيروأولنمترونانتممايووااناشتمواكثيرين
caففييتسمعانvrvyخئcيسمعوا4وتسمعون

م
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وثالفصلاF10J33iلجز

جمدكتطلقتافينالويقوليسوعالطفلذراعيهبنإخذانبعد
دتاالذئعلخابصرتاقدجمغىألنبسالبمقولكحعسعبياسيد
تحققلقدنعبم2265Y5لو550الشعوعبجميحقدام

لكيقيمالقائلحةموعمىنبوةواقعةحقيقةمبعتوأملا
هتسمعوقلهمثلىاخلىمهنوسطدمنانبياإلالرمب

كالهماانقذافقدتةفيءاشيافيللمسيحرمزاموسىكانلقد
اخوممحايشاركالكىالمجدكالهماوترلىالطفولةسنفيالموتمن

بالحبيفيضان5متواضعوكإنا32بواال3بمالمشقةفي
1192متى327yعدإمالحلبباحنانوا

مجدعبرفاوكالهما7ucعب9Acقثألشفيحينوكانا
çaولوc10صبهوriçroyصرواعلناهالله

عهدوسيطىايضاكالهمانi355و5ا17يو

7ث8عبأ9yتث

تكلمالذىالمخلصالمممياينتظواللهشعبكانالعصيرصفعلى
الممسيااللهشعباانجتظرنبئفكيفءؤاإلنبياموبعىغه

سيشلصءثمثأاىومناليصدىالمفمومبحسبالمسياهوومن
بنعمةوسنعاولtilالسياممبىاوالدينىبالمعثىمخلجبوهلأشعبه
لىالنفيالفعملاخزىواسئلةاألسئلةهذلىنعالانللله
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االقلى

ضمالعودلمتنرةوصئ

الفحمىدبعضردئانهوالسابقالغصلمنالغرضكان

عندمابهشقوامذىالعملهووماالممميابلىتثمميرالتيالكتابية

لنايقدمونءواألنبياالنبواتمعظمانرايناولقدءالعالمالىيأتي
ومناالعبوديةمنوجحررهبمخطاياهممنشعبهشخلصمسيا
اللهدعوةمنذقديماالشعبفيمااجتازالتىالظروفانفيهشكال

تأويلعلىكنيراسجعترنمعليماخراببعدمايلىالبراهيم
سياسياثوباوبلباسماديةاليصاألوساطفيالنعواتهذهوتحريف

قدالمخلصءبمجىبأوامالذين1نايضافيهالشدوهما5وطنيا

31417تى2للقدوسأاللهروحمنصعوقفىتنبأوا

للتيالبيئةمنواقوالماخالمبماقتبسوانممlابط3ء
هلهمعاررومطفييعياثماللهشعبكلنفقدفيمايعيشونكانوا

ءشعواوحووبعنيفةلمجطتالشعبهذاتعرضالمراتمنوكم
الوبيترلىلملمةالمبىالعصيبةالظروفهذهفيءسوداومؤامرات

اوأليخكرهبملفىقافدااومرساللبرسلصبلءاألبكداليدثمحعبه
Yc154كمهيصمعممقطحهالذىبالعمدءئمنهأكلوقبل

Y
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فلنىالفصلولiءلجؤ

a1710A19AاA9221517

القائداوالمرسلبيقوالذىالثانيوالعلى5شعبالهمحونوالكى

نرىوهنااعدائممنشعبهلخالصاللهيدفياةaiيكينانهو
همسيبماومخلصاالصطالحفيهولدالذىالجو

وكيفهوخىتالسياسيةالتاريخيةالتفصيالتفيخلنانوقبل

معنىمافصانبنايحسناليمودعندبالممسيااناصمالمفيانتنمر
محهلخمميحهاومسياكلمةبنءاللخويةالناحيةسياهه

CBRISTOSكريستوساليونانيةبلىترجصاولقداألصلجمرية

الممسهجتحنىإلمسيحكوكلمةممسعوحتعنىهسياممغكلمةحالممسبوتعنى
اعطاولقد5يخلصاللهالعبوىاصليأفىتعنىيموحكلمةقثم
صمميحالالملألببصبعوبذلكطوكامسعحمبعدبمعرلنيللملولىاللقبهذا

الربمسيحفيوطكائمماواليحمععالنبىصموئيلفنرىالرب
tة6حم1دداووكذلك1610صا

وكانتJy5م2ويوآشtoاطااوسليمان

كذلدYAN4297خرللكمنةبالنمععبةييضاريةخيالمسحة

61ااشJ4ءلالنبيابالنسثةايضا

للملكيمكناطريقمافتللطكوخييريةالزمةالمسحةكانت

621yصم2الدينيةالخدماتبعضبممارسةيقوماان
r1ijeç110AJ11f151هذاجمشاقوالسذى8145مل

الربممعميعاوالربممموخمنداليصينتظرهكانماهواإلمر
لممظاهرةلورlفيروصأليحواضجطكمممناليمودينتظرهكانوما
لهقانلفىالنبيصموئيلإلىأجإسمماعنبملدالمطالبةالتاريغفي

855صماالثمععوبكمساعرلنايقغىطكلبلنااجحلفاآلن
ملكهdهالشعوبكباقىيصيرانالثممعبهذاقلبركبةكانعتلقد
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للثاتاالفصلاألولءلجز

صعحهللذىنحاوهوJقلوبمرغبةحسبطكاالربلممظعطى
اوص9laVصماطالنبىصموئيل

ووظيفةءتنرلما1015سنةبدى1035سنةمبممرائيلعالشاول1kد

ايضانحىفنكميندبالقولمسبالهذاحددهاكماواضحةالملك

حروبناويحاربامامناويخرجملكنالناويقغيالشعوبسائرخل
1C820حع

رنجةejقلبههوىحسعبسلدبلملكهفييفلخلمشاولiن6
واقامالربرفغمهلدونقصاغيةلذناالربكالميعرولمنفسه
واناشاولعلىتنوحخيحتىلحممونيلالربفقالاودlàمك
ومعاالدهناقرنلبمالبمعرلئيلعلىيملانعلىرفضتهقد

ملكابنيهaىرايتقدألنىالبيالحمييسبلىارسلد
أهV81925مزtttwاصم

شةبلىومللهمق151سئةفيرسمياملكاداودنصبولقد

Wc9يدةجصمفحةبداتبمعرلئيلعلىدلودوبطلتقريبامماق
الناحيةمنبلييااألشنارةسبقالتىللوعودفإنالشعبهذاريغفي
I12345مسرضيةvممها9أI1A1A

الأداودملففيعاليةبطزبقةتقصقاآلنبدات231517
43429cمز788مز825

انبعسد5اتقريبممق5V9سنةمنوطلسليمانابنهءجاثم
10orأملانفسهداودالملدبأمرهنالضابرقممممحه

ولكينيبنيمهلنابوهTاو3اراالذىالربيبمءببناقامالذىوهو
االيكلنهذاءبناولقدتمvwض2ذألنضخفهللرب
38م6ملامق4Vسنةحوالى

tا
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الثمافىالفحلاألولءلجر

انقسمتمق59wسنةفابائهبلىوانضمسليمانماتانبعد
أمرثعطيموعاصحهااييهبوقدسالجنوبمطكةقسمننإلىالممملكة
عثمميرةمنوجمطكاكمرو3586Aسنةمنعلبماملدولقد

كانتعثلباصهانبلىيهيرامبناخزياالملداشثنينابàLداو
هذاشطاولقد4tiهاناملاامعرائيلمللعمرىبنت

بنيامنوسبطذايىبيتكلالقسم

السامرفوعاصمنماالممالهفيبسراميلمطكةهوثلنىاوالتمععم

بعدائيالإسعلىطاعواولاسباطعثمرةيثععملالقيمممهذاكان

وقابهذهبعجلىعملالذىيربعامهوالثمممالمطكةفياالنقسام
مصرارضصامبعدولىالذينبسرائيلياالهوذاالععراشل

yحا113wدانفياآلخروجعلايلبيتفيواحداووضع
امرثمعليبمبلىالذهابحناسرلئيلشعبيمنعانيريعامارادوبذلد
رحبحابمجمىالثنصبهذاقلبالمرجعحتىهنالىالذبائعوتقديم
بشعببييوذاالجتوبشعبتربطانيحناصلةكليقطعوأن

الفجموةواتسعتالغعشقةادتازفى01وياشرافبلالشمال

قجيالتىاألمممخالببنكفريبعمتينواصبحاالشقيقفىالشعبئنبين
ودفعهماالمحبةابطرلنقريةكافيةللحقيقةهذهجمانتولقدبمعا

حربأخمصاكأثمنفقدالعكعسجعثولكنالحقيقىاالتحادإلى

الىخمعاكلانضمانكثيرةاحيدiحدثبلاخيهعلىءشعوا
اهلخمعقوكاعدواالماضىفينعدوخعف

مغظويلةهقبةستمستمؤوللفىإلمؤلمةالمخزئةإلمأساةمبهبإوهنا
خبعدبحبرببهويموذاايموذضدبحربلئيالإسخفطلقومالزحق

5ألخروممتىيفنفأنمنيماكلويويدبمعراميك

3
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ثمااللملفمملاألوكءلجز

كثيرةاحيانفيممقيقنالالشعبنهيغبنالحراعكلنلقد
نرىوخكذاصريدوتوتدتالوةحروببليتطيرaتحتىغيفا

وقتللوحربصراعفيعاثععتالمنقسمةالمملكةàlويصاسرائيلان
بنحروكلنتوعابرةقصيرةفتراتفياالالدمالمتعرفاولم

iyi0ةàY06Nyاألياكلويربعابمرحبعام
شةمنالمنقسمةالمطكةعلىوسيطرتللحالةهذهاستمرتولقد

ra9األوالسبهسنةاىمقياسنةبلىNهعهوفياميلالص
تارةنورخdSطويموذاونئملولىبممرائيلعلىيحكمكانالفحرة

ولذللييتعينوتارةوصاياهعيودهمتذكرينالمسيدحنيقتربيت

عنهيبتععينكانواعندمارةكثمرلتاعدائمايدىبليالرباسل

أليثيببئأعداممماسنبمايضاانهكحاعينيهامامالثصرويفعلون
بمسيادتهواعترفوأخطاياميموتابواصمبقلوبييهرجعواعنعما
آخ2wYحعبرtvw1rsmJمقاعليمبمالمطلقة

çJ51fو15اخ2و1625أكلو2ا12
0Yje6r1yyYyLitVytAc

ها

1ذييلىللجنوبيةالمطكتنفيالمعمعوذالثعسبهذاعاشهكذا

يمعحمعوك3اولهل101القرقتيبينيمرجبمصراثيلوالشمالية
نيهilسدبل1العظيمةاللهمحبةيغلنونكانواالقلنءاألنبيالقول

وقاسهـاعنيداالوقبةصلبشعباكانوألiقلبهواغلقجمنيهواغمفبى
االنثمعاقفرارةذاقانفبعداعدلئهايدىبلىاللهWسwمهالقلب

فيعخلاآلنراةبمءقىeيwo9عاممائتيمنكثبردامالذى
ؤعظمهلحمهتعصرمعصرةصقبهجماألضحبالمعنياوجديدةمحنبما
اؤأليمصرائبلبنعمعبالكلبرئةهذهبغأتولقدرحعوالشفقةنجل

عيؤنوwخذلعزافيلعليوهجبمائمنوزملدالمممرتغلمءنجماعندما

ثهف
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اثانىاالغعلوللجرا

ارضوكلوالجليلوجلحادوروحاوقادشوبانوحصكهبيتابلو
األولالسبىهوهذا02هل3اثموربلىوسباهمنغتالى

ممقثمهييه4vسنتىبينفيمايمودىVCحوالىفيسبىانذى
هالمطختينقءاالسبمنطويلهلسلسلةفاتحةإالالسبىهذايكنولم

التىالسامرةحعحينةتسوحااألثموريةالجيوشجاعتty7سنةفيئم
حممارالy1إالعدوضدوالصموداومةللوسعمافيماكلبفلعط

الذينءااألعلىمقاومةيشةاكتستطعفلمسنواتنحثحوالىاستمر
منوالثراببالطحامالسكأواحدادالخارجمنيحإصررنماكانوا

رىاألشيللعدوتسلماناألمرنيايةفيالسامرةفأضطرتالداخل
ممقVYاسنةRGONJسرجينيدقالسامرةسقطتوهكذا

المدينةبدكولاألشيريينيكتفدلمباسلةوضاومةطويلحصاربحد
جيزاتشصوخابورحعiواسكنوهماالسرائيلعناسببلوتخريبما

وكوثبابلمنبقوهافأتوعكسيةبحركةقاموائممادىمدنوق
بنىعنعوضامامرةامدنقواسكوهموسفروايبموحماةوعوا
Yiأ7ملإحنمافيوعممعكنواةالساصفأصالكوااميللمس

طردسياسيةالسياسةهذهباتباعمنايةشورباستطاعولقد
يحكعواانابابليننواالسامرينمعضلواكمااوطائمممنالمواطنن

األرضتفريغحركةفبعدحديدمنبيدمتغوعةألالمختلفةالشحوبهده
منيتبقلماألجنبيةالثممعوبمنجميربعددواسكاناائيلينإالسمن
ثمالعجافزالفححنهنالبعضاالاالعصراميليةاألرضقالشعبهذا

صنعماعنيربعامبهابداالتيالوثنيةكلمااألرضفيالوثنيةانتثممرت
ارضصاصعدولىالديئاسرائيلياألممسهوذاوقإالالذهبعجلى

y7y9ycملاانaفيواآلخربيلبيتفياواحورضعصر
ةالساصستوطبعداصعبحتيربعامزرعماالتىالصغيرةاببعرةهذهنإن

كلنفكانتاعشاثمببافيهاوتبنىالييارالطعبىتأوىضخمةكبيزةشجرة

نج
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الثائبالفجيفألولالجز

السامريينعملياالتىالمرتفعاتبيوتفيورضعوهاآالتماتعملامة
وعكذا502Jev295tفياسكنتالتىصنمافيامة5

األشورمشاقدامتحصوسععكرياروحياساجعضالسامرةسفعت
جمظةلنفسماتتخذانذايصالجنوبجمملكةعتاستطفالهتهمو

اشسماالمطكةاختيافيهسقطتالذىالمريعالسقوهذامنوعبرة
الذىالربصوتتميزعينيماتفتعاناشطاعتهلبسرانيل

سعتلقدالشديدلالسفأبأختيالحقتالتيالكوارثهذهفيمماي

كانىاللىذاكلصوتتسكمولمرقبتياوصلبتقلبماواغلقتنيمااذ
ألنياكاطتىحماتىياياحبيبتىاخقىيالىأفتحىبالقوليناديها
جوابكانولكنالليلندىمنوقصصيالطلامتالصراممي
اوسخممافكيفرجليغمسلتقحىالبسهفكيفثوبىخلعثقد

لقدنعم8ا5نشيةوعبرتحولحبيبىلكنبحبيبيفتحت
الهسباهاالذىائممورلملدبياهامسلماائيلاصمطكةوعبرشتحول

مطكةأييور3اورشليمرديأقىاآلنوهاوضفرقةبعيدةاراض
التىبالجهمنبلاشورمنالمرةهذهيماتىالاليجومولكنباتجنبى

كانتوانمعلهاوتحلواصراطيريتااثممورثموكةتكمنراناستطاعت

كوارثعدةانيالعآولقداشيرسياسةعنكثيراتخمالفالسياشيا

المحعالةالمحاربالقاندالتاريفيظمرعندما13يصعليالمطركانياال

أألراراطبإلزراقيإذىاصرنبوخذ
EحعكعمبDJBWUJQUEمثمم

نخوتىفرعميئاناستطاعنمl42إرمهق656شةفي
باحتأللقامثم462برOcسنةفيالتزاتنصكدمصرطل
بىللرجوعاضطر654سنةفيمصولكنهحدودللىصلحتىرياسي
تولهولقدمثمممهينابوبوالسارابيهةلسببوفابابل

قويةبيدitاألطراميةالمترالولمسعةالبدوادارةإلعكمنبوكذراصر
صلبةوارادة
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افافىاالفصلل9y1ءلجز

ارسلبابلعلىداييملدياقيميصالملددتصفعندمولذلد
الكلدانيينكضالمنطقةالمرابطةالعسكريةتهقيبضاهنراحرنبوخذ

قالثورفأخمحواYfyمل2والععونينوالموآبيلىواألراصن

واقمياغفااخرىردثيفولدتتمخضتالثورةهذهانعلىرشليما
سياسةضدالثممعببثارةاورشليمفىلمصرالمؤيدالحزبحاولفلقد
راصرنبوخذثاروعندفياليصديةشئونفيهباثمرةبطريقةخلوتنجابل

ولمرنممليمبأطWJوالعسكريةوقواتهبجيوشهءفجاعارمةثيرة

نحةمنكثرالمدربةبابلقوات1àمامالصعوالمدينةهذهتسعتطع
يدفىتمامارشعليماسقطتمق597مارس6Iففبىةمعممر
الملكراسمبمومأالمصبيينصاألولىالقافلةوهنانرى5راصرنجبوخذ

المسباارضبلىبابمكالىطزيقيمفيوعبيدةوامهيبرياكئن
خة2Aروt1rاة2تJ4Y8vم2
وعدد6أةةحب2ا1ocycyادوأ2129بخ

شخحىفعثصرةحوالىذاليىاألولالسبىهذافياخذوالذينة

yJyuلوالعماالضمناعيالبأسىàjوهنالبالدءاغنيأخن
wعلىوقاخنيةقاسيةكضعريةكانالذىاآلولبهالسعبىمذاأ

الجنوبمطكةيموذا

الذىوالعسبىوالقعكلوالتجمبرالخرابمنئبالرالكنىmateت
ثانيةهبنتالمعيثةهذهفانمقv95وسكناقاهـوشليمتاشته

Iروعليالبابليةالعسكويةالقواتجاكهبرضعئذبابكخدائرةة
المدينةوظلتاجاابوحولماوبنىالمدينةصرهـط8نفصهراصرنيوخذ

الىةMيرليومنأاشمعثمرثمانيةالقإكالالقاسئحصار11اهتحت

دةإلثاوتذمرالشعببلىflالووائتثصرابجوحفاشند5هoMابيرة
الفدائيائجيقثمبنفننعتممليالهالقتالرجالجميعوهربالمدينةفثغرت
مللثالهواصعدوهالملدواخفوامعهوالياربينصدقياالملدا5صوادر

ألل
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بمثثثهحلللةألولàIلجز

وقلعواجمنهامامحممحقيابنىوقعكواعليهءبالقخماإلكلموهربنهبلىبلبل
2هذم2بابلالىبهوجاموانحاهمىمنبممبتمععلتهصدقياكوقيبعينى

2أtrهأء21ابرو1بيثعأخ2و7ا
r12Yi1v111rrclrيtا252ا

أ25wفي

انثالثللبتببيانسبني

الشرطرثيمسإدانرنبوشيدعليتمفقدالثالثالسبياما
قهاحIومقاI58سنةفياورئممليمبىءجاالذئبابلملدعبد
احرقهاءألطمابيوتوكلرنممليمابيوتوكلالملكوبيتالربةبيمت
لنعنالكللىجيوشكلهدمايرامستاورشليماسواروجميعبالنار
والياربشةالمدينةبقواقالذينالشعببوبقيةالثعرطرئيسمعالذين

بيتفيللتىالنحاسواعمدة50الشرطرئيسنبوزرلدالقسباهم55
انيونالكعكمصرهاللرهببيتفيالذىالنحاممقوبحروالقواعدالرب

والصحونوالمقاصوالرفوشوالقدوربابلالىنخاسماوحملوا

لدتوالمأuاخذوبيامينيخكانواالتىالنحامىآنيةؤجصع
قااخحفالعضظفضةمنكانومافالذهيذبمنكانهاوالمثاضح
3هyo8ف2ةالثمرظةرئيبس

isT1اليئكلفيالنيراناولشعلوواهلماببةالمسلبؤاةانوبعد

إالامرثعمديغيتوكLitنمبابملللىورجعواكاثعممسبوهممن
هوالكرامينلىوللفواالنتناجلنعملعناجزيمناواءانفقرا
هربالثالثالصبيهذاتبمدبعيتللتىللقليلةالبقيةوحتأ
نطة3i243720لجغلباغيالدنةaحبثمحرالهمعظميا

بخخصوضىءاإلراازبعاةولقد2صأ7هعا58302

بما
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الثاناالفصلjjylلبز

األغلبيةعليهاتغقتالذىJاانعلىالمراحلالثالثفيالمسبينعدد

j5واألءالنساغيرمممبى22مر50حوالىهو

ينجاهحاولواالذيناآلخرينءواألنبياارميانبواتتتموهنا
ابيماصوالىاذويصانيلاسارجاعاتوالصلوواالعاتاتباالرثعماد

امامالصمتيستطعلمالحوادثلبعضمعاحراكانللذىالنبىبرصانا
السجنمنبالركمتنبأوعلموعظوقدبشعبهحلتالتىالكوارث
رقبفالشعبصلبفقدالشديدلمسفولكنالبنوفيوطرحهوالضرب

بهمحلتولذلديدعوهكانالذىالمحبةلصوتيسمعولمقلبهغلظ
71ء15إراباخوبيتملممترلىاألهرنمايةوفيالكوارثهذه
8i17ا315jyy2م263ث

Y

مدناقالسبىبعدفرىوفحنخرابابيقملمميترلىلموكببفا
المذابعواقيمتاجانبساكنوهاواصبحوهجوتخوبتوقداسراميل
بالدطولفيواتواطاشآلمااختحفعلىالوننيةوالمعابدوالهاكل

سقوطمنذخ6انرفضتانبعديموذامملكةوفيوعرقمهااسراميل

فسقطتالمصيرنفمصالىايضاهىوصملتعظةانيلاصأختا

كانوالذىسليمانبناهالذىهيكلماوهدمجدرلنماودمرتاورشليم
مق96سنةالىحلىبنىسيمانهيكلاألمةلكلفخرا
ء57rAا

الربةفيوهناكوكثإلةبعيدةبالدالىالمختارالشعبسبىلثد

بثدهبميتذكرونبابلانمارضفافعلىاالسرانيليينجلسغععا

WIVliمالفرفساوىلقاموساانظر1

ولئا
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انافىااففعلjjylءبجز

ترنيماتهنترنيعةلمنميرنعواانسبوهبمالذينسمالهبمعندماخصوصا
قلوبمنيانياطيقطعنوالضالمممعبيهنءهؤالفأجاباورشليم
تشىاورشليميانسيمانغريبةارضفياربانيمةشترنمكيف
مأرشليبماافضللبمبنdاذكلبمبنبحنكيلسانيليلتصقيمينى
65اvjمزacmفراعظبم

السامرةوصرشليماعنوالبعيدةالغريعةاألرضهذهفي

اسرلئيلصمبيوخصوصااألخرىالشعوبفيالمخقارالشعبلندمج
للسبىوطنفأصبعأليماسبواالثىبالشعوببعممرعةاخمالطواينالعى

ثمنعمبامنللساحقةاألظبيةبلينالكثانلدرجة6وطنمموالفربة
وأمااسرائيلبعدالىةàللعوعلنىللنربةمدنJءالبقافضلتلعمرائيل

االقليمفييتأقلماناستاالعهنفمبهبأسIàuVانفمعذايصمسبيو
عدداانyإصعوبةايةبدونالنريبالمجتمعفييتكيفوانالجديد

اورشليمبلىالعودةفيالايغكرVcبالههمتمسكاظلايضابهبأسال
كاطةومحريةمرتغعوتبصالحلوةترنيمامهيرنميستطيعانصيث

حلعفي3والمسبيةالمبغثرةالقليلةلالقليةباصنسبةالعسبىمنفالعودة
الذيناىci1VJYi5مادىنmموفيانشزنيروخابور

الديخاLAبابلفيبسأبyالذىللعددوبالنسبةامببلاسمنصعبوا

خيالديداعبالذىلللفيذالحلمللعودةذه5اصبحتذايصمنشوا
هنقبماللسبيونيرىفينياالتيالحلوةءالرجاوقصةجميعاهؤال

ءوالرجالطظابأألنور

ضبالقخدثءاألنبيابمضقبعأايغماوبسببهالسبىفترةففنى
والمقررينالمخلصينكلشيحمالفالذىافغلصيالمممنياعنجديد

منذاألفةهذعرفتولقدواسمراعيليموذالعرفهمالذينالتممابقين
غدمؤممنئننةقعاألوطؤكاومخلضنوقضتاةقادفىألذقما

يحادلمالغترقاريخم
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اثالللفصملpetليلجق1

القضاةلماوقغىالموعدارضبىباررخلوشعوعمحرمناخرجما
وحوالهسليمانففداودشاؤلعليمافلدنبئوكرهملمجلوصصةدبور
نمطاسراتيلوانشماليةةيموذاالجنوييةالمطكمئنفيملكواملكاازيين
التاريخيةالحقباتهذهخوقادوهاللةشعمبوسطفيظمرواءال

حاولالبعضاآلخرهحبموالبعضأبغمنالبحضحياتهفيرأد1ولعبو
بهذهاألمروانتهىبالحرواثارةالتفريقعليعملواآلخرالجمع
وبملئهبمخلصيجلمالشعببداالشبىقالىوهالسعياالىاإلمه

كمامصرمنالناويخرجبمجموحيتمممنويحررهمسبعبممنيخدضيبم
فيمااتثستتوالتىاألخرىوالمدنبابلمنلجقعيماالشعبيحلبمكان

فيمطلةبرغصنلداودوأقيمالربيقولتيمايامهايقولهفإرميا
ويعمحكنيموذايخلصايملعهJاألرضفيوعدالحقابعجبرىوينجعصملد

أيامهالذلدبرناالرببهبدعونهالذىبسثههبىوهذاآمغااصرانيل
ائيذاسبنىاصعدالذىالربهوحىبعديقوبوناليالبربيقولتأته
اسراورلفهبيتبنمسلواتبىدعصLالذىالربهوحيبلمعرإرضمن

فهفيسكنيناليياطردتبمالتىاألراخىجميعومعمالالهارض
8اة23إرضمماك

افاألطرمترإميةكثيرةمدنفيالمشتتالثحمعباهحتستطيعيكيفولكن
الىيمنكيففيهنظامواللهةقيالالذىإلمسجيقالمحطبمالشععب
الهجواباانربويوسبأا1وطنهألىيرجعانوالمثمعتتإلمممعبىللننعبب

فدومحظماحزيناوطنهبعيداصغريبايعيشكانالذىالشعبهغا

النبىويةJwyNtحزقياالنبىالىاطنمااقىالودبة

بيمتكلهيابعظإبمهذهمTابنيالئقالثم505إإلياببعبةللطإبم
إئقطعئاقدرجاموئاوهللاخاعظيبستقلفنيبمهإلسرلئبل

وإصبعمركمثييافتعاlhابربآلينمبيدتالخالنيموثلئنيلغلإل
أجمقيال4لئيليابيأرضفي11ببمهوشفبىياركمتجبمق

بم
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للثاشالغضلioقإءلجز

tاألراخنىجميحمنولجمعكبمممألابينمنواخفكبملهقوخ
يعاهااباحبماعطمبللتىلألرضوتممعكنونارضكماليبكبمىت2

2WAثعمحزهءبلمالكمشعباواناكونلىوتكونين
يكينواخمدوطداسرائيلجبالعليألرض1iواحدةامةهمطواصع
50هملكينللىبحدنينقسميوالامتنبعديخونونوالعليمبمطكا
وشكغونولحدراحبملجميعويكونعليمطكايكونىجمبدlود
8با5بمحز55اياهايعقومبعبدىاعطيتالتىاألرضفي

الفيعفكنكيغهسننجتاطرحناهالذىالالسئئبلهنرنيوهنا
أهاأوطنلىالرجوعوالمحطبموالمشمتتالمعمبىالشعب

المطرودالعثبعيهرجوعتعنيهناءلألفبيانبواتانفيهالثممدوما
يقومالذىمنولكنضماشعبىالتىاألراخميالىوطنالىورالمسبه

براثنمنيغلصعفبمأنيستطيعالذىهومناوهذهاالرجاعبعملية
الجملةنفمانàنلىانناعليبحغالبهعليمبضيالذىالقوىاألسد

تخيهناءاألنبيانبوات8نيهالشدمماومىجيدافممالمسابقة

050منماشىالتىاألرافىبلىوالمسبىالمطروàالشعبهذارجوع

غلبعحطينلهوئيصامةرجوغالقوليمذاهناالئقضدوئحنال
فسبىثممعبطبلىصجمهانجتاألنبيائبواتاهواظوضحهنريدمابل
حالمياثعهنيثمقالذىللزمنبكنايضاةبمصلىأزمنةبعيدةببدفي

ييإلمينيينشللكثييئهبرنجلىعالنبواتهذهمنكثيزفعالتمؤلقد
ةةةالميالدهاوخنمم

بمبرليخةنخببماوبولعأنموزتالرغهةيننهمالذىالرجوعوأمأ
إأفيبريصبماةةهالبنزلئيليخميغبنيغلصذأو9110ةو
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الثانهالغصلاألولءلجز

بابفإنامةاومماكطتكولجنوليسالروحىالخحمىبهيقصدفانما6

نحقطليسمقتوحوفادكمخلصالمممحيمحيسوعالربقبوذئالحالص
ونلفقيروللغنىولالبيضولالصغرلالسودايضاممبللليمود

بالمعينةارضالىأمعينةامةإلىرجوعاإذناليقصدبفالرجوع
كمخلصاويقبلونهالمسيببلداليصيرجعمافغنيمععوغالربالي
8القارىنظرنلفتاننويدوماءالسمابوتفرحاألبقلبابعيعمر
ىd4جوخنمممعنتطقانالقعنيرةالنهماتهبيالنريدأنفاهؤإليه
الربمةنثمرحأنالصالةبروحنحاوذاننابلحاكمةهينةاودولة
الناسمنكثراللهيطاعانينبغىنهفعاألولويةلمامعطن
r5مkJ5عا

سواله11إدىبذنفدنرجعبحثناموضوحهذاببىدحإلآيةعلى
الذىاسرائيلارجاعبعمليةسيقعمالذىفيوصمسابقاطرحنإهالذى
وبعيدةأكميرةند0وفيوبابلاشوليفيهتطآتكان

582ه67owالمويموذااميلاسبىهمعأنفيهدعممنvمام

ههعاقiببإلهمالىبالرجوعالمختصةالنبواكلفعناليعاكانو
عالالقليلالبعضإالهنامامننذكرولجداوعديدةيرةكنالنبوات

كاطةوغيرجزئيةبطريقةولومعووفاكانالنبواتهذهمغالبحضان

مباشرةبطريقةاوشفويااألنبيابماينطقكلنالتىالنبواتصةظ

اتالنبوهذهفىإرماصخاsLبممعمياهوشععاموسطاكغظأت
مبقوكعالمممخلصابارسألهشعبهسبيفتقداللهانالمسبعورنهلحععم
سيكينبأنهوصفوهالمخلصهذاعنمواتالذيئءاألنبيافإنالقول

مسبقوهالذين4والملوءالرؤساكلكاوجزئياكلياأحنتعايختلفهرفيمعط

نحهد1111ل6ءبمعمعياذاهوييأسزبهانيلفي
فظيبرلطيمممبقلغبطزنجقةهسلنجاالصمىبميالملداوالزئيسهذا
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ثلنىالغصلs3i1Jلجز

ثمععاعكأنياانظارهمالمسببينمنالبعضثبتالنبواتهذهعلى
بصداثمعطواالمسبينءهؤالمناآلخرالبعضانغيرمظلعةليلةفينور

لكىعممياسياومسياهخلحمأانتظروافقدالمقدسةالنبواتروحعن
االستعبادومنالسمبىمنيخلصمم

فكرةفان3اليصعندالمسببفكزةوتكبرتقبليرالمممبىفيوهنالى

كبرشكالتأخذبداتولكنهاهوجودةكانتالربمسععاوالربمسيا
يخلصمخلصانتظاراالنتظارهذابأننقولانويمكنالسبىفي

القضاةحكمفترةلنيلاصحلهبهالذعكلاالنتظارهونفستضمحبه
نçبهتحيطكانتالتىالشعوبمنداهميعيشكلنالذىخالثمععب

كاالمسبيمنعندخصوصاالممبىفأوهناييوهمنالخالصينتظو

اصعلهنالذثالمسيااوالمخلصفكرةبداتيموذاالجنوبمطكة

يمىجزعمنقضيهويخرجالممعبينهانأفيتختمرداود
الغكرفهذهءILءبشعيااصرل04صغعننبتو

للممعبىقبللليمودعندموجودةكانتالتىالربمسيحاوالمممعيافكوة
فترةفياليمودئالوسطفييدجصولدتذلدالىاالشارةسبقتكما

عبزاليمودوقلوبعقواعلىصععيطرةالفكرةهذهوستظلالسبى

فيوفاهاكبرادورالعبتالمعميافكرةانالمستقبلفيوسنرىالتاريغ
واالجتماعيةالسياسيةالناحيةمناليمموديةاألهةحياة

بطريقةيفكربعايموذاىمسبصصوحماالمسمجيالثمعبن
للشعبهذارفغىالسبىفقبللهحدثماكلjالربقدخلفيجدية

بعداآلناهاالحانطعوضباوضربءاألنبياالنذاراتيستمان
انالثعسبعوففقدءاألنيابماتنبأاقىالنبواتكلتحققتان

سمعوفعالوقوبتهرجوعهيريدuiواألهؤالنبواتهذهمعدر

فرجعcمتعدبرةبطوةللغزنجةفييكلعممكانالذىلللهصوتالبمعض
Aلصمتمولستجاببيممايضا
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الثاناحملالةلPy1لجز

وقامىدومالفارسطكاكورشصارمهق00سنةففى
لماالحصينالقويةالمدينةوهذهofسنةفيبابلعلىباليجوم
يوماعشرخممممةمنأكغررشكيجيوشاتقامامالثباتتستطع
واألحعكلاآلمالكانتالذئالوقتJفارسطليدقبابلفعقطت

ولقسفالسبىفىالييودوكلوبهانiاتمأليموذاإلهبالرجوع
وجزفياكليااختعاتخمالفالدينيةناحيةالمنكورثمعةشاسةكانت

الثمييرمنشيرهاصمدر4لبعةمبالجااصمبحتمافعنبابلسياسةعن

كأالفرتالقاموسائظرهممق8oyسنةفي
ممالكجميعفارسمللرشكjقاهكذاالقولهذايتضعنلذىçو

فيبيتالهابنىاناوصانيوهوءالمسععابلهالربلىدفعهااألرض

ويصعدمعهبلمهليكنشعبهكلمنخكممنيىذافيإلتىرشليما
4Nااهلىبمصرانيلإلهالرببيتويبنىذايصالتأقرئعمليمالله
1245عزراأمرشليمفيالذى

الشعوبمعالدينيهةالناحيةمتسامحاصطكاكانكيرشإن
علىالمنتصرالغازىنفعممهاليحتبروكانيحكمماكاناشهبراألمم
لمذهالمحررنفسهيعتبركانلجهuLسلطاتحتدخلتالتهابالشعلى

نقريرحريةالثممعوباهذهمنللكثيرلىتفقدولفللالشعوب

كانىاللىالوقتفيالسياسثأالمسرحعلىكيرشظمرولقدالمصير
ولذلمليموذابالدبليللعودةشوقااليصدهنالبعضيتحزفيه

الكلماتهذهءإئمععياعنهيكمفعليماوشعتولىبابلبلىيصلانققبل

امامهدوسAمممكتابيمينةالذىرنعىكلكيالوجطسيحهبمولفكذا

تغلقالواألبوابالمصراعينامامهألفتاحلملولىءواحقاامما

الذىالرباناانىتعرفلكىءالمخابئزوكنالظلمةذخامرؤاعطيد

مختارىظاوإنصرابيعقصدىألجلائيلإسشبلةنعضمدأ4بدعو

45اشإتتفنرفنئلسيتوانتلقبعطباسمددعوئد
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ككهالغصلاألللpجز

كيرثمثهعنالقائللرأبضاليقبوثم4124255
شؤلسمييللهيمستعنىرنتنليماعنهنويقوليتمممسرتيفكلراعى
1r1ilyr6Cyأخ4tYAبثمبى

نلمممبىقبللممحثbكلانبتهتصفيبمعرانيليعرلىوهنا
اللهيدبنبلةالصدفةطريقاوسعفوالمميححثلماثنائفيهـ

ريميناألشيارشلئالدىفموالحوادثهذهءمراكائتالقدير

نبوخذارسلالذئايضاوهوفخربوفاللسامرةعلىبجيوشمم
وحفرواالمميدتركواألئممعقبظيرانمعافقلبمااورثمليمكلىراهر

لمسبىالمعاحرالنبييقولكماءفاتضبطالكثيرةنمباراألنفعسمم
لينقرواالحيةالمياهينبوعائ4lنكقرثصرينعملئممعبىألبئAيموذا

13ألارiءماتضبطالمشققةآباراآباراألنفمسم
فذايصدرلكىرسملكيرشيعمرىالحنفسهايضاوهو

ألناورشليمبىللعودةيريدونالذينبعودةالمختصاسمصراالقرار
211انميميلهءشاحيثمامعاهكمداولالرمبايدفيالملدقلب
المذيناولندالمسبىللشحبمنجداقليلعدإالاألمرهذايححرلىولم
هذخلفياللهيديرواان1فأستطاعوالمفتوحةالعيوقلممكتت
المسرحعلىرشكيظهيرنماورشليمالممعامرةخواباألخدا

اصاستطالقدبددهمبليلليمودبعودةوقرارهJالعاالممنيامعى
أاءاخناكليرةبطزقيكلمممكاناللهبأنجنرمياولويفممواان

اصاكيهاواألذلنالمفتوحةالعيينلممكلنتفينءهؤالومن
المللةياكنيينمعلمنوهوشننئيكمنزربافياللهلمنوت

5ا2اوخىااحجئو2بمراةوش2ة366م

اراكتهلتئفيذقراراتمميصديروالكفيسخهالملولاللهكابئئإن
إنوبعيامععياحيارالثمممعمبهذاادةافيجميبايضاببسشدبمنجص
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اثانىاالفصل6لاألءلجر

منيكونانيجبالموعدارضبليبهليربجعالشعبهذايقودالذى
هذهمنمصرمنشعبهاخرجالذىموعمثاكلنفقدالشعبهذا
هننبياإلمكالربلكيقيمفقالتنبأالذىايضا9ةم1ا
هذهأنفمعA0تثمممممعنلهمثلىاخوعالمنهطكو

فيهاراواالكثيرينانyإالمسيحاألعظمالنبىبلىنتمميرالنبوة
ثمحدبعينسظركانالذىزربابلانخصرصاررإبلبلىإشارة

هذافرصةانتصيموذاارضلىعالرجوفوصعةالصبربفارخ
فىللراكبفىقافلتينعمظيمفورابكورثعروقامالملكمنالمدررارال
الئانيةالقافلةوبمقoكسنةفيبابلغادرتللقأفلةاألولىوجوعللر
Lسنةفىايضابابلدرتyyلممعمبيونةءالهؤوحعالوكدما8مهقه

الربمذبحبقامةقVLبداوااورشليبماذوبإبلراسمموعلي
الغرنممىائظرالقاموسمقهسنفهقدثمنالذىللهكلحرا
السبىمنالعائدينبعخىفيهراىفقدهذاوألجالotrص

وحماسعةبقوةوايدوهشجعوهفقداألنبياباماالمسيامننوعا

سمالهتصيرزربابلامامالعظيمالجبلايماأنتهنيقولخزكريا
ربانفتعلمتتمانهفيداهالبيتهذااسستاقدؤربلبلإلىين
حجىيقولنماا45زكرياإليكارسلنيوداب

قàاييوصبنيايهوشعوهكمعدالربيقوليازربابلنتحمددكافاآلن
واعملواالربيقولاألرضشعبجميعياومكعمددواالعظيمهنال

216VyVyحجىàالجنوربيقولمعكمنإنى

نفالذىالشعبوأمالءاألنبيمانبواتيحخقففربابل

tylالصبىارضمنويغرجهيخلصدمغلصاطويلةةصمنينتظر

لكمواقيمكماتعينبابلسنةسبحنتمامعندينىالربقالهكذا
ثواجلعب9Y105ارالموضبعهذالىبردكمالصالحكالمى
هعدافيكتيهماكلعليفابتكلمتالذىكعكلألرضامالدمأ

ب
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ائانجهإالفصعلاإلولءلجز

ço1Ytارالشعوبكلعليبرميابهتنبأالذىالسفر

عزرامعهذاقارن15AYA56يهم
2055wء5ر1ا

وتكبرتنبتصغيرةزيتينبرةكانلوكمازربابلنرىوهنا

ليذهواستقبراراسمثطاغصانهابننحملكبيرةشجرةوتصعبح
بلىالراجبننالمسبعناحالمبداتولقدالمشتتةينةالالباقيةاألمة
واقعةحقيقةتصبع1ن1وتكاتتبليرمسيااومخلصبشأنذايص

55ذايموواليربابلشكلماàيصعلىحاكمازربابلينصبعنعما
يمووحاكموللليموذااصبعوهكذا22533حجى

بحرفيتغوص5vYك71سنةسبعينمنيقربمابعدماظلت

فغيرتفمقداآلنواما5عليماويسيطرفيهمجوتنبمايحيطاألمممن
األخيرهذافإنكروشللمللخاضعاكانزربابلانفمعحاضو19

هللفرسطدقبلمنيموذاعلىضوضكحاكمأقاصهقد

لللتين5Y2oهسنةوالثانيةاألولىالقافلتننتيجةهىهذه

غبمبالىافنالحظانناعلىالسبيمنللعودةيصذابلىزربابلقادهما

يمنمااصالحفيهرفقاةزربالجابذلهالذىالضخمالمجمودمن
المعينةفيوعثيدةكثيرةءاجزاظلتقدوالحكلالمدينةفيألفاص

القافلةوحمولمنعاما92فبعدليايرثئحالةفيوالهنىواسوارها

مق5ttسنةفيوبالتحديدرسليمAببابلمنللمسبمنىلوqا
نحميااخوراسممعلىذايصرجالمنبعضالقصرنمموشنبلىءجا

فقالوايموذاارضفياحوالموعناليهودعنسألاألخيروهذا
عظيبمثصرفيهمالبالدفيهنالىانسبىمنبقواالذينالباقنبنلى

ئحميابالنإرمحروقةابفايابمنمدميمرئامعموروعار
وبكىوحزنتألمالمحزالخبرهذانجمياسمعفلما101ا
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افافاللفصلJWكلجر

ذللعنوسألهمحمدانعمياوبان1ارتحتشعشاالمللوالحأ

يقوملكىرشليمابلييذهببأنخهنحمياوطلبببالسفغزف
قام1انخمياوصوموبعدهالةءالمدينة5هءببنا

15صا31نحهمبمق445سنةرشليمابلىاألولىبرحلتهنحميا

ممجمالمحزنةلمةالمقاليمودحالةjIربالمدينةطافانوبعد
عارابعدنخونوالاصرشليماسوارفنبنىهلبم505لمموقال

تالهالذىالملدكالبموأيضاصعلىالصالحةبلصيدشواخبرتمم
217نحمياللخيراياديمموشددواولنبنلنقبمفقالوألى
Aوعنثماا3ترئممليمااراسوارمموولقد

صهم3نعالعلىعنواوقفوهمضدهمقاموافشاطممءاألعداراى
4Vاحبطانبعدالنمعبهعنشاطهاستأنفنحمياولكنا

هءاألعداحيلة

فحسبمةالممنعمليماواسواربترصمنحميايقملم
وةبقامنقولانيمكنبلاجتماساصالحبعلىايضاقامبل

منعدداانإذ5سائداكانالذىاالجتماشالظلمضداجتماعية
فطلبهالربابأخذاضي1اليصبخوتمنمستفانؤاàsاليىءاغيا

أwا5نعالعمألاهذاشالثمحعبيكفاناالجتماعيالمصلع
ءالداابدايمملممفإنهاالجعماعىالمصلحبعورقامقدفحمياكانوبن

عزرادعاهـلخلدالناهوسوإهمافيالخطيةالحربقعدوهوللخعيث

قراعةوبعد8نغموهثمربعةسفزلمنيقبراالكامنالكاتب
الشعباعثرففقدبإلخطايااالعوافدمريأتىالناموكلمات

هاالوكارتحتلثنستاهوفحهيايفكوهللذىارثحتئنمسمتانبيحتهل1
كلدطمككGNOLISكط

5l45o4م95حىللفرنمعىللتاموحمارظف1همهقaء
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للثاشالغصلالول1لجز

اخرىنحميابصاتقامولقد9ئخالذوابقعادمصبفطيته
كةأ5نعلمدينة11لهذUUعتيهالمللألن3rانحعديدة
ةعماتقريرايعطىلكىالقصرشوشنبلىيوجعانعليهكانولكن
المكليدالتفأالمقاوماتهنثوبالرغم7و26w6نغهذةهفي

هءالبناايواصلاستطاعفقدانعظيمالمصطحالزجكهذاءاعدااكما

يبنيفريقفريقفىبليمعهيعطونكانواالذينالرجالفقسم
4orwنعيينونالذيناسةبحوميقلىمسلحاآلخرقوالفري

اورنعطيماسوارءبناينموااناستطاعواوالعزمالحماسةذهوب
ينشصمنأقلفيلمنهدمةة

الدأخلىاالصالحفينحصابداالخارجىاالصالحهذابمد
جددوعندماءالربمععمئهيجددانالشعبتعمدفيماروحيةبنضة
لكىللقصرشوشنليفعادالمصلعاستراحاللهمععمدهالشعمبه
taسنةعشرةاألئنىانثilبحملهقامعماللمللققريرايعطي

بمدرشليمابلىةثانييرجبمانالمصلحهذاواخعطرممقt4س
50للربعنيبتعدبداالشعبوانلنشفغشهالروحيةالحياةبأنسمعان
انظزi5ر6ا3ئعمقtYwL4سنةفيالثلنيةبرحلتهفتام

856صالفرةبميالقأموس

دينىباصالحقاممهقYoرشليماjبئحمياعادفعتعما
المجتمعفييندمجتدكانالذىدىالييالمجتمعفيقوعجرى
بحفظللثنععصئخمياظالبولفدوسطهفييعيثمقكانالدىالوثننى

وجذرياشامالاالصعالحهذاكانولفتدوللعسبتالتاهوسومراعاة
قللكابباياثنعيعببئداعLييربئئمنواحدوكانيثولظانهجةلى

twrwثكدعحةكطوذتهالحيروننىنبلطلاصمصالعظيم

ة9
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ثلنىالفصلاألولءلجر

األمةهذهيبنىلخىإصالحهىيداثععحازمانحمياكانلقد3ا

واكالقياومادياحياههـدمألنأ

بعداليموديةاألمةءبنافيوعظيماهامارادنحميالعبلقد

ءوالبناالعملقونشاصهوحماستهللربغرفطريقفحنتالسبى

المبتعدوالشعبالحصينةالمدينةشكلهيغيراناممشطاعوالتجديد
وتحركهتمالهنشطعاصشعببلىكثبةحيان1فياليانسالمتحرد

ائيلإسعلىيملكبباكالمختصةالقديمةالمسيانيةاآلمالطجديدمن

ةاألولللعوثالقافلةبقيادةزربابلقامماعنبداتاألمالهذهإن
أسوارورممنحمياءخحينماتثبتتنمممقهoثليمامرنمبلى
الممسيانيةاآلمالهذهانعلىمق44هالمنيدمةرشليما

قافنةبقيادةعزراقامغعطالشعبهذاأخانفيواثعممعتتعقت
تب1sjlعزراوصلقدفليموذابالدبلىالمسبيينمنجداكبيرة

همهقrAسنةفيالقافلةهذهراسعلىوشليمالمههنال
الكاتبعزراوجودبنoerصالفرنممئالقاموسانظر

القافلةهذهراسعلي23وYأ12ا7راشالكاهن

العظيمةهقيلهومادياروحيازاريبتبرالموعدارخيطلمىالعائدة

اصبحؤالذىاألولىبالقافلةءجاالذىزربابلورايناسبقفلقد

التةللوعودتحقيقوهذاملوكىنسلمنكانرثممفيمألحاكما
لنحققخطوقأخرىنرىهنا5داودملكبخصوصتعدوالالتفصى

بالكفوتالخاصالوعدايضايحققلكىالكاتبالثراءبمجى
يحمدكبيراجيدابذلئحميابنهارونئسلمنراصكانفقد

يدعولكىايضاجباراجمدابظنمالمنيدمةالمدينةءلبناعليه
يرةالالمجموداتهذهولكناللةإلىوالرجوحالتوبةبلىالشحب
منتحتاجكانتLوحماستهللوبالرنجلغيرةنظمروالتأوالجبارة
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للفلىالقعلاألولءلجز

راصيأتىالمجيوداتهذهتكلىولكىالكمالليالطقسيةالناحية

لىالشعبةبدففامالروحيةبالناحيةيتملكيتبالهنال
مكمالعملرايبداصوهنا9عزراوالثقديسالتوبة

الماديةالناحيةمنالمنمعةاألسواربنىفاألولنحميالعمل

هالروحيةالناحيةمنالمنمدمةاألسوارءببناقاموالثانى

وهمألممعبيينبيايمليمكانالتىالمسيانيةالحورةتكتملوهنا
منترنيمةلمميرنعواlنءاألصاصممطلبماغبابلضفافعلى

غوبيةجمرضفيالربنزنيمةنرنمكيفلمفقالوابددهمترنيمات
اذكرلىلمبنبحنكىلمممانىليلتصقيمينىتثممىاورشليميانسيعبن
5اwمزفرحىاعظمعلىاورئممنيمافضللمإن

كانالتىاألرضاليالشمبمنبهبأسالàعدرجعلقدواآلن
إسرانيالسعكلالغربةهذهخااتعظوافلىليمابالرجوعيحلم

والسبيوالشدةJAاالعاصنةفيبلههلصوت

ءااللدىالمنخفضلمهلصوتسمعPا

هعةيعيشلكيالعحورمنعصركلفياالنسانيدعواللهبن

المجتمعفىوعامنافعاايضايكونوانلهيقعبدانخهوبالقرب
الدعوةهذهلنايوبكدهاصوتهنممعمعفلىيهفعشيالذى

نقطةبلىءالقارىنظرتالفاناحبالفصلهذااختمانل
المختصاتاريخاألصمبحونحمياراشسفرىوجودلوال4نlوهىهامة

Iاaبعدوماالسبىفترةفيواضعوكيغامضارالمخعبالشعب
مقللرابعالقرنإلىممق1Yالسامرةسقوطتاريخمن

السفرانلهيتعرضياالذىوالنقدالتاريخيةالمشكالتصفالبرغم
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الثدشالفصلاالولءلجز

ابخينءنبيااNناللهشعبسجالضيداشلنايقدماقبإنمما
بعكهوفينبويةبطريقةتكلمواعاموهوالذينالسبيعننتبأوا
هذلناماةiوممدواضحةكيروألغازبأخالوتكلمواقنبأواياقإ

هذهفيالشعبهذاتاريتاريحياشسجاللتاقدمفقدللكتاباق
الملولبعغىءأسمايذكرانعندمخصوصا6الزمانمنالحقبة
التيالفواريغلتحديدالبحثعمليةكفيرالمممالغاألمزوالممالد
األحداثةهذهلطجرمتا

مبمافي
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الابا

يجململلسماليرموىا

يكنبهاندبرتالقحير4لyاغايةانكيفرايناالسابقالفصلفي

نثععبهححثماطريقمماشفغرفاننمعتطيعلكيونحمياراعمغواص
قضماهاالتىالفترةكافكرةلنايعطيلنللسفرينهذينفإنالله

مبمق400شةالىالسبىبحدوماالسبيارضفيالمسبىالثممععب
ليممعتشرحماونممياراصكئاباحاولالتىألحوالحثهذهانمكلتقريباه

الحقائقبعغعوتثععملواضحةاناالالتاريخيةالحوادثSهى

الشعيهليداخصثهانعرفاناستطعنابفضلماالتىالمامةالتاريخية

هذهألصبحتالكتاينهينذطدالكنافلوالزمنمنالحقيةهذهفي

اماخاهغامغنةممق4ءالىاtاسنةمنلحقبة

تالكئيروكلبواسجلواطبوالمفريخنمغانكميرببنالنإونحن

سيطرولللذينالملوكوعقاألباطرةوصالمماللوشرياتيطاربمNا

ايمعمجلكللموللكتابالمؤرخينءهؤالانyإ5العصورهذهفيوطكوا
ونحصاراشكعابيفإنولذللهألشحباهيخحاماضرطبشععإاللنا
دليالايضايحنبرانبآلتقدزألقيمتافقطتاريخيةوثائقيعتبرانال

وللتوازيغانلولى1lll41rاسماألنالمؤزخاLلومرثمدا
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للثالثالفصفولاءلجز

أيضاساعحتوتساعدالكتابانهذانلذكرهايتعرخرالتيواآلماكن

الخيعقهممصبحثاالتاريغينبشينالذينوالباحثنألمؤرخينكعنرا
هالثمسبهذاققحاتى

كتابنعننقولهاتيمكنناونحمياعزراكتابيشاآلققلناهوما

كتالعبهالذىالدورلحدبلىيشبهجداهامادورالعيااكيين

هذيناسبماذكانوقبلديةاليصاألمةتاريغفيونحمياعزرا
تالعبرىالكتابفييذكرالانممالىءالقارىانبهاناحبالكتابئ

نقولهاتيمكنناذلكومعانتيةالبروتستلنفبعةنتديمةالحمدفيوال
خيةتاريحقائةتلجالناوالثانىايهولبينلميلكتابئوجودلوالبنه

واشواقةاحمخالليافيوظمرتاليموديةاألمةبماهرتجداهامة
ويقالدويناضليصارانإلىالشعبهذدفعتسيانيةمموامانى

اللهواستحريتهعلىللحصول

توجذبأنيجيدايعرفونالمقدحاالكتابتاريخيدرسينوالذين
رانحمياوشبماقامالتيواالصححاتاألنشطةبنمايةبداتضمتفترة
جداقليلةمعلوماتإالنطدالونحنمقالرابعالقرنفي

الفترةقLpاليموالشعبيخصعماالتاريخيةالناحيةهندةومحثض

احتعلسنةمهق3Yسنةبلىمهق4ةسنةتمتدصالتى
الفترةهذهنسميفإنناولذلدبوتبييدعلىلفلعمطينالرومان

تاريخفيتدسالزمنمنالحقبةهذهكانتبرإنالصبمتفتبرة
هالتاريغفيجمودفترةتكنلمامنv1إصمتغترةسةالمقأتكننه
بأسرعمنيتحرلىكانالعصرنالكفيإنهبلإبىباستمعريتحولىفالعالم
كانتءالمسياينتظرئنمعبالمتجرلىافعافمفبدفييرهدوكانالمعتماب
وصعونجاقهلمشالt4يضاوكافنةوافبمواقهآمللةآلثممعبلذا
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للثالثلالفصولالجز

اليعطىوللثانىاألولالميكابيفىسفرىبدسسالمقوالكنابaLالعديد
ههغهالصمتنترةشمعلوماتايةلنا

الفارهالفتعبأنفيحلفاالقرمنهذهحوادثلنايمممجلوالتاريخ
اطوريةاالمبرانتاضعلىئمتقريبعااألوسطالثميقكلاكتسح

ههقويةفتيةاخرىامبراطوريةقامتالمنيارةالضعيفةانفارسية

بلهغزواتهفييصلاناستطاعالذىاالخترإسنندريةامبراحلو
أعاوالثالثفىةالثازيتجالمالذىالشابالرجلفيذااليند

متراصةعليمةامبراطوريةيبناانالقليلةاألعوامههخلىاستطاع
ريةاطباالصوراصاكنمعتماوعنالمندبىاإلوشمنافاألطلىا

اطيريةامبرحرجتهادهايضاهىوشاختاألبيضبالشعراليونانية

عروشعلىنياموتربعتاليونانيةاالمبراطيريةفأزاحتفتيةاخرى

أالاالصراطوريةمذهعليطتسيطركانتالتيالواسحةيرةالكثالممالك

ههعتكل1ارفقداليمودىالشعبامlالوومانيةاطوريةاالمبرومما

هذهخلفيحعثهاالمؤرخونلناسجلوقدعاشهابلالنعلبات

الكتابولكن5فيامملكةوكلاالمبراطوريةكلفيحدثوماالعصير

الكتابإنوبالشلالصصتفترةيخصءثىاىلنايسجللسالمق

احياقفيكانوإنرخ2لاىاووجغرافياتاريغكتلبليسالمقدس
وقبلالوlانaإالاألخرلىوالعلوموالجرافياالتاريخيكلمناصكثيرة
اناليمنعهذاانعلىاللهيكلصاشىهالاللهابكهوءثعىكل

اللهطعةبلىايضايحتاجوقكانواالصفتفترةفييحمشينكانواالذين

صيرالهمنعصعرائiشاهدبالنفصهيترلىاقاليمنالذىواإلله
يعتقدونكثيرينفالقفوعليبأخرىاوبطريقةذاتعلن4انهالبد

صمتفقرةالحقيقةفيتكنلمالصمتفترةتدعىللتىالفترةهذهبأن

IفياجمرسكندراولدVOIماهق

المسيحىرالغتاريخ5م
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الثقعةالفصل9y1Jءلجز

ونجاحوكفاحءدماوسفلوحربوئضالوحركةصالةفترةبل
أألوالالميكابيينكعابالنايصفهانحاولماهوهذاوحريةواستقحل

هوالثانى

إلهرجعالممعمبيينمنبهبأسالداعانرايناانسبقلقد
وهناهايبائحوتقديمااليبصالحفيوبداواذايصلىوةورثممليمأ

رجععنعماولكناrvممزالمسبيينبهيحلمكانالذىالحلميتحقق
االستقراروجدنفعمعهفيخيامموعندمابدانفىالتىهالàالالثععبطهخا

التىالشمالومدنالسامرةفيوخاصةومتنوعةكثيرذفممحوبوسط

جغسياتمنكبيرةبأعدادوامتمترى11شيانسبىءاثنافيهجرت

الشعوبمعالشماليةوالمدنالسامرةشحبمجانولقدمختلفةيالد
فإق5ذايهعىالجنوبشعبمنسصلةوبكدشسرعةنرباألخرى

عناالنفصاناالمبقدرحاولسابقاذايصمملكةالجذوبنممحب

السحياسعيعوخلموروالتقلباتالتاريخيةالظروفممولكنبهالمحيطةالشعوب

عنيفةالضطماداتعرضهمالحالمممممرحعلىوممالياتاطوشامبر
والدينيةالسياسيةالناحيهمنذرياتغييراتغرضانحاولتوصراعات

هذهمنكثيراانفيهألثملومماالمنطقةسكانحياةفيواالجتماعيعة

قتعارضالشعوبعلىوالحكابماألباطرةفرضماالتىوالقواننللتغيرات
بداهناومنييودية11والمفاهيمءالمبادمعوجزئياكلياتعارضا
والذىالقولهذافىموكميسببهلنايلخصالذالجعديدالقعيمللصراح
العصورمرعلىلحعليهالمحافظةءياااللهشعبمنالبعضحاول

مناخرجلالذىاللىالزبهوائاوهوالمضادةالظروفمنبالرغ

للالتصغعامامىاخرىآليةلكنكيiNالعبوديةمنهصرارض
مناألرضفيومافوقهنءالسمافيممامارةصيوالخحوتاقصاال

هتعبدهنواللقتسجدالاألرضتحتمنءالماوعاقتحت
ه251
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الثقثللغصللJviلجز

السبهمنوالراجعةةàالموجواألقليةمنالبحغىحاولفلقد
تعرضوفقدولهذاالعطيةحياتعليوثطبيقهبالناموسالتمسك

ويسجألومريرةقاسيةالضطماداتبلعثيدةومشاكلكثيرةلحععوبات

االضطماداتوالمعاركهذهمنطويلةوالثانملمسلةلاألالكابينكنأبا

والمعارلبالصراعالمختصةالتفاصلبعضفيندحظانوقعلوالجهاد
االستقمهـالعلىالحصولاجلمنالشعبهذاخاخعماالتىوالحروب

الكنابينمذينعلىجدايعةسولونظرةنمقىانبنأحسني

األخيريفهبنالانعليللميكابينكتباربعةتوجدالحقيقةفي

علىيضويانفمماكريفيةأبوعبإألومحاتمنوقتأىفييعبرالبم
هامخرافيبالطابعتتسبمالتىواياتوالراألشحاربمعض

لوNاالممكابمقثف

افميعطىالغاحقائقبذعظيمةاهميةذوالقاريخالةالناحيةمنوهو

وهووصغيافيالمبالغاتبمضفيهكانتوإنمنهاثيقمتاريخية

ضدالميكابملىثيرةتاريخفيمالنايقصفصالكممرستةعلىهـجتوى

رةثشالئانياألصحاحيتكلماألولاألصعحاحكلالتدنيس
922التاهمععبلىالثللئمناالصحاحاتوjMAيأماتاتيامم
التاسعاألصحاحومنالميكابىذايىوغزواتحمثتلنايصف

األصحاحمنواخيراJONAانيوناعنكامس923
اهثبنسمعانعنتكلمعثمرالممادساألصحاحإليعثمرالثالث

بتمهوههومفصلةحسنةكتابةمكتوبةثمينةوثيقةيعتبرغابالال

لمنحنةحوالىفيالعبريةباللغةكتباألصعلانمليحتنكناليونانيةياللغة

هسلسأسلوبذوفريممىكاتبهانويحتملماقء
6
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الئالثالفحلاالJ3ءلجز

اثلنىاالميكدبيننكاب

تvاألوللكتابنكطةاليعتبرالثانىالميكابينانبالمظةالجحير

الميكابييهافإنلص4jUاألوالميكابيننكبلكتبالثانىالميكأبيفىانبلى

فىلنالخحمهقدمجلداتخصحةمنيتكونضخمكتابعنعبارةالثانى
ئي5جاتويحتمألالقيروانىجازونGASONيدعىرجلواحدءجز

علىالكتابويحتوىءقسنةحوالىفيالعالخيصبعمليةقام
176161سنةمنتمتلىالقىالفترةفييافصاليصفعثمرخمسة

الميكابيانكتابيغطيياالتىالفترةمناقحرفترةانمااىمقا
قبديد11بعيداالحتفالعلىكثيراالثانىالميكابينكاتبدويشاألول

الكتابكاتبكرهايىالالقصحىبعضيسجلانهثم153Iيو
المايكابيننيذكرهالمالتىالقحمصبعضايضالنايقصانهإالJاألو
ثم618rالناموسمعلمالعازارالشجدقصةخلاألول
ث2ا7ص2وامممالسبعةءالشهداقحمة

العنيفهالحراعلنايصهراتاألولالكعأبخحوصاوللكتابان
واالستقالليهينالالحريةعلىللحمولالشعبهذاخاضهالذىالمرير

ييوذااورثممنيمإلىعالوجهاستطاحالشعبهذاكانفانالوطنى
ضعمجعةتكنلمفيهاوجدالتىالظروففاناألخرىالمدنبعضوبلى
ااالحتنمةاألنممورىاالحتاللألنالدينيةالشعائراقامةعلىله
حيثالتهاالمملىصيكنلمطابحاتوكتفاليونانقدالغأرلبابلىة

وشيدتااختالفعلىالوثنيةالعباداتوعرضماالبالدطولفيانتنمرت

واما50وكثرةعديدةالكيةوهياكلمعابدذاوييرلنببلامدنكلفي

كديانةتعدلماألحيانهنكثيرقبلوضعغتحتفاهيصديانة
كانلحغةديانةتحبص3بلادالبلفيالموجودةاألخرىالدياناتمن

ويحيونهابيايتمسكينكانواالذينحياةألحيانyبحضفيثمنيا
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الئالثللغصقIJjlIلجز

منوبالرغماالقاسيةالصعنةالظروفهذهمنوبالرغمعمليةحياة
يئنبهإلذىالقاعكلالصمتمنوبالرغمالعنيفةاالمريرةت1االضطماد

نةImylوالذليقبلينوالالصمتاليريدونالناسمنحغنةنجدالموت

وجهفيةوالضعيفةدالعثالقليلةالجماعةهذهفتمبوالخنوع
ايضاالوطنيةبالحريةبلالدينيةبحريتافقطليسمطالبةاالستعمار

جماعةمناوحفنةظمتكنالميكابيننبثورةقامالذىاناألموحكيقةو

جلالهداولعلمضثطمتاتياسدعىكامرجلهوالننميبل

فموالمأساةمناءجةعاشانهبلبالدهتاريغيعرفكانالكاهن
ايضايعرفوهوالسبىوبحدقبلعمالهوعاوشحمياعزراتاريخيعرف
براباالسندرحبواقداليمودوفعممالمنطقةهذهشعوبانكيفه
يصحمانيستطيعبأنهوظنواالسابقينالحكامفيلهـمLTحابتانبعد

ماتأنبعدولكنءبالدهمفياالستقراراألقالعلىاوااالستق
ylعليياعيتناثصنةفريسةجديدمنفلممعطيناصمبحتبراسكندر

وبطليموسوسلوقيوممىانطيخوسوهمجنراالتهمنلحةنا
الجنرللنماتلقدصكالسككهطمحم

مقسماsعمعركةàكنالا

وبحدهاعام100حوالىفيالمصريةللسيادةخاضعةفلسطنواصثحت
المنطقةمنالمحطرثعليالثالثانطيخوسالفلسطينييندا

المستعمركلناألهربدايةوفياvهسنةفيأأمممحلوالحلول

ابنهالحكمتولىعنماولكنطننالموامعوخسامحاخسماهال
المخعاالاىابيفانالسوريونسماهالذىالابيفانابعالرانطيفوس

ilانظرهأل
مامثحمثغقمقال

34صالثقثانفحل

T5سفةمنابيغلنللرلبعينطيحنوسملكلقدVoVU3اف
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اثالثاالنصلsJ9ylلجز

ابداالينمىانهكمالتاريخيةالحقائقهذهيعرفمأتنياسكانهالحقل

أورثمسماإجيوشهالرابعانطيخوسابيفانفيهارسلcاتذماليذنك
يكتفهلمالمتجبرالملكهذاانبلوقتالسلباUnوخوإبخافيهافأشاعوا
ءباجرامق167عامفيقامبفحسبالشعبوتثعمريدبقتل
مام11ذلكربيعففىةعمايوانجسبشعاليودنجميتضبرقعطية
تمثاليكينانيحتملتمثالباقامةالرابحانطيخوسمرمق167

خبعميهكانlالذالمكانفيحمأثهمUiJUPITERآقاأللوحعبىجوبيتر
فقدالعملوبمذاا5اكص411الميكاالتقدمة

وقدلهنظيراوشريكلهليسالذالقعير4االواهانالهخلنجمى

às9داالحادنةهذهدانياذçv1K9خىوçtoوا

نبوةبأنالمفسرينمننويعتقدكث5ولو1314مو

انيرىالييودالمفسرينبعضانكماالحادثةهذهفيتحققتدانيال

االيكالتنجيسحادثةإقىمرتثمعالJدافياعنمايتكلمالقىابالخررجسة
ماعنمءسنةفيمأححعثإلىايضاتشيىلجافحسب967شةفي
كلاصفيJتفابوضعLAمعكعكطyجاليجواالمبراحلورأصر

فمتىالالقولبمذام45سنةبحادثةيتنبأكانالسيدانويحتمل
حيثأقافمهالنبىدانيالعنماقاالالتيالخرابرجمةتمتأ
ء31مرهءالقارىليفمم6ينبغىال

بلعالنيةالميندبخىمأنالرابعابيفانانطيخوسيكتفولم
ailوكان5للهالعاالدةاوالذباةختقديممنوداليفيهيصعقرارار
الدياناتتنوحعلىوالقغحاهالديانةيدتوهوالقرأرهغاهعف

الدياناتبعضضدبلفتطداليمضداألهرهذايكنولموتكاثرها
الخاضعةالشعوبكلانعلىينصالملارسلهالذوالمنشوراألخرى

ألامةذبائحيقدماويتعبدصوكلالملكعينهالذىلاللهإالالنتغبدله
هبالموتعليهيحكماخرى
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للئالعةللفعلاالولءلجز

البعضهربثمناالكثيرونانحنيالقاحمأالملكىالقرارهذاأمام
الحفيةفيولوللهيشعبدواانيمستطيعوالكىالنائيةوالمدنالقرىبلى

فقدماتاتياسالكاهنالشيينيالرجلرثمطيماطودواالذينبينوهن
عنتبتعلىوهىمودينمدينةبلئالخمسةهاوالمعذهب

مقصورايكنالمالملكىاألمرولكنضراتكيلوستةبحوالىرشليما
بعخىءجافقدولذللالمملكةلكلأمراكانلجااورشليممدينةعلى
اوطلبلىموثقريةبلىالملدقراراتتنفيذعلىيثمرفينكانواالذيئ

حامحراماتايخاسوكانالملكعينهالذىلاللهذبيحةيقحمانشحبمامن
سحضطمفرفضالذبيحةويقدميتقعمانالثمرطةرئيسمنهوطلب
للكاهنالنميخلالراهتالوعندنذالذبيحةيقدلكىييودىخر
رمحهأخذالذىالكاهغهرونبنالعازاربنحنيعحاسةثنقثتمبهبغيرة

قث251cعدةيبنجiبامراةاخعالطمينياإسرجالوقعكل

twty

ليقعمالمذبحمنيقترباليمودىالرجلماتاتياسراىفحندما

مندوبمنهطلبولمايدببئفماتوخنقإليهاعمرعنلصنمذبيحة
وهوصارخاخرجثاآلخjهووقمالهعليههجمالذبيحةميقانالملد
الناسهنجماعةماتاتياسحولوالتفهفليتبعنيهليصمنيقول

وعنثما25YAصكااشخصالفستةعلىعددهايديئ

التىالعاصيةالجملثةهذهلسحققوياجيشاارسلالخبربمذاالملدسمع
السبتيوالجماعةهذهالجيشهرLحوبعرالجبلالىهربت

فحبميكمعمروهالحتىالسعبتيومانفسممعنالدفاعيمود11فرفض
يكسرواانعليالموتفضلواانمماذمعظعممواهلالمللجيشعليمم
المللظنولقد2915أاصاانفسعنبالدفاعالسبتيوم
يعلمواالنمعنيعةالمذبحةهبضالثانرةالجعاعةعلىيقغىاناستطاحانه
كضعليسقطتالتىالجيدةكفلبيركانتسقطواالذينءهؤالءدماان

جداكثيرةنعارافأعطتفخصبة

ل11
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الئالثالفصلولاءلجز

لمدةبدايةإالتكنلماتيامعىماتالكاهنبماقامالتىالثورةبن
حتىتاخءدماوسفكوحربقعكلكلماومحزنةومرمعةطويلةثهرات

خطاباماتاقياسمالقىالموتاشفوعلىفمنمءقاألولاإلرنبدأية
صكا1ؤبعدهمنالجمادلمواصلةالدهlفعلألتشجيعرأتجمعباءمماو

2t5Yوامانةبدقةتويمارسهالناموساليمودليحفظ

بىلمli1ق

لقبلهاعطىولغدالكاهنلماتاقياسالثالثاالبنيموذاكان

التىثوريةاالحركةة3قياتولىفعندمامطرقةيضىالذىبىالمي

ماتاLالمطرقةباتكضقاضيةالحدوخرالتهتكانهوبmIiبد

سنةفىالجماعةهذهعامةافيواالميكابىيموذاتولىالكاهنماتاتياس

إعدادهمبينالمحاثإموحاول31صكأأهمق1
الذينمنهتكل11إليهانخولقدالعسكريةالناحيةمنمالal1ISا

إتىاالقوانننهنديةاليصرتحريثماورنمعليمبتحريريحلمينكانوا
ذاقواوقداليهودحةكبيردعبليهينضمالوكيفعلعفرضت

الملكاصدرهاالتياألوامربغالحريةإلىااقوووالحرماناالضطهاد

ىIممارسةعدمبلللهدالعبافقطليسعليتحرمكانتاليمودضد

قأ11واألمJاألطفاختنبحدمامرصدرفقددينبهثصرائعاهطقوس
حيثعالجبلبلىاالثنانويمعاقرقبتاعلىطفلناقابنيابتخحق

مئاألنتنههلكى65صكا2المختينطفلهـاعمالرحت
بحيانتهيتمممعلءجرىأبأكخleاوعإرة

لملكأمرايعصىكانوهنالخنزيراكلعلىايضااليموداركماغد
اوليحريتهمهثداقالثمععبكان65wصكا2عقابهفالموت

ليسهوهدفمموكانةالميكابىيموذاحولالكنيرونالتفعينهالسبب
علىالحصولايضابلقلوبممعلىفالية11إدينةاضعليأةتحريرفقحا
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الثالثالغصلاالولءلجز

يية111شعائرهممارسةيستطيعينطريقماشالتييخةالةالحر
tاا7صكا2

انطيخوسفيهتجراالذىاليومابداالمحافظيناليمودينمميوال
ءبالغافيماآمراديةاليصبعدكلبلىرساظابرساالكأفقطليصابعالر

سزليلىJلUدةطوالعبالذبائحوتقديماالحتفالثمهيصعبادة
كلللثيننىSلهةوهولالطمئاMPاثلومبى

ديسمب7يومايضاالينعمينلجاللطكخاصوالهiCOSMIQأمم
فيومبىاجوبيترالlاتصثالباقامةالملكامرماعنمق167
قومةعاتيةموجةالعمليةهذهواللتاتحيمفيهكانالذقاالمكاقنغع

لذلد394احكأاسوالناصاليمودضداالضطماداتمن

فيراواللهàoبالعباوالمتمسكينالناهوسعلىالمحافظنداليصفان

ويفتاحوجدعثضدبورهنمطعلىومحررامخلصاالميكابىيموذا
راىولماجيشهكينوخاكبيرةجملثلتيليهفجاعتتوشمشب

مراخعدةهاجعوهويعظمايقوىدىاليصالجيثعىاناليونانالقاد
المختازالشعبحليفالنحركانوالحروبالمناوشاتهفهمعظمفيولكن
ة2يه815816دهص2ثم384دمصكاأ

أ12ا11

شعبعلفماحصلالتىالمتواليةواالنتصاراتانعروبهذهبعد

انتهاخهمغ1يموقررالرابعانطيخوسجيشضدنيصد
4Mlصاويطمرهايحررهالكئرشيابلييصغد

بجيوثممهءفجساç2أويو8ا10251ميكا2و

يموذاراىوغثماعليماواستولياودخنرثعنيماببى
عظيماءبوبكؤاثيابممللرجالقصاليكلحالةمحهوانحناربون

ولصالبتنظيفهفيفيرافبداوالضوفيأةilكمخاصبعإلربهعكاألن

بهبم
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النالثالفصلألولIلجر

اخذهاالتيغيرالميكلمةاخاخرىاوانىواثمعترواخهتمحبمماوبنيان
الجماعةالصحيحبالمغنياوالمنتحرالجيشامةولقدهاتطيخوسالملد
وترصمبتنظيفالهيموتطميرتحريرمسئوليةعاتقماعليتاخالقى

بالميكلتحيحاكانتالتىالوثنيتهالمذابعموافموالمدينةللدكلوبعداد
وقلعواالرابعانعليخوسالملدبلقامتماامرالتىالتمانيلاوكسوو

اليدمبعمليةقاموإانوبحدحولهذمتالتيوالشجيراتألشجارا
اخللهالذينالكفةبعضمنالميكابىيموذاطلبوالتفهيرءوالبنا

وعيداىيرعبولمالوعودهمتغرولموالوصايابالناموممتمسكلى
4ميكااالحكلفيمةبالخيقومواانالكهنةءالههمنظب

61

ذبائحعليهوقدمتلعمياالعكلئممن6سنةرديممموفي
فيهدثعمنالذىماليبذلنأومنذءسنواتثالثتقديمياانقطعانبعد

وداليويسميهy3اءيوالتجديدبعيديوحنايسميهالذىااليكل

عامكلالعيدافبيتنجلتىوالييودأللمهMLكالحافوكابعيد
عوهيلىيوحناوانجيلكه4ميكااعظيمماعيدايعتبرونهألنمم
العكليجددوااناستطاعواوداليألق102Yيوالتجعيدعيد

عدهمعصايضايجددواانبل1المتروالمنمدالهكلفقطليس
التجحيدعبلىئقلدىاليهمالتاريخوفي2اميكا2هيص
نالمعمببرجعفيهالذىاليومعناعلميكنلماناهميفهذا
انضعهدينوهيكمماواسوارهاامرنعمليمءبغاوبداواقالسبىمن

حدنلىيشبهشاتالتميهفإنالربووصاياناموسبحسبايسرو
صعامععلىيقرافكىالكلتباالكاهناصفيهوقفاللذىاليومكبير

هداكانلقدبسرائيلالرببياامراالتيموسيثصريحةسفرالثعععب

lا8نحمياأعمليدوتجوتوبةشكريومإليوم

عليكنيرايثنمدداقوالنانىاألوالالميكابينكتابىانالمائعظمن

74
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الثالثالفصلاالولءلجز

بماقابمالتيالثيرفيالوضوحكلواضعوهذاءبالناموسالتمسد
األجنبئمنالبالتحريوفقطليسهدفماكانوالتيالميخابييى

قبلالسببولمذاءالشعبحياةفيعملياتطبيقاالناموستطبيقبل

كدماالنظرمنقعلعةبشجاعةوالموتاالضطالداليصدمنونكث

ميكا2أالناموستعدىاكمعرعلىارغامممالمحليةالسعلطاتحاولت
فييتبعوزولىذاكانواالذيناليمودبنبلrcYاون6

باليجوميقومونكانوافعندماذلدمنابعدبلىذمبوارالثيحركتهفي
اندمجرامعدالذيئاليشوبعضالوثنيننيقاللونكانواوالقزىدناعلى

أ9ا243أمي11وتقاليدهماندهبموتعودواالوثنين
للناصسكانفقدوالناموسبللشريعةالحائطعرضضاربئ

نادىولقدالجماعةهذهفكرفياألولىالمكلنةيحتالنوتطبيقه

علىوهواألخرةساعاتهوقبلحياتهكلاألمربمذاالكاهنهاتاتياس

للناموسءاعداضدالجادخابعةعلىهدyاوحثالموتفراثمى

اورسليمالىاععدهاالينلد2tqIf3sصكااوالشريعة

عينماالفكرةبمذهمثمبعننواilcKسنةفيلتحويرهايموذاهع
هوطريقةوسيلةبأيةتطبيقهعلىوالعلىالناموسعلىالمحافظةوهى

يىذابلينينفراليهودمنالكثيرونكانعينهالسبباولض

الرضابعفىالتجعيدعيدبعدوكاصةاآلنويحاولحاولالدى

فكمبرةتىمعالمسياحننوعافيهيرىكانالبعضانيلواالبتاج
ختثعرةكانتاناyإواضحةوغيرباهتةكانتالوقعتاهذافيالمسيا

ييوذااصبحوتعسشينهاليكلتطميرعمليةفبعدولذلكءالعامةبئ
انكبيرةوشمرتهالعظيمةشصيتهلهنجطالبيالمي

ikiاعدلقلوبفىوالضحغينةالحقداثارتهذهيصذاسمبرةاثإال

نجظلربمابظألفيةرابآالمحاهظلىاليمودمنلبعضق10كلنإدطة

Voأ
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الئالثالفصللبزت

بمامنلفسافيهترىالنععببمذاقحيطالتيالدولنتscصمعيانيا

لكهخمدهالدولبعضتحالعتفقدولذلد5وقواتيالسلطاناخربا

صكاايمةكلبلىنمرثهويحولواقوفويحطمواشموكتهيثععروا

أM3Yا12مهم104ميكاYأ5

خاضماالتىالعنيغنةالحروبنرىالغحولهذهوفيa4كم

ءللقضااليهودوضديووذاضدحيكتالتىوالمؤامراتالشعبهدا

ينخدعولمالمفدينيداتبتطيعبألبمالقاتدهذاولكنجميعاعلي
عزمهتنننمخعدهفالمتحالفنحالفاتوكلالكاقبةالواعحينبوعوذ

هإظةقيدهوقفهشقزحزحهولمواحدةلحظة

المناضلانحاربلمصذارائعةصيرةالمبكابعنسغرالفويقحم
اصىاألمموضدالضخمةوجيوشهوقواتهالملدضدفقمطصلي

نضالهصيرةايضالنايقدمانبلوالحقدإنجيرةابمعببضدهتحالغت

اليوئانيةاننقافيهالحوكةفينيركانواالغينانفسعمداليصضد
أععماالتمدنننعوعااليونانيةالسلطاتبمائادتالتا

فيماوسنرىعاهةكلنةاليونانيةاللغةتعميمبىةدسهذهوكانت
ماوتولىجديدوكلطعىهونماتباعاىالروحههانكيضبعد
فيسبباايضاوستكوتالييودمنكثيرينعلىستسودقحيهو

بداالتىالنقطةالىنيرجعيوبذللبينالحروببثارةوفىناقساممم
هويربعامرحبعاهماربعاث

يجمعلمكينيارليلناضلقدالميكابطيموذافإنحالايةعلى
تقولانويمكنوهحفممحمفوثميوحدوأنالمتثمتتالمتغرقللشعب

خلقوإنهالشصبهاpفيالوطنيةالروجبثفيبعيدحدلىنجحبنه
هالوطنعةليتهلمسمجزمياولوواعياشعباجحيدمنهنه
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الثالثللغصلاالولءلجز

كلصبالرغماألمةهغهبنيانفيالاعديذايصثابرفقد
سنواتفيوالمتطاعتواجيتهالتيوالداخليةالخارجيةالصحوبات

بعيغيهايضاىIربلةوكيانيازنمالياجماعةيكونانجداقليلة

ملوكءاختفاايضاأىئئمواعظمخهاقوىءرؤعاممالكسقوط
اطيشوسابخماتفقدالتاريغمسرحخشبةعلىمنءوعظما
انجاهداحاوالانذفطالملكاليصحيةلالمةاللدودهدو11ابعالو

يصيرهكماماتدالوجمنوثقافتاوديانقمابالطاألمةهذهيالثمى

ا6146ميوطنهعنبعيداكريبأأألوقياونالمعكالنا

النانىاثيكابيونبذلأليعرفناكماحاشيتهتركنهeuمتأومريضا

أنفيخوسالمللانويعتقدا11V15اصكا2

يئولمهمهق164سنةكنوبرفياوسبقمبرصااإبيفانرابع11
أفيتمالييكلتدثعمينانحيثخطأالبعضظنكماكلالتدشن
الرابعانطيخوسالملدموتبعد4tiسنةديسمبر

بينمستمرةالحروبكانتللخامسانطيخوسعمدبدايةفي

األخيوةهذهجيثمىاننجداألنطيخوسمةالحاكمةةqساوبنلإسراث

محسورارأمقياغابهعليرجعولكنهيموذاجيثممراتعدةهاجم
معهاضطرمما2كاIrصكا4oyول6ميا

يعترفوانألعدأثهالمصالهيديمدانبىالخامسانطيخوسالملد

ماععماجلهامنويبذنونبايمطالبونكانواالتيالدينيةبحقوقملمم
الشعائروممارسةالعثادةجريةاليصدالخامسانطيخوسفضح
265ة6556311CYwcYt1rصكاالدينية

تممتضلمالخامسانطيخوسبماوعدالتيالسمفترة1yنإ
اللخرفيعلىانلممدهفيهاتصغيرطفلكأنلوكانتطويال
Wسنةفيتطايماعلىاكئلقدالخاصىانطيخوسالملدألن5الثمر
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فامث11الفصلاألوللجز

lyالرشعلىوظاسنةفيطكاتوجىالحىديمتريوسوخلفه
ءزماعلىديعتريومسالملكقبضوعندما1مهق1هءسنةيلي

أنفسممداليصمنبعضعاانلجا5اليصدضدءثسعواحوباشنالخكم
كرئيسالدولةفيهامةSصراعلىالححولفيبخراغيقخحعوصا

حمالتعدةالملكفأرسلالملكLا11بيمووئمواالياقيمللكفة
بالرغمالنمايةقعليهحصلتماوكليموذاعليهجمتعسكرية

االنكمساروالتققرهولماالقيمةالتىجدايلةالقلاالنقصمارلتبعضمن

tصكاyوoا7مميمايموذاجعنمنأمام
تثبيتإلىوجيشهييوذاحازهاللتىاالنتصاراتهذهتةaاهـلقد

المنطقةقيهوذافأصبحومكولتطتهسصواتساعيدعيمياسلطته
علىبوالمغلهالمظلومالشعبفيهيرىالبالباقحلروزعيمقافدا
مخلجماهر4ا

aZ4ليووموتريثبثرp

àlيموحازهاالتىوالعظيمةالعيدةاالنتصاراتسبقفيماراينا

صموبائيلالسجيشاخدكانكالتيالسنواتالسبعءانئLفي
بلفحسبعطنفلمنطقةعلنىقاصمرةتكنلمشمرتهبنقيادته

يخلقلكىالرومانئالشيوخمجلسإلىفأرسلرومابلىصيتهطار
هذهعلىروماJفàروكانروماونمععبنممعبهبناتعوبكون
عملالذىولكن8M3صأخمعجعاإيجابيارداالمبادرة

المحنأالقائدعلىالعظيمانتصارههوتئممصيشماحعلىكئرة
هذالسانوقطعجينمطوحطمشوكتهفكعمرهولنورني

بمبالمكالالددةمتبصالتىيدهوقطعءالسبمالطييرواعطاهالقائد

1l265صتمىالفرثاقاموساائظر

ول
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نفثالتهالنعلاالولءلجز

صكا2ط55ك7ميكااالهكلامابمجسدهعلقواخيرا
0n

وغضباكيظاامتالالمفجعالخببهذاالملدديمتريوسسمعماوعن
بدهفلرسل5ذاييمنالسريعالعاجلاألنتقامطالباعارمةثورةوثار
المحاربةالضخمةالجحافلهذهوتحولتعظيماجيشااوالرثععليما
جيثمىتعدادوكانزيثبنرإلىممق61ءسنةومايوابريلشصفي

المختارينمنvTئةثيصذاوجيشجنديا22رءهءحوالىالملد

قلوبمذابتالمعاديةالجيوثعمعهالذينوالرجاليصذاراىوعندما
يثبطواانمعهالذتنحاوللقدروحموانكعصرتقواهموخارت
العحبجيشمواجيةوعنالحربفيالدخولصيعدلحتيعزيمته

بأنىبعدفيماعنأيقاليمكنأنviفقا5جداقليلبعددالضخم
امجثنشوهولىتااخألجلبشجاعةلنمتوبالصاخترت

يبقةلمالضخمالعدوجيشناالسرافيابراىوعنعماا95صبكاا

وماتهالقليلالعددبمذاالحربيموذاكلوiرجلثمأنملثةإاليموذامع
ضبرةالىوحمالهوسمعانيوناثانإهاخبءفجااألبطالاموت

الشعبؤكانوحزتبمرارةالشعببكاهحيثموورينjاتانه

أصكابسرلنيليخلصكانالذىالبطلسقطكيفقائاليصمرخ
وخاصةوديةالياألمةتاريغفيهامعنالماالجطةهذهين19
المكئيرونةعليهعلةالذىالرلجاسقطلقدالممسيانيةباآلماليتعلقفيما

غواحرخواولذلائىاليوبخاالستعبادمنيخلصهملكىمكالم7
بمرانيكيخلصكانىالذالبطلسقطكيفاقائلينقلوبميعمر

ه6اا90صك

يواثانة

مم1ti1شةفييصذلالمحارنجهلتالبإخثقتىاننجعد
وطيئيالبريمةوصشيهعليمامكقضقخمهةخريصةالشعهلصعهئا

5حما

ض
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اثللثاالفحعلألولAIلجز

ولقدالقرىوقألمدتفياالضطماداتجديدمنفبدات5ءالسما

ضدلةبحملفمماغاماالذىDIKIIABهبكيعسالحركةهذهتوعم
يموذااتباحموولقد5الوجودمنالييوديةمعاةضماهادفاداليص

923A2ميكااعصيبةمؤلمةفترةفي

الوطنىالبطلاخىيوناثانالىاوجايموذادتة3فاجتمع
فقبللهمرئيسايكوقوانةiالقيايتولىأنمنهلبواوطللراط

مهـق651سنةفىالشععبلمذاقانداواصبحيوناثان

يستعلىاناضضراففممحربيامنهكثرسياسيايوناثانكان
إألتالشعبشيدافحنكىالحربيةالمعارلىبعضيخوضوانالعنف
كانفضداتقتالساحاتفيخهكثرالمسياسةجالفيتفيقانه

اناشطاعفقدذلكمنوبالركمبارعاماسياردبخنىمضكااسيآنم
كلحنتمتدكانتالتىدىاأليعلىيدحمنوبقبضةبثمعدةيضرب

استطاعفقدواستغاللهواستعبادهشعب11هذاعفىءلالستيالناحبه
واضطهلداتهسلطانهمنإخوتهيحرروانوجيشهبكيدسميصانايضا

البادةيعهحلفائهمعأخحوصاعندماتأمربكعدععىميكا
هذهنتيجةتكنفلمنمافياءقضاعلييمءوالقضاواتباعهيوناثان

وحلغافاليونانىللجيثمىمريرةهزيمةإالاحرةالمق

االنتصاراتهذهبمداألفقفييلمعيوناثاننجمبحأولقد
وعسكرينملولىمنالمنطقةقادةإليهنظرفقدولعذالعظيمةيةالعم

ودبلوماهمثاسيامعىاطوووالتقديوواالعجابالغيرةحنءبئمى

االنقمسامفرصةوهىلهسنحتالتىالذهبيةفرصةاةناناننيامتص
كحقلآسياكانتالوقتذلدففىالمنطقةءرؤسايسودكانالدى

التاالدولحاولضولقدناخيةكلمنالكنيرونعليهيعبهلبواسع
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ثالفالعاشفعلJ3Y1ءهلجز

للصيدكطعبميهرائيلاستخداموامدماتخومماتوسعانتريدكانت
والذىالمغاموباالسالكسنبخاطالسلطةعلىيتصارعكانخقد
الملثم4أبهلتتمعابههابيفاقئحليخوحماأنجنسهبيدصكىكالن
بىينظوونالرومانكلناألخرىاننلحيةومنثنأحيةمنيمتويوسط

الجماتهذهمنجيةكلحاولتفقدولذلدوثممغفبنكلماالمنطقة

راسماوعلىبعورهاوبسرائعلءخمانبممنقادةائيلةإصتستغلان

الموقفهاستغاصعاايضأههارادتيوناثانالماهرالدبلوماسىالرجل

ادادمنواولوالحريةاالستقعنىلوصJنjواالمعتفادة

الكسنعرجيشانىIرعنثماديممريومسالملكحوالموقنفهذاأشتفائل

بالمواعيدمطوعارقيقاخطاباكتبفقدالمنضقةبلىلىوقدباالس

باالسالكسندرالملكنجلعلموعنطبعمرانيلنعمعببمايحلمالتى
هاعلمواضيازاتكثرومواعيدارقرسالةساالبإهـاآلخوهواسرع

ارئيمميوناثانسيععالكسالملداناالضيازاتهذهومن

ئالكوتعةالمالبسيوناثفنالبسرولقدILصديقاويعتبرهكلنة

yo3كمؤبرoنالمهاقlخطاباثانيةمرةارشاريوسيالملد
ثلثقركثمائمباالبعضءكالغالماحصرالمواعيديتضعنرخ3

واعتباراليهودىالشعبلمساعدةاشجارهاثمارونحعمفإخهاححاصيل

للغراعبكطإعقلئصيجبذللعلنىءوبنامقععسةمدينةاورشليم
اليمودكاالكطةريةالؤمنحتللكضةلرلمجسهديةقلعتمااعطيتهكما
Iابليالوصبىلوحويةالعدوحريةالعبادةحريةخلالمملكةكلفى

ةالخ4كانممماابدولةفي1

2ء8صفيسةللعدسالمغكرلتافظر11
bmentINAncleaBibleقهالما

الممميخيللئكوخاشآت6ب

إول
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ثالثاالغصلJiqy1Jلجر

4جداالقليلإالضيانذلمالقيالكنرةالمواعيدهذهمنبالرغم
ينسلماالشعبيفyألكممعندرالملدهعالتحالفويوناثانالشعبرةق

ديمتريوسالمليدعلىذاقماالتيالعنبفةاالضطماداتمعد

واضطراألولموانضوديصريوسالكمسندربئاحرمبهاونشبت
ألنهطويالالذصرابثيتمتعلمديمتريوسانعلىةوبالصبلى

ءالملكحياةشمممىايضابتضاليومذلشممىبتكدماض

فلماألحداثمجوىجعوياقتغعيرانظالحادنةهذهبعد
اصبحبلءتثععاحيثمابماواللقىاأليدىممعاذفماكرةالشعبهذايعد
استقاللهعلىبعدحصلقديكنلموانحتىوسعحهجيشهلهقويا

واصبمحريحةوواسعةاتبخطونحوهيسبنKفإنالكلمل
يختارفيوذلهعلىوبناهنهوكياهنزuلهسياشارجالاآلنيونانان

51نرولذلكالممعبومصالعسياستهتتغقاالذىيقوالصالحليغه
ديضريوحهحزبإشينضاخرىمرةالكسندرحزبإلىينضممرة

الثانأديمتريوسضدالعسادسانطجوسمعيقعالضثالثةومرة
4y5ألصكا

الصيادشباكفيبمعصلةسقالخبرالمحندالسياسمأهخاولكن

مدجمايوناثانإلىلسرJlانطاالجنروهوTRRYPHONjتريفين

فاستثبلهيوناثانبليهذهبوكدئذ5الملدإقلببمؤامرةيقومبأف

تولمانيمميهبمدينةيمعلمانيريدبأفنتربهوتظاهرعظيماأمععثقباال
وذهبلميهفاطمئنليونلنانألخرىlتافىوبعضهع

ثعحخصاأللفوعليعلياألبواباكلقتوهنالىمينةالمهذهيألمعه

مسقطوهكذا8الضالىجثثالخراجإالتفتعولممعهlsjالذين
موتةكااآلمالىتعقد4علدكانتممق143شةيممراميلفيارخ3
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للثللثالغصلالولlءلجز

اتاحفيهالذىالوقتفياختغيفقدالوصفعنتجلكارئةيوفاثان
مرفوعقدصعلىيقفهوانوكيانهوجودهيثبتأإلشععليذاالفرصة
الشعبهداقادفيماالنثىالفترةفياستطاحثرناثانبنالراس
قبالماتقدكانوبنءعظيمةامةيكينانممقlmtfwمن
حروبهنولقاممابفغلانهإالالكاملاالسمتقلىبفيبشعبهيحسلان

واسغةبخطواتتسيرامةخلفهترلىودبلوماسيةسياسيةومحاوالت

هوانهبذالكاملةالدينيةوالحريةالوطنياالستملىنفويعةو

عنعماللسئالهذاشممالىوهناكنةرئيسخصبتقلدقدنفسه

التعيقهذاكانصكنةرئيسيوناثانباالسالكسندرالملدعن

aإن2ءأءصكاااليىديةيانةللفشال1منجاح
يونانانتعينبننتولانيعنولكنصعبةالمسفالهذاعلىاإلجابة

الذىألنالسياسيةالفاحيمةحنعظيمانجاحاصعتبركمنةرنيس

يدعيكانللذىباالسالكسعندرهواليصديةيانةللكفةرفيسعينه

مناليصديةالديانةيمياقيريدكانالذىابيفانانطيخوسبأنه

نجاحااعتبرصالتعمهذا3نفمعميالوجود
وظميزواالنشقاقنلصراعبدايةيدللشلمممفن4Kناإالسياسيا
اليهودمغكصرينألننفصايةاليموالديانةفيوطوامفهاحزاب

كانواانيمإذكمنةرئيممىيوناثانتعبينعلييوافقوالمالمحافظإن
لهاليحقذلد1علمحاوبتاالكنوتيةالعانلةالىاليعتسبنهايرون

تذكرهحاالتىالكفوتسبطئسياوقائمةكفةرعيسيكينان

أيوناثانعائلةريايبيعائلةذكوانلناتبنقمراتمخطوخالت

aأيونائانعصرفيللكنوتاليالفائلةهذهوصولبعدإالتردلم
اآلتيةايشنواهدفيبحدفيماالعاملةهذهبضافةبطييدلوهذا

ميكااUلتفسيرصالمقدشىللكامبالمسكونيةجعةالبانظر1
ما10ء2ء

ول
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اثاسمهاالفصلال94Jj11ءلجر

2م46لحمي1t24çا

صوياناتتهبللمالثمسبهذاهنجعاعةفإن6Jحايةعلى

إعتقادهمبحمعبالكينوتلسبطينتسبالوهوكفهرئيسيوناتك
فعاليكينانيمجبكانالذىاثالثاويناصابنانيطنلذلكونتينة

فيمعبعأواسسمىبليفنزالاألوخاعهذهيقبللمكينةرئيس
ضعرانإلىهبaالبرممميمدانطيهيPOليونتربوليممى

جماعقبهقامتالذىرالدبعدفيماوسنرى3هناكواختبأ

فلدصللكمنتعرضعندماقمران

هابيعمليكلىانبعالرةاستطاعالذىالرجلآننرىوهنا
مركزالىوصولهكانالممزقالمشعكتللشعبوجمعهينتزطذايص

هوانقصتمهالشحبتمزيقفيالسببكفةرئيس

محيدسمبنمعمممن

سمعانناذTإلىويوناثانتريفينمنححثمابرلحLوbعنذ

إاليعرفولمسقطواالذيئمعسقطقدبونائانبأقاألخيراهذظن
طاباسكامامنصربةعلىبغدفيماقنالقدهأحتبأنمؤخرا

ةالخبهذاوصولفورتامفقدولذلدwYuكاا
مآلهومبيناالثمشهفيخطيبقلبهيعصركانالذىالحزنمنبالرغم
وترميميالناموسعلىالمحاغظةألجليوناثانواخوهماتاتياسابوهبكله

الشعبءاعدامنألخيههريعاانتقامايغتقمبأنوعدثمالربمفبغ
اiيصبعلرئيسناانتألقانالصزخالخطابهفاالشعبسعغوغدخا

واخوهااللتياسبنسمعانفتولىأل1rصكأاونائان5

1yميك1لثغسرر2058صالمقعسمحابالممكوفيةالترجهةانظر

ءiأة0

Ai
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للثالثللغصلاالولءلجز

للقواتاألعلىالطئدواصيح6العوماهذامنالشحبقيادةيوناثان
هممق143سنةفيائيلإلصاألغموالكاهنالمسلحة

وكعرثمدارمكممعتيكىذااخعهمعسمعانقغاهاالتىالسنننبن
بعماياتيقوماكاناحيثيوناثاناخيهومع265صكاالهفنى

بأممعهيخثعئبلوماسياوحرمعارجالخهصعنعتقدناجحةحربية
ه517556466صا

ديمتريوسالملكإلىكطأباارسلالحكمسمعانقولىفحالما
لسلعبتحرضتلماالبالدكاالضرلنبيرفعانمنهيطلبالتانى
مرAااوصءبيجابعاللثانيديمتريوسالملكردوكاتتريفينونابا

للعفدجدااهمةخطوةيعتبركانالممسبشالغرلئبعفرyءلغااى
نحوسمعانخطاهااكرىخطوةوهاكءالكأملاالسققلكلخو

علىلستيالئهوهىاألولىللخطوةصاهمية1تةألملألااالستق

سمعأنازاحاوبضفياالرابضةاإلجنيةالقواتوطرداورثعطيمقلعة
االستعماروصفىرنمعليبماصدرعلىجاثماكانللذىالكابوس
مقIVصسنةirحوالىالمدينةهذهاسثظاالذىلليونانى

والبحيدةللقرييةالبكفيالبرقبسرعةسمعاناخبارانتثعرتا1

قطوهالذىالصداتةعهلىيجددوالبربليهكتبواالرومانانحتى

فقدالييإدواماttaصااخيهيونائانمع
وبلىسمحانالىثمعكرهمعطيةبفريقةايقعصلكىمجعفياهتمعوا

سبتمبراwففىءالبالدحريةألجلحياتممبؤسواالذسنعائلتهكل
استطاع9توعاملتهانسيكرمانالمجمعهذاقررمبمأق9سنة
صلحيداهاالتهلاألعماودبلوماشةوحكعةوصبربجاديولصلان

التهوجريغةكلمل11امببتقالفليىpاليصالشببالوحننىاهواخي
لعمعمحانالمجمعمنحمابلمىواألصيازلتطولجامنمنينثنعدهاكان

فهـ
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الثالثالفصلاألولءلجز

االعترأفاللحصروليسالمثالسبيلشلىبعضيكرسنلذلككثرة

خمةرئيس3الممسلحةللقواتاألعلىالقائد2مالطالرئيمبأنه
tt6صكاابرلتعيينهنبىيأقىانلىرلخيماإلىصعمتديم

الخ550عاتواالجتماواالداراتJLاآلصأالعلىالمسئول3
tY495اصكا

لسمعاناليمودمجمعبمااكرفالتىاالمتيازاتبعضلىهىهذه
لهوثمحكراتخليداليكلفيوضعوهاحجرعلىكتبوهاوالتى

ولعائلته

نقولطالكينةبرياسةالخاصمةةauابأنظيالمدققءوالقارى

سبقوكماكالتعيينهنبىيأمىانلىصممتعيمكفةرنيسوسمعان

ليمألنكينةرئيسيونعثانتعيننتقبللمداليصصجماعةبنالقول
سغهمجمعفيالمجتمعةالجماعةهذهانوبماهرمننسلمنيكن
iالذيناببنالفجوةتوسيعالنصمنويبكماالتويدكانتهمق

سمعابئانقررتفانيايقبلونهالوالذينكفةرئيسسمعانيقبليغ
اوكفةرئيممىليمسحهاوليعينهنبىيأتىانإلىكفةرنيسيحن

ايضاانظر46أصئبىأمرهفييفصلانآخربمعنى

هذاومنا64يو2125ايو911قمرانقوانفى

كفةرئيسسمعانيكينانعلىمتفقيهايكونوانماليموداننستنتج

وانقسامحربوبلياحونزانشقاقبلىهدااالتفاقعدمLJأولقد
تستردانالخارجومنالداخلمندةالممدالممزقةاألمةهذهكادتفما

قعرختحقىالعليلالحريةءهواوتستنثممقوالدينيةالؤطنيةحريعا

الهإللىالضإعإلىوالوطنيةالدينيةوحريتمائفسماهي

ورفضتأكضةرئيسيوناثانيكينبأنتقبللنيالتىالجماعةين

AN
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للفالثللفصللFY11لجر

للعاملةصولنفحملتعينهللسبباخيهسمعانsالمرهخابالتالى

LاJبافيوافقتنخسهسرائيقداخلمنعزلةطانفةواصبحتالمالكة

برنامسةيختصفيمااالوالداخلمةالخارجيةالميكابعينةسياسعلىاألمر

اعقالكغجداصكبيرةدرجةعلىثعمخصللىاسنلتالتىألكانوت

العليهءوبناملرولعائةالينتمىولكنهوالدبلوماسيةالعسكرية

لاليكىخادمةعائلةن5اتمنبالرغمكنةرئيسيكونانيمكن
للثيوقراحليهللدولةاألعلىالقائدكونيبأنيحتمالقانينبن

هغهلنفصلتالسبعباموسمأولياخىهاروننسلمنيهططءكق

كططلباسمتابعوهاولقبالوضعهذعليمحتجالجعاعة
عةالجطهذهانوييدو2241Yجمكااءاألمقيااى

يتكلماألولالمعكابعفىكنابأننفسهيموذاوجودقبلموجودةكانت
لبمانياعلى2صكااوالشجاعةابسالةبابياهاواصغاعنما

فلحتجتكفةرئيسيونلثلنعنعندماإالريخالنطممرحعلىتظعر
انفسمعاكبرواانمموبمالليصبعنوانعزلتشديدااحتجاجاهاعلى

اليمورربقيةمعينعمتركوالمفإنممثكحممعألcاتقيايخوة
القانإنىالغيرالكينةرفيسيرامممياكانافننىالدينيةتاالحتفافي

كانتانماإالالمجتعبقيةعنانغزالمممعهيكناغحادهمبحممب
معهوقتحاملفيهتعيش

طائفهاوحركةولدتئنةعىرنييونانانتعتنحاثثةانوييدو
فيزواالذينjlاألنفصالينالفرنمبعفىبفئفةبعدفيطهبعميتاخرى

امأاضدادمبمبممألصقهقدالفقبهذا1نNإانفممبمملواوص
هذهمنبأنهنكثويظنبهءياالسانفنيسمفكانواه

اخرئطاثفةتخرالفريسيناواالنعزالينطانفةالطانفة

ضعالذوقمالماصراليالمبأناعتقدوافقحىمتاشواعظقيقاتكئر

قمرانوادىبليفذهوا4عنهاألبتعادفيجبالعسليمالصحيعالطريق
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اللثلغصلاقjاءلجؤ

واالنتظارهوالتللىةالما3فيوقتمامعظمفضىجماعةكونواحيث
عنيبمالكثيرلنجكناالذيناألسينينجماعةاوطانفةولدتوهكذا
حياتممعنتإليهوحمقماNققمرانوادىمخطوطاتاكنئممافقبل

الشميراليمودىالمفرخفالفيوسيوسيفوععىطريقصكانومشفداتم
اكتاثعافولكنبلنوسالشيبئثمواسابيوساإلسكندرىفيلينث

انهنانويدواللمعرفتيمجديدابابااماخافتحالمخطوطاتهص
علىتزيدالتىباتموطبعقاعدهمالمختصعةكثإلةاالقغاحميقفينجعخل

الجماعةهذهانالىءنظرالقارىنلفتانفقطنريدضامجندهولدخممععمائة

الكنةرنيممىيكينانتقبلألنمالمءإألتقياجماعةأيخماصهىجتخ
نفسماشافرزتالتىاألولىالجماعةإنهارونعائلةغيرعانلةمن

ئعينماكانتالفويمسيينبجماعةبعدفيماستدعىوالتىاليممودبقية

فقدقمرانجماعةام1جزئيافيهممجوننحينذاكالمعاحرالمبتعفي
اليهوديةصحراقانقصادىلمالإلمجنمموذهبتشتكهناتماانسحبت
األولىالجماعةكانتوانالمممعيحيةقالرهبانيةانعتيأةتشبهتحياحياة

األمينةالبقيةهىبأنيالنفسياتدعىقمرانفجماعةءباألتقياسمتغفسيا

لمابنغحطفياألولىالجماعةمنابعدمدهبانجلكفذهبتبمعرانيلفي

فيالتعبديةالخدماتفيواالشتراكالذبائعتقديمفصتوتاألهةعن
البقيةمنبماالمختصإنبكفتمااحتفظتلكنمانعرجمنفالعدماليبكل
بعدالحكلذبانحموايقلكىحمادوقنسلومنإسراميلفيالباقية

طقمسيةبطريقةكفةرنيسيمسعفيهاندىاليوميأتىعندما5تطئ
بقداستياتحتفظاارادتالجماعةهذهانوبماءصعحيفةيةوتقلي

ليممعترفنغيفيهيخدهونالذينوالكمنةالعالمعنبعيدةوبرها
الكاهسنقاصادبيتإلىينتمونالألنممبسلضانمموالبكينوتيدا

ابكانوتحقيملكوقالذللعلىءوبناصرعىال

كانتعضو4هـ55حوالىبلعقداألسينمولعددانويظن
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الثالثللفصلاألوءلجعر

وسوريامصرفيكانخبعضاأنويظنقرانادىقغالبيتف
وادثوتركتوبللصخطرتالجماعةهذهءاعضاانايضاويحتاال

نالغيوريضدالرومانسناالتىالعنيفةالحروببسببقمران

مكبممنةفيرسليماLjبسقوانتتوالتىأممهب68vمن
يخفىاناشطاعالجماعةهذهمنبعضماانالحظحعهمنولخن

حعدللبدووجدالديرئحيثهذاممكتبةاءجزوحكيمةمحكمةبطريقة

كانحاعنIgfVربيعفيالثمينةالمخطوطاتهذهمنبعضاصدفةالديبط
ريخالعهذاومنذالمنطقةهذهفيلةعاأانعاجهابدقشيبحث
للنتانجويحالينالعظيمةالتاريخيةللوثائقهذهيدرسونءوالعلما
ايماإيصطونالتي

لمالدىسمعانبلرولنرجحالعينيةالطوائفاهذهاآلنولنترأل
االصةنقودهضىبحقعلىحصلانهإالملكلقبعلىيحصل

فيإالنظيرألهيعرفلمبسالمحكمهفترةفيالشعبفتخعببالده
الكتابهالتعبيراألولالميكابينكاتبيستعملكانما0سيعالنىايام

األرضواستراحثوهYامعبالهذاقلبعلىوالعزيزالقعيم
المنمرةالخصبةأرضهبزراعةضعمغوالفردكلكانوقدايامهفي

والخحبوالغالعجاحالغصصيقحمينمعايجلسينالشيوخوكاق
غهكلتنعمt115صأهلؤسنمءهدواإلشمارق

صعاتولكنءاألعدامنهجماتلبعضألخروقتهنتتعرضالبإلد

Mبإلدلىالرجوععفىجيشهبقوةويرغمممعنيفاصدايصدهمكان
الحقباتاعظمالحقبةهذهاعتبرتوقد15أصكاأ

كيفهبعدفيماوسنرىسليمانحكمبعدسرائيلريمفيوامجدها
يفوقهالظيممجدكعصرالميكابينعصربلىنظراليمودئالثممعبان
فدوصفهكثنرانيبالداليصانورغهوسليمانداودسرإالدابفي

Mتاريخفيمجدحقبةحقيقةتعتبرالحقبةهذهأإالالميكابيلىعصر
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ثالثالفصلطYIءلجز

ويونائانالميكابىيموذاعائلةإلىذلدفيالفضلويرجعالشعبهذا
ممتقاللماوحريتماإالبثدنالتاألخيرهذاعمدفيانهخصوصاوسمعان

خاتمةكانتولقدوكفاحهوحعبوههàجمابفضلوالوطنيةالدينية

موفولكنالوطنسبيلفيالموتاىالسابقنكأخويهنحياة

وبعربحيلةتريغينقالهالذىيوناثاناخيهموتكبيرحدإلىيشبه

EEحمعBASA13OUباسابوىبطولمببنتهروجكافقد
هلالستيالععلبهالفرصىويتحإنعظيمانحهبشففانىريحاطمو3حاكم
اويموألصاسماتاابنيهمعبأريحاسمعانمزمرفرصةءتنهؤفقدولذلك
الوجالطواكقيالباغميهالالوليممةوإنقتلاقامهـاغيمةلوليمةاهمفد

الجيممعارؤساهإلىارسلاالغتيالعمليةوبعدمعكانؤاالذين

رسالارسلوالفضمةالذهبعليلييزعللحضوروالقواد
تماماوالبلهيخلوحقىسمعانبنهركانوسيوحناالغتيال

كانواالذينالرجاالعلىفقبضباألهرعلمهذايوحناولكن
بعينيهيبصراناستطاحالذىالرجلحياةتغتميوهفذاقتلهيريدون
قللفىناكثابيحلمكانالذىلىواالمإحويةانمارويجغى
ثالثحوالىالبالدهاللطحكمتعافلةقاريغأيضاينتىوهكذاالمبالد
فيياحفمالتىالفترةبنممق7t1wfصسنةونالينن
وكانباثدهملتحريرالنظيرخقطعةشجاعةوااظصالذيننالميكابيي
فيوالمجيدةالذهبيةالفتوةفقطليممعتالذهبىالعصرهوعحرهبم
çjاليهوالشعبيتبعهانيجبالذىوالمثاللجاإسرافيلتاريغ
فتقدهميموهوقةمكائةاحعالواوطنيننابطاالوعافلتهاسماتاتيفأحمب

أبصارانفنالحظودينيةوسياسيةوطنيةومحنةنجربةكلjالشعب

وسمعانويوئاثانداويميماتاتياسالىءرالليتنظركانتالشعبهذا

لكىآخريموذاإلىفثطلعكانتالثممحبهذاحممارأاناببضانالحظكما
هذهءاختفاانهلىيممناومااألزماتهذهمنويخلحيمكميخر
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الثمالثللفعملاألولءلجز

احتائطافترةفيخصوصاعديدةليجماتيممرائيلتعرضتماعنالعائلة

رهتحالذىيالمسم1المسياءمجىفكرةوترعرعنعوعلىعملالرومان
مولقدسعبهءاعداويحطمسيسحقالذىالممكابيايموزماذعلىالبعخى
ويربضالخروتمعالذثبيسكنحيثكللىسالمبعصرالشعبحلم
يعموقماصمغروصبيمعاوالمسمنوالشبلوالعجلالجدىمعالنمر
Niش

ويالدءةيىبارادةمميظالمسيااناآلخرالبعحرتصيركما

ظنوقد5عليمايطكوعندنذمنمماآلرضوسيطمرالمقاومفىاألشرار
خأرقةوكوارثبحوادثمسبوقاسيكينالمسياءمجىبأنلخرفريئ

ثاليينالانعلئتحووبواخباروحروبزالزفيواوبئةللطبيعة

كمخلصسياارضههينتظرونكانواالصحبةاألوقاتخصوصاق

هذاألنفسيميدعونكثيهخنرظولذلدودينياسيلسيالشعبهومنقذ
واظالذينالكغبةالمسايامنكبيراداعبعدفيمانممنرى5االمتيا

محاولالتممولكالميكابييهوذابهقامالذىالدوريلعبواانوحاولوا

وهىالممولةالعظيمةبالكارنةانتتواخيراالذريبمبالفثعلباعتكليا
ممب70سنهفىاورشلمسقوط

HYRCANGEANحناهركانوميم

فيالميكابىذايعائلةحققتالتىالعظيمةإنتححاراتاينارانبعد

تكمالتىةالفتلىبلىنصلممقvt1wfبينالتاريخيةالفترة
سعانابنهوهركلنوسىيوحناانوهعوعانلتههركائوسيوحنافيما

الميحابيننعائلةمىراالميكابيذاياخىوابنماتأطياسالكاهنوحفيد

األسمونينعائلةواولالمالكابينآخريعتبريوحناأنهإألسمحهاتومؤ
مملكمASMONقشس

ااق
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للثالثالفصلل1IIIلجز

بطوليمااغتالأندبعالحكبمقيادةهركانوعمىيوحناتولىولقد
قافداكأبيهفأصبحهمءق134سنةفبرايرقواخويهاباهباسابو

قامالبالدادقيتوفىوعندماللكفةرفيساالمسلحةللقوات

يعترفبأنفاضطررشليماوحاصرواعليهعنيفبيجومرينالسي
منيتحررولمSIDحسيدتسالسابعانطيخوسبسيادة
وقنالوهشىسياشسابعانطيخوسالبارطيينحاربماغإالساطانه

القيودمنهركانوسيوحناتحررالحادنةوبمذهماق28سنةفي
مفبحدواالستقالالالحريةنحواألمامبلىالسيرعىتعوقهكانتالتى
كاملسلطاقنوس19هليوحناحعارمعيدتممياالسابعأنطيخوسقعكل

اجبرنمجرزيمهيكلبمدمفأمرويحكمويتصرفيعملبداوهكذأ
1yiيحصلاناستطاعروماوبعممعاعدةالختانقبولطعلىبالقوتوميين
فيالحديثةالنظميعخلانلحاوولقدda5بعاستقملعلىجديدص
اوبالدنيويةيعمعمىمابدخولفعسمحميىالتمدنوينثمببعده

العمليةالناسحياةوقاليصديةالديانةفيمeالعالمية

تفنثممطت5LبافيوالثقافيةوالرياضيةبيةاألJالحركاتفشجع
منتثصرينالملينيينواصبحكثيرةمدنفياليوئانيةالفقافليةالمراكزيدجت
اليونانيةينظمهننوااليهودمنبعضاانفيوعرذمطالباددطوالئ

هالحديثةدة1مشايحةلكSاجدادهملغةةبجاتافضينربحنليماقة

وبننهوكانوسيوحناعاملةبننالفجوةبتسعتالسببولمذا

ينNفاكطءاألتقهإال

األمةبندماجتعتبركانتءاألمفياألالصاعشيمجماعةفإن
داخطيراامرأاليمودىلمجتمعاعاداتماقوثقاهتمابلغتهااليونانية

السبيبأنيعتقدوفمبماليهودىلإلنسانالروحيةالحياةهمه
بهامرالتىوالمرةالقاسيةوالظروفاألممبئفشردواواالضعلياد

واختحطالندماجنتيجةااليكنلمهذاكلالمؤلمتاريخهفيالشعبهذ

gli
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للثالثللفصلاآلوطءللجز

جماعةرفضتفقدونغلداخرىسحوبمعالشحبهذاوفزاوج
األسمونيينوباتبعنالفجوةسعتبلتالتمدنحركةالحاسديم
سهركانيوحناعمنيوناثبدابحفرهافجوةوهىةالمالكةالعائلة
النععيدةمعارضتممللحاسديمأظصوعندهاالكمنوترناسةبقبوله

اخرىطائفةتظصتهركانوسيوحنالمعيأسةالتامورفخمعيم
كانتالصدوقيننجماعةانمعالصعدوقيينحالثعةهىجدبحزباو

هوجدهمانوتيعنثفهمنفسههركانوسيوحنامنأقعم
وهوالمنك39والنبىيوناناتماي1فيكاهناكانالذىقLح

ثمكاأملنأ871صمو2طكاسليمانممسحالذى
454r4حز

ملألاينمفيكاهناثاروابياصادوقلنايقدمسالمقبوال
دألمللداوومخلصااميناالكاهنقصادكانوقد5أ87حعم21رراود

الثرةءاثنافيiداواجتازهاالتىاسبةإلقالحععبةاليمايامخحموكماق
2ot4v0NNGYYابثمعالومابنهبهاقامإلتي
2ç5الكاهنياثارابانضمبينغابجانبهويقفسليمانبيتىكانكما
عألسليمانالملكجنسىماوعنلسليمانالمعارضادونياحزبيال

7Aاملأللربكاهنايعدفلمالكفوتابيانارصعزلالعرش
وعائلةالميكابيلىاياملىالتاريخهذاومنذ45227لثم

األسدبنحيبونقولالكفوتفياألسدبنصيبتتمتعصالصادوق
ابياثارنسلمنالكفةمنlmيوجدكلنللسبىحنالعودةبعدألن
انيمكنناولذللت82شالكفوتمنسليعانحرمهالذى

سحزجالصدوقيينموكلصدوقمفىكانواالكفةهنكبيرابخداعددابأنعقول

والحركةالمالكةالعائلةيؤيدوأألسينيئنإلحمسحيممنةالنقيضضلى
اضطيادفيالمالكةالعائلةمعللتعاوناستعدادهموااظصبلألطينية
سهركانهيوحناحكمايامفيفعالوأضضمدوهمديالحالهمصحزب

يي9
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الثالثانفصل191Jءجؤ

الكمشدرجوفاياموفياألولارستوبولسأينبمرقبمبYYi1إ
الغنيةاالرستقراطيةالكفوتيةالعانالتمنيتكوقالحزبهذاوكان

العسيدزمنإلىهكذاواستمرءاغنياارستقراطعنءاسضاحخععنهفيخاما

النسمعالتاريخهذاوبعدمب70لممنةوحتىاألرضعلىالرب
البتةشيئاعن

واثريائياالبالدءاكنيامنجماعةيضمكانالحزبهذاانوبما
الحاكمةالسلحلةمعكامoتعاوناتتطلبكانتالشخصيةمصالحمفإن

ءعمالاالكياقمعخلمفيكانوافقداجنبيةامكانتوطنية
عقيدقيبمناحيةمناماءأالجاريةتعبيراتتافينقولكماماراالش
وكلشفصمكليدحلىويرفضينL5بأسفاريؤخونكانوافإنم

كمااكثيىالفريسيينبماتمسدطقوسبالطمارةالخاصةوسال

4ycاعسهyyywrاتاألهوقيامةايغيرفغمموناكانو
ثوال28كآلعبالشياطنوالكةبالماليؤخينمبنكما8نال1

الخيربخميارفىحراالنسانبأننويعتقدبةااللهبالعنايةيؤمنهن

الثمرورففى

اقكبيىنجاحاوالقثانتثصرتالتىالصدوقينشيعةهىهذه

ثمعجعهركانوسيوحنااقومع5الملينيةوايعتنوسkهريوحغاايام
عدةوخربهاانيونانيةالقواتبشدةهاجمهنv1إاليوئانيةالثقافة
صمداققةأستغلكماتاحيةمنقماوتضضعفماصععتغالقاسيةخممريات

انفبعداخزىناحيةمنوبمينبينهنالتعاوماهداتللرومان

التوسعسياسةفيبداهمهقYسنةالوطنىاالسنقدعلىحصل
مساعدةالسامريهنطلمبوعندماوخرباالممامرةبمحاصرةفقام
اعالنزفيالتعخلمنالروصانحغرهوئانااليالسلوقىالملد

يوحناسلظانبصدوبغللالسامريإقصماعدةعننالعونانيهـفامتنع
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الثالثالفصلاالولءلجر

5pعندماالجنوبالىساطانهلمتدكماالشعمالفيالسامرةاشإكانوس

الحيلنةقبوكوعلىالختانعليوارغممعليمموانتصرنصودyاحارب
والسياسيةالجنرافيةللناحيةمناليموديةكادتعمدهففىاليمودية

وماتوسليعانداودملدايامفيعليهكانتىالذالمجدإلىتصلان
نداألطرافمقدةمملكةخلفهتاركاءمهقofفىهركانوسيوحنا
ارستوبولسابنهبعدهوتولىطدلقبعلىيحصللمألنههلد

ألولا

للالبولمىارشواألا

ه3واجدااباؤهبهيحلبمكانمايحققانبولسارستوبستطاح
ميلشروLlوسقوممق1vyساألشورايدفيةالمعمامسقوطبعد
àالبابلينايدىqvلىيقومنبمقtبمصرائيلعلىويمللم
ديةاليصبلىوالعودةالسميبحدحكابمصبولسارستوسبقواالذينفإن
هلقيإطلعلىخميمواحديحصللم

محبتهوكانتمهقءا5شةفىبولسستوارالملدمللولقد
اليوئابئألمحعبLeهانلدرجةجداعظيمةاليونانيةللثقافة
إلملينيةيخصفيماابيهسياسةاتبعوهكذاممع

انyإالسياسةهذهيعارضينكانواالذينمينللفريويضطماده

لخمطفهالموتألنالملوكياللقبابضطوياليتمتعلمبولعمرارستهالملد
لخوهالملكفيخلفهمهقNetrطكهمغواحدةسنةبعد

جونهالكسندر

همحمعدصالضنلرجونهالها

علىفخلفهااوالكdيتراندوناألولبولسارستوالمللمات
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النالعللفحلطاثldءلبم

3منالحكمفياستمرالذىجوفانكعنعراذشالممنكةثس

الكسندراسالوهةالراحلالملألارهلةهننزوجانبعدهممقIث

اطتينالعلىبيديهنفبضالعوشعلىجونهالكممسندرقربعوعندما
رئبسالوقتنفسوفياليصديةاألمةشلىكوالدينيةدنيةا

ئلةالىبينقاخهالتىالقديمةالمشكلةاثارتتتكفهصرئاسنهكفتها

جونهالكسندريكهنبأنايضارفضواالذينالمفويمميبنوبينالحاكمة

اغاظكماالجديدالملكهذاالفريسينموقفااغاظولقدللكمنةرثيسا

المتعغنالتفاحدثةLبلةالطلىزادومماالمالكةالحائلةمنعابقيه
الذبيحةيقدملكعمشدرالكفةرئيسكانوبينماالمظالطاعياداحدففى
الخدمةبهذهقيامهاعتبروأانممبلىخعفنبتفاحالمتعصبنبعضرماه

لياخادمايكوتبأرالثصرفيمنحلمuدساتللخرقاالمقعسة
حربئمعبتاننتيجشمأمنكانعارمةرةثيالملدثارالتصرفهذاءوبزا

والموالقىالمالكةالعابهةوببنلوالموالنالفريسينبنءشعوااهلية

ثالفستةحوالىالثهرةهذهضحيةراحولقدالصدوقيينوخاصةلما
وتروىالكسندرنورةئخمدانكثيرةالءالدمهذهتمممتطعولمفريمحى
الفريسيفمنينتفماىرخlمرحاوالفقدءالدمالسفدتعطشه

منيمالبارزةالشخصياتمنثمانمائةبصلبفأمروافظحابشعبطريقة
عيونيهامامذبحاألخيرةانفاسمياهظينمصلوبينالكانماوعن

وجههننالكثهربالحادثةaâmانروعلىءواوالدهمنمساععم
والكهوفءالصحارمنضخذينالفريعمىللحزبالمضطمدالكعممندر

رنالكسنزوجتهاومىاألخيرةساعاتهاقتربتماعنولكنلمممممكنا
هعممتتصالح3نوبللفرببسيينتترفقانالملكعلىخلفتهالتى

وطهالتىبالحدوديإلففلبمطموحاجونهالكسندرالملدكان

Yصهفكرالسابقتاموس11انظر1
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يلثقثالفضلزوAاءلجز

اليونانيةالمدنضدواتصبعدةايخعاقامبلهركانوسيوحنابليها
كانتولكنuساطاوعظممملكتهفاتسعتخماالكيرعلىواستهيى
ءاألعداعلياتهبنتصامنفبالرغممعزقةضقنعمةالداخلفيالمطكة

يستطعلمفإنهيعهفىومحصنةرةوكثكبيرةمدنوسقوطالخارجفي
احزابوبينبيه3االكانحيثالداخلفياألموريمعوىان

حزبالمعارضةبنزحyاهذهرأسعلىوكانعنيخاشديداالمعارضة

فطلبوامعارضتفيالمعارضنبعضتطرفهوقدالفزيسيين

ويعنلليموداللدودالعدوديضريوستلثتوئخلمماعدة

الغريسيننوبنالمالكةالحائلةبئجداساعتانعالقأتبأننقولان

الدولةهذهوسقوطانهاربلىمؤنمراهذاوكأنمضىوتتاىمنجمز

جوفهالكسندرالملألماتفعنعماواالستعمارالفوضىفىىفيمرة

علعهخقسمةضعيفةالخارجيةسياستمافيقويةدولةترخمءثYث
االستعمازقبضةفيالوقوعبلىبعدفيعابهاىامماإلدإخاطفيذاتيا

oالروهانlهالموت

سلليمنلراااثفة

لمملمداوجةشكانتسالومةالكسندراانرليناسبقاكما

يبدوماعلىالسلءبدااألخيرهذاماتانوبعداألولارشتوبولس

موشهعنداوصيالذىجونهالكسندرالملكنسألومهالكسندرامروجت

يممرائيلهعلىظكةسالومةااكممعندرافصارتئىالعرعلىتخلفهبأن
يوحنااكبرببنهابلىالكافوترمماسةتوثسنمقIثشةق

فيوحاولتهءقV7vسئةمنملكتوقدالثاثىهركاتوس

يتعلقخيماسابقوهااتبعطالتىالسياممعةتغيبانهذهالسنواتالتسع
واالرثمماداتبالنصافعيمدوهاانمنهمنفسيابئغطلبتبالفريسينن

فترةفيياحكقاالتىالفترةفكلنتدالبألةءà1أفيمغقينعاونواوأن
Yالمسبحىلننحرتاهـلخ
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للثالثالفصلوكالجزت

بمهقv6سنةفيلنيلبسرطكةسالومةالكسندراماتتانألىءهحو

والصراخاإلنايارفترة

وحوشبنمرائيلسقطتسالومةالكسندراالملكةماتتانبحد

إلىشحيدباهتمابمتنظرما9JJجداطويلزمنفخذضترسةجائعة
هذاتحولثمالخارجوصالداتهنفيمايحدتماوبلىالييودية

ولذلكالرومانيةللسياسةبالنسبةاألهميةبالغةمصلحةإلىمتمامYا
فرحمةالسلطةعليرعانطيتحزبنوقيامالملكةموتفيروحارات

الملكةموتبحدالسلفعلىتصارحفقدللتعخلالقعوضخاسبة
الثانىسهركايوحناالكفةرئيسأبنيماحنكلعالومة

للكفنرنيمعاالملكةأههعينتهالذىاألولامااثانىاوارستوبولس

بعالفرصةهذهينتهانفأرادممقVI1Vحكممامدةفي

أنانىابولسوتملرW1اخاولكنإسرانيلعليطكايكونلكىمهاموت

عدةبياممزقةمنقسمةالمملكةفصارتءالملدايضاقهويطمعكان

بعضابعضممقفيضعفواآلخرالواحديملجموطوائفاابأص
يراسحزبنبألقةومضايضاخقسمةهسماااللكةالحاملةواصبحت
سrKهريوحناالكهنةرميسيرأسهحزباألخويناحدهنيما

ارستوبولساخوهيراسهآخروحزبGطمثألثطمولالثانى
ضعيفارجالالكفةرئيسيوحناكانكعدمدلكممناخم11

األوضاععنالراضلىوغيرنالمتذحرأرستوبولسحولالتفولقد
رنيعمىيؤيدوكانوالصدوقيينالجيشقادةوخاصةوقتنذالسائدة

هألدوصيينواالفريميينمق67سنةفيطظاصبحالذىالكفة
إالكفةرئيسriهركايوحنايكينانيقبلوللغالفريسيفىانومع

وفيليملمصالخةايدمدفياحهسياسةاتبعهنcyطكاقبلوهأنغ
المعارلىاستمرتوغعما5البالدوإدارةعالامورقلشممعارتيم

المباحةوغيرالمباحةألمعكنةالوساملكلبلىضمماكلنجأاألخوينبئ

http://www.ebnmaryam.com



للثقثللفصلكYIلجز

النبطينطدمساعدةطلبنوسهركIهيوحناانعرشجمى4للوصو

برتادسهيهالملكابوهولأاقرانطيبذلدنصحهوقد

يوحناالملدةلممععاسعظيماجيشاارسلللنبطينملدانمنوبالركم
منالملكوخلعالحكمنظامقلباارستوبولممىخطاحافقدسjujgه
العرشعلى

وملنيةللرالجيوشصلتهـويتتاحدانيتقاتعناألخوانكانوبينما

سنةيةالروماناالمبراطيريةبلىوضمتماعليطواسعولتسيريابلى

الممنلوقينمطكةخيرةالالحصونمنحصناتعتبرسيريافتهـك47

rءواإلستيالالمنطقةىبلانيةالروالقواتزبوموق5كه

ممثلىكبيرصعددءافنقدالغريبةالمعمرحيةهذهحدثتهـرياعلى

بومبىالرومانىللقائدوالتبجيلالتمانىنمقحمواريابسالمحيطةلىالد

EةPMtاحزابثحطةلينيداليبمنوفودثالثةبينممنن
الممريعخلبالتبومبىيطالبوكانوالصدوقينارستوبولسشو

كانAااإطهكلمانطيباتررامممهعليوكانالثانىوالوفد

واخنرا50الفريمميينوحزبLJهركايوحنابمساعدةبوحىيطالب
وتصغيةبالتدخلبومبييطالبكانالشعبمنوفدالثالثالوفد

مممعاعدةبومبىقرراألمرناليةوفياألمسعونينعاملةالمالكةلنعاملة

لقعبمنحرمههنlمنماكفيرةمزايامنحرههانبعدهركانوسيوحنا

لسببمضصههنزالمنحبهذاموحنىواألإةحاغلقبواعطاهطد
سنةفيشمماههقtvفيمنصبهالىارجعهقيصريلكنالزمننترة
خلعواسيرياءذاارومااعداءنالبارطةىوغدماشمهق45

انطيجنوحااخيهابنمكانهواقاصواالحخمبرصةهركاتيوحنا
لعمةءااألساثممدمننسهكءعلىلمارستوبولس

بةضالالذىالبامبأامامهفائيةبطريقةيظقلكىهركانوسيوحنا

9
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النالثالفحلوزالجرة

ااسنواتعدتهركانوسيوحناقغىولقدأألالكفوترئاسةإلى

سنةفيهناكوماتديةاليصإلىاخيرارجحولكنهالبارطيينبعدق
مقم

سنةإلىامتدقداألعمعمونيننعمدبأننقولانيكنانهو

حقيقةفىهنiإالديةاليمهالملدقهيرودمىتولىانإلىاىهمقس
بوصىخلماعند5ممه63سنةفيعملياسلطانممانتصقداألمر
التإريخهذامنذةاليموديفأصبحتعليياواستونىاورشمليمدينة

وفقحتآخنصمعتعهيدجديدقهنوسقطترومانيةمقاطعة

الكبلدسهيىتونىعندمأخصوصاالوطنيةوسيادتااستقاللما

همقكلسنةفيالبالدفيالحكبمسلطان

وثلثقرنمدةاليموديةحكضاواألسمونينالميكابيننعائلتىبن

ابطابيابعممينالمياألولىالعائلةواستطاضتقريباقرن
االستعبمادهنالنعمعبهذاتخلصابئالمتجضمفى5المحاربين

شاعكاشاقاحلويالصعباطريقاهعهتسيرواناإلجنببىواالستبمار

الثانيةالعانلةصاثمألستفلىاعتبةبىبهتصلاقإلى
الذىاالستقدبليعظيمبنجاحتضملأنواممعتفاعتاألسمونيون

هبسرانيلمننالكبئبيحلمكان

تزفلميونانبيقطينةشبيماكانالكامذااللتقاللاهلىولكن
اقدامتحتاليصديةاألمةسقطتوبعععاوجيزةلفترةإالالنياررني

هيألمابمااألمةهذهتاريخفىةجحيدفترةقبداوهناالروهان

IنXالناحيةمنبالعيبالكمنةرنيسيكونانيحتمناموس

االيرتقانهركلنومسبوحناعلىالمستحيلمنفاصبحالجسمية
اذتتمزيقالجسمىالميببسبالكينوترئيسدرجة
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الثالثالغصلاألوكءلجز

بصدرالروماناستقبلوااليمودكئيرينكلبىةنيمستاتإانتصا

àالبالفيللحغمممةوسبوالممممعمموتعأونوأمفتوحوقلبحبس
كريماامرأاجالداهفهفىالرومانوجوداعتبروافقداألخرالبعخماما

هذهومنمنجاصبلثدوتحريروطردهمبتممحاويجبمبغوضا
بعدهفيمماسنراهااحزإبظمرتالجماعة

مكلانإتعاشالذينضنىطكاهيرودسنصمبفقدLحاايةعلى

معهميتعاونوالالذينوعلىابروماق

blد

مءقسنةللبإلدعذهفيالحكمزماماكبرهبرودتىتولى
ارستوبولسنطيحنوسعلىخشبةعلىمريوحفالموتتحكبمانبعد
أاالعائبماهaهحكمانتمىوهكذانيوناألسعاثلةمن

الذىدنالكانطيباترابنأوهووميا1عيرودممهلمحاج

ولدانألنطيباتوكانالثانىكانوسمويوحنامبايUفيوزيراكان
البمودبةةخعلىحاكمينانطونيوسيماجمنمدوودنموههفازافيل

اليصديةلجىANTICOحمإلإنطيجئوسامععتولىماعنولكن
الرومانبالقلدةوانضلرومايلىهربفقدهيرودسوامافازائيلانتحؤ

طفعننOCTAVEحملىيمالوكتافيوسبأنطونيوسخصوصا

ديةاليصi1a1اسمرالرومائيةالحسكبريةلمساصامتطريقبهواستقاع
رجالاختارقدتفسهقيصرانبالذكوالممعيرانجطيجنوسيدمن
ذلهمكنولممءق47سنةفيديةاليصعلىحلكعايكينلكيبياس

1غكعقعطههـهمألولسم

مأسطعيممعئعمألp90ا
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Jقاأللجرت
الثالمةالنصل

صازالذىانطيباترهيرودسسوىلليصديةللحاكبمالعوبىالوجل
2برابيروحسالمللطفيمابعد

فيهثممكومماوسياستوحياقههيرودسشصيرونالكعفه

dهاهرشاسيأكلننهLودبلوماسيتهبسياستهفيبهحنكاودببوماممميا

كعمسباقكانوخماأيضاواعدائهبقاصدخنشهثقةيخعمبان

والقتلالعنغاىبليلجأكانوالمكربلوماسيةالiطريهتعنءااألسنقة

فجزففىمأربهلتحقيقمساعدتخيركلنتالصفاتهذهوللقثصريد

يحوزأنودبلوماسيتهوتصرفاتبمملوكهاستحناعيةالسياحياقه
رومأشيوخهجلمنصحااللذينواكتافيوسانطونيوسإعجاب
إلىظلمهقكلمسنةفيطكأاروكدماديةللبيطكاباختياره

هزيمةوبعدوسيماستالروماالوفيوالصديقالمخلثةالحليفهموته

بلىهيرودمانضعحكتعوممعركةفيانطونيومر
لاغممطملقبعنامهق7çفيحصلاألخيرهذJثمنفيوس

اوالعظيماوالسامىومعناهالدينيةاأللقابمنلالقجهذاويعد
ومجلسنتافيوسءارضاعلىهداجاجمودسععلولثدهـاإللى

األحراخرىناحيةهناليصديةاألمةءارضاظىناحيةمنالشيوخ
اتبمعلرومانية1األهـbLيرخيولكى5اتحنفيذاسيمايخىلمىاك

جميلةجحيدةمدناالمنثمةالمدنخرانبعليفأقاماللينيةالسياسة
وصلتلجالمتدرجةوالمسارحالمسارحبنىغاليونانىازالطرعلى
اورشليمفيالرومانيةوالعالماتالرميزبعضوضعانبلعهالجربه

ولقدمثبولوكيرغرةالمتدينونليمودإعتبرطالذىاألمرنفسيا

يرخىولكىالغ5يباهمىاضباسموقاعةالقياصرةباسمقاعةكرمم
إصعحيةاعمالبعدةقامكمااليكلءبناأقباليموديةا8وساط1

JésusA2معغثمهككمالم

TempeleVrraJuifMondeLeمحةفىقككهكهـ
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الثالثللغصللوYاءلجر

هثهرتمبميتجنعباللقعلىاورضاهبمينالحتياليصثلصالحاخرى
يقعوىولكييرديمانفسهإعتبرفقدهجيناكانودسهإلانوبما

الكمنةرفيعىحغيدةيبممنمروجلليمودوبنبينهالعانليةالروابط
لكأرومابرارسامماواولدينخياوانجبالثانىسrlهوكايوحنا
الولدتهفيننسبةانفيهالثعكالغيحرمومماقصرفىويقخبايتعلما

مالعبانلماالبدن5Kهريميمصديةامبىوأرستوبولسالكصندر
لدلكديةاليعرنمىعلىسيجلسالذىالدالختيارفيهامادورا

اخوبناحيةمنابيهاغكاريعممبم1نiانطيعاتربرااالبنحاولفقد
ءلقعلمطدسجمدفعمما

CنJدسهيروuهذهلكناماهرودبلوماشاسياسيانا
وللقتنلوللثعراسةوالعنفللقسوةاستخداممنتفعهلمالصفات
للغهوالدبلوهاسيةالسياسةفثمملعندوحشيةبطريقةواالنتقام

العتأمبراعمهبحضندكرانوقبلالسفاحهيرودساسمعليهاطلق
هيرودسمانننممىااليجبالكنيربليماواضافواالكنيرونصمابالخ
ءالكرغايةكريماكان

لمجاعةاليصديةتعوختكدماوالكرمءالسخاروخاظصولقد
قمحابماينممتوىلخيمتلكهاكانالتىالذهبيةالصوانيفباععنيفة
المصالعرديلعبانةعممراتفيحاولهنIاكمLالجائعللشعب
التاجرائمهلكثرةرالذابضالقيامفييفلعلمولكنهالشعببئ

ومصدرهاعديدةهيرودسارتكبعاالتيائمفالجركثيرينءاعدالهجعلت
ولذللالمطلقةةلألولنواعطاثبهوالتممممدبالحكمالشديدشغفهمو
اوقريباكانامثمحخصاىتصفيةفيواحدةلحظةدUيترالكان

يدبلمملانزعاوالخكميريدقلببأنهاتالثمبممتحومحولهصعيقا

Wزوجاتعدةفمرودصنا

اءب
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الثالثالفصلألوذالجز

أاكسندرابناثمنةنالبخالصIتساورهالشكوبداتفعندما

هريمالمحبوبةزوجتهانكماباغتيالامروانطيباتروارستوبولس
قالولذلكفييمانثممكوكهضحيةالمصرنفعمىالقتااكعممندرااواميا

تتخعهيرودسخنازيربنجمتافيوسصم3ليرااالهبرعنه
جداروهاكانهيرودسينويقالأوالدنهكنروالممألهاباألهن
اياصهاقتربتعنثماولذلكارمكبماالتىالنهظائعبمسببالشعبمن

يسجنأنامروإسعةبخطواتضهيقتربالمإتانوعوفاألخيرة

بلىاألمراعطىثمتهالجثذوىومنءانعظماحةبسأبYدع
المسجوئنءهؤالقنئايخجباألخيرةانفاسهيلفظكدمابأتالمسنولنن

واحدةدمعةوولفسيذرواحدثمعخصاليوجدانهكامتحداكانألت

والمناحةتالحيعمحتىجميعاءمؤالبقعامرولذللموفعلى

هألجلهتكنلموبنحتىوفاتهوميsoوحلاتذرفوانءوالبكا

بشعةبطريقةريمالسنىءواعضاىفينومسyأايضااضطصلقد
هووحشيتالرجلطباعنناتصورلمحمبيتهذبحةقصةانوبمعمل
2Aخا

سنةاألرمحنعلتؤيدلمدةاليموديةعلىطكاهيرؤدسظلولغد

التىالجماجمكثرماالشديدولالمممفاأممبمهقكلمهن
هوسلطاتعوثممهعليهاليبغىبماضحى

دàيتراواليتورعكازولذلكالسلطانبحبهريضاهيرودمىكان
يأصالملهخافمسبأفالشبماتحولهتحوممنقمكلاواضطهادق

السلطانفيلهمنافياماانعلمعندمالحمبيتفيءاألبريااألطغاالبقعكل
5أل3صاأوسطمنسيخرج

طغلعالمظلىءجاالسفاحهيرودسسمىالذىالرجقهذاعمدفي

1081
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افدلثاللفصلتوyاءلجر

اوزشليمهنضربةعلىلحمبعتفيولدالخالهردقاألطتكباقى
نتيجةصلبمجوقنعيثمىكتهالعالمبلاليهوديةكانتولدوغدما
ءجاصتماعىاالالنلموالعنفالذاتومحبةوالقوةالسيطرةلحب
المالفكترنمتفقدولذلك6حقيقياماسايعطيهلكىعالمناإلىالطفلهذا

المثعرةوبالناسعاليم11األرضااألعالىفيللهالمجدقاملة
مطكةخلفهقلزكاهبمب4سنةفيودنمهيرمات214لو

اسبابمعاإلمضادىالضعفاويقتصادياضعيفةولكغماواسعة

التهـاالثممعبيةواالضطراباتألثهراتاسعاذساهنمكثيرةخأاحب
المطكةعلىيسيطرانحياتهفيهيرودساستطاعفقدبحدفيمسنبراها
استطاحكماوعنفهبقسوتهوتارةالماهرةوسياستهبدبلوماسيتهتارة

عنرافعيايكنلماصثعبانإالطويلةمدةرومابثقةيحتغظانايضما
حيامفياستطاعللتيللبراكننانفجرتموتهفبعدلماتخاضعاسياسق

وقامتمتعددكثيرةاماكنفيالثوراتواندلعتويخرسمايسكتماان

اورثمعليبمخراببلناألمربماانتىومتعصبةمعتدلةوطواهفااحزاب

همب75شةفيمار9

وصيةعلىءبناالمملكةاغسطعىاالصراطيرقسمموفيوعند
هUSهمارخيدوسفمنحالثالثةابنائهعلىهيرودس

النعشه1نyإطكلقبوليسفقطحاكملقبمعوالسامرةاليصدية
المملكةنالثاناءالجزاعلىثم2YN5ضىطكاهيدسكك
jغعماوتخربمرخسلقبمعانتيعاسودحالالجليله

مبمسنةفىليونبلىنفىلروماصهبخفيالثمبماتحولهحامت
لسيرياتابعاكانوالذىتراخرنيتسالمملكةمنالثالثءالجزثعا
اوهكةكليوبافيبنفيليبسوهوالثالثفهرودسالبنخفقد

جانببلياألمرهذافييمفاوالذىودينيأسياسياالمطكةلنقسمت
األحزابظحرالمكتوبفمبمعليجمثيراتساعدئاالتيالتاريخيةالناحية

ءلما5ء
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الثالثالفحلاألولءلجر

هذهتاريخفىجداهنمارأدولعبتالوقتهذافيمتظصللتىالدينية
منالكعيرببئانهوالدينيةاألحزابهذهرظعلىاعدماوماألمة

تبالمكغقبالناموسالقمسدالوقتذلككواتغدييودىالشحب

هوتقاليدهمعاداتممفيممعاواثممتركوأألممفيحنهمالكنيرونوانحمج
مكسوفةبطويقةتواطأتابكنوتطبقةوخاصةانفسممالدينقادةحتى
جماعةتواعينهالسبباولضواليونانالوومأنمعءحياوبال

بصجبهوالعملبهوالتعمالناموسبلىبالعودةالمناداةالفرببسمن

الذيناألشنياهفجماعةايضانجدالقديمالحزبهذاوبجانب
البرسيدنيغتظروكانواالمالكةالعانلةهمأضاصبننحلوا
الفصولفيوسنرالحزبئينتقصةسبقفيمابنامرتولقد

السياسيةالدينيةأألحزابهذهبستقومالذىالنمامالدوراآلتية
درامعصةنبحأانتيولكنالناصرىيعمموعالمسيافيوعقيدتمم

فينشاطماعلتواوالتىالمسياءمجىقبلتظصالتياألحزابهذه

نظرةنلقىانبنايحمنوقياخهموىوبداألرضعلنىحياتهءاثنا

فيالتاريخيةالناحيةصجدااهامادمرالعبرجلغتارمعلنىيعة
هفالفيوسيوسيفوسرالمشصالمفرخوهوالخقبةهذه

وترجعاليمصلحيةلطمةارخمناعظمنمالفيوسيوصيفوميعتبو
وشاهدمعاصراكانانهللهاليصدىالتاريخسترسخوسكنبهمااهمية
اليمودنيرةشيرويهطوخلصةسجلطالتىاألحعاثلبعغقعيلن

ممق66سنةقانحلغتالتي

حظلحيةيصعائقةفيءمبمرمثيسنةفييوسيغوسولد
كإهناخىابوهكانةالخوئزاطيةاألرستق

في0الء24اخ090يوللعثعرينالرابعةالفرقةفييخدم
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الئقثالفصلاالولءلجر

الكفوتاالنسبنيئوبضالملكيةبيةالميالعائلةبلىتتمسبفكانتامه

العذا5رومامنوالقريبةالعاكمةللطبقةحنيومبميفوسكانوالملوكى

نفسهسكانولقد8روماضداليصدنيرةهعىيوسيغهانتقدلملسبب

يعرففموقمرانجعاعةمعشواتئالثقخعىإتويقاالكاهنا

وسماشاضعمقادارسايوسيفوسكانوتعالععمموعاداتممتفاليدهم
ارسلهولذللةمجاالفيولمعالسياسةسلدقفانخرطمحنكا
الذينلتكفةعنيدافعثلكرومابلىمبمي64سنةفيريمللممنى
قعضهثعييرةمشلةعلىتعرفرومابلىطريقهوىفيلكعسسجنمم

استحاعولقدءاالصراطهرىالبحطفىوعننيةانراألوساطبلى

فامحممتقابلالغينمنالكعيربنبعجابعلىيستحوذانيوهعميفوس
للقضيةشثفاعهفيعليمانجاحاونجحللرومانيةاالمبراطوريةبإلط
زوجةPOPPEEبوبيةمساعدةبفضلرومابلىاجلطمنبعثللتى

رومافيدبيةواألالماديةداياالاضيهأخقتلقدنن

عليماضطرابفيبالدهوجدرومامنيوسفومسربخععندما
منكثيرونءويرءلمستدهاتالبالدتحريرثيرىتتظيمحاولبخعما

الحدومعوتعاونهلتواطئهلبالدهخانناشخصايوسيفوسفيالمؤرخين

رماألحربدايةفييريديوسيغوسكانyحقيقةJاألجنبى
األحزامباتتبعياكانتالتىالطريقةغنراخرىبطويقةولكنالبالد

المقاومةقولتيلينقسههوانضمفقدالوقتلكcقالمتعصبة

السياسةibغيزولكنهألالتحريوجيثمىiاالجنرواصبعوالتحرير
APATEIجمجوتاباتمدينةعلىمانيةالرالقواتهجمتعندها

فاسبازيانضدلمقابرمةاتحركةبتئظيمنعسههوفيهايقومكانالتى
مذهالملينقفيشوطفعندمم6بvسنمفىعلزؤظنىمعمهل

1لفعهالآحغلمعع748Revolutianطككي
ق

تgiجمeهميغثمحمللمهالمغم4
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الثالثيلفصنلAjjjiلجز

تيلs5عدإالالمذبحةمنينجولممالاقدوهاحضالوومانايدئ
المذبحههذهفيالموتقبضةمنافلتواالذينضمنمنهووكنءجدا

هذهمننجواالذينكلقعكلقررواالرومانالجنالدlyلتإالمويعة

ءجاعندهاولكنه5المصيرنفممىيوسيفوسيفعئانألبدنا4sالمذإحة

خاحيأجداهممرىألهـالروملنىهام11القانديقابلأنطلبدمره
يوسيفوسرائوعندمافسبازيانالعامللقائدفقدهوهاطرويةباالمبر
وقتفيالرومانىاالمبراطورنسيكبأتلهقنبأالمرومانىاالمالقائد
امبهجووكانالرومانىالقائدهذادائمابهيحلمكانالذىاألهرقويب

كغباوصحةمنتتحققcنبسجيناتبخاليوسيموسفسبازيان

الموتمخالبمنينجوانيوسيفوساستظاعؤهكذاالنبؤةهذه
معممنتعافقدمعمؤمتحاوناللرومانعميالاصبحالوقتهذاوخذ
يختصفيفاالرومانللحكاموالناصعالمرشداصبعبلالترجمةفي

بنتيطسصحبةفيكانكولذلدالحامللقامدمصاحبااليهوديةرباألمي
وبعدyسنةاورثممليمحصارءانثjtفسبازياناطوراالمبر
فاض4dوهناةئانياوطناخاليتخذروماإلىهعهرجعطمسقبى
المؤزخذللفالفيوسيوسيفوسوهاتيوسىفاسماسمهبلى

رافااعرومافيتمناللهواقيماألولالقرننايةفيللعظيمدىاليص
لمابخدمات

هحلب

ةومنماكتبهمغجمتببعدةالتاريغلناويحتفظ

لكحلثهالسكفالقديملليصدتاريغا

بعفوقيهمجلداشعرينأعلىويحتوىممبNwلبمنةكعأبتهوانى
همعبه66سئةللهالخلمعةذوalاليصدتاريغ

لليتفمممههبرترجمهباآلراممةثئبوقددصيلحرببهـ2
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للثقثالقعملاالوذءبز

ءممبVAمعنهفيكتابتهوانىكمنشتعلهئحتوىتانيةاليو
االستقمةجميللخصوقموفضإلوداليحروبالكبهذهفيويتناول

ءبإمبم66شةاولمن

wوقدلعلملفيجنراالكانماعنيوشفلىسحاةتاريخ
بليهتمبثميمللقاليصدتاريخلكتابهكلعغييلاكناباهذالضاف
هالرابعالمعكابيقكنابخطأ

eنإلمب8آل
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ئبرا

القيراالفودصيئثلرا

اشمنباكاتعدةحدنتهممب4سنةفيالكبيرهيرودسهموشبمد
البمودوخاصة1اليصبعضوبينالرومانيةاقواتابئمسلحة

الممسلحةتباكاتإالههحانإالشليماولزيارةاجاالذيئالحبتي
فييئ1كنيراماكنبليتاخبلفقطالعاحممةعلىتقتحرلم

الصارخةاألضواهتهسكتقانالرومافيةالقواتقسقطعولم3البإل
وعلجديدهنبدامهالثيرةانلىهؤقدتاإألبالحرياقتطالبكانثالثى

موالىسعورياكيرديوسحكماياععاجفيباامرححدرماغواسعنفاق
اتاالمكاتمرفةءهوءاالحصااوإالكمتابهذامغللمفوكانأ1

عليماهخاسبةضريبةفرضيمكنحتىللمنطقةالمالية

درهائاكلعابباالخاصالقرارهذابأمرعلممطوضع
سورياحاكمكرنيوسسولبيكوسالحاكمإلىاغعطسريطاربمYا

هث5جيزأرأوهوالوقتذللفيالكمنةرئيسنصح

iتقرليامءب7سنةحدثلذىاتتاباهذابننالتنريئيجب

حححاونانقيلنيوسكيدلاضاحدثالذىاجمتتابلن

هالمسيحâJمهايائالذىسءهرحكبماننلءفيمق6Jiyممعنة

بئ
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الرلبعللفصلاأللىكءلجز

هنالعكععوعلىولكئرووللمطالبتنفيذااألمرالضبالخضوحالشعب
ديصهعلماحليرىاالمبهالقرارهذاعلىثارجوزارالكمنةرئيس
فيياهyوعمابللثورةالقبنيعليساعدهولقدالجليلىيموذايدعى
خبؤطرقفعغدهـصادوثالغريعيوعلمقوةمناوتىهابكل

قيخطبوبدأعارمهثيرةثارالجليلىيموذامسامعهذااثصب
والخروجوالتمردالمبددكلقالمامةالنيرةعىبياهمحاثاالناس
5jإواالومانلوبكلوجدتأينماوعمحاربتماألرومانيهالسلطاتعلى

ممب6سنالروهاقضدالثيرةبمذهالقيامبنىالجلعلىيصذادفع
لماوالخضوعنماسلطاوقبولاهميةلدولةالغريبةدفعبأنإعتقادههو
طلبهولدلكيموهلسلطانرفضاوبالتالىوخطيةللنامومعىكعرايعد

الضرلئبدفععثمخاصةبصفةاتباعهوعامةبصفةداليصكلمن

انروعلي5اببإلدفيالموجودةالرومانيةالقواتضدبالثورةالقيامبل
وقد5اليصدمنبالبأسكبيردعالجليلىيصذاحولبلتفهذا

ييقذابيقامالتىةالثقهذهجداقليلةكلماتفياألعمالسفرذكر

ءنعىينهنفسهعنهـائالئوداشقاماأليامهذهقبلU9الجليلى
وجميعقعكلالذىاربعمائةنحوالرجالمنكبرعددبهانتصقالذى

يموذاقاماأليامهذبعدءالئمىوصارواتبعدوابليهانقادواالذين

هللاضيeفذالىضيراشعباراعهوازاغاكتتلباياقالجليلى
50كلوثعم5عثبمتتوإليهافقادواالذينوجعيع

ومنذممب7او6سنةقهذهبثيرتهقاماالجليلىيصذابن
جعيدةسياسيةينيةàطائغةاوحزباوحركةظضعتالعاريغهذأ
بطريقآالتوراةبمسبوحكممااالستعمارمنكبعدتحريربلىتمعف

الموسوىاموساليعجعلواصانلنحزنجههذعابتtازادوقدمتعصبة
اإلالهوفاللهللبلفئوسلظانمموقضابإهممممألحدممنعفرا

معبئالناصثابهبحصبنحكبمانبجيةاليالدغيألهالاحدالق

iا
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الرابحالفعلاالولءلجز

هذهبظيورخليرتومكذا6األمهذايخالفمنوطردعاقبةويجب

جحيدسياممىدينىمذهباوجديدةطائغةالدينعةالسياسيةالحركة

الفريسيينمذاهبمعروفةكانتوالتىانسابقةالمذاهبإلىيضاف

اليمودىرخالمفالفيوسيوسيغوسكتعباونقدوائصدوقيبئقواأللميغي
الحزبهذامؤصصصقالفقدالجماعةشهعنالكثيرالشمير

وعحعةالثعرءروداليصنفوسئبثقدالجليلىيدعىالذىيرذاين

االنعسابخاللهنيساولملرومانالجزيةبحفعأللهللرومأنالجزيةدفع
األخرىالثةالمذاهبعنتخمالفجديدةنغةطيموذاسسلكوفي

نهكعئاNظàyاليصحربالسينينامموالصدوقينالغريسبلى
كانسابقاعنهتكلمناالذىذابصنفقالطالجعاعةنفسمؤخراص

عم0نعىكلفيمعكفهتالطائغةوهذهالرابعةللطانفةالمؤسممهو
وقàA363y5اليصتاريغأترسيغوسةهالمفريسينن

هوالجليلىيموذانيبينانفيهحاولهؤخراأيضاكتبهرخ2فصل

الخنجرحاملرالعابنلألSERحلحكدثالسيكرلحركةالجد

القىالجماعةقيادةيتولىالذىهوكانالقامكلاوكه

الذىذايصنسلمنوهوسهاعاداأقلعةعلىهجمت

بهقامالذىءاالحماألمرالخضوعبحدمااليصدلقناعقحعماحاول
فسلبتءاألعداصاملةعاملمم4ليسععوالموألذينكبنيوس
حربيوسيفوسءخازليمواحرقتموانميهمتواخمهالوم3

7çorYoo5دصلا

بنىالتمثنههكانتدوثوطالجليلىيصذابماقامالتيالثورةبن
الثيوقراطىالنظاماعاذةبألبلفقطالروهانىالمصتعصمنالبددتحرير

NaUneطهممةحقامغعاللههوفيياالحاكمدولةيعنى
وكخطوةc5الضررمنكانالبحدبلىالثيوقراطىالنظامهذاوالعادة
الثعرةئازوالشعالتقون6لكLفيaالهعلىقسيظرانواوليةاولى
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الربعيلنحعلLك1ءلجبز

ولحطمهأللعظاتءبالقاوصادوقالجليلىيموذامنكلالبإلدقامفي
للخطببلذهكانتلقديوسيفوسويقولألروهأبئضدالحعاسية

الرجيهذيئإنالثورإنىالجعاهردفعتانيالدرجةالعميقرالتأئ

كيربطويقةالنممعببس5فيوالفوخىاالخعطراييلقمااناستطاعا

أà11Aاليصجرمبيوسيمزعىكامعقولة

ثعاماأليدىمكتوفةتقفاأناليمكنهاكلنروماانفيهالشدومما

للسلطانعلىءواالستإلللبالدمنطردهاتريدكانثالتىالثيرةمذه

للجحيدةالحركةهذدـللرومانيةالجيوشفريتفقدولذلدوالحكم
التجمصاتعلىهجمتبذاألحيانبعضفيقاضيةبلقانمعيةضربات

8ثممنبعاءقضاالزعييمعلىوقضتفثممئئتماهوالحوقباليمعرديةالشعبية

األعمالسغريكرهكطقوصادالجليلىيصذاهرانتصهكذا

غفيرانمنعباIمJوروازاغباحمايIفيالجليلىيهوذاتحامهذابعدل
مم5عlتثعمتتوابليهانقادواالذينوجميعهنكايضا4فذأ

نجعدالجديدالحزلذاحدثماذااآلننسألهالذىوالسؤال

الذينوجصعيقولاألعمالطببنالجليلىيموذاقاندهموعت
المتمركإنعلىقمنتالرومانيةالساطاتبنزتشنئوابليهانقادوا
فالئياهءقغماعليمتقضىانمتطعتلمولكنماقاسيةوحشيةبفرلمجة
الجليلطفيوخاصةالبددالجعيدقالحزمتهغاافرادتشتتفقدولذلد
شماشةبأنشطةيثومالحزبهذاوكانانجليليذايصراشمسقط

جدإيةبطريثةولكئاقباعمنموخدالرومانضدهجوصةوبعمليات
الخمفيةالفريقةهفينشاطهيؤاصالانللجعيدالحزبةاستطاعاوفي
وصيائةتمردةاعالجعيدفيفيهامكئهالاليومءنجاانبلى
هإلروماناعوانوعليالرومانعلىوثور

AIالمعسيخىللنكزنجختا

اإإيابة
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الرابعالفصلاباولaلجز

الحزبهذااصتكلللتىالمصادربنانجديدالحزبهذاسومارلكن

هوالحزبهذاعنكثفراصكرالذىاألولفالمصدرجداقليلةيدالج

الكاتببانممكمافميوسيوسيغومعىاليصدىرخإلمقووخحيزمضدر
هالشيخبلينوسكئلدكتاباتهفيايضاذكبرههيبوبيتوسالمسيحى

تهتفصيلنايحطىàyقهإخحيزمصعريوسيغومساهنبالوكمولكن
الخناجرحعلةباسبمسماهاالتىلجماعةةههلىعنومطولةكثيرة

التينيةكلمةهناالمسحمنةوالكلمةعهصحمهماكهعلع

مةكوسيلةمئنىقدالحزبهذافانللسكننأوالخغجرخاملتعنى
ممغمذاوالقمرواليجوالعنفالبعدلتحريراستمملمأللتىالومممائل

ويستعملهخنجرأاوسيايحملالذىالشخصيعنىمعيكراألسمم
لههواآلنطرحهيجبالذىوالبسؤالءوسريعةخطفةبطريقة

نغعمثههولمرينالحزمبصيعختلفحزبهوءسيكرللحزبهذا
5ءء1لحزبا

وبرانحونهنجقحغكليؤيدهوالذىحالياللمسائدالراىبن

جمةالمقاحركةانهويهدمععم

يوسيغوحهيذكروعندمارينالضحركةوتدعىةصمتصحركةكانت

sمككهكخناجرحملةاواللصوصجماعةالحزكممعمميهذ

ةo615أسكدالعازاربنفينجاسلليورينلحزكةاألعلنىالمعوكان

ويعتقدءYو1مي11الوبغيرةغارالندينةهاتاتياحالك

يرجعالغييريةللحركةاصلانمنبالرغمiiوبراندونهتجلبكأ
واسعنطاةعلىتبلمولكنماالميكابىوحاتاتياسفينجاسبلى

ضدبنورتمهالجليلذايصقامغدماجحم6سنةفيإالوخظم
كتاباتبأنتعترفالنخلريةهذهتؤيدالتيالساحقةألغلبيةyوالزومان

جدلمالقليلعلنىإالإلبحتىاألضرىاكباتوإيوسفيوسيفوهمى
فإن666سنةمغايخعهيناننمعاظتكلفاصالتهابصادراص

جئNألأ
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الوبعالنضلاالوزءلجز

حاطيصلصباسمالحركةهلضاألحيانمعظمفييعفىيوسيغوس
كلمةكثيراتظمرلم66tسنةمناىالفترةهذهفخىالخناجر

عميفوسيوفانذللمنالركموعلييوسيقوسحتلباتفيرنجبى
انحاكميدعلىالجنيلييصذالتباحمناثننصلمبإدصةيذكرطنفس

حادفةايضاإنامحركما4685شةفيتكمعندرظيباريوس

خاحيميدعىنيمودااخابنحادثةوهى66سنةحرببدايةفياخرى
مطعماساداقلحةعلىاستوليالذىألهل

هبسئحيمرنجالهوسلعرومانيةجمعةجيوثنمكلأنبعد
على5الممميابأنهمدعياعاعةالهذهراسعلنىاموشليمامأااقجهثم
معوقتلوأخاجيمعلىهجموابالثيرةقاهواينانخةآن
المعميأبأنهيدعىكانالذيللزعيممفااغتيالوبعدانناعهصكبيرعدد
منرخ2ثعمخصيظصوهناإأفييرينحركةفياالنذصاهاتتظص

جماعةيرامكانالذىيائربنزبرLيدعىإلجليلىينوذاعائلةنفس

شبكزيةالعيانحركةهذهظلفولقددامامشلعةفيلغيورينةهن

جتيعيةتخحربيةؤعملياتهختلنةبأذشطةتخنومالعييرية
انبعذأوزلخيمسقطتغعمأ75سنةبلنىمتنوعةمخعالفةقيادات

لجأداالديناما5سكائأوسببيوقعكلسوابىهاوهدمتأبوانجعاققااح

نجثبئعليمةلةببممطعنماودافعوافييااختبأوافقدماساداقلعةإلى
اففضلبئصاراالنفيلكtY1يأادركواعنذماألl4وهيل4لممةفيسقفت

ءjانففليذالتممعليمعليمواطفالعائالئهممعإغىالجهاالنتحار

هونغيورينكزباناثباتتحاولوبراندونهتجلثترئؤإن

إالوالميكابينفينحاسلئاألصلفييرجعكانؤبنالذقالحزب
ثئبثفااىهببمبسنةفيواسعئطاقوعليعمليةبطزيقةفعالظصائه

هنمالققببعمناماللتىبالكبقثمفةهعمئعظىللفصبننيذاةنمافي

ءالموضهعهئآئيالتبىسعمليألدارهبىتساهدىرLاوكيب

الفى5
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الرابعالغصل11Jبجز

وينالهعنيمكبمأليوسيفوسانصوبإلركبمانجبيلبىيصذاظص
سذآلمنيذكرهاالتىالحوادثنإنبمشةبعإالوإضحةبطريقة

فىالغيورينبلىإالنسبتاممكنال466

ترأكرىجعاضةهذمعامتنوبرانهنجذنظريةونحخضى

تخمالفهبظريقةهكتاباتفسرولكنماخحيزمفزخيوسيفوممىبأنايضا
اجلمنإدتىاألسبأببعضقوجودفيتعتقدفصإنخنتبئنقهغيعيط

اآلسبابهدهومنهؤخرإالغييركلفةيوسيفوسيسثعلىلبم
بدولةاتحyنالثيراتهذهفيهاماكورالعبواالفمحننائآ

بعحةالقيامفيئنبالفححتاالهكلطخقاوةعليةوالغنيبظراطية
ههثءاثنافيظصولقدضباعدةفترإتوقمخعالفةاامكفيأتثو

امتأالمعجزببولألقيامايدعونكانوااقذيناألشخاصبعمىالثورات
ادتإكودطابماقامالتىوالثوراتاألضطراباتكالهـألممميائية

هذهومؤيبواخيريئواالسيكزجماعةفييظبرظانآأألمرئنيةق
مناحيصظيهردبمالساداثلعةبفنىلجأوآالغينبأنيعتقدورالئظوية

الخناجوحأملىالسيكرجماعةهموآغتيضهكممميا
الخناجرحاملىلجماعةطجأكانتالقلعةهذهألنإخييرينافيليببوا
حزببعدإأليظصلمصيرينحزباناذخييرين41لجعاعةوليمق
منخرجقدالغيورينانعزبأهذأانويجتص66cمععنةاانشعيكر
واضهمنوهذاهبمموئيقةصلةعلىكاناألقلعلىاويفينإألمجماعة

لهيرلتععنفيحاربونكانواالغييرينفإنتالمبادىبعغقفيقيماةات

حزقيالطمماملمالبالكفوتيةالنكاوةدرجةباقبهوأنودممعولالحتد
نممحلهناريقياصءجمنواخقدعينهالمععببنهذاةأtAة

وهىالقحيمةانعاددالكفةرعيساختيارفييتبعونورظنواةصنادبق

اتءوادعامناحيموسياسةايغنعااليتفقينوالغيمورمن5القرعةءالقا
حزلبهأنيظن0ONIMORبكلمعميديهوميرتنالمسيانية

ية6

http://www.ebnmaryam.com



ابعالرالغصلولاءلجز

شةءثمعتافيإالالنضادمسرحعلىكحزبيظصلمالغييرين
منالحزمبهذاءاعضاممظمن9Uبسنةخاحيماغتيالبعداى

بومباخيظنكما1انثاتمةالدرجةكفةمنوليعمعةءاألتقياالفدحفى
للدرجهوكفةينةالمأغنياهيبغضالحزبهذاوكانطلمل

المستعمرينللرومأنشعيدةبغضةيكنكانكذلكالسامية

نظوياتعدةتوجدأتنرىانيمكنناالتاريخيةاللمحةهذهمن

مقدانظريتاثفينلخصماانيمكنالغيورينرظصبخصوص

مب70او6سنةفيالجليلىيرذاالمعلمربظالغيورينحزبظير
يتمينعكينوالذينممياسنةبعدإاليظمرلمالحييرينحزببن2

يوسيفوساليمودىالمرخبصمتيستثمممدوناألخيرةالنظريةبمذه
باالحزهذاصالكالمصفالفيوس

دالييالتاريغفيولدتقدالفييرينجعاعةبأننعتقدانناعلى
وبداتo6iعددالعازاربنفينحاسباقامالتىالمبادرةبعد

الرلبعابيفانانتيخؤسحكمايامفيريةائغالحركةتنعنممر
وضعيفةاألحيانبعضفيوفعالةقويةجماعيةاوفرديةبطريقة

تظيوقانمةالحركةهذهظلتهكذااخرىاحعانقوهزيلة

I1الكهنةجماعةيشكفكئهواللكهنةرئيمعىراسموعالالكينةإن
ةيطلرثتسرlIللطبقدتمنقريعةكثمتللجحاههوهذهاالرسققراطيه

ومعللمصالحذلمتالغنيةللطبتةمحتولطمتللسببولهذاللفنية
ستحماربااترحثلمالطبقتنهحمننانومحالرومثمىالمستعهر
مثك40ولمصالحهاعلىحلرسوقبلتاهملوئتاثمماالlللرو4

وتضتجتعاهااخداعاهذرلكبللمللكهفةمنجصادةاتعلى
معظموكانامينةرضسهـمعانللروممعوجبزنياكلياامعاون

للغيرينةحؤبللىفثغبمواةللفتللطببلصمنللكهنةءJYه

ءممعهبمجنمطبىجنباومطوا

اضYء
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بحijاالفملFswJلجر

ضدبثيرتوقابمالجليلىأàيموءجاانبلىاخرةىرةهوتختقىرةع
هذهاصبحتالتاريمغهذاوخذالكضوتيةاطيةابئرستحروضدالروهان
هذهعلىالرومانهجوبمانومعسياسيةدينيةمنضمةالحوكة
وقثصتيتمبمالفريعمىوصحوقالجليلىيرذالقائعيماوقعالمالجعاعة
يأةلمريحةقاسيةضرمةكانبعربم7سنة1وiسنةàAiألفرا
متمسكينالضربةهخهمنبالركبمالغيهرونظلفقدالمنظمةهذه

والوصولاضممانيتنفيثمهوالعملوالعمعاسيةالدينيةبغيرتمم
كماااافلتوالذينفإناجمنممنصبوخعموهاتىاعدأفمبلى
وصادوقذايهعلياهجصالذينمانالوايدىهنالقولسبئ

وكونواايجليلىيىذاراسىمسقطالجليلفيخصوصاالبالدتنمضتواق

حتاجداومريةخفيةبصريقةتععلالمنواةهذهوكانتلملمقاومةنواة

انالبعضظنالمسببولمذاالروماناناساوالروماناعنالتراها

ولكنوناميةقاضيةوفبةكانتواقباعهيهوذامهالووحانهجوم
انالىخفيةبطويقةتنموظنتالنواةهذهفإنذفغرههاألمرحقيقة

السياسىنشاطمااخرىصاستأنفتنذوغوحمويتماقوتااستردت

وعطيةفعليةبطريقةوالمدينى

دينيةاحزاباوحركاتةعدخرجتهذهالغيورينحركةومن

منياكلاهدافوتحليقلذكرهاتعرضنالوالوكتزفايعيوسياسعة

علىالالمثالسبيلعلىبحضابخكرهنانكتفولذاكمطولةبطويقة
الحصرسبيل

وهذاالمعتدلالثععمالىالحزبنسميهانيعنناالذىالحزبا

والتغييراالصعالحبلىونننحيدةماسةةجاjLاليالàبأقيؤمنالحزب
والكئوتااليكلفيالحبادةينغععلىالتحيروهذاةوالجزئمىالكلبئابسرمغ
أألمسقحض13وظفالقمليةوالحياة

اçlألة
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للرابعالفصلاألولءلجز

وهوالشماليالحزبنمعميهانفيمكنناالثانيالحزباها2

يصلولكىالحدتهذاعنداليقفهولكنهبوينادىءالمبادىبنفسيؤمن

مهاالعتمادثمفقطاألجنبىضدالقوةاستعمالمنالبداألهدافرلى
البالدلتحريروهيمعنللتعاالسالح

wاضعممالهاالحزبنسميهانيمكنناوالذىالثالثالحزباما

ييدتوهوصمكالسيكرحزبفموجداالمتطرف

دولةتأسيممىثصالمعمتممومنالبحدوتحريراليكلتطصريلى

تبلتماالتيإألهدأفهذهبلهالحزبهذايصلولكىثيوقهاطية
نةالمسائلالكلاشعملفقدوالمعتدلةالمتطرفةاألحزابكل

الثيوقراطيمةالدولةوتأسيمعاالستقمداعنىللحصولالممكنةوالخير

اللهويديرهايحكمماتنتىl9sلدااكا

بلهنسبةكككهمكبالممعيكرالحزبهذاسمىولقد

الرومانعلىهجوممبميستعملوناقكانواالتىالخناجرأوالسكاكين
الرومانمعتالمتعاوناليصدومنلنرومانصضحاياهموكانت
التأالمياسةىنفموأتبعولالمستعمرينانواالمعستحمريناى

والمتواطيءالممممتععروقعقالهبوموهيبيالميصذايقبلمناتبعط
وبواللمومدجئامساكنأوالمغايرالجبالمناتخعواولقدمعه

حتفاالتامناتخوااتمكعاللرومانيةالمسلطةعنبعيداءواالختقا
لنشاطيمصدائاعاهةبصفةالشعبيةوالتجمعاتوالوطنيةللدينية

الخناجريحطينالذيناىiSكطهككابعممانوبطالعملي
الجحماهيروسطيندسونكانوافقدضاجئةوبطريقةبممعرعةاويممشعملونما

طهاةعدالمعتيةضحبتممعلنىاجنةوسريعةبطريغةنوييجمي

انظارإليهتتجهاللفىالغجدةائالةالقاهكليمرخكلن

9010
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ابحالرالفصلوكاءلجز

الكعنعلىالمقعسلطالسيدهواللهبأنالغييرونواعنقدراللجم

أخرىسلطةألىفالطاعةوالطاعةوالعبادةالممعجوديجبوحدهوله

ألىوالخضوعهالووصيةتتغقالوعظمتياانتماكنانتممما
وكعمرامخالفايعتبريموهوقانينسناصغيرآدشقانيناوناموس

وابخسرروماوجوداناعتبرواولذلكلثعحنصهاهافةلوصيته

فرضتهاالتهالضريعةخصوصاليموهاهانةإلبالدهذهفيمانىالرء

وكانواالغلفالالممألللهيمتدفعانيجبكانوالتىالرومان
معهموسارمصرمناخرجالذىائيلاصلهبأنايضانيعتقدـ

ايضاسيخلصدواالضطياالظلممنآبائمموخلصالتاريخعبر
هميستعملوااننعرطعلىالقاسعةوسيطرتمالرومانظلممن

للوصولءدماوسفكوغدرقمكلمنيملكونياافتىالوسآئلكليضما

عناوكانواواعوانهصالمستعمنالتخلصوهوالغوضهذابأل

حطمليحققواذويمموحيأةوحياتممبأموالمميضحوااناستعداد
الثيوقراطيةاىالمطلقاللهوسلطانالعبادةوحويةالستق

خلقالذىاللهبأناالقتناعكلهقتنعلىوكانواطمنا
ايضاسيتدخلءاألعدايدمنوخلصممنممعبهمعمحجزيةبطريقة
وعظمتممقوتمكانتممماالرومانيدمنوسيعخلصممبلمةبطريقة

انعلىLءالعظماكلمنواعظمءاثوياكلمناقوىيموهألن
هالمسلعونضالمموحروبممجمادهماصلواطب

شلةلصوصكعصابةالغييرينجماعةصعفوسيولناويقدم
وترتكباالضطرابالبممفيتشيعوسياسيادينيامتعصبةحراصة
وهووالثنلوالتخريبكالممرقةاألبدانخماتقشعرالتىالجرلنم
ضمدالرومانبهقامالذىالغعلردمسئوليةالجماعةهدهيفاال

يهوذايدعلىثوراتمنحدثععافقطليسنالمسئواm4جرائم

2ة2هli24اليهوحربهميوسيفه11
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للرابعالفصلاألولءلجز

قياممنذوقعالوتخرتبسقمنأيضاحدثLملجاوأتباعهالجليلى
خرابليى19ومءب66ثهرةفيحدثماخصوصاالعصابةهذه

اورئممليموخرابهمب66سنةئورةمسئوليةيلقىفمواورسليم
وجرائمممالمتحلرفةبتصرخاتكمالروماناستفزواالذينالغييرينعلى
ةالثمير

ai1يموذاتبعدصانعممتلزمتقداتغييرينحركةن
التهاألهدافنفسامامياواضعةيدجمنتضصانماcمؤس

ذلدبلىانمبرناكعابليهاللوصمولطقوحمادالجليلىذايصيعمععىكان

وهبايعقدالجلينىيموذااتباعانبيدوlن5صبالدوالجديرسابقا
وعائلتهالميكابأيصذاقاريغفيحثكماانحزبهذالقيادةوعانلته
والمضحينوالمصارعينالمحاربئضدمةفيالعافلةهخهءاعضافرىولذلل

طيباريوسالكسندرالحاكمبأنيشمديوسفويوعميفوسبحياتم
46A4اوالمناثنينبصملبحنيدمبvالجايلميموذا

جداوهاماكبيرارادلعبتقدالعائلةهذهان1Jالواضحفمن
ملجأاصبحوذايراسمسقطالجليلانلدرجةرينالغييحزبق

دممسبيخلطالذينءyهؤقصمةلنايغكرلوقاوبنجيىللغييرين

الجليلينعنيخبرونهقوالوقتذلثافىحاخرانوظcبذبانحمم
35أاrولهبفبائحمدمبيالطسخلطالذين

تحدلالمؤيحيناوصريئالهمنجماعةأنالمحتملومن

1اهغعهـصمكغ6118

مثهnهقzelotalesetسهنىه

هـطال

iEglaaildeTraduitحمبمكلعهمصكللع
yةيكابراجعnص
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الرابعالفصلAy1Jلجز

هذهراتوعندمااليمودكعادةذبائحلنقحيمرشليمابلىجاعمت
الجكلصبالقربالرومانيةاتوالقوهنالىالقائاألوضأعالجماعة

وسببتفثارتكمذهإهانةقحقملانتسمتطعنمالرومانىالنسرنم
لحهلتقضيعسكريةقوةيرسلانلىبيالطساضطرمماهيجأنا

تتركلمالييكلإلالعسكريةالقوةوصلتماوعنارالثوONهؤ

كانواالتىالذبانحءبدمادماؤهماخمالطتهامدةجثناإالالثوار
أنإالالحادثةهذهعنشيثاكرالفييوسيفوسانومعءيقدهزئيا
وثيرةهيجانالةفيالوقتذلدفيكاالجليلبأنيعرفغا

القواتضدالمستمروالحراعالقعكلالحركةفيواصلتوهكذا
القائمةومةللمؤيدكلوضدالكانوتيةاطيةاالرستقروضدالرومانية

هدNواوالكاهنماتاتياسلمماعليكحالهذاجمادهمفياتخواولقد

نعمإنالفغيكالعصرالزكامنالحقبةهذهاتحبرراكقدولذلك
نوالمؤيدنرخيي11حاولولقدوسليعانداودعصربعدالذهبىيكن

هالضانعالمجدهذابممرائيلتحعشلكىورخيصغالكليبذلوااقلمم
الذينالووماتباثنلثوراتوانعلحتالنيرانلفمعتعلتالسببيلنا

وبئاألمرخفمممافيماءوالبقاوضبطماالبالدحنيريدواكلنو

كانتميماسلطةاىاليقبلعنكانواالذينلماينوالمؤياألحزابهذه

الشمعباهذامعانعماجواختالطاىواليقبليننغعسههيصسلطةإال
والوطناللهحقوقفيمسأومةايةاامضاواليقبلونالنجمصهفظ19

والنمعريمعالكللىءبالجاليطالبوتفم

الروطنةضدالثوراتاألصحبالمعنىاوالثهرةباندالععجلومما
مهبعضمااذافنرتغصيدولدخلناقبداالوقتزئاياسبنب

طءول5عال37étiuqةأك71
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لمرلبعللفعلاألوللجز

اليصدبننالتفاهبمءيادبؤالحصرسبيلعلرالفقطالمثالسبيل
لكىءمامجرىءببناالبنطىبيالطسقامعندماالرومانيةوانسلطات

صالمنصروعهذاهولألنهللثمربصالحةبمياهواليكلينةالميمد
العماالودفعهولخعمتهلليكلالمكرسلالمJواخذالهكلصندوق

المعحدلننحتىاألمرنمذلاليصدفغضبالمشيوعهذاعلىوللقائم

الحكلمبعغىبنالفريقفىبنالغجوةوسعرخ3رمeهنالىثخمم
وهننلحيةهذاصالدينيهداليصوخمعاصاحنسيصجرحواالرومان

المسيابأنهخكليدعىاليمودمنبهالبأسعددرظاخرىناحية

ملمجاt41وسàفاالحاعبأمرقعكلالذىثيوداساومنالمنتظر

ببمارالثوللوطنيلىالوحثعيهومعاملتالوالىفيلكعىقسوةننسىوال
بخحموصواألممقيعريةديصينقامالذىالنزاعضمعكةايضاهنالى
ايلاألمرفيالبتفييخليكعىفشلعندمامهألمدنيةاتاألخيكبعضى

االخيازاتهذهاالمبراطورضعوغدئذرومابرالفريقننصممثلن
السلطاتعلىاليمودحقدمنزادالذىاألمرممبكهلطمميينالمدنية

مبمب66سنةبثيرةوعجلالرومانية

يلييودهنكثيريئدفعتيدةعاخرىاسبابمعاألسبابهذه
العازاراصعنعماولذللوالعنفالثيرةبلىينالغيىاباصوخاصة

اليوميةللذبيحةبعدفيماالتقعمبأنااليكللحرسللعامالقاعدحنانبن
الرومانياطوراالمبروسعادرفاهيةألجكااليكلفيمكدمكائتالتى
فانمشعلتالبتروفيحأبحيرةعلىالقيتناركمثمعلةألمرةهذاكانفقد

اخالوطنيةاشتبكخالقوارالقرهفأاثرفعنيعظيعاائممتعالهانيرانيا

لالمربدايةفيالوظنيالقوأتاسيطرتولقدالرومائيةالقواتمع

التيالعسكريةلمساعداتولالوومانيةالجحافلصبالركمالموقفالجه
للوومانجيقكضمتللقؤلتفإنالثورقوسحقطخعادلىاخرىمناطقمنممتصجا

لفذاكانوقد665نوفمبرالراسمنكسةرةمتقاغابهاعلى
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الرابعالفصفولk9FJ11ءلجز

الخبنيريناحزابنفسيةقخصوصاليمودنفسيةقعميقتأثيرالنحر

يحررلكىسيتدخلاللهاوالبدفوقمنءجاابخصراناعتبرواالذين

االستعمارهمنشعبه

وللكهذهمثكهزيمةفنقباانعليياالممبلىمنيكنفلمرومااما
بلىءفجاالثورةهذهبإخمادثلصىكمهلمعفسبازيانكلفافقد

الثباتنالثائريممتشعولمرحمهنبدوعنفبشدنأوضربالجليل
الحركةقادةخصوصااآلخرالبحضوهربغالكئفسقطقوفيامام

وكانهناكنضالمميوأصلوالكىممب67اورشليملىالوطنية
العدةاعدوفعالاورشلييقوحصرهمممطاردتينوىفسبازيان
خلعخبرإليهوصىالمئةمنيقتبربكانوبينماهناكلمىللذهاب

طموحهاماالخبرهفامففقحمالقAصيخاننهواطوراألوإغتيال
اطورأامبرفسبازياناحبحوفعالوالعظمةللمجدواسعابابالعريض

استطاعولقديموديه11النورةالخمادتيطسابنهوترلىروماعلى
امرشليفيإال69سنةفيديةاليصكلفىالثورذعلىءالقضاتيطس

الميتالبحرمنبالقربالموجودةالحصينوبحض

الرومانيدفياورثممليمحينةنصفهتكانyسنةمايووفي
الرومانيدفيمنياءاجزاإالالمدينةسقطت75سنةاغسطعمى29وفي

المحتليدفيكلماالمدينةسقطتسبتمبرآخروفىالمذبحفحرقوا
الحانطمنءجزإالقائمخمايبقولمعقبعلىاسافقلبوهاالوومانى
الثالنةبأبراجهالغربى

هبرودسقلعةمنالباقهالحامطهذاإلرومانأستخدمولقد
الخوبةالمدينةعلىتشرفنتالتىالرومانيةالقواتبعضىثكنة

تحرممةبأنتيطبمىوأمربنائماواعادةإليماالرجوجمغداليصومنع
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الرابعللغصلاآلوللجز

الثةاألبراجهذههاعدابمحراثكلماالمدينة

اليينالعمملباألمريكغنمالرومانيدفيرشليمامدينةوستوط

ضافيةالىالقواتمعبماتحيطكانتالرومانيةالقواتانمنخبالرغم
فلقدالووعانيحملماحانالتىىرخAااألقاليمهنبليماارسلتالتى

ومقاومةالنظنادرةشجاعةتظثرانةسةالبالمدينةمذهاستطاعت

دفاعاعنمادلفعوارثمليماسكانفإنحصارهاءاثغاقباشلةعظيعة
واجممعامممواحعنماالدفاعفيبذلواانيمبذوصعغهعنالقلميعجز
نللغيورهذهالدفاححركةيتزعموكانمدهشةوشجاععظيمءبسخا

كماالمقاومةفيجداهامارادلعبوايخيرش11ولكنأخرىواحزاب

منإلتخلصحاولواعنثمارئممليماحصارقبلايضهامارادلعبوا
والرومانءواألغنياالكينةءرؤسامنكميرينعلىبالمجومالروماناناعو
بلاخععغواوبظكنفسهالسنمدريممجمعوفيالمجامعوفيبيوتممفي

ماوالهالقوةباستعمالوتخويفبارعابءالعمالداليصحركةشلوا

خمدفقطليسموجهةوالذبحوالقعكلالعنفسياسةكانتوالذبح
ءالعمالاليمودمعايضاضبعةكانتبلالبحديحعالينالذينالوومان

فيانقممعاماسببتاسةألسيهذهانومعاألجانبمعوالمتواطننن
أيامآخرحتىعظيمادفاعأدافعتعامةبصفةالمدينةانإالالشعب

هللطويالوقتاداحصاربعدالرومانجنوداستطاعكحماالحصارا
المدينةدخولالييودصلفةموفوالحظشالجوعمنفيه

كانالذىللعظيميكياوفيفيماالناروبثمععاكعايالءواالستيال
هالزهاناعاجيبمناعجوبةيعتبر

صحرزكىعزتدتبقعكالنجدحبتلماورشليمسقوطاتراا
بكتانمعمحرللفجالهy4بصالمسيحهاننثرلجنةعن

يخيهللقللحقلئبعضممردفيهيالمرلفانالرولئيةتصةعتبر

33اrYaصلهافيمتهاللتى
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للرلبعللغصلوآلiءلجز

التوصفالتىمواألالمريرالحصاررشليماذاقتانوبعد
حوالهسكانيامنكللعددوسبىاألجنبىيدفياخرىمرةسقطت

رايتموخىقالعنحمافيماالمسيدنبوةتعققتذاوالفتسيئ
حبنئذخرابمااقتربقدaتإعلمووريخنئذبجوشمحاطةرثمعليما

خارجافليفرواوسطمافيوالذينالجبالبلىاليمولمجةفيالذينليمرب

هوماكلليتمانعكامايامهذهNنcيحخلوهاضالالكورةفيوالذب
Yijخأy25أنرهمحتوب
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كفلثأ

انمالدفعللعفقيكلمعإقي

امامءالرجابابفتحاللهأنكيفالسابقةتفصولفيرايغالقد
خطايامنيخلصهبمخلصهدعوyمf1الخاضىالساقطاالنسان

المراةنسلفمنالمحباللهاالبتعادشبلىôالمراقادفللحيةانوكما

المتمردالساقهاالنسانويصنلحالخطيةهننسلمايخلصمنسيأتى
وتحررناصنyاويقاللهينالمصالحةتمتالمخلصالمسيحطريقفعن

بمذهءاألنبيائتبأكيفهرايناثم5واالستعبادالخطيةقيودمناالنسان
االعالناتهذهفيمتالتاليةاالجيالانوكيفهبماونادواااللعيماالحقيقة

بسرائملشعبامنكثيرينانكيفاايغمافناوصإلمممياالخاصةااللمية

وسيامعىمادىبخحصمختصةاقوالكانتلوكماالنبوأتهذهقمموا

مأرالخصولولاألجنبئواالستعباداالستععارمنخالصاى

lyزربابلقامجمنياالرهجبمدهوطنيةامةسيسومللؤطنيقتس

قامحللزوبنفسممميقرشليهايليعوجرللىنigاالقافلةبقيا
كانتقببم445سنةفيمةلمنيارشليماأسولربترصيمنحمياايضا
ايضاراشدفعتلتىههمستقلةيصديةامةبقامةأىاألهدافهذه

ه4Aقنهعسنةفيعظيمةقافلةرامعىعلةالسبأصللرجوع

اYل
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خامس11ائغصللاءلجر

ضدبالثيرةالقيامإلىواوالدهماتاتياسدفعتالتىهىجمنااألهداف

األهدافنفسايخماوهىمهق761ابيفانالرابعانطيخوسالملك
والغيورينواألسمونيينالميكابينمنكللمياالوصولارادللتى

ثمرحمفاولةهوالمممابقةالغصودفيذكرناهكلمنوالغرض
ينتظركاناللهشعبانوكيفالعصورمرعنىباطسباالخاصةالعقيدة

روحيافعماكانواالتأاألزمةمنالخرالمحالمنقذالمخلحرالمسيا
وغيرباهتةاألهرايةبلىالمسيانيةالعقيدةكانتءوسياسياومادعا

قاسيةبتجربةالشعبهذايصكانعنحماولكنالشععبذهنفيواضحة

مخلصعنيبحثكانالوطنعةوسيادتهحريتهتعسهؤلمةهحنةاو

القضاةوفييشوعوقموسىفيمخلصاراىفقالاعدانهيدمنوضقذ
وعالصالغييرينوقاألسعونينوفيالميكلبينوفيالملولىوفي

الشعبهذاقاساهاانتىوالتجاربالمحنولكنرذواألجيالللعصير

والمنقذالمخلصالمسعقيدةفإنلمخلصوالملحةيمةالمستولحاجته

سلوبالاذهانممفيوتأصنتالشعبقلوبفيرسختءاألعدامن
العحوزهذهمنعصركلقألئهاععماناريدالالشصااقولغحما
كلفيولكنهالشعبيةالمسيانيةاألفكارالتقبلالناسمغجعاعةوجحت

المععياتنتظركانتوحتنوعةكثيرةجماعاتوجدتالعصوإأضامنعصر

هذهمنجماعةكلحاولتولقدالمتنوعةالمختلفةضاهيمبحمسدب

صعيرةترسمانبمجيئهوتؤمنالمسياتنحتظوكلنتالتىالجماعات
سلطأنبقوتهمحطماإسرائيللشعببماكالمخاكالبعضرآهفقدلمدسياها

ثمللبركسيداآلخرالبعضرآهلشحبهالنحرةومعضياءاألعدا
جملفحسباألمملبشيطهرالذىأىوالمخلصكالمطمزآخرونراه
هاألخرىبالشبوباختالطوصخفاياهمفنايضاشعه

الحصعورفىوسائدةمنتثنعرةكانتيرةكثأخرىوغائدالعقلندهذه
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الخاممعيالفصلاألولءلجز

مقائد11فإنالقولسبهتكما5ايضاايأمهفيجحالمءىتيسثتالتى
الشحعباذهانفيواضحةوغيرباهتةاألمربدايةفيكانتالمسيانية

ولقدمناألبمررراذهاذممفيوتبلورتوتعصتتأصلتولكنما
جعاواهئنطاقوعلىعليمااراانتثالمسيلنيةالعقاجمدهذهانتئصرت

اخسنوببخمعالمسيحميلقبلاى4هيرودمىحكماخرفياليمودين
المسيحأيامافياإلنتثعمارفيذروتياإلىالمسيانيةالعقافدهذهووععلت
ءمجىالصبربفارغينتظراليمودىبالثممصكاناوقتامذافغىنفسه
قبلالكذبةالمسايامنكئإلهبءجافقدعينهالسبباولون5المسيا

عدةومايأةربةالقوكانتةالحقهذاألنفسممميدعونوبعدالمسيغ
الروهاننيرتحتأاخأيننكانالذىاليهودىفالشعبلذلك

الوقتلكLفياالستعمارمنيخلحعممخلماينتضركانالظالمالقاسى
الرمانانمنيااملعهعدةاليمودبئاعتقادهذاانتثمعارعالوساعد

ناموسنبدسنة2500قسمينإلىينقسمالييودىالمنهيومفى
اعتقدفتهدهذاوعلىالمسياتيأتىوبعدهاالناموستحتسنة2000و

اليعرفولكنلحمبيتفيالوقتذلكفيفعالولدقدالمسعياانالبعض

iحoالتىالمناسبةاالحظةمنتظوولكنهمووالصبالضبطهواين

اعتقدفقدآخرعامل7V2يوالمعننأإلقتفيداتهفيايعلن

مرتينمفالبهوتنفيذالسبثحفظاللهثمععبءاستطالوبأنهداليص

ضغطأنهوهممآخرعأصهناكثمشعبهوينقذالممسيافيأتىفقط
الحلوةالممسيانيةاألحإلبمفيلغماساليموددفعاوظلمممالرومان
آباؤهمبماحلمالتي

وفيقبلبهسالبعدتظصايضالخرىوألسباباألسبابلمذه

والمخلصالمنتظوالمسيابأتخممكلعىالمسيحءجىوبعدءاثنا
العاتىالسعاطانمناللهشعقباويحررالرومانقواتسيحطمالذى

المسبحىالفخربختا9م
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خدممىاالفصلاالولءلجز

لكىالرومانمنالبالديحرراقئيرتفيالجنيلىسمعانيحاولالم
بعدهاجاالذينهنكثيرونايضايتبعالم1ثيوقراطياحكماحخمماي

بحسبالبالدحغنافيروايحاولالمالمنمجونفسالسياسةنفص
كانفقدولهذاأوةوالفمولعنفالقوةاألمرتطلبلوحتىالتوراة

وعنيفامستمراصراعاديةالبصاباألحزبعضوبينالرومانبيناعالنز
بقضيبتضربانفيواحدةلحظةالروهانيةاالقوààتترولموداص
اوضقذأومسيابأتيدصكانهنكلراهعلىوبشدةحعيدمن

ساطانايفرضانيحاولن03ylKابمذاGةألشعبليذامخلص

الروهانيةالقواتبتغيالمءقيصرسلطانغيرإعمرائيالعلهآخر
عضوالفTاربعةعلىاعضاوهيزيدحزباينزعمكانالذىالمصرىبشدة
ذلكشعبينتظركانالتىالمعسببانيةواألطماحاألهدافنغسلهوكانت
الصبربفارختحقيقماالوقت

انهكما2138ألعالرجلهذاإلىألعمالاسفرراش3ولقد
ويوسيغوسrAث5عمماثلةاخرىحرادثبلياسار

جمعالذىمعيةالجتالمصرىالرجلهذاعنيتكلبماليمودىالمفرفي
eووعدالؤيتونجبلإلىوحععدشخصآالفاربعةمايقربحا

أسقعندماباريحايشوععملهمأورئضمليمسيعملفيفالثمععب
سقوطعندبأنههءوراخرجالذىايضاالشحبووعدجدرانما
هخممالمدينةويحررالرومانشقماالعليماءالستيالوااورنمعليمأسوار

هذاهالحقةالجيوشهنطلباألهربمذافيلكسالوالىعرفماوعن

فيلكسجيوشببرهالممركةوبداتمعهسارإلذىجمييروالوجل

وافتصبمسيانيتهمنرويبكاذواينالحىوالميصدرىاالرجلهذاوبئ

ستطعيولماهوبفصالربئوأمااتباعهمنكبيرعددقعكلبأناألمر
عضصواالرجلهذاكانولقد15عليهالقبضجيوشهوالفيلكس

صغفالنةنظر111

همهبه2ç9سنةمنواليمافيلكسكلن
w
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خلععنعه11الفصلاألوءلجز

القولهسبهتوكعاءSICAIRطاافسميكرحزبفيعامالنشطا

العتيدالممعيابأنتؤمنكانتيهوديةاخرىواحزابالحزبهذافإن

بطكوتسيبداوبهالروهانىاالستعمارمنالبالدرسيحلىيظصان

كبيردلعطويلةسمملةلنابقحمالييودىالمفرخويوعمعفوسالله
انيجبالذىالمنتظرالممميأبأنهخممكلادعىالذيناألشخاصمن

الرجلذلكقحمايضابخايفكرفصءالمستعمرقبضةمنشعبهيخلص

ظيرلله3لفادوسحكمءاننافيثمالمصرى
اربعمانةمعحتفهلقيولكنهءاالدعاهذانفسادعىالذىثوداس

كومانوسحكموقا56rAءأحملرب
يهمـه5suأالمازارجماعةتظص

بلهدسهإلحكماخرخذانهيظاليصدىالتاريمخودارس
النولركبيرصعدرظصالبالدساهدتقدممبviسنةحوالى

فءهؤالععدازدادولقد5معمايابأنممعوابلىالذينواألئمسخا
ولقدممب75سنةإلىمهب30شةهنألاكاألخيرةسنةاألربعين

التىللهامةاألسبابسبباصالسياسيةالمسيانيةالحركاتهذهكلنمت

وصاومةعدائيةكحركاتاليماينظرونوجعلتمالرومانغضباثارت
البعدهذهفيالرومانةàالقاانفيهألشلوممانفسهولقيمرللرومان
لحركاتهذهبعضفإنالحوكاتههلىفادwواعقائديعرفينكانوا
األرفيهعلىاللةطكوتوصىاللهطكوتءمجيبقربينادىكان

االستعماذمنالبالدتحرراناليعنىالحركاتهذهلبعضبالنعسبة
صرائيلهئيخاضعةنفسياهىستصيرممألYكلبنبلفقطالرومانى
1ا92yاشنتيابدياوتدينبأمرهاوتأتمر

c1514ا55اش424رmyJifحز
I0اء961

J501هء2لليهودئريخللبيغوسيوا
1w1
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خلمس11الغصقsSy1Jلجز

األمرفيخلسينفمعهيموهانالبداألخيةهذهتتعققولكى

العظيمةالباهرةاإلنتحماراتواعطاهالقعيمفيثمععبهقادالذىفمو
الروهانخدالثمعبهذأسيؤيدالذىنفسهوهيفصاعدائهعلى

الممسيابأنتؤمناحركاتاهذهبعضكانتالبالدهذهمنلفردهم
الم5ضاأإاألممبثاسيمتدعملهألنقثميهتحتاألهمنمميخضع

الجبلعلىالتجربةفيللعمسيعالثمعيطانمدهالذىالثمرنثهوهذايكن
لحظةفينةالمسكلىحعاللطجميعواراهعالجبلنبإبليساصعدهثم
ألنهومجدهنكلهالممملحالنهذاعطىلكببليسلهوقاالالزمانص

يكنالt4560للماريدلمناعطيهوانادفعقدالى
الايةعلىغيورفعليهالحصولويريدإليهيعمعىهاهوهذا

ءبعدفيماالنغطةهذهالىسنرجع

الوقتلكàفيالمنتععرةباألخكاراليموديةالجماهيرفشبعتولقد

معروفةكانتالتياألبوكريفيةالكننابعضاننمالمسيابخصوص
قامواالذينهإنالمسيلنيةراألفانتشمارعلىساعدتالوقتduدفي

فيليمكضلنيتخذاألحبانمعظمفيكانواالمستععرضدبالثورات
نالحظولذلكالخواألسمونينبينالميابطالوصراعهمنضالم

أيضاكذلكانضالاجداقعميقتأثيرالكانالميكابيفىكعابىان

انبلاليمودعلىالتأثيرفيجداهامادورالعبالذىاخنوخكتاب
وهوهنهفاققبممىالجديدالعهدتابكاتبيلىتأهالكنابهذاتأئير
هtاذيصايهوذ

يةرةجمارةالتغاصيلفي9الدخووناخنوخوكتامبه
راىالبشريبةrهذوسطوفي5كلياالبشربةريخمتبالفييارأى
حئمتحتمر36اليموامةيمنلالذىالقطيعوهذاغنمقطيعائىالو
جدامعاملتهواءفأساوننياطكأ75ونيرحكمتحتأىراعيا70ونير
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للخاممعافصق11االولءلجز

ذوشجاعةافالخرخرجتابعغىامرهالمفلوجعلىأنقطيعيدسمذاولكئ
الغربانضدعنيفةبحروبفقاموالهمن11والموبيينالميوهموبأس
الميكابمنعلىغنبتتانالغربأنةوكادتالخرافلحمتنمثمىكانتالتى
وعندئذباللهاألخيرهذافاستغاثهيركانوسيوحناراسوعلى

فاكتاظاكط7هالموكVهؤفظائعفيهسجلالذىانسفرالىاثألفتح
الغربانواتجلعتفاهااألرخفتحتفقدولذلكغضباوامتالالرب
وانحمراألبيغوقطببعههيركانوسيوححاعابالفدتكانتالتى

وهكذاالوبءاعدأاألمملقمكلالسيدلهاعطاهالذىبالسيفالشاب
ودخلنقياخاهراالقطيعهذاواصبحقطيعهءاعداعلىالربقغى

يقوثمالغرضالعلىءالسمامناللهاحضرهالذىالجديدكالال
راحفعلىروالممالقطيحهذابخعمةيهلكوالمالذينالوننيين

1ءكبيرةءصودابقرونكثهرالمشظيظصهذاوبعد

وضتثرةمعروفةسعبمةاخرىكثيرةوقصصالقحمصهذهكانت

شخصالرواياتهذهقدخاولقدالمسياشالييودىالشعببئ

والمرنممدلمعلموغوالمخملصوكالمحررواالستعمارالظممنكمنقذالمعصيا
السامريةةCالمرتقلااااللصالحقالىويرثممدهشعبهيعلمالذى

هيأتىالمسيح4هJطيقاالذىصعمعااناعلماناالمراةلهتانتععيحلل
8Aتثة45يوءثممأبكليخبرنااكàءجافمتي

فيموقةصمكانةألمسيانيةوالرواياتالقصصهذدـاحتالتلقد

السببولمذاالعصرذلكفياليموديةالالهوتيةالتعاليموقالثقافة
والمفاجىالقريبالمسياظمورالصبربفارغينتظرونكافواكثيرينفإن

tempssondeثهمعمe1

etTreutielStrasbourgخمهعوركهكعصه

1864MétionLibrairieWurtz
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الخاممنىالفصلJjY1ءلجز

ولمذاوالظالمالقاسىالرومأفماالنرمنشعبهسيحررالذىللسيا

كأنمعفقةوبالرصمةمالتضربالرومانيةالقواتكانتايضاالسبب

خطرسياسيةيانيةصحركةكلانجيداتعلمكانتذبمسيانىءعا1
بلىالرومابئبينالحراعكانفقدولغلكورجودهاسياستمالحه

الحراعهذاووصلوعنيفامستمراصراعاالوطنيةالتحريرقوات
هيسوعلميالدوالالحقةالسابقةسنواتالفيائمده
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الزهانمنالحقبةمككوعنالغيرينشامالمراجععغق
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SmitihMorton6طنهandZealotsهمه

أكاكح9714مفىه

FGonألهعههميههالكWinkWalter7

ئعمهالهـعةقUnioninثسغمحمته

37pp196925Reviewterlyام

19041897FdbnنطحامصلمJBibletheofDicLB

لىيطيصملهمهمهةصفلثةمه

ووءمخعtم29م

ألهنملنonاصاله

عهمههم

lem1922VolterAvecBibliqueMilieuLesJeanFesطألم

1923

nممععةطنهق

نعيةالممالمهيقعممخعتكق

جمعمعط1914

ثثهأهيعيهم

1931
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Londr21CultureبىandLifeitsقعألا

1926Milford
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االاثزء

المنجاهيإإد
كصوهملىصوشيويا
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المسيحوالدةاألواللفصل
امعراوىاالميدذالثانىالفحل

هوثممبابهيممعوحطغولةلنالثةالمغصل
ومعاصررهيمموحاالرالفصل
رونوالغيييعموعانخامصالفصل
رينالهخغيسوحموقفقالمعادالفصل
يعموعذصالتمفيومتالصابحالفصل
نفسهشيمموعضيومالدثامنالفصل

هالرباتنىءوالعشاالفصحالتأسعالفصل
هوقياخهالممسيعموتالحاشرالفصل

IrAءا
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jوbال

OJاليمولد

لنةيقعمهامUاتيععياعنأالسابقةالغصعولفيقلناهماكلبن

فترةثمالميألiقبلالييإلدوانمظوهرآهكمالمسباالقديمالعمد
المممعاصمائدةكانتانتىالمعنفداتواخيرأهبعدهاومابيينالمي

ءالموخوحطبفيللئخولدامتإاليعدالهذاضهمجيثهوبعدقبلمن
التالميذفممكيفالعرفوحتىعقاثديةدراسةدراستهنريدالذى

للعصهروAPOLOGكئاافعينوااألولىوانكنيعسة

انوالضميرىالالزممنكانالمسيحيسوعربناشخصالالحقة
مننوعأوااليمودعندالمسيامفصمعلىيعةتاريخيةنظرةثلقى
عممياسيةوالروحيةاآلمالرايناانفبعدينتظرمنكانواالمعنيا

ادئالنتقحمألممعياءمجىيعلقونماصداليصكلنالتىواالقتصادية

رالعصيمرىطالمسيحيسوعدراستناموضوعفىJللعخو
منمبتدثنحقبةكلمفمومبالتحليلنتناولانالنهبنعمةوسنحاول

جوابهؤمااخرىبعبارةاوالحاخرالعصربالهمق4سنة
نفسهيسوعالزبسؤالوالطوانفهابثعععوباوالكناثساوالكنيسة

اتابىالناسيقولطضقانالفيلبنمىقيحربةفييذهلئسألهالذي

اكم
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األولالغصلفدف11ءلجز

طوحالذلىيسوحالرببن0rمتياالنسانأابن
بهمرتوعصرجيلكأعلىايضاطرحهذهتا3علىالسؤلهذا

المعؤالهذاعلىجوابءباعطاطزمنكانواالتالصيذانوكماكنيعمته

جواباىتعبأنمكانكلوفىعصمركلفيملزمةايضافالكيسة

فالدراسةيمسوعالمممميحشخصفيعقيحتياعنوصريحاواضحا

يسوعالربلشخصالكنببممصةضمومعلىقتركزاألنبهاسنقومالتى
ءوبناءالمسيحشخصرالعصيمرعلىالكنيسةفيمتوكيفالممميع
الحقائدالكرستولوجيةإعضوشرحتفصيلفيلمادخولفسنضطرذلكعلى

وبعضالمسيحبثععخصإخاصةاالتعاليممثعكمحق
الكنيسةوموقفالزمانحقباتمنحقبةكلûتظكلالعئىطقاتالص

كنييسةبموتالذىوالمحزنالمويرالقالىالعنيفوالحراعخا
بئتظصبوادرهبداتالشنيعالمراحاهءالمسيسدجالفادق
يدالثحموبالسفاألولهالكنيسةلزدادقمانفسممالتدميذ

تننمعرالرسالةكانتغدرعلىتايعحطالعضائدتاريغدارسفإن
ألنهوهرطقاتوبدانثعمقاقاتتظموكانتماقدرعلىالعالمفي

إنىالناسيقولمنتنفسهيطرحالهسقككلمعسيعبابثصرحيثما
طزمنالمفرحةالرسالةهذهببمممعينالذينوكاناالنسانابنانا

المعمدانيوحنااهو2المسيمحيسوعهومنهـتعليجوابءبإعطا
بطرحمااعتوكماافى055ءاألئبياواحدصابرميااهوبيليااهو

والكنيممعةالحىاللهابنالمسيحهوانتنغصهاآلبمنملمما
هويممعوعنمنالسؤالهذاعلىاالجابةرالعصيمرعدىحاوإتالمسمتعة
biدينىمصلعاهوبجتماعىمصلعاهونبياهوالممسيع
ظضالخاللهالحياللهابنهوامللطبيعةوخارقعادىغيرانمسأن

هوصالسؤالهذاعلىبجاباتممقوالناسهالجسدفي
وتمققتوكنائمميططوائفاحزاببلىلنقسمواأالمسيحيموع
وقالطييمايهبنصرعبيالطفلأخذعندمايابينطقىللسمعانكلعات

tنأ
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األولللفصلللثانىلجز

ولعالمةبمرائيلفيكميرينوقياملسقوطوضعقديسوعهذابن
كثيرينوقياملسقوطالمعسيعءجالقدنعما335لوتقاوآ
خاصتهبلىهالعالموفيكلماالكنيسةفيبلهممرائيلفيفقطليس
لجصبروااسلطانافأعطاهمقبلوهالذيناوامالهتمبلهوخاصتهءجا

يبعأهناYjا1يوباسمهالمؤخيناىاللهاوالد

وتصرفاتمملحياتمممخنصا5سيداقبلوهالذينبينوالصراعاالنقممعام
وسيدكرببهالالثتالمكانيعطوهلماورفضوهالذينوبفىموبيمان
بغارغيحتظرهداليمبشعبكانالذىالمممعياالمسيعجللقد

خاصضتنتهعقبماوتحريرهالخالصاخاصعهبلىءجاالصبر

قانيهيعرفالثورةيقولءبشعياالنبيبنأوكسيدسكمخلوقبلته

يفهملقشعبيعرففالبسرلئيلاماصاحبهمعلفوالحمار
يمااش

بناناالناسيتولطمنالمسيعسؤالعدىاألمةهذهجواببئ
يخرجالشماطينبرنيعمىوينهبعلزبوiنsإالنسانابن

بيالطمميأمنوشعباكفةطلبوافقدولذلد3y25مرالشعاطلى

وقالواالشعبميعكأجابباراباسلمميطقوانيعموعيصلبان
يسوعواماتباراباسملمماطلقحينئذاوالدوعلىعلينادمه

yyroمتي8ليصلبواسلمهفجلده

المسميعدمانSلليهودإلشعباعلنانبعداىةالتاريغهذاخذ
تحولا195يوإالقيحزملدلفمليس4وإدهماوالوعلىعليمم
األمةهذهوجركعتاخراببيتمملموقرلىامتموشكممالممميع

بأنطلبتللتينغسهاهىألنمابماعتتكانتللتىاإلخياراتكلمن
شادةطالبةوربهاهسيدهاانكزتكدمااالفتيازاتهذهمنتجرد

األمةاصبحتاوالدناوعليعليناكمهةلبللجبمذاقيعر

إذاالمخعكراللهثممعبحيةالممعيللكنيسةواصبحتاألممكباثياليصدية

إكبم

http://www.ebnmaryam.com



األوالغصلثاش11ءلجز

محبتممفرطفيالربلمامنحهالذىبضاماواحتفظتبدعوتماقمممكت

قبلتإذابلاألمةهذهمامiنمافيااغلتىالباباناليعنىهذاانعلى
المنتشرةكنيستهفيضضوابدورهاتصبعافادىواكالمخلصالمسيح

قكثيرينوقياملسقوطوضحقديسوحهذان5كلمااألرضفى
هتقاومولعالمةيمرائيل

المسيعيسوعصهننألدراشتاموخوحعنالنبتعدولكى
منالسابقةالفصولفياقبعناهاالتىالطرببقةنفعىنتبعliنسنحاو
هونفسهمرضالذىاألولفالممؤالءالتاريخيةالناحية

الممحصيحأرروالتاريخيةالناحيةكانعثبتانمكننايط1
ولدضى

انعكننايهلىلاألودالسؤالفيالبحثئبدأانقبل

ءالقارىنظرنلفتانيدخلى6يسوعوجودريخيةالقالناحببةمنكثبت
منولدالذىيسوعلممميحةإيمانناانوهوجدامممامرإلىالكري
فيوقاموماتوحملمبافلسطينارضفيوعاشلخمبيتقءعذرا
منأتىوسياآلباللهيعينعنوجلسءالسماإنىوصعدالثالثإليوم
اليتوقفايسوغبالربمذابيمانناإنواألمواتءاألحعاايدينهناك
الكريمبثممخصهااليمانألقإيجابيااوسلبياالمفوخينيقولهمالحأ
بااليماننمخابالنعمةألنكمالرسولهيتولوكمااللههبةهو
الذىاإليمانفحتىà28فكااللهعطيةهوءمنكمليسوذلد

قلبفييولالاإليمانوهذاللهمنعطيةهوبالممسيحطريقهنقهاش
ءاللقاهذاطريقفعنمفهالمسيحعيسلىالربقيقابلغدمانأعمنyا

خليقةاالنسانويصبحااليمانيولداالنمسازوبئالممسيعيسوعبفى
جديدة

آ34
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االولللفعلللثانىءلجز

للنصوصيهبعضاعالبحثليةالمالصفحاتفيسغحأولكنافإن

فإنهتيخىالعدهوجهوصيسوحعنتتكلمأتىاالتاريخيةوالوثائق
ألنةالتاريخيةلةاألهذعليمتوقفبالمسيعبيماننااناليعنىهذا

وعلهاعظمادلةوعلىصلبصمخرعلىرامخجبالمسلبماننا
ومعملعملالذىااليماصمعيعألن5عاوبغأمانةكثرسصد
يقنعهانالإنسانبمقابلتهيستطيعالقدسبالروحكنبشتهفياآلن

فحالوجدالتاريخيسوعانفعالتاريخىيسوعبوجود
ءوقاوموماتصعلبواخيراوفرحوتءلموعاشولد

لياضنعةحقيقةضبحاناليعنالتاريخيةادثالحوهذه1Vنإ
بحهيحياواقعيةحقيقةااليماقمسييصبمحفعاعليتانتأثيرها
اليرتكرالتلريغيسوعوجودفييلمانغاشاسةفيهويحيااالنسان
االيمانعيعصعلىيرتكزلجاالمفرخونيقولهlوهقالماعلىإن

المقدسةللكتبللوه7عليثملنفسهللقدوسبروحهيشمدالذى
ابديةحياةفيمالخماقظنينألفالكقبختنعموالهميتثعالتى
5Mيوcليتثمعمدالتىوهى

القيمةفيهوللتمقيبللطميوالبحثللتاريخدراسةاناليحنىهذا
المممعيحىكانفإنصالالمعميحيليماناوللممعميحيبالنعبةلما

التاريىيقدمهماانyإالتاريهيقحمعهماعلىيبملنهاليبنىالحقيقى

وبذللفييسوعالمؤمنيمانويقوىيغذىااليجابيةالناحيةمنيمموع
وريةوخمجدامهمةحيعصشيرويهوماومعرفتةيخالعدراسةتصبح
eeالقاريخوئبحثننقبانولجبنافمنالسببولناونجاحثارس
عنةمتتللتيوللكناباتالنحوصبعضعنوبخثصبأمانةباحثين

ةلدIاهذهبعضعننقانقبلولكنالتاريمخىيمموعدوج
ءالكعأببةاآلدلةئغكرانبنايجدرالتاريخية

فاب
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د9االفصلالثانىءلجر

يسوعوجودعنتمكلبمالقىالكتدبيةاألثلة

واللهاحصراليسموعوجودشتتكلبمالتىالكمابيةلةàابن
المسياءمجىمعلنينبمانطقواالتهءاألنبيااقوالالنخكرولذلكعدد

الحصرسبيلعاىالمثالطسبيلعلىغقطونكتفىالمخلص

الكتابيةاألدلةبعضبسرد

القديسسائلهىيسوععنتكلمناالتىالكتابيةلةاألàاولين
إلىوارستكتبتألنعابولسىرساظاالوiفونالرسولبولس

عيسلىاصلعنتكالالوساملفمذهاألناجبلتكتبانقبلالكناهس
كواحياقنهوعن19316اكالر13روصة

موتهعنايضاوتكلصاااا5وكو2ألتتأ100

ا5كواقيامتهعنjA9وفي225وظ22كؤ

بمهبopشهحواالكنبتالرسائلهذهمنرسالةاقدمبن

هويعموععنمعلوماتنأنمستقىخهىءإتذالثانىالمصدر
ثمهب70Aoجمتابينالتىاألولىأشثعثةاألناجيالنفياألناجببلى
قصةلناتروىءممبq155سنةبقفيماكتبالذىيوحناإنجيل
يسوحوصمعودوقيامةودفنوصعلبiوجهااتومعجهوحياةصالد

ىاألضروالرساشلالرسولبولسرسافلالرسائلAكل

يسوعشفصهمماهمياألصضوعمااألربعةاألناجيذوكذلك
دولىاذشاناكانالناصرىيصوعلناتقدمناحيةمنفىالممععيح

كانانيمواحزاحهبمافلىفيمعمشتركاالناسبئوعاشامراةهغ
لناتقدمانخرىناحيةومنوللمؤتواآلالمحوالبنللعحنثمىعرضة
تالمعجزاتوعملءعذراامزاةمنولدالذىاللهابنالمسيحيسوع

طمممادةههذهءالسماباوصعداتاألمومنهونفسهوقامالموتىواقام

أ4
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االولللفصقالثانىءلجز

العمدلنايقعبمالمزدوجةالصيرةهوبيالمسيحيمسوعصالمقدمالنهاب
سببوصاصلهعنتمعمادةلناهعطياالمسيحيمعموعشخصالجديد
1نيحاوللبمالجعيدالعمدانالواضعومنارضناعلىوجوده
BIOGRAPHIELAمحJESUSDEكاملةحياةقصةلنايعطى

كتبواالذينألنرولنياهدفايكنلماألناجيلهثفأقبذيسوحعن
يسوعحياةقحةيقعمواانيحاولوالماالنجيايينوخاصمةالكنبهذه
االجتفاعوعلمالنفعمىعلمفياألستطالعمحبرغبةيشبعوالكى
وبعضالحولدثبعضلناقدموابلالبيولوجياوعلمالجنسوعلم
خلوايانندانناهرىيمموعبععلهقاممالناتروىالتىالقصم

وعالماالجتماعوعالبمالنفسعالمنجمايقمالتىالتفحيعتفى
لميسوعاننعرفنحنالمثللسبيلفعلىالبيولوجياوعالمالجنس
واحدةمرةولوجمرفيالالجحيدالعمدفإنذلكرغمةكثيباعابممايكن
الساعةللكوفي155يقوإنهنعمابشعاوخستدحيممبأن

واألرضءألسمارباآلبايمااحمدكلوقاوحباتطايمسوع
lيسوعابتساويسوعضحليقلفلمذلكومع21اء

lالحقيقينافرحوارالسرمصدرهون

يسوعانواحدةمرةوليذكرالالجديدالعياخرىظاهرة

هللطبيعيةدهجممبمطالبزخ2انسانىكيقومiكل

الجعيدللعمدكناببأنلنايتضعاخرىأخاالاألمئالهذهمن

كلتثعملىيسوعحياةصكاملةقصةتقعيمقصدهمفىيكنلم
ءسوياالنسمانلنايصفواانارادوابلوالترجيةالداخليةمصرفاته

األرضعلىهحيامءاثنافيبعصممثعمهتقابلىذال3عرىالنا
فعهراوابليمصإناالناصرىيممعوعاالنسانفقطليسفيهفراوا
عمابرةلنايقدموناواالنجيليفىالرسلبنالحىاللهابنالمسميحايضا

المسيحىللةتاربخ1153
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األولىالغصلللثانىءلجز

اإلخيهعلىيمسوعوجودانكارهاصاورفضمايمكنالحقعقيةحية
القافلةيوحناالقحيسكلماتفيالشهادةهذهنلخصانوهمكننا
الذىبعيوننارايناهالذىممممعناهىالءالبدمنكلنالذى
وسمعغاهرايناهالذىهءالحعاةكلمةجمةمنايديناولمستهشاهدناه

3ايو5009معناثصركةايضالكيكونلكىبهنخبوكم

ivsa1يععوعوجودعنطضاالتىةيخيراتا

مةلJLبأىيرقكزالالمصيعفيايمانناأiالقوسبقكما
بنبليسوحسدبياشاوايجابياالمفرخينيقودهماعديااألحوال
علهءثمىكلوقبلاواليرتكرلدفمنوضطيةهبةهوالذىييماننا

ايضايرتكرثمالحقيقيوخبعهااليمانصخرالكزيمعسخصه
سلطانهيمعمتمداآلخيروهذاالمقعسىاكتابأاىالصادقوحيهعلى

UJbةقانيماالمثلثاللهمنوتأثيره

التىالتاريخيةاألدلةبحضعنباحثننالتاريغننبشكنافإن
سااليماةاساسعنالبحمثبذلدنريدالفانناعيعنمتت

يمكةالقازيخيةلتهalوبوفامقهالتاريعغانإالانتاريغقبالممسيع
ولهذالهامصدمموليبعالمسيعننايمطتقويةفيعاماليكينان

4ارسgàلحهيتحتماخرىوألسبابنااليطلنقويةى1السبب
الرعبهبشخصيتعلقفيماالمممميحيةالعقيدةدراسةيريدالذىوخاحة
القارقلدراسةكبيرااهتمامايعطىأنيمموح

التاريفيالباحثعفىفرضانغسهيفرخقىذلjaاألووالسؤال
GOGUELMATIRICEجولجااألستاذسالهالذىالالممقهو

الةالمسقعلىاالجابةمحاواليسوححياةشلفلتصةصكنبىالخ

t
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اإللىثللغصلثثمىءلجز

فعالعاشوهلةودمالحماحقيقمةنمخصيةهويموعهلاآلتى

روحعةحقيقةمبودهواممعننأوقتوفياألرشعلىماخحقةفي
ثمالهاتحبرشاناألولىالكنيسةاستطاعتطريقماصاسطيرةرمزية

جوجلسالهالذىالسؤالهوهذااوعبادتهاواحالصا

للناصرىيعموعهلالمفرخينمننلكنويسألi4نسألهوالذى
يوجدالuبنقولالسؤالهذاعلىولالجابةخياألامحقيقة

األدلةانفمعالتاريخىيسوعوجودينكرجادواحمفرخ
المفرخينان1Y1جدنادرةوجودهعنيتكلمالتيالتاريخية

يقولكماانكلرهااليمكنحقمعقةيمسوعوجودانعلىاتفقوا
المعنعنكتابهفياترلناأللمانىالكاتب

ينععوعوجودفكرةرنحغىالبعضكانوبنالتاريغاماميسوع
كUISىدوبوئبمحVOطراسمبموعلىالتاريخى

ثابقةحقيقةريخيةالد3يعمموعوجودحقيقةفإنV00cسنةفى
بنقلنالوكمافياثشكالتاريخيةحقيقةانكلويعنىوانكارها

ولدحضءالتاريغفييوجدالمونابليينقيصرصأغسماالمبراطور
بالفولنممرحهتباايواصالليااساسالالتىاتءاالدعاهذه

علىيسوعمعفعالححثتقدتكينواحدةثةà6افمبلتيكفى
منكثرئملدوئحناالتاريخىوجودالثباتريخىألعالمبعمتوى

ومنهاحياذيسوععنمقافاتعدةصلممقمممميوكتب
لملممخStBoul106همنه

هـكلثمأثأل

mBءغهنمleséJdeviesdesفع

مالغنلقهثثععياعهمةهي

106Parieجمههةمممكمعنكلههعثي
حممجمهـغستك5نللنههقةعtم3غمغيميع

صمةعكظعهJosepardطلممبحنهأغقةمجهط
أحمحاعيملدألكلقشع915ه15مهـث

أألإلكب
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األوثالعصئىللثانىلمز

السؤالهذانسألوهنا1التاريخىنسوعوجودمتبتحادثة
يسوحصبمتتالتىالتاريخيةالمصادرهىما

Cكمودلاا

كمناالتىالقديمةالنماريخيةالمصادراهمنيعتبرالتلمودبئ

كلجمعكألأللعأمعهمكعمزنحاولولقدالناصرىيسوحعن
التاالنحوصهذهاهموصءعيممسعنتتكلمالتيالتلموديةالغصوص

المسنمدريمكتاباتفيحفظتوالتىثمعطولlالتلصذ
خشبةعلىىهـالناهيعموحعلقلقداآلقىالنصالبابليالنالمودفي
صارخاضاديتقدمهكانيومااربعينفتعدةألفحعحعيدعشيةفى
إذنفيوالعصيانإليوجرهإسرائيلواغوىالسحراستحمللقد

9فليدافعموقفهيبررلالسعنهيدافعيوجدصكانفإنالرجممستعق
عدعشيةفيعليهقضىولذلكيبررهاوعنهيدافعمنيوجدلمولكن

اصإيرجعقديمييودىتقليديوجدبنهجوجليقولئمالفصع
ابنيسوحبنالتقليدهذايقولالثانهالقرنوبدايةاألوالععر
النعمأمنيمسوعاستبعادهوالتقليدهذاوهدفرومانىعسكرى
ليدهيهاعترفوااإلسرائيائطبأنايضأيذكرالعلمودانكماءالداودى

أالعطياالتيبالممجؤاتبلالناصرىيمعوعشخصبوجودفغعا
هالشيطانبالالمحجزاتهذهمعظمنممحبواانم

اليهودىاوورخمىطقيويوشيفوسثمممهدةب

لةذانحوàببقعلاتتيباصriهيروحديثهمرضفي

1ptاهكاباصقلمققتبسهo5
هللثريعةوقفاهعمريةوالعالتعالمدمجعوهةضقعمدرةلنععودY1ا
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http://www.ebnmaryam.com



JNباللغعلللثانىءلجر

كانهuy4ناإنصندعوهانامكنلوتحكيمنسانيعوعءجاللزمان
عددفتبعهعنهللباحثينالحقويعلمعجيبةمعجزاتبعلىيقوم
بهوشواانتم1ءزععالكنالممسيحفصاألممومناليمودمنكبير
حبممعلىفظلوااتبعوهالذينواماتبالحعلبعليهفحطمبيالطملدى

اقوللهمثبتاموتمنالثالثاليومفيحياSvلؤظصفقدولذلكهل
اآلنحتىموتوجدنهاالحصرالتيوبمعجزاتهبالمختصةءاألنبيا

1هلهنسبةمسيحيلىباسمتدعىباقيةجماعة

فيماويفكراخرىدئةàعنميحيوسيفومالمؤرخونفس
لهوقحمادلالنالسنيدريمحنانيادعالقدفيقوليسوعإصا

صماتهولقدآخرينمعالمسيح4لJيقاالذتنجموياخايعقوب
فيالفصحجمدفيالعككلهداونفذبالوجمعليممفحكمالناموسبكعمر
بللقولالحادئةهذهلةيشيرالرسلاعمالوسفرمبY6سنة
Jالكنيمعحةمناناسبلىءليممىيديهالملدهيروحسمدالوقتذلك

yi1c5بانمعيفنايواخايعقوبفقعكل

جوجليقولالمفرخليوسيفوسالمنسوباألولهللنصبالنسبة
يكرانثينللشمادةبيذهلستشيديجانوساهـبنكفكل

ألبالضبطالموجع

يعسوعشتكلمتالتىالمسميحيةالغيررلمصاداأل4ننتقلاقكلبل
األمانةألنليوسيفوسالمنسوبلألولللنصكدقلعالنقفانليجب

القثيمةللنحوصصقيبوالعالبحثالالمدققالباحمثمههنبالعلمية
بلييايصانيريدتي11للنتيجةاونظرهوجمةتويدأالوالحثمفة

YYة18محابنيوحمهليوسيفوسداليههتاهـمخثشبلنظرانا
Y56صيسوححيأةجوجلحملبلنظر
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لى6اائفصلالثانىءلجز

النصوصههذكانتإذافممابحقةيبحثانأيضأعليهيجببلفحسب

ولذلكلماالمعارضةءاآلراببرسثمةحمحيحةسجبرأوصحيحة

يسوععنيتكلمالذىاألوقالنصانإلىءالقارينظرنلفتانمجب
لبعضالنصهذامعرضقد50المسيعفصهحكيمبنسان

التاريخىالنغدفيالمتخصصينمنالكديرونوجمهالذىوالنقدالنغد

هفالفيوسيوسيفوسكناباتفيسيحيةيدخلتهàأصالهذاارهي
الغرضاهإليفقرضواانإالالنقاددفعتاسبابعدةوتوجد

الكثإلةإلعحيدةكتاباتهفيابدايتكلملمعفوسيوإنا
رحاعقأنيمكنفكيفط6النصينينهفياليممعوععن5N1صانقر
آلسبلىالخليقةءبدمناليمودتاريخعىبحل5يمىسهكلالعظيما

التفصيقمناءبثمىيسوععنيتكلموالصلد2همهب61
فيجداكثيرأققلواشخاصألحداثكثيرةصصحاتكرسوقد

اايسوعشخصعناهميتيا

المسبجهويسوعبأناعتراهيوسيفوسبغأيضاألعئادليقه2
ذلكبسمولةقبولهاليمكناألمروهذابصميانيتهرفيعتانهيعنى

طالرومأنهـاألجنبىمعالمقعاوفةاليموديةالفبقةمنكتنيوسيفؤسأل
يوسيصيلقبمولقدالممسيانيةالحركاتكلضدحأختأروماناوسياسة

اللصوصبجماعةالحركاتهذهنفسه

تالبخدانهيعنييسوعبممميانيةودىاليالمفرخاعترافبن3
يجدولذلكهكتبمنطاباىفييذكàJلمالذىاألمرالمنسيحيةقبلو
بأنفيهيعترفالدىالنصلىهذاقبوباالصعبمناتالنقادهننكث

المسيحهويسوغ

الناصننرئيمسوتكاإذااآلنىالعسوالطفطزحانيجباوهنا

5طه
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وثاالفصلالفالىءلعز

المؤكةهذابالتغصيلعنهيعكملمفلماذافطيةتاريخيةحقيقة
نفمرفيعاشوالذىامتهتاريغفيوالمتخصصالعظيماليصدى
عنللكفيركتمبيوسيفومىانوخاصةيعموعنجبماشىاتذىالقرق
واسياستماألروماوضاومتاالمسيانيةالحركاتوتاريخسياسة

حممتشعظيمباندهاشيتساملينالتاريخارسىوللفقادان
الصقاهذاللتزمولماذاكناباتفيليسوعدكرهعديمشيوسيفوس

اقتبسناهمايناللعىالنصناستثنينابذاكامالععمتايخينأتيكاالذى
هاعال

رخايكنلميوسيفوممىبأننعوفكعماجدافنىهضغمالواألمر
حنهععياشاايغاكانفقطبلاليموديةألمة1ريخبوعارفاراخس

ممتثصاراببدفيمااصعلجااليموديةالسياساكبيراقومسثوال
هوبتالعصديةالسياسيةباألميريختصفيمأالوومانىاطهرهل

علىيوسيفوسكانوالديغيةوالدبلومانمحيةوالسيامسعةالثقافيةالصفات

جانعميوسيفوسنt1يلىممفلماذافلسطينقثيححاتليوثيقةصلة

اابيسوعالمختصةالتاريخيةالمعلوهاتاعطاعهق

واالضطرايخلتللثيراتفترةصيوشفوسكعئهماندرسكعما

عدلوتهظنمهب71الى6سنةلليصدصبعغقبماامةللته
هـعداوتخاوخهكثمعامةبطريقةللحرثكلخالمسيانيةانثمديدةومقاوخه
تاليصحطهيوسيفوسانكيفايغماونرىخاحةبصفةالغيورينلحزب

للترحعمببوفاالخعسامراألموالاألرهـافيجسيمة11الخسافوممسئونيةارالثو

غحنا75شةفيوخاصةoبىtiسنةمغالرومانخدرلتمبثي
تعصبيمبسبمبءالبناخعمةاألسوارمحروقةامرثمعليمسقطا
إتاللحركاتهذهيوسيفوسوصفولقدالحكيمغيراألعمىالدينى
ولغلل550اصنةوالقزباللصوصمميانيةحركلتبأئماتدسكانت
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األرثالفصكافافىاءلجز

وعظيماحقيقياخطراضلوقادتاالحركاتهذهانالروماناعتبرفقد

الوقتذنكفيللبالàالمحنلةالرومانيةالقواتكانتعليهءوبئاشنهلبمم
ريةالخييالشيعهذهكلمنالبالدتتظيفعلىنقاوبالجاهدةتعمل

الحكبموعودةالبالدمنالروهانتصفيةإالالالهعفالتأرواهثاليا
همشإلىمق5سنةمنفلعسحليندباتحرضتوقداكىالثيوق

الضربإلىالروهاناضطرمعاكثيرةصمممياذيةتاJtهمهب7
المسيانيناالابضتصصمغحركهsديخشدة

نوعاتالميذهوقيمموعفييرىيوسيفوسكانيبدوماوعلى
وصفهاالتىالمسيانيةالحركاتكلوعنالممماياكلتماماشيحتلفهآخر

بيتانحاولوالمسياسىالدبلوماممىيوسعفوسفدذككتانجاتهفي

انيخثمىكانفقدهتالمالباويسوععنبدعنأوقربعنالكال
المسيحيقجماعةإلىاالرومانظرتجب4Lتالهيذوشعنهالكتابة

المشابيةالمسيانيةالسيادمياألحزابحنحزبااوشيعةواعتبارهم
لمذهومقاوخالرومانعداوةعلييميجلبكانمماتاألخرىابلالحز

بطريقهتالصدهاوشيسوععنتكلماومدحفلوالمسيحيةالجماعة
واحداومانالالعتبرهاميمننلخطريننفسهلعرضحيادية

ءعليممخطرايمثلبأتالرومانيظنقدالذىالحزبمذااتباحص
طريقاتباعمقرواحدااألربمعتفراطهالكفوتىالحزبالعمتره2

تاريخالكتابةمنانتصيوسيغوسانالنجيلونحنالناهفى
اىاليخثمىبذنهكان6ممب39سنةحوالئفيكتاب2داليص

قضىكماعليهقضىالذقالكفوتيةاالزستقراطيةحزبجانبخطرص

أيضايفوتناالولكنأمآلبسنةىرخMاديةاليماألحزابكلعلى
قبلمنتثممتنؤاوالذينأورسليمسقوطبمنمبباقثعتتإلذداليمودأن
االصراطوريةبخلفيوجدواحينمامجأمعممجمعتفهلممكانتذب

يسوععنيوسيفوسكتبلواكرىاحيةوناحيةمنهذاهبلرومانية

53

http://www.ebnmaryam.com



االوتللنمقالثانىءلجز

اليمودعنيتكلمأنلهفحبدتمميذهصوكخظكصفافوتقهواعسوحيانه
لكىسعأتىالذىالمسياعألالمعلقةوآمانممميماالمسبوانتظاراتهم

مانيةالراخوريةاالمبانقاضعلىويقيمالراهنةاألوضاعيقلب
هوماإلصمتشبهاويوسيفوصصمتكانفلدأأبئاللهطكوت

بالسمطاتعاإقتهبلىءممىنà1يرلمألفدبلوماسياسياسياصعتااال
معهاتهعابلىوكثيرةبصيازاتخحتهالتىماتيعةالروالحاكمة
يسوعاتباعيعإضااليريدنفسهالوقتوفيشعبهء1àبنااليص
الرومانلبطش

يسدلانفضليوشغوسبأنوناكثايعتقداألسبابلهذه

بأقالبعضإغفدايضااألسباباولمذهيسوعشخحميآعلىستارا
المسيحفموءحكيمإنساتبأنهوعيعناتضكرناه3الذىالنحى
مصعريكينهـيالطبوققاالكنيسةعليهارتكزتوالذىءالخ

شولمنهالكثيرفغيرتمسيحيةيدبليهاخدتاألقاعلىاومسيعيا

يسوعبالممعيحبيماننامننمميثااليغيىهذا

للوئنيةالمصاثرب

لبعضهعاصراغنالذىتاسيتالوثنىالرومانىرخالمان
اسمروماحريقصحديثهفييثرأصمب5o5Yالرسل
يألبسببإتعمحبتبماألسبمبمذألقبواالمسيعينبنهـفيقولالمسيح
للبنطىبيالطسبالموتعليهحكمطيباريوسعمدفيالذىالمسيح
الألىعلىءبالقضاوقتمافيعليماقضىاسسعهاالخرافةهذهانومع

هذاممدلليموديةفيفقطليغمىجديدمنانتثمرتامنy1ابياأب

مغمطاردةإلىالحفكلاضطرفقدولمذانغسمارومافيبلالشر

ءاعداm1ألبلروماااحرقهألنمفقطليسالديائةهذهنيعتنقي
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األوالفصلuIlءلجز

الشبماتكلعنمايبعثالشمادةهذهاسلوببن5االبثعرىالجنس

حرقجريمةمالقىآلنمامسيحيةيدعملمناوالتاريخعلىدخيلةبةنما
كماالمسيحيينننبمااتمالتىإلتممةوهىالمسيحينعلىروما
التفلاخرىثسيادةهناكثمالبثممريةءبأعدايصفممرخالمان

الرومانأالحاكمالصغلبلينوسخطابوهىالشمادةهذهشاهمية
في4ويقوهمبMسنةفىتراخاهوساالمبراطورأللبيثينيا
فقدتقريةكلوفيمدينةكلفيانقثمرالمذهبهذاانالنقريرهذا

فيالشماساتالقيتفقدولمذاهذابحمامعآلتناهياكلهجرت
عيجتوعادةالحارةاشىصلبهوالفعلردوكانلتحيبضالسجين

لمممالمسيحرامدمحيومفيالفجرقبيلالمسيحيون
مانيمبالتر

الذىالساهرىطاليسدةشماهىاخرىةàشماايضاتوجد

ويعلقطيباريوسايأمفيحدثالذىالفنعممفخمعمشيتكلم
عندمااخطأطاليسبأنبالقوذثالحاصعلىاألفريقىيوليانوس

علىمعجزةنت18Slألللشمسطبيعىخسوفحدثتدبنهقال

يوليانوحاانلمكعكمجوجلاألستاذيقولكمانتوقعكناانفا
التاريخذلكفيحدنعتاانتىالظاهرةهذهبأنموضحايضيضويقىا

يسوعألنمعجزةهىطبيعيةظاهرةطاليسيععبهرهاوالتىبالذات
ضىاألئاجيلعنهتقكنمىىالالخسوفوهوالتاريغهذافيصلب

7Y52144453لوكأمحثت

3435صmGعكلحلبيرنكاماانظركتلب1
شخحيقهالمسيحيسوعاليسوصالياصدولس71بانظر2

1C13صوتعمليهه

fكشباجوحلافظرأJésuadeهأaىA7075
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االولىالفصقللثائىءجز

تثبتإلييااثمرناانشهتالتىوالوثنيةاليهوديةالوثانقبن

ومعارضناعطىالتأريخىيعسوعوجودyمجاللشكالتترلىبطريقة
الرنانقهذهوقلةلةلفجدكثيرايندمش6شالخلىانفالفيذللط

سلطانمايمتدكانالتىروميةأنوكيفيسوعصتتكلمالتىبالتاريخ
الوثافقبمذهظفتحتYالغربوفيالشقفيوعديدةكبيرةدولعلهـه

البنطأبيارطسيدعنىبألصملبعليهحكمقديمموعانخصوصا
الروهاالحاكم

إاليسوععنلنايمسجلوالمالوثنينالمؤرخينانفيهالئمعكمما
وبلينوسالنممابوبنينوستاسيتانبلىذلكويرجعرايناهالذىالقليل
القرنفيءبأسلوومانىةالمجتمعبلنوآخرنوسوتبالعجيز
المسيحيةيعتبروالمالروهانبةالكنيسعةجداالقليلةالقلةإالاألول
كبيراإهمماماوهايعلمعليهءوبناالضرقخرافاتمنافةخهإال
الخرلفةهذهبأنالمجتعيممذافيهيشعركانالذىالوقتفيإال

فيماسياشةاضفراباتتثمعيعاو1uالدوعلىخطراتملالمسيحية
ضببعبماالمسيحيقصاننكثفقعظناخرىناحيةنومنناحاصةمنهذا

المفوخونيمتملمولذللجثيدةديانةوليستجديدةديةيىطائفةاو

وتطورهاونثمطتيااميالدريخبعاآلمرءبادىفيللوثنيون

رومابلىالمرفوعةالتقاصيرمنيعمحوعبسمغياببخصوصاما
فحعحيحرومانيحاكبميدعلىرومانيةمحكمةفيحاكمتهمنبالرغم

فإنذلكمنوبالرغمالموجودللتقاريرفياليوجديممعوعإسمان
بلىعظافىبفييشيالMARTYRللشيدوسيوستين

اشاركلفلكيسموعمحاكمةقضيةعلىتختوىالرومانيةالممجعتان
الرومانيةالسجحتفإناألمرحقيقةوالتقريرهذابلىترماليانوس
يظنكانالشهدويوسعينوسيمسوعمحاكمةقضيةعلىالثحتوى
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األولالفصلالاللىءلجر

وهوالرومانيةالسجالتفيمسجلةتكينوانالبدهذهمثلقضيةان

كملالرومانيةالسجالتفييمسوحمحاكمةقضيةعلىللعابأنهيقللم
التقاريزفيسجلتقدنكينوانالبدهذهمثلقضيةبأنيعتقدكان

االمبراطوربلىرفعتالته

فياثرأىلاليوجدإذناثùهوالآلنطرحهيجبالذىالوالسق

يسموعمحاكمةلقغميةالرومانيةالسجالت

الرسميةالتقاريرقيممعوعالسماثراىاألنحتىنالنجدكنابن
lحقانقعدةإلىيرجعذلدفإنرومابليرفوعة

ومعرومامعسوابقعدةولهقاسماسخصابيالطسكان1
محاكمةندكثيرينبقنلىحكمlتالسوأبقهذهومناàاليموالثممعمبا
هبيالطسخعداريرهافياغريباسهذا51ولقدرسمية

SIيرسللماومفصالتقريرايرسللمبيالطسكانبذا2
انيعتبركانربمانهفغلديمموعمحاكمةبخصوصرومالمىققرير
ههلىهويرصالرسالبذندافالالرومانيةبالجنسيةاليتمتعيسوع
هالحالة

3Yوالهحليةقضيةيممعوعمحاكمةانايضابيمطستزءإبهـ
فيهذا5روماغالب1yبلىداعىفالالمحلىوالبوليسالنظامإالىتخ
روماإلىبيالطسمنمرفوعةتاريخيةوكائقاىوجودعدمحالة

يوكلفيلنايقدبمالحفرياتعلماألنيسوعمحاكمةبخصوص
وضطقياسليماحالالمسنقبللناميقخربماسارةعلميةمفاجأت
المشكلةليذه

O
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الوذdIالفانالجز

التاريخىالنقدحزكةد

حقيقةالتاريخيممموعوجودانجيدالنايتضعسبئهما
ومخمكفةضنوعةحركاتالماضينالقرفينققامتولقدفيماالشد

التاريخالتقدبدافقدءالتاريغيمموعهوبحثماوموضوع
جديةبطريقةيبدالمانهعلىكمرالثامنالقرنقيسوعلحياة
سيمونرتثمماردقامغعماغصرالتاسعالقرنفيإالوعلمية

موعيحياةعنودقيقشاملبحثبتقديممعملكي
بماقاوالتيالتحرربحرسميتالتىالحركةوليدقداكهذاوكال

ايخاUوالتنويرقالحقنيينمعرسةنموفرنممعالنجلتراjالنقاد
اساتذةاحدالمانياjالتاريخىالنقدبحركةقامواإلذينمشاهيرومن

ريماروسصميلهرمانوهوهمبهرجمدينةقالثمرقيةاللغات
USالIARRESAMUELأهـممم

للطعيعيةالديانةدفاعاصتعتبرمعفحة4005حوالىخلفهتركالذى

يردياظلكانيسوعبانأكلمابسريويعتقد
الحصولهويفعلهJنlاراعاوكلجديدةديانةيخلقlنفييفكرولم
المللبمعنياللهابناتالشعبيفوانالوطنىاالستقماعلى

تحقيقبلىيضلديمملىعانبالقولبحثهريمأروسويواضلءابسيا
بثمهثتالميدهارسلغعمااوالهمانتننافيبرنامجهاوغرضه

بلىتإلصذمعنفسههوءجاعندماثانيتهمابوساليةفيإثنين
يقولكماالمحاولةهذهولكنالمنتمرالمللدخولبليماودخلامرثممليم
يريدوالمالذيناالتعميذواماالموتلييسموعساقتريماروس
قياخنهفكرةغدياتمخمااخترعوافإنهمموتهنعدالعثلإلىالعودة

هءالفدافكوةوكظلاتاألصمن

ناقنبىتدكانوبنالمذىريماروممىبعدBAURبرووجل
وبعدالتفسيريةالناحيةعلىيراكثنبرانهإالوحياتهيسوحخععكلة
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وNIالفضعلالالئنئءبجز

ساميةتعاليمذاإنسانايمسوعتعتبرالتىقليةالهالمدرسةجاذلد
الدينالعقلويتحدفيهوالذىالخ05مملحيخئيمعظبيممعبمفهو

اSCلهمططبولمعجوتابهوالمدرسةليذهوالممثل

ثيثلIهخرشليىالمدرسةهذهبعديظمر

فىوجدواقدإلعقليونكانفإنالرابعاالنجيلعدىه3جهو3زرالذى
معلميسوحفييرىمخرثمعليرفإنوحديثةولةملديانةyرسووعي

القيدة

وعلىهللرومانعمميةنسميياانيمكنناالكتابنماحرىجاكحطائفةثم
كألطح9t1VIالطانفقننقينى5هذراس

بأنحنمعاكلويظنطy9vgدباصنم

معلموقدككهاألسينعنشيعةاقصملىكانيسوع
تقوليمعوعقيامةونظريقمعاشالشيعةهذهمعلعىيدعلىوتدرب
اسينيوءاطباوعالجهالوسفاقدالصليبعلىكزليسو

هماتGiاعنفعولالذيناقالصذهظصقوتهاستودانألى

كتاباo83سنةفيضيروالنقادالكتابمنالطانغةهذهوبعد

كتابوهووالالهوتيةالعلميةاألوساطفيجداكبيرتأثيرلهكل

امحوربالوكإنمjcAUSSSTRFRIEDRICKDANIELاستر

احداصهاوعلهحقائقعاالترتكزالديانةانهوانكتابهذافياومعكاستو

يفالرهاداللعبلكىظواهرلىتحتاجواألفكاراهـكارعلهبل
المممولكنتفريخيةكلاوتاريخيةاالنجيليةالقصصكانتأإما

حاألسطورةفكرةاستراوسيدتوهناالفكوة

حولىنقاشاالوقتلىذلفيرهافانارتولقدساصةحقيقةلثعرح
اآلتيةالثالنةالنقاط
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اوالlIللاللىءلجر

ةرايأسطوا

المسيعوبئريخالميممموعبنالحالهة2
األناجيلتأليفاموضوع3

فيكتبهالذىظااللكقامبارينانظمراg4Aسنةفيeث
يتجولj6حلوابكععليسوعصورةفيهلنايقدموانذىاسير
معجزأتصانعاتباعهمنهصفعدولقللحياةبأسموهوالجليلقرىفي

15الموتبلىاألمرناليةفيتادهالذىاألصومسيا

الشصرشللقرنفييمعوعحيلةةحثم

نظشموضوعثمانيخيةالمكليسوعبحياةالمختصالسؤالبن
منيكنلمmiهإالشائدنقاشموضوعكانكثيرةاحيإنوفي

هذهيأخذولموالبحثالنقاشفياولويتمالماالتىالمواضيع
مزنولفاكتاباتظمرتعندماعثمرالتاسعالقرتفىإالاألولية

NثSكعكويؤثممسHAUSENء

هواقشممرقسبنجيلانييينواانهؤالممبكتاباتممحابرقونقدهـنيوآخ
ءاجزاصعبارةاالنجيلهذاوانلديناةوالموإألربعةاألناجيل

ءاألجزاهذهحصتولقدالزمنمنمخعالفةباتحهشيتكممتفرقة
المختصةمرقممقصةانيعغعهوهذاأتالهوتيةاثافكاربعضتأثلتحت

ذألعلىءوبناءوالثكطةالتصحيحاتببعضقمرتقديسوعبحياة
الصحيحةالمعلوماتهذهاستقواصقدويوحنايلولوقاضىفإن

األوساطمعظمفزمتاالعميقهاتأثيىالكقاباتلهدهكانولقد
هوالالهوتيةالعلمية

Jarمعتهـتبممتالابجعeخاصهمحا
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ايرلالفصلمافافاءبجبز

بغلياالتيدبالجيشمادالذىشويتزرالبوتذلكبعدءجانم
دونالتاريخيةيسوعلمشمكلةحلأليجادعشرالتاسعالقونعاب
للوصولجيدكلبنبالقولداتالمجصهذهعلىوعلقجدوى

إاليقودناالريخيةالعالناحيةصليسعوعخيأذءبنااوتأليفإلى
عثمرإثنتىوبعدحلهايمكنالالتىالمتننخضاتحهمعلسلةبلى

المانمةاخوىمعرسةظمرتيسوعشويتزرطبرظهنسنة
التالعةالنقاطفييسوحعنتعاليعمانلخصانيكننا

تسلسالتتبعالخناثرةعناحرعنجمارةاألناجيلقصصإنإ
هنسظحيةوانيامكوينياعضويا

لمألنهابحتةتاريخيةكممعمتعداتاألناجيلاعتبارعدم2
اهحلعلقوعلمعاشالذىيمموعصفكرةتعطىلكىتبئلغرتحفظ
لشرحدينيةمستنداتهابلاورثعطيمفيماتوالذىواليصدية

تاريخيةكونائقتكتبصاألناجيلاناىليمانبالنمسبةيمسوعهومن
ضينالمبيمانلتثبيتوتقويةدينيةكرسامكلبل

المتنوعةالوظائغهضتمالكننتكاناتبدواألناجيلادصبن3

الصعبمنفإنهولخللظ5وحاجاتمااألولىالكنيعسةحياةفيالمخعالفة

الخاصةالتاريخيةخيراةالعناصروبنالتاريخيةالعغاصربلىالتصيز

فييعمىللهيقوالبولممانكعئاولقداألناجيلفىيعسوعبحياة
يمكنYبذ55الشخصيةوحياتهيصوحسماتفنباناستصاعثنا

4نقواانلنايمكنماوكلهكمنائأكلصةحمعحةننبتاان

بلىفلديوجعانمعيننقولVIهوشخصيتهوعنيسوعحياةعن
الصحبفعنقليلةانياوخصوصاارريناإهفيئقالوثمنالتكدمع

هى1مالمسيحاقواالفعالهىاألفوالهذهكانتإذامماالتثد
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Jjاللفحئىللثثمىءلجز

1األولىالكنيسةمناضافات

البحثاليهاوصعلالتيالنتيجةعنمستغرباجوجلىويتعساعل

ريماروحمهاياممنذلتفيالتيالجمودمنضمباسإيخىالتاالحلمى
كانمتبنبرلبالقهويعلقالعثصرينالقرنفياأللمانيةالمدرسةبلي

ئهذايرجعفربماالسلبيةالنتيجقهذهبلىادتكدالباحثبزججود
اهءتكيدعلىيحصلانيريداالنمعانانبلىالتثدوعمالفشل
5اللفسانيقدمهانالتاريخستطاعةةفليسانذىاألمر

ةبا1xxwسنةJدوجاحادحواردارالموضوعهذاوحول
رتاريهالعقائدالمنعماسعكذهرنلوجمقظوتتأبارتنهكارلبنهرند
اتداألهيالتأريخىوالنقدوالتاريغالعلعىالبحثانهىالمانياق

وصحعحةمنطقيةعتيدةتكوينبليالوصواليجبطريقماوعنبياالتى

ثمرحيجببماوالتىالعحرىاالنسانيقبلماإنيعنالمسيحعن
الحقيقةويسوعاألحمميمموعبئوالتمييزالغامضالمقعسالكتاب

بأنيؤمنكانألفهرنكفكرةباتارفضارفضفقدبارتكارلاما

اللهيعطيهالذىااليمانطريقهإالصيأقىالوالصحيعاكيدالعلم
ةالرسوليقولطاالجسدحممعبنعرهالمسيعالانن49نفممعه
المسيعفناقدصكناوالجصدحسبلحدانبرفالاآلنمننحن

وهناء516كو3بعدالنعرفهاآلنلكنالجسدحعمب

وتيمععأاالليىالوحىالقائمةراسعلىيضعبارتكارلاننالحظ
ألتالمسيهممعرفةبلىللوصولالتاريغتنتدىوأالحلهالبحث

jثقاولممللقهقهفىهجوفيثثهب3اكمن38حماراجع
Cl1صقخباجوجلانظرYفىdeلطعمقالثظتنح
rميمم

المعمميحاالفكرتاهـلخ11م
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رلاالفصلفلنىءلجؤ

كالهعافيظلوالباحثللجأهلالقحسبالروحنفسهالمسيعيعلنلمين
أنوإوىبنورهالذىالنورهوآلفدامسظكلفي

الكنابلاقواواقتباسالححيثفىنستفردآننويدألو

لهألفردناyوإالموضوعهذابخحوصاراععبموضنيدوالالهوتين
هاهةحقيقةإلىءالخارىنظرلفتواجبنامنأفإالخاصامجلدا

ثتحولتالتىNiتوالمجاوالنقاشلنحوارنتيجةظمرتلقدهى

مرعلىبلاألخيرةالثالثةنالقرقفقطليسهريرشعنيفاعصى
مختلفةالهوتيةونزعاتاتجاهاتعدةالكنيسةولدتانخذالعحور

إهوتيةاالواالتجاهاتالمحأفظةالالهوتيةاالتجاهاتنسميماانيمكننا

والمنخورة5505المحافظةاالسبمهذينوتحترةالمتحي

التفاصعيلقندتلىلكىكثيرةاخرىالهوتيةاتجاهاتنجد

االتجاهاتوالمحافظةاالتجاهاتاالسمينينبابلىلنكتفى

هيسوعهنومركفمعاالمتحررت

السماهذالنفسماتدسsالمتحررةالالهإتيةواالتجاهات
هاليقارنإجتماعياوصملحاعليماومعلماحكيمانسانايسوعفيترى
الوجودفيانساناىبليمايرتغعلدرجةبنىكةالمدهرفعتهولقد
بنسانفموبنسانمناعلىدرجةالىبهرتغعلمانياعلىقبلهههت

إالفيهألترىفصينسانكلفوقسعوهمزبالرشكمبنعساناومازال
يطوفكانالذىيسوعوالتضحيةوالحنانللفالحىالمثاليسوع

البعضفئالحركةهذهتزعملقدالملكوتببشارةويثرزيعلمالجليلكل
النقتوحركةيسوععنالحديثمجالejاذكرناالذينمن
يخىرلتاا

الناصرعماراتيسوعراخفيفقدالمحافظةالالهوتيةاالتجاهاتاما
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لهاللفصلللثافىءلجز

حكيمومعلمبنسانالناصرىيسوعانصالمتحررةالالهوعيةاالتجاهات
هىليستاألوصافهذهكلولكناليقارنبجتعاعىوصلععليم

كلوقبلأيضاهويمابنالناصعرىيسوعغإنيسوعاوصافكل
األبيذاقبنعتمسكواالذينالالهوتيينوهنءاللهابنءثمىكل

وستكين5التحررo5حألضدحيافطولليدافعظلفقدبارتكارل
الكثبرينمنفمالعديدةكتاباتهلىلنوجوعبعدفيماالفوصةلنا

هؤالناصرىيسوعيكعنانقبلالناصرىيمعوعانيعلنونالذتن
يرتفعلمالناصرىيخمعهجفإننغسهاللههولجهاللهابنالمسيع
يرتفعلمبنسعانبليمايصكلموعظيمةوعأليةساميةرجةبأل
صغاتهوصحقهمنتكنلملجةصفةخحواأللوهيةدرجةبلى

وديعاحنونامحبابنسانايكينانقبلبلقبلمنالطبيعية

ينمعوخبماقامالتىااألعماوكلاللههوالخءعظيمامضمحيا
اللوغسcاللهبصفتهوعملمابياقامعطهأتألتىوالمعجزات

انناصرىيعوعقالساكن

متنوعةختلفةبطوقالعصومرعلىنفعسهيعننالذىهووالله

االنسانأاألخرهذافأننساقامعااليمانيسوحيتقابلفعنحما
يذكرناوهذاالتاريغيسوجلنىالوصولوتنقيبهببحثهاليمممتطيع

واناهثمومنلكىمافلستافملكىأؤمنانسلميسالقبقوك
مانمولكنالتاريخىوالنقدالعنىللبحثداعىالبنهقولانيداال

وكالمسيعكالمخلضيسوعالربمعالشخصيةلةالمقابأنهوقولهاريد
القيامودارسباحثكقعلىيجبالتياألولىالخطوةهىيمانبا

قبنهالصاثقةالمقعسةالكمنهلهثممهدتالذىاصيبمالقببهىبما
فبدونه3وجوعنييجابيةامكائتسلبيةالتاريخيةلةاألصالبحث
آبارنقرعتىعبارةودرالمعتناابحانناستكيناإليمانيسوعمحالمقابلة
للحيةالمياهينبوعاناتركوفىالنبىيقولكماءماالقضبطمثنعققة

1tiIrأ
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طاألWالةفلفيءلجر

ا2wإرءهاالتضبطخمعققةارابTآبارأألنغسمملينقروا
األجيالماهs1عنرحجألوسيظلومايزالكانااليمانفمممعيح

صادقةسمعانفبوةوستطنااكلالعمورقهرعلىالشعوبوامام
قديسوعهذاأبئدألالقائلةالنبوةانوزمانكلئومطبقة

24r5نوقاتخاومولحالمةائيلإسرقكثيرينوقياملسقوطوضع
لتسعمحونكيففانخلروأهفليسمعللسمعاذنانلهمنهه
8Gهونفمنؤمنلكىيارباذهاننأإفقح1ة

مموعولدخى

واقعيهحقيقةالناصرىيسعوعانالسابقةالحمعنحاتفىراينا
المقحسةالكنببهتثمعيلمارضناعلىععسيورميفإنفمهاالشك
عيدةيعمعوعإلىقثمعيىالتىالجحيدالعمدفيالشواهدحيثفحسب
ووثائفالةaالناقدرووالوئنىاليمودىالعالمىريغالعبنبلجحا

وصحيمحمؤكدهامعظهأنإالجدا2وهحدودتليألكانتوبنتاريخية
المقدسةالكنفلهتشممدىالعتالناصرىبسوعبخنيغيهشكال

هiميالتاربخهووماولدفأينواقعيةتاريخيةحقيقة

أيسوعولداين

لحمبيعتفىولدالناصرىمسوحبأنعلعفاألناجيلإن
هيرودصايامقاليموديةلحمبيتقنجشوغولدولماالبهودية

1أ2متىرنمحليماإلىواءجاانشيقمنونهبذاالملك
NAi2الىالناحعرةمدينةمنالجليلنايضايوسففصعد

ددابيتطهنلكونهلحمبيتتدعهالتىداودمدينةإلىالييودية
247ألوAQهءلعالدأياماتمتهنالىهماوبينمأ500وكعميرته

VU
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ولاصلالفللثالىءلجز

ولديسوعخي

سنةلنايحددالحالىالتقويمبأنينكعاةوهعنقداعتقدلقد
للبعضيظغIXسنةالمثالعلسبعلىنقولفعنديسوعميالد
ولدقيعوأنعرفعففىالميالدتاريغالحايححدالتاريخهذاان
التقويمانlبةذلثعنتخعالفااألمروحقيقةWهنذلحمبيت

ىالحقيقالتارتخأيسهىعصالدعلىاليعلاآلننستعمفهالذىالحالى
منالتكدعمحص1دبعباراوذلدiانصوابعدمويرجعلميالده
دينسيوسالراهباشعطهاالتيالطريقةنىالتاريخهذاحقيقة

ينسموساهبالرثPE11TLEDENISلاLاألرالصعغير

التقويمخخذاالسادشالقرنبدايةقتقويمهوخمعفيالصغير
بسعنةيبدأالرومانيالتقويمانالمحروفومنلحسابهقاعدةالرومانى

vieواحدسنةفيثتحالتجسدعطيةبأنظنفقدوعليه1مهق
للتاريخبينالفاصلةوالمنةالتجسدسنةهىواحدسنةتصبحللوفي

ءجديد11والتاريغالقديم

الميالدبعيداالحتخالفيتبدالمالكميسةانالتاريخمنونعرف
5يناير6ينايرمنالسادسفيبيحتفلوكانالثالثالقرنقبل

بحفجمعحاولعهـطحمثتلزعهاالارعلى

الميالدبأقيستنتجخياوالتىيسوعبميالدصةIIIJIالتارجيةالوثائق
الءمب2مقا5شتىبئماةالمدشفيحدث

بينتقعالميالدسنةانيظنالمفرخنمناألخرالبعضانعلى

مهب3وسنةممق7سنقه

نيياروماهسستتللتىللسنة

iصكابراجح
ملمقهدقمحعغممممةام
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الثالىلجر
االئأالغصق

بلهحؤلاليمكنغابطريققراعيةوالتاريخاألناجيلندرسعنحطولكن
انإنايسجعنولوقاخىبذميلعأفانءتتوبيلميعديممعوحتحديدتاربخ

ا2متىالملدهيمدسايابمآخرفيتمتاوالميالدالتجسمدثةLا
ماتالكبيرهيرودسالملكهيرودسنعلهانمونحن0riلو

ماتانهويحتملمءق6gسنتىبينى1رومانية755سنةحوالمى
مارسصممرىحوالىفياىالفحمحوفيثمعصربعدةالممميحاميالبعد
مصرفيليوسفالماللىكمصجواوهذابريلاد

ليوسغهحلمفيظمرقدالربطابالملكهيرودسهاتظعا

إسرانيلهارخيأإلىواذمبوامهالصبىوخذقماقانالمحرفي
21930متىالعبىنفسيطلبينكانوااتذيئماتقدألت

بمهق4سنةحوالىوهولنامعروفهيرودسموتتاريخانوبما
الميالداوالتجسدتاريخهونجالهفالذىالرومانىالتفويمحسب
منواضحوهذاهيرودسمومتاقعلالسنتنيتعدىاناليعنهو
غضبببهسخرواالمجوسىانسهيهرراىلماحينئذالمجوسقصة
تخوهمأكلةوفيلحمبيتفيالذينالصبيانجميعوقمنىفأرسلجدا
فيالمجوسمنتحققهالذىالزمانبحسبدمنفضاسنتينابنمن

26105خى

تمماعدتاالتىالتفصيهبعضلنايعطىجانبهمنتوقا3نعلى
رقيقولالثانىاألصحاحفغىالميعدتاريختحديدعلىيراثث
بمهالمسكونةكقعببأنقيصراكسطسمننموصدراألياممالد
اآليةهذإهيوفضينطويلةمدةركينالمظللقد6ا32ل

اؤععاباهذايسجللمعانىالروانتاريمخانذلدفيوحجتمم
اخطأخطأتاريخيالوثاانوظغنىااالنجيلىعنهيتكلمالذىءاالححا
فإنلؤقاققكيؤيدانجاجواخرلئاصقعمالعفرياتظمولكنشنيما
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األلللسلىالللنيءلمذ

Iوالصحارىالمدنبعغوفياقوىأبعضفياجريتانتىفرياتل

ونامقعليتحتوىالتىالبردىراقابعضعنلفاكنمحفتالمعرية
ءوبناوسيرياهالغالطصرربالدفيبالدءاالحصاثمرقيمايذكوتاريخية

وكانتحطفىنملفيقفذايضاءاألحصاامربأننقولانيمكنناذلدعلى

عثمراربعةKتجرىيةالبرراقاأللناتصفاUعمليه

سحةبلىميمق25سنةمنهذهءاالحصاعمليات9تبدولتد5عاما
vفاالححا35سنةفيتماألولءاألحععاكانافلمب

للسنةآنجرقنيكياقويحتملمهق60سنةcأiإتصالالثانى
الميالدقبيأبمهقtو6سنتىبنالمسميحميالديكنذنوعلي
المسيميألدتحعيدعلييساعدناالوبنجيلفيلخرشاهدلىوهش

كانبلىتحيمرطعباريومىطنمةسلمنشعرةالخامسةالسنةوق

كانتءههءربعرئيسوميرودسإليموديةعلىوالياالبحطىممىبي
ومن3ا3والبريةفيزكرياابنيوحغاعنىاللهكلعة

الروماناباطرةثانىكانقيصراريوسطبأننعلممانىالزوالتاريغ
سنةاضسطس19يومفيوماتاغعحطسيدعياألولراالصراطيوكان
VIWSiيحكبمكانطيباريوسانومعالميعدبعدمهب4سنة
يحععبحلبمائهإاللبامبماyاواIسنةخذاغسطساالمبراطإلرمع

اآلتىنممحمتجانيمكنناذللعليءوبنامهب9سنةالةامبراطيرا

بدايمةهىممابJواسنةبليهيعراغسطممحكمممذا
يوحنانمرعيمنغصرةللخاصعةالسنةفيلذىطيباريوسحكم
حفيباريوسمبدليةمقبلممتقريبابسنة11جمعناإدامدانالم

بقلفسه65Ilحىلوتانجيلمأحقنسرلجع1
الفرنسية

yاغدمطسىحكمابلمفىتمللذىاكحصالالثالىءبالحصانقصد
سيرياوللىكرنيليوهقلحكمبالتعععبةاألولءحصااولكفهقمصر
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لالوكالفصلالثأليءليبز

نعلمونحنههبسنة26موعفالمجيوحنعارخللغايةسنة5
المحلنيةبعأخحتهيسوعوانللعسنةنفسفيويداوعدصوعيوحناان
زسنةفىئنحولهكانمسوعابتعأولمالانثالثينسنفي

الهالدقبلانوابعةالسنةحوالهفيابئتمالمصيعفميمد2ك3لو
ولكن5التاريخيةالئاحيةمنهذاالميالدقبلامممةاتاشسنةاو

يسوحولدكيفتهثآلناهعترخعناولذىالسؤاله

يةحيةمثعحنهىاوىالنعغلىالمععابرتجسمدالمثععكلةهه
ينايمفمممهـظولذألالغحوفىصعليطومالوجدالا1نقدمعاطانارت

ةهبةافصألخأحخوعjا1نيذتجردأن
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النهافأط

المئإولمحالمميويى

يمسوعبصالدالخاصالموضوعهذاتفاصيلفيخلهنانقبل
هامةنقاطةسبلىالكريمءالقارىنظرنلفتانبنايحسن
اوبيعانهاليمعتمدااليمانعميقالحقيقيالمؤمنالممبتحىبنا

ءالعلمامايقولهانممعيسوععنالمفرنجوناوء11مايقونهعلىيثبته
يمعانهيستمدولكنهاألهميةكايةفياألحيانضوفىهاموالمفرخون

الحقيقىاخمعيحىجعفصولذلكالحقيقيةنجصخردالمسيحشخصعن
نقسهيسوعمقومالجطيسوععنءوالعلماالمفركينيقولههاليس

لهقثميالقىالمقدسةالكتبققولهومانفسه

والمؤيدةااليجابيةإلغتائبماجلمقاللهيثبكراحقيخىافالمؤمن2
لاليخافولكنهءوالعلماالبلمبليمامتوصلالدتحقأئتىلبعغمى
الحقائقلبحضالمضادةالسلبعيماءاآلراضبنتلصعندمابيمافيهتز

اللهKالمقدسياالكقنباقيعلمألنهوذلألتوالممميحيةالكتامية
فيالمتخصحمنصمجموعةكمنياعلميةموسوعةاوعلمياكتاباليس

مصمتخحموادفيالعلميةءاألخطuتجنبهمممكلمخمالفةمواد
اوالميكلنياوالنهدسةاوالطباوالمغرافياوc1التاريخفي
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ائثافىالفصلالثانىءلجز

بالمعنىاوالمقحسوانرحىاللهكتابهوبلإلخ500التكنولوجعا
خطامبهوأفالكغابزالخاطىلحغممحانالمحباللهرسأنةهوصحاأل

القواعدشريمليسوهدتعلمياكتابانبانقبلرسالةأو
مفالكتابلسانالرسالةتوصيلهوهثفهبلصحيحةبطريقةةالعل

التنزيلعنيختلضماوهواللهمنبموحىهوالمقثس

فخطليمموالتعمقالدرسيريدالذىحىالمسيولجبمن

الشخصيةومعتقدافأفكارهيؤيدونالذينءاآويدرسيعرفأن

ولذللةنظرهموجمةمىوماالمعارضينءأراعلىيضأيتعرثانبل
الحبالعقيدةاليقبإلنالذينومعتقداتءلراندرسانواجبنافمن

هالعغراوى

االتحمالبسرعةيتميزاآلنفيهنميشالذىرالعمبن4

اديووالرافوالعلغروالالليفينوالطافرةقطاروكنالعيارةاصحتوالمو

كثرةأخرىورسائالالوسانلهذهكلااللكنزونىوالعقلوالصاروخ
هاعليفقطليممرواألطالعوالبحثالدرسمهمةاالنسانعلىسطت
المؤسففمن5ايضاعالميابلمحلياءالعلعابليهيصلومايحدث

العلمانهالخارجفيعليمايطلعالتىءاألراردرساالطالععدم
الالهوتوهعلمعدارفعلىالالهوتارسوaفقطوليسالبمسيط
يحذرواقخطرفةاوكانتصافظةءاآلراهذهيدرسانالمحافظ

المقطرفينالالهوقيوندسهاالقىءاألخطامنثبابالوغلاشبابا

نضعانالمرغوبوكيرالمعشحيلمنبلالسلىمنليعمانهوخمعوصما
المتطرفويةفيمايدخلالحتىالالهوتبهلعاتعلياوقناتسغاعلىاسوارا

كلياقناإليالحشولونالمتطرءهؤاليسمكلعلملوحتىألنهةبآرائمم
معموضنوعةعديدةاتصاالتولحاوهجتمحاتكلياندخلنحنفإنغا
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لعئانىللفحلللففىءلجز

ولونتعرفرانالمفيدمنلجاالواجببمناتفكرنافقداولت

ءواألرااألفكارلبعضبالتجسدالخاالموخوعلمذادراستناجزنياق
ئطإلتعرضءهؤاليضرمباساساىعلىنوالعمدةهذهالتىترفض

هأمااصحبعبارةلوالعراوىوبالميالداتجممدباالمئعلقةبالعقائد
ترفضحتيالجماعةهذهوبفيوقفتالتيالحمععوباتاوالعقبات

هذهاليقبلينالذينيرتكزعليهالذىاألساسهومائبمةأالعقيدهذه
بينجنسيةعمةاواتصالاىبعينوالحبلالتجسدعقيدةالضيدة

آخرشخصىiاوويوسفمريبم

الميالدموضوعاىالموضوعهذادراسةفينعخلوعندم
التعبيراوالعنمفيءسعواملالبعجزنانعترفأنيجبالعفراوى

اللهروحيكنلمبنمستحياليكينيكادبلذالععمنليسأل

التكلمهوالمممميحعنللتكلمألناللهعناالنسانيتكلمانعامال
األرضألنبفننعالنافلنخلع5معنااللهتفسيرهالذىعمانوئيلص
إالعليمانسيرانيمكنوالضدسةآرضهىعليياسنسيرللتى

للربلنايعلنوعندنذاضعوالمووالخشوعوااليمانالصمالةبروح
ءاهيهالذىاهيه1نغممه

IVالمعجزىالداىالباجهارنضمنللتىبلبس

دنلعغراlكااوا

ائبدونألالحباوالحفراوىالميككيدةيرئضينللذينبن

للححيثةمتانتيةوالبروتالمتحيهينجماعةبلىنينتجنممميةعالعة

يرفضقاجليامنالتيواألسباباخرىوظولنفالمودرن

هىجنسيةعالقةاىونبالعذراوىالميالدغيدةءالس

آاال
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لثافىالفصلاثدنهءلجر

ملمهصعوبلت10

وكلللطثيعةخارقهوهاكلباتارفخطرهضالجفاضةهذهإن
انوبماعلميةبصريقةخهالتكداوتحليلهاوتغعسيىهيعنأل6

علميةبطريقةخماالتكداوتحلياليمكهـقألخالخرةىالعذريالميالد
لوجيةبيهاستحالةمبالذكرىالمعاملغياببنءياقبولييعنفال

الصناعىاألنجابطريقعنإالحلماحوالاينمالبأىيمكن

الحععناعىاالنجابفيوحتىالوقتذلكفيةععوويكنلمالذىاألمو
وبرونراالنجابتميطريقهوعنموجودثالذقزفعامل

العساملعملينفىهراوى11الميالدبأنيظنأاولولBاالكلم
فىالرجلفوجودالمسيعناسوتهنيقللفهوغيهءونجاsisالذ
رفكاوالطبيعىالبيولوجىالسببالضجداهامأمرالعمليةهذه
اوىالعخمرالميددءyهؤ

كتلبيةصصباتب

ضدألنهفيوفبالللعذراوىالميعالدنيرفضينالحإق
الكتاباننيعتقدولكنممفحسبوالطبيعيةالبيولوجيةالقواعد

شيئاكوانالفيويوحنامرقسإققالواولقد5كنيراعيشحدلما
كاتالذىالكلمةصيتكلميوحنااقفمعالعراوىالميحدقصةش
هداأنبوضوحلناحينميلمانهإالاللهعندكلنوالذىءالبدهن

ذكالعا5lتدظبدونمريمابطنفيصجسدابلعناءجاالكلمة
تتبمهـانمعنبنهالمعجزىاهنراوىأالحبلمكرةأضمدادويقول

هسوالمولودنويكويمررجلباتحادةطبيعبطريقةعطيةءهذ

بولسفإناخوىناحيةومنناحيةمنهذا5عىللواللهابن

1lمملنكدحعقمنعم2مهلمح3

1Vt
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افننىالئغصلىللثثماءلجز

وامدةعددفياالبتامالموضوعهذاشيتكلمألرسائلهكأفيالرسول
ولكنوهوضدهمهومماكثرالعقيدة3IAoأصألحفييهنقد
تحتمولوداامراةمنمرلوداابنهاللهارسلأصزمانءططءجالما

44ضالطيةكاالناموس

المياإدقصةشطمالالرمائلوباقىالرسلاعمألسفركذلل
26الوقا1825امتىقصتياستثنينافاذاهـالعذراوى

o4األسخاركلقاوقعدإميعدعناليتكلمالمقدسفالكغاب
هالباقية

المفسبشعبرةمثععكلةب

بشدةكدواكتابهاننالحظبتدقيقالجديدالحصندرسغدما

الشعبينقذانيجبوانذتدبالموسفالمممعياءداودابنهويسوعان
4jlاألمروهغا5داودنسلصيكعنانبيجوعبوديتهخطاياهمن

شةبالممبلالقحيمللعهدبالنسبةفقطلعسجدامممداودةالممميعنعب
المسعحيةللكنيسةعحققداودابنإلممميحففىءايضاالحعيدللعمد

فبتهيقولكعاقديم11فيثعععبهينتظرهاكانإلتىالروحيةالوعود

هر9متىدلودابنههواتالعلوقلواالجموعكل
15tvYwo742يوi1r2تيموAفص

لداودالممعيحنسبانيتضعجطكثيرةاكرىوشواهدالشواهدهذه
الميعديرفضينللذينهيقللذىواالعتراضاألهميةغايةفي

اآلقىهوىالفدرا

ةرجممثر45يذrAIfصkا1026ضىفيللغصبسلسفتا

فهملىاليضىيعمنافختىمريمنسبثممجرةوليشيوسضئسب
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الثلنااننصفاثلنىاءلجز

طويلةسلسلةلنايعحيداودنسلمنهوالمسيحبأنييلكىاى

التىمريمرجليوسفوويعقولبابالقولفتتىالتىءلألسمامن
فلكىلوقاواما965متالمعسييدعيالذىيسوعمنماولد
فيقولداودوابنيومابنهويسوحبأناىالمدفنفسبىيصل
ابنيظنكانماعلىوهوسنةنالئننحولهكانيممموعلبتداولما

3اللهابنمبدTابن05ءداودبن5550هالىابنيوسف
3YAبأل

فالليسوععىالشماآلبهويوسفيكنلمفإنذلدعلىءوبنا
سجلتاجلهمنالذىالمثفإن5داودابنهويسوعيكونانيمكن
يوسغاابنيسوعبنلداوديسوحبنويةاثباتهوالسلسلتانهاتان
معجزيةبخريقةولدقدالمسيحكانفإذاداودابنهالىابنا
لداودنسبتهيفقديسوعفإنويوسفمريمبينجناتمنلاىدو

يدعبموشكىيدالجالممدكئابهنكبيرعددبيتمسكالذىاألمر
بعضاقتبسوايوسضابنهويسوعانهذهنظريتممءهؤال
معذبافنطلبدكناوإناابولىàlهومثلاكتابيةأصالنصب

وببتعجبينلهممهدورلهالجميعوكانJ248و355مت
يوسفابنهذااليسويقولينفمهصالخارجةالنمعمةكلماتكه

الذىيوسفبنصسوعهوهذااليعمىوقالواtr35ل
وصاآلياتهذهمنء642يووامهبأبيهعارفيننحن

ادواجثءوليسآباواجداديوسفءآبابلىاننتتشراننغسبسلسلت

هويععوحانالغذراوئالميالدنفضسمضالبعضاستنتمريم
ظبيعيةةدyووولديوسفابن

يةلفصعوبةد

هذهانالعذراوىالميالدعقيدةيرفضينالينايضاظنلقد

1074
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أفتاكهالفعلللفانىءلجز

انكتابهللنصحمحيحةغهترجمةأوعلءخاطىوممغعلىبنيتالفكرة
ابناومكدتحبلءالعغراهاايةنفسهالمميديعطيكمولكنالقائل
بلبحهتاراليمابويقود7fاشأعمانوئيلاسمهوتدعو

صحعحةكبأتإجمه714اشالنصهذاهنائءعذراكلمة

علمهطعةترجمتالتىاليونانيةالسبمينيةالترجعةمنمأخوذة

بارنينوسمكنبيشابةشدةتعنىوالتىاألصلالعبرية

العبرىاالحمصالحنفيءعفراتعنىوالتياليونانيةكل

بتولههب6رجالتعرفلمفتاةاىءعغرالكلمةالصحعح
يقولالصددهذاJبتوالعربىاالصطالحطا
بارثينوسكمةإتفىلث3ولكلمكمهمكم

علعهالعبريةوالكلمةهءراتعنى4Nألءإشعيافيالمستعطة

كلمةاألحيانبعغىفيالععبعينيةمقرجمولاممتعوقدسابةتعنى
t32مألرلويتياتفقحتفتاةبيايصفوالكىبارثينوس

50العبريةعلمهنلكلمةترجمةاحمحهوشابةسيدةوالععبير
وليسالسبعنيةاليونانيةالقرجمةمنyكأفيالنصاقتبسفمتى
050015العبرىاألصلمن

اخطاواقدالمحافظنانالمودرنجماعةظتذللعلىءوبنا
عقيدتممنالمحانظيعليهوبنواا7fءبشعيابنصمعكواتعندما

صببخةغيبطريقةترجمالغصهذااناذقالعذراوألممالدهشكلةفي
هالسبعينيةالترجمةفي

المعجرىباجمدكاصةااالعتراضاتعلللرد

ذكرناهاانتىلالسبابالعذراوىالميالدعقيدةالعصريونرفض

1عأحكممBiblesInterbreferلمولممهعمعط
عرحم
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eااتثالنصلثاناءلجز

ىqألابعدواحدةالصعوباتهذهنتتاولjنوسنحاولاتفا

صالحنوانثىذكراتتفلعبالتناسلعمليةانفيهشكالمما

عممعهاتعمانيمكنالوالعلميةالبيولوجيةالناحيةفىلمجاب
ولكنالعلميةالناحيةمنهذاسباباإمذهتتوفرلبمبناالنجاب

علىالردبعدالنقطةهذهعلىسنجيبليعموعأبالنممعبةحدثماذا
الذىثانى11اضفاالعتإاراألحربمايتمممعكالتىالكتابعةالصعوبات

المقدسالكتابانهوالعذراوىالميالدبهيشفوالكىنالعمريقدمه

المعجزىإنميالدعلىخعددلم

الكتابفيمراوى11بالميالدالخاصمةانفصولإنتمرإخنا

ويوحغاموقسالجيلىانأيضأالننكروإنناجدامليلةدقليآلالمقدس

أعمالسفرقلهأثرالكعاالعذرأوىالميالدموضوحيذكرالم
البجمدتمااألخرفىوالرسائابودسرسائلهكلوكددالرسل

منمجموعةتوجدايأفععبابلمده5قريبامناوبعيدمنالإليههسير

العذراوىالميالدةعقبترفضوالمتحررينكاالعحالالهوتيين

كثيرونوآخرونوساباتيهوبرونروبونتماننكممسرعلي

عنماوقدافعالعقيدةبمذهتتمسلثخرمجموعةايضاتوجدولكن
المجموعةهذهراسوعلةودراسةومجرفةقوةكهاوتيتمابكل

هنTضوشكممططعطبارتكارلالسويعمرىالالهوتى

خنيتكلملمالجدبالعىبأنالخاصأالعتراضهداعلىوللرد
قيمتهمنيقللهذافإنوبالتالىؤلوقاخىفيإألالمعجزىالميإلد

المببالدمعجزةبأنالعصرينمعقمامافئفقإننانجقولواهميته
LJحبأىلليقالهذاولكنولوقامتمىفيإالتوجدالالعذراوى

صالحيتيامنوالالوأقعيةالحقيقةهذهقيمةعناألحوالهن

Y
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خمهلفللفصقالثانىءلجز

بطريقةاالنجيثنشليماللذراوىالميالدالحادنةهذهفإن

عدمصتكفيانالنصفىهعمينوحراحةورضوحوصريحةواضحة
بارتكارليقولكمااألخرىانكنابيةلالفصهفيتكرارهما

منكانإأفيعانشماعالفاقناوالقيامةماآللثتىاeباستثنا

إلمسيميسوعحياةفياهميتماكانت6مثة6حانالضيرى
األولهالكنيعمحةفيوالوعاظالرسليكررهانيجبهاماعنصراتصبح

lللسوشرلةلبامعنةفييوسنةهىأولدكاردبإت

سلكهللذىالطريهتوهوcالالهوتكليةفيأستاذاكارلوالوكلن

نقدبازلمنثومع5ايضادهilمنوالبعضكاللبعدنيعا
وهنفهلخرىالمانيةملنعدةوئبرلننمعينةفيهوتMIثرهى

لمانيافيثراساتهفيحياتهفياعاسيأرادلعباهامانهامحزا

المخيفاللحربشبحتحتللقلقةالمنزعجةالمضطربةنياl11ا

عرنئهأمثايديهمعنىدرسالفينللعصرييناخالمفته2
KهرمانوءولألثأللمNهياغرررعمالط

وبداسانونيلكنشةها91ء9همنةحنيففىلكنيسةراعياتعن

سنةفياينiuجامعاتفيللنظامىالالهوتتدوسىئفلثبعد

خعمنعةمنكثلىعلهثللتىلالهوقيةمجموهتهكتدبةفىبدانذنو

اعطلSiالعقااوالنظاسالالهوتعنمجلداوعثميين

حركةلالنيافياتامتهءاشافىبارتتزعملخركاباشعنعمنوكثر
للذىهوقيةوللناهعكرضدمثمرفةوتغةوقفتالتىدلعترفةالكيسة

قهنأثطعمحالقعىاالهترلففةالمعنميسةالقكقب
والحكوممههمالرضدلهئةللجللقرارامنوهوللنازيةضدقلعهالذى

للتحرهـلةهوتيةالكالحركةضدءشعوابحربأيضابارتقاماللنارية
االنشىلألرفعللالهوتيةتعقيعمافيتهدفاللتىالعصلةلوللحديثة
إنماتهووبهوثرثمكأهوسانأةافتهحملبعلىوتهجيده

بادصئالمععريننسبيقسلتشاببلرتانفععء55وكفعظيمسام
يعلماوب6مملععريتالععربتوتركفلثابعداتجاههف43ااألمر

نم4مرلعءالحترأمنمعجزيةبطريقةولدللناصرىيسوعنبمعلنايكب
Y1المسيحىللفكرتاريخ

w
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الثتتالفصقالثدنألجز

بأرتوكارلطألوكناباتعظاتممكلفيومنخلمةواضحةبطريقة
اآلتاتالسؤالعلىالردمواألولىالثالتةىيجاiyLهدشبأنفديع

الناهرىبسوعهوا

الممؤالهذاعلىالرداألولىالثحئةاآلناجيلحاولتشدولذلك

لصاألمروهذاالمذراوىالميالدعنبالتحدثولوقامتيوخاصة

لماخرىةكثءاشياعنكتبواالذينالجثيدالعمدكقابباقىيشغال

الجديالعيدفيايأخرىالكتبكانتفإنءلوقاyوخىعنمايكقب

فإنتابععنهتتكلممم3وبوخموحىJالفواالميالدهذاعنتتكلملم
الواضحتنالنعممادتيناألحوالمنLJحبأىينفىالالصمتهذا

الجديضالعمدكالنفإنولوقاهتىفيالعذراوىالميالدعنوالصريحتن

فانهالعذراوىالميالدقؤيدانوصريحتينواضحتينشهادتيناخايقدم
فإنولذلكالمعجزةهذهينغىاواحعنصااليقعمذللعكعمىعله

هالمسيحىااليمانمنهامااءجزيعتبرالشراوىالميالد

بشمنوتامودنئوماتصلبثمالمعجزاتوصنعالجليلفيعtثUى

ولثسغههالعحريننمنالكثبرونانكرهللذىاألمرالئالثاليومفياثموات

كييات1jننووكمالعربىللعالمفىمعروففربارتكارلانمسديدال

كارلهتعاليمراسةلىالمععمقرمىهوتUاالعدظيمانرجلمذا
دراسهكبلتماليعهمنصفحةاؤللسطيربعضاقتبامىعنىبارت

منهفانهكافيةومعرفةعميقةوثزاسةطويلوقتالىأجتضفرتثمكارب

منمواحدةصغحمةةAبقرابارتحعبهاحفحةار5هلالغاالصعم

بعديتكمولكنهU19ثيسمبرسنة10فىرتبشتفمننبنكتابته
162pDeuffiemeقtomeDogmatiqueفBarthK1

الفرنسيةالثرجهة
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الثاناءلجز

للنسمبشجرةةمثمعلىدjلlب

شفااللفصل

فيلمخكورتننللنسبائمتيةبنحقوصالعصريينقاللقد

بلىاألمرنمايةفييمبيؤديانسولوكاأrاحتى

سلعسلةوليممىيوسفهشسبسلسلةيعرانفممايوسغهبلهبلحريم

فاليوسفلبنهويعسوعيكنلمفإنذإلىيضءبنامريمفسب
انهبياقوهواجلهمنكتبتةالذىالمعفالثممجرتانهاتانابلىطصيب

عليشددولقدالمإلكىالننمملوصداودعائلةمنالناحرىيسوع
يلجديدهالعدبمنكبيرعدداألمرحذا

بلىءللقارىنظرنلنتانبنايجدراالعترلغىهذاعلىوللرد

الميالدعنكتبااللدينالوحيعينالكاتبلىانوهىهامةحقيقة

الكاتبانايضاوهماولوقامتىهماوصريحةواضحةكةنجطى91نااهر

انليةأفيتؤدياناللقنالسلسلقينهاقفىلنابزسبالنذاتكالوحيدان

مريمبوليسيوممعفللى

هذاولوقامتىيرتكبانيمكنكيفهاآلتىللالسقنسألوهنا
أالظاالخطأ

جنيفافيالفونممئالمصلعاضدادقعيماالمثمصكلةنفساثارلقد
خيكانافإذاهوالمعقرضنءالهؤعلىردهوكلنcكلفنجين

ءآباءسمابجدوالبلمريمجدلدوءابrءبأسماجدواللناإليعطى
والصغارالكبارمنمعروفةخممكلةيعالجن9sظفغلليوسفاجداد

ألنمعا13دلنسلايضاصهىومريمداودنسلمنيوسفانهىس
أواحدةعائلةحن

كهعينلأل352حما1

Y111
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بئافهالفصقللثانأءلجؤ

لوغاإنفيقوللوقاهاjذالتىالنسبشجوةعنيتكلمثم
شاملهخإلحفىهوالممميغيقحمهالذىالخالصانالنسبابضيمنن

للخليقةآبوهومaآإلىالنسببعمعجوةيصعدولدلككلهكين11

نفسمنكاناويوسغهمريمنvrاكلفنراىقبلناوبذا
مريعمنسبسجرةنفسهىيوسفنسبثممجرةفإنوبخلكمائلة11

أمهضريقداودصعائلةإلىينقسعبهيسوحألنقحلالمشكلةفإن
129ة1223متىالمواعيدوفيعهبهكنحققوبلدمريم
تيمو4س2وا742jيوv412oاءمز

28

لم4vمهإسليعاحلبيدوكلغنقدمالذىالحلهذانومع
عافلةمنفعالمريمكانتهلاألولوالسؤالاضاتاالكومنببنج

يوسفهعانلةنفسمنمريمكانتوبننجطلنثبتوكيصيوسفا
عألولالجابةلوقااوخىبعيداوقريبمنذللبنىيشرممفلعاذا
بننمافترةفىكتباولوقامتىانجيلنصولينؤااهفين

Vللكبازمعروفةحقائقيكئبخيعاكلفكانذلدوعلىمهب85و
ءالقصممينكتابةطريقةمنجداواضحاألمرءكمنيقولكماوللصغار

تالتىاألولىللكنيمسةالسلسلتينهاتنالعيباعولوفامتىفان

ئسبةجيدايعرفينكانواوربماالحياةقيدعاى111زحااصمامهابعض

التحققهالسلىصكانالذىاألثرويوسفمريم9نجيترفيالننئابةالقو
34داوابنايضاهيمابناناصرىايسوعانيبيغاانيريدانهنه
فكعفهكذللثاألمويكنلغوبنواحدةعانلةمنيوسفامريمانتبلى
نفصهالوقتوقهغراوىالميالدحقيقةعلىولوقاخىيثنعددبذن

ليمسوعالشرعأاآلبصيوسفاز

lحماه1أioهـبهييننكالحمفأLخCalvinJean

http://www.ebnmaryam.com



للثانهللفصرالثانىءلجز

ويقولبالتبنىليسوحابااصبحقديولفبأنفيعتقدبارتوثما
لطيعكنgضاراجناال3ئبعكحغاللنكحهاليونانىاالحمطالخبن

انفيهالشمكمماأتةالبيولوجىالمعنىغيررخ3بمحنىيستخدم
حقيقةالمثمعكإإفيالسلستتينبهاتنناليريداقولوقامتهإنجيلى

تروياالقصتينإنثمالصحيحموالعكسبللداودالمسيحنسب
يوسلناويقدمانةالعفراكىدبالمياسكانوتتمالمعجزىالميالدلنا

نيسوهبالتبنىظب

ابخايضاهوكانمريملبنالناحرىيمموعانيتضحمتقمما
مريمتوبطالتىائليةالرامةالقنسبةطويقصءسوابياalيوسف
ولوقامتىللكاتباثاننلحظحسنومنالتبنىطريقاوصبيوشا

سلمسلعتىراكا3اللذانهمأالعراوىالميحدقصةلناسجالاللذين

يفكرالماألقنثإلهاالتهـأالمشكلةاننبلىالواضعفمناألنساب
غيركلنتانمايعنىهذاانظارهماتماماشكاثبةوكانتقطفيما

بارتكاراليقوللهعاموكمابالنسبةتماماخحااألمرقوموجودة

وجوداوالمعجزةءالغاتتضعنلداودالممعيحنسباتفكرةبن
تماهاغائبةللفكرةهذهكلنتداودالىمسبإهاءالغايتضدتالمعتزة

يظنةليسوعيوسفتبنىفكوةبارتيوضحولكيخرهنعن
وخذقمالضبأمسئوليةيتحلىبأنليؤوحىقداألمران

2rمتىمصرارضالىاهربوامهالصبأ

للوحأهذأطربتوص4ليوسفلللهقبلمنوحيايعتبراألمرهذا

àصبحبانطقلالعنايةمسئوليةعاتقهعلىيوسفيأخذبأناآلمر
لللهبهاوحىللذىالخاصاالعالنهخاعلىءوبنابالتبنهلهابا

ا3rصسيةالفرنللطبعة
طكعهعممم

9Aألة
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العانالفصلالثانىءلجز

بيذاهـاصمبحالداوديةالعاعلةسلسلةفييوعتائهليوسف
دألشبولسيقولهانيريدماهذااليسإلداودابناالتبفى
ء2اروصةافجصدجمةمنداودقسلمنصارالدىامنه

كلفتجينالفرنممىالمصعنحبنبسيطاختالفيوجدانهوهح
لعائلةالمسيحنسبخممكلةعلىبارتكلرلالمموشرىالالهوقىوبن
وعالواحدةعائلةصويوسفمريمبأنيعتقداألوكأنàداو
فيممصوحمريمنسبسلسلةنفسماههيوشانسبسلسلةفإنذلد
ليمسوعابااصمبحسفيبانفيظنالثانياماوà1عانلةصبذن

الخاصالوحىهذاجبهيصاللهخاصوحىطريقوصبالتبنى

بينمماالبمسيطاالختالفهذاكابالرغمليمسوعابيوسفيصبح
كلالهمابعلبموقدةراوىالعالميالدبعقيدةنابتاماناايؤمنانافإن
حةارمUjضموبوو

يسجعنولوقامتىبنالنعممببلثممجرةبالنسبةاخيرةمححظة

حريمنممعببواضعةبطريقةواليرانيوسنفنسببشجرةسلصلةلنا
àلننااليعطىالقديمالعيانفيطبيعياامراكاناألمرهذاألنلد
فييذكرنالالتىوالنساJSالذالتمسلسلإالالنسعباشجارفي

معمنحدثتالتىالقصصاهميةلعسببيذكرنولوقاخىسلسلتى

هالنسببلشجرةبالنسبةألهميتشوليس

يةاللبدتبالصخدصالعتريضIعنىاردإب

ينطبيعيةبطريقولدالمسيعاننظريةنيؤيالذيئقال
غيرترجمةوعليهخاطيمنهومعلىبنيتمراوىالميمدعقيدة

iliا62حىابارتلدانغسنظر
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للثلهالفصلللثاثأءلجز

ةي7ننهسهالسيديعطيكمولكنللقاكلالكنابيللنصحمحيحة
714اشأعمانوئيلاسمهوتدسابناومالدتحبلءالعراها

كلمةكرالي0yleإلسحاالقعيمالعبرىالنصانصحيم
ثمعلبةسعدةتعنىالتىالعبريةعلمهولكنبارثينوسءعذرا

بلهشابةسيدةالعبريةعلترجبمالذىانايضاصحيح
ترجمةوهىالسبعينيةللترجمةهيبارنينوسبالكلمةاليونانية

الترجماتفيكثيروناتبعفقداألساسهذوعليلغوياصحيحةغير
وتلدتحبلءللعفراها550يقولوا1نوبدلالعبريةالنسخةالحديثة

الزجمةوحقيتحبلالشابةللسيدةهاiنيقو5550ابنا

توظكلوالبروتممعتانتكالكانولبترجضماقامالتيالحديثةئيةالممعه
آلهمأللأللللسبدةهاايضاهىتقونا319سنةق

احسنهبنسكمتفسيرفيوكعاقيلالشابة

ةالعبرانبهفإنءعذراوليستسابةسيدةهىCabلكلمةتوجمة

هىءفوجالتلمالتىءالعفرابيصفوالكىاخرىكلمةيستعممهن
اهثكلةبتولللعربيقالكلمةاوحyأيسوهىبتونهكلمة

خطأعلىهذهعقيدتبمالذراوبالميالدالمتممعكينبنىفلىصحيع
رلوىأيالداليوجدوبالتالىللترجمةق

اآلتىذلدصويتغعلنائابتةبلعةحقيقةللعراوىالممالدبن

ليممىاليتولكعا714ءاثعحعيابنا

جمالدلامحاامةمحلطنم11

فالهوonمجللرريةاللنرجعةتنظرييضا
yاصللفرنمميةبقلغةشانجيلتفعمرyه
1922LVoLكثمطاقامطك

شههثيع

أ5lحى2مجلدبنرتكارلرلجعت

أل83
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الثانىالفصلالثانىءلجز

متىألنصحيحالقولوهذاالثحرحونكنهالميإلدقصةمصدرهو
ءبثمحعيابلىفيرجعغيررأقعيةقصةبمايؤلفلكىهادةعناليبحث

عنحماولكن14مماشالنصبمذاويدعحاروايتهيثبتلمكى

حاوالالعراوىالميحدأىالواقعيةللحقيقةهذهامابمنفمسهمتىوجد
النبواتمنبنصالحقيقيةالظاهرةهذهئعرحاوطفممحير

فلسطبنفياألوليالكنيسةبلىبنجيلهكلفخىانبهالمسلبمومن
تاريخكلينتظرواقلموالييودداليمناكلبيتياكنيسةبلىاى

ظموريعؤقعونكانوابلللطبيعةفامقامسياالمتتوعةالمخعكفةانتظارات

هiمريمنت5لماهفقولطبيحيةبطريقةكانسانووالدفالمسيا
القدسالروححنحبلىوجدتيجتمعاانقبلليوسفمخطوبة
وبالرغمهداليسالفعفىجداغريبابلجحيدايصبوولامتى
اهعتلماكتبالتىاألولىالكنيممعةانصوبالركماألصهذاابةشحن

خةخرجتالذئالييودىبالفكركبيراتأثيراأثرةكانتاإلنجيل

حقيقةألناالحعراوىالميالدقصةضىيكتبكلههذامنبالر

وحدؤثياصحتامنحنكد

تعنيعلفهأنصحيعحعالهاليجبلخرامرهنان2
نتساعلوهنارجالتعوفلمءعذراتعنىوبارنينوسشابةسيدة
رجالأرةبالضييعرفتنحدسابةسيدةكلانلنايثبتانيستطيحهن

لمالتىالفتاةهيءالعذرابأن55التحفظمعالقولنيأنهفمع
وعرف42التكوينسبفريقصدهالذىبالمعنىرجالفق

كلطبأنالقولاليمكنفإنهقايننوولدتفحبلتاموافءحواآدم
بأنبالتثيدنجيبانننافاالرنجالعرفتمنهىشابةسيدة

yرجاعرفنيماتاهـض
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الثهمىللغضلللثانهلجز

3yفيأخستعملةعلمهحكمةأنىعننمفسييةاتفقنتد

معضمانعلى5ءعراوليستصمابةسيددتعنىtةلءيشعيا

وهدفماالجطةهذدـضتاحانعلىأتفقتخكمإلماحقةاألغلبيةبل
ءبلشعياكأنى55ءيةالمميدنفسهيعطيخمولكنآيةظمةهي

والمعجزةآيةسيصنعبينكممعجزةسيعملالمميدبنيخولنلنبى
طبيعىغيرائهانجناوسعالدسمحبلءعراشابةسيدةانهى

هفصدفينفعههوالعملهذاسيعملالذىهوشنهسهللممحيدولكن

سلطانهذايملدالذىفصالمصدروهوللعاملهواللهادابمومااآلية
نورفكاننورليكناللهوقالفيكونكنءاشيايقوكبآن

إةيمأةهكرين

اخرىحعؤباتوبعسببسابقاالمذكيرةلصعوباتهذةبسبمب

فانبعضلنطثيعىبالميالدالالهوتينبعضنادىوالهوتعةتفمعميرية

مذهعلىموافقتيمعدموضوحبمراحةاعلنواهوتمفىالcهؤالءمن
بياونادىبرسنفستقريباتبنيفقداآلالبعضاولcالعكيدة

المعاصراالنجيزىالكانبهءهؤالبئومنمباثمرتكيبخريقولكن

مهمقصعتىخظرةنلقىانالممنiLلناويعدوةبارفىوتيم
ومعروفامقروعااصبحباركلىانماحنصوالمشكنةaهألبخصوص

الهفواوىالميائدورخوحبصمرلحةيرفضقالنىبارووليممعرفي
وهذاالنبيعىالميعديفضلبأنهولوقايشعرنالمتىثمرحهفيولكن

عنفكرةلغايبطيفصA250المتيثعمرحهفيواضع
هوالروحنبيعتقدونخاليصدالقدسللروحاليمودىالمفهوم
وهويقولونهبماءاألنبيايلممالذىوهوالحقشناسيعلمالذئ
انيستطيعالذىالوحيداقشخصهوؤيسوعفمهعنيكلمناالدى

يخضوقاظاسجمانبذتخمفىاتوقتكانمجيئهفقبلاللهيتهماناص

IDA
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أاللمافاللفعللعزللثاش

هاللههومنعرففايممعوعألنالتكيدوقتفيواآلناهااللههومن
أيخعايعطىفالروح9ت14يواآلبراىخقدرةتي

شرحشمتفاعلةصيرةلعيناتخهنولكىانحياةيعطىعويممباةالحب
إظيعطىوفشوقاالنجيلهشرحفيكقبهمالنقوأالمشكلةلمدهىعار

غعوتثحخعهالتىواألسبابراوكط1iالميالدويداتتىاألشاب

العذراوىالميالديؤيدانسعبفىيركأ

نبتان3685اقا11625yoمتىإطا

هللعذراوىالميالدحرغيا

اللعايةيكونانيجبفرتمدثممخصالمسينط2

ةنوممهفريداص

ضيىوى1هفر11الميالديقبلالاجلمنالتيمبابااما

همريبماىإونيمىيوسفلىتؤدىامتيللنسبعاثعخذا
aةlسهئنىم12ليسوعكأبيومحفجمري

6Y4يو

3Iمراوى11الميالذعنشيئاكريالالجديدللعمدباقىإن

أنوبعدمتىنجيلفيللروحاليهودىالمفهومباركلىسدانوبعد
يجضاوىلعإةالميعدترفضالتىواألسبابتويدالتىاألسباتدع

حرفيةإريقةبالعغراوىالميالدقحعةنأخذلملوينتجفماذاةبالتول

معاتعغلعواملفالثة4هنايمكولاليمودعندثعمافعقوليوجد
بأئهاليمودخعقولقعدالله9i9حاألمماألبطفلأىلوألدة

الجديدالعىغصجىبأنويحتملالروحنبدطفلىى1بولaاننيال
بأتتعلمناانافهشبريةبطريقةهراوىالميالدعنتتكممانتى
صالدهفيلىبكانالقدسللروحفإنبدثرىابلمسيحدغ9ونوحتى

الطريقيمعطكمناكىالنيايةفيباركلىويترلىوتاحمةخريدةبصرأيحتة
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للئاشللفحملللحانىءلجز

عديمفيبإركليموقغهوضوحعديمنظوهناايفضلمالدى
العقيدةهذهيخصوصوحريحاواضحاقرارااتخاذه

الأبارتكلرلموقفوينباركليموقفبنالفرقنرىوهنا
الميالدقبولخاطلمبيالمسيحأأإليمانحلالسزالهذايسألفبارت

لالنسعانيكونانيجهيغدفيقولشرحهبارتويولصلالعراوى

األمرهذاولكنالعراوىبالميالداالعتقاددونصحيحبيمان
ألحدذاقهيطنانللربارادفإذاخمميئعوعلىاللهعلىيتوقف

االيمالطيملداالنسانهذافإنالمعمعيحيمعوحببمعريعرفهوان
هذلولكنالمنظورةالكنيسةخارجكانولوحتيالصحيعالمسيحى
تعليماللعراوىالميكعقيدةمنتجحلانالحريةللكنيسةاناليعنى

معنأجيداتدرلفالخنعسةstاقر1وءضعفاالناسءاهوامعيتفق
التسمحفصعتبتهاعلىكحارسالعقيدةهذهوضعتغدماعملتهما
عجكعليللعتبةهذهيعيروانللحقاهثلنفسهعىفيàنألحljذ

يخاطرالحقهذالنفسهيدعىالذىوانحروسةبأنايعرفاندون

هدهلقبولمنالمةتدعو11نبلىفواجبماعظيمةمخاطرةبنفيمحه

3يبياوااليمانالعقيدة

فصالصقيدةهبيللتعليمممممئوليةالكنيسةبارتيحطهاوبض
الميحدعقيدةملكوبالباستمراريعلنانيجنبالذىالحارس

العقيدةههعتيخصفيماصقغهبنايضاشاسغوالغرقالعغراوى

4هyالبقا52ا6امتلنجييركلىوليمتشعيرراجع11
المجليفمةiالطبعة
Yllصفحةلكالهللغكورالمجلدنفسبارتكارلانظر

فرفمعى

اة6665صفحةهالمئكورلالمجلدئغسبيرتكارللنظرل

البندىللنصا

آأل
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للثانىللفحمللفماللجر

للبحمئلجنةكنتربرىاساقغةعنفقدكنتربرىكنيعموموقفط
توقدمحرسنالربخعماللجنوكانتالمسيحببةالعقاثدبعضفي
بتجاهننعلىيحتوىالذىتقريرهاY1qسنةفياللجنةهذه

الكلمةعبارةفييروناللجنةهذهءاعضامنكثيرينإنا
ءبهويعترفينالعغراوىايدبالمارتباطاجسمداارح

حدثتقدتاربشيةعمليةالتجسدفيراوافقداآلخييناها2
قدمتهماكماالكنيسةمناالقجاهانهذانقبلتقد5ءيعيةطببعنريقة

1االجغقز

المفممرينمنكعيردعكدموجوداناالتجاهنهذينانونعحظ

تركيمانسلطانمافيyوالكنيسةحقمنليسانهومعوللالهوتبت
الكنيممداناليريدنفسهوبارتالعقيدةهذهرفضاوقبولعلىاحدا
مدهعىتعلنانواجبيامنولكنرفضماأوقبولماعلىالمؤميننتوض

برونراصلينتقدفموجمنهالسببوليذابوضوحالحقيقة
BRUNNERBولقدالعذراوىدالميكضدكتابامقمعهيتفقوال

حبرديافنفممعألايضاسميطرتالتىألملyبخيبةاخميب

غدماولكغعظيواهتمامبثمغفبرونركتبالتالمفيغدماب
مسالةفيعقيعتصهعنبرونرتباليتكلمالذىالفمعلبلىوحال
كمافاثدةباللهبالنسبةفجأةءنميكلحمبح3العذراوتزالميالد

سابماقرأدماكلهممحقدكالو

العذراوىالميالفىلمشكةبارتكارلضمومعلينظرةلنلقواآلن

صفحةلوقاانجيلكاطمممسملطعميرتغراجع11
172صاعالهالمفكورالمجلدتقسباهـتطرلانجعكأ

اهه
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الثاناللغعلللثثمىءلجز

للذينبيعترضلذىjJjاألاالعتراضحلعلىذلدوسيساعدنا

اآلنلىمعلقاتركناهالذىاألعتراضوهوةالعقيددهذهيرفختب

خارقماصكلباتافغاهـترفضالمتحهرينجماعةينجوابهدون

ءريبصحتههنءالقثاوتحليلهاوتفسيرهاليعكنهاوكلللطبيعة

التكداوتحليلمانأليظاهرةالعراوىالميإلدانوبماعلمية

موالذكرىالحاملغيأبألنقبولماثيمكنفالعلميةبطريقةخما

حلياهاألحونلمنLJحبأىاليعنبيولوجيةالةإستح

اوالتجسدعمليةبنفيقولاألعتراضهذاعلىبارتيجيب

ارضنأوفيعالمنافيفعلحدنتواقعيةحقيقةالحراوىالميالد

بأنالقافلنقولبشدةويرفضاإلنجيلينلنايصفاالتىبالطريقة

لناخلفتيااممعاطيرإالهىمااثعذراوىبالمياذانتاحعةالنحعوص

بارتويعتقداخرىودياناتولليونانيةوالمحمريةالبوذيةالديانات

كلتخملفهغراوى11الميالدعنتتكلمالتىبيةالالغمولبأن
يخمالفانوبتجاهمامصعرهاألنالقديمةاآلساطيرهذهصاالختالف

وقبولهتحليلإمكانيةببخصوامااألساطيرهذهتاماشابت

هثلمثلماالعذراوىالميالدعقيدةبنفيقولعلمياالعقيدةهذه

وعلميةمنطقمةصليةحقائقوليستروحيةحقانقكلياهذه94الوحى

العقلىالثمرحهذاطريقوصوخطقياعمياثرحأنشرحهااقإمكاننافي
ضائقهذهبلهاننابأذونقبلطنفمعاانيمكنناوالعلمىوالمنطقى

فقظباإليماننقبلماروحية

الميالدعقيدةعلياجمنىالتىاألسسهنكأساسبارتاتخذولقد

المولودنقولوانتىاليمان10قانونصالثانيةالجملةالعذراوى

صالدبأنيعنىءخرامنالمولJأنقولفهذاهءالعرامن

ثخرهطفلاىميالدوجزنياشكليااخبناتخعالفبطريقةتصيسوع
وولدطاكلممطفالكانفقدخاال6أكطyيولدكحاانهJإ
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اافدنالفمحلللثالءلحز

كلنفقدهذاوعلىءالعغرامريماههودولقمجسدهن
صليراميالدهوكانهعنىمننسانكلمةتحطهمابنخمانا

تىبثتمالصحيحالبثصرىالميالدهذاانغىصحيحابثصريا
االتحادوغيابوامراةرجلبينسلبتىجنممياجتماع
إدصايميعزنوعهمنالغويدالميالدمذافيالجنعمى

يعتبرسأالميالدهذافإنخرصالدثلصعيسبالمعميح
ءالبشريةجديدةوبدايةالطبيحةلقواننكعمرالللهاسرارص

هوالذىالمسيحعيممسادماج3وادخالايضايعنيءراهاتوميالده
برهانألناآلنععمةالمعجةsهانفعالبثمرىالوجودفينغسهالله
امنYهيكماهكذاونقبلتفممانيجبانماyإوجودهارةضييعلى
عالمنابلىالمعلنهذادخوليكينانيجبولذلدالملهلناتعلنآية

ءوتميزتفردهخاصةطهيقةنهتكونانيجباآلخريندخولطمخعلغاص

الهخولهàفيدهتفلىالتىالخاصعةالطريقةوهذهسبقوهالذيغكلص

اونعرحيااليمكنبطريقةء1ضرمنيولدالمعلنالمسيحانعالمناهى
الذىاللههوءعفراالمولودص9نبيولوجيةاوعلميةبظريقةماف

قبلةعليهكانظذماولكنهرضنعيعاطفالاصبومعبتهحريتهمذفي
الطبيعةئواميسزالعتماالذىLr14miءالفرايصبظنفييوجدان

حنالمسيولدالسلطاناوبضالعكمموليسامروفىعلهخاضعة
آلتىIلسؤاك10هواآلنفرضانغصهيفرخالذىوالسؤللزالعذرا

بدونيسوعولدوهلظجنممىاجتماعبدونالمسيعولداu3ا
بمذهيسوعولدوطأ2خطيةالجنسألنوامواةرجلبئجنممميةعحقة

8األصعليةالخطيةمنيصلكىجننمعيةعحةدمنألمعجزيةللطريقة

يقولهماوانخمليةليسذاتهحدفيالجنسانبارتفصفي

امنئبىحبلتوبالخطيةهرتباالثمهانذاهه1oأ3رحز

هىسابباافكيراالمجلدىنفبدرتخلىلبمرااأ
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الثانللغصلللثدنىءلجز

للوسطاالعصهرفحتىذالجنسبدانةاألحوللمنحالبإىيعنىال

تميلكانماوالتىتكبيرةقيمةالعدراويةفيترىكانتالعىلكاثوليكية

كانفإذاخطيةالجنمعىبأنقطتعلنلبمللجنسالخطيةنسبيلى
خطيةللجغسألنفنيسالبنعرىتكوينهفيللجنسحينغيريسوع
فليعياافسدقهإلخطيةألنولكنتطبيعيةءأخيامنفيهمامعبت

االنسانألنولكنتهyوهنذخاحفااالنساناصبحالجنسيسبب
فالحياةلكوبàوالتمرالعصيانفيويعينمىخاطىءدتهوالخد

1بالخطيةمرتبطةهىبلخطيةليستالجنسية

يعموعولدطاوهوسألناهانسبقالذىللسؤالنأتىوهنا
منمولودلرةبناألصليةالخطيةهنيحررلكىمحجزيةططريقة

1انهإالءعرامنمولودانهمعيمموعانلناتبينعذرا
لعنةعليهحلتجسدفينقولانيمكنبلةاجعمادناضلj9خلنا

فيالذىفمو5اجلنامنخطيةجعلنفسهالجسدهذاأنجةندهالخطية

3روتاجلنامنخظيةالنيابىموتهفيخطيهيعرفلمالعلميةحياف
وللنيابةالتضامنقانهنطريئشاالنمسانانوصحعح2ا5كو3

الئصامنوبيذاآدمظطتهصم3آمعبتضاخهمسئوألصبح
كهاالختيارفيلهحرقي1ynعبدالنممماتماص

قىجديداآخرشينالناتعلنءعغرامنمولودعبارةهـلكن

الخطةلعنةتحتجسدناةممكلجسدفيخلناشخصوجودلنامعلق

بحريةيتمتعفانولذللءلللهألنهللخطيةنفعمحهيسلمللكنه
حريةالمعلفيهحلتثهOMلعأحمأعلدكأالختيار

يولثهمراالختيافىله

النصivvVصبارتكالمنالمجلدنضعىراجعاأ
بلفزنعى

الgا
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الثانىالفصلانثائىحءلجر

ءعذرإمزدي5تدالمسيحمأناسلولويقولاغراضوهناك
الساقطةبالبشريةووثيقاهباثمزاارتباطاممرتبفبعهاةمعجزيةوبطريقة

ألتهوقانونىصحيبمالكهذابأقيجيبوبارتهريمثمهبمععبب
األموولكنطفييخعمتوكةايضاهىبلالخطيةهنتضالمالعذراوية

منمولود5عبارةانبالناصيخيباناليجبانهوهوجداالممم
ايضاوباالطبيعةقوانفىكعمرتفيياجعيدةبداتةلناتعننءعرا

ييصوعكاقفإنسابقاإليهاشرئاالذىالتضامنطبيعةتغيرت
ولدانهإنىذلدفيالفضليرجعفالخطيةنبدطاهراالمسيح
فياألساعمئالعمببهوكرىالذالالعايخابوانىصىاببددن
الممعيدعصمةقوالجوهرىاألساسىللسمبانبلالخطيةمنهحلى
العراوىالميالدمعجزةفلنجسداصارالكلمةابئالخطيةمن
اكاصللطبيعةخارقاحدناانبلىيشرالذىاثونصرإالهىما

المعجرةوليممتكاالكسر8هيليستفالمعبزةحدثقدلقؤانينا

واسثأاهمءثمىإلىتثعميرإشارةاوةهىبلالجوهفىهى
عجزةالىفلنغظواذهاننافيواضحااألصيكينولكي505واعظم

المفلوجهذاءثمعفاغإن11ا2أموقسالمفلؤجءشقا
عظمةكثواخرىحقيقةعلىيحلالذىاثوثمربصابةكانجصديا
الخطاياضرانوهىوأهمية

الكتيسةفيالمعلمينهانأعطغابقداحبلىبارتهـمممعير
عامأليوجدبأفاليععغىءعذرامنلودموعبارةانصالقديمة
سالمكالكنابفإنالخطيةجمطهاالنقصارعلىيسوع1ساعدفني

لناتظصعاثاالهوماهراو11الميالدأنفنايااليماتوقانون
هوقداسشهطالرتهقالسببوليسالمصيعطمارة

ايصاعالهالمفكيرالمجنبففعىبارتكارلكتلبراجهأنا

ا2
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ببثاحهلبغضملإهرفئئتهأ

كنههولالمشكلةنفمىاثإرواكلغناضدادانوجثيوبابعكر
طاهراكان3يصوبأدقبالقولءهؤالاعتوضفلقداخرىبطريقة

يرفكالفرنمعىوالمصنحمدنمبغيررعماوفقطامهولد4iأل
منمعصومالمسيعبأننقولالنمحنبالقوالالكالمهذا
ذيiاتحابعونأمهمنولدâ4اصيفةرعدوىعيبكل

نإلحضالجوابهذاومن15القحسانووحمنقدسألنهولكن
قداسةبأنيعتقدفكالهعاكلفنمعبارتاتفاق
تالجمصثياألبغيابهناوالعراوىالميالدمنقأتلمسمعوح

مدرهافداخلهحةنغسهيمبموعمننابعةالقعاسةهذهولكن
فيلمجعىنقصاوفنىملlعأبيوجدثالجسدآصارالكلمةال

التهالظروففالالخطيةيتجنبكانطريقمعاصيسوحتكوين
بانجاببيختصفيحاالطبيعىتكوينوالبهاجمرنجيهأوجد

هذهبلوقديصمابارايمموعيكونانعليعطننه6الجسدى
ومؤئراتبراهينإالكانتماالبيولوجىالتكوينوهذأالظروف

والمعلنالدالالموإلىهوماالذراوejالفقعاستهاظمرت
الفانىدماuilع

طهمريملمشكةبارتيتعرضالعراويةعنالكالممجالطJو
3وعذراويتياهمعتماقدتبسبعتيعموعامننأللكىمريماللهانجتار

اصاتكىلكتىالسببدةهذهالختياراللهدفعالذىبأنيعتقدهلك
عمانوئيلهاووصمئولمةمأالعظيمةالمسنولية5ىهتحملولكعالميموع

هأاللهلدىضبولةالبتوليةاوالعفراويةألناوءادفيألنياهو

النهنعمةدمجدهوالممةهلضالفتاةهذهالختببارالوحيداألساس

ءالعراالفتاةهذهاللهاختارفقطولمذاالونوحريتهومحبته

الحصولهفيسببايكوانمنابحدهووللتبعكليسوعامنتكيلكى

مصلألمجقطقاغكءمعقآه

Iحىالمعبرللفاهـمخ5اما
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للثعاالغصللثباءلجر

الكنيسةبليهوصلتالذىالتطوفمنبارتويحذرنااللهةنحمطى

الباباوالنافدةمحلكانتمريءالعذرااقرهlاعتبقثوليكيةال

يهسقطتالذىالمسقوطمنحفظتألنمااللهاهاملمفتوح
اوبابكليةالبشفييوجدالبأنمعتقدوبارتكالالبشرمة

الطبيعةفكلالعالمبلىالدخولصريقياشإللهستطاعاكافذة
الكتابيقودطكعاألنهالخطيةبسبببالمطعليمامحكومالبثمريةة

والليممراصاليحملمنليممىعاوفمسدوازاغواالجميع
هذهندحJءادمتثنايمكنوالء312دوميه555واحد

عينهالحكمتحتكانتمويماومعيسوحشخصإالالحكم
الماللىليايقولكماشعليماانعمخدمحبتهفرطفياللهانإال
االخقيارهذافإنYAاعليماالمنعمايعاعليكاسالما
فاختيا5عليمااللهمنانعامنععةإالهوماليممعواماتكينيأن
خطيةنبدكانتألنمااوالذاتأوبوهاقداستماعليصنياليسلماالله

شعمتههوالماختيارهسبببلالحظيمالثمسفهفااستحتتحولذلل

امامفالبثصريةكلهاالبثصريةخلمدثخاءوالعذرابهومحبته
تسثانبخماوكلخالقسماطاناىوبدمنارادةوبالةقوبالالله
موقفطكلنهكذالمايقدمماتقبلانهوبحملهققهيمأن
طبيعىالستعداداوقداستمانتيجةنبلىيكنلمفاختيارهايمص
ماوهوبالمسيححبلكماصجزيةبطريقةبماحبلألنهاىغيما

اختيارهاكانبل1دنسبالالحبلالكنئوليكيةالفنيسةتمعمميهة

بافتعنهالروملنيةالكئبسةتعلعهاكعاثنسبالالحبلعقيدةك1
الخطيمةوصممةمنمعصيعةعكةبطربيسوعحبلتالعوحععامرفيعس

هذهعبحتولقدلقةالطبنفسبياحبلليضامريهبلاثصلية
بيوسباابااصدرانبعدكاثوليكى11االيمانقواعدمنقاعدةالعقيدة
فهذابلباويةبالعصمةخاصمنشعرهاAolديسبوفياتاسع
نمعمةطريقاهننليةاألالخطيةوصمعةمنفجتمريبانيقروالمنشير

معجزيةبطريقةيسوعحبلتقدمريمانحيثبيوسالباباخنفلقدخاصة

تيجببيتمفذىبمايتفذىيحثععثيافييعيممىويسوعيسوعامالكونياء
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الثاكالبصلائثامىءفجز

aiبأنقللانبمذانريدوالءأدتهوااللهحريةعلتوقفا

ألنلالمالكلمايقولالتيفىاللهعندمريممكلنةمناآلحوال
عندمريموجدتياللتىللنعمةهدهانصحيحاللهغدنعمةوجعت
كانتمريمبأنالتنفىالنعمةهذهولكنiJ1صهبةإالهيماالله

تطويبضىبعدفيمامعتكونالتىاقديسةاالفاضلةءالعرا

الوقاتطونجىلألجيالجميعاآلنمنذفموذاطمااألجيال
مؤسسايكنلمليمعرعاماتكينلكيلمااللهياراختانعلىء8

يختاروعنحماوحريقهلللهمحبةمهلجاطيارتهاعلىاوقداستماعلى
اغمنأقوىاضمناالختيارهذافإنمحبثهعلىءبنابنممماناللله

هيالتىواعمالهوفضائلهسنهقداأنعماسعلىاالنمسانهفايختار
يختارعندمواها5بهاوفيماالضعانذلدعليوcثابتةوغرضصعة

411IIYللهالمحبةهذهضمعتظلاالنسأنالضمحبتهاساسعليناسن
بلالاميناوسيظقامنوهووامانتهاللهعلىمؤسسةآلنمااألبد
هامانتهينكوانيممكنوالاألبد

العذراوىبالميدديختصحفيمابارتضصمابلىاآلنولنرجع
هخاألولطءالجزعاولي5ءعذرامولودصعبارةثعرحفبعد
الروحبغالقدسللروحمنبوحبلالقائلااليمانقانين

ءهؤالقعسiحوايناباألقانيمضلشهاللهألننفسهاللههو
واحدهبلهاالM4اثانيمالثمة

بأثيلحصالتىلللعنهوفناثصليةللخعليةمنايضامعحومةصتكونأن
ونفسلللعنةسنفلعومتهممنليسوعلوصملتواالنسلهوبكل

كالصليهخطيمنأكلوخقيةطاهرةحوحيطبيعةتكهنفلكىللوصمه
معصومببهابطرضةويخبلألصلية1للخطيةايضامنهىنخلتىحثمانالبد
ءوجنسهنيبألحقتللتاالصنيةللخطيههذهمن

للخامسالمجلدللكبهتثمهفيرهالمفللفرنسيةائوموعةينظر
Conهمفعانعئقحت
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للالئنئالفصلىالثثنئيلجز

مريمعحلالقدسحsfJiالثالوثمنالثالثفاألقنوم
فيالصيرهنبارتويحفر5رحامريمصارتاللهوبقوةءالغذرا
األساطيرويفىالمفراوىالمسيمحميحردبقشابتاوتوافقوجود
األخيزةهذهألنألتاريمخاخرىعذرلويةمواليدشمئحدثالتى
التيالعنكبوتطخبمنسوجةواساطيربشريةنجياحتإالهىم

منليسانهعلىأيضأبثعمدةكدوفي6ينسانبايكتعمياناليجن
ألنههوموضوعهاألنالقصةهذهطOLOGISعباسطرةحقنا

إلحامقأوحملاصاللهداموما5لصحقماصالمحوهونفسه
البيولوجيةاوإلطبيعيةالعواملىعننبحعماأنحقنامنفليممى

حلولاإللىالتدظالتدظاصففىcالمعجزةهميدتهالتى
علبنابلبعقولنانفهمماانالببعكنءاشيابقوتهمويبمحملوحJا
بارتبأنواغفدالسيدلنايصحهالذىبااليصاننقبلياان

الغفراوالميالدانحقيقةعلىيشعدمأغالحوابكلصيب

روحية1أثمميااتالمعجزههذكلاألمولتمنالمسيعوقيامه
التمسكيريدونالالمتحررينألنعئولنابنفممماانييكنوال

الحملبةهذهو5علميامنهوالتثدوتحليلهارهاختةجصنبماإال

وحبلباءالححراخريمعلىالقدسألروححلولعطية
همماعلميامنياوالتثداخعبهارهانيالءأشيابقوته

العظيمةاكنشافاتهفيالعلمتقدموهممأLمعامامخايبىدقةجمأنت
بروخهإالوحياتاللىتفممأنيعكنوالروحيةالخقافقهذهآلن

القدس

القدسالروححلولومابخاصآخرخطرمننبارتومحفزنا
يحالالقدستمالرالتجسدععليةتتملكيءذرااامريمعلى
الكقابعةالنصوص355الوقا55ظللالعلىوقوةكليد
اإللصالقدخلوعنالحغراوثالميالدبضتفكليمالتىالجديدالعبدفي

اآلنه
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المفأبلعحملالثائيءلبز

ضعسزواصعنبجيدإكقريبمنالتثععيرالموضوعهذاىبخمصو
كلينارفضافضفيأنإالالتستحقالفكرةفمذهومريماللهبن

كعثمميقوليسثخالهتيعملفاللهوثنيةفكرةألنماوجزئيا

منعيزلناليثوالكنيممةالجديددالعانالوضوحوالواخعح
القهكانتبمريملفقدسالروحعحةانبلىبعيدهناوقريبه
نكب555المقدسإلزواجخلالقديمةاألساطيرطريقةعلىزواج
عموعليابهوقدس113والكبأنعلمجادممعيحىالهوتياىاليوجد
تعنىمبالقوحي11منبهحبلفعبارةءالمفهومخذابعسب
وليسكخالقاالصابطريقتهتعخلولكنهفعالتعخلاللهبأن

القدشالروحمنبيودوجياولدالمسيعilنfiا4Lالبيولوجيةبالطريقة
وليسنفسهلللهروجنجئقايضاتعنىالقدسالووحصبهحبل

ريقةوبأى4T5انسأناىوليسaالذهوآخوروحاى
هالعملبيقامكلنت

واصرارصبنعمدةودافعتمعمكبارتكأرلانحيتحسبقمما
التىالكابيةمالنصهأنمقبالزغفإنهالفراوالميددعقمدة

إالكثلنقاشفيضوعوهيجداقليلةالعذراوىالميالدصتتكلم
اسطؤرةاعتبارهإليمكىشهلدربخةجداهامامرالعذراوىالميعدان
بخفموصولوقاحتىبجيأللنايقعمهالذىالثمرحكيىشرحقبولاو
اآلمرهذا

تءرالخطيغايةوفيجداهامنيمريننجدالمسيعحياةففى
عالمنالىالممعيعدخلابضضحياتهبدقانعذراوىالميالدوهما

حراإنسمانأىصددصوجزئياكلياتامااختمزفاتتنفةبطريقة

معنااللهتفسرهالذىعمانوئيلاصبعهذاالعذراوىفبميالده

inراجمتUالفرنموياالنصصالمجلدمننفسبارت

انيتبا
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العابئالغصلالثلنئءلجز

ومرئيةمحسوسةطموسةبطريقةمحناحاخراcعالمغافيحاضنرا

أليدينمعابعنجمممدااللهصارسدأوعمالفعالصارالكلمةان

القيامةثحافيوطم11الثانىاألمراماتراهانوألعينفاعكصعهان
حلدثانهنانقولفقطحينهفيعنهنقكلمأنانفرصةنناستكينالذى

يفوقحثحcالمسيعحياةاألمرنيايةفيكعلامذىالقيامة

ويالرغم5علميقببولهاوتفمسيهيمكنوالمرىبتفثلكلايضا
لمايقعمالمقدسالكتابفإناحلميةاتاالحتم519هذمن

طاايقدمكماطبيعيمةغيربطريقةءعذرامنامواوثالمسمح
بعقولفاطفاوئمرحمايحنالبطريقةاألمواتمنمقاماالممعيح
معجزيةبطزيقةاألرضيةالمسيعحياةبداتفعذاللبنمرية
كلخطيةمتمعجزيةبطريقةبالقيامةأيغمأإألرضمنوانتممت

يحترم4اعووسيدهاالطبيعةربألتالطبيعمةالعوانق
ومنفذةلهخاضعةامنIeالقواننهذهواححعUAقوانينها
تكعمرالطبيعةقوانفىاننرىكنابذااذنجمبفالءألوامره

ذلكوعلىوالثيامالمعذراوىالمععدالحادئينهذينفي

كأساطرالحادثننهذيناعبهاراألحوالمنلuبأىحقنامنفليس

حقيقةلجابنوآخرمنبولتمانبىودلفطكمافئا

التىالقيامةوحقيقةالمسميعحياةبماأتبللتىالعذراوىالميحد
انكارهمااليعكننهامعحقيقتانهماالمسيححياةضاأيبماتختم
بيمانغاضعفياربفأعنبااليمانإالقبوليماايخماهعكنوال

tAة
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لآللثا

وضباضولزبمرع

يممحوحلميالدتاريغصنبحثانالسابقةالفصولفيحاولنالقد
ذلدوبعدولثالمبقبذ5وسنة4سنةبينفيماولدبأفوعرفنا

مريمابنمرىالغايمموعانرايناىالعراالميالدلمشكلةتعرخعنا
الكلمةوهذاجسداصارالكلمةاللهابنالمسيمعيعمحوعهلى

اللهاللقوىهمرهوعظعمهuابذنفسهاللالهوجعداصارالذى
ميكهوالحذرلوىالميالدبأنيعنىوهذاالجسدفيظمر

لميكافقدكلنوالللطبيعةللجنسVءبثمىاليناللمعجزى

لحمبيتفيولدالذىالطفلألناطبيعةإلقوانينخرقاالعذراوى

اللهتفصيرهالذىعمانوئيلهوهممق4سنةحوالىفياليمودية
الممبوداللهاألرضالنمممولتوعلمتهبجاللهيمالالذىالله5معنا

فهمزودلحمبيعآفييولدحمغيراطفالبلالنسانايصبعةالممن
التيوالخطوةاخرقأخطوةبحثناقنتقدمأننريدهناومن

لقدالناصرىيسوعوثمعبلببطفولةتختصاآلننخطوهااننريد
الكبيرهيرودسحكمنمايةفيتمعيممميالدانسبقفيماراينا
ماكثيراالمؤرخنساعداالخكامءاسمابكرهماولوقامتىوان
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الثالثالفصلثانىأ1ءلجؤ

هالمسيحيمموحوموتبميالدالمخقصةالياهةاريخاقبأبعضتحعيد
اليمايياوالحكاماألباطرةبعضءاسعاالجحيدأحمدأمابيخكرلمفلو
الميالدتورايختححيدامرألصبحالعصرذلدفينيحككانوا

ميكلناصكتبواالذينالكتابءyهؤانشنىعسيرارأاوالقياحة

وشابكحلغليخمعوعحياةشبإكمهنالوقيامتهوموتيسوح
بميالدهالخاصعةالقصصبعضنيممردالذيناألناجيلطبلهحتى

النرىكفيغاستارةنببمايكادسعتارايسدلونواعمالهاتهومعجز

فالفصرليسوعوشبابطفولةعليجداباهتةاصيوأبئخلفهمن
مةافلدرجةجداقايلةحياتهمنالمفترةهذهعنمهتالتيالكتابية
متكاطةصورةطريقماعننرعممانالمستحيلمنيكنلمبنالصعب

ءيمعوحوشبابلطغولةنسبياولو

tونينحاد1إيسوعطفولةعنلناالتذكراألناجيلإن
زيارةبأننقولأنويمثنالهليسجدواقالمنممنجاعواالذين

بعدالثانيةاواألولىالسنةفيتمتقدتكينانيحتملسوعليالمجوس
ههبرودسالملكموتقبذى1همقأو5سنةحوالىوالدته
فأرسكجداغضبجهسفرواالمجوسانودسهراىلماكاحينئذ

سنتفىابنمنتخومماكلوفيلحبيتفيالينالصبيانجميعوقعكل
216متالمجوسمنتعققهالذىالزمانبحسبدونفعا

الحلمفهويمعوعلةطفهصخىفيمايتكلمالتيالثانيةالفادئةاما
واهرب4م1والصبىخدقمقائالليوسناانوبفببماأهجىالذت
ليالوامهالصبىرومخذققام555لكاقولحتىهنالىوكنمصربله

2ضىءهOAهروفاةإلىهناألوكانصربلىوانصرف
13t

يسوعطفولةشيئاعناألناجبلالتخكرثتفىهاتينغيفى

2ء
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الثالعئاللفحلالئافتئءلجز

يصغابلببسوعالفخلشاليتكلمضىفإنالحادثتنهاتفىفيوحتى
ضدهيحاكوماحولهريدوماالطفلهدافيهوجدالذالجو

هدمهيراتمؤامرمنلخالصهاإللمبةالعنايةتدبووما

tإفبملممىمباشرةبطريقةيسوححلفولةعنآلتبفتددوقاآم
حولهتدمرالتأاألحداتيصفالذىمتيفعلكماوليسنفسما

منالثانىاألصحاحفإنءنفسهيعسوحالطفلعنيكفضاانند
2820لويمموحصالداوالصحوالحمتعدةلنالبعجالإنجيله
الناموسبحسيهتتمالتىالختاندثةحااإلنجيللنايسجلنم

االئجيلانكمااe17çمyلالثامناليومقالموسوى
الموسويةديةالعصالطخوسمنتعدالتىاألمشطميرعطيةايضمااليملى
يقولالنواميمهعذهاتمابموبعدçç45لإلمامة
الجبيلبلىرجعواالوبناموسحممحبءشىكقلواoSأاولماللوتا

حكمةضلنابالووحويتقوىينموالحعبىكانالناصرةمدينتبلى
2Mjلوقاعليهائلهنععةوكانت

ثضربنجيلىJàlترلمقعمةلوقالنايقصاألصخانغممىوق
يمكنناكالليامنوالتىجيلاألنالنافيتحتالمالوحيدةافذةاوهو

لنايعسجلالذىدالبحيهوفلوقايموعسبابعلىنظوةنلقيان
لكىاورشليمإلىويوسفمريممحصععدالذىيسوعالثمنابقصة
زتجاضديندىيصشابكلعلىكانإلتىانفمحفريضةيؤدى

لوقايخقمالقصةاهذةنفايةوقيؤديياانععرهمنعثمعرةةالثاني

قوولرةالنابليءوجامعمعانزلثمالقولابيثاتئانياألصحاح
يمموعرواماقلبمااألمورقهذهجميعتحفظامهيكانتcخاضعا
2اقJوالناساللهغدوالنعمةأمةوألةالحكمةفيجقدمخكان
52oYا

YVا
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ثالتالفصلالثانءلجز

240451لوقاالياأائععرناانسبتىالتىاألعدادهذه

2oبالروحمتقوياعادياانمبينموكانيمنعوعالطفلاننالحط
لنايقحمكمرةالثانيةمنوفيعليهكانتاللهنعمةحكمةوممعالئا

الشابيشعرالممنمككفييعموعالثعمابتحرفاتشصورةلوقا
وكانلوقافيقوللمماالخضوعوعدماألبويناألسنقبنؤعة
والنعمةوالقاهةالحكمةفيميتقيسوعالشابوكانلمماخاضعا
والناساللهفد

انجداالقليلةاألعحادبمذهاهمعتطاعالذىالوحدلوقاصبن
مجاىبعدفيمالناسيكهنالتىالصهرةهبونيمسوعالشابلنايقحم

عنماللفحيث

فينجدjبليأشرناانسبقالتىالشواهدهذهخارجاص

طفولتهمنايسوححياةلناتصفقصةاوبشارةايةالجديدالعمد
عنهقانوااليمودانصحيعالعلنيةمةالخنسميهمابداانبلى

كاتباقايضاوصحيحIrIrصىالنجارلينهذااليس
كاتنممنفقالتهناسهعلىبشدةيؤكدانارادللعبرانينرسالة
األعدادهذهبن217Aعبءثعيكلفيإخوتهيشبهانينبغى

تهوأل2خذيممحوعحياةقصةنؤلفابأنلناتمسمعالوالمتتاثرةالمبعثرة
بداانبلىدتهوكااىالفترةهذهفإنولذلدخ11بدأنبة

األعداثهذهدوجبولواللمديناعووفةوكيرمجمولةفترةقعدللتبشير

تماماخالياكلهالجديدالعيحبصiNذكرناهاالتيجداالقليلة
وشبابهيسوعطفولةيخصماكلصوكلياجزفيا

ءضااإلفالجديدشالعيلصصاالكنابهنكفيراندهشولقد

ولسألةالفترةهذهفيوالخارجيةالدأخلعةيسوعحياةبالمزيدشلنا

فا
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للثالثالعيأمىافاءلجز

ويتحرفيعملكانكيفيسعوعطفولةصيدةوصكثيةاسئلةالبعض
هيوماالناصرفيكباقىويتعلمالمدرسةبلىيذهبكانهليحيا

تصرفاتههىومانجاركرجلثموكثممابوكلميذكطفلتحرفاته
Jeuss

اسثعةوعليممئلةاألهذهعليجوابالنايعدالالجعيدالعمدبن

انيحاولوالمالجديدالعيكنابنتطرحانيمكنخرىاكثرة
التبشرهبدايةبليوالدتهوعنيعموعحياةشضصلةقصةلنايكتبوا

يسوعحياةكلقصةكنابةهميكنلمالرسلانإلىجعيلل33
وينابموينمويكويثمربيعسوعالطفلكانكيفافيمايصفينةيضر19
العمدكتابفهكانبلالخءرفقانهمعويتصرفويدرسويلعب
مريممنولدالذقاالناصرىيسوعانلنايثصرحواانهوالجديد
العالميخلصالذىالمخلصالمنتظرالمسياالمسمحيسوعهوءالعرا

هخطاياهص

هاهامةروحيعةحقيقةتبيانهووالرسائلاألناجيلهدففي

عنهتنبأتالذىالمسيماالمعميحهومريمابنالناصرىيسوعان
وصفللجديدالعمدبيحاوللمالصبباولتالمقدسةالكمف
النفعمىعالمتمالتهراألمهذهوالخاربجيةالداخليةيمسوعحياة

للجديدالعمدكتابغدالتشغلولكنماالءءوالجنممواألجتماع
الكتابءهؤاللنايسجللممولذلدالمامثمععلىجداصغنراحيزاإال
اجأقليلةأعداإألاألولىالمعنةالثنفقرةفييعموعحياةص

األناثلااصحبعبارةاواألبوكريفيةالكتبحاولتالممبمبوليذا
فمنذيعسوعحياةقصصاشبلقصةالخيالمنسجلانالمزيفة
رسامكلاناجيلعدةظمرتالخاصمىالقرنبألحىالميالثانىالقرق
ايقصىانةحاولودولوالرسلذالتبعضبلىنممبوهامريفة

في
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للنافيءلجر
اثالثاللغصل

ءهؤاليدعىالتىوالحوادثالقصصواألنأجمابعضالرسائلهذه

سبيلعلىالكتاباتهذهومنويوسفIومحالممميحمعحدنعةانيا
إنجيلليمعقوببنجميلتوماينجيلالحصرسبالينعلىوليسالمنال

50بطرسوإنجيلبيالباإلنجيالالنجاريوقاريغهسالمص
ابغ

لرسابعضإلىمعمماونسبمؤيفةاألناجيلهذهوكل

يصفواانكتابماحاولولقد5وانتشارهاتهزيعمأئمميللكىذوإلمنا

األناجعبىالنسجلتهاالتالمعجزاتفقطليسومعجزاتيعموعخعإة
بالحذابعمالونتكثيرةاخرىاتمعجزبلبمالمعترفوهفةالمعزا3ربعت1

الجخبالعمدتركالالذىعالفراءملقمنهدفمموكانالخرافي
هيسوعوشبابطفولةشالتكلمعنهبص

بحلريقةاألولىالقوونبمبسةفياألناجيلهذهافتثعمرتولقد

هالخياليالقصصهذهمننعضاانبل5واسعبناؤةءعاسريعة
لالكراالمسمافرينتسليناصمباألناجملهذهفيإلمذكيرةالخرافية

جمالممخلهـعرعالالمساكريقفإنحربيةووالسياسميةالتجارية
معفععلىنكانواالسيرالعطيثةتالوروعربحلهصوخية

الخياالعبامعخدعهايعميلمسديةقصصااطييدةاسفريات11عذهءأثغافى
ايماناجلهذهجذبتولقد5للطبيعةخارقهوماإلىالمثعموقالحنصب
اآلخرجمنبلمأطوليلةرحالتفيالممممافرإغنليصالكإليرينالمؤيفه

غقتالقىالقصحىخصؤطممممليتخعصخلىتحتوأفكااذايخما

صفيرهولفبحدوهوبحماماببقومكانالتىوالمعجؤاتعيسولةعنا
القانزنيةاإلناجيلقصصمعالمزيفةاألناجيلههحتقصعىالبحغياجلدون

االولىاألناجيلاألربعةوهىوقانونيتياكابصحتالمقترفاألناجيل

والكتاباتاألناجيعلهذهانظنواويوحناولؤتاومرقميممتى
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للئالثالفصلثمىالفءلجز

صنااهىةالقانونيةيدالجالعمدوكتاباتاألناجيلوسطالمدسوسة
العهدهناءجزنالتحائتفكيرهموكانالجحيدالعمنءجز

المحجزبتاصاتحمىثمالطفليسوعطفولةلناتصفهوهيالجعيد
يصخهأنحأولاالناجيهدهفبحضللطفلهذاعطياالتىوالخوارق

كانتاتفالمعجزططخوبخهفيويتصرفيعملكانوكيفيسوعطغولةلنا
لناوتحكىاخدتااينماهيديبنمنوتخرJN4اينمانضحبه
الحعامنيأخذىصغيراولداكانغدمايسوعاناألناجيلهذه
هذهفيوينفغلعصفهرسكألضهويصنعرفقاؤهوبهفيهبلهعىالذى
لستطاغهفيوكاتءيطيرعصفيرافتصبجللطينمنصنعياالتىالقطعة
اوطونييراهمأندونمريواكلوابماقامهاصيخبرانأيضا

ءيشربون

انماالبعضوظنةللناسبفىوذاعتانتثعمرتالقصصههلى
لألناجيلهفيردتقصعإالهىمااألمرحقيقةوفياألناجيلمنءجز

ةالظفولةيالوانالعربىواالنجيلقومانجيلخل1المزيفة

الصالمموبنجيل

فيمروفةومقووعةكاتاألناجيلهذهانلنايقضمحامن
هدهبهكتاحاوالةولظالكيسةفعهاقحيشكافتالقأاألوساطبا

يسعوعوحياةلةحافعنحصةيكتثبوابأنJالقوسبقأخااألتابخيل
هدفألق5خاصااهعمإمالجديدالعمدكنابيحرهلمظتالاألعر
يسوعلناملحIlنàjdcaبلىاالشارةسبقصكماالإلديدالع

32yصمععخأصبهئ
كجالمطعكEéUseiNetCachauxقفقمممهـه

شخصيتهالمسيعيسوعاليسوعىللياسيولساالبكتنبراجح2أ
5y504صمهعالود
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الثالنهالفصلالثدنىءملجؤ

هوالناصىيسوعوكالسيدوكالمسياكالمعسيحمويمابنرىللنا
انذىمالعىاألضوعوالمالجديددالعرسالةهىهذههنفممحهلله

يسوعحيأةيخصمااماالرسائلوكتاباالنجيليونتخحدث
هذهكلوعحرهقريتهاطفالمعوعالمتهوشبابطفولتهفياألرضية
يممعظمبنبلنانويةامعراالجديدالعمدوكتابنلييأالناعتبركل
هيسوعوشباببطفولةيختصفيماالمطلقالصمتبلالصعتمضل
اهدالشوغيربعضطفولتهعنيكلمناالعمدالجديدثمحينافيالنجنمببالهلمذا

الكتببعضالمبتدعونكمناالسبباولض5آنفاالمذكيرةجداالقليلة

والرسلىالقحسميذببىونسبوهاوشبابهيسوحطفولةعنتتكلمالتى
إنجيعلخلالمزيفةءواألسماالعناوينهذهطريقاصتستطيعحتى

الكنيسةبلىخلتانالبئ05بطرسبنجيلالمصريئوبنجيلضوما
علمتالكنيسةولكنرسولليةقانونيةكأناجيلوتقبلرسوتغتقرا

يختلفهتعاليميامعقماناذسللللىبصلةتمتالاألناجيلهذهبأن
منكثيرعلىقسيحلرالغنوسيةفالتعاليمءالمجحيدالعهداسفارsJrعص
ناسوتتنكرالغنوسيةالتعاليمفإنمعروفهووكمااألناجيلهذه

ممقعانبنسهيئةبلحقيقياينسانايسوعفيالترىفىولدبالمسيع
اىويحتاجويعطشيجوعحقيقياينساناونيس4وينامويشرب
حقيقيةغيربشريةهيئةتحتضظاهراوينامهـشعربيالاالكاقبلحللنوم

وشعاعالفورفإنععالششعاعاورانيبايممموعجمسداشبصخولق
هذايكممراانندالزجاجمنحايخترقااناليمكنالشمس

احتفظتالتيءالعذرالمريمتفسيرهمبحسبحدثماوهذاءالله
فيليسموحايضاححثماوهذاللكلمةالحرفيبالمعنىبعخراويتما

منjiبأىقابلغرألنهيعوتانيعنألىفالمسيموتحادثة

51ال5لألحوال10

المسيحوتدثةLحلنايصفمزيفبنجيلبطرسوبنجيل
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الثقعهللغصلالنفىءلجز

صاضاتكانللسيدهولكنبينمماللسعدوصلبوابلصفجامواافيقول

الصنيببعقيدةيونالغنورفضفقد5أالمبأىاليثممعركانسان
خعمكلهءبزاهذهعتميعتمميفمعرراولكىالمعميعوالهوتالتتفقألنا
ليمثهوانىللقيرسمعأنقصةمنصللكثرونيقتبسالمسميمحصلب
وقا152lمرقس6متىاالنجيليونايذكرهكما

wlCقيروفيإرجالسععانامسكوابهمغواولمايقولكلوقا

لوaيمموحخلفليحملهالصليبطيهووضعواالحقلمنلتياكان
rwrمنهتجعلالتيالمزيفةلألناجيلالغنوسيونيقتبممبل

وهئتهللناهرىيسوعمظكلاخذالذىالشخصانيالقيهإسمحان

شب9تالمسيعمنبدالوصلبوهعليهيديمماليص3وضعولذلد
المعلقللشخصلنايصففىاعمالهفييوحذاالممعيبأنهلم

8للصليبعلىالمعلقيسوعانالستقالوالذىالصليبلحأ
قاللنانماوقولممبالقولطالحادنةهذهالىالكريمللقرآناشارولقد

شبهولكنصتبوهومأقمالوهومااللهرسولمريمابنجمعميالمسيع
اقباقإالعلمحنبهلمممأخهشدلفيفعهاختلفواالذينوانلمم
حكيماعفيزااللهوكانإليهرفعهاللهبليقيناقمالوهوماالظن

5اكه6ءللنساسيرة

نودبلالمثممكلةهفهقفاصيلفيندخلانالنريدJLايةعلى
كلءومقرومعروهةكانتالمزيفةاألنالجههذهبننقولانفقط

كالبعضولكنالكنيسةفياتعيشكانتالتىالمجتمعاتامعضفي

النحىأumAVYلىهيلعحسماكعلبرلجع11
للفرخا
Ylللنحه6175الحى9هطملاالهمكتابراج
الفرنسى
f1ليوحنامنسوبمزيفاب

ءiI224لليععوللياسسبيلألبأخابعرا4
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لثالثعكالالثائئءلبؤ

بينمايصزوالمعليياولمطنعواالمزيغةاألناجيلهذهقصصسفعوالذين
صعحيحءكجزعلييااستندواولذلكبهاالمعترتالقانونيةالكئبوبين
هىهاواألفاجيلالكفبهذهكلفإناآلمرحقيقةوفياإلنجبفىعن
طوالرشعليذاتلاأأسمتحتالمبتدعينخلماaiهزيفةواناجيلكلباإال

كالعناتكلللىالوقتويعيزناخاصةعقيدةاوتعليمايشيعوالمكى

الخامممالقونوتهحتوياتمناوعنبالتفصعيلوالكتعباألناجيلهص

دعىييالعصرينهذينحعنعمنجحيدإفجيلظمرشكثمروالسادسجمثعر
هبرناباينجيل

تحاوللمالجدندانعهلىكتبوبقيةاألربعةاألناجيلكانتفإن
يسوجحنفولةعهـذجزئياطحتىاوكامالتاريحياصفالناتعطين

ختيقةتإعاعلىةمرفيكانتالكتبهذهرسالةألنفذلدوشبإبه

تعوفناأنأرادتالكتبماهذهبناللهابنهوتمويمابنيسوعان

ت4االابنالمسيحيسوعنفسههوالناصرىعوعيبأنالقوتمسبقكما
وأليسعوعفيمانثمأاتأاالبيئةيبحثواصانكتابمالييحالمولذلك
يعموعانيعلنواانهوهمكانبلوشبابهطفولتهفييعملكانعما
يقوناكماالجسدحمستيسونجعرفةعنباحننغيرالمصيحهو
lالجسدتحسباحدآالنعوفاألنهننحناذبولسلرسول

بعدالنعرفهاألنلكنالجسدحسبالممسيععرفناقدكنانموبن
02î1كو30لم

نتطتينإلىءالقارىنظرنلفتأننحبالغصلهذانايةوفي

راحعثم6T7Iهعىثههقكهفيأللىleحعثفأباجعاا ايضاكتاب

u235مماسمروويمحأبيشةنملعألألعههـا
36i54هىاليسؤعئالياصبولسنايبكتابسم
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للاللثللغصلللالنىءلجز

البفثمعاألحوامنلJUبأىىنعيvهقلناانسبقماأ
عنوالعلومالتاريخيقولهعماالمختلغةالعلوموفيالتاريخالتنفيباق

يسوح

yانميصاليعنىالمزسفةوالكتباألناجيالعنايضاقدناهمابن

وعىيسوعوحياةطخولةعنتتكلمألئمابهاوموحىوضيوريةالزمة
الكتبهدهإنبلتنيةائلىايخالكنفاعنفأممعلمكثيرةاخرىءأشيا
ذوالتالووبلبهعضالتالممدبعضإلىنسبتقدمزيفةكتب

تنتثصرالتيالكثيرةءاألخطامنبالبرغمالكنبهذه1نVإحنماءأبريا
لفهمضيدةالبثرصئعمنانفاغلىتفلوالتيصفحاتهامعظمفي

لميعميبمأكنيسةتحارباكانتالتيالمختلفةالتيارات

وثعماباهطفالكاتbعنديسموعحياةسريعةخاطفةلمحةهذه
ايأزضعلىيعموثحياةفياخرىهامةنقطةبثبلىاآلنمولننقلى
العلنيههخثفترةبرهى

المسيحىللفكرتاريخ14
نعىة
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اللط

لصمماممروبوع

الطنيةالمميحخلععة

ءالممعتحيمنبلالصعبمنانهلناصاتالسابقالقصلفي

معنىصقاريغكلمةتعنيممبمايسوعوئمعبابلةطفتارئيطبة
والرساتلىورالرçlأوةعبر19القائونيةاألناجيلألنلد4aعلمى

مناألولىاليسنةالثالئننمدةعلىجداكثيفاستارااسحلتقدكلما

وشبابهطفولتهصتتكلمالتىجداالقليلةاالنإيختيهفالمرلجعحياته
نكتبانلناألضمممستارةفيوضيقةصغيرةنقوبعنجمارةهه

1و1Lجدالقليلةاآلياتهذهألنوثمعبابهيسوعطغولةصكاملةقصة
المسيححياةبلىخطمامنننظروالتىجداالضيقةبالثقه

واضمقكاطةصورةنكينبأنلضيقطاولقلتياـلناتسمحال
الكثيرئجملفإنناالسببلمذاوكثممالبهكطفلىالممميععن

عيسخلفهيخفىكانالذىالستارجزنياازيحالثالتلىسن
حياتهمنالثانيةالفترةشالرسائلوكتابناالنجيلبلناويمعطى

التالتفصيدتبحضالصليبعلىموتهبرالثمتنشمنأى
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لمرابعللفضلالنثمىءلجة

مناألولىالفترةعنكعبوهلمابالنمممبةورافرةكثرةنعتبرهاانممكن
منعليهضفقصمته4أوالكلملللصمتخانظافن3iإحياته

الفترةفيامiجععوعحياةمناألولىالفترةالجديدشالعيكتابكل
المعروفالفركالشخصليسالسيدلنايقدمونفاالنجيليونالثانية

هذاكانايااليومىعملهاونجارتهانوتحفىكلهاليوميقغيوالذى
صيتهذاعىللعكالثممخصلنايقدمونهبلصيتاوسيرةدونالعلى
يطوفيعموعوكانيتولومتىبعيدةاماكنبلهتهشصوطارت

مرضكلوشمفيالملكوتببشارةويكرزجامعممفييعلمالجليلكل
جصرعفتبعته555سيريةجميعفيخبرهعu1ذالشعبفيضعفروكل

األردنجمرومنولليموحيةواورشليمالمدنوالحثمرلجليلبنكثيىة
35بما4خأ

بلغماعنتبداالعلنيةخدشهاوالمميذحباةمنالثانيةوالغترة
نحولهكانيسوعابتداولمالوقالقديسيقولكعاعمرهمنلثالثن
العالمىالتاريخاتفاقهناظون3w2لوتسنةنالنين
هالعلنيةخدمتهبثأعنإماالمصيسنشالمقحسالوحىلناسجلهما

بحدروماةاباطرةاولاغسطساإلمبراطيرحكمبأنيعلمناروالتاريغ
وفعالةرسميةبطريقةالحكمتولىذلوبعدبميم11سنةبلى

ظصسلطنتهمغعثعرةالخامسةالسمنةفيالذىطيباريوساالصراطير

بطريقةالمسيحسقىنعرفولكياأ3وشعوعيوحنامنكل
سنةإلىاغسطسحكماضدنقولالعالميةالتواريخبحمسبصحيحة

امسيحانوبعاسنةJrطيبإريوسجكممنسنة4بممم11
العلنيةمتهبدأخعنحالمممميعسنفيكونالميعدقبلريبا4سنةولد

أ1البثمسلوقالنايعسجلهكماسنة35حوالى

فذابخصوهيابنامارلجعاألولصلةriالثثمىءللجزفيا
PVilluالموضو
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الرابعالنصلالثانهـأءلجز

القائلالنبىبإخععياطعنهقيلالذىءجايسوعيظصانوقبل
مسنقيمةسبلهأصنعوالربطريقاعدواالبريةفيصارخهموت
yOا1مخىاtC6هVشهاثعى

itمأالحلرثاعدادكانتيوحناهيمةفإن2لهبو46ملو
نألفربشبشمخحيتهعنسألهماعننفسههوقاالفقدولذللطالمسيا

أنفسدكانقولاàLأرسوناللذينجوابالنعطهانتهنقائلين

هالنعيءإشعياقالكماالربطريقاقوصانبريةرخLحصوتاناقال
الذىبعدليأتىالذىهوتعرفوفلممتمالذىقائموسطكمفيولكن
32ايهأفاحذاصهوسباحلاقبممممتحقلمسصالذىقدامىصار

YAمىليبانفعمهعنيوحنافيهاعلنالذىاالعلنهذاوفي

المنتخلرأمامالطريتىيعدالذىاكiYاوماصالمنتظرالممسياهو

يموعيوحنانطالغدوفياألجيالانتظرفالذىالمسيالنايقدم
9M5ايوأانعالمخطيةيرفعالدىاللهحاالهوذافقالبليةضيال
عنلمظنواأانيهودي6اصحرفيصارخ11الصوتصاحببليتقوهنا
اضالحخلةاللعلةهذهإننفسهسياالمفعقريبااهعسياقدوم
هالبعثريةتاريغفطاللحظاتوامجداعظممنتعديمعنوعللمممنيايونحنا
واألعظمةاألعنلنمحمجىيعننكانالذىذاكتقابلقدفيماآلنهدك
تنباواالذئاعهبموخاالقعيم1i34ءانبيايمثلالذئيوحنانفسه

هنفنعهياوالمطيروهولمالممسياءمجىطويلةاجياالؤانتظروا
بهوالموعودالحمارخالصعوتلوجهاوجيتفابلويوحنايممموعءلقا

ءانبياهننبىآخدتقابقوعندمويمسوعيؤحناغهؤالمتنبأالنبى
اقونهألنىألنفسهيسوععنهيقولكماوامحظمهـمالقدثجابعي
50المحمدانظايلمغاعخلمنبيليسءللنسامنبيقالمولمنبنهلمكغ
ألالنجىهذايحعلمدبوالمورالمندالمععياهع7A3ألز
هàانينبنىهذاقدكمطفرحىاàاجمخليمرمريميقولطان
3يوانقصاناوانييديئ
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المزابعالفصللج

يمموعءايةئبيارببئالعظيمةالتاريخيةاللحظةهغهحعثتتقد
وكانتاليموديةفييوحناالقعيمالعمدقتوخاءاجمبياعظم19

الرومانزسيطرقهصمنةللحكمتحتقدوقعتكنسطينبالدةكبقيديةاليص
iwولتدعليهاواستولىالبالدههـبومبىفيهنتحالذىعابآبؤم
هتىالييوديةعليطخاهيرودسكانالسيدصإلدعندانبمارايناانسبق

تقسمبأناغسطمعىالثصراطيروصيةr3هيروالملكوترلظةأ3
وصيتهاالمبراطورنفذوفعالالثالثةهدyاوعلىموفبعدمطكته

مغفانيءجزمنعانهكمارةوانساهوديةاليألركدياثوسفأعطى
ءالجزاماربعرنيسلقبمعانتيبامىوتسليالجليلوهوالمملكة
الثالثاالبنإلىاسندهفقدريالدمتابعاكانوالذىالمطكةمنالثالث
اظيوبنشابنفيليبممغوهو

هيرودسالداوعنباقياكانالعلنيةمتهخقالمسيعبداوعندما
وكورةايطهريةعلىربعكرنعشسفيلبمكخضاصيهف

1لوالجليلعالربعكرميسانتبعاسهيرودسنممراخوقيتس

مداالتىالفترةاننرىديةاليصاألمةتأريغإلىنرجموعنثما
منإاستقبراوععموقلقاضطرابفترةكانتالتبثمعيرتيسوافي

موتبحدانهنوىءاالوبىالىرجعنافاذاوالدينالةالسياسيةالناحية

جانوثيراتلعدةIدالعتعرضتمق4عنةأنكبيàIهير
ييوذابماقامالتيالثيرةوخاصةالرومانيةخطاتةضدشعبى
ايامفيبأنهيقعولتاسيتانمنفبالرغممب6سنةفيالجياى

إاليكنلمءالمعواهقبأننعتقدفانمناILcءنمىكلكانحنبياربوس
اخوىلثراتاألمكانتانمااالاخعحتالثيرةهذهانؤمعنمسبيا
اثيراتاألنمازاووخرابافتوانممدمناقوئبعدهاقامت

فياطاحتقدانغيورينمنومعظمجينياالتعصبونبياتحامالتى
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الرابحللفصلللثاشءلجز

ابمب75صعنةفيبأورشليبماألمرنماية
الرومانبئالعراحكانتبشيرهالمسيحبداافئةالغتلىوفي
المستعمرةالمحكومةولةàAاليصوبنالمسمتعمرةالحاكمةالدونة

المسلحالصراحلمذاونتيجة5فياهوادةالءشعواوحربقوياحراعا
المغلوبععرالمسالشعبوبنةالممستعصالرومانيةتالسلظبينالعنيف

الدينيةاباألحزونشطتالمسيانيةاألحكلجعدتامرهعلى
الروهانىوالظلمالضغطيزدادكانفكلعاوالحعثةالكديمةالسياسية

احممهوتكثرالممسيارلظائمحتياقهيزداذكاقكلماالنمععبهذاطت

اممشثنينافاذاالظالمالعاتىالروهانىهذاقبضةمنلتخليصهبمخلص
الكانةطبقةمنجداكبيراعدداتضمكانتالتىقفننالصدشيحة

التىلسياهستهوهؤيدةالمستعصمعمتعاونةكانتوالتىاطةاالرستقر
اباألحزكلبأننقوالانننايالحزبهدااسنثنيناأمعالعيصقرعى

الصبربفارغتتتظركوكانتالرومانعيحكم11ضدكانتتاألخرروالثميع
وشممعونويفتاحوجدعينودبورةءويشعوهومىهالعلىمخلصا

وحزبالفريسمننحزبفانالغسمعانوناثانويرذاوماتاتياس
رظميينتظرانوكاناالروهانفدكاناءلمرفومتمعتدلبنوعيهالغييرين

كانتقمرانمةضفيتعيشكانتالتياألسينينجماعةكذلد5المسيا

فانالدينيةالحياةفياتغييىرهابدتنتظرايضاهى

jالجلبقأيموذايدعلىمب6سنةبداتالتىالغييرينحرك
الجليلمنانحذتوقدعليمانجاطالمسيحايامفيفتص
ليذاالمؤسسذايملىراسممسقطوعولنشاطهاكزاع

نواحاالينوالمدمرالمخربينيرسلكانالجليلفمنلملحزب
والقنلوالتدميراليجوابعطياتيقومودظكىساوواليهوديةللجليل

هف47ممص
3utWritingBaaedHistoryPolitiealممص

5tY
http://www.ebnmaryam.com



للرابعالفصلالثثمءلجز

موجهةكانتالغييرونبماامةالدالتخربيةوالعملياتوالتخريبه
خعوصاانمعممقعمريناعوانوضدللبالدنيحتاالذينالروهانخعد

المساعدةيدتوصلجاتواطأتالتيانكفوتيةستقراطيمااالهالطبقة

سبقخكماالتمييزيجبانهعليالوفنيإلرومانىللمممتعمروالتعاون

لالمعتللغيوريوالحزبالمتطزفالغييرىالحزببثضذلدالىاالشارة

منمحائلالوكلUاستعمالنفسهاباحuامتطرفاخزباألولفان
طرللعهالوصولوهوالمنشودهعفهالىللوصولوسرقةوقعكلغدر

المملكةلتأمسيسالكلملاالستقعلىوالحصولهالبددهنالررماق

اما5موبابحمعمياللهفيمايحكمالتىاىانئيوقراطيةاألمةاو
البإلدتحريعلىاآلخرهويعلىفكلنالمعتدلالحزبالحانىالحزب

األولطللحزبمح4يثمترولميتفقلمانهاالئيوقواطياحكماوحكعما
كاقواالغيناليىدضدوخاصةاالجراصةلماانوكلاسعتحمالفي

انقسمالنقطةهذهوعلياالشعمارءعمالالمممتعمومعيتعأونين
اوهعلالمعتوللحزبالمتطرفالحزبقسحفىاليالغيوريغحزب

هالفريمسمنحزبصالسياممميةاتجاهاتهبعضفيقويبااألخيرظ

اقمالهااسلوبنمتهمعميافياستعملالمتطرففييربنحزبانبنن

هميقفلمالمعسئعصنLàLواعولنممالرومانضدواليجبموالغدر
بقمعالريمانقاملذلديتزعمونماوالذينالسياسةههذءازاأليدى1

ووحشيةبقوةضربمافييتردثواولمأالممكنةانقالوبكلالحركاتهذه
يتكلمكثيرالدىلليصالمفرخيوسفبنويإسيفوسوجدتاينما
الطبيسومغوالرومانللفيورينبئالمسعتمرالصراعوشأضييرينإعن
اليجومعملياتفيالحورينعليالمسئوليةدائعايلقىكانيوسيفوسان

ءواتبااعوانمنكلنiuyللحزبأهغاضدالرومانبمايقومكانالتى
يتكلمولانعمواتحاجعيد11العيابانومعالوومأنيالمستعمر
وشكويةموجزةبطريقةكهمواتافمماالالحزعباهذاعنباسماب

a6
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الرابعالفصلاإللمننئءلجة

هذااننعرفانهوالمممولكنءذلكعننلتحدثألفرصةبعديخمالنا
ايضادينهافعبدبلفقطوطنىلجدافعليسصارحيباربكانالحزب
وجهالمنتظرالمسياانمماادصقدالحزبعذامنينفيفانوليذا
ولقدللرومانءالعمالداليصببعضوغدرواالوومانحاربواالصفة

سيوغكمننعلىخوقفاللهملكوتءمجيبأقكئبهJاإلمساياءهؤالظن
كماوالملكوتالمسياباسماستعمالهافيهعنواLفوحمكرهموخنانجرهم

21rAثع5اعواتباعهالجليلىيإذاخعل

رحمةوبالخديدمنبيدتضربكانتالروهانيةالنلحلةفدنولذللث

عوهاتعتبرهاكانتالتيالممساالنيةوالحركاتالوطنيةالحرقإتكل

الحركاتضدرومااقحذتةالذىالعنمياعمىالموقفهذاومناألواله

عنكثيراالمسيحيتكلملماiuبعدنحيماايضاسحفهمالمنمميانية
عنيتثلمواانمنقالصذهيمنعكاناألحيانبعضوفيبلمسيلنيته

السياسةهïهوYi5Yor3Y48امرلكت

5بعدفيمافدفيوسيوسيغوسالمورخموقفهايضالضتثممرحمانيةالؤة
الرومانيهالسلطاتقخلطالحتىكثيراالمسيحعنيتغمدمانهوكيفا
الغترةملدفيواظصالذينالمساياوبذبينهرشليمسقوطأههعد

عنثماانههوJاألواألمرجداهامانآموانلنايتضحسبقمما
لحعبربفارغينتظردىاليصالشحبمعظبمكانالخدمةالممميغأب

كلانتعتبوكانتالرومانيةالسلطاتاناطمانىأواألمرالمسياظمير

كلهااطوريةوولالرومانيةللسلطأتنديةمعحركةمسيانيةخركة

اينماعليماءوالقضامحارجمافيالوشانلكلأبوومانلالولذلك

ومايئامعداناàçKاليصالشعبانظعظماواااآلمرفضوجعت

وأعمالهالمسمياصتتكلمكانتالتىالشعبيةفالقصحىإلمسياءلمجى
مأالووماةواالستعباداالستعمارصشعبهيخلصلدسوفأنهوكيف

ىاليمودللشعحبمستعبدةالوننيةاألممسنصببحيموهبتوةباطفحعمب
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3W1الزابغللفحنلئى

بعمباسيقومالذىالمسياءمجيغدسيتبمهذاواناللههوهتعبدة
ونستطيعوالدينيةواالقتصاديةالسياسيةكعفانثمتحلاتالمعحز

ومسيطرااليصدىالشعببئمنتثعراكانioنإانفهومهذانالحظاق
هالجبلعلىالتجوبةفيوالشيطانالسيدبنندارالذىالحوارفى6عليه

دقيقةبطريقةلناقثعمرحالتيالقصةهذهلناتسجلالثالثةفاألناجيل
واالنتظاراتالمسيابخحوصالعصرلكàaالماثدالثععبىالمفيموم

انالصدفةطريقصفليساليهـودمنالحالمونبهايحلمكانالتى
41N01خىالتجربةقصةلناتممعجقشةالثاألناجيل

ثةaحابعداألوالالمكانلماوتفردبل3الوقات1213

وينيسوعبندارتالتيالحواروطريقةالمسيعحياةفيالعماد
لبعيأتىالذئالمممعيافيواحانييوداخالنجثقةلنانضيرالشيحالت

نالثعلىتحئوىلوقايسالقلناسجلماكماوأصقصةشعبهليحرر

55ءهىاألولىوالقجربةيسوعيجربانابلببمىبمأحاوذتمجارب
كاق43لوخبزايحميرانالحجراليشقلاننهابئكنتبن

التهالمنطقةوهىأ47لوالجليلمفطقةمنآىلحانايسوع
المسيافيةالمراكزمركزاصتعتبروكانتبلإنيةءالمالحركةفيياولدت

عذهفياليومىعملهءاثناوفيشبابهايامفيبسإعانبدفالءالمامة
هذاانتظاراتكانعمطنيعرففهوصعبثمكلخناقثسكانالمدينة

قامتالتيالنوراتبأخبارسمعlنبدوالWواخأالمسياقالثمعب
ضدبثيرفهالجليلىيصذاقامقعندمااخرىأمانىوفيجليل11في

الغائممرةبلغقحتالممعيعكانالجزيةدفعمحمعلىداليصوحثالرومان
مسياانهالجليألذايصالبعضىاعتبرولقدعمرتمنةهـعثهالحاديةاو

الممعيالطريقءانميياألقلعلىاو

حلظالمغتظرالممسيابفايقومانبدالكانالتياآلعمألومن
فيظفولتهمنذفيعاشالذىيدالفصذاضاديةاالالمشاكل
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الربمعالغصلىلجبرللث

ءالصحرافياآلنيوجدفيماالغييرىالنشماطبانتشماروفةمبمنطقة

المسياالشعبفيطيجتازالتىالتجربةهذهءامالوجهوجما

كانبليعرفكانUافيهشكالومعاأالقتصاحيةلمشكلةوةالمنتظى
اللهكمسياوكابنيعلىةابنهوهنdصميانيقهخثدامن

المشاكليحلانيعستطيعالممميابأنالمعمائدالمفيومهذاءازاالوحيد
هدفهكانالسؤالانفيهئعمكالممامجيئهعندبمعجزةةيداصتقYأ

عنحماولكناللهابنكنتبنابيهaيصوعلمممانيزعزعأق
حظنالالعصرلكjàاليمودىالشعببيايمركانالتىالظروفندرس

هذاينتظرهاكانالتىديةاليصاالنتظاراتوهوأخرهدفأالللسقأن

حالينتظرامرهعلهالمغلوبالشعبكانالمنتظرالممسيامنالثممعب

كاJLبأىيقلاللمسمياابنعجزيةبطريقةولوبصععبهأقتصاديا

االقتصاديةالشعبخععاكليحلاناستطاعأنذقهوسيعناألحوال
الشعبكلمذاوتدخلهاللهبقوةمومعىيعطالمءإحمحراافيوالمادية
وعلتصعدتالقهالمسلوىلممارسلفقد5القفوءالصحرافيعاما
موسىيعملالمثعماخروشبعالشعبفثالمحلة
يعاالالمw1Vخرالعطشانالمشباهحءبرواةمعجز
هذاضمعاكلبعضحلتكثيرةاخزىمحجزاتالمعجزاتـهذحوسثأ

0vخرديةuااالفتصاديةالناحيةمن4المشعب

جريةصحيحةLللمثمعكلةوحلولهمومميمناعظمهوثالمسيا
الخممممةمعجزةالمسيحاجوىانبعدنةLsلحايخنزيوحناوبنجيل
كانتالقىاآلهالعنودقيقةواضحةحلريقةتحبروالمسمتتينارغفة

مموافجمعواالمنتظرالمسيابخصوصهبالئهذاكواطلىفيتجول

عتفضلتالتىالشعيرارغفةخمبمبةهنالكسرصحعنهةعشرةافنقى
هوهذابنقالوايسوعصنعملىلتياآليةاتالهـتارافدمااكفى

مزمعينانهمعلمفاذيسوعواماءالعالمبلىاآلتىالنبيبالحفيقة
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بعjaiiJIiلئ

رحدهللجبلهللقايضاانحرفملليجطوهويخطفوهيأتواان

6Y255يو

كاقوكايانهنيرتهوفيوكايانثيرةقçjاليهوالثمسبكان

يتقعموهنااالقتصاديةاثاديةالمشكلةمتظليلمسياةعنيبحث
حررازيجبللذىذللفعالانتكنتبنلهقانالميد11منالمجرب

لخةبدممممطنيعدفاثبتالمسياانتكنتبئويخلضهالشعبهذا

اثمعتكلةهذهنخلماسةحاجةفيفمماالقتصاديةالمثمكنةهذهلمم
3لمسيالاقتهكنتفاناآلنفيهائتتجتازامذىالظرفتثممبهوظروفمم

وبذلبخبزبأيصرنبلنخبزقطعنمعكلهفيضعبهالذىالحجرالضفقل
تخعمأنقمعمطيعايضاوبغلدلدويسمعمعدالنممماوىابالىانتعرف
فيللذىوالمممعيحءواالقتصاديةديةالم3ثماكلهوتحلىالشعبمذا

بالخبزليسلهJيقوالمجربوخبثىlاالحلهذاخطيرة

t4لواللهمنكلمةبمبلاالنسانيحياوحده

كثيرونيتوقمهكانالذىللثانهاالنتظاراوlألثانيةبةإلتباما

وهناللظبيعةللخازقةالمعجزاتعالفيوالمسمياءمصغدداليىمن

الثانيةالتجربلنايسجلفمومتىاتبعهالذفأالنظاماتبعاناريد
المعينتالىببليساخذهثمقولفيلوقاإنبيلفيالثالثةمنبدال

فاطزحاللهابغكنتانلهوقالالحيمجناحعليواوقنهالمقدسة
457هتىاسفلالىنضسك

نgيممموعزمنوبحدءاثناiوقبلجامواالذئياياألمات

يعلولهالملمثعماعرلعلييممتولهوماالعينيبمرماسمليدعىمعظعمم
واعطاليصدجمرعثدراسعلنىخرجعنمدماالمحاولةنغممثوداس
اأشمطرينالىنàiانكلشيشقفعهمنواحدةبكنمةبأنهياهم

إل5ة4يابمرللىلمممقىلنجيلتفعممر11
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الرايعللفصلللثانئءلج

وعدعنثماالمحاولةنفسالثائرالمصرىيالغيوبىايضايحاولالم
اقداممتحتسجوداستسقطالشامخةرشعليماشواربأنالشعب
انحاولالذىماجوسسمعانعناقولوماذابفندأأمرهيعطىعنحما

ءاثنافيوماتفممحقطالهكلعلىمننغسهدرحاءاليوافييطير

الذقالطويقهذااتبعوابةالكالمسلياصكثنريئفانالعجربة

هicومشاالفاسانبنبعلىيسنحوذ

ويعرفالحولدثلهذهممافلةكديرةكصمصايعرهناكانويسبوع

يتقحبمولذلألالناسعقولعلىوصمميحنرااحائثكانالذىمالمفن
اآلنفألقالمنتظرالمسياهذافعالانتكنتإنقائالالمجرباليه

زاويةتوجدكانتالجناحففىءكلاأجناحعتىهنينفمسدأ
األرضقدمانوخممموناربحمانةوأرتفدكان3قدردفئرةعلىتطل

فلماذاالمنتخلرالمسياذلكانتكنتإذانألتليقهبالمجربوكأني

أياديمفعلهبككننهيوحىئوبانهوبماالفرحعةأهذتنتضال

الضررمنءثمىيصيلخلن55رجللجمباتعحعدملكىيحملونك

وتصبعلكيطلونسوفطائراعلينازالالشعبلىiيزعندمابل
بنفسكتلقىالفلماذاالحقيقىالمسياكنتفمانالمنتظرالمسياانت
هماجوسسمعاقعنقمامائخدالففأئتألشعبهذانجكيزلكى

والنعحبسإبلييريدهاكانالتىالتجوبةà4هشلىالمسيجوابوكان
نغاليهودىحعبالثهفانءإلكالربتجوبالءهءاليمودى

الذىاألمرومعجزاقهبأعمالهوالعينحقلاثوياقويمممياينتظر

الخارقةالمعمجزاتفيماعملالمراتمنفكمياتهكلفيالمسيحتجنبه
لألهغفيرةلهفيقولهويضمفللىجسانإنأماميقضنبراهللطبيعة
ثاا25مربيعثإلىواذهبسريرلظواحملقمخطاجاك
كاناوه967يوفيبصرالبصرتهفععحأىاعمىأمام

لمذهحاجةفيفعالكافوالمنعظيبمءبسخااتئغلمليعملالمعمميح
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يلرطبغالنضلالثانىءبجز

للغيتلتالمعجزيعملاقالمعسيحرفغالمراتصجممراكقاتالمعجز
المعجزلقالمذهحاجiايكونقلممبمن9يجوبوانيريدونكانوا
هوللناصرىيمعوعالشخصهذاهليعرفواإنوا31اربل

أفيهوللصياسىاالقتصادىرجاعهاسوائيليخعمعانيتبالذقالمنتمظو
معلميا5000السؤالهذاوالفريمميينالخثبةسألهالمراتنفكم
آيةيطلعباسقوئعريرجيللمؤقالكتجابآيتمننرىجمننريد

ء2129لوا16لمحمتى1380ممىءآيةلهوالمعطى

الثنعيطانسألماالقىاألسئلةهذهعلىالمانعتقاطعإلمسيحجوإمبكان
هلللىالربتجربالةقوتهيروالكىواليمو

Liاليموعهيتوقكانالذىالشعبىاالنتظاراوإنةالثاانحجربة

لناهرهعلىالمغلوبالمضطمدالشعبمذاأنفهواسيااءمجىعند
لحهرهبثسيتسلطبلالمسياءبمجىفقطوالجريةلاالشيناال

الفضبولىبعضالياليمودصالكثيرونرجعولقدوثمععوبامم
حرفياقفمسيراوفسروهاالرروحئالمعمبياسنطانشىتتنهمالتىةالكقاة
3يلحسمواؤهxواالبريةاولتجثواامامهألينزهوشخلهاديا

ةaفى55لهتتعبداألممكلالملولىمكلاويسحد500الئرالب
بنأ6اçفي75اir3J40اشqا

وصالمممعياشالفموةهالكفيالشعبوسطفيسافداكانالذتومالمف
يحطىأنوهىللسيدالتجزبةهبضالمجربميتةتهجيئهعنثغطه
iلهبشجدانثمرطغأومجدهاالمالهممالك

خزنجةمنكيؤدىلمممنياجدامغريةاألمرحقيقةقوالتجزنجة

األجغبأالمممعئغمرالبالدصيحررانهوالقيورىفهكإنالغيورين
والكنجاوللقمكلوالذبئوالعنفقوة11باستمعالحتيؤسببةبأية

الثنميظانينشنموهناالوطنتحريرفيجانئرفذاكلتوالخداع
10yأل
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الرابحالفصلللثثنىءالجز

المعجزاتعملطريقشاالختالفتماميشمالغهخمماسعليهعارضاللممميد
بعكهعلىايضاترفغقكتابنديةاالقعصالمشاكلبعضلحل

المجدعلىتحصلطريقهوشبلصممياتصبحبهواحدامرامامك
المماللهذهقفضعلنكنىهلىالسجودهووالقدرةوالعظط

والسيفوالقوةالعنفتستحملانعليديجبقطايدتحتوالسلطلت

قعستعملهلمبنالبالدهليتحريرةالبنهوالعساطانظمةوالمهالمجدص
لحزبثقضمأنينعليدالمحديثةالحربوسائلوثكلالسيض
حوبياجيشاخموكينحوللئمعململبمألمتطوفرينالة
قويا

اكسزمرشدبالرفالناحرقمدينةفىتربىالذىوالمسيح

لكعهالجليلمدنفيالمشبابوغيرننعبابتدربكانتالتىريباالتع
هذاساطانيمتدوانالمحملةاألراخنىيحررواأنمايومبمفييممعتطيعوا

علهالمجربيقدرحوهناكفإرةىرخlشعوبعىليسيطرالشعه
ءالدماوبسالةوالتخريبوالقاألالعنفطريقى41لصجودالهلمسيعا

اامبدواى5505المجدالىللوصول

والمعروفةالمنتثمرةراألفهذهيمعرفونكانوايسوحرىهعابن
المسياااماالبعددرريملىءااألعسيسحقالذىالمسياالمسياعن

سماإالفيمايرىفالالغاشةبةWlدلتوسهذهالىفينظوالحقيثي
الذينالنفوسءضعفاإلبالينغدعوالبماىوافييااهنلكلقاتال

للربربللميقوالفشولذلدوسيلةبأيةاألرضىالمبدشيبحثين
هذهفيالشيعالنالمسيعاطاحفلوتعبدوجدهوبياهتسجدبلط

قبضنهمنالثنمعبهذالتحريووالسيفهبلشفهطربقسفالتحبربة
23y
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الرابهللفعنلثثمىءمحلجز

كلمهالعالبميحررانلمستقبل10فييعكنهكلنفكيفالرومانىلمسعتحمر
لهالممسيعيسجدانيريدالذىببليساىالعاماالعدوقبضةن
يريدكانابليسبنامرهوينفذلسلطتهيخضعلهعبدايصيرأناى

الذينجمطالماخيفيسلدكماالممسيعيسلدانهذهاألخيىةيتجربته
نةنحالمللخوالعظمةوالنجاحاألرخيوالملدلذائىةالمجديضعوق
األرخيوالمللالذلتيالمجداألولينةالمفييضعهنفالديناألولى

الئعريفةوكيرالثمريفةسالكلالوكلاستعمافيعنيتورسالوالنجاع

المعسيحسجدفلولمرموقةااطنةاليلنوصولالكريمةوغروالكويمة
يعنهكانفكيفوالعنفالقوةباستعمالهالتجربةاطاعلواىالبليمعى
شالألكلنlcمكاليسيفدردهء5لبطرسيقولانبعدفيما

riOYمتىيالكونبالسيفالممميفنكألخغي

وفيقبلاىللزمانهنالحقبةهذهفيظهرواالكذبةالمسايخابن

صالعساحقةاكلبيئمتكنلمبنممعظمنKiيعوظهرووبعدءإثنا
واستعمالءالمصتعمرةالبالدبهيحرروالكيالديفاستعملواالذين

مكانLiوعركلففىاالنسانكقدمقديمةتجربةوالقوةالسيف
بياجربالتهـهالتجربةبنفساياهمجرباشاناألبليببليسيتتدم
جميعمماللفأعطعدءلىاسجد5العنفاستعطلمموهىالسيد
الدولبماتجربالتىالتجربةهأهذةاليمممت500ومجدهالعمالع1

ايالوالضيةوالقريةللكنرةالدولمنةالفقإروالضصفةالصغيرة

ذريةوقنابلوحديئةفتاكةاسلحةتعللالتىالكببرةالدولهذهتقترح
العولعلىالصوتهناصعحربيةومالنراتوهيدروجينبةورنووقي
الموتادولتهباتاوقروضثممكلعلىتضحيابأنالفكيرةالصغيرة

ممالفأعليلللغنىاالنمخعهاالقتراخلوبيهءلماسجدهتأإهذه
للحاخمرللحالمفيالكذبةالمصايأصكثيرونانقابومجدهاالعالع
القويةالغنيةالكبيرةالذولهذهاماقبغداتكبينوسجعواوخووا

ryr
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الرابعلبفصنلللثانأببخر

انتىالتجربةهذهإنلمبملظانماويخضعيقهأحرهانيأتمرفأضبحوا

علىالحصولاىالحالىوقتنافيوالصغيرةالفقيرةالدولتجرب

كميعمياالمسيدبماجوبالحربيةوالمعداتالطائرأتوعلىاألسلخة

اUومجدانعانمممالألتجكافأعطببظ

yتعيطانالثمععنيفصراعفيكانالتجربةجبلعلنىحمنالمسي
ومعروفةختثمرةكانتالتىواليااالثععارةسبقتاتتىحعيانيةااألفكار

مةامعرانبلحررسيالذىكالشخصالمسيالغاتقدمالوقتذلكق
جبلعلىالممعيحنرىالسبباولتتسيةوالسهاالقتصاديةألرمات10

ديةاليصواالنتظاراتوالمعتقداتاألفكار30هامامجهلمجهاكبةسألت
واضحةبطريخةلغاتعكسالثاالتجاربهذهبنابالمعسيالخاصة

ويسعوعالمسياءمجىعندتحقيقطيتوقعونايهوداناشىااتاالنتظار
رواألفالمعتقداتهبضالوعىكلواعيانKالحقيقىالمسياالنامثرى

إجابفمنواضحهوكماباتارفضارفضمياةولقدديةأليصواالنتظارات
انعيطاناتجربةعلئ

قبلالتجربةجبلعلىالمسياواجتالتيالئجربةرانجاثنناوبما
اذهاننافيالصورةتكتمللكىايضابنايعسنالملنيةمتهخيحأات

يعوفناواالنجيليسوعالقاهاعلةاولعلىيعةنظوةنلقىأن
الىالتجربةفيالجبلعلىقضاهاالتيالفترةهدهبحدءايسوعبأن

عظتهالقىالمجمعفيوهنالى16ة4لوتربىقدكاقحيناالؤلصرة
سفزكانKعليهوعلقيمسوعقراهالذىالكتابةوالنصلىاألش

هذاwنفيهشل1و35ا1االصحاحالنبىءبثمعميا
صكنبعيثاالمسبينمنالباقيةالبقيةفقلوبءالرجايحلىةلككتبالنص
التممبىبصببالمتألمةوالخزينةالمنكسرةبمقلىفييبعثولكىبالدهكل

عنهيتكلمالذىوالمسياةبمجيئهمعيالم10سيحتقهألذىاألهلالمريو

31كب
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للرلبعالفععلافانىاءفى

الغصعلههذاالمجمبمفيnيقركانالذىالشخعبىوذلكيالحتهيالمسياهو
والذىةالحقيقىالممسياذلكنفممههوكان613إاشالمذكرر

فاناليسدمنكثيرونبإصيرهمالذينالمساياعنجرئياقكليايختلف
سبقوهالذينالكذبةالمممملياكلعنالفرديةبصفاتهيتإزالمسياهذا

الثمرفهذانفسهم94مغتصبينبعدهسيأتونالذينالمساياكلوعن
يقدمهولوقااااالخيازبمذايسوعالحقيقىالممعياينفردألوكيف
عليهنزلالذىلشخصIalec15لحظةفيوبالتحديدالتجربةقبللنا

بالقوللهيثمممدسهنفواآلبوفريدةوحيدةبطريقمةمىاقاالروح
jlلوقايؤكدففاء3522رتبكلحبيبتابنىنت

القعسثهالروحعليهونزلوطموسةمرميةطرلمجةإقدساءالروودن
المسياصيتكلمالذىالفصللوقايقتبسثمحمامةضلجسميةبميئة
نزلالذى3الروافيعلىالربروحالكلماتبمذهيبداوالذقط
ءبشعيافيبهالموعودالروحنغسههوةملموسةصيةنربميثةعليه

لمنكممرىءسفارمالةللحماكينبشارةرسالةهىالحقيتهىالمسيافرسالة

بصررسالةوالمنسحقينرينللمأسيوتحريريقانطرسالةالقلرما

4المقبولةالربسنةاععنهوالحقيقىالمسيارسالةوهلخصءلنحمى

هذهللتعبيراليونانيينويستعملجديدعالمجثيدعيداعإلنا
عالعاآلنوعبدامضىالقديالعالمفانعالمأولكلمةالحالة
فاالنساتيدجعالمحلونجمجيئهءجاالحقيقيانسيابنجديد
يبداالتىالمقبولةالربسنةهوالعصمروهذاجديدعصرفياآلنيدظ

الالويينسفرغيايتكلبمالتىالمقعولةالوبوسنةالممسياعصربما
yorrألالعبوديةومنالديينترصوالتحانالغنوسنةهأ
قدالقديمةءاألشيافقطليسالمقبولةللربسنةاىالعصرفبهذا

يصيرالوكيف5جديداصارقدالكلموذاولكنمعتومضت

األبوابهذهوبحضبمجيثهجديدةاباابوالمميافتحوجمدجديدااا
1d10المسيحىالمكرتاهـلخ

Yye
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الرابعللغصملللثانىءفجبز

للجميعيقدمالخالصانهىالحقيقىالمسعيافتحياالتىدةالجد
اعدااسرائيلالىللتالطذوارسالهرسالتهبدأيةلىانسييمأنصحيع

اقمضوالاألممطريقالىالكلماتهذهلممقالحبثهديكهلاألولوية
بيتافخرالىبالحرىااذهبوبلالتدخلواللسامريمديتةوالى

يريفاليمودىالكاتبضىبن15565ضىإآلالشناإسرانيل

عناألخرىالشعوبءإقصايمعنىالوهذااللهشعباهميةعلراكثي

األولويةيبينافماذهلتهناالسيداهاعطاالذىاألموفعانالحشفص

التالميذيقمانخدخهبدايةفيارادالمسيحفانابعععبلهذاالمعطاة
اسبابلعدةوذلكاللهبشعبتبثسيرهمبمفي

ألقخععتبدايةفيعليممالسملفعنيهودالتبميذبئا
يبثعروااناألولىالحملةكانتفياارسلواالتياشبشبريةالحملةهذه
هضلمميهودا

الخاحعةهذهيفحلكىخاصتهبنىاولءجاالمسيبمبن2
كمالالممالخالصابضمبثعرةبدورهاايضاهىتكونولكيالخاعص

5يمه2بسرائيللشعبدومجدالالمماعحننهرةلوتاJيقو
متهـايريدبللخاصتهإاليأتلمانهيعنىالخاصعتهاليمجيئهولكن
بهوكأنىالمسيحءجعامنهالذىالشعبهذاعليئوليةالىيثقلأن
السابغينأيضاانتمتكونوالكىاوالوإليكمكمفيءجاعايقوله
ءبكمتحيطالتيلالممواعالنمارصعالتهوقبولقبولهق

لمالممصياءجاخمهالذىالشعبهذاانالشعديدلالسفولكن
كلواماتقبلهلموكاصتهءجاخاصتهإلىيقولويوحنايقبله
باسمهالمؤمنونiIllciاويصيرواانسلطانااهبمف2عطقبدوهالذين
1yيوأل

الوخوحكلواضمعوهذاالشعؤبامامالبابفةجالمسياءفمجي
المسيحالمسيالتايقعمالذىاالنجيلشوتابنجيلكتابةطريقةمن
YYI
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الرلبعللغصلالثائييءلجز

انبالذكروالجدير1i5آدمابنالثبمعوبلكلمخلصا
اختياريةبطريقةيممقطةءبشعيافيالمذكوراشحىيقتبسعنععالوقا

للربمقيولةبسنةىدان9يقولءبنميعيافنصمعناهاإكاإلخملةوعمثا

للرعبهبمعنةواكهزفيقوللوقااماالاللفانتقاموبيوم
اليومهوداليصضمومفيناKاللفادتقامالىيوماألفي5ةالمقبولة
اوالهماممرافيلئمععبءوأعدائمععبهءآعداالربغيهينققمالذى
مةكالهيموتقبلالالتىالشعوبفلئمالشعبهؤاسبواالذبن
يحنالذىاألمرgiامنى11لشعباللهخمسبناهشعوبهذه

حمةالجملةهذهلوقايحغفالسبباوليواليونأنروما11علىتفيقه

هذاقولنايئيدوممااألممامامالبابيقفلااللكطالمقتبميىالنص
موقفمكاناةفماجمعممفيالسيدالقاهاضظةاوفيمناليمودموقفا
حنالمجفعفيالذينجميعبافامتالعظفهأمنالشمخحىهذامن

الجبالحافةالهبهوجاعواالمذينةخارجواكرموهففاحواهذاسمعوا
48YAلواسفلالىيطرحوهحتىعليهمثنيةبمشينقكانتالذى

اهفلماذاموالؤيبالموقفاامامنفسهيغرحالذىوالسؤال
شعهثارحتىاألولىعظنفيالمسيمحقالماذاالثورةأوهذهالثسغب
المسيعانهوللشعبهذاضمباثارماإنضدهأراسهومسقطمدينته

بينماانهلمبنقدانذلكمنثروابلاألممءاماالمابفتح
ثثهءالعسمااغالقبسببوالعطثمىامجوعميئنطهاسرانيلكان
امراةإلىنبيهاللهلسر1الفمشههذاعلىاةالغخمبانصأاتسنو

فهانهيعنهوهذاهوتقوتتعولهلكىإسرانيليةرسصبعيدةاجنبية

ألرملةئحمتنهفتحقدبسرائيلعلئمعلنااللهغتبكانالذىالوقت
السراثيلهفقطليسمةالمقالمجانيةاللهلنعمةمثالاكتكينءصيداصرفة

خمطوهواخزضالفيقتبسعظالسيدويواصل5اضالممبل

اسرائيملهرعويةاجنببباصيكنلمالسريانىوفعمانالعسريانىنعمان
يتخذنفسأللمائبلاستماجمالتىالجيوشقوادمنكلنبلفحسب
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الرابعللفعللنالفءلجز

16ا2610أاعاهوسعخلتتجاهالموقتنغمململثعضعت

اماممصراعهعلىالبابيفتحانالمسيحأرادالمثينوبهذين
االشارةسبقتالذىاالقتباسمنعمداالوةحفضالمممبمبوليذااألمم
ماةظابتدقعقلناهـمحجلانهIUااللفاانتقابمبيومءعباربليه

حال2الممربانانعمانومثل786شهاsصيحاىفة

5qوانجديدةسنةهىالمقبولةالربسنةانيعركناألهـأا
جنسوكلشعبكلالىصجمةرسالننهعالمىصمياهوالحقيقىالمسيا

لكنهديةاليصلحمبيتفىوولدeديموأةمحاسننوكلأمةو
الذىنفسهp9وكلهالمعالمالىءجابلفقطةولنبيإديلليهوديأتلمم

ىت3أنينبغىالحظرةهذهمنليستاخرخرأفاليبعدفيعايقول

1ءيوواحدوراعواحدةرعيةونكونعموتىفتمممعايضابمالد
ضثممابهفعلردلنايسجالنويوحنالوقاانالعجيبالنريبومن16

فلوقالالممبابفتحبخصوصاالعحنهذاالشعبسمعانبعد
الجبلحافةحنيطرحوهانارادواالمجمعفيكانواينانبأنمحرفنا
3اءيوليرجعوهحجارةاضي31اليموفتناوللينتيوحنا

انيعركينعنحما1يسمعوكانواالذيناليمودءالاليثيروكيف

ممجتمعفيالنعاليمهذهمثلالىانرخابحينيخظراللهبأنيعلميممرح
السرالمجاخيانةهذهقعننبرالالأالرومانيةاتالقوعليهذهسيفركانتالذكلة

مفمفىعخلةألولطسعاععنداليمودنارفقداولضالععو5اوتحاوت
يقنالوهانمرةمنكثرمماولنمنهلمصموايتاتوأرأدواءالناصر

ه4t2çqوA15مر

يتفقلمكائديةاخركثيرةاسبابتوجدانهحنيهالشنتومما
طريقةصوالبحثءالعدالمناصبتهالهؤدفحتدواليصءيعسوحميا

دفعالذىالوحيدالسبببأنالقوليمكفناالjءهنهوالتخلصلقتله
علىمسببايكنلمانهاألمرنمايةفيملبهوصيسوخمقاومةالىودالي

YYA
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الرابعاففصليلعانىلجض

هذاولكن5ءالعدااليصدناصبهوحدهمببالوليذاالغيورينمثال

يقغواlنiاليموهنكثيريندفعتالتىبابسyاومنجدامممالعمحبي
قائلنصرخواغعماالكمنةءرؤسامعصوتهخمبمبعضانبلضده
صلبهصابها

يسوعبنقائماكانالذىءالعداانعلىيث3ركزتيل6األناإ
حرفيةمناألنسانبتحريرنادىالسيداناليسببهيرحدواليى

صنحمنهىالتىالقديمةالباليةوالطقوس611tiلوالناموس
الويالتتكلضاصواألناجيلعليهنقيلةقيودااصبحتوالتىاالنسان

yy1VCcمتىوالفويمسينالكتبةءارعلىالمسيصبياالتى

هذهولكنومعتقداتممالصدوقيينلسياسةضاوخهعنايضاوتكلفا
الغيورينجعاعةعنقفصيلوبالجداالقليلااللناندكرالاألناجيل

عنوالقمرانجعاعةصواحدةكلعةواللنامذكرالاألناجيلهذهانكما

كانتالجماعةهذهفانذلدومعونظامماعبادتاوطريقةمعتقدامكا
يتعدوالمالجماعةهذهءمااانسحيحالوقتثنفيمعووفة

IYافيعضوالفربعةIنالمشمعيحمlانيحنعضويالفاربعة
نجدكناالذىمرallودستوروقوتماوكياناتأثبرهاالجماعةتكون

هىاألسينينعةجماعننعرفهكنامافكلMv5سنةالىعنهالكثير
مبotاالسكغدرىأفيلوكتبهاالتيجداالموجزةالكتاباتبعض

هذهنكن5qمالثمحميراليمودىالمؤإخيوسيفوسوفالفيوس
15عةالجط

منقمرانجماعةنملكاصكناالتىالضحلةالمعلوماتهىهذه

منوالقريبمنViاالنجيليينغمالميتلموالتىريخيةالنالناحية

وسنةاسنةبينماحوللىفياثسينينجياعةنلصمتلتدا
لخدباصالحالقيمحاولولقدللحقمعلمومرسسيا3اق35

تحريرللنويسيينمعاLOiحولقدبالفمريعةالتمسكنررعناجتاعى

yr1
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الرابعالغصلللمافيلجز

مقخروفضلانإلىةàموجوغيرالجماعةهذهكانتلوكمابعيد

الخووفهذاصالبحثفيفأخذانديباهحددالشابالراعىخطيح
األحجاربعضءبالقاأيلبوفبالجبلفينحتحةوبعنةبحثهوفيالضال
الفأهصرعالداخلSءباتكممرصوتحبسمءجىةولكنهحنيما
500حوالىالعظيمةالمخطوطاتهذههنالىوجدحيثهالكداخل

كئابةانويحتملالقعيمالعمداشارمناكبعداتضممخفوطة
بينفيماالميالدقبلالثانىالقرنالىريخمايرجحالمخطوطاتهذه
يحاولونءوالعلما47سنةاىالتاريخهذاخذهقء165

شينالناتذكرالاألناجيلانفكماوتفسيرهاتالمخطوظهذهدراسة

تعنهرالمإناليسوعمعاصرةكانتالحتعياليهوديةعةالجطهذهص
القيناانسبقاخرىجماعةوهمالغببيريغاعنجعاالقليلإالايضا
السياسيةواتجاهاتهاالدينيةومعتقداتاتشأمنمانييعةلمحنظرة

فلسمطفىفيةكنيىبعدفيوخنمعرةليسعوعمعاحرةكانتنيورين11وجماعة
4الجماعتينهاتننبينوشاسعواسعالفرقلكناجليلافيوخاصة

البرمعلملءهجىوتأملوصالةصمتفيتنتظركانتانقصجماعةف
فمهكانالذينالمتطرفينالغييرينخصوصاانغيوريناعةءاما

الوسائلكلألنفسمماباحوافقداترومانىالمستعمرعنالبددتحرير

االمرهذاتحقيقفيفشلواولكئيماليلينىالمستعمرتبضةمنالبحد
وصثرصالةتنتظرقجعاعةهنلىواسععواقمرانديرلناااثونقدولذلف
كبرةاوصغيرةجماعاتفياثسينيونيعيعشكلنالبرععنمظهير

الجماعةفيللعفويمكنكانiمشتركابينيمنعىكقوكاتةالترىالمدنفي
العضوعلىايضاكانفلكفيرفبإنبتواليظلأن31متزرجايكونلن
معشتراكبالهيسمحبعدهمانجعفاذااالختبرتحتعامننيظلان
كثنوالقسماالمقحلنوبعدالدينيةشعلنرواانلرانضبعضفيمقاثخ

كنرااالسينيينتمسكاثخوةمعالماندةهلىللطعاميتئليلانلهيسعح
اكعنناعنماصقابوابالثوابااليمانخارجية11اطهالرةاللسبتبحفظ
الدمويةالفبائحتتطيمعن

هtoصاليسوعىاليدسبولساألبهتهلبراجع
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الرلمعللغصلىالمءلجز

تحريرسبيلiواعقيالوصقةقفلمنافاثمروعةوغيرعةالمثعرالمتاحة

الصورينحزبالحزبهذاكانالسببوصمذا5دذالروءيدمنالبالد

كانتاشىالوومانيةالسلحالتمعودامهرمىصراعفيالمتطرف
بأنجيداتدركنخانتأل4نهائياءقضاعليممءضماااوتريدعطاردهم

ومعواالجتماعيةوالدينيةالسياسيةاباتاالضطرمنبعالحزبهذا
مناقلالعحديةاهميقه3يبدوماعلىكانالمتطرفالفيوربنحزبان

اناستطأعافyإللصطوقعنحزبمنأيضاواقلالغريسيئحزب
يتعاونينكانواالذينوالعهودللروماناليوميةةالحبفيàlانةيحعش

هجماعةامكانتيةفرالمفاجئةالمسلحةهجماتهمنيبعبهعغا
الغييريناوخربلقمعاالستعدلداهبةعلىدائماالرومانيةاتانقوكانت

واألهاكنالبيلىتعلىالرومانىالجيشهجمالمرلتمنفكموجدوااينعا
الروهانعلىهجوممةبوثباتقيامممبعدنالنيورءمؤالاليمالجأالتى

الغييهينصكبيرةاعداداالرومانيونفيماحملبايضماالمراتمألوكم
اهصبافافةكعفاليميدىالمؤرخيوسيغوسوفالفيوسالثوار

1لموضوعا

معروفكيرهجموالحزبايكنلمالغيورينحزبانيتضحمذامن
المسيايامفياليوميةديثAAاموضوعالحؤبهذاكانالعبهععلىبل

اهمممتحتبماقامالتىراتالثيمنوبالرغمشمرتهمهنبالرغمولكن
الجماعةهذصيسموعصمتنالحظىاليهوJين11وألحلىالدين

والصدوقياثالفريسيينالكتبتوجماعةالىالنضوالويالتبعضيرجهالم
منبعضاالمممميحقبلفقدذللوهعالغيورينعنلمميتلمولكنه

هذهعلىواالنجيليقيسوعصعمتامامومنالهكتالميذالغيورين
العؤبهذافديمعوبمكانJهiالصصهذاناذانتمماملالجماعة

4tلمميدااو

1lبكتنظرBrandonGSلنبعنوsدeلمه
AYU745
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فكاعئ

ولبوبوع

الغيورينءإزايمعوعبموقفاالخاصالسؤالالبحثبعأةانقبل

rاوحزبينلحايحتوكانالحزبهذابأنالطريمءإلقأرىننكر1ن
اآلتىفىعنهماالكالممالخيصنوياشرضاانممبقكماكثر
الحزبجداالمقطرفالشمالىالحزبةاألشمالىالحزبأ

هنالخططولعلىيتفقكانالذىالحزبوهولالمعاتاالثعحما

يختصفيماوالفريسينالكتبةجماعةمعوالعقاخيةالدينيةالناحية
فيالمتطوفنمحيتفقلعاayنهإالمسيانيةواالنتظاراتالدينيةبالعقيدة
الرومانمععاونينيالذيناليصدضدوخاصةةوالقهالعنفاستعمالم

لمانهإالالمقطرفينعنويدافعيمعاندكانالمعتدللحزبةهذاأتوهع
هاليجوميةععلداتيمفطمعهميشترلى

SICكينمظالسيكرحزبأوالمقطرففييرىالحزبما

6الرومانىالعدوضدفضالمرحربهاكصالاتخذطنىدينهـحزبفص

2ميكااالميكابىهنالوماتاتياسya111wعدفينحاس

فيقلخيحممايمكننقاطعدةعلىيحتوىامجهبروكان780ا

اآلقى
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الخامدسللغصلهثاشءلجز

المحملةاألراخيعنوعاج15ءجالصتععراءجال1

Yفيماالحاكمدولةأىئيوقراطيةامةايرديةااألمةجعل
اللههو

إلقائمةاألوضاعبتغييرجذريااصالحاالدينىاالصالخ3أ
وهنا5المستعمرمعالمتعاونةاالرسنكراطيةالكفةطبقةئضوخاصة
عنلتانفحالتىقعرانجماعةاألسينينعةجمعالغيورونيتفق
تقامكانتالتيالدينيةالخعماتقاإلممتراكتقبلولماليصدبقمة
كانتألنماالذبائحتقديموخعتبليائحإتااتخعبفتوالاالييفى

الناحيةمنءكفاكيرالفرائضهذبممارسةيقومينالذينبأنتعتقد

ولذللالحقيقيالكفوتسبطالىينتممبينوالوالقانونيةالروحية

األوضاعقلبمنتظرةالوادىذلكفيخكرانجماعةانعزلتفقد
فةال

فياالسرائيلينءالعلمامنجماعةباقاصاالتيألحفرنجاتوحعلة
ونجينالغيورينبئوثيقةعالقةقوجدكتتانهعنلناكسفت4vلسنة

قوجدايضاعالقةكانتبأنهنيعتقدءانعلمابعضانكماءاألسينيبن

األههذاالىوشرجعاألولينثسأتهافيإلمسمحيةاخييريفابن
استعمالهحاولهالغييرينحزباننبننانهويمفاللذىواكنحينهفي
ثمالمسالمناوالفاترينيليمودلمحاربةواحدآنفيفوالسراةالن

ملمستععمريأالرومان

شتاميراحعأا
JndLeننكايعنكقليفغهغكلعمه

غعمهـك212YIص
vعسمةممهممع

لمصاطيهععمثم

Lila1Y112ه

يمهفة

http://www.ebnmaryam.com



الخامسالفصللليزامثائى

نبوحااألسينيينوحزبالفريسينحزبكليااب1lحزتذهحانت
وسياسياديفياتغييراينتظروخطرفنمعتحلينءرينال

وأحزابالفريسيننحزبخصوصازاباألءهذهوكانتللمجتمع
لخاهذاهنائبلإسسيخلصالذىالمسياصيانتتظرالغلييريئ

نينعظراكانوالمتطرفوننالغيعرخعوصأنمالغيورواالستعمار

قومماستعملوابلاأليدىمكقوفووهمينتظرونهيياونواولمالمسيا
بمجينهيعجلوالكىميةوالهجبالمعياسيةموخطط

اهميتهJومعروفاحزباكانالغييرينحزبانلنايتضعهفامن
الناحيةمنفقحاسلانفسمماليصدوعلىالرومانكىوتهيرهوثقله

الحزبهذادفعالذىاقبلالدينيةانفاحيةعنأيضابلالسملسية
المؤسسيكنألمالدينصالدفاعفيويةاهقالرجمةكانالوجودبلى
فيوجالالجزيةللرومانيعفعانرفضالذىالجإللىنوذايصله

يعتبرالمعستعمرجنبىلالالجزيةدفعبأنخادياضماوألبثطلىل
فلكىليموهأخيانةيعتبرلالجنبىعالخضوألنموممالناموسكمرا

السلطانصاحبوحدههليصوخعبدخانعمعةاليموديةاألمةقظق

الحزبهذامبهعوهكذاالجزيةههتحغعااليجبإحرائيلعليالمطق
سنةرشليمأخرابفيعليهءالقضايومالىمب6ممعنةتهوالIخذ
بطأعتاهوعمالوومنعيةلألمةالخضوععدمهعنعياسةاماسعاتوفي75

سببهومااالالسقهذايعترضنارينالغيهـكانتكلموعنععا
كماوصريمةواضحةبطريقةخييرينعنالتكلمشيصبصمت

سمينوإلفريالكتبةعنمت

خىيلقبهالذىسمعانانمعملناتخكراألوليثةالثيلاألنابن
يمعطىولوقا3Aمراtألمتعهالقانوىسمعانباسموهرقس

الرسلواعماالQالنييريدشالذىوسمعانايخيرأسمعانلقبلمه

2مم4
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خاممس11للفضلالثانىءلجز

60iلوالغعيرؤسمعانايضايكولاالنجيلىلوقاكتبهالذى

tirكلعةبأنيظنجداقليلةقلةوهبمالمفسرينبعضبن
اللياضيفتصفةهيبلرينالغبحزبهنكانباألتعنيغيير

بولسيقولكعاالربلعملوحماسفههويةكتصفالخنىمنمععان

ديةاليصالديافةقاتقدموكنتلنربوضيرتهنفمعهواصفاسولطالر
ىئاب2تقليداتفيغيىةاوفركغتبذجنممىفياترابىعنكثيرينعال

2ااعاليومجميعكمانتمكماللهخيوراةوكنتاثالء
202r35ورينالغةكركةانيظنينالواىبمذايتمسكينوالذين

الغكروهدا1مب66سغةiإالفلسطنفيتعرفلمالثورية
ليموذااعطىقدرغييلقبألنالتاريخيةالناحيةمنصحيحغير

فيبندلعتافييرونانجماقامالتيالكبوىاتورةانصحيحالجنيلي
اشمإطحقفيالعسببهىالثيرةهذهتكنامولتنمب16ممنة

ييوذاواتباعاحفادمCMJالغيمرينابلالثوارعلىولغيير
يرىولذلدمب6شةمناللقببمذالقبواكدالغيورالجليلى
انجيلهفيلوقاكرفيالذىالغييرسمعانانالمفمصرينمنالكثبرون

ءالظنكمايحتلىبلفييرين11حزبفعالصكانا

555الحزبهذفيعضواقبالكانالذىالغيررسععانانالمفسرون

الدىالنممياممىالمسيائفسهالوقتوفيالروحىالممسيايمسوعفيراىقد
اليهـودصكنيرينانوبمااألجنبهاالستعمارمظاسرائيلسيحلص

فيوجدافهلبعمعانظنفقدالوقتذلكفياشبااءمجسينتظرونيكانوا
يطكثعنالراىبمذاينادينوالذينعنهثيبالذىالممنعيايسوع

غييرايموذافيذاوابلالغيورالوحيداآلإميذيئنبمسمعاربأل
فعماالنقطةهذهالسنرجخحإلايةعلىءسيدهاءام2خابتقد
األتيهواآلننفرحهانيجبانذىوالسؤالبعد

يقمموحمنالغيورينموقفههما

e1ءهLBibleeTaterpreterقهثاد

ة
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خلعمسللفصلائثاكاءلجر

الكلبمنالبعضاننظالمسيحىإلفكرلتاريبمدراهمنناcد
المممعياتممخصمرىالنايسوعفيراوااهييرينأهنكنيرشبأتاعنمد

رالغييسمعاننيرالنظريةهذهيتبعونوالذيناكظرالسميأهمي

راواsyهؤانكمايسوعتالصبلانضبمةالحزمبههذامنواحدا
وحاوولقدالمتطرفالحزبكييراىاالسخويوذايصفيايخعا

الصورةهذهيجعلواحتىوذاليجداءا3سوصورةلنايقععواان

كثيرارجعواهذهتممنظريثبتواولكىءضنطرفرجمعلصعرةمطابقة
األناجيلمنذاليسواداكثرصيرةانالجمالذىيوحناينجيلبلى

كرهبتوذاياسميعنكرتقريبامرةكأiيوحناألناألولىالثالثمة

ناحومكفرمجمعفيالمعيدعظةبعدهذاونعحظمثمنءيعليغتبم
قومخكمولكنبكالمهاليؤمنينثومأإأشارعيعمسانوكيف

ءالبدهنبسوعألنبإلقولصوعيقصديوحنابفسريؤخوتال
يعسوحاجابيسلمهالذىهلىومنيؤمغينالاتذينهمنعلما
كاقالشيطانمنكموواحدكراالثنىتكماختاناانياليس
واحدوهويسلمهانمزمحانهذاألناالممعخريوطىسمكعانيموذا

يعتقدكمايبدوماوعلى6mv5يصراالثنىمن

ونكثبهحلمالذىالناصرىيمعوعصمميانيةفيايئممكولى11نالبحض
بعداالسخريوطهيهوذارتسابحأتألغمورينخصوصاداليصمن

طعاماسيكينالذالحياةخبزعنالغسعدعلةناحومخغرفيسمعان
عسكريامسيانريدونحنذبيحةالممعيايكونانيمكنفكيفءلعخرين

عنثمايععوعمسيانيةقشكوكهازدادتواقدالعدوأمنيحررقويا
1vYfwviمتيللمستحمرانجزيةدعفعببطرسيأمرسمعه
عنهلنايقولويوحغاميسوهجرةقيصذايغكربداالوقتهذاومن
1wrv6يوالشيطاندخلهاللقمةفبعدءألعشامحاسبةعند

فقدابلتهقبلطيهكانماعلىظليسوحمكلوجودهكهفبالمركم

مريحادثةقالروحهذهوتظصواللضلسارقاتشخضذلدظل

Y
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للخامدلهالغصلافدفاءلجز

اiصرووهوتالميدهمنواحدفقال8بالطيبالربكحعىدقتعاعن

بنلثفةالطيبههذايبعلما3uيسلمهانالمةيعاالسعخريوطيسمعات
ألنهبلءبالغقرايبالىنKألGليممىهذاقالزنلفقواوثعطىدينأ

21يوفيمهيلقىمايحملوكانعندهالمعندوثوكانسارقاكان

56

المنتظرالسياعميالمسياهوليسيسوعانيهوذاركافعندما
حاهالالغييريئحزبيعرعمالذىذلداىخيهرى3المفموبحممب
طريقةفييغكربدااالستعمارمنالبالدلتحريرأجيشهوقائداسححه

الممعيامعثهحزبهلمساعدةلالمiهنصلغعلىاألقلعليبمايحصلاخرى
كبيرصلخفييدلمعوكانلنفممهاو

ايعيمميلقوالكىالخرصيتصيدونالكفةبأنعرفماعنلذلك

يسلمهبأناسئعدادعلىبأنهموعوفنفممحههذهبيسوععلى
فجعلواءاليكماسلعهواناتعطونىاننتريدذاbiLلهموقاللمم
خابتانفبعدYiNtمتي55المضةمنلثامظله

بكينماالفرصةمذهينتضنààاراالسياعمىالمسيايمسوعفيايموتآمال
ءرؤساعليهاقترحهالذبالمبلغسمععنعماولكنالمالعلىليحصل
الثملىفإبئوقويةعارفةمةالصدواصعبحتاملهخيبةزادتالكفة

اليمودىيدفعهالذىالمبلغكانتالكنةءؤساحمايتتى11الفضمةمئ
وجدوفاكمYاخرمولعىفاموشبحسمباعبدءشرافي

الذمحالطريقفييسيرانyإيموذامتطعيلمالواقعاألمرامامنفسه
أtrVtاlمرقسليدهمسيدهواسلنملنفسهبنفنمههواختاره
يمضنىانوبدلالحظيمااوجرمهبخطيتهشعريسوعاسلمانوبعد
7yمتنفمبوثممنقذبخطشهبمعقرفاباكيابطزسعلكما
16195ءا35
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إاخامععأالفحلالئثمىءلجبز

يوحناليموذارسمماالتعهالصورةنتأملعغدما5اننافيهشكالسنأ

المتطرنيثرينالغييمنكثيرشفيالصورةهذهمنكثيىةماشحنجد

n1اti1tv1tY5lr15يو

3Y532

عنديسوعفياواقدرينالغبهنكثيرينانيظنماعلي
عنعظاتهسمعواماعنخصموصاالمنتظرىالمسياالمسياظموره

بأنيؤمنونوكانوااللهبملكوتايضاM1نادوألنممتاللهطكوت
رونالغييبهنادىالذىالملكوتانإالجداوقريبقريباللهوتطك

السيدبهعلمالذالملكوتبينماالمراععيلألمةنيوقراطىملكوتهو
امةكلمنيتجددونالذينقلؤبفياناساقلوبفيالهاطكوتهلى

والداحدويعرفالالملكوتهذاألنلسانكلومنشعبكثمن

حمجنسأ

الشباعالخبزكمعرثةحابعداجاسالذفيبأنالبعضظنولقد
منجماعةإاليكونوالمطويجعلويسوبمايختطفواالجموح
ويختطفوهيأتواانمزمعينانممعلمفإذيممحوغواماالغييرنجبن
فانناا6oيووحدهالجبلالىايضافاانصمطكاليجعلره

والخطفاليجومرافحةاآليةهذهفيهناأيوحنااسلوبمننشتم
ءتنتظركانترينالغبجماعةفإنوالنقاشالسليمالتفكيرطريقةوليس
القريباللهبملكوتيعظالذىيعمعوعراتوعندماثالمسياالمسيا
تختظفةانارادتولذللالسياممىالمسباذلدفعالهوأنهظنت

ممشبملفيجمعنمممازعييكونبكىالغييرينحزبعنىملكاتنصبه
yiلقالجبلبلىوحدهينبمفهيمسوعالمسياولكاحمنةمصفولهويدع
ويتخاربافىيمالذالمدهذايريدوالالعالمهذاهليسفطك
ءالئاسعهعا

ywA
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خامعىللفصلافثمااءلجز

وللالهوتيينالمفرخينهننكثسألهالذىالسؤالنطوحوهنا
فعالصمضتوهلأريئللفشثالتحعناآلناجيلحعضتلماذا

أالغيهرينذكرصاألنابخيل

55للقللىللفحلفيثرحهماشحاولطاو

r
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الكا

الففيرسسعرففجمىءعع

منالخيورينوقفاشيناصالسابقةحاتإحافيرأينااسبق

لمجسوعخلهرفعنحماخهيرجونهوهأفيهيأطونكانوااوهسوح
جداقويباللهطكوتوانالعتيدإللهتبمنهـينادىوبدأالناصرى

اسرافاليخلصسياسيامسيانالغيورفيهخلنعدئذتاألبوابعلى
اللهملكوتقربرسالةانوخاصةاالعىالوومانىاالستعمارحن

شصسكالتىالشعاراتبعضكبيرحدبليتشبهألشببهانادىالتر
وينحعحبوهيختطفوهلكىبعضءجاعينهالسببذاولالغيورونبما
المعسيافيراىالغيهرينبعضانفيحتمل6155يوالعلييمطكا
هالغيورينلجانبكسبهيعنسياسبباروحياقائداأيةقىعلىاورافب

منيسوعموقفهومااآلموهواآلنبحثنايحتإضىاالثوالسؤال
وكيفواينغيحألمىتظموهلالغيإييئ

فعاعاشالتىالفترةفيديةالياألمةتاريغإلعانرجعغدما
سنةالىوقيامتهوفبعدلحقعكاالتىالحخبةثماألرضعلىالسيد

وهىاألمةهذهتاريخفيجداهامةظاهرةناثسحظبمبvt5مي
ولقدالرومانيةالقواتضدالغيورسبهقامالذىالضخمالنشاط

2طاء
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للسالسللفحعلالنانءلجز

واالرهابيةنةالمالوسانلكلالتحرريةالوطنيةانحركاتهذهاستعطت

وقتملهجومبعملياتفقامواخهالبالدوتحريرالمستععرلمطود
كائواالذيناليصدXdمiiوالروهانىالعواتممعسعفيتخريب

ليسواالضطرابوالخوفالذعروانثمفقدولذلكمعهاطنونينلى

منهالبددوتطميرطودهيجبالذىاألولالعدوانروهانقلوبفيفقط

وخاصمةالمستعمرمعتعاونواالذينايضاداليصبعغقلوبوفيلجا
الوطنيةرينالهوحركةاالرستقراطيةفوتااطبقةمنالبعض

االختالفاتبعضايضماتوجدانهمعكبيرحذقإنثحبهريةالتب
فحركاتءالوطنيةالمقاومةحركاتفيالفدائيةالحركاتالجوهرية

يخا50والقعالواالرهابالبطشوسائلاستعملتالغيهريةالمقاومة

يثL3اموضوعالحوكةهذهكانتالسببولهذا5البالدتحريرلسببق

المواطنينوغيرالمواطنينانظارجغبتحاولكانتألنياممههاونحقاالناس
البالدعنالممنمتحمرةالقواتءاجالضرورةدىليودهاريقةحقإلت
االشارةسبقتوكمااألجنبىوليساحعحابايحكمماانبتالتي
تحريرعلىتحملنتKالفرجمةاحزابماعجميعالغييرينجماعةفإن

هماالعظعىوغايتمااألسميوهدفايموهوبلسمالدينباسمالبالد
سعأالغاصبخسبتحكماثيوقراطيةحكومةتكوينبلىلالوحمه

ءىسولموا

ويحمليتانيعيثعكانواالحركاتهذهواعضابقادةمعظمانومع
اعمالهمانإالبممالروفانيةالقواتقبطشانمنخؤفاءانخفافي

فحركاته5اخفاؤهايعنالعلمعفيكناركائتوالتخريبيةالفجومية
بأعفالثااألقلعلى9معروفةكانمةيورونالةاىالوحلنيةالتحرب

ولقد5والتدميروالتخريبالشديدوالعنفاليجومبعظاتخختالغى
رقينالغيحزنجااوطافغةانيظنالبعضانبرمععنمبمالمفرخون

المسيحالنكرقاريخاآلأم
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السلدههالغصلاالنىءلجز

يةالييودالثورةفيمااندلعتالقىالسنةاى68سنةبعدإاليظهـولبم
المتحلرفالغيورينحزبانوكيفالنظويةهذهخطأرايناانسبقوقد

وبعدمب6هممنةفيالجليلىيصذأربظييالومبىدحيزبلتظمر
البالدكلقالحزبهذاءاعضاتثممتتالثيرىإلزعيماملىعلىءالقضا
جماعةمالشاةارادواألنهملهالروهانومطاردةالضغطيممبب
نرالفباخطرفقدولذلدوجزنيةكليةمجماةالوجودحنالغييه

البعيدةاألماكنواصحارىاووفوالكوالمغايرالجبالأليبوايصانبلى

ضاومةفي1جمااصلةمهيستطيعواحتىالرومانيةواتالقص

سفةفيالغيوريةالمقاومةحركةعلىالروهانىأنهجومفإنءالرومان

استثنافهاستطاعتبقيةلموبقيتتماماعليماقضيإممب7
نشاطماواتسعثمعأنماوعظمكبرتالبقيةوهذهإلروهانضدالمقاومة

الروماننKLوضخعةعليعةضاومةحركةحتاصباسمياماوفي
حسابالفليايحممبون

األناجيلصمتهوالمدفمعالجاالعجيبللغويباءللممىين

يشكلونكانواانععرناانسبقكماوالغيورونالغييرينشانظاهرى
يكونينوكانوابلاألجنبىالمستعمفىضدالمقاومةجماعةمقطليس

سنفانسالخغنوحثموالمطلقةهيصبسياديخلدىدينيلحزبا
لهذاالدينيةالغيرةانويتوقاعهممااخرىقوذأليةأوةرخ2
الكثيرينغيرةكثراتفوقكانتالغييرينالتحررىالوطنىللحزب

طكوتظمهرالصبربفارخينتظرونكانوافقدوانعمبةالفويصينمن
لمذاالخاصضموممبحسبهيصملكوتلمدرطبعاوانمكمعارهيموه

االملكوت

النييرينشالمممميععمدفيكثياقكلمواقدالناسانالمحتمذومن
كةمواتمماكثريمانعقواreالتهاليجوميةاألعماالبممعبب

بموب
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ساثثن11المصلللنانىءلجز

قكلمواالمفرخنانهووللغريباالمدهشواألمرءوالكنبةالفويسيين

الممميعواماةايضاغماتكلمواسيدالمعامرىواهالجماعةهذهعن
هذاشمالتصالصمتالظاهربحسباانعرموفقدواألناجيل

بخضوضالصمتيلتزموالبمواألناجيلالمسيحفإنذلكوصرالحزب
حزبمثلالوقتلدàىاليصيديةقالموجودةاألخرىاألحزاب
اله550ودسينالبوحبنالصدوقينبزحqالفويعمميين

ثموللفريممعيننالكنبةعلىبالويهنفعممهانمميبمينفقالكل
2بعرثابم2كمتىوخبثمممكرهممنانجماهيرحذر

t41111wوالفريممميعنالكتبةاييالكمويلولكن
ههءيئاؤالمو

يتكلبملمذuبممابقاسألناهالذىللسؤالنفسنطرحوهف
سياممنيةبأنشطةمكومكلنتوبنللتىالطائفةهذهعنالمممعيحTبذ

اlinوديمىأحزبدينيةطائعةءثعىكلمبلاوالمهىالبالدلتحرر

ضلللحؤبهذاقادةلبعضالمسيعمقابنةعناألناجيلتتكلمال
مثل1كثيراالنجيليروعنماتكلمالتىالناموسمعنمىلبعغضابلته
مقابلتهإواAالموتهنابنتهاقامالذىالمجمعلرئيسضابلته
خانمعأبرئيبعىمعئقاثمعهTوداليصرفيسلنيقرديموسالسرية

qاV3هـ

ياجزإىاألحزابههعصنبنكلنواإلنجيلبفالمسيح
ومع5دàتراىبدمنوالكتبةودسمفىوالوالصدوقيفىالقريسي

jءلبجرفيقاميخوزاانواحعةمرةواللناكرنالاألنابخيلفإنذلك
هذابفنافلعاثةهءللخفا1الوالعيةفيالريخاليهءجا

بظريقةالغبعرينشاالنجبليينوالالمسيعيتكلملماiuوالصمتأأ

Yiنغ
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عسلد11الفصلمىالثءلجز

فلسطينفيالموجودةاألخرىالطولئفشمقكماوحمرمحةواضحة
Jالوقتذلد

هذهـعنيتكلموالمواألناجيلالمسيعانظنواالمفسرينبعضبن
ولكنمب66سنةبعدإالالوجودحيزإلىتظمرلماهن9طامفة
الغيورينهجماعةبأنسابقاذلكالىاثممرناكماتعرفناالحديفةاأليحاث

القحيمالعهدرىغبحوكةفيتجسدتبلالب6ممنةفيفىت
الصضهذاذاuواآلناجيلعنماقتكلملمنللىفلماذا

ليمميهسياسىاودينىحزباوطائفةشاجيلاألصمتبن

شواحدةكلمةتذكرالثاآلهاجيلوجودهءعدعىالقاطعنجالدليل
انومع51947سنةبلىغاخفيةأخبارهاظلتالتىقعرانجعاعة

وبليشوحهاالسكندرىوفيلوالعظيمالمفرغاليمودىفالفيوسيوسيغو
هذهـانإالاألسينيينماعةعندةصفكبرةلنايمعفونالعبيز

مخحلوطاتانفيهشكالومماجداوموجزةمحدودةكانتالغكرة

التهالجماعةهذهعنالكثيلمعرفةالباحثنم11البابستفتعإنقملى

والسبب5عنيايتكلملمفالممسيحذلكومعنلمسيحهعامرةكانت
األسينمفجماعةعنالكالمواالنجيلينالمدميمعععتفياألساممثأ

لكهعنهاينكلملموالمسيحءالخغافيتعيشكانتإجماعةاهذهأنiه
4انقصجماعةاألسينيةالجماعاتهذهف15بتيماألنقار9يلفتال

بحاريقةتعيشنتKاألخيرةالجماعةهذهخصوحعاالغعيإينحزب

سلحالتههنومراقبةطاردةكانتبلاألنظاروبعيددشخفية

4والكنفةمعينالفوياباحعزعكشعلىللبالدالممممتعمرةالوومانية

أoلغكق3راممممغ5لدكمعاح
NinTestamentمعهقثrPar

511Asهمم

Ytt
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ساثمعاللفعللجرللثافى

اليموثيةالساطاتمنبيمالمعترفوالميرودسيوالصدوقيين
أندسالطوائفهذهعنالسيدتكلمفقدالسبعتاولضوالرومانية
الكالماألحيانبعغفيتجنبولكنهسياسيةخمعفةألقيعرضغ

انيمكنكانالتىللسياسيةالدينيةواألحزابلوانغاالبعضعن

تبلهمنعظيمةاخطارالىصريحةبطريقةبديمابشارتهبسمبتتعرض
هالوومان

كهجعايدةعمراتتكمالسيدفإنالحقيقةهذهمنوبالرنمم
للسيكرحزبيسمىوالذىفيهإلمتطرفالحزبخصوصافيالقيئ

الروماثهاليبوملخطرالحزنجاهذايعرضاللكلنولثكئعلم
احيانفياستعاالفقداألخرىالنمعياشةوالمشاكأالمتاضبلبعضاو

للتىالكلماتوبعضالخازاالغييهمناعةجلىءاالشارفيكثيرة

عاليحتوىالجديدللعهدبناألمرحتيقةفنىمعننعدةتحمل

األولوالدليلهمنالإلىتشيركنبرةشوامد

فإنذكتفييرين11منبعضاجماعتهفىلقبالمسيعبنا
علىمقكدةتكونتكلدبطويقةتدلوتحرفاتهوأعمألهيموذااسص

ظتولقداالسخريوطياسمهفأواليورينالغجماعةهنكانانه

الذىيصذا51سخريوطالنعسبهىاألسخريوطىكنمةالبعضأن

المتفسيرواماصحيحغيرالتفسيروهذااسخريوطبعدةمنهو
االسملمذاىاللصالعخليلبعداستنتابيعنالذىالمحتمل

فيتعنيالثىسيكرىاوسيكرمةانفيواسخريوط

حديلىتثممبهالخنجراوالعممكنلهحااوخنجراوعكثاليونانية

اسخريوهمه1واسخريوطكلمةانيعدوبلالاسخريوطكلعةكبير

االسخريوطى13يصعبارةبأنللقولعمكنهذاوعلى5مناخعمتقة

لجماعةنمسبتهعلىتدلبلاسخريوطةبلحىبلىذايصنمعمبةتعنال
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لمدحماالةالفصفطالثدفىءلجز

الغيورحزبعضواقنSنه1SI4كننالساوالخماجرخاطي
البالدهلتمحريروالعنفوالقسوةإلعسيفيسعتعملكلنالذىالمتطإف

همممهبافيماهختصىهذا

نkgiuكلمLتدلونهاينيموذاوحياةرفالهتتبن2

كلوفممراكالYاتعامركlعندماانهويحتملإمجماعةهذهلىضوا

الغيوريناجيوشسيقودالذىانمسياممماالمسياهوليصيسوعانالفيص
دفحقبولهفيعمرالمستمعنيتعاالمسيحانخلنبلتالبليرلمتص

13vيوwvYrvضىغيوركلرفضماالتىالجزية

3Yيوءاألعداايدىإلىهميدهفسلمقلبهقالشميطاقدخلعندئذ
YvL26505متى

المسيحتالميذبعضLنبتثمميرانيايحتملاكرىشواهدهناك
1024متالتالممبءاسماقافعةكأنغيعرينايضاكانوا

سمعاناسمعلىكحتوىبلفقطاأليخريوطىيموذاعلىتمحتوىال
سمعانهوفمنبطرسسمعابئغيرالقانوىسععاتايضاالقلنوى

ىاقانواسمعانيقوالن3Aمرقسط15متاقانوىا

وكاتبأ6aلواليوريدعىالدىعانسمفيقرلقااصما

ايضايقولالتالصذءبأسماجدواليذكرعندحالوقااألعماذسفر

عندمانمنااألمرحقيقةوفيLJ135االغييرسمعان

ومرقممىمتىمنكلاستحطهالدىاالصسطالحاعملإلىنجرجع
هلضالصحيحةوابكقابةقانامنكانانهيعنىالفموانقانوى

سمعانألوليسقالكانونىاوالكافانىسمعانهىاألراميةالكلمة

ônatMخنكلممقعغمقرهـيغمكغماثق

ParParئهألثهالبطثبمقثكحأمقبمت
11588ppهههـ
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للسالممعهللمحعلفىالاءلجز

مالكانانيهىاألراصةالكلمةهلوننالصحيحةفالكابةالتهانوى

كماغييراميةاألراللغةفياالصطالحهذاومعنىالكانونىاو
ومرقسمتىنجأنالمحتملومنwااعأ6aفيلوقااترجم
وههاألهعليةاللفةمنهيكمااألراميةالكلمةنمسغحاوالقد

والمضايقاتالمشاكللبمضسمعانالعالميذيعرضاالحتىهروول

بانتمسابالخمثمةفيsثمرتذكريريدانانهماكماةالمعياسية

خكرصالعلصةاألمانةعأللهحرصلوقاواماالغيورينلجعاعةاالقدب
5عحيحةترجمةضرجعااالسملنا

ذكتورينالبعضقبلقدالسيدانلنايتضعسبقهما
اسابةطرحناةالذىالسؤدلوهومممسؤدالبدىننققلهناومنله

لقدالغييرينشوصريحةواضحةبطريقةالمسيعيتهـلململماذا
واضحةبطريقةاليتكلمانبلىمضطواكلنمحيدالنبقلناانسبئ

والمضايقامةالمشاكللبعضيعرضماللكهالغيورينعنوحريحة
عديدةخاسباتفيتكلمقدالمميدفإنئدامنوباتركمالسياسية

صرأمتفييقلالشديداقوياتعنيغابعضمبلىوببلالغييوبنش

وللكتبةالفريسيقالىوجيماالتىالويالتش

بمةهـلكبنالحورينحزبصةكنمناسباتفيتكلمالسيدبن
الرومانيةالساطاتلدىومقبوالبهمعترفايكنلبهالحزبهذاان

المعمصكان1ودشنوانوالصدوقينالفريععينحزبطاالحاكعة

الكلماتاولغازلبامممتععالمباثعرةغيربطريقةعنه8انمضطرا

الكئيرتالمعانىذات

وقفسيرهالفرنسيةباللفةالمثعسللكالمسكوفيمةللترجمةاتظران
391ممىقمر604لوY1CyyJ1ctئم4اقىالنجيل
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سادسالفصعلالثدنىءلجنر

فحالالغييرينالسيدتومتىافيترىلكىاالنبمولفتق
أقصبةلتفظوواالبريةالىخرجتمماذايقولنلجعاهيرطمهقى

بمذاالممسيحيقصدماذاY5متكهالريحتحركما
فيينموالالقصببنالريعتحركماقصمبةالكفم
مستمرةوبصغةالمياهمنكبيرةكمياتالىيحتاألفءالحمحرا

جانبىعلىويكبرينصمحعرفيالموجودنلسرقصبليسالقصب

ولكنءالصحرافيقصبيوجدgàtoyواالصحوفيوليصرùاألرد

البالدبيذهتحيطكانتالتىالمسياسيةألظروفلى3مالرجو

مخاطبتهفيالسيداستعملهالذىاالصطالحهذابتحليق9اليمودية
المسياسيةالظووفناحيةكهنءةاآليهذهمعنىلنايتفعمحللجماهل

كليستعملونالمسعتععرضدالمقاومةعيئةيشكلينالذينرونالغبكلن

هذهطاردقفقدولذلكالوومانضدوالقعكلوانخدرالعنفوسافل

لىءوالصعحارىإلىروبالبلىافاضطروجدوااينمااتياالسا

بعيداءلالختفاملخوملمسكنامنمافاتخذواطJلنبوبلىقالبراش
الناحيةمنهذاآثارهمتتعقببمانتالتىالرومانيةالجنودص

السيداستعملهالذىاالصطالحفإناللؤيةالناحيةواماصلسياسية
تسمىالتىالمكلماتمنالهبرية11وباللغةقصبة
وخبهlومصمحم

معانعدةتحطاولكنياواحدانطضأتنحئئالوإحدةمةالاناى

الفبزتنقولعندمافمثالالعربيةاللغةفيالتيريةكأسلوب

المعنىتحملجبنكلمةاصحبعبارةاوالمجطةهذهفإنçaبالجم
هالعاراوالذلفصالبعيدالمحنىوامالبنانتاجالجبنوهوالقريمتا

الذىواالصحلالحعانعدةتحملجبنالالكلمةلفصفانالخ
دانمعدةملتتصبةدألألكانروورطهوالمميداستعمله

ايضاتعنىنمقصعةتعنىأللمهEكاننفيجبنكلمةحثل
المعانىفيبالاللففيليسفاالختالفالطريقةصبنةومالغظكيورا
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اسدثسىاالفصلالثانىلجز

قصبةهوكانلكلمةللظاهرفالمحنهانلفظهذاكتتكمنالتى

وكماغيورفصوالمقصودالخغىالمعغىاوانالرياعتحركما

كانواألنممالصحارىيعسكغينكانواالغيورينفاالشارةسبتت
المسيعارادهالذىالمعناعنالبحثيجبوضاالرومانمنمطاردتي
الريعتحركااقصبةلتتظرواالبرمةبلىخرجتمذاàtiاآلمةبمذه
ماذاالمعصاقيوحنالتسمحكرجتالتطللجماهيريقولبالسيدوكأنى

غييراشخصاكانالتنظروااخرجتمالبريةأفيلئتظروالخ
وذبعههناالجرلميةلعماياتهومجااللهمسكناءاالصحيمنمخذةقد

ءالصحرافييممعكنكانالذىيوحناالنبىهذافانكالواغيال

كانفإن5هههنبالرين11كلعنوحزئياكيااختالمايخنالف

بلىغييرالعبريةفيتعنىالتىقصبةبكلمةهناتميىالالمسيع

اومعنىاآليةلمفهاحمبحالميوحناوبنبينوالمقابىنةالغييرين
الحاكمةالسلطةاىاعالنزطرقذاكزاصالمهيواصلوالمسيحمغزى
اخرىناحيةمنالسلطةهذهيقاومينكانواالذينواليورينناحيةمن

ذاهوناعمةثياباالبساابنسانالتنظرواخرجتمماذالكنعولف
هءالملوكبيوتقهمالناعمةالثيابيلبمعهنالذين

كلناالصطالحهذابذناستعملالمسيحانالبننالوأصحفهبئ
التىاآليةوهذهالفيورينجماعةبنىبهيثمميرلكىمعنيينيحملالذى

فلقدبالفيفريدةيتيمةليستاألسلوبابضالمسيعاستعملما
حمعووالمعنيينذاتالكلماتاخرىمرةالممسيحاستخعم
نثغائيليعمحوعاىورننناعيلميمحديئهaريناتغييإلىةلالشا
نثنافيللهقالفيهغشالحقاانيلياسهوذاعنهفقالإليهضبال

وانتفيلبسدعالىانقبللهوقاليمموعاجابتعرفنىاينمن
هاللسهابنانتمعلميالهوقالنثنانيلاجابرايمسالتينةتحمت

هtv51ايوهإنيلىاسطكانت

yM

http://www.ebnmaryam.com



السالسالدصلالتثىءلجنر

لنثنائيلالسيدوجاالتيت7اسطحيةبطريقةنقراكدما

وانتفيلبممىدعالىانقبلفتهالعكثمحقابمصرائيلىهوذاقانال

تمسئحقالبلغامضةالكلماتهذهبأننشعررابنكالتينةتحت

هوIlنتبطزساعتوافكبيرحدالىيشبهالذىإلعظيمااالعبهذا
أنفيالغرابةاوالمعجزةهىفما6متىاتحىاتلهابنالممسيح
ويستغربيندهشنثنائيلulحتىالتينةتحتنثنائيلراىالعميد

انيالاسطكنتابنتنmlاستغراباعظيممافيقول

بالقولالمتحصسالوطنىالرجلهذاهعيئهaح1يبدالمعسيخبن
االععنلمذانثنائيلويندهشفيهغشالحقائلىإسراذاهب

ممهيتناقشبأنالفرصةلهشحورالمسيعءذلكقبليمفابللمألنه
السيدنثنائيليسألولذلدالسياسيةواتجأهاتهبأمكارهيعرفهلكى

وهنالوطنيتىأوضحمسوطنىرجلانىتعرفاينامنلهقاتال

قالوطنالرجللهذابمايعلنلكىمعنينذاتكلمةالمسيحيستعطا
لهفقاليظنمماكثرعنهفيعبانهالغيورلمذابلالمتحممم

المسيحيستعملوهناcرايتكالتينةتحتوانتهيلبسكالىدانغبال
يوحنابخصوحىللجماهيرمخاطبتهفياسعكطهذى11األشوبنفس

تينالفكلمآهعنينتحملمةيختارءتهاىءالصعراوكييرى

وباليونانيةSUKOسوكوالمعمحيحيتكلمماالتىاألراميةباللغة
لهخهالقريمبافالمعفىطكعكهاوعسيكةاوامععي
سكنهوالثانىالمعنىاوالبعيدإلمعنيلكنتلىهوالكلمة

الخنجرهحامذاوخننواو

اعرفدانانثنائيلياالغيورالرجللمذاهولبالمسيحخنى
لختكنتعندماayIالتينةقحعتكنتعنعمافيلبسعولىثانقبل

وهناالرهابىالسيكرجيشمةحنفيكنتعنحمايعنىثالعميكو
تمىين4النثنائيالعلنيلكىمعنيينذلتمغحالةكلمةجمعالميستعمال
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بعيبعب100للنصلالثافيءلجؤ

بحضبىنثنانيلانتسابإبئاالرهابيننجيشالسيكرجيشبلى

بطريقةلهيعلنهاناستطاعالمسيعوفكنامريوخفياكانميكرالمه
شخصنححضرةنفسهووجدنثنافيلفدهشالسببننامباشرةغير

طدائتلللهابنتن6فعلغياللمسيحقألولذلكةللطبيعةخارق
ىهوصوماخفىهومايحرفاناستصاعJ4أل5المجلاس

وصريحاواضحاوانذارامكثمموفابيخاب3المسيحانوكما
والفريسيننالكتبةظاوقتئذللقاممةماطاتالممنبماالمعترفلالحزاب

الغييريئحزبمعايضافحلأفموانفيرودسمنوالصدوقيين
االرهابينحزباىالسيكرينأوالسيكرلحزبجداالمتطرف

اقواالرومانعلىلليجومسكينااوخنجرااعضاوهيحملكاتالذئ
همكشؤفةوغيرخفيةبطريقةوتوبيخاتهويالتبعمموجهولقدالرومان

1369ول1ثمرتفطلالقىالتينةمثلفيواضحاتوه
ىطاLى1المثمرةغيرالتينةالحزبأهذابلىانذارهيوجهفالمسيح
توبةسنةبعدسنةينتظولطفهفىاللهانابثلبمذالمممبيناالخغاجر

يويداللهألنcءالدماواسالةوللغدرالقعكلكهورجوعياالجماعةه

المسيعيسعتعملايضاوهنابالتوبةفاليقاثماراالشعجزةهغهتثمرأن
اولئدبيايوبخلكىخنجراوسكناوتنتعنىانتىتينكلمة
هالطريقهذافياسلكهالذين

الميئاتمنبماالمحترفاألحزابوانذرحخرألذىالمسيى

21متىومباثمرةواضحةومطريقةعلناالويالتبهموافزلالحاكمة
الطريقةنفعمعااستعمل2ا12لوrمiff213يمهم

بطريقةكينالساوالخناجرحاملىالمتطرفينالغببررينحزبمع
ولقدHOMOحهـمحغينتحملظمةطريقأوشجماشرةغير

كلماتانالنظوية5هذيؤيدونوالديئاألراصةبالنغةالعارفينظن
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السالععاالفصلالفثمىلجزة

جماعةبلىموجطاjç1tم201Aصأفيالسعد

فنظوالكلعاتهذهوخاصةالطبيحيةالتننلشجرةىوليممالغييرين

إالبعدثمرامنكاحديكلىyلماوقاليسوحفأجامبههءتينةشب
ryيسمعونذهتوكان5األبد

فيلتحالتيالكلماتمنتننtبأنانمرناانسبتىفكما

التلىةثمهووالظاهرالمعروفالقريبالمعنىمعنينناألراصةاللغة

سكفاوخنجروالسيدقصدهىالحالبعيدوأنمعنىتؤكJالتى

هذهانءالعلمامقكثيرونخلنفلقدذلكعلىءثبقاالخناجوحاصاو

اربنذعلىتحتوY1NAC11jayifخهالفصول

فيعامالعضواكانانهيحتملالذاتوايصمطبوجهرينللغيي
حزبمنكانذايصانعرفناانسبقولقدخاصبوبالجماعةهده

هذالهيوجهالربفإنالسعبباولىالمتطإفالحزتالغييزيق

الخناجرطعاLسيكراالرهابيةعةإلالئيههذكعضوقاالنخار

ذاوليعامبوجهللفيورينموجمةكانتالسيدبيانمقالتىاللعنةفإن
مرقممىانبالذكروالجديرللعيهنةوليستخاحربوجهاالسخريوطى

األهميةضكايةتعتبوقجعلةضىفيالمذكيرةالقحمةهذهلىيضيف

مرالتينوقتيكنلمألنه5يقولفصالموضوعلمذابالنسبة
1r15يطلبالذىالمتجبرالمتغطزسبالشحنحىليسوالمسيح

األمرفىماوكلالتينفيهيثمرالالذىايقتافيتانششجرةمنتينا

تعنىالتيالتينكلمةيعمممتخعملكىالفرصةهذهانتؤعيدالانهو
الذى1Lويموريقالغبجعاعةينرلكىالخناجرحامفىاوتينا

الفرصهفهينتلمولكنهوللوجوعللتوبةنأعدبفرصماالسيدلهأعطى
المغطاةالطريقةنفسيممتعملالمممميحفإنعينهالسببولمذأالثمينة
اليورينوكلاàيهوينذربهالكىسيكواوصمميكرةكلمةمامستخ
21h516vfja11Y1ty1صاأ
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للعدمىللفصلالثافيءلجز

Eyyr11للتوبةتهوقبلوادصوتهسمعوافلى

oهكلوقاوهوالغيورينبلىيثعصرلخرنصويوجد

يفوتتافالركهيمعموعبلييشعيرانالنصنهذيناناألمروحقيقة
كواحداو1ثوارالمنكواحدعليهوحكمللمحاكعةقحمقدالسيدان
بإئارةكضممالرومانيالحاكمإلىقدموهداليصفإنالغيورينعى

هنالرومانالخكامموقفهوماتماميعلمونغنواsمmhالشعب
500الشعبيايبتهقانلننيشحدكانواولذلكالغيورين

wC1الثممعبيفسدكضاالنمساقهذاالىمتققد254ك

الغييرهلىالثوارءهؤالاحدعلىحكمقالووماناتبعهاالتوالعادة

اثممرناانسبقكماالغصبةهـكانتيدهفيقصبةيضعونكانواانمم
شخصاىانتعممابتحةاىالتممةهذهاثباتوكان5الغيهرتعنى

انفممالموتعليهيحكمألنكافيافالمتطلىالغييرفيحزببلى
خإناليصدبهالمقماالتيالتمكلمنيمموعامةببرتنعاكانبيالطم
إثارةبتيمةيومكليحاكعونالذينالثوارءهؤالمن2واحدخلنوهالجند

قصبةيمينهفيوضعوافقدولذلكءالمعسيانيةاتمموادعاالشغب
moكيهرهاناىأجلماصيجاكمالتىأنجريمةنوعفىبمايعلوالكى

وكانوايمينهقوقصبةراسهعلىورضعوالثوكمنطيالاوفصب

متلليمودطدياالععممقائلنبهويستؤئينقدامهيجثين
ولمذاجموراكلنكعايسوععاملوالالجندانيتضعهذاهن35

1اللصوصأمنبثننبئايخمماحمنبفقدالسبمت

السعداننستنتمجأنبليمايممكننااشرناانسبقالتىالنصوصههـ

نشاطمالهاكانالئىالغييرينجماعةانجماعةهذهعنتكلم
ألغيىالطريقةهبيعناتكلمقدالممععيحكانإنiوالدينىلسيا2

وهوسابقاالمفكورالمصدرالىارجعلموضوعةهذاراسهفيلتقوسح19
حلمفعمبمماهـا8Pم00
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اسادساالغعلالثاناءلجر
يب

بعيداءالخقافيتعيثمقكانتائماحقيقةالىيرجعtllالمباثنرةء
الرومانيةاساطاتااعنعن

وجودعلىتدلمابقابليمااشرناالتىالنصوصمذهكانتفإن

لمذامؤيداكانهلخهأيسوعموقفطهوفمارىالالحزبهخا
الحزبهخاهعمسقمرصراعفيالمسيعكانهلمعارضاامالحزب

هوالصدوقيننوالفريسينالكتبةحزبمعممعتمرحعراعفيكانكما
منممحوقفههوعا10للمخ

تلخيصالنايقدمأنOلطملطكولماتحاونلقد
األناجيلهبنفيقولرينالغبمنيسوعقفمصاألنأجيلسجلتهلما

جعحاولنافإذاالمشكلةهذهبخصوصالثمهادةمننوعنعلىتحتوى
رينهالغييصااليجابىيسوعموقفهعنتتكلمالتىالكتابيةالثنمواهدكل

هوقفاشنتكلمالتىالشواهدجمعحاولنالوولكنوياغمفيهلراعنا
علموان5وقعالييتفقUiyلوجعناخييرين11ءازاالصعلبييمسوح
علىاالستناداألحوالمنالJحبأىلناتمسمعالاعدهقيو2بسطالتقسير
لداتاالعتبارفياألخذندمعينةنفروجمةتؤيدلتئتاآلياتبعض

هذهصلحقنامنوليسالمعارضةاتغظروجيةءيدالتيىاألخر
أاثريختماشتاي16

خعالبالقولشرحهOمألبعلمن4ماويو

الخاحةعظاتهبلىيرجعيننجيراسياسياهسيايصوحفييوونالذين
علهاللهطكوتبأننفيير11علمكضاعغاتوكيفاللهتبملكه
لههرسالةيعلكىاآلبقبلمنمرسلأجداوقرئاااألبو
بأنوهونخيعر11يعلمهكانماايضاوهذااللهقبلمنبماجمفقد

للغرنسيةامطبعةكوفانكعابراجع1
هكنال3

لهقهمألقالهجثععف10ممال
Yot
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نبئمعفمنعالفصلألمالءلحة

يقيديمببوعاننرىففاوهممياسيةدينيةرسالةحاهالسيأتىالمسيا

اخعخةهـبطريقةالمسيخيعلمالمذلكمنثهحعربلالغيورينموقف
امضوابممفقالئعلبلقبلهمعطياودسهضدبأنهوصريفة

اليوفوفيوغدااليومواثممفىنممياطنناخرجأناهاأثعلبالمذاوقولوا
الممملطةيصلكانوهيرودس5501331r4كملالثالث

صوةمناوتوامابكلرمنالغيييقاومماالتىانحاكمةانيةالروه

ءسيلةوو

الروطنيةالسعلطاتوضدهيرودسضدافييعمبرالتصريعهذابن

هقيداكانالمبععيحببنالقوليمكنعليهءوبناàالبالعليتسيطرالتى
غييريةوتصرفاتواتجاهاتصوكنهكانتبلغيورينومسعانحأ

كانتالتهالميولنغسعليهتمميطركانتالممعيحبأنيظنعنالذين
اآلنلكغلممفقالالكلماتهذهيقتبممينرينالغييعلىنكسيطر

شترويئوبفلييعلهليسومنكذلدومزودفليأخذهكيسلهص
lSICAIREااوالخنجراوالسيفتن5ثمImلوسيفا

استنبطاآليةهذهمنالغيوريننشاطقوالعملىالقموىالفعللهكاق

فيUبسيلسيامممميوكانبلغيورياكانالمسيعانيظنونالذين
حتىيدافعواوانيتسلحواانذهتمنطلبالحاسمةاللحظةهالك

لتطصراورشليمبلىدخولهكانفإنالعدوخداننصرعلىيحصلؤا
المطلوبةالنتيجةلمييئدلملهياقفينكانواالذينوهتافالهكل
يصللكيهذتيسلعانجديدمناآلنيحاولفإتهاكاتمليكهاى
فتصبحالعموديةاآلمةوتحويرالرومانعليالهجوهـأىفهه1ء

ءاطيةثيوقوامة

كانالمسيعموقفانالبعضظنSالذبقةالأأليلتهذهمن
بالوهذغييرانغسههوكانبلرينبللهبالنممبةايجابياموقفا

بعضاالنسانيثخذعندماالتفسيرعلمفياهمانتالخكلهوشد
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سالم11الغصلللثائىبجرة

نظريتهبيدعملكىقرينتمانوعسلخياومنعؤلةخفردإآليات
نقولماوانتحتملهالمانحطماانيمكنالتىاآلياتكةرماألنهوهكره

الخلروفندرسالوعندهاقرينتمانفصلماصماعنتقولهدما

قيلتالذىالظوفJالمثاسبيلعلى5وفيماألجلماقيلتالتىواألماكن

كغلكومزودفليأخذهكيسلهمناآلنلكنلممفقالاآلتيةيةJiفيه
هعرفةيجباآليةهذهنممرحملكىويشترسيفانوبهفليبعلةليسومن
كاناآليةهذهالربقالفعندماألجلطغيماقيلتالتىفالظر

ولدلألواحديوماقصيرةواحدةخطوةإالالموتوبينبينهيفصلال
كغنمبالجصديتركانبعدسيكونينالذيناننالميذبلىينظرفمو

ىy1اويالميقولبهوكانى10ti5لفةخاذثابوسطفي
بأموركماهتاآلنفأناهميwيئبعدقئيالزمانامعكصانا

مممتقدانكمفياليموديحاجكمعنثماككمعفادiومشاكلكماطي
وهحدودقصيرلوقتإالهومامعكمهذاالجسدكاضهرىولكن
محماتالألسوفانىحمحيحء1619يوتروننيالقليلوبعد
المعزىالروحلكمسأرسل14Aيواليكمقىإنىيتامى

عنكمارقفععندمابالوحدةستثعمعرونغداولالشاآلبعندهيظ
لكىاآلنفاسنعدواحربفينستعخاالظعمقواتعليكسنتجمع
اجلمنالكتافكمعلىاآلنألقيتالتىوالمسئوليةالمشضتحعلوا

اليومفيتقاوموااناققدرلكىملtuKilاسالاحملواذلل
6w205افأ505المثرفر

لتخليصهوالحربالسيفحملعليهناتحميدهيحضآلفالمسي

التىلاليةالتاليمةاأليةفييقولانهبذالموتهنوبنقاذهأعدافمن

هذاايضافييقمانينبغىإفلكماقولهن9سيفالحمكشتتكلص
yyلوءانقضالهجقىمنهوما9ن4ائمةمحواحصيالمكتوب
5
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السممعىالكصلللثالىءلز

للتهوالنصوصاآلياتشللبحثهىليعتإلتفعممنرفيفاألمانة

نريدهاالتيواألدقاألصعبالمعنىاووعقيثتنارايناتؤيدانمانظن
النثهإلىنأتىانتتطلبالتفسنرفياألحانةبليدمماورأيناتؤيدان

يطمناالذىفصءلنايعلمهانيريدمامنهشتعنملكىالكتابى
العكحىولعسوتكبرتتغألىوبهولعتانعقيدةوخهيدةالعق

اآلياتهذهانذخ1لوالغييرينصيسوعصقفمنععقةفغى
فإنماوألجلمافياقيلتالتيالظروفكاخفصعلةكراتالسابقة

كاناألقلعلياورينالفمنؤلحدايسوعنوللوكماءللقارىتوحى
تقطلبالتفممعيىفىاألهانةكلنتفإنازامعمأيجابياموقفايتوخى
رخ2شيئاتتطلبفإنماللنصقيلوألجلمافياإلتىالظروفدراسة

للقهاألخرىالنصوصاالعتبارفياألخذهواألولعناهميةيقلال

ناJuكيلىثانيةمرةنرجعفاومنالىضوثنفسعنتتكم
يمعوعموقفهمثمعكةبخصوصشرحهيتابعىد1اهأاأل
شعدانهنمحظالمسيحتعاليمإلىإرجوعبافيقولرينالغبمن
لعلميذهيقلالمالسيفاستحمالعدبموعلىالهجومعثمعلىاكثب
بالعمحيفالسيفهخهنيالذينكلألنمكانهبىسيغد555Jبطرس
225خأثاJيطكو

فىالسيدتعاليموبفىهذاللفكربننوفقانمحنوكيغه
ايضاءاألعدابلءاألصثقاممبةعلىفقطليستحثالتىالتطوبببات

جديدةوحيةلناâeلوصابحياقهفإنه5Y844متى
ه27vيو1أ1315ocwocV1vيوالمعبةوصية

والتضحيةبالمحبعةالمختصطالمسيعتعاليمشمككلصالتىوالنصوص
الفحسلةهذهفقطليسهذأكأفيالممولكناألناصلفيافىكثيرة

ve17االمسيحللعكرتاريخ

http://www.ebnmaryam.com



للسادمنالغمكالكاكاءافحز

ومقاوخمهوالقضحيةالمحبةبخصوصألممسيحقعليمسنىبمتتالتى
لماليسمحبةاالنسانأحبفقدوخالهنغمهاتمعيحيخاةبليللعنف
خطاةبعدونحنبذلنامحبتهبناللهولكنيقولطوالريسولمننل

51712ايوjj8ألجلنأالمسيعمات
36Iيو

شJحابأىلناتسمحالوحياتيموحتعاليمانميهألشدامم
liبأنقولبأنالوحLKوارغيينlالمتطرفةيخيهينلحركةمشجعا

والنممياسيةللدينيةاهدافمابليللوصوالوالقوةالعنفتعممتعملت8كاالعى

يثععجعاألقلعلىاويشترلىيخورايكينأنللممعميحيمكنلىوكي
وانكالنءالنممعاوقرملطفالاوشمءالدمالممحفكالمجوميةهملياتيم

وليكينحياةملاتكيناتيتفقداناأمانغمسهصيقولالذىوهو
العالبماللهاحبمكذابالعنهويقرله10ايوافغملالل
الحياةلهتكينبلبهيؤمنمنكليطداللكىالوحيدابنهلفيحته

بلليخدبميأتلمايضااالنعسانابننء316يواأللمجة
10toإيوكنيرينعنفديةنفسهوليبذكليخعبم

اكالعلىاوراغييكانيصوعانفكرةصيعافعونالذينفإن
تيذاحدسمعانانبفكرةيتمسكينخهماجابياموقفااتخ

ايضساكذل65لوالغيورسمعاقومدعىغييراكانالمسيح
وسلوكهتصرفاتهولكنركيباسميلقبلمانهفمعصخويوطىااليموذا
ذأويمصالغيورسمحانبخصوصأماريتهكييعلىئدناونيايته

االشارةسبقتكماالغيرينحزبكاناصاانفيحتلىاالمسخريوملى

الحزعبهذاناحيةمنيسوعهوقففيميئاثيغيرالدهذأ5ذلدبلى
النسياسيةاباألحزبلهالنظرنللجميعالذعوةتدمحبتهفيفالمسيح
رانعتتضمغالتىهذهدصتهقبلؤاالذينوكلهضنديةالطوائفا

2م805
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الساثصعهالفصلللئانىءببم

6منى431تحيذصاروايذهباينماواتباعهالصطيبوحملالدات

CfYسمعانتمثععلالالتعميذجحاعةفإنجمنهالسببولمذا

خهيدعىكمعارأايضاتئممملبلفحعسباألسخريوطىوتموذارالف

9cgةrt5لوiهاللفييمعاالالمتطرفالغيوركانفإن

العشارنإنالمعطرفباليسارىاآلننحننسميهماإيخنامنالحقبة

للحاكمةالممملطةقبوليعنىمماوالحاكاليمينيةالطبقةيفلكان

وتفايكنلملتالصذهللسيداختيارانلنايتفحهذاوهنالقانمة
بلهعينةعقائيةطاعفةبلىاومعينسيامىحزببنراانتممعابمما
للدعوةهلتوحرةواجمةبطريقةشغصكلاستجابةمدىعلىرقفاكان

تفتوىوللجميعلتالميذهالممسيعقدمماإتياالدعوةوبنلهالمقححة
باليدهباينماواتباعهالصليبوحطالذاتبلكارلحافقطليممى

بتعبير1وجديدةخليقةاالنسانيصبحانعلىايضاتتحتبكانت
الداخلهفيجديدللعليةتتمilisrtن33إعوفهقمنيولدانآخر
ءالفارجفيالتجديدهذلثمارتظمردئذوغاالنانداظiاوال
iفوقمنالمولوداالنساتوحياةوقصرفنتعاال

ضبهعلىرلعساالقائمةاألوضاعقلبيردلمالمسيحانتلىرهنا
Uالوجوهنتاماومثساتياقنباالمتطرفونالغيورونولàcلجه

يردلمفالمسيعوتصلعتتغيرالقانعةاألوضاعهذهانقلبهركبةكانت
ةمرتمق4لولبتفصيرهمللغييرونظنخعاالعبادةعلىءالقضابذا
13NtAوعندئذوعكفذفوقمناالنسانيولدانبل

وعلبمنالغيعربنادىالذىاألنجتماعىمدل11يحققطانستطيعفقط
المسيحهدفبن7cvت624ctic1vلوالمسيمعب
ومنللكبوصالكرهومناألنانيةمنخاليااالننععانقلبيصبحانهو

عصةبعييرولكنناقانيباولبالصيفيتملوهذاانواعهبكالالظلم
بخيستطيعاالنعسانبأخيهاإلسعانعةتتنيروعنعنذباللهاالنممعان

1c
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للساقسالعصلالثاشءلجر

كالومنقدبككلمنبنمالربتحبالقائلهاينفذاتبنعمته

cl1527كنفسدوقرييدفكرلىكلوقدرتومننغسك

القلبتخييرaتغييرالسيديريدكانالتىاآلوضاحهىهذ
سعاهـممهحؤبخلقاوسيامميحزببلىءاألنتعاوإلسأوالحياق

10بدكمامنهرينالخبيوموقفخييرينمنالمسبعهوقفهوهذاجديد
البماحثنمنلكثيرين

عيسوموقفلتوضيعالبحثيريعينالذينانفيعهسكآلومما
صعوباتشجدونليسوحبالنسعةاشغييرينموقفأوالغييربءازا

الظاهرصاألناجيلصصةبلىيرجعوذلدتعدتوالتححالكثرة
صوصقفهيسوحةعيخصفيماممماماالعكسعلىالموضوعهذا

11وقاموءالعداناصبوهالذينوالصدوقينوالفريمسينالكتبةجعاعة

هذهمنالبعضهبفلقدرسالتهبدايةخذءشعوابحربضده

ةكثيىاتمرفىاوحاولورسالتهيصوعيحاربوناليعوديةالطوائف
التأالثمرالىهذهوكانتحبالمافيالصمطيادهشائكةشراكالهيمدواان

طعقاالخطركلوخطيرةالخبثكلخبيثةالقوهءyهؤلهنصبيا

وقوةالجواببراعةنت4Sالمحتمالموتنتيجتضنواالذىبالسبم
الشراكهذهمنكبيراعددااألناجيللناوتسجلوالخةالمنطق

حياةمناألخيراألسبوعففىالسيامعيالدينىالشرلىذلكومنما
نعلممعلمياقافلفىودسيينالمعذهمتالعفريسيينارسلالسيد
وجوهبلىتنظرألألندبأحدتبللىوالبالحقاللهحلريقوتعتمصادقاند

555الاملقيصرجزيةتعانايجيز5تظزهاذالنافقلالناس
YNeNYYAYIrlv252025متى

المنكعراالكالبهءللرجوللرجاعلممكمكعحمطراىلمعرفة1
ء6اهملبعمإص
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للسالسللقحملللثافءلج

ءجافلقدوالموقفللسؤللطخطيرةيعحظالمدققءرىآابن

للغريبوصمبكةاللهينصبوالكهالييرودسينمعالفريمميين

يحيكوالكيودسمنالمعجنببلهجنباسينامفرينرىانوالعجيب
كيعرفاليصدىالتاريغودارسالمسيعخمدءالسودامؤامرتمممما

الشبهذاانحمجكعمااليمودىالثمحمببقيةعنانفصلواالفريسينن
لمميكنلماشخاصاللكمفةءرؤساونصبالمالميةلدمياسيةاألمورفي

واعطواالشعببقيةانفصلواصولذلكلنوتبةمذهبليءاألرتقافيالحتى

الذينةاالخلىءمؤالنرىوهنا5ءاألتقيااىاسيديبماسمألنفمممم
الشعبمنآخرفريقمعمؤامرةموعيخعدرونيدالتقوىيدضن
فيوجداالفريقينهذينولكندسيينالمروومملممعدواجتبركان

يغموعبليالفريقانءجاولقدخعدهاالتحاديجبمتممتركاعدوايعمعوع
أنلناايجوزوهوالسياشةالناحبةمنطورةالةشافيالبسق

الذىالسؤالهذارةخطينعرفولكيالاملقيصريةنعله
الجزيةدفعصالغيعرينموقفنتذكوانيجبالحدينذاالممميفيشبه

يردلمألنهبقاممب6سنةبثيرةقامالذىالجليلىبموذاانوكيف
الجزيةدفعالتاريغهذامنواصبإلمحمالةلندولةالجؤيةيعفعان
فيهنقاشالمرفوضأوامراءاألتقيااليصداعننفيللغايةممينعأامرأ

ألنمحاويقمالونممبتححيلمايقوممنكانواالذينللغيورينبالنسمبة

لناصسكسرايحتبوكلالخزينةكيراخرىخزينةبليالجزيةدغع
هيص

نضالمفيلمكمثالاخذواالغيورينانعرفنااسبقوكما
كيرةغاراعندماالسيفاستعمالاللذينوماتاتياسفينحاسوحروبمم

لقتلاستعادعلىداععاالمتطرفونالغيورونكانذلدوعلىبللر

يثفعالذىالشخصبنبلانجزيةبدفعينادىاويعلمهنفقطليس
خعصبضطرفرشكيهـمعتقابلأإحياتهلضياعضامشكانالجزية

بمأ
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اماثساالغعلالثلىءلز

اجابإذاالمسيععلعأوضعبداليصسخطفىكامنايكنلمإذنفالخطر
aàكامنةالسؤالخطيرةكانتبلايحاكعةللسلطاتمرضيةبةاجا

المتطرففيعر11هووصالمسيحضدرونخيي11بهسيقوماالذىالغحل

يومايصايىويتركهيصرلقالجزيةقعطىبأنينميسوعبأنيمععمعالدى
معالغريعسييبندبرهاالتىةفالمؤاصيعأالتحىهذابحدواحدا

ضدعامةداليصالنارةقكنلمليسوعالسؤالهذاالممبممشودسيينلل
علىيحوضجوابهكلنابلىالضيالهالفييريندفعبل4فحسبالمسيع
بالغغىالعمؤالهذالعلىالسيدجوابكانأإوامااروماناةالجزيدفع

بيصوعيحدقكانالذىخطرفالللروهلنللجزيةدفعيضعهنSى1
فمدهوبلنافراراغييفقطليمىبأنهالروهانيةللسلطاتتثممهاص

دفععدمعلىللثعمعببتحريضهالرومانيةالساطاتوضدنفسهقيعر
تممةهىالمجزيةدفععدملحأالثعمعبوحثريبتحروتممتهالزية
محبوكةeمؤامرالمؤلعرةكانتلقدالموتعقابماةوخطبكبيرة

ينالالهيرودسمناىمصنننبثعصداتوافقدولذلدفىجيدةحبكة

الغريعميصنمونجاحماومصالحماالروهانيةالدولةسالمةعلىيمعمرون
كأوكانهيمصساطانوعلنىàçاليموالدينسدهةعنييسممرونالذيئ

لةLحIىعلىالعمرلثهذافييسقطوانبدالالمسيعانيتوقعتالغريقهن
األخوىمناوناحبةمنءاسبى

مععيمممعاشهالذىالضمراعواحداصلنابانباالمثايوضحهذا
انفالحلىهذههنيسوحوموقفهوالصرودسمقالصدوقينالفريخسين
فيايضامعروفيسوعءازاالطوائفهذهفموةانكماجيداتمعروف
والصدوقيننوالفريسميينالكقبةاسئلةاإلنجيليىلناسجلفلقداألنلجيل

يصوعبمايصطدوللكىثعمرالىعلىتحتوىكانتالتىهـودممعينوالي
الشراكهذهعلهعبشربوداايضالناسجلتائياكصلمحاكمته
نطيلبأنبدنداسئالالظوانفهذهنىالييعالتوصبالمنحوبة

206م
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السددنالفصلللثانىءلجز

انقبلولكناألناجيلفيوالمحرونةالواضحةالنقطةهذهعندالوقوف

يممتحتئاصبلىءالقارىنظرنلفتاننحباخوىنقضلنبحثنتقدم
وضاومةءعدافيبالنتاألولىالكنيسةانوقليالولوعنمدهنقفان

الصيدقاومواوالكنبةالفويسينانفيهشكالفمماليسوعالفريسينن
الموقفامذانعمبمانيحنالولكنناتعالعمهمنءالعداوقفةووقفوا
فإنالجميععليوالفريسيفىللكنبةمنونكث11تبفاهالذىالممملبى

للحزعب11ههوقفصءسودارةصيلغايقعمانومرقمىضىأنجيلكان

صاخرىصهرةاألحيانبعغىفييقدهانويوحنالوقافإنحيسلىمن

اقعاطضاروحلالحيانبعضفياظيواللذينوانفريععيينالكتبةبحغى
الغريسيندعوةيكلمناشالذىالوحيدهوفلوقاليسوعالمحبئبل

أ618أثعم7لومماندتعلىالطماملتتاولليعسرع
محبةعلىتدلالتىعاتاابعغىلنايسجلالذئالوحيمدهوايضاولوقا

مالعذلدفيالموتصنجاتهعلىوجرححممنيمعوحالفريسمنبعغى
يدهرودنسألنهناهنواذهبلخوجلهقائلينالفريسينبعغىتقدم
لوقاعلىبولسثيرتنظوهناrاrلوقا505يقماللان

للفويمميفىبنممعبميفخرفالمسيعوقبولهتجديدههنبالرغمبولسفإن

قضةلناويوحنايسجلهممفي23665اع
هذهتكنطويالولممعهتحدثليالدلصيدبرءجاالذىسنيقوديص

يعرفنااالنجيلئفسبلالرجللناللوحيدةالمقابلةللربمعالمقابلة
3Y7ا3يويعبعوعجسدألخذالرامفىيوسفمعءجابأنه
5019Y45كانواإلفريسيننمنبعضابللتضحهذامن
عاليعهلتضممينالكمضاومةمنبالزفمويؤيدونهيمنموعيلىنيميا

المسكونيةللترجمةراجعيسوحمنللفريسمنبعضقموقفبخصوهى
تal1n36112Iولكمجيلالنرنسيةباللغةمياممالحظ

lYإها
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السلدسالفعلللاللىءفص

الفمنةمنالقليكوالبغالبعضانصيرةهذمننرىخاربن

بهفالبحقالتعميذوجماعةيمموعبلىنينظركانوايدميننوالن
والفريصعفىالكتبةهنالساحقةاألكلبيةفإنيموععدةصعمهواوLح

الطامفهàانحقيقةلىعيروذلدالمقاومةكلالسيدنيغاوكانوا
الناهرىويمعوعسياسياممميايرينالغيخلاألخرىهىتنتظكلنت

جماعةانوبماءالممسيانيةوامانيمماححلمميحققانيخمتدلم
البعضحاولفقدالمقدسةللكتبالكتابيةالجماعةتعتبركانتالفريعين

الجنوديرىنCالذىدلليصجذانجةمشوقةرةميلىالمممياهغديم
النجعمةالوفنيةالسلطةكينيحضاوسالبعدطولفيختثعرينالردطن

اآلقيةالصورتحتبعضمكععهفقدولذلدلمقدسةللبحدتالمفعالة

المصحيقالمطومدىاليصالشعبالىإلمحررفموالمحررأ
كمااألجنبهاالحتاللصفقطشصهاليحررسوففالممعياالجعرب

ويعلكصااقدامممتحتبمصراعيلءاعدايممحقإفلجاcsاألنبيابهتنبأ

2tv6مزالعالمعلىالمقسملطالمسيدهومصرائيلفيحبعلبمم
2568L8Mtoc4fVYCOg1c151110

ا3صغنياهااش9oيايز1135yاش

1مY1vYvخوا30535911Aبر30

34Yo1شW6o4223toçwc

49651500O

معاممنكانواالذيناخديسينواالكتبةكاكنيرونراكلهقد1

سيحهزالذىالمسيابلىاثععاراتآنفارةالمخكالفصولفيللسببد

انبلقواهمويحطماعدانهيسضأنبعداالحتعولمنالفعمحب

فيسميغهااتالثممعوبعليوضمسلطاشبداسنيصبعنفعممهاميلإص
همميقودوالذىالمحعكلمنلمحرراهقطليسنيهراوابنمبلءالمسياعحر

tlç
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السدمىالغصملالثالىلجق

المسياايضافيهراوابلواألهيمئعمعوب11مةبدورليصيطرثمععبه
هوالرفاهيةءللرخاوعديتحقق5فىالذى

المسيابلالفريسينبعغىاعتقدرفاهمة1وءاخtممياب

يتضضللذىالوعديلقديمفينععصهبهوعدالذىيرهوعدسيحقق
25الو387113corrخروالعزالرفاهيةعصر

36915Yv3قثNtاt1Aم1372دعyما

2560حز22بعمهNبر66هيش

قوقاكلاألرضستعطىءاألنبياعنهنئباللذىالمسميايعأتيفعنحسما

والطبيتامطارهاiسخيةءالسماوستكونوعساللبضتفيضاى

جلةيربىاالنساناناليوملدiàيكينuالدرجةانتاجعافيغنية
ابقىمنكلفإنزبداهياللبنصنعياكثرةمنانهويكونةوئععاتنبقر

ذلدكثزصبل7laiJ1cwlvrrاشوسالذبدايكلضاألشفي

والتينقهتحتكرمتهتحتواحدكلسيجلسالمسياءمجىفعند

سمكتوللكرومسجارفإ55اهيخاءيربمنيكفن
معضتعاليمقركتولقد5يتخيلماانللعقليمكنالكمإتالمسياعصرق

فيععيقاثيراتذهبىمسعانهبعحرنيحلكانواالذينالفريصي

منالبعضانبلىللمسيمعالثانىالمجىءبغحإصاألولالكنيمسة
السيدرجوحالصبربفارخيفتظركاناألوليالممميصةالكنيمممةءاعضا

انوبماوللعؤوللرفاهيةءالرخايصودبرجوعهاألرضلىالسريع
البعغغامنتعفقدوصاشرةمممريعةبطريقةالرجوعهذاينتظرونكانوا

علىموبخالمميكدتانمعهبولسالرسلىلاضعلرمماالعملصممن
ء231017أ2تس2الحاالعلىبياهموحاناالتبط

الموروثةلألبوكريفيةللتعاليمبعضلياألبخيسةفيصرتلنولقد
قائالعلبمنفصهالسيدانومنما8اليموديةالمسيانيةاألحالمص

3مال
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الساثععنالعصلالثافءالجؤ

عثرةيمحملفرعوكلعiفعثمرةابكومةفيماتجايامستأتى
عنقودوكلالنيعنقودصutيعشرةيحملغحنوكلكصنiف

عمة5ثحالولطكممحطىغبحبةوكلحبةألفعثعرةبه

هرزفاوعثمرر

وفيتبلانتثمرتالتىالمسيانيةاألحعمبنللسدممسياجا
األوساطبعضوفياليموديةاألوساطفياألرضبىالسيدءمجىءانغا

تبمعثلبمألنمالذيذةةحلواeLانتsihcsاالكنيعمةفيالمممعيحية
بالدهمتحريرقءالرجاالمضطحينالمممحتعمريناليمودقلوبفي

امسيطرسيكيننغعماسرائيلبنلجافحسبعليماشادتمواسترجاع
ليسالسمفيهسيعالذىالمعميلنأالمعرفيللعالمعلهوسيدا
طبائعمامنستتخلصكلالطبيمةايضابلفحسبللبئمرىللجننس

لكهاألسلحةوبصناعةبالحووبالمولعفاالنسانالبحشيةاتزهاوكر
واتaاإلىالخربيةصداتهحولسياالنسعاناخاهومغنىويملديقمكل

هالتامالصالمعصرالمصياصرفيالمجممءلبنانافحةوصناجمةجةزرا
وينصفاألممبنفيقضي505األيامثحرفيويكونيقودءوإشعا
علنىامةترفعالمناجلهرماحمسصسيوفمفيطبرنكثيريمنلثمعوب

lمز211tاثمىأبعدثيماالحرمبهيقعلمونوالسيفااهة
يدسالمنتظرالممسالألن15صخ6أول

وقسفدباالحروتندلغبأنممسمعالصرهففىمعالمالرئيميم
الذىالسموهخاء15أكر717أف95اثمءالدط
سيكينبلقالبشىالجنسعلىتامرأيكفنicبهيايحلكانوا
كاللالطبيعةعلىويسميطريممودعاماسصا

لقر45حوالىويعمحالمموانلبهتكالءاناهمكأ
السواثلمن

للكمطتدثعبهراجحeYIZعمعناقنبععا
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للسمسللكصلللثثمىءلجز

معالذفبيسكنبلالخروفعليبعدفيمايمجملالفالنب
وصبىمعاوالممسىوالشبلوالمجلالجحىمعالنعرويربضالخررف
واألسدمعاالدهعااوتربضترعيانبةLلووالبقرةةيمعموقياصغير

علييدهالفطيمويمدالصلسبعلىالرضيعويلعبتبنايثكالبقر
119logYO5اشء50اناألفعوحجر

حرفياقفسيراالروحيةالنبواتهذهالفريسمنبعضفسرلقد

فسركماالماديةاالمتيازاتهذهالمميعلئىمممياسيامسياافانتظر
سالمقالكتابمنيرىاالSAواألقوالهذهاآلزالكنيرونايضاويفسر

الحرفيالئفسرهذلعلىءوبنامادياحرفياتفمممرة2057رؤ

بطريقةشةالفوسيطدسيأمىالمسيحانبفكرةللبعضتمملالمادكأل
حقيقيةحرفية

ألنفيهشكالامراألرضبلىالثانيالمسيعءمجىحتمتةبن
ملكهموضوعامامخملفةاماكنوقبوخوحعنهيكلمناالمقدسالكتاب
بخصوصهالكنابسجلماللتىالقليلةاآلياتفأناألرضعلىاأللفى

خطيرةلنايوضعوهذااالسقتتاجهذايلىنصىبانلناتسال
ومعضللقحيمالحتتفسيرفيإفرممععيينااتبعهالذىالحرفيالتفسنر
الحقيقىالمسياانفكزةللفكرةبمذهتشبحوامائوبما5ءاآلباتقاليد

ألنممهيقبلولموالروحىالدقيقيامنممكلفعاليمنعانالمسلطانله
الخاللينفيهيروافلمالثمحخصيةعتائدهمخمنبليبماانظر
الشعوبعلىوالممععادةالمستعمرمنصحريراةاىغهيبحثفنكائوا

األصواتبلىصوماضصفتدولذلدواإلماهيةءوالرخااألخرى

اصلبهاصلبهقائللىوكسيضوالالصدوقينمعاألخرى

السياسيةوالحركاتبالنيورينالخاصالموضوعهذالدراسة
vA85Aالضفحاتفيذكرناهاالقيالمواجعإحمأالرجوعءالرجا

ممبماجمنن
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لالل

بتنجمعيموعلفثاعفهـوم

الغييرينغيدةكاتتماذارايناالمسيحلثعمخصيةدراشتبعد
هذفيمنيسوعقفهسمكانوماذايعمموعشخصئمميينفري11عقيدة
كانتماذاالسؤالطهذانسألانديجبواآلنلهالمعاسرةالطرائف

واألحبملاألم1نفسذللتكانهلالممسيعفيالتالصذعقيدة
الذيناليمودعقولتمالكانتالتيوالممياسيةالروحيةواالنتظارامت

يسوعأناألمراولمنافمصالقمميذانامنيسوحأمعاصرمنكانوا
خطاياهمنالشمعبسيخلصالذىالمصياالمنتظرالمممياهوالناصرى

اصعبعبارةاوسياسيةرسالةوليستروحيةرسالةرسالتهاناى

التأالمدةءائنااوقيمسوعمعلممقابلةاولهنيذالتفهمهل
وليبالليخدمبلليخدميأتلميحهالم5بأنهمعممعاشما
يسوعفيدالتراقماذاoاءمركثعيرينصفثيةنفسمه

فيالقمميذعقيدةتكمناالتيالكتابيةالغصوالندرس

الممميدقضاهاالتىالفترةاننلوفيألم1ءبادىفيانممنعحظيموع
لبمءالمسمابلهصعودهوقبلالمصيعموتوبعدلجااألرضعلىمعيم

منالكثيرينءوآرامعتقداتشمنار2وداتمضقفيكنيرايخمالفوا
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للسابعللغصلالثانىءلبز

شاركوايصداكلنواالتحيذءهؤالألنوذلكمعاصريماليمود
خمهكمومشقداقبمواحلمt2فياألحيأنمنكثيرفيلليمود
الالهوتيةالمفاهيمانعليتعلأسئلةالمعيعالتحسجذسأالمراهت

تسيطركانتعليكماتسيطركانتالشعبيةوالمنهاهيمبلاليمودية
امهذااخطأمنمعلبمياائلينةدهتفصألهأنيممودبقيةعلىايضا
93يوiعمJiuوحتيابواه

الذصمعياوجدنااخيهانلسانعراوسيقوليوعنثما

كانماإالللعبارةهبضيقصدالتف81ايوالمسعيبمتفسيره
مبميخلثهالذىالمسياهجيءينتظرالكلنشدتمل6اليموديقصده

ءالروحيةالحياةينعشثماألجنبيةالحبوثيةمنبسرالمجذويحرر

نطقةالذىالعظيماالعلنفنمميلنيحنالاننافيهئمدال
عاالنايقولمنهـقلئالللسيدسألغعمافيلبممىيةقيحمفيبطرهعبه

لللهابنالمسيعهوأنتلوقابطرسلمحأجاب1األنمممانابنانابنى
الصاميالعظيماالعحنهذابنl11325ضي500الحى
الغىاالعحنهذاانايضاننمممهالولكدنا6محتيناللكنيسةامااليعد

اآلبنبهوبلللشخحيلتفكررهنتيجةيثنلمبطرعبنطق
لكنلليعلنلمودمالحعاإن4يونابنسمعانيالدطومىلبطرس

اواالكرلفهذاان5أ16Wمقنىالسمواتفيالذابى

اللهخاصاصوحياإاليكنلمهنابطرسبهنعىالذىاإليمانقانور
هوكانللعظيماالعالنابخنطقللذىبطرمبنلبطرساال

الئىالمعتقدلتونفمماألخكارنغسعليهتممحيطرمميذالتكبقيةايضا

تهاستحواألحيانمنكثيروفيملوداليمنكعيربنعليتعمميعلونت3

المممميانيةواألمانياألحمالتالميدعألالممعميانيةواألعانىاألحل
هعنتكونولكياليمودمنكنيرونبيماويممعثاقمايملمكاتالتى
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السابحللفصلالالنهءلجر

بطرسبهنطقالذىعالنإلىتنرجعأذهانناقواضحةالفكرة
منسماوياإعحناكاناالعحنهذابنموتسالتديسلناسجلهكعا

والخوقالحقيقةهذهلبطرسىاعلنالذىهونفسهاآلباآلمتاتبال

غيدةوبنلبطرساألبمنبهالموحىاالعالنهذابلىواسعثمعاسح
بطرسبيمانفإنالناصرىيسوعفيالشخحىبطرملىوبيمان

عحرهفياليمودمنكعيربنبمعتقداتشبيماكانيسوعفيللشخحى
لكىبلويموتيتألملكهالسيأتىالمسيابأنيؤمفونكانمواالذمن
يزصصفميمالدكئورقالولقدويمجدهمالذالمحنشعبهيخلص
إنمبماالعالنهذايتقبلواانمصتعدينيكوئوالصفالتالصذحق
الذىالرمبعبداماالصلطانصاحباالنسانابنينتظركانوا

الذبحلرسفإنجمنهالمسببولمفااابئحلصفلميموت
ينتمرالذىنفسههوالحهاللهانجنالمسيعهويموعبعترف
الغصالهذانقراوعندماوموفآالمهصيتكلصعندهابشدةالمسبح

وعجيبااعليماقحوالظنالتدقيئصءبثعى827w8قسص

اربعهثمميدحيثفيلبسقيعريةبلىيصلفيمموعالسيدتعليمفى
هنالعظيمالهسقالصيديسألوهناالمختلفةلاللمةمذبعاكعر
نصبتالنئىاالكهدهمنواحداتاثمبههلاناأبنىالفاسيقول

اآلببلعبمااوحاهالذىبطرسجوابوكانةاننينةهذفيتماثيليا

اآلباعلنعهالذىاالععنهذافبعد5الحىاللهابرالمسيحانت

فقبلالمصيمحقحليمفيالعجيبالغريعباالتحولهذاإحظنالبطرص
اىاآلنواماوموته4ميعنكثيراالمسيحيتخلملماالعئنهذا
هوتهعنوصراحةبوضوحيتكلمبداالسيدفإقاالعنهذابعد
انينبغأuiيذهلثيظصيسوعابتداالوقتثديقولومتى

والكلنةالكفةsUiiiالشيوخمنكثيراويتألماورشليمبلىيذهب

مفيرصفهيملللكيرلهالملكوبكابراجع1
اأ970سنةالمبحيةثقلنة
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للييمدبعللفصلثانهءلحر

ذللمن2اافيخي50يقوبمالثالثاليوموفيويقتل

هذبطزسفمعلياآلباعلنفيهالذىالوقتمنdاcالوقعة

يسوعجأللحىاللهابنهويممعوعأنحقيقةالعظيمةالحقيقة
هوبطرسبنطقالذىاالعالناlهانهوهآخرطريقاليمني

4للحياللهلبنفعالهuألوالحىاللهابنفعالواتسمصحيإعلن

للخطزيرىكانالمجدلهوللسيدشعبهمنبدالويموتيتألمانسعقبلى
ءالتيذانعرفطفلقداالكرلفهذاءوراالقاسيةوالتجربةهنال

ونيفسسوتاالعالنابتنطقالذىنفسهبطرسراسمموعلى
للسببهاولتالفريمعيونفعالحلعاماثياجصلياتفععيرااالعائنهذا

وهنساويموتيتالغانينبشانهلمميظمرللوقتهذامنبداعينه
اآلبنشةاهمييقملالهاماإولناضارهبديدموعيطن

ءوءنويموفيتألمانبدالdiyيتضضهفاالمممميحواعاثنلبطرس
هسيالعمهمسيابليملىصلممالذىالطريقعليمهطعاإلعثنابض
بأنفقطلحظاتصاعلنالذىالثبمخصمطرسفعلدظنوهنا

ثمAمرهولبتعماينتصلميهمطرسفأكذهالممميحهوءيعسو
المممميعالنتماربطرسثفعاسببانوهنال

وحىللتىيعةللللضيقةبخهنطقللذىهوبطرسانصعأ
يةماجسحيةيطريقةالاألمراءبادىفييفيفالمهلiإالاآلبمله
dlورداالستحمارمغتيكاسيخلصانيمقللذىانحىاللهابنات
حويتهله

yعفيةتكلميصوعانهوالمسعيحالنثالرأبطرسفعللذىبن
يقولهببطزبمىوكأنى8صنيةللقوألوقالموتهص

انأبل6للثممبائدتعثرميالمضوعتيمإامنتصثممميح
أحمكك
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مسلبعالنصىانهللءلجر

انكنينتظرالذينالجميعامامالكالبمهذاتغولماعنممالم3تحطم
بحدهبمعلىوالعسيادةططاناللمموقرجحالملدلمموتردتخلصمبم
بطرسفانتصذهتوابصرفالتفت1بالقولقصتهيواصعلومرقس

كافواكلمذوالتءمهم8مرشعيفانياكأاذهبقلثال
نفممى4j4يشعارنواigeللصيدالموبمالللىهذافيبطرسيشاركو

عليالقاسيةالكلماتهذهالسيديوجهالممحباوليواألحالمالاآل
ىالللشيطانوجمماالتىالكلماتنفمىوهىخممومشمدمسحع

السيدالشيطانبماجربالتهالتمجربةفإنالجبلعلىمجربابيهءجا

ولكنالطريقهذايعسوعرفضولقدسعاسياممعيايكعتبأنهى
تجارببنالثالسيدهحربةحاولLهJمنفبالرغميفشللبمشيطان11
كلمسببلكملولمالوقاالقديسيثولتجربةاخربعدانهإال

بعدالسيديترلىلمببليصفإن413لوثإاىفارفتجربة
فيبليهرجعوقداآلننرأهوهناءحنبلىإألالجبلعلىالتجربة
وفيخنوعةمخعالفةظروففيبعدفيعابليهسيرجعبطيئشخص
ينكثأشخاص

انانىعالجصققولمنالممسيسؤالهانبالدكروللجد
الالسقهذا9الحىاللهابنالمسيعهوانتلبطرساألبإعال
الجموعتسمعولموالمسيمحالتعميذيننحعثافداالعحنوهذا
هووفيعابالقوللألهرهذالنايسجلفلوقاوالجرابالالممش

550تقولمنقاعالفممعألمممعهالتحيذكان3انفراعلىصملى
J9األهميمةغايةفيحقيقةالىانظارنايلفتاألمروهذا

الجماهيرعنكحمميانفسهيحفىانجاهدايحاولكانببسوعانوهى
يمكنكانخاللمامنالتأالثغراتبحضوجوديالحظكانعندمالكلع

سأعهفقدالعممبباولضاالغحءيسركانكعدسياتتراهانلرللجعاه
بأتهبطرسابةالجماهيىمالعممعالحتىادانإعلىتاثميذهالمسيح
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للسابعالغصلللثالهءلب

هلتلغفرادعلهليسالمصيعيعلنايضأبباولمذااللهابن
فلينكزورانىيأتىtنIàlاربنوتاذللجميعللجميحبلفقط
923V25لوءويقبعنييومقىصليعهويحملنغسه
وانظازاوالتالصدهانظارJيحوانالتصريحبخايريدالسيدوكان

فعممجهللذىالمسياهوليسانهوهيهامةحقيقةبليثانيأالجعاهير

يويدالذىللطريقوانللسيلمعبىالممسياأىاليصدتواحالمخيال
ططعناالختحفقماميخعالفطصعبوعرطريقغيهيمعلانلشعبه
الممسايافإنقبلهجاممواالذيئبة11المسايابنادىالتىالطوق

ويرجاعوللحريةباالستقللثععصوعدواقبلهشأعواالذينعبةالك
انيدونمللغموليعلغالطريقاولفمنيمصرعواماااالصالملك

7خهوكربضيقطريئفيهشسيرونالذىالطريقبأنيتبعوه

طريقGiذللمنكثربلالذلتوبنكارالصليبملوطريتىبي4

وللجعاهيذللتعيةيممبوعاعلنهالذىاالعالنهذابنالموت
الجماهيرألن5ايضاللثالصبلللجعاهرفقطليممعثرةسببكانايضا

الذىالمممعممإفيهراوافقدالتالطبواعاقريياالمسياظههرتتوقعكانت
ألمةالسلطانورجحالعوقوةسيحطمالذىالمسيااتحلمواب
12f5يووصعلبهضعفهكايتكلمللذىالمسياىوليبسرائيى

وعغضعفهصيتكمعندماموعيبطرسينتصايضاالمممبباولض
كالمسيايمسوعبلىينظروركانواكثرةاحيانفيذالت91موته
الملكوتهذاjyلللهملكوتمسيأتيوبمجيئهامجعاهيراتوقعتهالذى

كلنوااألحيانبعضفيilهرجةلوللعظمةالقيادةاكزسيحعالوت
المركرواخقلىوالعظمةالقيادةخمعكلةنيثيكائواعندمانيتشاجر
انهيظنضمممنمثعاجرةايضابينمنت5اللهملكوتفياألول
5جممص9مر22Yt46A4لو5كبريكون

صدلرةفامناهايكونبأنالتمعيدمنحناسيعقوبامايغحاقطلبالبم
المسيخىالفكرتاريخاAإبم
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سابعللفصلالثانىءبب

واحدانهحتابناىيجلسانقلأطكومفيةaوالقباالعظمةمكان

متى500ملكومفياليسارعنواألخريمينكعن

عمواسقلميذىبئدارالذىنقاشىفيجلىوإخمحاألحرهذا
انالمؤمعهوهن1نرجوكماونحنهلقاالعنحمانفسهالسمدويفى
الرسلآمالكانتفلقدyfjq1wyvلو550الرائيليفدى

ولهذاالسياسيالمسيافيداليصمالكنيرحداىاتنعبهيعصرعفأ
التهاآلماالهذهتحقيقإلىيصلولمالصليبعلىيسوعماتفعندما
نفسيتمموتحطمتآمالمخابت4YYلواليهودبمايحلمكاق

نحننذهبلهقالواألتصيدذاهبان11قالاشبميمانلحرجة
بضانكيغهيتضعهذاومنءrw1يو555معكأيضا
بعدالصيدمثلالقديمةالحوفهبعضبيءالرجوقررواذللت

tyyAلوالجلجثةأصليبخئمعبةىعآمالمممتتان

وبرجاعهالمسيععميانيةبكاصالمفصمهذاأللحجيبهمن69
وقياخهموتهبعدالتالصذعلىمميحلراومتسلطاكانالسدانبللا

بعديسوععكلىطرحوهالذىسؤالممنتدنممعتنتجانهمكننا
فيططربياقائلنلوهفعمالمجتمعونهماما5صمعودهوقبلقعاخه
c16بسرانيلبليانلدتودالوتتاه

يشبهكانيسوعاشالخاالتالصذمفيوملنايتضعحسبقمما
يجبالذىوالسؤالصاصريمماليصدصكصرينضمومجميرحدالى
علىبهوعلمواالمقمومبمذاالتحيذتمصدهلخواآلنثممعألهأق

انخظولى

حيماةفياحلصثحثنمحظانيجبلملبمعؤالهذاعلىلألجلبة
وللزضألللتحسميذ
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سلبعالمصلللثانهءلجز

إلرلبمعملقثمولىووعانعنوأققابلوافيالتىهىاألولىالمرحلة
ضاألمهوجودهءائنافي

فترةى1cالتيتبمفترةنسميماالتىللفترةهىشنية11المرحلة
حلولبلهالمصيغتيامةبعدمنالتايذتضاهاألتىيوماالخمسين

لقدساrولرا

القوةفترةواالعلناالمتالءفترةهىالثنلثةالموحلة

المرحلةفيامااألوليالمرحلةفيذالتمقيوبمرايناانسبئلقد
انالتحميذاخداستطاعالتىالقترةفىالتيقممرحلةالثانية
بفانطقالتأوتحاليمهوعظاقهيسوعكلماتفيجدياويتأملوايغكروا
للقعرمىJحلرلوحJصلبهبئماالفترةكانتلقدهاسمعهوالتى
ففىترارااالفترةبنماالعليةفيوتفكرروتأملتصالةفترةهى

وقبلهالمسيحصعودبعدفعالايتابمبأنممفيماشعرواالتيالفترةهذه
يسوعشخصيةفيبتعضيفكرواانلسمكالعواسالقالروححلول

بإتممابماىالمجيدةالعظيمةبالحادثةافترةإهذهوتخمبماصيىال
tيرالمهييتوكمملنبأتيذهتجدالوعدبالذالوعد

1Aويبكتفيمميشكنالذىالروحقالربرحلممسيرسقبل
للذىفص8ا6يودينونةوعلىبروعلىخطيةعليايضاالعالم
أ165يو2927ا5يوالحقوكلللحقسيعل

عقولونظغهغيرالخمسلىيومالرسذعلىسالقالروححلفغدما
للتىالمفاهيمهذهاألرخيبالمسياالخاصةالعتيقةالمفاهيمامغالرسل
طياقماماتغيرتالرسلولوعلىداليصعقولعلىمميطرقكانت

كالطاخحمحينايومحضرولماعليممالقدسالزوحنزلعندماجزئيا
للخسالروحمنالجميعولمتالهواحدةبنفسمعاالجصع

هطبما5
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سابعالفصلثثلهءلجز

حلولىبعدإالالشاملالتعنعاهمححعطولم8اe2ع
Cهالقدسالرو

الععليميالناحيةفقطيثمملىلبمالتجنرهذاانالمدشالويبكمن
انلجافحمسبتغيرقدالذهوباليسيدالخاصلألرمفهوماناى

عليالقدسالروحنزوالفبعد5ايضاتغيرقدنفسهالتالصذسلوك
القوةمرحلةاوواالعالنءاالخالمرحلةالثالنةالمرحعةفيبداوا

وفيالمسيحعنتعاليمممفيحدمثالذىوالتخيرالعملينشاطوا
سياسىبمممعيابعديعلمينالفواضحةاهرلهضصممم
الثمبمسينصحقيقىبممميابلاالستحمارهنبدصرانيذشخلص

اللهانإسرالمجابيتجميعيقينالبمفليالثقيلة4Lواخطاياهمن
فيثمم2اعوصيحارباانتمصلبتعوهالذىهذايمسوعجعل

ليعطىوخلصارميعممابيمينهاللهرفعههذا3اف311

والروحرqألاهبض4لثمعصدونحنخطايا11وغفرانالتوبةائلالاس
5ثمE535طيعونبمايللذيناللهاعطاهالذىايضاالقعس

الروححلولبعدالرسلحياةفيحعثالذىالتغعرهذااعظما
ببقوالاشجعنسعمععليممالقدسالروحيحلأنعتلاالقثس

الذىالرجلهااعرفالانىويحلقهملعنوهوجاريةامامتعباص

بواوصتركوهكلذالتإنبلi11VYمرعنهنتقوا

هنمكانعنألنفسربمثواموتهوبعد5هtyهاtمر

منالخوفلسببمبإحيغلقونماكانواالتىأبوابهخلفتبثينىلب
ضعفتحولفقدالقدسالروحنزولبعداما2q1ءيويليمود
ايمانالىموشكؤكثباتإلىوخوفممشعجاعةإلىوجبنهـمقوةلمى

مام1يمعلنجاريةامامشدهانكرللذىرسفبألمحةةaوثسالعميق
4احوعسيعبىبهوصابوهالذىءيمموبأنالئمحيوخyءالرؤسا

الخاشسالهابتدعهالذىالممعياهوفليس103555
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للسمبعللغصلالثثداءلبم

سYIحجهوالعالممخلصالحىانلهابنهولجااليمو
دمهمروYءLeساسiكلعليهيوضعانيجبللذى
til1120175لوأء25بط

وجزنياكلياقحراتغنرذالتمفصمانواضحاايضصسبومما
هذابىخرجعبأنللفرصةلناوستكونالقحععمىالروححلولبعد

وماذايصوعالممسيعلشخصالرسلضمكلمنتعندماالموضوح
فيهارالى
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اللثاكا

ععصويميؤيو

السؤالسألممفيلبسقيصريةلىتعميذهمعالمسيحءجاغدما
وآخرونالمعمدالقيوحنافأجابوااناينيالناسليقمناآلتى

8739مرالمسيعانتلوقالبطرسفأجاب55ايليا
طرحهالذىالسؤالهذااننبنانحاولنابغةالممطالصفحاتفي

ايضاهطروحانKفيلبسقيحريةفيلنفرادعلىتالصدهعلىالسيد

املعلوجهوجياوجدتعندمايأنمامبانعرةغيربطريقةالجماهيرحلى

ولقدالسمؤالهذاعلىئجيمبانبدورهاايضاهىحاولتالمسيع
راواءyهبئفإنيسوعمنوموقفمالغيورينجوامهرايناالتسبق

المحاللةاألرضسيحررالذىالسياعمىالمسيااألمرءبادىفيالمسيمع
واماالمخزنإلىقمحهويجصعبيدرهشينقىيدهئرفشهالذى
الكقبةجوامبهرايناثم3Yمتيتطغأالبنارفيحرقهالتبن

وبماالسعابقيسوعسؤالعلىدسينالمروووالصدوقينوالفريسمنن
تارياألصعبالمعنىاورهوتطيالمسبحهالبكلتارتجددرسماتنا

اننعاوبماالمسيعيمسوعالربشخصبخحعوصالمسيحيةالعقيدة
النميدتظصالذىالوقتابيلزمانمقالحتبةءهذبلىايضاوصلنا
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للثاميقالفصلللثالءي

التأوالدينيةالممياسيةللتياراتشيئاصعرفناانوبعداألرضعلى

والسياسيةالدينميةالطوائفهيوهاحينذاكالمجتمععليتمميطركانت
يسوعسؤللعليجوابماهووماالفتوةتلكفيفلععطينالمنتثصرة
الثهفصمايضادرسناانوبعدفيلبستيحمزقيفيالذاصرى
كثيروناثارهللذيللالممشنرددانهرىالضنجدصالمسياعهانفسم

السؤللهوهذاالمسياكأرىالنايسوعمحفىموماالالهوتيننمن
اكراسئلةعدةإليثنايق

كةمروالمنتنمالعامالمفىمفيداليصيشعارلىيمموعكننهل
لممعيماأ10

المسيانفصههوبأتيمسفيسوعكانهلب

ءاستطامعينةلمظةتوجدكلاىاألموهذا4رilومتيج
مانعيانيتهأحقيقةمنديتاقيافي

غهيخفياانCاللشمعبسعميانيميعلنانحاولوهلىد
أولماذا

ونعللتبمحيإةجرسينللذينيثإلهااخرىكثيرةواشلةاألسنتةهذ
هالهمعي

يسىغيقولاذاللعمؤالهاتفياألشلةهدةنحخصانويمننا

ه11االمسياحايمعميصالثاصرى

التالعسقوخصوصاةاألمممعالةهذهعلىاالجابةثحاوتأنلقبلكن
الالهوتيهالتيارلتفىعمريعةولونظرةنلقنىاننجايحسنلألخك

محأمااخرىبعبارةاولناصىايعصعشخصيةمنقفماوهالمختلفة
انابنىللناسيتوالمنللسؤدلاهذاعدىالألهوتيةالتياراتجؤانجه
مرعلنىوكحاليعماللكنيعمةحاةفياألؤلنىاكائةاحنكهلهللسئهذليغ
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ثلعنالفصلالثانءلجز

اجوبةولكقإليمالنتمواللذينعليهààتوظلتفقددولذميالحصهر

انضمواالتيالالهوقيةالتعاراتوتنوعباختعفواختلفتتنوعتءالق
الصغيرةالتفصيالتقلالدخنتحاشىولكياهامجرفيوساروابليما

بصميانيةالمخقصةالالهوقيةاالتجاهاتصنلانيمتتناوالبسيطة

تيةالصاتجاهاتنالفي3يسو

مونالمتطالعصدونأ

موقفارايناالتاريخىالنقدحركةشفيهتطمناأتذىالفصلفي

وظاليصدياكانيسوعبأنيظنينالذينالمتطرمفىتيالالهببعض
إليهيمععىكانماوكلجديدةديانةيخلقانيفكرقولمييوديا

حاولهولقدالرومانىاالستعمارمنفلسطينجريرعلىللححولص

فشلتخطتهولكنالمعمياdlcLyiابنبأنهللمسبميقانجاهدا
هذاسلدولقدSطأكاللريمارس5رتالمبلىبهتاوبل

كانالدىالحالمالحلوكالثسابيسوعلنامقىالعرينانايضاللطريق
صانعاتباعهخهخلقوقدuللحياباسموهوالجليلقرىفيJيجو

ثمالموتالىالمطافنمايةفيثادهالذىألصJلمسياcartIULالمعجزات
منيعوعسؤالعلىاالجابةحاولتاخرىائفطلىبخطائغةءتجا

عليمااجتماعيامصلحايحتبريسوعبنفقالوااناانيالناسيقول
سبقوهالذينءوالحكماالمعلمفىكليفوققديراومعنماحكيمامل
5lPOULUSLر

إنww1wصJحمSيسوعكتابهفيبولتمانويقول
jآخرطبإفيJيتساانiإ550الممسيانفممعهيعتبرلميمسوع

يمةوليممىصأييمحهناكلمةيستعملبواثعانانمححظةنرجوا
مطعاالكبنفسl2سمحطي
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الثامنغععلالثانىءلجز

ثعرحهبواتمانيواصلثمالمسياهوبأفهيعلميمموحنXهلقامال
يممموحبمصيانيةالمخئصةاألوليالكنيسةعقيدةنقبلانايكننبالتهول

معميلنيتهأعلناألقلعلياويهوعلمذلدبليدعادفسهيسوعكلنأإ
مضصانيحتملألنهصيحةالحجةهذههلولكنلتالميذه
كالانيظنوبولتمانلقياخهضمومميثمبيسوعلمعمعيانيةالصدصذ

والقجويةوالععادالتجلىثةuحوالمسيعأنتبطوسافاعتومن
نوضعولكي1الخرافةمننوعفيماقصصاإالهىماءالصحرأفي

يعموحكانبذامماثدالتعدمعنبواتمانفيهمالذىالممابقالنص
ليمثهينهتباللنغسآخرنصانقتبمامتهبممممياعلمقد
iبوشخصيهوحياتهيسوعسماتطعرفاامععصطاعتناllut
نكولهانلنايمكقهاوكلعهمنكلمةاىصحةنثبتانعكنالي

بلهيرجعوذلدهثميئانقوالالالهونمعخصيتهوعنيسوعحياةعن
ههمالمسيللوقlفعالهياألقوللهذهكانتإذامماالتكدعدآ

ءاألولىالكنيسةمناخافات

مأشكثانيحوفونالتاريخىالنقدحركةدرعواوالذين

عالتحتوىاآلنيناايينالتياألربعةاألناجيلبأنيقولينالعصي

يوجدوالللمسيوئسبوهاعندياتمممنالرسلضافماكنيراضافات

هغهانفصممالرسلاضافوقديسوعاقولقفيحقيقىاصللما
بماينممرحوالكيالغ505وقصصواحداثمعجزاتهنءميااألئ
فالعحرىالمطلقوسطانهلمسياافياألولهيسةالعاعقيدةطريقياوش

المممؤالهذيصألنجيليةاالفصولمنفصاليقراكدماالمودرن

حياقهفيبمانطقالتيالمسيعاقولالفعالوحقيقةهوالفحنذهذاهل
قعبيانارادتللتياألولىالكنيمعةضعمنفصلصأملألرضعلتى

حمفلنصعمبولتعانكابراجع11
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للفافيءلجز
للثابنللنحل

كماشالعمنكثيرونظنلذللأياالمعمفيوعقيدتمابيمانياعنبه
المسيانفمسهيمعتبولبميسوعبأنبارئعاننارباألسقفذلدبلىيشير
األمواتمنوقياخهموتهبعداللقبهذااعفوهالذينهبمذللتانبل
اأاألرضعلىحياتهءثنابثممدةيوفضهكانالذىرم9ا

كانيسموعانحقيقةيرفضونصالعصانلنايتضعستفمما
الخاصةالنصوصهذهكانتبذامعاتثداللعديموذللمسيأنفممهيعحتبر

الكنيسةمنبيهنمسبتأبمالممميدعالبمانطققدلصوصهىبممميانيته
هاألولى

سظيوقلوا2

الوسطمولموقفنمسميهانفممكنناالثانىالالهوئأاالتجاداما

الئأسيقولهنابسمابقيسوع4اسقعلىينللومعايجوابهنما
CIافاانى

للبيولوجىتكوينهفيكاملكانمسانيسوعلنانيقتالومممطمحبلى
يقمبوألودوقاالظبيعىصجدهيدطبيعيانمواينصنsوددنغسى

ه2Nلووالناساللهكدالذممةوالقافةالحكعةقيتقدمكان
çlيوyاأ5لومثلالمسيحئاسوتعلىتدفيةكعيشواهدهنالى

هذايعمرفه57عب2174Aعمب14fمرث27

جداوساصةعلمحةمالبأعقامقديمموعبأنتيينالالخهمنالفريئ
للةالكاملةالطاعةحياةبلالقداعممةالبرحياةحياتهفيعاشوقد

الممسيبمذمبللهالمطلقوالخضوعالكاهلةالطاعةروحللروحوبهذه
النظيرخقطنةبشجاعةقبللجاالصليببئنبمبررنعليمليفقييممر

ppDogmatiqueا1كعطممهةبئاغ
حهمأث

Yw

http://www.ebnmaryam.com



الثلمنطفعلللثانىءبجو

أالوسطيوويقتيسىجملهمنصببلىاللهرنحهتدالممعبعبوليذاايوت
ci5yخطأثمعنيعنووتكبيالوسطينانفيهشكالومما

لفتححثةللنرصةلناوستكونبلهدرجةبلىرنعيعموعبأنتعليممفي
المسيعطبيعتىعنتتظبمعنحماذلكص

هوةببينعمعركانيسوعبأنيقولونفبمسيانيتهابخصوص1
الثانيةفيصيرصبيوهوالشعورهذاهرافقولقدللعملفحهتداخلية

بلهصعدواكدماالغصععيدفيويوسفلمويميقلكمعمرههنصضرة
فيمانكانينبغىانLتملمالنمتطلباننىكنتمااIIملرشليما

الشحيههذبأنللنظويةهبضالمتمسكينويقولcJy249ألبى

لهاعلنالذىالصوتهءجاانبلىيومكليسوععندضمزدادصصكلن
نألiKالسمامنءجاالذىالصوتهذالفإنهادلهاحأدفةفياألمرهذا

3لالمبيباابنانتالحبيبابنهانهصوخلييؤكدانغرضه
سيقكليمالذىالثنمخكاهوهن4ءليسواللهاعلناللحظةهدهففى2ا
فلداخلهفيبعظمتمايشعرللتىوالساميةالخطيرةالرسالةديةبم

لكىاللهخمهلمرسلةاللعرهانصيسوعداظيتكلمكانالذىللصوت
وتزوةالممميااللةانجنبأنهانشعوبىهذلوحقيقةبصعحيتهههيقة

محمعموسابرهاناكانمنظورةةبعواحمامةهينةعلياثععسالروح
لفقطلبشمسيائيعفىلضعحةبطرببةيبرهننكيعطياخظيرا

حادثةفيوهنأخمامةهيئةفيعليهنازالالزوحينظرونكانواوللمنبل
وهوقبكصخهدامميكنلمالذكطاألمرمنيمعوعيتحققالعماد

بطريقةتثدموعيفإنالفظريةهفبحصبللةوبنويتهعيانيتهص
فقطللععاذبعدللهبن6وكمسياباشقومالتىرسننتهمنواضحة

المحافظين3

النابرلقوألبنللةالمببىهذعاثهبمبدوبىانحافظيناجامبولقد
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عنالثللفصلللفاكطءجر

الحأاللهابنالممممميحهوانتبطرساعترافباقتباسانابة

ابنالناصرىيسوحبأنتعتقدالمحافظينجماعةبغVضى

لميعسوعانلبالنسبةيحنيوهذا5اللهابنالمسيحايضاهوهريم
اقطابكلفاقعظيمامعلمااوcاجمعاعياأومصلحاعانأاوبحاليكن

كانيمصرعبأننقواأنويمحننابكنيذلكمناطظمهوبلععره
بننقولانننايالولكنالىخ505اجتماعياحسعحاعليمافعلما

حكيمأعظيمارجالكانألنهواثلوهيةالعظمةدرجةلىارتفعقديسوع
وصلماحكيمايعسوعكانبذالجاالوسطيونيحتتدكماةللهمطيعاعالما

وقبلاوالكاقانهحقيقةبلىيرجعفذللاجتماعياومصلحاتازا
فيظيراللهالتقوىسرهوعظيمالجسدقظيللذثاللهءثىكل

معنااللههتفسيىالذعمانوئيل361تيمواالجسد

جعسدياالالهوتءلمطكليحلفيهcù9ارضناقوالهوفهبمجبخك

وضا1f1ti5يوç9كلىجسداصارالكلمةأل

فالعمرعينوالمحافظينصالمفكرةبننامئمحاسعاالختالفيظص
اما1اجتماجماومصلحاساصااعلأيساناكانيسوثايظنون
الجسعدهفيحلالذىاللههالمسيحيسوحبأنقيئخونظينالمحا
بهيقمنوماالوسطيينيعتقدهمابينالعظيمالفرقيضصايضاكذلك

األلوهيةدرجةلىارتفعيصوعانيظنونفالوسطيينالمحافظين
يمسوعاالنيعحانهوفYoبملحلنفسهاللهبأنالمحاهظرويؤمنبينما

واألعماليمانالوحيدرالدسميسالمقالكتابيعلمكماللناصرى

عامةبصفةتمثلافن2دكرناهاالتىالثةالالهوتيةالعيهاراتأنومع
تياركلانyإالعالمفيحالياالموجودةالمخعكفةالالهوتيةاالتجاهات

فرعيةاخرىتياراتايضاقحتهيضمالالهوتيةالتياراتهذهمن
المذاهبهذهوفيالدقيقةاتفعيفينادلوالوقتويعيزنا

عليالهوتىمذهبكلويجاوبامابكيفارايناالثثةالالهرتية
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الثماخاiيللثءلجز

انابهالناسيقولهنفيلبسىقيعرميمافياننأحرىيمموعسؤال
حاولالمخمالفةالالهوتعالمذاهبهذهصهبمآجمنفيهشكالومما

فالعصريوننظريتهيؤيدلكىالمكتوبميالرجوعاإلمكانبقدر

يسوعبليكثيرةاقواالنسبوايذالتبأنيظنهنالذينانفسيم
JLايةوعلىفكرتميؤيدوالكينكتابإلىايضاهمؤارجقد
اليهنسبتهالتىويلنصوصالسيدبانطقالتىالنصوصمثعمكلةبن

بكيفيةتواماننيعمعتطيالعلمامعمانحتيةنععلئكةمعقدةةخ
لمالمتىوللفعمولالسمدبمانطقالتىالفصولىوكيدةصحيحة
ايضاهمضثعينكرسالعانعلماانيتضعهذاومنيفاينطق
Gبيعنبرجيتعماكللوهنأهذاحكمصحةمن

والغصوال81v230مرقسيقودهمانقبلانيجبهلقاماد

اومسمإنيعفييعتقدكانيسوعبأنتعلمناالتأاالنجيليةاألخرى
التصريحاتكلانوهوآخرحاللنايقدمللخىالحديثالنقدنقبل

أاألوألأللكنيمععةطريقشبيهنمسبمتقديععىبممعميانيةالخاحمة
بعاسحالياالتحمعدمعةالماثعكلهذهبحثعليالكاتبيحثثص

لدينا

بلىلنرجعيمعوحعنالناميقولهعماصريعةالالمقدمةهذهبعد
هالمصياان4الغاصرىيمعنوعيعرفكانفلوهوالرئيممىسؤالنا

وسطيااوععزياتيارالنايخفيهدهصيمغتهفيالسؤللاهعةبى
هذايطزحونوالومممطينالغصرونمنكثيريناألعرحقيقةJو

اiبحثفينتقدمانقبلورىللضفمنولذللرةالصيبمغهللالسب
يصوعاننحرفانيمكنناكيففنقولصيضهنغرانيجبالسؤلل

1المغمميايسوعصللناصرىيصوعيثولماذلفنمالممممعياهورىللنا

اCمئبمئمييقسك
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الفامنالفعلللئالىءلجؤ

العحرموتيسألهالذىاالالسقهذاصيغةغرناقكنماطذا
ثمخصيتهصيبحثينسانعلىإالينطبقالSففلوالوسطيون

J4كهحقيقتماعلىنفممهيعرفلكيوينقبيبحثحياتطوللفاالنعسان

يسوحامامعهوتتعاملبهتحيطالتىالشخصياتبعغقاضيi1يعر
اقهاينمنيعرفجيدانغسهيعرفكانأل4القولهذاعليهينطبقفال

اشىكنتوبن500للفريسيننفسههويقولكمايغممباينوبلى

يوههبiاأينوالىاتيتايئمنالجمألنيحقثممماحتيلنقعمي
8tء

المعمميايسوعبئنصزانيجبانناuاذفيواضحالألمزيكونلكي
ينتظوهكانالذالمسيافإنàاليموينتظرهحانتإلفهوالمسياالفقيقى
الرومانهاالستععارامنالشعبيخلصدينىسياعمىصعياهؤالليصد

الذىاألهرصمعتقلةاطةثيوقردولةرامىعلىشالسياقائداويصبع
615يووتصرفامحياتهكلباتاقرفضاعيصرفضه

4للعميامممضصفيمعاحريهيثتعارلىلميصوعبأنيظمزهذاومن
سحقاعحقمملاللهشحبءاعدايحطمصسياينتظوونكاتواءالهقفإق
ساطنبخعوصصةالمصياتخيمممفيايضاصاحرمه4يشارلمaاكعا

أاله005طأداودواتصاع91ممعىاللهفعمعب

وانعظارامشاليصدىالثمنععبمفمومبنالشاسعالغرقنوقوهنا
كةاىاالمصيعننفسهيصوعالملسيعمقصموبعلىبالممعياالخلصة
rYايمعرفالناصرىيسوعكانبذافيماننعمألانبنايليقوالنفسه
عديدةوشواهدثمعاداتلنايقدبمالجعيدالعيألنلدiajللسيابأنه
هاألصاlهحقيقةنمبت

مياا

قولةيممحوعبمسيلنيةتحترفالتىالشمادلتهذهوصأه

للغونسيةالطبعة1626حىهقيعنوانيواثطنكابهظر1
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ةللئانالغعملئىللءلجر

يعموعللىبءفجاالمسيعتفسنرهالذىصمياوجدناتداندراوس
الذصفاتدعىتنlيونابنسمعانتنlوتاليسوعبليهفنظر

آخرننتظزابماآلتههوانت42الحوناسبطلىتفمسيه
اللابنالمسيعهونتوقابطوسسمعانفأجاب135متى
لنماقوضحوالشماؤالتاالعقرافاتهذه6t6r5خىالحى
المصييخصفيماللساتلمفصشالنظلىفبغصجداهامةحقيقة

الممسمجيةكيدنماعليمانبنىانيجباالتيواألساسيةالمامةالنقطفإن

علىييمجابيةبطزيقةالصيداجابولقدالسعاظةعلىالمسيحجوابهى
ثمعخصيتصبخساخرىاملكنفىاحرىاسئلةوعلياألسئلةهذه

يوبخهلغالسيدبلهسواردنAاخيهمحبطربمىءجافعندماومسيانيتة
لللفيههذاقبلىاثفىيدلىامماتlههاعترلفعلىيسوعينتمرهول

الثنماملةاألبحادبالضعبيغمميكنلمالوقتهذافياندراوسىكاتوأنحتى
ثرحهلىحناتبلىمنالموسقالمالميذينمأبجابتهرفياللقبال

فصالهكلنهبامسعياكلمةكرةيانونوصريحةواضعةبطرمقةلمما

اجمميفغدمابظربعطوبيممحوعفإنذلدمنكثرفي5المعيعاذلد
هيوناهبنسمعانيالدطوبىلةوقافابمسيانيتهاآلبهنبوحى

ممرةطيتدكإفاءثمنىعلنىبطرسبليالموجمةماتالهذدلتفبن

قظبإليلبمفللسيمعلهوقبول4العظمماالغرافابضيسوعكللب
باللمممتعارلمفيظنكغاوبنءعمدرقبلهبلاللقبهذا

كق6شكلموانصافىوالنمفوالجماهرذالتمنعالسيدبأنالمقعس
المسيلقبرفضائهيعنىالفهذاعدطيةتبمامسيان

يرنرجعانبنايحسنيمسوعمسيانيةموضوعخدرسىانناوبفا
خيالمشكلةهذهجدابخصوصللطمةللفصولصتعتبؤفصوكثة

YهoM11465رئمممt2اتtiالء
يمتاوللذى215امرالغصولهدهبلىاننضيفاويعنغا

52ب

http://www.ebnmaryam.com



الثامنالفصلللثاالءلجز

يمععوعابوجوالكفةرئيسالسقهوعاله1المذكيرهىالنصوهذهمن
المسيحانتmlيسوععلىقيافاطرحهاتذىالعسؤالهووهذاعليه
61145مرcjلىالمباابن

ضراالثئممرطياتهفييحملشيطانىخبيتسؤالالالسقهذاإق

كرنايوهوبالنفىاوبااليجابعليهيسوحبجابةكانتءسوامنه
قاعلفىشمألوهغدماوالمفريسيعنالميرودسيونلهقدمالذىالبالصق

يحدوهناخىVاملمقيصرجزيةنعلىانيجيز
ءلاليقاوالفريسيينالميرودسيينهصالذىالثصرلنفسالكمنةرئيممى

jالمباراللهابنالمسيحالنتعبيمم

Yiybiخىالثةانينجيليينذكرولقد

çrwالمسيااوالمسيحالكلمةهذهففىالمسيااىالمنعيحكلمة
اهتألصبحنجعمالمسيعاجابفلوالقاكالسمهالثفةرنيسيخفى
ديةيصمطكةلتأسيسيسثأنممغبمثيربأنهالرومانيةالسعذطاتامام
سؤالههنقيافابليهيرمىكانماوهذاقيصرلسلطانتخضعال

nني5ءالمسمحتنiالرومانلتولىيسوععلىالتممةهذهثبتتذا
احعالياالتىالمكانةنفسالكنةرئيسعندنذويحمكلوصلبهحاكمته

حةءبرىانىقافالالجمعقداميديهوغعملءمااخذعندمابيالصص
بأنهاىبالنغيالمسيعاجابلوثمIv45هتىالبارهخادم
يغتظرودطكانواالذيندلليمصثماليخيبالجواببهذافإنهالمسياالس

فييصوعيصبعاالعترافاوبونءالقبيلهذامناإعالصبوبفارغ
الشعبهيخلصانقمنهءوالرجافيهاملبأالtكامسياالشعباعفى

ءوالقضاخهالتخلصيمجبللجماهيرعثرةألصمبحبكاالستعمارمن
بسؤبحابتهيريدالكنةرميسكانالذىفيلضهواهذعبيه

هفعمؤالك
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ةللثامللفملللئانىءلجز

عانهمتىلنايسجلهالذىالنصفيالمفسرينبعفراىولقد

الكفهلرميسيسوعجابةفيالوخموحومحمءواالبماالغعوضمن
لهقاللللهابنالمغميحانتكلmهواليسوعالكفةرفيسفسؤاال
yigrtifخىقلتانتيسوع

جابإأليحتلىالمسيحجواببنةاألراصةباللغةالعارفينويقول
بلنخهيئالسؤالهذاعلىالكانةرئيسيجاوبحالمممعيفكأنةوالنفى
هذاومنذلكيتولالذاناودصتالمسيحبنىنجولهامذىأنت

شاهمكجواباجملنالمسيحجؤاباننالمفسرءهؤأليعتقدكمايتضح

مرقسالقديسلناسجلهالذىالنصإلىنرجعكالماولكن
5rاواللبممرمقنوعىتحتاالالصربحةاضعحةالمسيبةبجان

أالجبىفهذاfY65مرهوانايممعوعفقالالغموض
لنييالديمصرحيعلناألخيرةماعاتلبهذهففىالوضوحكلواضح
السياسيننالمسنياشنفسهيميزلكيؤلكنالمسياالمميحهوبأنه
كأللرومااالستعمارمنانيلإسنسيحرربأنمميدعونالذين
تيا7والموةيمينعنجالسماالمحنسانابئنبصيتومموفاليقول
سيححدوالذىفهقهنءجاالذىالمسياسفانهءالسماسحابق

احتوليعمىنيتوديموسبلىحديثهفييقعلوكنيقبفىايضا
فيهالذىاإلنسانابنءالسمامننزلطالذىإالءللسمابدىحعذ
ضنىالكنمرئيسيجاوببالمسيعوكأنىء313يوaالمنحما

ىàايعألءلعمواحتفهالمسييلقىانبهيريدالغىالمسمومسؤاله
كلاخمالمفولكتى9المصياهونأالرومانايدتاعلىاوات

نى9اللقبهذاألئفسهمانقحلواالذينالكفبةالمساياعناالختثف
ألنغعمماغصبواالدينقإنفوقبلىايضاهعباوسأفوقكهجنت

المسيحىللغفرتاهـمخ9ما
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للثامنالفصلالثانىءلجز

هبمقبلىاتوألذينجميعالولصموصاسراقاإالهممااللقبهذا
صاالقجاههذافيaولصوصسراق

مرقسفممايضايجبكما18يوحنانصكيجب

tyالقوابعفيريدعيممألنlنlالكفهلرفيسيعلن
ومسيانيتهارساليتهانyإمالمسيافعالبأنهانوومانيةتلنبمعبط
يسهغلكىالءجافإتالسابقةالمسيانماتصاالختالفكلتخمالفان

كاقكماوالعقيدةالراىفييخالغهمنكلويقمكلسيفويحطهويحطفا
ايغااالنعسانابنألنذلكمنالنقيضعألبلهروناليفحل

أ4دـ15مركثيرينشفديةنفسهوليبعالليخعمبلليخدميأتلم
أها10يوافضللموليكينحياةلملتكوناتيتفقداناواما
هولالمسميافعالانهالكفةلرئمسيبنانيمموعارادالقولفبمذا
ااتالرومانليدضيدايسلعهانيريدالذىالسمياسىالمسعياليمم

الحعريحوإعالنهبيالطسقفميمنهاشاالنجملتندهثمجمنهالسبب
24ك1اإلنممعاناmفيعلةاجدالبنىعالقول

مصالععلىيسممرانمانىريكحاكمبيالطسواجبهننفئولقد
الممعيائيهاتءاالدعاكلعلىبثمعدةوالضمرمباراتالفيوإخمادروحا

حيسهOبراعويعفنبلاأليدىمكمؤفيقغهنراهذلكمنوبالوض
ئينةاتءرؤسايستطعلماخوشيئايمموعفييرىبيالطسكانفمل
يسوعالشخصهذابأنبيالطسفمهليعركوهانلكمنةةاو

3تكادعواينإلنالمساياكلعنوجزنياكلياااختيختلفالناحرى

ءزوجزبهحلمتكماالبارىالشخهوالممسياهويسوحبأنفممهل
اجلهمننحلمفيكثيرااليمومنألمتألنىالباروذالىببمالى
لتبلمنمكلفاكانالذىالرجلبيالطسصقفانه7y19هتى

سياتيةاتsLإداومظاهرةاونورةبقعكأالرومانيةالسلطات

http://www.ebnmaryam.com



الثالنةلمفصلالفانىءلجز

بالححطانعرفالنمناطرحناهاانشقللتىاألمممئلةلطزحيدفعنا
luلبأنعرفولكننا3الموقفااهحبيالطستبنىاKمنةمتكدان

لهامكنكماالسابقنالمسايانمطعلىشاسيامسياكانيسعوحان
هلخيةبراخهيطنان

تابهوانهووضوحبحراحةاعلنيسوعبنLJحايةعلى
الكنيرونانتظرهالذالمسياوكلياصئيافياختايخعالفاممعياولكه

اعطاهاالتىءاألسمااولقابوانرالغييوخاصةدصاليمن

وكهصمعيانيتهعلىيضاتدلالشببمالقبهالتياولنفصهيمموح
هاقاباهذة

ثممرة16األولىالثالثةاألناجيلفيذكرتلقداالنسانابن

ابحالراإلنجيل3مرةأiذكرت

الملألهنالالمسيمحالنبىداودابناللهابن
للخ555اللهحمملالعبدالبمميد

نيهبئهنلقبكلوثمرجتفاصيلفيندخلاننريدالونحن
نصتهالتىوالصفاتاقإباهذهبننقولنà1نوولكننااأللقاب

الناصرتععسوعمنجعلتالتىهىليستإجعيداالعيفيالسيدب

مريمابئىللنايسوعفإنالعكسبلومسيحادبامريمابن
ءوسيمدأرباكلنيمصلبنيكينانوقبلءشماكلوقبلاوالهو
والصخاتلقمابلهذهفإنجمنهالسبباولتالحسدهفيظبرالذىالل

نسبتالذىالفعمخصمنوساطاناقوتمامعتمدتانعمنيدبفالقبالتئ

لمممميح10هـاولللوجوسإليه

الحباةفيbعايحعثاتمامايخمالفهنالألمرانونالحظ

209أل
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ثامن11النصحلانىالءلجز

013الرإوالدرجةصوسطانجهقوتهيستمدحالحافإقالحملية

يحببمانبعدأعلبمسلطانايصحواألمير6بليهتامسغدالتىالوظيفة
كذلثطكايكمبحنبعدوعملطانهنفوذهيزدادوالملكمرا

lماكذهنفوويكبرمجدهويعظمكفرلعلطانهيتسعالصراطير

ممسلطاةببستمعونءهؤالكلاالبراطيريدعرشنعبىمجلس
ترئا6عليهنيحصاالذياللقباوالدرجةصوقوتبمونغوذهم

ابنناàncداوابناالنسانابناأللقابهذفإنسوعيجإلة
المغ050العبدالسيدالالياشالمئكالله

يموحبدىنسبتWعظيمعلألثعرفحمعلتنجلئمججت
وضاخاصمعنةوالصغاهتاأللقابلمذاصبحبليهفبانتسابما

ولعنومثؤالسببهىاألحوالمنلJحبأىقاباهذهتكنخلم

هاعليههومااصبحوبماطويقمااعوالتيالناصريمعموبمرفنة
اآلخروقيصحهانوقبلةلقاباهذةبعضالنفممهيعطيانفقبمل
الجسدفيظمرالذىاللههوzثمىكلوقبلالاكمااخرىالكابا
شعانىكانميمااكقابكلققصاغرالسامىالعظيمإألمرهذاانموا

اهفوذونوثرفماوعظمتيا

وlنجيدايعرفكاقالناصرىيمموعانجليايتضعهذأمن

وهعليمتتفقالالصيغةهذهبأنسابقاناةانتاوهع5المعسيا
واعياكانيسوعانللعحرصنبفىلكهنستعطماولكغثاالمقعسالكتاب
هذاوكانالمعرفةتماملدàيعزفكانرحفيلمسيانبمتعاماومدركا
tiمريمعلييمسوعدلمالغ5ونماكبركلمافعهويكبريخصرإلى

كنقمالماذالممافقالىرثععليمافيعنهيبحنانكاناالئذينويوسفا
249لوألبأ91فيكينانيغبغىانفتعلماالمتطباننى
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الثلعنالفملالفثمىءلجر

هواآلننفسهيطرحالذىوالسؤال

اثميكفيثيفيبلئييسييثممذةبموعيديئلبمفائا
فهتفنانهنثعميدطغنلهوروللجتدصغهمنع

ذهتامريمموعإننالحظبالتعميقاألناجيلندرسوعحما
لقبرفض1تإليعنئوعذارهتظالبأنالثمياطينوحتىوالجعاهير

إهربكينإبطأصرجمكليألئهجملالحقيقىالمسيايكنلم9الهمميا
انlلتطكنالتيدظللناصعرىيايعسوعونلقمالناهlrنجفياصيائيت
واخرجلخرسقانالمممحوعفائتصاللهقدوسانتمناعرغل
اشياواخرجمخعالفةاضبأممرخيكلنواكثيرينشفى5000منه

5rir3امرعرفوهألنمميقكلمينالثعياطنيدعولمكثيرة
3NYOياfo45tr7n83وكانت

اللهاببنابمميحانتلzJوتصرخوبركثيريئنمنتخرجايضاسيإطبن
ftلوابسيحلنهعبرنوهاةألنيتكلمينيدعممبرلمهنانتص
Jوا96بر2ه8912116تجى
ءثعم9

مهافيبلكثيرةاحيانفيمبموعكانا11نسألوهنا
جمنتالتىاألصواتيمممكتانموشاصرارفيفيsترددباليحاول
ومايظضاقيريدونكانواالذينالشياطنيخرسوأنبمسيانيتهتنادى

نتافللالسقهذاسألهماغمحاكعتهمومفيلبيالطسيقلألم
بالاتيتقدولهذااناولدتتدلمذافأجابهءملكاذا

JW1àY6للحقشيc5ءكيوصوتيمصعيالحقمنهوص
المللظالهميايكونلكىاىالغرضلمذاءجاقديسوعكانفإذا

حقيقتهيخفىانالعلنمةخدخهةفئرفياذنيحإولكانالمانجالمنتظر

لخاالم015مطممافىالجماهيروصاألحيانبعغمفيتالصد11ص
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للثامنالفحعلاناالفءلجز

اآلبهنبوحىءجاالذىاالغرافخىjبممربفرمىاغراف

لىيقلالبمالحىاللهابنالممميحهوانتبممميانيتهوالخاص
يونابنياسمعانللطوبىلعظيمااللجنهذاجملىومانئاممممجعا

1617خىاتالسصفيالذئابىلكنلديعلنلنموحمالحماين

ليذافموالمسيالقبيرفضلميسوعانالجلىالواضعمن
بلكثيرةاحيانفييرفضيمموعنرىكنابذاولكن5ولداولضجلتد
إعالنبلىفتضالناوالقافاتواالععناتالمظاهراتمعظميافى

الحقانقهذهواولىالمامةالحقائقبحضبلىيرجعخنلثمسيانيته
هي

رلقمبي10

ءالخغاهـالسريةقفصاىالموقفاهذايممموعتبنىفعنعما
الثمضفهذااألئفسسaاالذينكلشنفسهيميزاننجلكاراد

والذينبعمميانتمنادواالذيناىالمضعارهذافيسبقوهالذيقفكل
àpjعلىجاثعاكانالذىاألجنبعهاالستعمارمن4بتحريرالثممعبوا

1578يوولصوصااقاإالسيكونوالمديةاليصاالمةحدر
كلوبنالحقيقهسياالمبينهالثمععبيميزانيخوعادافقدولخلد

ذلكفيالمنتثصرةالمسيانيةالحركاتوخاصةعيةالسياابواألحزالحركات

المنتظرصياالمبأنهيدعهبلبأسViعدخرجخماوالتىالوقت
صاالختالفكليختلفاالوقتذلكفيللشعبينتظرهكانالذىوالمسيا

للشعبالمخلصاالممممبالحقيقىللمسعيامومهموعنايسوعالربشخص
خطاياههن

اوعسكربشاهعممميامسياينتظركانالمستعمراليصدىفالمشعب

يقودالزوطنبراثنهنالثمضعبيخلضانوقوتهبسيفهيمععتطيع
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ثلمنللغصلنلنىءلجر

فحسعبالذاتىوالحكمالوطنىاالستقبلىالكلباأنيموثيةايةهـة
وتحفمتستعبدكانتالتىاألهبمfiنcILساملعظيمنصربلهمل

صمشبدةالمسياوبفضلبدورهاهىتصبحديةاليصاألهةعلىوتسيطر
النوعهذامنصمعياينتظرونكانوااليىدمنكثيرينبنإسرائيلألمة
ميSiLJIاليصعلىيسيطرلماالعلخادومذاوعسكرياسياسياصيا
سمطرايضاعلىبلاليصدءعلمامنكنيرينسيطرايضاعليبلفقط

ليسوعالكضةرييمسؤالكانالسببولمذاالقالصدمنكثيرين
الذينداليصأماليخيبانبهدارlثعركاالمبارألابنالمسيحتكاه

انيسوعارادمااوهحهاألمةلمذهوكمحرركممميافيمهآماشهموضعوا
رالىالواالوعئمامومدركاواجماكانيسوعانذمع9يتجنبه

هذايففىأنجاهدايحاولطكانانyaإالخطيرةورسالتهبمسيانجيته
ويعرفيعرككانألناألحيانبعضفيالتالصذوعنمإهرالجاألمرش

وينالحقيقىالمسياشخصيتهبئالعميقةةوالصسعالثالفرق

الوضوحكلواخمحااآلمرهذانرىوبننا5المنتظرللممياالجماهيرمفموم
بمسيانيةاألخرهذااعترفانبحدوبطرميسوعبنىإالحوارفي

ه1927لوAمرvY28هىعيمسلى

تحواليظاعالهالمذكيرةالفصوللمذهالمدققالدارسبن

صرعييتكلملافاالعترهذافقبليمصرحتعليمفيوظاهراجوهريا
اكرفانبعدولكنتهوموصعلبهمهصوصريحةواضحةبطريننهة

ذهتيأمرالمسياالمسيحهويسوعبأنبايةهنيرحيبطرس
يقولؤاالانهعفتاوصيحينئذمسيانيتهعناحدايكلمواالبأن

هنالينيأمرفيمموع1620منيالمسيعبشوعبنهألحذ
األصهذاءباخفا

انينبغىانهلتالجذهيظصيسوعابتداالوقتذلدتمن
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للثامنيلنسلالثالىءلجؤ

والكتبةالكفةءسا9iالشيوخمنكثرايتألماأورنمعليميلىيذب
قائالهينتصوابتداإليهبطرسفأخذيقومالثالثاليوموفيومقمكل
كياذهبلبطرسوقالفالتفت5هذالديكوناليارباءحانتعا

للناسبمالكنللهبماالتفمتكيلىمعثرةانتءياشيظان
22هتى

المسيعهويسوحانIااإلعالنهذابطزساعلنانفبعد
اوحىفياالتىاللحظةمالكمنى50lالوقتذلكمنالعيا

قبالانوبعديسوحيانيةبعمالخاصالوحىهفالبطرساآلب
بدأأجلهصبطرسمطوبااالتجرافهذروسيبرفيسوع

يكينلكىال6رسليمايبلىيذهبانينبغىانهلتايذهيظصيعمموع
هحتالتعلىجديدايعدالتعليمهذاويموتلميعلكىبلط

رسالةوحملالمرضىشفىاجمنمماهاماتالمحجزعلىقدفيسوع
يتكلغلمولكغهباإلنجيلبثمرانىوالحزلمفىنلطوتشجععتعزية
وموتهوصلبهكايمالههوحرمحةواضحةبطريقةذلكقبل

وعلىالجديدالتعليملمذاكلالتعميذغضببلاندهشولقد
فقدولذليصوعبمسيانيةاعترفالذىففسهبطرسراسهم
هذالكيكينالياربحانماكقائالهينتصابتداإليهاخذه

فيوالمنتثمرالعامماالمفصهذابسلوكههنايتوجمبطرسبن
منكثيرونراصاكماذالتراىفلقدبالمسمياالخاصالفترةاللل

األستعمارهنبمعرائيلسيحلصالذىالمسياالمسيحفي1لليمو
الحقيقىالمممميايسوعاما6155يوft1tA60اوالروطنى

صحيحةبطريقةالحقيقةهتلمميعلنانئاةلوطوبصبريحاولنف
اآلباوحىوكدمابالممسياالخاصالشعبىمالمفصشومضالغة

y1
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فامنالفصلثانا11ءلجز

500الوقتذلكمنيمموعمسيانيةحقيقةالحقيقةهذهلبطرس
وموتهوصلبهمهأمردهلتيعلنيسوعأث
U9التالصذعليالحرابةطكريبااألمرهذاكاولقد
شفكمةوملكهانتصاربلالمعميحهوتلبتظرمنالكانوا
علىىاللىالكرهمىاحدهميحتلبلالتالميذبعضحلممراتال
العتيدملكوتهفييسارهعلىالذىالكرعمىاآلخرمكليمتوانيمينه

يعرفوالكىبينمفيعاذالتايضاعتثمعاجرألم30120خى
اراداألشابهذهألجلlrrYi5w5اكبرهومن

بعدايضاالجماهربلالقعميذانظإريحولآنالمسيح
التالميذهانiشغابتعظيمةساميةحقيقةبلىبطرساعتراف

شهاالختالفيخعالفهمممياولكنهالمسيافعالانهوهىوالجماهيى

بأنمهجميعاءهؤالعنيتميزإنهالخبةالمصايامنسبقوهالخينكل

وبنجيلسيموتبنهذلكمنكنرلجاالشعببدلصيتألمءىpاإهو
وقاالذهتمعالجمعودعابالقولالحقيقةهذهلفاكعحبوهزقس

ويتبشىويحاالصليبهنفسهفلينكررلئىيأقىانارادهةمل
er

ضيتىحيزفيكانانهييديالمسيحبمسيانيةبطربراعترافبن
كانموتعنيمعوعاعدنولكنذالتةدافيوهوححدودواطأر
يمسوعاعلناىاألصوهذامسميذهمعالجمععا6Dàjجمية

غضبانارالجعيورامامجاريةبطريقةوموتهوحلبهمص
برالمممميحاخذنجطرهماناىهينتصوابتدااليهفأخذهبطرس
ومعالمسيانيةمعيتغقالللذىاالعلغهذاعبىهينتصبربدالنفراد

للمسيعيقولبهوكائىلللهطكيتوصمعمبهبللشخصى10هممعتقبله
الثممعبهذاألنلليمودنظرفيجداعظعمةغرةهذاكالولينياشد
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ثامنللفحلافانءلجز

لقبولجممور11ويدعوحمعلييهيحملضعيفاملكااليريدالاه1المستحمر

ودينيأوعسمكرياسياشامخلصمايريدبلوحطهالصليب

وامجادهاالمسيانيةاالحالمكلويرىبطرسلىالمسيحوينظر
ياشيطانعنىاذهبهيقولوغدئذبطرهمىبخاطرهتجولكانتالتي

رهبدفالمسيح8wللناسبمالكغللهبماالتقمألنك
للناسبماولكنللهبمااليقبمه4hبشيطانبماهعغاوابطرممينتص

للهبعااالهتعامعثبمهوماأالجملةهبضالممعيحيعنىذاوط
اعترافهبعدحتىيطوسانالمعسعجفلقدصللغاسبمامواالهتع

الخاصومفموههمافكارهمفيمعاصريهيشارلكانبمسيلنيته
محارباجباراقويايكونانيجبلمعسياااوالمممميعانأىبالمسعا
المسلطةترجمعلكىاالستعمارمنالبالدلتحريريناضلهمحن

tعEاسرانيلالىالملدإرجاحبسرانيلبلىالمميادة
للهبماالتقمابالممياالخاصةالثممعبروافرهافانيعنىوهذا

ليممالوقتذلكفيباخكانانيلاسهمكلآلنللداسبماولكن
علىايضابلالرومانىالمستعمرالعدومنبالدهمتحريرعلىفقحأ

هىهذهبهالمحيطنةاألممعلىوسيطرتهائيلاسملداعتما
دىاليصالشعبعلىتسيطركانتالتىواألحالمواآلمالالطموحات

انانيعةاحالموسياسيةجسديةماديةاحمبنها50الوقتuiافى
نماسرائيلءاعداوبزالةتحطيمالثممخضيةالفائدةعنإالالتبحث
هبحينييوىوالمسيحاسرانيلملدواتساحعظمةجدعنالبحث
التجوبمةنغسخاصمةبطرسوموقفعامةداليصموقغاقالثاقبة

العالمبمصاللجميعاراهغدماالنمعيدافييوقعانالمجربحاولالتر
بطرسبلةينظووالممعيحجميعماههذهأعطيدلهوقالومجدها

والغنىالعظعةبتجربةالحمحرانفيجربهالذىالمجرببىنفكيهوير

YMA
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للنامنالفصلالثانىءلجز

بقامالذىللدوربنفعمىيقوبمبطرمعنرىوهناوالعسلطانوالجاه
للسيدبر8ءالصحراتجربةبعدالمجربهداءجافلقدءالصحرامجرب
التجربةقصةنمايةفيلوقايقلالمعديدةمخعالفةبطرفييجربلكأ

انععيطإنافراقايكنفلمءحينبلىفارقهتجربةكلننجليمشكمقولما
يفدلكىمختلفةبأسماليباليهعادوقدنراهوهناجنلفىإالللعممميح

41خهللشيطانلقتراحالسيدرفضالسبباملتجديدةشراكاله

يممالبقولهمهم8مرأكمااليموديةواألمةمطرسواقنزاح
التىللطزيقةوالممبملمساtمملالفالوضياسيطانعنيهبا

وفياألحيانبعضفيومسيانيفحقيقتهبخفافييعموعاتبعما
تفسهيميزقà1اراالمصيحانحقيقةبلىيرجعللثممعبعناغلبما
زالجاليخلطحتىالكذبةالمساياصنفسهيعزلاناصحبعبارةاو
ظهرواالذينالكعيرينالكغبةالمساياوبنالحقيقىالمسيابينه

اقيمموعاراد4لايضاهعاصرينكلنواوالذينالحصيرمرعأل
صقياضهببصالوقتيأتيانبلىمعروفغيريظلواننغسهيخفى
dyiبالقيامةالقداسةروحجمةصبقوةاللهابنيتعنحيثات

wiاروءربناالمسعيعيسوعاألمواتمن

ءللحبدرةجنببيتلكىمسيافيقهيمعوحاكئىلقد2
iسيدسيةاالضطرابات

مسيانيتهيخفىانلييمبموخدفعالذىاألولطالسببكانفإن
المسيابينللشمحبيعخلطاتيخثمىكاننهjهبىلنايبدوكعاالجعاهرعن

انوهورخ2ممماسبباهنالىفإنالمسعيانيةيدسوالذينالحقيقى
تمامانتفقفانناالرومانضداليملىدبئوةنغياميخثعىكانالممميد
ضيزمفالقممللدكتورالمنقبالبالمارسالإلبالمحبوبالزصلمع
لؤجؤيظمروهالانغيرهومنذهتصطلبيمعوعبن4هتوفي
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للثامنللغحملالثىءلجز

يعلماوينالمسياعنداليصيضقدهكانLمفىالسصقهةوالالفيق

ءهوه

اختناالمسبإيخعلفكاالخاصلليمودضصمألنصحيمعات
وانقظاراقبماليصدآمافيأنالناحرىيعمعوعحقيقهوجؤمياشكليا

االستعملزصإسرانيليمرروطفىسياسىسععيامحوضحعوكاصه

ويحبمويكعمريحطماللكأجافقدعممموعاماالقوىقوىمحطما
فيهيسودجديداطكوتايينهولكهالطيةجموديةمنيحررلكىبل

المعسياهوهذاايضااالجتعاسؤالععلالووحىوالبرالسكل
ءحقيقى11

فإنئععاسعواصعوالرسلءاإلنبياوبنالمسياهذابنوالغرق
وكانواوساطيةبطريقةويتحمرفونببعطينكلنواوابرسدءاكلمبياا

العملألنوتغرعلتمضلواتمتستعامبأنعوحبصأليطلبعن
وشحيبمقدنغسمهيصانى1هرسلىعملبهمهنيقبماهنهكلالذى
بعملمطيقومونكانواللتهاتوالمبجرالقواتفإنبرلذندلدنi4شبتوة

اوباسممموليمقسبقوهيصباسمنجمايتوميىكلنووبجربئما
يعميهذاجعلناقدتقوانااوبقوتناكأننا500بممعلطانمماوبقوتمم
LI3جامراوالذينسبقوهوالفينالحقيقىانممميأبفىففقوة13ث

القعؤةحممياناللهصيطلبينكانواءyهؤانهوأيضابده
يحملىكانانهفعيسوعاماالمعجزلتلعوالممططانوالحعمة
اتإالبحمليايقومكانهالواآلبيتجزاتابعااليقوآنقبل
هالموتىوبقامةالمرخثاءشفامعجزاعتمنا9عمال1بخهيقؤمهن
للطفلةيقولأنيسثطيحللذىالوحيدفموضهنابحةداخليةبقوة
ثم54فيلوقوياصيعةاألخيرةأنفاصطلفظتالتى
twا3يوفأرجاطمازرالالور
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للثامنللفصلثثمىءلز

Jiيخنمىكانالمسيحبأنالقامرىالرمعيتفقالفايملدكنير
هذفيالمحبوبالزحلمعاتفاقنالعحمنأسفهونحنالجماهيرثيرة

بالقولههنانكعفىانناعلىبعدفيمالميماسنرجحوالتىللناتطة
كلمدركاوكانةالمسيافعالكانألتالممعيابكعمالقامقدالمميابان

مسعيانيةبأعهدالامةقديمموعكانفإنالمامةالحقيقةلمذهرلكNا
انصحيعالمسياكانلاألع4بمذهيقومانوقبليةألئههإللك
ذللمناآلهمولكنيممموعهسيانيةالظمارجداوممممممالعطا
المعجزاتأصاألعمالطمذيععلكانءيسومبخصالهذاازهوكله

ولدقدليذاوألن4المسياكانألثقولتوعملحةللطبيالخارقة

5الطلمبلىجاتداولت

انمعجزاتهذهيعملونكلنواوانرطاألنبيلبنالقولسبقوكما
كانتفقدخهبسلطانيعططفكن3ضواماوساطيةبطريقة

طريقشوليعيخهئابعدلخليبعتططانلةL4ع1ووتصزفاتهعجزانة
مالجماهيراندفعمتفقداولتلهخحتقدنعمةاوخاصةهبة

يأمربساطانألن4المديدالتعليبمهذاهوماقائلةمالطيعهطريقة
يسوعكانفقدv5أمرفتطيعهللنجسةاألرواححتي
ولذهونيذاقدءلمذاقدجاإيفههالمهو

اسنظاغانذىابوحيدوفوالمممعيائيةLJعع9ا05ييتامتدولغلك
فأقولافاولعاء505المكعكلءللقثعاتيلانهقدسععنميقوإلان
4الدلخلصنابعسلطاننجأنهسلطانيمموعيوضحوهناهلكم
مسابقهيعوعلنملطانإنةتقعكلالقللالذىلعقعإمنممعاوانه

للتهههةحالصلiلالعماذليعنىبلفرنممتىالممنىيقولبكنا4األعما

نليعنعنهالصالحةابخعغالنيليةعقابقحيبنبلقحيممعيننضغني
Alص4لدفلكقتتفيرتئييغنللكيوكالبائظر1

ةlا
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ظالثامالفصلالفانىءلجر

يسعوعألنبلمسياجعآل4التىهىيعموجمبمبمااقمالتىJاألععا
الذىءاألنبياعنهمكبأىالحتالمسياكلناألعمالهبتيقومانقبل
هالممعيانيةاألعمالهذهعملفقدولذلكاآلبجغنفىهو

أنوهاآنفامعلقةتركنافاالتىالنقطةبلىاآلنولنرجع
اباتواالضطوجعاهيرالثوراتيتجنبلكىمسيانيتهيخفىكانيممعوح

مسيانيتهيخغىانحاوليسموعانبلىثمرنااانسبئبقدالسياسية
ولكناآلخوينوالمساياهالحقيقالمسياهوبينهالجعاهيرتخاطألكى

االضطراباتلتجنبآخرلسببالجماهيرشصيانيتهاخفىيمعوح
بنالتمييزوعحمالخلطلمذانتيجةتحعثانيمكنكانالمفىانعميأسية

نيالكذبةاوالمساياالحقيقىالمسيا

العراحإلىالسابقةالفصولفيiمرمنكنرةأثمرناانسبقلقد
ضدالمسيانيةوخاصةليصديةالحركلتشغتهالذىأدامىواالعنيف

القعواتردتكيفايضسابىايناولقدالمستبمرةللرومانيةألقوامآ

قامفقدضدهمداليصبعضباقامالتهالمجعاتعلىالوومانية
قاخاالذءاالحصابعممببمبمب6سغةفيداميةبثورةالجلعلىيموذا

ولقداليمودعلىخمراثبفرخقورانهصتتوىكانتوالتىروحاب

ودفعماالضرائبهذهقبولطاناصحابهصجماعةمحالجليلىيموذااى
ولذلكهيصحقفيشنيحةوخيانةعلمأإهانةروماضلوثيةألمة

ءاالحصاعطيةوضدالوومانضدهقاومةبتوعيةتحنظمفقد
اتسعتبذللوالتثعريدوالقمكلبالبنضالثيرةهذهاخمادروعاوحلىلت

نجضوصاوالروماناليصدبنناشدهوصلحتالخدفادوازالالةجوة

موالاسققطيةتحريريةوطنيةحوكاتبلىينتميناونيتزعاكانوالذين

حعثالذىبنبلالرومانخندثارتكلمااليصديةبأننقولطانيمكننا

سظجفاغةانurfiاالهععتعمارةاريغنقفينعحظكماةعايحعثماهلى
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فامنالفصلللندشءلجز

4الشخصيةصالحطلحسابمعهوتتعاونالمستمعمربلىعتضمالوطنين
الغنيةالطبقاتبعضللروماتيةةالمصممعصالقواتبلىانضمتوقد
خللةعكمىعلىاالرستخراحليةالكفةجماعةصكلتأفيرهالمانالتى
خفكلنتالتىالوطنيةاالستقحطيةالتحيريةالحركاتازدادتفقد

هـااليكلقللواخهالنظاموقلبالرومانيالمحمربطردللبحدتحريربلى
وجماعةللغيورينجماعةاوخظمةالتحريريةالمنظماتهتوص

حزبذلكبلياالثمعارةسبقتكماحزبلىبىتنقممحمهذهرينالغع
ثحمعطعإالمتطروالحزبلننالمعتالغييرش

معفقطليسصستمرةوحربصراعفيكاناألخيرالحزبوهذا
وللدخامنالمسايديمديصدىاىمعايضابلالمستعمرينالرومان

حةالعنفوسائلكلالحزبهذااستعلىولتداالستعماراعوانبلى
البالدتحريروهىالمنثمودةالفايةإلهللوصولهوظاوقيبسرفة
ةاالستعطبزص

الرومانضدوللقعكلللجوهةبالحمثتالحؤبصاقامولقد
4المصيارظينتظرونلحركةهذهأتباعوكلنيصهباسمانمموأ

الحيرةوبيذهولسطممفيرةوالمالمنتظرالمسيايظصربماوأنه
انهمواعوالرومانضدوئاضلوااحارنجوانيةالمسيخيرة11ائ
بلهالميسيانعةالحرجمتهدهءازااأليدىقعقيقفوأفلغالرومانواها

تهظصولقدوجيوشقوتبكلوحاربوهاوجدفاينمانمبعوها

إلرومانضدكللعادةقامتمسيانيةحوكاتكأةالمسيعأيامفى
وبعدهالمعيدايامفيالقوةوفيانعددفيالمسيانيةالحركاتهذهواردادت
المغمؤحسةالثهرةفيمالفتانالتىللممعنة11مسنةفيوخصوصا

كدما70سنةبلىواستمرتالروهانضدالموجيةالعامةابامتواالضطر

هيمحرلثلبثرحcبدسقوط6اورشليمحطىقغى

بمهيم

http://www.ebnmaryam.com



فامنالفصلللثاناءلجؤ

المسعيانيةكاتشاهلضكانكميعححنادىاليصالتاريخارسو
علىتفذائيةمنظماتكانتألنماالرومانعلىتأثيرمنللغيورية

تقومنتKالمنظماهذهومعظموشجاعةببسالةالرومانيصدو11
صمميانيةحركاتوألنماهيباسمالتخريبيةاليجوصةاألعمالبض
ايخمعابالسيطرةبلوالتحريرباالستقلىفقطليستحلمكانتفانما
علىالعيننضتوحةاعيةيقظةالرومانيةالسلطاتكلنعتالسبيهاولض
كةضاولصةخاىاوشخصاىظمورفعندءحعسيانيةحركةض

الشخعىهذاعنىءوالغضابشدةالغربعنتتأخرلالنوعهذامن

يشلهالذىالداهمالخطرتعلمكانتألنماالحركةاوالمنظفةهذأو
هالمنطقةفياواستمرارهروماةسعلىالحزبذا

الخوادثمنالكثيردىاليصلمؤرخيوسيفوسلناسجلولقد
بئدارتالتىاألحداثخصوصاالزمنمنالحقبةهذهفيجرتالتى

قدهيرودسانوكيف4الرومانيةالمصلطاتوبئالمسيانيةالحركات
العقوباتبأشداهركحمائيانسحقايسحقيااقبلنجمدهاانحاول

علىمنالرومانيالنسراوانزلوتجراواالذينالشبابعلىواقسافا
بثارةفيسبباالمسنحالتدهلهذاكانولقدوسحقوهاليكلخدمة
والقواتالوطنيةالقواتبنالمسلحةاالشتباكاتمنطوينةسلمسلة

ابلمفيقامتالتىالمممعيانيةالجماعةقصةلنايقصنمانيةالرو
شغانرهابدهىولتطوالتيطعبألSوارخيح

لمولكنحاكمة11الظبقةضدلثهرتممبالموتعليممحكمالذينءإلع
الجليالذايمصذلدبعدءوجاالفإلحمنئوعاىالجزكةهلضيكتبه
نالغبعرثمسنممحاننوسي

علىظصودينياواجقماجماسياسياالمضظربالعصرللئاàوفي
وكانوانكلتبعهوقدالمعمدانيوحنايدعىنبياألردنجانعا
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الثامنالفحلالثانىلجز

بالعبعةيصطبغلبمىالمعمدايوحفاانومعبمعموديتهاألعتماديطلبين
المسعانيةالحركلتاتباعحنالكثنبمااصطبغالتيالممياسية
هاعتبرهالرومانيةمماطاتواليصدمنكقيرينانإال6الذكرالممايقة

كواحدباعدامههيرودسوقامالمسيانمنالقادةءمؤالمنواحد
1ءالرومانىالحكمخدقلمواالذينالعديدينالثوارءحؤالمن

كللديتبكانaالذاثوكدالموتبلالعظيمالخطرنوىوهفا
يجاولعوعيكاناiuنفمانيمكنناواآلنمسياهبأنهيدعيمن

خوفامسيلميتهيخفىانيحاوللمافيسوعمسيانيتهيخفىأندائما
إلمسياهويكنلمألنهصعيانيتهيخفىكانبلالموتاوالعذابمن

ؤمظناحيةمناهثالثمعبوسطقوالفوضىللثممغبلمنيرالثيرقا

جيدةتربةجدسممميانيتهعنهكآنجيدايعرفكاناخرهـ4ناخية
الخرخيبلجااياالخطمنالمخلصالمسيالقبيلليممىوصجأةصالحة

المالبالدفيالوومانىالمعمتععرسيطردالذىالحربىمسيااالقاف

فلوألا65يوأملكيجبلهلكييختطفهاقإنشعبuJيحاو

المممعياأتعلىهذاكعطرنلجملفمبمسعياشيفعالنيةبخجعالمنادى
أعيحيمiيصبعانهائلروماوالمعادىالسرائيلإلمحهرالمسياسى
الجليلىويمعذاوابننئهماحاتياسمثعالعلىايبرح9سإسيامحيرا

وآخرين

العثيبرةاخمادتهذةلئفعالروبانيواثالبداألمرهذاكان
هبذاوألجلفلسطيننييبةعثعمعبيةثيراتCحà3تربالفعلتكما

وعدماالحاكمبماالئهواتبنذهاالحتظدوسيلةبكلالسعيدتحاشى

لمجمثهءكامببنتمتنبسةللنصبىصبذه

النكرآلمععيحىختئ3647ص
يم55
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الثلعنللفصلالنانىءلجز

بلوبطشماوبأسياقوممايخنمىكانمهيليسميااالصطدام
يخلطاناوالرومانيةالقواتكخلطاقءثعمهكلوقبلواليريدالكان

الكذبةالمساياوبنالحقيقيالمسيابينهاليصدىإلمشعبايف

وإعالنمامسيانيتهتكيناناألحوالصحالبأىيريدالكانكما

ءالدماوبسالةوالميباناتاثيراتابثارةفيسببا

يدفيبهااليقاعليمموعالمضاحينداليصحاولالمرلتمنوكم
بثورتهقابمالذىالجليلىذايصنمطعلىكمعمعيالمموتقديمهالرومان

يتقدبمالملقيصرالجزيمةدفعمحمعلىاليمودحاثاالريمانضد
الالمسئهذاوسألوهودسيونوالنالفربشباأليامصيومفيإليه

ألنلةبأحدوالتبالىبالحقاللهحلريقوتعلمصادقانلطنعلميبسلم
جزيةتعطىانايجيزتظنماذالنافقلالناسوجوهيلىتتظرال

هونياهراتجربوننىلماذاJلوقاخبثمميسوعهعلمأالاملقيصر
22o22متىللهللهومالقيعرلقيصرمااذااعطوا

أننريدولكنناسابقةصفحاتفيالغصلهذاثعمرحنابنسبقلقد

الخطيرالسؤالهذاءزايسوعتممرفبلىالكريمءالقارىنظلىنلغعت

مكروفثموفيسوعالصطيادهؤالنصبالذىفالنمرك
والمخبثالكذبرانحةنشتمالمقدمةوصينحذىكععيفولكغه
ءبالنفىيجاوبانلىيسوعدفعهوخهالمدفوانsIasAcووامرة
والبالحقاللهطريقوتعلمحادقلدنعلميامعلملهفقول
تقوألانتستطيعبندأائأالناسوجوهالىالتئظرأنàyبألبهاله
ألنكنفسمامانيةالفبىتالسلهـضدالحقهذاكانولوحتىالخق

األرضيةالسلطاهتواليخافاليحنثميالداللهابئفأنتالمحقتعلغ
ااالسقهذامممألواالذينانومعءطوعظقوتماكانتصاالزضية

األاالجابةمنالينتظرفياكلنمبىوللمريسميينيروانورودمعاى

س6
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الثمعنللفحلافلناءلجر

اجابةيتوقعونكانولهالغيورينفينيعمموععلىاهراث3ونتيجتما
عيينوللفريااليرودسعىامابالنفياىوئوريةصريحةواضحة
اجلببنلوالموتيلىيمسوعلتسليمهغابسؤالبمخحلطوافقد

الكبرتهلقيصرالجزيةذفعبمجيiaبأالسؤللهذاعلييسوع
تطاردهبمكانتالذينالغيورينهحزعبءزعماصزعيماالرومانيةالسلطات
بإنبماالمسيحاجامبولووجدوااينماوتقاهالبمالرومانيةالجيوش

للنتيجةسهذههيقعالبىرونالغعلطاردهلقيصرالجزيةدفعيجب

يعموعاماإليطللوصولوالفريسيينودسيونالييممعيكانالتى
كلفتباالعجايهاوبللنفىبتهاجفينواشملاهمخطراةىيرخكلن
للسؤللبنالرومانوبئالغعيرينبينحربيةاشتباكاتتثيروانالبد
خبيثسياهعىشرك

اؤونيامرنجربوننيذالمiوقاذخبثبميسوعفعلميقولولوكا

عيعبسانعمنظاحاالجابةهوبض55للةللهومالقيصرلقيصرمااعطوا
هاخهبىاجابةمنتذقجانيمكنكانالمهللشعبيةالثيراتيتجنبان
بالنفستكونيمسوعاجابةبأنالسؤالهذاسألواالذينظنولقد
ءالمسيابأنهسيدعهبلنهظنواألنمبملقيصرالجزيةدفععماى

الخكربقةللمملالسبابفسيانعيهيخفىانايضاهنايسوعحاوله
وريةوألتاليعوديةالمفيلةفممجتهالذىالمسياهوليممىUألاوال

ؤاالجتماعمةالعسياسيةاإلخطراباتيسببللذىالمسياهوليسوثانيا

شاننعياالمضنطربةللنفوسالنممبميضعللذىالمسياهوبلوالدينية
ودينياهوافجنماجمإ

ئطةإألءرىالقانظرئلفنتأندئبىالمنعفةهذهdفترانوقبل

األجابةتدبفإنهالمصضماللالتمشهذاعليللمعيدإجابفيهامة

هل
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للثدمنالفصلالئانىءلجز

مةيوضحأنالسيدارادللهللهومالحضرلقيحرهااiاعطوا3
إالالحالبمهنليسالمؤمنكلنفإنإيخفاينتمىالتىبللدولةنصاناأل

اسلىلستيقولالوداجمةصعالنةفيوالمسيعالعالمفييعيثمىانه
171565يوالثصريرصتحفظأنبلالعالمشأخذهمان

اللهلملكوتوتابعاسماويااطناصيصبالمسيحقبولهبعدفالمؤمن
التاةالدصبحسباالنمسانيسلدبأنتتطلبالجحعدةإلعغويةهوت

القداسةوالقداسةالبرحياةفيطكاواهانةبتحقيفقاىيادعئ

انتععمعلبهأىالجديدةالحالةهذهولكناللهبنعمماناليوىونابالتي

األحوالمنjLحبأىخهتتطلبالcاللهتملكليدالجافكوتإلى

الحاكمةالسنطاتخبدريثيانوالفيهيعيثمىالذىالعالمينزلىان
عطواà41Bجماصتحعهوالطريقهالتعتوضاتمادالثلف

المؤمنمنيريدالمسيعانيعنى5للهللهوهالقيصرإكيحمرمااب
نيكيلكىالعالميعيشانعلهـهيحبروالذىالعالمفييشيلذىة

دائمايسعئلحهواطنكاىوفىالنموولجبهيبئدانالقنروأنا
خاضعايكعنواندبيةyواالماديةاهاتهبالئروالقيانمهفولتقثمم
سعاوىاطنهوالمسيحىاننعح25ا3Yروؤممنالهوللعادته
tاعبالعتيدةنطلبلكننانجاثيةخديغةضالناليممنألن

ويتعاملالعالمفييعيشايضااإضيااطغاصمازالفموأ2ء3فى
واجبمالخعينوقادتهواحفامهانينهلقويخضعانيجباولضهب
المكامءازاالممسيحىالمؤمنفواجبوخكمةبعدلطالشعوبايحكصان
عدالبيحكمينالذينالحكاموالطاعةالخضوحهوالمجتمعفي

بلىولجألالعقواننعنالحاكمانجتدإذا11ءواالممئقافةيالعل
المؤهقالمسيحىفعلىالمواطننبيناةالمسأصمانظلمهـللفظرممة

محبتهفياللة9cنوالصونجالصالةاللهبدىءااللتجاالحالةهذهفي

اطناصيكهنحتىالظروفهذهفيالمؤمنيرثنعدانيمستطيعوحكشه
يكوراناليريدفالمسيحالوطنوقفذمالبنيانيسحىعاخآلبنشيطا

يب58
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للنامنللغصلللثانءلذ

واالشترلهوالععلالحركةتتطلبرااليجابيةاميجابيابلنهسبيااوومن

اريعمفمقاالسترالىمنأإخوففالوللوطنيةللصماويةالمنمارععفى
مواطتاالمؤمنيصبحانهوالخوفولكنفيهنعيثمالذىالوطن
لقيعرلقيحرمايعطيبأنطزمالمؤمننفقطارضيااطناوموارضيا
المالمكنورولكنهالعالهذافييشيعانملزملنهاىللهللهوما

ونعيثميهالعالمهذاصلننضاللكىوللشجاعةإلعكمةالقديرويعفينا

Jوضعماالتىالرسالةلهنؤدىلكىااللمهذافيلنعيشلجاالصحارث
فىالناسمنعزالشيكنلمعالمناإلىءجاعندماهlألعليناالسيد
صارالناسوسطعاثمىبلفيهوماااللمبعيداشوقفلىصحلى

الخطةماعداءثميLفيبامبمتاماحامن

طي9
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بئلىلهـاصع

تفالطماهـالرفا

وصتهوصعلبهالممميعيالمصفيهسنتحدثللذىللفصلهذافي
ا8ولما1والسؤللوضفوعةمخطالفةكثرةاسئلةستعترضناقياخهثم

كماوماتتألبمالمصيعبلالقوليمكنكيفههونفسهيطرخالذى
لللهوططالجسدفيظعالذىاللهوهوآخرنساناىويعوتيتأل

هومااالكامأهتIMLهوثانهوالسؤاالويموتأمبااليشعر
خيورياكانالمسيحموتهلالمسيحأوصتيالممنسلعصةموقف
هللالهوتيوايضاتساعلنقدالقيامةةخععوأماميموتلكعاءجاوهل
فمنننكفقولذلدعدهااوحصرهاممكنالفاألسئلةالالموقيننوضكي

فقطالمثالسبيفهعلىبلللحصرمبيلعلىليساآلسئمةببعض

راوافهانilلليطريقهسفالمصلوبالمسيحبقيامةاإليطنكل
انقبلحعثتللقيامةانامالقيامةحادئةتحدثانقبلالتالصذ

هلوصولممالتحيذأفانبلىطريقهالمممحيعبقيامةااليحانيعر
دقاخرىتاريخيةحقيقةكأىحقمكىتاريخئمأ36المسيعقيامة
هصينانوزمانفيجدثعت

األمولمتمبمصالمسيعقيامةصقتكلبمالقىوللرشامكلاألناجيلملى

ابم01
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تاهعالفصلالنانىءلجز

اسطيرتأاوضرافيةقصةعنمنحدثابمواقيةحقيقيةقصةعنمتكلبم

وتبلبعضماعلىأواألسنلةهذهعلىاالجابةنحاولانوقبل

فتحولغيفاصراعاالممعميحصارعحيثجشحيمانابستانإلىنعخلان

فبيالطسقيافامابمخول4خشنتححثانوقبلدمبلىعرقه
التياراتئالمسيحيخوضأنوقبلأخرىهرةسفبينحيرودس
اننودهل5هذاقبلالخيغةالمبرحةاال3ميقاسىانوقبلالجارفة
الرغبةهذهعنمعبراذهلتقالغدمانفممعهمورغبما5لهرغبةنلبى

اأنانعمتميتةشصلمموقالمرتهقبلينفذهاانيريدكلنالتى
ه220ولاهكمانبلقمعكمالفحمحهذا

فييااصبحالتىالفحمححادثةماماقليالولونقفهانبدنأود
العبيحةهوكانالوقتنفممى6J9للغبيحةالمقدمالكاهنالمسيع
يختلفجديدافحمحايدشنانالممسيعارادالثممموةبمذهخفسماه
أYخرمحرفيشعبهيموهبهاهرالذىالغحمعكلياصإخشالفا

وفيبممارستهيحتفلونالينفيوماداليصكانوالذىoاأ

يلزممابإعدادتالصدهمنبثنينامراألرضعلىالسيدحياةطماية

سبققدالسيدفانيظصماوعلى2çtsWولإنفصحىلمحل
يوسفهاونيقوديموهمىبكينقدعهاتبااوثLاصواحدمعاقفقس

الفصحفريضةلممارسةغده3يدصبأنمرقصيوجنااوالرامى
رجاليجدانخيااقترابمماوعندالمديعةبلىويوحنابطرسللقوين

فيهسيجرىالذىالبيتصاحبخادمكانيبدوماوعلىجرةيحعا
العيتصاحبيصعدوغدئمذبليهالخادمويقودهماالنصعمعميدالع
كناوبنالفصحاعداوهناكمنروشةكبيرةعليةويريممامعيما
الرجلكاالربحديثفيوالقكممالسريةمننوطالقصةهذهفينظ

انيريدكانالسيدانبلىجعيلىفخلدالضياهةمحانوشميفا

n
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النلسعالفصلالفانىءلجز

األيادعلعهيلقوانàlاليصيتمكنالحتىمحروفغيرخفيالألمريللى

وهياثممتماهاالتيةالشصهذهيتممانوقبلمساغهتأكأانقبه
تهوصمهقبليذهتمعخيايالفصحهذايثان

تاريخيةمشكلةسبيلناتعترضاألخيرءالعفععاشالتحدثوغد

ماوعله5األخرءالعشماهذاويومالمسيعتصسنةهىخاصة
انرايناانسبقولقدمهبA2سنةفيماتقديمسوعفإنقديحة

الربقضاهاالتىالمدةفتكينئمب4او5سنةحوالىولديعسوح
شةدمهماومحوالىهىارضناعلىيسوع

فىالموضوحالتبحثنافينواجمماللتىالثانيةالمثمعكلةأما

اعهلىانحصحاأيعتبوالوداعىءالعشااواألخيرءالعثعماهلى فيايعتبركانLتعميذهمعيراألخءالعشااهإسيداتناول
ابعيداحتفالهوبالذاتالوقتهذافيهيتناوالذى

انقبلمعكمالفصحهذالىاناشتهتدسصلموقالةقوله
إلشحئعكعكستجم13طCSlأافألم

نظوةنلقىانبنايحمعنالمشكلةهذهبحثفيالخوضوقبل

àLلليىغدعليمجمدالفصحفعيداليمودىالعيدهذاعلىسريصت

الماللىضرمةصفقطليعمىالربانقذهمفيهالذىاليومذلكنيتخكوفيه
خرصالمصابكارمنكرiكلضربالذىالمبن

ثمركانولقدكامالتحريروحررهمالعبوثيةمنايضاهمانقحبلى
تريدبممرائيليةعانلةكلبأنريةالتظالتاريخيةاللعلةاللدujالر

علىاضمصرلحعهوتالكلخروفالمحرانيجبالمطكضربةمنالنجاة

جمدولقدالبيوتعلىةع34منتضعانبعدمرةاغمماب
اصبعاقارببغمذاوص5محرارضفيفصنععيداولاالسرانيليين

يفروهلyمممرفيلىيحععيدادينيااإفصحعيد
wسه
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الةشحالفصلللثانءلجز

الفصحبعيداآلنحتىويحتفاوقاليموديحتفلكانكيف
نجتظيفنيسان14يومواول13يوماخرقيقومكانىموثيكلبن
يرعطيةوبعد164تثبخميرةأهخصخبزكلخزا

خروفبذبحالغياموهىاخوىعمليةتاتأالمخمرللخبزمنإلبيت
14يومشمسغروبقبلإالالتقمالعمليعةهذهولكنالغص
وذبعالمخمرالعادىالخبزلصالعمليتانفماتاق6b6تث

الفويضتنهاتننئبعثمنيسانiيومفيتتماننتاKالخروف
اليومفيyإالتبداالعمليةهذهولكنالفصغثكلوهىاخرتفويضة
فالخروفطالخروفذبحيومءممسافييعنىنيسانعثمرصالخامس

الثالثةالعساعةبنفيماالشصىغروبقبلfيومعادةبحيكان

ظموزغدءالمسانفسفيالغصحخزوفويؤكلالسادسةوالساعة
الليلةوفي5أاالشصعثمعرصالخاممعىاليومبدايةيعلنالذىالقمر
الذىالفطيرعيديبداالفحمعخروفاليموررفيفايثكلكاقيالت

داليصاليالطهخاللهوالذىi5yخرايامسبعهيممعتمر
غمرالثالثاليومنمايةفيبيوتممنعزلقدالخميرألنيفطيىإال

الفطيرهبعيدسمىالسبباولضعثعرالرابعاليوموبداية

الفصحبيديصدكلنكف

التعبديةالخدمةاوالعائلةبعيدالعيدهذانعسمىانيعننا

التاريخيةالمناسبةبمذهتحتفللكيتجتمعكانتكلماالعامئلةألنالماملية
براعأخرجوكيفمعممالوبعطايخكرينفيياامتىالحظيمة
انوالهووالدلالعبوديةقضر11مصرارضمنحودةويدقوية

1J3فمثال5ءمساسلدسة11الساعةفياليومينتهىودىالالحساب

اساثسةبعدجمنللظيريعدشةالسابماعةالالىيدمتمرانفيمYيوم
نيسان41إرميبداءمسا
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التدسعالفعلثمىالءلجز

ربهبلمنالكاليسلليومذلدفيالتعبديةالخعمةيراهمىكانوايى
هذهعلهـأوامامهعائلتهافرادبهويحيطالمائدةمأخيجلسلةهائ11

tUبصالةئلةربافيعبوفطيرمزةاعثابعلىمشوىخزوفدةه

الخمركاساصيأخذوبعدهاؤبركاتبحساناتعلىاللةيشكوفيي

مزيئوماللعيدلكريغللعائلةيثعرحوعندئذانحاخرينعلىويجيزها
ءاqrمورىمعاصيرنمواالعيدرمززحثمهنينتصانوبعبليه
باأليابمكزهبميلكىالمرةاألغممابعليغييزعالترنيموبحدا14

مةينتماوعنحمامعرارضفيأجميفياكانواالتىالمرةالقاسية

منأافييبدأوهناالثانيةساللمميقعمالمرةاألعثمابتيزيع
عصيرفيبحداهعانصفهمويغفطيرتنيتناولئمالفصحخروف
ينيشعرذلكبعدئلةaiWIافركليفعلومحذاويالولالغوا

كاسسللهذهومعطوالبركةكأستسمىالتهانةالثاالكأس

ا115A1المزاميربترنيمالحانلةتسبحبعدهارابعةاخرى

الفصحبعيداحقفالمافياليصديةالعاملةبتقومكائتالذىالنظامهو

نطرحرسيظكانوكيفهاليمودىالفصحهومارايناانبعد
تناوالماعنهلوهوسألناهانسبقالذىالسمؤللجديدمناآلن

يقومالذىهذاانيبتبركلنتالميدهمعاألخيرءالعثمعاطعامانسيد
حاوفيلقدà5ليصالفصعبعيداحتفالهوبالذاتالوقثذللق

وجبواولكنممالمممؤالهذاعلىاالجابةوللألهوتعقالمفرخنمننوربخب3
ومنماالصعوباتمنممثيرأ

المسيحموتيوماقعلىكلماضفتةاألربعةأألناجيألبن10
oلى2لو1542مز27rcمتىللجمعةيومكان
الذىلليومتحديدفيتخعالفاألنانجيلهذهولكنةi342األ

ءالقممحبصدالمسيعفيهاحتعفل

1o
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للتلسعالفصلالثاناءجز

لليوممحددةوغيرواضحةوشيرغامضةعبارةبستعملفضى
تريبني41لقاملينبمموعبلىالتعدذمتقالفطرإيابماولوفي

ولوقامرقساماrW5ضىالفصحلقكالدفعدان
ءالغشاهذافيباالشتراكالسيدفيقامالذىاليومبدقتنجيحددالة
اكانجيجننالفطيرمناألوالاليوموفيالفصحيومهوياألخي
الفصعلتثاونعدنمضىانتريعياينتالصده41قالالثصحيخبحين

ينبفيكانالذىالغطبريوبمءوجايقولولوقا5اçة14مرت
YN7لبىابغصعحنيهيغبحاق

هلالسؤالهذاسألنهانناأفيواضحةالمشكلةتكونولكى

الجمعةيومامالخميمعيوماألكيرءالعشاتعميذهمعتتاولىألمسيح

الجمعةيوماألخيرالطعامهذايتناومالمالسيدانفيهالشدهما
àألsكماالخميسيومقماألخيرءفالعشاالممليبفىمحلقان
النصوصلىفبالرجوعالذكرالمسابقةاالقتباساتمنواضحهو
منإثنننيسانwيومارسلالسيدبأنحظنالاألناجيلفيبيةال
انيريدكانندهالذىاصعقائهاحدإلىويوحنابطرسذهت

اليوماولمنتبداللفصمعاالستعذاداتاYناألخيرءالعشايتناول
نيصان4يومنمايعةJإاليذبحالالفصحوخروفعثمرالرابع
األخيرءالعشاهذالتناولتحسميذهمعصديقهبيتإلهوصلفالمسيح

نيمسان14يومءصمعافي

أفصحاالؤداعيءالعشاهذايعتبرالمسيحكانهلنسألوهنا

بهقامالذءالعشاهذاانطىيثحعددانقاولوهرقمىبن
وهناyyvO5لوt41c1Yمرالفصحهوتالميذهمعالمرصيح

لموالفصحفصحاالوداعىءالعشمايعتبرانكقيخكيضلمشكلةةقبحأ

1tiC
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للتاصعالفصلللفانىءلجز

يمعحبقالمبمعيدلهالذىالفصعفإناقانونيةاالناحيةهنبداقديكبئ
الاiuسائليمبألوربماساعةوكعرينبأربعاليمودىالفصع

بلىلمحمعللرسمىالعومهوفحالكانالمسيعفيهجمعلالذىلليوميكون
يغيحيعاكلمنبىحبنالغطيرمنألولIاليوهوفييقولمرقسأن

لفصحلتالكلونعدنعغىانترمداينتالصذهلهقالالفجمح
فيهيفيانبببكهكانالذيالفطيريوموجاعأf1cهر

ويبنالمسيعبينتدابىالمحادثبماهذهن2275لوالغصمح
بداهةقىإلمأئدةعلهالممميحوجلممنيسانrيومنيايةفييذهت

للفصعحاالسنعدأبريعتبرنيممنانt1يوموبدايةنيسان4يوم
انمتحدادوكانالفصبعيوماشبقولهيوحنابنجعليوضحههاوهذا

19يوملكمc45L1leلليصدفقالىالمممادسةالساممةونحوالفصهـج
28iCi1Ciiول4

نجمليةاألشطدامهصهجموكينبينانفسنانجدهنا

كلاواالناجيلبقويفقنعمحصبماثمعادلتهىاألبلىانجموعة
تامالذيءالعشاالطعللمجشععدانالنفينولوقاهرفئسOفمعماداألقل

لنايمعبجلياليرحناشهادةنمفصحاكانالعشيةمالكفىإسيدافي
الممميعمطياضدالغصحخربرفاكلواقدبعديكونوالملليصدبأق
28iNiwferأ8يو

اللخميبميطيويمالفصمحوط7قدبعبابكبىنبىلماليمودكانفإن
بنجيذوصريحةاضحةببطريقةلنإسجلهقدماوهذاءلمببا10فيئيسمان
منىالالسبباآلخرةالثاألناجيلبليهتثعحيرومايوحنا

بريسوعرلبقبضاألهتعجلبلىايضناالبمصدزشاجلة

اتللقضافيةانحركةتثعذأنوقبلالفصععيدحلولقبههومحاك
الغصععاديسبقههقانونىغنريسوعععلهالذىالفصحبأنيعننى

vr
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انلسعاالفصلالفانىءلجز

والمفرخنالمفسرينمعظمفإنالسبمباولتكاكلبيومالرسمى
الثالتةاألناجيلكنابيقولهمابنملالاليومهذاوجودعلىخفقين
هلضإيجادطنكثحاولولقد5يوحنايقولهماوبناألبرلى

وشودصبيلوبيدمنكلبماقامالتيالدرإسةوصالمثنمكة
عندهاكاقافهقبننمعأعفعة

غداوسبتيوميقعالفصعثكليوماىساننيا5يو
هذهفغىألالشمربدابالذىاليومتقديرفيجدىاخئإلتوجود

يومفيالفصحجمباليعيدوروالصدوقييننالفريسييةكانالعللة
اليوهفيالفصحعيديعيدالغريقينهذينهقفريغاكأئلنبذواحد
والصدوقينالغريسينانويحتعلالصحيحاليومهواتيظنالذى

صاالفصعحبعيداالحتفاليومقحديدعلىمiUlmiاخمالفوا
وهناالخميممىيومخالباالحقفالالىمعهالفريعمعيوناخمالر
الصمدوقيوناحتغلخد11وفيالفرشىالفصحبهذاالمعميعيحقال
1يوحناعنهيتكلمالذىالعيدبنفس

ثGE3ثمالجرافنيالكافوليكىالعالموالمفسر
يوماىالمسيحموتيومبأننايعرفيوحناواخمحةالمننكلةبنيقول

اوط7قديكونوالمدواليصللفصعاالستعداديرمكانالجمعة
كتمابوبينماAA2UGw1fYيوبحدالغحعع

موتهعشيةفيالفصعاقدكانالمسيعبأننيقواةةانأاألناجيله
وهذاالموضوعهذافياليهللزجوعكأساحمايوحنابنجيلاتخذنافإذا
بثنقىلحاإالامإخايوجدالعملهـيجبما

تحلبمالاألولىةالثاألناجيلأىاألناجيلتوافقانبما10

iceصأمةلمماحمابانظر11

Ltlv422

r1qN
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للصعللفصملالثاناءلجر

رهلننكيdVالذاألمرالفصحاكليسوحبأن

هـمسبقافصحاعلىيمموعانبما2
األئانجيلةههتثنمددبذناuالجرانجاآلمبيتساعكوضنا

يومفعالكانالفصعالممسيعفيهعالالذىاليومانعلهالثالثة
للذىاليومبأنولضعاألمرانهةنجالرقانوني11اليومائالفصح

ىالكلفالغصحليوبالعالفصخيوميكنلمالعملبمذاالمسعيعخيهلمص
يوبمuiيعتبرللنالمةواالنجيليونقانونيافصحايكنلمالمسبحعطه

للفصع

لععبمبجالنانعترفاانيجبقائالإلجرلئجاآلبويضيف
فيهللذىلليوبماناألناجيلتوافقاعتبراجلهالذىالسبمعرفة
يشيرثمءالغصحلعكلقانونيايومافغالنKiاسفصحالممميحعمل
يوموجاعيقولفلوقااليومجعيدوهىمممةمثمبلى

يوبمءوجاàيقوفعنحمااليصدلغيرفلوقاكنبهءالفطير
بحسعبالليصدىقيتالتوللغطيربحسبيومءبخاهلالغطير

اآلولتاالتوقعنيخعالفالذىالرومائىلليونانىالتوقيت

بدايةهونيمممان3tشممنكروبناليمودىالتوقيتخبحعمصب

الرومانيلليونابئتوقيتالبحمممبولكنالفصحاىنيسانiيونم

15الفعمعيوبمهونيعشانYيومشممىغروبنعتبربأناليصكاش

والعاحثالالهولكنبحضقيظنهعماالححيثمعرضفيانناوبما

جوبرتاآلفسةراىتذكرانبنايليقالموضنوعهذاعن
الممععنتداتبعضقراسةبقاخاالتىصلىألطذثمع

1ملهلTMPLeParLucSiألنغ

àmitألمفأهلمح
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اتاسعاالفصلللثانىءلجر

تقدموالتي1v1سنةقمرانخرائبسفتاقاالةىوللوثانق

حةبنهتظن6الوئانقهليدرامعاتمأفمنالمنمعكلةهلض2حاللنا

األسينىالتقويميتبحينكانواذهوتيمموعبآنالمحقمل
52علىتحتوىالسنةكانتفويمالبذاحسبكد

ونفسالشصمناليومنغسفياضطراريافقعاألصادوكائتعااسببى
عاعديقعانعلىالتقويمهذانظمولقدأالهمبوعمطلليوم
فدتالهعاألئيرءالعشاتناولفالمسيعذلكعلىءوبناءإأوبيومدلنعا

كانالذىدىاليصالرسمىالغصحغمميةصلبثمءاألربعاءيوءصعافي
المترةهذهوفيالظصبحدالجمعةألىالسبتيومالممنةهâهفييقع
أألحداثدابىتصباحاالجمعةيومبلىءمساءاألربعايوهمناى

اماموالمثولجثسيعانىفيالسيدعلىوالقبضذايصخيانةالمؤلمة
فيالصلبثم1أبيالطمىئم6هيرودسبيالطستجيافاحنان

هالمطافأيةنم

قعمتالتهاحاتشواالقاثيرتالتىءاألرابعضهىهذه

مويبدووالبحثللنقاشضتوحةاآلنبليزالتفاالتىالمشكلةلمدسكحلول

الناحيةمنرسوهاLgهناقشوالمشكلةهذهرسواgناثشموإفينأافألنا
iنمدققباحثكلواجبومنحقمنوالقانونيةوالفنيةاريخيةال

وفيقانونيتهوعنالفصعفيهقمالذىاليومصحةجكنيتسافى
وجداهامةنقطةاهملواولكنممالخ0005للتقويمىتوافقه
وممايسوعصاىالفصحخووفنفسهالذبيحشالعحدث

37ههىمتىانجيلكاقمععالنغلريةههفهبخصوحيهانظو1ا
ladedateLaJaubertAصمهـاط

منللفرفسيةللطبحةاانظرالموخوعهذاراسةول
مىعقمطة52م
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التاسعالنعلالثثىءلجز

النامومنيهآلفقغجئتانهقظفواv1قالنفسهالسيدانفيهالشك

51720خىءالكملبلألنقضجئتماءواألنبيا

الدوربنامملرذهومانسألوهنا3N35روأ35

هقارنتهاليكنجداعظيماراديعبرككلىالمسيحبهقامالذى

رالدبنلجهةاآلخراحدفمالالذينءاألنبيابهقامذى11بالإلور
اساسىردفإنهةمحمالراديحتبركاننوموعيبهقامالذى

حقيقةمقفقطتجمالوالعظميالكبرىواألهميةوحتمىوإلم
مةايضاتنتمجبلموعظيمرàهوالمكلىردالدمرهذاان

مةواعظماهمهواألمرهذابنتفيذسيقومالذىالثمحخصأنحقيقة
والمحلفظنءاألنبيامنواخداليعمفصسبقوهالذيئءاألنبياط

فيوعينهالسبباولض5ءاألنبياربنفسههوبلإلناموسعلى

عنيقولوانJيقواناستطاغالذىاليموديةتاريخكلالوحيدق
50ترنىال500التقمكلءللقحماقيلنهaسحعتمقدوجدارةحق
المجد61المسيعيضعاألناؤبمذهءلكمفأقولااوا

صبوحىمولعيقالهاىءعاللققيلالسابقفىمقامفيليممىنفسه
لسلطانالمعادالسلطانلهالذىاناوامااعظمخامفيبلءللقدماألله
لكمفاقوللموسىاوحىالذى

ضلوغظيماسامبسلطانيتصعكانانهعلىالمسيحبرهنولقد
السببتربهواالنبعطنلبنبنعالكثمانفمهاللهسططان

بلردبأنيتضحاهوص228مرقس64لثايضا

القواننلبعضالخضوعفيينجضراليسوعاىأمملالسلفان
المعمبتربهواإلنسانابنyنيتخطاهاانبلالجامدةالبالية

السلطاتبيذا555لكمفالقولاناوامايقولانويشقيحايضا
قبالمسبقاالفصحلهيعدوابأنتالميذهيأمرانالمسيحيممعتطيععينده

rn21المععيحالفكرتاهـمخ
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الناسعالفصلالثثءلجر

هوبلايضاالغصحربهوألنهالخروفهتقديميومقانونايحلهان
الميمومنالمفيدفصكثيرمنشفغسهقدمالذىالخروفنفعمه
األخنرالمسيعحفصحتموكيفمتيعنريخيةالمالناحيةمننبحثان

الفحمحابتقامالذىالممسيحهوصشالبحثهوواألهماألفيدولكن
yسيحايقبلونهالذينكالابعياخالصماصليبيومصنعالذئألخير

ومخلصا

الربلنىالحمعا

العبادةنظامنفسالربانهءالعشاءاننافياقبعيسوعانيحتمل
بنفسهكازثمومغععاديةاليصالعائلةربيتبحهكانالذىح
والكلماتالعباراتبعضنجدالسبباولضالفصحيةالعبادةبخحعة

سأSخلالفصحلذبيمةالتذكاريةمةالخفيثعمتعلىكانتأنتهـه
اهستعطهالذىللخبزبانالالهوتعنبعضطنولقدالغءخبزبارلط

الذكالالفطيروليسàçTONGالعاالخبزهوءألعمممافيالمسيع
5نيسانمنغصرالخاصساليومفيyإيؤكلالكان

فطيراابمخبزاعادياناءوسواحالايةعلى
هذاصفأهمقالهيذهمعالسيدتناولهالذىالخبزذلكه

ثممموة5ذهلتقالارضمناىLحياترخ3فييصعوعان5
اوبونiCoلاقألمانقبلمعكمالفصحهذاجماناشتببت
i9لمجعيدافصحالنايرسمانعالمنايترألانقبلالمسيحارادفصع
الرككبةهذهلناصيعبراقارادذهتمعاألخيرءالعشابهذاقامغعما

فصحابتأسيمممه9الفصحاتثلىاناشتهيتةشصلائعمديدةا

عمعافظركابه1
101IDA

Y
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التلسعالفصلالثالىءلجز

والخروفللذبيعلمذامالمقللعاملةربهنالهوفيهيصبعجديدا
ألنانرسوليقولوكماةالوقتنفسفيوالمقدممالمقفمونفعمه

المطيةوبمذه57كواألجلناذبحقدالمسيعايفضصحنا
جممدايقطعانبدمهالمممميعاستطاعالصليبعلىالذبحيةاى

يكفرصلكىصليبمباآلبإلىدخلنهjواللهاطفمىامعجديدة
91227عبللعالمحنطاياوشااللم

للصليبعألبموتهالحالممعالسيدتطعهالذىالجديدالعهدبن
علىيحتوىكاناألخيرهذافإنالقديمالعمدكبراشاحنغخايخمالف
911عبمعنلوقتباومعمولناقصةكلماوفرلنضوس

Liواحدةمرةثخلنفسهبعمبلوعجولتيوسمبفليسالمسيح
ملدنغا9y14عاابدياءفدانوجدايثفداسبلى

فيوالجعيدللعيهذابعملالقيامفيقويةرغبةالمسيحيظمراللياة
الكمالLنروهناليكعلهبلالناموسيلغىلكىالءجاىارثالشخص

بنهدنسوبالعيببالكخرونهنفسهيتدماغحماقصهلنىيصلالذى
خطييرفحللذىاللهحملاmàفقاليوحنارآهلذىةاللهحعل

مشثدايكئبانيوحناارادالعمببلمذااليسy1ايوالعالم
الصطيبطعلىالمسيحفيهرفعالذىالجمعةيومكانالفصعيومانعلى
الثالثةللساعةبنوهيالخروفعادةفيميغبعكلنالتىالسماعةففعأ
صاىالوقتذلففىننيممfيوممنالظصبعدكاممةالةوانععل
الثالثةالساعةوكانتالصليبعلىهعلقاالمععيعكانالثالثتالهععاعة
15oزهفحطبي

ءوالعشاالمسيعصنبيوملمشكةدرإستناdالحظناقدكنافإن
بغريضةامةالعميدانتبنانحاولتLاألوالثحمةاألناجيلانانربانى
موتحادثةتوفيقيوحناحاولبينعاانفصععيدءثناLفيالربإنىءالحثمما

ثمبم
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اتلدمعاالفصلاشفءلجز

يبرزانيويديوحنافإنالفصحخروفنقثيممعالصليبعلىالملعميح
الحملبهـذاإليهالمرموزالمعمحيعانوبىالحظيمةالممماصةاحقيضاهذه
الحملذلكنفسعههواصبحقعامكلاالممرائبلبعنيقدبهكانالدى

إنجيلهفييوحنااشارفقدالسببولمذاالرموزمحللحاقدفانحقيقة

يقدمكانالذىاليوماىنيمسانiالفصعيومماتالممعسعانلمى
لهيححلىالامحنهfءالحشاعنيتكلميوحناانومعامصحاخروففيه
بماوصغهالتىالنعليعيةالفصحيةواألهميةالطقسيةالصبغظنفس

شيتكلمالVالعشاهذاففىrيوالثالثةأالنجيليين
بلىذلكيرجعوربماالفالثةاألناجيلكنابفعلكماكأسعناوخبز

لممقالطغدماءالسمامنالنازلالحىالخبزعنمتيصوغانحقيقة
دماونسربواناالئابنجسدتثوالمانلكماقولالحقالحق500
55ك614يوفيكمخياةلكمفليممي

المذكيوينالفحعلننصكلفىوعمقهاالمعسيعكلماتنممومنكعبالرخكهأ
6f1V11w5واضحةبطريقةيشيرانالفإنيعا

علىالربانىءالعشالفويضةورسميةطقسيةممارسةالىوحريحة

ءالعشاعنتتكلمغعمااألولىالثةاألناجملىفيحظهناماعخس
والكأسالخبزففاكفريضيةطقسيةبصبغةغهتصثفإنهاانربانى

كةالبرisو

فيالعشيةنالكفعالاسممىالمسيحاننسمتنتجالمخحولهذهومنا
اإلنجبليينكانفإنالربانىءالعثمعافريضةالوداعىءالعثعااهلىءاثنا

14يومفيقمءالعشاهذاانذكوواقدلوقاموقعمىمتىةالالث
الربانىءالعثممايحلبأنبفلكارادوافإنممالفصعيومفياىنيسان
كماالمفدفيحعجديدعىلعلىالجديدالفصحألنهالخصححل

ث40
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التامعالفمملالحاناءلجز

يسفكالذىالجحيدللعمدالذىدمىهوهذاy1ننفههويقول
YYAخهالخطايالمغفرةكثيريناجلمن

للربانىءالصععااوايتسراخف19

االنجياييننحننسميهالذىاألخيرءالعشاعننتكلمااشوبما
يحممنباالفخلرستعاالكاثوليداالخوةيسميهوالذىالربانىءبالعشما

فيالرئيميةللطولنفبعضعكائدعلىسريعةنظرةنلخىآنبتا

هالربانىءالعشااىاالفخارستيا

كالوقبلاوالهوالحساسةالمشكلةليذهتحرضنامنوالغرش

لJUبأىذلكمنفنمالوئانيماعنماويتكلميغكرهاألكئابlنءثعي

الفكرنفسمعناقيشترجمونالالذيناالخوةتجريحبىاألحوالمن
وااليمانالصالةبووحنستطيعفيماذهبيةفرصةهىوثالثااحقيدتوا
األميرالمكعؤبنناقشانالمتعصبوكيبرالمعقولالذكىالتغهمبروحئم

فيياوالتخحثخاقعمبتاقبالخمثىكناالتى

الهيسعىالالحقيقيةالمسكونيةبالروحتشمبعالذىلثعخصةكإن
انعليهبلومعتقداتبماوافكارهبمدهبهاآلخرينيقنعاقيعغهكيض

ؤعندهااآلخويئوهعتقدلتوافكارمذهباواليفمماناجاهـيحأوال
وتضعمابعضابعضمامعكدامتاقفممانمخلصةكلماالمذاهباوالت

اعواإلقللمملالفرصةاللهلووحتاركةحالروبنفسعوباامام
فصدئذالحقروخألفاللهروحااليطكماالالتىؤطالحبالحقيقحة
اcافعلانتريدماذاربيانقولاننستطيعفقضوعندفئ
ء207برفاقتنعتربيااقنعتنيقل6

اردناابلىالوقتويعزناوشانلواسمعالموضموعهذاانوبما

éy
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تاسعللفحملالفالءلجز

المعتتداتبحضبالباالشارةنىنسنإلدتيقةتنصيمنةئالدخول

فقطالرميسية

موليكةاالحيسةضهوم

اختحفمعالضيدةننسفيوتثماركاثوليكيةالالكنيسةبن
بلهيتحوالنوالخعرالخبزبأنتؤصاألرثوذكممحيةالكنيسةبمميط

بالعبارامتهالكاهنينطقانبعدالحقيقىدموبرإحقيقياالمسيعجمعد
قبلاوخصاخبزكانااللذينوالخصالخبزفإنباالشحالةالخاهة

بلىيةومعجزيةبطريتةتحوالانجوهريةالصالةتدعىالتىللصحالة

االستحالةبعمليةتسمىالعمليةوصذهولحمهà4dالمسيحجسد
ONبلهترجمتهنياالصطالحوهذاحممهلالسث

المسيحيسوعودمجمسدبلىوالخمرالخبزاسمتحالةباآلتىالربية
الخبزمادةبأننقولانيمكننالوياتحليالاالصطالحهذفليلوبت
والخمموالخبزانفمعءعيسوجسدلىوكلياجزمياتحوتاخصوا

خواصممامنءشيايغقدانوالوخمراخبزاالظاهرحممعبيظالن

سريةبطريقةفاالاستانحاالاللينفيVوالطعمفيcVالطبيعية

هىهناحدثتالتىالةفاالسمالمسميحيمنعوعولحمدمإلىمعجزية
فىحممثعهمططالالONأالستحالةعقيدةفإقكليةامتحالة

تعناوالالخمراوتالخبزهذافيمابطويقةحاخريسوعانتحفىال
الشبزفيفقطوفعليةاضحةحقيقيةبحلويقةحاضرسموعانأيغصا
جسدإلىوحرفياهحلياتحوالقدالخمروهذاالخبزهذاانبلوالخمر

انفبعد5الخمروهذاالخبزهذاصلحلكلةالممسيحفجسدالمسيح
خمراالخمروالخبزاالخبزيعدVcالجوهريةبالكلمماتهنإلينطق

فالشخصيسوعانممميجمسدوصالفعالاصبعتاالمادتنهاتفىبنبل
جسدوحقيقيةخعليةبطريقةيالكلاألصعبالمعنىاونأولييتالمنععمرلى

ثم6
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التاسجالفصلللثاللجز

لعقيدةللكافوليكىمالمغصهوهذاوالخصالخبزنمعفيالمسيح
رستياالفخا1

shuثرىfوا

الخبزبأنتقولكتابيةنحوصتوجدالانهبمالونويقول

بسيطةبطويقةالسيدكالقبولبذنعلينايجبحالمسيجسدليس

يزاانحقيقةلبلالكحماتغييرتبذنيجعبافالبنطقكما
بأنتمامواثقبننىفيقولهكويواصل5المميعجسدهو

هذافيموجودانيمموعودمجسدبأنتعرفناكلمتهانوبمايكخبالالله
لونريقوليOYYسنةمعاهدةوقتممديقمافيجباالسيا

علىتبرهنألفياصحيحةكلماتجممدىهواتالسيدنعاتبئ

aiنهالخبزقدمضعماوصريفةواضحةبطويقةيثبتانيريديعمموحان
نكلىبأنناونعترفنؤمنفنحناألساسهذاوعلىلصجسدهاعضى

ءالعشاتناولءائنافيالمسيحجسدوحرفيةحكيقيةبطويقونثمرب
هالوباكه

لونركنبااخرىكثيرةنصوصومنالسابقةاالقتباساتههمن

للراهبالمصلحبأنللشدمجاالتدعالبطريقةنرىالموضوعهذافى
الحقيقىالمسيحجسدبحضيرثابحاييمانايؤمنكاناأللماناألغسطينى

والخمرالخبزفيالمسيححضيرhiوللحلووهذاوالخمرللخبزفى
حضيرهوبلكلفنعقيدةفيبعدنيمارئسنكماروحياحضرواليس

وفعفىحقيقى

صألقصقعلauءالبduمنبشوانهقكابائظرا

ه1fAlolص
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التاسعيلفحملالثثئءلجز

اقنالفرقهوماهوءالقارىذهنبلىيشعللالذىوإلسؤلل

يؤخاناالئنانتlKبذالكاثوليكيةالكنيسةوعقيدةثرلوعقيدةباا

الكبيرمعابهالنوبالرغموالخمرالخبزفيالحقيقىالمسيحبحضور
باتارفضارفضلوثرانوهواختالفيوجدلكنهاذصقيدتلىبفى

صأهيمubstantiationعفاالستحالةالكاثوليكىاالصطالحاتاستحعا
المزدوجدالوجهئلىاألخواالصطالحاتبعضواهممتعمال

IMPANATIONCONSUBSTANTIATIONاالصحلدحاتفهذهممثيطم

حضوربلتالمسيحعيسوجممدبلىوالخعرالخبزاستحالةغنىال

المروهذاالخبزهذافيوصحيحةحرفيةبطريقةالمسيحيمسوع

تعتقدوجودهمايلغيالالخبزوفيالخمرقالمسيحفحلوق
فكرةنممرحاننناويءمزدوجحضيوهوبلالكاثوليكيةخيسال

االختالفبعضمعإلتجسدعقيدةإلىبالرجوعألفخارمممتياوانوثر
جسدفيهوتهyءبملالحالهفاللهيممموعاالنسمانجسدفيحلكدالهفا

االثنانيمعوحاالنساناللهكانبلآلخرIاlهدح1يالشلميعموع
هوالبشريةالالهوتيةاتهبمميزاحنقخاهنيماوكلمعا

والخمرخبزايظلبز11فإناالفخارستيامعرفييحدثماوهذا

كامالبجسدهيسوعيحلهالخمراوفيالخبزهذافيولكنخمرايطل
يؤمنلرثرانهوالكانوليكيةالكنينعمةعفدةعنلوثركيدةيفرقىفالطى

يمسوعحلولبأننتؤالكاثوليكيةالكنيممطبينماالمزدوجبالوجود
ويخليةuااالعناصريزيلالتقديسصالةبعدوالخبزإلخوفي

مجمعقراراتفينالحظهماوهذاالعناصرهذهحلكةالمسيحجسد
كلنالخبزثمعفييقدممابأنفاديناالمعسيحقالعندمترانت

تفصملاالمخارستيعةالعناصرتقحيعبىفعندالحقيقىجسدفعال
جسدمحليماويحلالمحمموسةخواصعمماعنوالحمرالخبزمأدته

ثي8

http://www.ebnmaryam.com



التمععجالفصلالثتئءلجز

وخمواخبزاوالخمرالخبزعنصراليعدلمالتقديعىفبعدالمسيح
راجعوالخمرالخبزمظصتحتالممميحودمجممديصعبحانلكتمما
5الفرنمميالفص11صUESكاب

عقيدةفقبلتاالستحالةعقيدةمنيتخلصانرثو1حاولقد

الحرقبالحضورفعاليؤصكانألنه6المزدوجالوجود4والحلول
فيعقيتهنلخصلوثرنترلطانوقبلاالفخارستياقاللحميح

اآلتى

لعقيدةتخفيفهىةلللوثريالمزدوجالوجودضيدةبنأ
هثوليكيةلتاألستحالة

تييرهبدمنالماديةرالعناوجود2

المادتينهاتفىفعلياقالمسيححلول3

كلفنصموم

مزوينكلىبوثربنللعقائدىالموفقبليريقومانفنحاوللقد
حضيرهلكنالربانىءالعثمعافيفعاليحضرالمسيحنيعتقدفص

ءالعثعطفيالروحىالمممعيححضورعلىكثيراشنددولقدأvروحضي
ilهوحسالفالرروحالقعنمىالروحعطيةعألايضأئنعدثمباني

ولكنفعالدموجلىالمسيحبأنيقنعهلكمىالمشمزلىاالنسانفييعماالذى
فوجودللريانىءانعشافيمحسوسةاوطموسةكيرروجيةبطزيقة
الذىفالخبزنكرطيعنالروحيةحقيقةءالعفمماهذافيالسيد
عثعةهماةالمائيفياالشنزالىعئبنشرعهالذىوالخمرنكمصره
عنباوبالروجعييمسوجؤدبلىيثمحيرانهخسيسةطموسة

ئفعسهيقدالمسيعاناىJLالذىمهورأمععالمعمميخجسداايض
كبم4
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التاسعالفصلالناناءحز

منفاثروحيةبطريقةنالطهانيجبالذىالحىالحقيقىكالطيام
طعوسةبطريقةوالثعرباثكليعنيانالدمهمنوالشربالمسيغجم

جنيهماهذاالروحىالطعاميصبحالمسيحبلوجميةيةà6و
65aيوحقمثمربودمىحقمالكلجسدى9نبقكلله

الحرفيالقفسيروليسالمجازىالتفسيرناحيةفنينتحىوهنا

وبنالحقيقىجسدهبنعالقةايةتوجدالهرIاحقيقةوفياللهلكلمة
السيدوقيامةتنتخكرصانمجبالريانىءالعثعاففىالربانهءمعاال

روحيةبطريقةإالالسيدجصدالربانىءالعشاءاثنافينثتالولكن

روحيةبطريقةالمسيعوجودحقيقةعلىكثيراكلغنثعمحدولقدرمزية
وسلوئرفيهوقعالذىابخطأيتجنبانارادوبمذاألربانىءالعثمعافي

ثموالخضالخبزفيحقيقيةبطريقةفعاليحضرالمسيحبأناكقاده
فقدولذلكخطيرلهبداالذىىوينمسلكيتجنبانئيضااراد

بشدةانتقدقذكلفنأنفيهثمالومماالوسطالبويقهذاتبنى

النمحوصبعضمحوفيةالئععبيدوتحمعكياثوليكيةالالكتيعمةعقيدة
تئحععكانعليمايجبكاناخرىنصوصبعضفيتالونماثمالكتأبية

ااهانقبثثرتطبيقماطىقعمممروانشدةمربأبيا

ذوبنكيصيوم

ةيكيلوثمل13الكنيمممةممفصوجزئياكليارفضايرفغىزوينكلىإن
للربانىءالعثعمافيالمسيعحضبمبخحوصوكلفنrرلضمومكخلد
الربانىءالعثعمامسةممابنروحيةبطريقةاوحقيقيةبطريقةءسوا
فإنالمعسيعولقيامةلموتذكرىالسويسيىللصلخبالنسبةتعنى

كتلبراجعالموضوعهذالعرامعه1
CalvinJeanأعألبههالهـسمأمه

vVYiقكملبلمumمكعحغوكللى

يبم
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للتاسعالغصلناف11ءلجز

ءالعنمعافييرونcوكوالصادبيتردلوسعكارمثلواتباعهينكلىز

انيذكرالمصبوبوللخمرالمكسورالخبزفإنJSGمجردإالالربانى

لممارسةاالخوةجتمعمرةكلوفي5ألجلنانفسهقدماذىاللرببموت
بماويناقونالعظيمةتاريخية11الحاحثةهذهايتخكزوالفريغمةهذه

بموضوعيختصفيماوعقائدهاالرئيعميةاألربعةالمذاهبهىهذه

يجدواانالمذاهبهذهمنمذبكلاتباعحاولولقدالربانىءالعئعما
هذهصهذهبكلوجدوفعالومذهبممقرلممقؤيدكننبعةنصوصا
ترينتهاصوخنصلةمننردةبليمانظرنابذاالتهاآلياتبعغىالمذامب

لىالرجوعيجبالسبباولوناقتبستاجلهمنالذىضالصأليدت
ولقدهنالىحفردةآيةوبلىهناخفردةآيةإلىوليسبجمتهالكاب

ا4مرخىاآلتيةالفمولقللربانيءالحمماذ
qr5yo6بوsyuy1oy4rryدراممعةيجبكما

أvاثم6يوحنا

حوللىفيعهتداعالهالمذكعرةالنحولهصمنفصلاقدمبن
مب100سنةحوالىكمفثاواحسوثنروjرسالةممبه55سحة

للكنيسةعقيدةصتعبرالفصولهذهفمعظايوحفاانجيل
qqiiهذهمعظمبأنونقولللربانىءالعثممافريضةموضوع

ممارسةوطريقةاسلوبهيتعق6yيوحناyنكلماوليسالنهحمول
راستناàdرايناانسبقولقدءاألولىللثالنةلألناجيلفيالفصح
ءالعشماتأشسيومتوفقاألولىالثةاألناجيلاقالفضعلعيد

هذهكتابارلدهلالعسؤللهذانسلىوفاالعيدهذامعالربانى
يلىحتىللربانىءانعشاوبينالتصععيدبنالتوفيقالثألتةاألناجيل
الفصحأجمدهحلىالربانىءللعثعط
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العاسعالفصلالثانىءلجؤ

خلالربانهءالعثمماانعلىواقدمهاالمسيحيةللعلوالمخامعظمتتغق
هذهمعايضانتفقإنناالختانمحلحلالعماداقكماطالفصحمحل

بلىسببهيرجعالمعماواتفاقنااألمرهذاقوائفهاامناأليخبية
معمانتفقكغاإنولكنذلكغييعلضاالتاردجألنميتماواقاغبيتما

لنايبدومنهكمااألمرهذاقحقعلىعأنمانعتقدفألننااألهوهذافى

ءالعشامعàSاليموالغصحلتوفيقالثالثةاألناجيلحتابمحاولةان
الذىالمسيحنوهىالنتيجةهذهبلىالوصولبلتهثفاكانتالربانى

جديدافصحاانىالربءالعثساليلةلناامسعىالفصحخووفمحلحل
505جديدشعبمعجديدادكيداقطع

أوباالستحالةءسوايؤمنونالذينةاإلخوالفرصةهذهبتضوهنا

افصهامحلفعالحلالربانىءالعشاكاناذانفيقواالمزدوجاحلولبا
ألناالربانىءالعشافويضةفيمانقيممرةكلفينفسهيقبمامفالمسي

اإلفيعلىأو5yكواألجلناذبحالذىفصحناهوالمسيح
نغسهيمموعانوبماالفصحخزوفمحلحلتاألفثارشياانبط
مت500كلكمخهااثمربواهءجعممإلىهوهداكلواخواقالت
IrYYAفيالمزدوجالحضوراألقلعلىاواالسقحالةفإنأ

بهوراإليمانقبولهيجبامراالغخارستيا

بعضالمزدوجوالحغورباالستحالةيؤخينالذينويقتعس
وخاصحةىالواهلىتويذبأنماوفلةألولءللقارىتبدوالتيالخممول

الربانهءالعثممابألاألمراحقيقةفيصلةبأيةتمتالالتنىيوحنأاقوال

السيدألقاهاعظةعنعبارةهييوحنامسجلالتياألقواالههنàlإ

فياإلسرائيايونطهالذىلمن10بنالفرقفعمايبفىلكيالجمأهيزا
الخبزهواناريمالشخصهالحىالخبزوبفىحاتواشءالصحرا

ه
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تاسعاالفصلالئنىاءلجر

األبدبلىيحياالخبزهذامناحديبنزالسمامننزالالذىالحه

يوالعالمحياةاجلمنابذلهالذىجسدىهواعطىناالذوالخبز
يالصالنوعهذامنكنيرةعباراتلنايسجليوحنابن651

ودمهحقاE4جسدىألنابديةحياةفلهدهىوينمربجسدى

لتالصىالعباراتهذهعليvأ6يو55حقممعرب

بنهالمؤدوجالحلولاواالستحالةعنيتكلمالمسيعانعلىظاهرهافي
الزبانىءالعشاموخوعفيبجتممالكثيرون

لمالمممميحانوهوهامامربلىءالقارىنظرنلفتاننويدوهنا
الربانىءالعشاءاثناiiيوحنامناقتبسمناهاالتىاألقوللهبتينتلق

الجماهرمصامعقكلماتبمذهتكلمالسيداناثمرناانسبقكابل
يوحناانيوالحجيبالكريبومنءالعثمافريضةلممارسةوليسكعطة
à4اوالمكسيرالربجسدشبعيدمنوالقريبمنالشيئايذكرال

ءعشانبعبهبرهأنيمكنناللذىالطحامفتاولغدالصليبضنيمالالذى
جممصبأنيعلحاانيريدالجسيعكانفلوw1يوأوداجما

بلهيشيران4لبدالنلوالخمرالخبزفييحالناوسمتطوالنمهو

rفييوحغاالقديسغهيتكلمالذيءالعثمماتناولطثاألمرافأل
بلهنجيئتقالجاعتهقدساغةانبىايضافيهبشروالدى11ا

بنجيلهمبناهممادسااألصحاحفيدةابوابالممنعيحاقوللكلولكىاآلب
4المزدوجوالحلولاالممعتجالةلغظويتىالمؤيدوئيممايستخوالتىيوحنا

بماالبأسبمدةالفصععيدقبلبمانطئقد

بينإلشاسعالفرقبظيارهوالاألفيهذهمنالغرضكانولقد

وبنجيلنفسهيعوعاىللحوالخبزائيلالسللهاعطاهالذىالخبز
للتهواأللقابالصفاتمنفكبموالتشمبيماتباالسمقعارلتيتلريوتغا

شم

http://www.ebnmaryam.com



التدهمعالفصلالغانىلجز

بليهأشارقدفيوحناخرونyابمالقبهوالتىلففسهالممسيحاعطاها
يقولالروياوكانتg6Ci5أيواللهحملهوذااقولبا

السعدتالولقد55رؤياالمذبوحالخروفهومسمحق
البابهوانا6Acwoيوالحياةخبزهوانانفمعهش

الراسهوانا146يوالطريقهوان109l1يو

اشا8yيوالعالمنورهواناا10يوالصالح
هالغا15يوالكرهةهواناf6يوللحقهو
نفمسهوصضالتىالموادهذهبلىتحولتدالسعيدبأنللتيليعننافمل

6طريق11هواناقاالانبعدالسيدبأنالقوليمكنناهطاامما

وكرمة1وبابااصبحاومحسوساطموسامادياطريقافعالاصعبح
اثخبؤ11منقطعة

السيدوصعفصفاتإالهيماءاألسماهذهانعلىننققككلنا

هذتنمااىبله4األحوالمنLحابأىيتحولولمنغسهصما
هذهنطبق1ننحاولبنفلعاذا8الصناتههبليماتشيىللتىادالم

بيةتمتالوالتىالمساداألحمحاحالسيدقبمانطقألنىللصفات
يسوعبهنطقالذىمالكباtiحرفيةبطريقهخارستيااآلالهصنة
الماديةمنيخثمىبالممسيحوكاني5حرفياكالماليسنبلىمجازىكعمهو

هوالروحالمسادساألحمحاحنقسفيفيقولاقامنهتفىاوالحرفية
روحهوبهمعط7الذىوللكمثمميئايفيدفالالجسدوإهايحثىالذى
روحكالمهبأقاىالكلماتهبضنطقوالمسيح663يووحياة
بطريقةالحىالخبزصهذهعظتهافمصاليمودانادرلى6كدوحياة

الخبزهذاحننكلفياعطناسببديالهقالواولذللماديةحوفية

يعقوببنركدالممماهريةمعث4نفسهووهذا6wt5يو
فقالتماديةحرفيةبطريقةالحىءالماشالممسيعكمفمصالتى
هنابلىهىوالاعطشاللكىءالماهذااعطنعأععيدياالمرأةله

yqq
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التامعللفعلللثلنىءلجر

شرحاوكثوتويخحبلىيحتاجالواألمرأ415يوألستقى
المجلزاتكنيراشهتاباZفييممعتعملبأنهمبروفيوحناأقبلىأطول

ألنjحرفيةبطريقةالمسيحاقوللكلاقبولننافالتإتثععبيماتوا
sy37يحعىالروحولكنيقنىالجرف

األسلوبهذواستعملوالتتععبيهاالستعارةيحبيوحغاكانخإن

ماحريخاتفسيرانفسرهانيعنناالالمسيعثمخصبةللفي
رفثوسككلmاألولىاوللرسالبملألخرىاألفاجيلاقوالمنموقففاهو

كلكمخااشربوا05جسدىاواتخغواعيدأيقلم
هءامعررألجلكمىجممهوهذاخنواكلواVت

1tyكوأل

حلالرباتيءالعشاانفكوةبلىيميلونعيرفيبأنالقولسمبقلقد

الربانىءالعمعاءانناقولكنالفرضاصضحويحتلىالفصعمحل

إلمممبتعملةللصيةصحيهنمميكعصرللذىجسدهبلىيشرالمسيحكان
بلهتمضعيرفمهاألمرحقمقةفيlمiوالماضىصيغبماهىالكعئبفي

يظنناءوسواءالمسيحجسدسيكنعمرفيهالذىاخداالمعتقبل
التيللليلةفياوبيومنصلبهقبلالريانىءبالعئمعاقامقدالمسيحان

قماليانبعداالبميدانLلىيدافبئ4rqrيخمااسلم
بلىوخرجحياممبتهىجمبرهذاكلواخذواالميذهلب

يقولللدىاالستعالةكيدةمعقاليمالذياألمرعميعانيبستاق
دمجسدبلىومحجزيةهةممبطريقبمايتموإلنوإلخمرالخبزيأن

ابمميع

هوهداكلواخعذواالكلماتهبتالمسيعإفنيريدفعاذا
األياصجسدهييانJالقوبمئيريدالإلممبعيحانt5ءجسدى

يهم5
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تاسعالفصلالثانىالجزكل

دسيجتازهالذىالموتعنيعببزنàiارابلللثمربحرفياوجعه

ليممىنفسهيبلأن1بدالوكانجاعتقدساعتهانàبقلينةساعإت

سطحيةولووبنظرةطكلهمالمعنبلاحبالذفيشاصحهعنحاف
ضربولسالرسولاننالحخاالتفسيريةالتفصيالتقJالدخودون

الراحلقولوي156كوالمسيحجسدثمركةهوالخبزكممرأن
الرسولبولسفإنهذاعنفضالسعيداهيمابرالدكتورالمحبوب

الذىالخبزاخبزبعدليئلمعليهالبركةحلولبعدخبز11انكديبئ
ثصركةالرسيلاعتبرهقدقإذاtالمعميحجسدئعركةهواليسنكعره

اللحظاتوحتأشةبالذاتالمسيحجممدyالمسيحجعممد
كانالذىالخمرعنالممععيحميمالتذكارىءالعثمماهذامنألخيرةا
حنهخبزازالماوالخبزخمرازالماالخعرانعلىecأخص1فيمماأ

نفسهأسيداصالةمعد

قاملقدهاحةنقطةبلىالكريمءالقارىنظرنلغتاننريدوهنا
التىاتالمعجزوهدالمادوخارقةعليمةاتمعجزبإجراهالسمد

تيدنةالموتىبقامةالمستعصيةاألمراخىءشفامناالبألجراها

6البشىالعقلضدالمعجزاتهذهصظممكنلمالخ55العواصف
طبيةلجشةقامتلوالمثالسبيلفعلىالبنمربدرالىمخموقكلنتبل

المعجزةهذهلهتجرىانقبلجمنيهالمسيحفتحالذىالرجلعلىيالمنم
بعدألرجلهذاعلىبالكثممفااللجنةنغصقامتلوثماعمى4بألقررمتا
لعازراقامةعلىيطبقانيمكنالمثلنفسيبصربأنهإرتلءالشفا

اقفسيتعطىانشعاجزةالطبيةاللجنةتقفاهنا5اخرىعيزاتو

بأنعلمياتقررأنالوقتنفسفىتستطيعولكنماالحادثةهلميعاميا
ليسولكنهالحقلادرالظيفوقامربحرياصمبحاععيكانالذكطالرجل

fil605مسعيدصهييمابراالتسللدكيريلىتبجنمارةشبجانظر
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للتاسعللفصلطنى11ءلجر

فحالثمفىاعمىكانىالذالرجلألنالعقلضداوإحقيقهخد

األفخارستياممرفينراهالماموهذالمعجزةحقيقةعلىبرهانهزفالواقع
الحواسوكلالتقديسحمالةبعداخبزيظلوالخبؤاخمريظلاخعوفا

تغبرهىوجودبعدمكلماتشعطقاوذوسبمومسبصرمن

نتتاوليمااللذينوالخصالخبزقنجوهرىتغعيريوجدالكانينولكن

كبيحةنفسهالذكأقعمنفسهالمسيعهعنثععتركفانناالربانىءالعشافى
هنوالخاليةالكاملةللذبيحةهذهبفضلنصيلكىاللهامامهرضيةحية
كلهاللهثسعباىفنحنالمحبةiام4قبلوموبالفديسنخميركل
بطرساارؤههبيهللهوكنةطوكاإجعلألنهكنة

والخشوعللتعبدبروحللفريضةهذهفينشترلىانعلينايجب29
وغيرروحيةبطويقةوحاضنرمعنايشتركاألعظمكاهنناالمسيحألن

كرواستباستخغافلماندةاهذههنيقتربمنفاالطموسةاوخظيرة

يكالللشخصذلألفإنالمسميعبحضورالالهقاالحترإمبععماو
لنفسهدينونةويثمرب

هذهوشربتمالخبزهذاكلتمكلمافإنكميقولبولسلرسولة
الكلماتهذهاعتبروبنيءيجىاناالالوببموتنكخبرالعأس

فيالمسيفيةفيهتتعرفقالذىالوقتففياألهميةغايةوئجوهرية

الهوتيةتيارلتءالدلخلمنهجماتعنيفةقاسيةلمجماتكلهالعالم
للخارجمنماديةالحاديةوتياراتنجفسماالكنيسةداظوسياسية

بلىالربيامةوةبصتتخبرانليلمممميحلكنيعسةتحتاجوقت11اهفي
السعاربالخبرئتادىاناليومالكنيسةرسالةهىهذه5ءيجىان
خلبميعحوعالعظيمالخبربمذابنكلنافلغنادالمسيعبانجعلىىaتفا

واالنقممماممللىالىيؤدىالدىالتعصبولنترلىالعالم
أالمنميخنىللفكرتاريخ22م
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أكمرط

وصاعنحايمم

الربإناءالخساقضيةاسابقةإالصفحاتفىنثعزحانحاعلنالقب
الذىاللهحلىانعلهيشدديوجنابنجيلانوكيفبالخعصعوارتبلطالب

صلبعننتكلوكدماالجمعةيومصلمباالعالمبماخطيعرفعيعيءجا
األربعةليجانyاانخصوصاالتاريخيةالناحيةنمعلانيمعنناالالمسيح
بعضءأسمالناخكرالعسيدتوصمحاكعةحادفةلفاقسجلالتعا

دىاليصوالرومانىالتارمخعيعجلالقالليصحمةوالرومانيةالمعخضيانجنه
هوالمسيعصتموخوعبخصومبىاالننفعمحهيطرحللذىوالمعؤلل

ميهبيططالمعممدجموتتتكلمفيماصفوقءالريخيةلةتوجداهل
رسحيااعفريرممقالمسيعصلبيدهعلىالذىالرومانىالحاكمالعننى
اجلهمنالذىوالععببيمعوعحاكمةقضبةفيهيثمرحرااالصبلى
5501لموتباعليهجكني

وموقهعوعيومحاكمةالقبضامرةلناصتذكراألربعةابخناجيلابن
Yymrلو5o47اء267tYY1lcgخمه

tيوJ9ANhfçcالمكفةءرؤساءأسماأيضاخرافماقكعا

وهيزوررسبيدطسومانيىللوالحاكمفىاوالروهانىالحاكمالبمودك

بمبها
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ملفر11الفعلالفانىءلجر

عيرالتاريخيةالوئائقولكنللسيدمحاكمةفيخوااشتالذين

هشاالذىواألمرجداقليلةوهوتهيعموحعنتتكلمالتياالنجيلية
تممعبلاجملى161نلممبالنسبةوكرةحجةيعتبربلكثيرارخننالمة
قاهواللذتوانوهوتههومحاكيمسوععليالقبضقصةبوخموحلنا
كانواللذينللكفةءرؤساوالروهاناليصدهمالقضيةهذهفياحكغبا

يمثلكانللذىالبندوبيالطساليموديةالدينيةالسلطيمثلين

3وبالوالوقتلدLفيالبالدلعللةالمستعصالرومانيةالحاكمةالمملطة
عنئمحيئالناتفكرالحالياالمعروفةالوومانيةللسجعتفاذلكص

تمنوالالهالمؤريخننبعضيتسعاعلوهغاموتهوالشعيمميمحاكمة
خاضعةاهةفيشخضباعثامحكمهللعنطيبيدطمميصدرانيعنكيفا

هذههوجزاصحتىاوضصالتقريوايرسلاندونرومألسنطة

لليومانىالححمبليموهتوالكتبةللكنةءرؤساانخصوصاالتضية
واوابتحللحاكمةوالسلطةروماضدثائروكإنسانلالمةمسدك

جممزيةتعطىانويمنعاألمةيفسهذاوجعنابنناقائلنعابيشتكين
ييمعجبهتانليننيثمعدنكلغواهطدمسيحهوبهتاناللتيصر
هwvلوللشععب

وخطيرةسياسيةتةهىبالسيدالصاقااليىدارلدالتىفالتممة

هرطوقىاومجدتاوكغابنبىبأتبيالطساماميتمموهفلمجدا
يمسوعطقةعماسيصفواانلليصديمكنللقىاألومافهlهكلألن
حفظليصتتهمفإنالرومانيالماكمبيالطسعينىفيلقيمةال

سةمهالسصبلوالهرطعةالغلطهنمعصومااليمودىالدين

سلطارقيحريقاوممنكلرامعألبثمعدةوالضربالوومانيةالمصالح
األهةيفمدبأتللسيداتمموافلقدجيداقلليعرفينأليمردانؤبعا

ضاومى1طكصسيعبأنهيدعهاتبلىلقيصرجزيةتعطيانويمنع

كيهع
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العلترالفصلخفيءلجز

يعيرانإذقالمنتظرصفكنبسرائيليحررانويريدقيصرلسعلفان

قيمرإلىيكتبانالواجبمنوكانواعظمكثراهتماهااآلمرنبيالخ
mهادذالشخصيصلباناستطاعكيففيهصرحيصصالتقزيرا
لمذهرئiكط7الرومانيةالسجحتفينجدالولكناالمسياءمعملطانلنفسه

هبيالطسامامالسيدمحاكمةقضيةةاقضيقا

قضيةبخصوصكاماليكينديالذىالصمتهذابذنلماذا

تلمودفإقكامLيكنلمالصمتبناألمرحقيقةقعيمإلهحاكمة
ألنهاجيلاأل8ايعةJ9تتفقالكائتوبنروليةعلينايقضكاليص

كهسينالناتسحبلانماإاليسوعخقداليىمؤقغانبريريالفأتض
الناصرىبمموععلقلقدةالعالموذقصةوتقولطمموحيمخاكعةقضية
يتقدمهنKbيوازبعلىمدىمعلىالفضععيذعمعيةفيخشبةعلعا
إذنفصبالعحممياناممرافيلواغوىالسحراستعااللقدصنارخاخاد

فليدافعموههيبررلكىعنهيدافعمنيوبخدكلنفإنالؤجغهستعق
عشيةفيعليهقضىلكولعتهيبررمناؤعنهيذافخمنيوجدطمؤلكنة

تبريرهوودالتلسجلماقاالشمادهذههدفكانهإنالفصع
صلبيسموعأقصقويةحيةوثيقةيقدمافاالالمممعيعملبفيداليص
صالبيههاليصدوانفعال

المهرخالتزمهالذىوالصمتالرومانيةالوثائققلةيخمئنيعاواما
الممعيحوموتحياةبخصوحيافالفيوسيرسيفوسالمعووفدىاليص

شحيحاكانيوسيغوسان1Cالموضوعهذابليانمرناانسبقفةد
الوثنيننالمؤرخقبعض1yنإيمعوععنلنااعطاهاالتىلمعاومات10فيجدا

دثةleسجلالذىفقاسيتيسوبمبكنوصريجةواضحةاداتاشمبجيا

صمنللكعلبهذاانخف411

4Yةء
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عرللعاللفصلللثاتىءلجز

إلهنمصبتمبممبباالسمبهدابوالقالمسيحينبنيقولةروهحريق
البنطىبيالطسبالموتعليهحكمطيباريوسعىقالدىالمسيح
الجعاجءهؤالالعسامرىطاليسوشمالةالشابنجلينوسشماكذلك

يعموحإكمةبمإلخاصإلسؤللزالهاولكنالمسيحموتعنكلميني
موتصالرومانيةالسجعتفيتقريراىيوجداللماذاةمعروضا

رومانيةححكمةعليهحكمتقدالمسيح

بنوهوالمعضوعهذابخصوصقلناهانسبقماالىنشيروهنا
المرفوالرسميةالتقاريرفييسوعالسماثراىاآلنحتىنجدالكنا
نحقائقعدةبلىجعيذلكفاقروهابلى

رومأمعشوايئذاخغطرشاقاسيانعمخصابيالطسكأنا
ندثعرينبقمالحكماتالسوابقهذهومن6اليمودىالشبهومع

آهذjzولقدلروهاعنممتقريراىطابةنودرسميةمحاكمة
هبيالطسضدتقاريرهدحi1اكويباس

اومفصالففريرايرسللمعبيبيانثيضايحتملaنlكما20
الذيركلمنيكنلميسوعألنيمموعقضيةبخصوصرومابلىموجزا
روهاشبلىتقريرالرسالينداعىفالالرومانيةبالجشميةتعونيتا

دىمثيبشخصتختصياالتيلةilLهذة

Uالقفعههنهيلعمقلكىرومابحرققامنيرونبأنخطأللبعضظنلقد
ءاثحيامنللتخلصعهارادوننابعبراطورانههاألمروحتيتةننبالمسيحي
النراتباشعلىفأمرللرومثمهباالمبزاظورماليقنجديدةمدينةءوبناالقفرة

المشتملةللنارللىينظروهومعاهعهتالبعضبأنويظنحبثمهابعضفي
يضحئهاقوcوتدميرهاالمعثنةوخرلبوتشرمدموتمنهاتسببلبتى

المشنيحيناتيمالجريمةهذهمننفسهيخلصنلكىعانيةيةهستضحكات
روماةبخرق

4rأ
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ملفعرالغحكالثانىءملجز

قضيةيمموعمحاكمةاغبرممبيانايضايحتملكما3
هبمتروماالبالخداسفالالمحلىالبوليسإالئخصالحنية
القضية

وبيالطمالييودكانشقداخراحتمالوهناك4

ظنيسوعداليصقدمفعندهاانسجاموعدممستمرصراحنق
ولذلكراالصراطيأمامبهيوقعوالكىثمركالهنيمدآنممجيالطعى

يعسوععلىالحكميتجنبانالممكنةالوسانلبكلبيالطنمىحاولفق
السببوليذاالقضيةهبضمؤامرةلهاليموديعبرانيخشىكانألت

ناموسهمبحسبيمسوععلىيحكموااناليمودمنبيالطسطلبضقد
فقالناهوممعكمحسبعليهاواحكموأنتمخعوهبيالطسلممفقال

المببولمذا5ثيA31يواحدانقمكلانلنايجيقالاليىدتلمه

منءبرىأةيحلنلكىالجميعاهاميديهوكسلءماعيالطسطلبايضا
مقىاالنمسانمذامدم

موعيبراعةوإعهالجعيعاماميحيهغسلبععليةبيالطساراد
ثمعكوىاليرفعولهايحيكوناليمهودانهيظنكانالتىالموامرةيتجنب3ن

ضدهشكوىفعاليقدموالمداليصانوبعااالصراطولدىهخع
لرومايكتبلمبيالطممىفإنالقضميةهذهبخصوصاالصراطورلح

سجممافييممجلولمرومالدىمعروفغيرلألحرظلJIعنما
هالقانونية

فيرسميةوثائقوجودلعدمالتاالحتعاهذهكلخرضتلقد
المستقبلربماولكنالقضيةهذهشتتكلمالتىالرومانيةالسمجالمت
لكىاألناربشونينالحفرياتءعلماألنطيببمفاجمأتلنايطالقريب

يثةح11ععممافاتافإنوعتقاجعدااألرخيأبطونمنيمعتخوجوا

3Ytأهةاة
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للعاثعرللنصلللستىءلجز

صحبهكافمتاكفيرةضاكللناحلتليالعاءعلمااليماودأنقى

كمفهفيسجيغةامععيرةظلتللتهقمرانىوللىمخطوطلتخلومعقدة

للطماوسمماالديبمحعدالراعىالصحنةطريقعنحررهاانبلى

زهاJمJلفك

قغيهتجلىاآلنحقاليناالمحروفةالروهانيةالسجدتشتتفإن

بأمانةلناتسجلءاشثنابالاألربعةاألناجيلانإاليعموعمحلكمة
لو15v4اYiiv4yvtiJ4متىالقغيةهذه

IrNmrrfgالخيفءاممبمالناوهككريو

هذهlنهاحوسبقالتيلمععبإبويجعزيسوعمحاكعةiلنمشركوا
يلسجلهانايضايجعزاواالمبراطيريةسجحتفيتعمجاللمألقضية
مفاجأةنتكعنبعدفيعاعععغاشربعاةقدالقغيةبمذهألحاص

ءوتطماتفاريغ

عتدقليالولونقفا1ننودبشوعمخاكمةعنالكبمننصانوقبل
فيماالبتهوسعةالغظريلفتللذىاآلولءالثمىإنةةالقضبهذه

ساعة2منكثريسوعمحاكمةقستصلماجيلاافي1هاوتب
السرعةهذهوامامللصليبعليرفعانبلهعليهالقبضوقتمن

الممرهبيللعطيةهخهتقمانيمكنكيفقائليننالكثتساوو
العليةفيللربانيءللفممابعلىيسوعيقومانوعلياقضاثيايعنوكيغا

معذايىحضيرنممراتثالثوالصانزيتونجبلإليوللذهاب
نمواستجولبهحنانالكفةرثيسالىلحضارهثمعليهللقبضالجنث

بيالطعمثهاماماحضارهثبمابهاستجووقيافاالكانةبالئيساحصاره
وهذابيالطسبلىيرجعهوهيروحسوكصهيلىيرمعلهسويي

يممعلمبواخيرابلرلباسلمبمعليمخمزحاللشبببلعيقععهاألخر
هنيصفبلئحملب
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هالممراالفصلهثانءلجر

ومداوالتواسنهآضاقشاتمنتتضعنهبمااألحداثهذهكل

تعترضالتىوالمثعمكلةساعةوعثممريناربحتمتقضانيةوغمرخضائية
والناحيةالقضانيةالناحيةمنيمكنناهلهىالقضيةدـهذفيسعبيلنا

ساعةوعشريناربعمدةفيالكثيرةاألحداثهذهيذةتنالعملية

خماحلولعدةاقترحتولقد

نظريةإلىالغصعبخصوصسبقفيمااشرناانسبقلقدا
كانبحسبهوالذىاسينىمكويمبوجودتعرفناالتىجوبرتاآلنممةت

فالمسيحالتقويمهذاعلىءوبناءاربحايومدائمايقعالغممعبيوم
صلبثمءاألربحايومءمسافيتالميذهمعاألخيىءالعشاتناولقديكون
السبتيومقالسنةاللدقيقعكانالذىدىاليصسالرالفصععشية

بلىءمساءاألربعايوممنةالفميهذهوقءرالظبعدللجمحةيوماىك
تعتقدجوبرتثاآلنسةوالصلبyمآلااحداثدارتtاصبالجمعةيوم
وهالخصمااليومعلىتزيدمدةقحدثتقداثاآلحuمذهاز
تىiمث

بهوالذهابءيسوعلىالقبضتمءاألرببابلىءلثالثاةليلةق
çم8rيوtrco22tمرجنانبلكنةرميسإلى

قيانابلىارسالهثم1nrيوليعسوعاكينةارميسناسئها
Y11tيو

t6ه0اtمراالسيدلمحاكمةالعظمهالجلمسةءاألربعايوه

أأ5مرا7Yومؤامزةأمترةمثمعاجلسةالخميسيوم
لوهيروحسبلىيرسلهعىوبيبيالطساماميصوعاحضارتم
yqry
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العدثعرللفصلنلثامىءلجز

أrwwلوبيالطساماثانعةمرةيضلصباحاالجمعةيوم
جوبزتاآلنسةعترحهالذىللبرنامجهوهذاوصلبهعليهانحكثم

ألمحاكمةبخموص

كمافعالتمتالحوادثهدهكلانبفكرةيتمسكينالذينأنعلى

الممرمحالبتبأنيعتقدسممماعةوغمريناربعمدةفياألناجيلترويما
اسبابلعدةالزمارياضركانالقخعيةهأدـق

األحداخهذهانمنهيفممالذىالكتابىبالنصالتمععمكا
هساعةوكعريناربعفيحدنت

لتجغبالبيدحلولقبلبسرعةيسوععلىالحكميجبكدن2
هالثمشهناحيةمنهيجانثشغبكل

جيعسانالرومانيةالسلطاتمطنانمنالكفةءرؤساخوف3

فتجغباlاليمومنكبيرعددويؤيدهمنيظمرالذينالمساياحز1وهو
يمعموعبتسليماحاالسفضلواالقامالةوضرباتممألرومانلهجمات
رGفيشارواليؤيدونهالانعلىيبرهنوالكىالرومانأليدى

ينسانيعوتانخيربنهبالقولالمشيرةهذهقيافايعطالمالثورية
انبعدلمجمعفيالكنةءروساايغعايقررالمكاننعشهةدصوا
بنقياخابمععورةعمالللموتيعموعيسلمولبأنلعازريسموعاقام

موضعنانبأخللرومانيونفيأتىالجميعبهيؤصإهثذتركناه
تكينرةاألخاآليةهذهوليتfo1ايو50واضنا
ءضناوموضعناويأخفثنألرومانفيأنياذهاننافيواضحة

والموضحالييوديةلالمةمحمالنكانواالزوماناناألمروحقيقة

العبارةهذهالمجمعفياليموديقولفلماذا

Yt
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للعاثعوالفصلللثانىلجز

أنفيالرومانيشداننيخثمنواsالتولشقكفاألعمودبن
الحركاتفيحعثكماsوحوعوعينيدفيورؤساععاديةاليصاألمة

بهموكأنىبشدةالرومانخربماوالتىقبلهجامحتالتىالمسيانية
ءهؤاليأتىانوقبلالرومانأنآبلىاألهويصلانبلةنيقوا

واتباعهيسوعحوكةيخمدوالكىهذاوهوضعناوشحبناامتنالقخريب
خيرiفإايديممبرلنععطمهالسابقةالمممميانيةبالحركاتفعلواكما
ايدىإلىفعالاسلعوهولقد5الشعبصواحدإنسانيموتآن

شمثلالبالموتعليهوالمكميصوعتسليمفيالماماألمرللزومان
فيياسارتاألهعرانأويومنناويومااستمرتقدإقضيةاهفهنفي

يعوعانهوكلiذلكمناألهاألمربلقانونمةكيراوقانونية
اناىاالنسانمنبدالبلاالنيسانألجلفقطلينعûالمaقبذالمسيح
انستطاعالذىالوحيدوهووجمبخطيةكلفنالخالىالبارالقدومبقذلأل
8l4يوخطيةعلىيبكقنمنكممن5بالقوليالعموديتفدىان

لالذىجعلألنهألجلناخطيةالرسوليقولكمانغمممههوصار

ا4y0فيهاللهبرنحنلنصيرألجلناخطيةخظيةليحرف

قوميكماتتمثيليةعمليةتكننبمالممسيعبماقامالتىالغيابةفعطيه
ضتولوالقامكلاألمرحقيقةقيحدثفالالمممرحعلىر9jبلعمباالماثل
الموتهخامنوالغوضعناوبدالألجفناتيصانوحقافعالقبلولهـت

نفسههويصبحilنLاiاآلبامامكخطاةمكننايسوعيأكدأقهو
مركزالمسيحاخذالصليبفعلى5ألجلناخطيةطيةثعوفلمالذى

اتالىوبااللهعنوالمبتعدواالصىوالمجرمالمتعردءاطيالضاالنسان
االثسانهذانمالمسيحاحعالوكدمااللهمنألمرفوضاالنسان
وعلقميامرارتطوذاقنيتمابلىالكأسوثعربلمرفوضاخلفي

iاثععبقتنىلمابيلىبيليقانالعظيمبصوتححرخقاسيتين11
بعطيةتاماماعنوالمسيح7y465متترنحىالماحةبلصإلى
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للعاتعرللغصلافلنىالجز

يحسناوألجلناالخيريفعلانيريدكثممخصبايقمالمهذهيابةال

مكااىمكلنفيأخذنàlاراألنهبهاقامبلبصضيحهبلينا
عينهالخرضاولضوالموتءوالقضإوالرفضوالسجنوالحزنالبؤس

جرجلقدفيمانوجدالتىالظروفنفسفييوجدلكىإنساناإللهمار

تألمقدهومافيألتوللفرلقوالجوعالعطثسفصثبكتالم
البعيدباإللهليسفإلفا2Aعبالمجربنيعنانيقدرمجربا

الذعالمعميعيعموعاالندسانهوبلخمايدنىالممعواتق3الساعنا
جربجسدهمايiقيةئه6نوكانممماتجاربنايعرفظروفنايعر
اركلرقاكركفةزئيسلناليسN2نالتجاربهذهطبنفسههو

أ4oعبخلنابالخظيةءنعىكلفيوبمبللضعطسايرثى

جسدهـايامفيالذىالعبرانينرسالةكاتبعنهيقولطالدىنفسههو
مزءيخلصهانللقادروتضرعاتوطلباعتطودموعشعيدبصراخقعمبذ

بهتالنممماالطاعةتعلمابناهن4معتقواهاجلمنلهوسمعالموت
الذعلللهكوتمحفالمسيعAJr5r5ت57عب

معنأمنبنسانكلعةتحعلمابكلكالىبنمسانفصدالبفيتمرة

عيريللسيعانLduويطمثنمالمؤخينقلوبيعزىالدىاألمروهذا
ولنزعاجغوخؤفهماباتممواضطرانممواحزوآالمممتجمربممفي
انهلجاكإنسانالمواحلهذهفيمرنفسهألنهالحياةمشاكلامام
كلماهالبثصريةألجلطوعاوقبلهالموتتحد

فهمتجعمعدانفمسهاللههوالنيابيةالعمليةبهذهقأعوالذى

اهميتياالعمليةهلضيعطىالذىاألهرهوهذاألمسيعيسوعاإلنممان
كبيرحدتحملالتىباالكاماافسيعيالمبارتكارلويقارن5وعظمتما

السيديالمبلالتقولليالناجيلهانويوىالبشريةتاريغفيءالشمداهن
وحنمعيةجمثربطريقةتألمواءاشيمنفكمنوعماصووحيدةفريدةبأت
فيطذاقإلتىالغترةمناطوللفترةالعذبذاقواورقد5الععيدتألمما
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العاثعرالفصلللثنىءجز

منكثيرينفإنواحديوفيثحلهحدثماكلlنlبمjاالرب
كيروموتمموشجاعةربمعالموتعلىاقبلواiواألبطاءالشهداءVهؤ

مخدطغةالمسيحمسيجعلالذىولكنمجتععمغفيكثيرةءاشياايضا
حتىوالفيمااجتازواالتىماالنوعليسجميعممءالyهمعن

البثمراقماAاالتياالحمالمكلعنالسيدم3ايميزالذىلكنطرنجقتما
اآلالمهذههنوالغرضنغسهالمتألمالشخحىهولبعضبعضمم

ابنهسخحفياألزلىaiالمسيحهواآلالمهذهقالعىإذىاخالشخص
وكارلllمأختحلىوبذلكبنسانايكوناندارlالمهسيحيعموع
حلريقعنلهتحعثلالمميدقاساهاالتىاال3مهذهبأنيؤمنبارت

والمسيعالممابقاللهعلمفيمعروفةكانتمااالهذهانبلالصعغة
ستحدثالقاسيةالمريرةاألحداثهذهانفحسبوهدركاواعيايكنلم
d61روبعمربرضىايضاقبلماانهبل

الغرضبنvi1اآلهذهلماذااآلتىهواآلننسألهالذىالوالمسؤص

المسيحفيكاناللهنهالمحمالحةالسيدهواجتازهالتيةم5احن
كلمةفيناوواخععاخطاياهملهعحاسبغيىلنفسهلعالممصالجات
اللهحماراجلهمنالذىالسببهوهدا19كو2المصالحة

فعلىءالخاطىاالنممانيدفييدهيضعاقlارابنهوتأامإنسانا
هالعالمخطيةيرفحالذىاللهحملناالفضحكخروفالمسيحعاكأالصطيب
الخدوساللهيحمالحانالمسيحاستطاحالموتوبمذاالذجميحةوبمذه
عداوةفيكاناالنسانألنءالخاطىالشريرصاناالمنالعادل

وضداللهخمدءثعمعواحربااالنساناعلنفبالسقوطاللههمتحكمة

شخصفياالنسانبىءجانثاسالالتيمحبتهفيالهاواكنوصاياه
وقبسلاألزلهخذاللهألقالمصالحةطالبايدهوهدالممعيعيسوع

الفرنسىالنص5256Yاص7مجلدبلرتممارلراجع1
مغمqقمم
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اهاممرللفصلائاتءلجق

مجاالفينغاوبماالمنتصبلىواحبهاألنساناحبقدإلمالتأحميس
جملىنخلرةنلقيانبنايحسنوالخطيةوالمبمقوطالمحمالحةعناكالما
هوتاالمعلموظلفلقدالعقيدةهذهبخصوضبارتيعتقدهما

بمعالجةءالبإلمنظمةوبطريقةيةالعقاندرامساتعفيبتبعينفليديوقالى
المصابحةعقمدةئموالخطيةالسقوطةخممدإعقيدة

ههالخطيةبأناعتقدواألنيبمالنظاماهذايونالتقلياتبعولقد
والمصالحةبعملالقيامبلىمعهاللهاضطرالذىعىاألحعأالسبب
ائفوطووكلثوليكبروتمعنطنتالتقليديينظنلقداخربتعبير

اللهدفغالذىاألساسمأالسببهوالعالملىالخطمةدخولأناخرى
الخطيةبلفيعمقدبارتواماايضاانسيحولموتأحةالمصالعمل

المصالحةفيوالجوهرىاألسامىالعمببتكنلمإحالمالرودخولمأ
يبذلانبلىاللهفعالذىولكنالصليبعلىالمسيعمهفيyو

طريثماصالتىالمخبةهوcاآلCYهذهويحتمليموتلبمالوحيدابنه

احبهكذااحبهقدابديةمحبةu9cاالنسانمععهدaiقطع
iiiLII3يوبهيؤمنهنكليطداللكىالوحيدابنهبذلحتىلم
كانتولكنماالمصإلحةفيمىاألساالمعمببتكنلمإذنفالخطيةأ6

اوطزمااومجبرايكنلمولللهمحبتهاللهاظمرهلريقماشفرصة
بلبشيطانصلوصسلبيةناحيةهيالتىالخطمهبسببمضطرا

ةالخطبىهذهيتخذلكىاللهدفعملكناالنسانمعبالمحمالحةيقوم
للخطيةحتىوالالخطيةليساالنسانلجيحطلكىيدهيمدىوااليجابية
الخطيةانضحيع5ععماقيايمكنالللتىاللهمحبةهيبلنجتانخاطة

ليعمىالمصالحةلعمللبلهغعماولكنالوصاياوتعدىمدإةكسرهى
االنعسانويحباحعباللهانملفحسبالوصاياكمصراالشعمانانهو

عالمعلقااآلننراهوبسببماالمحبةهذهكانتوألجلهعمدامعهوقطع
قالضعطواالنسانالخطيةكعنرتهالذىالحىهذايتممنبمالصليب
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للماثمرالفصلالفثمىلجز

كملقدإنهيقولاقبخلددار1لقدللصليبعلىيسوح
5أاألخيهذاكعرهوالذىاالنسانمعاللهقطعهالذىالعمديدتج

المحبةهذهواعالناللهمحبةلةرممهىلليومالكنيمممةفرسالة

رسالةالرسللةهذهالىالحالىللعالماحؤجومالللهضنبويس
هلعخرينمابللنفسهاماتطلبهالالتىالباذلةالمضحيةبةا

8لسطورةامحقيقةالممعيحةيدهةهل

التىالالهوتيةالمشاكلحامشكةاألهواتمنالمسيحنياولبن
واسئلةومتنوعةمختلفةحلويلةوخاقشاتاارLyجلىتاريخعبركالرمما

الالهوتيوغيرنالالهوتبطرحماالقىألممعئلةاومنلماحممرال

هىاألفواتمنالمسيحقيامةكلاألمواتمنالسيدئياهةبخضوص
حعلبالذمريمابنالناصرىيسوعهلTاسطورةامواتعيةحقيقة
األمواتمنحقيقةقاميبالعلىماتوالبنطىسبييدبطى
علىموتهكحادنةفعالوقعتحادثةالقيامةنةàLحنعتبرانننهايوكل

البثمرىأبجسدهقامالناصرىيسوعلجطالصليب
موتالتفصيلمنءبممىلناكتبوااألوبعةاألناجيلكفابةقكما

25اyAخىالقيامةدثةايضالناسجلوافأنميسوح
كائووبن1ا25يو11Aytil11rcYمرقس

فيهانللبعضيظصقدبأسلوبكقبواقدالحادفةهلضقسعجعنكمفي

بقاKكلانهواألساسثأاألصفإنوالتوافقاالنسجامعممنشيف
اننريدوالفممماكماالقيامةقصةيروىاألربعةاكتاباyهؤفن

كماالقيامةبقصةالخاصةوالكثيرةالحقيقةالتغحميالتهنانناقش

سأعنىةكحادالموضوعهذالنبحثأولكناإلفجيليينلناسجلما

I1165صمبن71مجلدتكلىليراجع
عمطهس
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الماثعرللفحلللنالىءلجر

أافيعالمنافيمعينلىنوهزملنفيفعالححثتالحادتةهذه

وكدماكثيراالحادثةهذهعنالالهوتيشصهنكنكملقد

نجملانيعغغاالالمسيعقيامةشكنبوهفاوشاتالهوقينصلمنت
هذهبخصوصللجديدالعصممفصلنايقدمالذىبارتكاراموقفه
لألهميةغايةفيقصتقلغاىيرالجعيدالعصبأنيعتقدكصالحادنة

فيالتحديدوجهوعلياثممرةاألولىعقبمناالثانيةصةالةحدنت

همالبروايةهلناتيقصرووالذينالقيامةقصةوهىالثاتثاليؤم
1ايرالمقامالمسيحولمسواتوهمنمعواراؤاقدجمانشضد
كفصةويفحسنماانغسمانرسلهالقصةهذهلنايروونفالذين
ء1اايضميقنموقصنزمانفيفعالحدقيحقيقية

بولتمانفإنوبولمكانبارتكارلبنلألسامىالخحخايظصوفا

بابىتكلرلعليهحمعترضماوهذااسطروةالقياهةنطيانàارا

يإهامنسرلاسطيرةللقيامةحلدثةمنجعلبولتمانإنتاتالبشدة

وبولتعانالوظلألاصلهيوجعببامانالمقاميسوعفيااليمانكميعط
لماصالتالعةيومالإلربعنوحولدثالحاحثةهذهيعتبراابخيههدال

يثباتهايمكنالاىللتاريغتخضمعالانيابذانتاريخيةالحقاثق
ءتاريخيا

التعيذييفنفيثحءثعىالقيامةبنتاريخيااثباتايمكنؤكيفا

يمعموءفيذالتانيي1Lنشارالقكرةهذهبفممدةيرفضبارتولكن

هوالمقاميصوعفيذالتيممانفليساأليمانمعولدشالمقام
هوالعمىببماتوينادونالحقيقةهذهيعلنينذالعجعلالذى

صمنا2مجلدبارتكالرلجع1
هالءهثللفرفيالئض
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العاثعرالفصلالثائىءلجز

ميالدفيالسببهواتاألموبننمنقامالذىيسوعنlئ3الصحيح
فشخصبقياهتهنيؤخيالكانواالذينالقالميذحلوبفيااليمان

بنوسببهيمانموضوعهلىاألمواتمنقامالذىيعموعالمبعيح
انبعدإالالتالصذقلوببلىطريقهيعرفلميسوعاعةبقباإليمان
à1اذوسمعتهمعهاوكإلفلممعوهإنيءوجااألمواتبينمغكمالقام

يسوعودمالحمابلخيااليرمنالانيمدواصوتجمونموراته
الحقيقةبمذهونادوابقياخهاخوافقطوعندئذصلباتذىابناحرى

فياإليمانصالدانيعتبربولتمانبنأايواحياراوهألنم
1قيامةيعتبربقياخهالتالميذقلوب

الذىنفسههوصلبالذىالممعيعيسوعبأنيؤكدفإنهبارتواما
التالصذقلوبفيااليمانصجدفيالسببكانتاهذهوقيامتهقام

النقدىالمستوىعلىبالقولطالمشكلةهلضثممرحهبارتويواصل

قبراإاليروالمان3القيامةبعدالمحميذةرائماذاةابعضايتساعل
معموضوعاوليسرأسهعلىكانالذىالمنديلايضارأوانبمفارغا

هذهوفيذالترآهماهذاوحدهضعصفيطفوفابلفانا
Leiلصفاظصوانهيقولبولسأنثمسيقبأنهنقولانيمكنتلة
اخخصممصةمنثرواحدةدفعةظصذلكوبعدعثمرلالثنىنم

15coارقدواقدبعضممولكناآلنبلىباقكثره
يقوكالبولسبننتسافيأنيمكتنعاايضناألنقدىالمستوىوهمأئفس

ببقوكبولس5راواوماذابالضبطالحادثةهذهحدفتصقاوجميف

صحيحإنهبارتيقهلوهنماخياكامرؤيةراوافلىظموواف
تكيدبكلولكنهنالىيكنلموالنمعيدفاركاقبراااليرامبطرسأن

صةصامنYالمجلدبارتكارلراجما
5الفرفدعىشص
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للحالمرالفصكالثانىءلجز

المسيحذلدبعدراوافقدفارغاللقبركانفإنراوهحاكلهذايكننم
شيتعك1545كوفيبولسانثماألمواتمبقامالذى
يقعبماخرىناحيةومنناحيةمنهذاوقامودفنماتالذىيمصرع
يروالمالشصدءالفصالقياهةبعدراوهالذيندإلشصبولمملنا

انديحالرسوللكنيمموعيشبهانسانااوإنسانشبهاوخياال
هذاءوثفنوماتصملبالذىالمسيعيسوحهوراوهى31الشخص

المسيحكانفإذابهيبشرواانايضاارادواوماإلتالميذراهقدما

المسيعألنgjJ40دشص13إفالرسلاألمواتمنيقملم
حنقامقدالممميعفإنكالقامابانهيقولينوهماتاألصمنيقملم
انعم1بحقيقيةقصةهىالرعلينايقصياالتيالقصةنألموامظا

القياهةوهذهوقيامتهموتهعاينواقدودسينءنحقيقشصد
لكهالرسليرويماخياليةاسطعرةوليستوحرفياحال9حعثتقد

فاالعكمعفعلىبالمسيحالقيامةضيدةفيايملنممطريقماعنينمعرحوا
ءااليمانهخاومصدراساسهواألمواتمنقامالذىألمسيحبنذلد

يعانylولدلوجهوجالمعهاوتكلصبأيديممولمسوه8عياراوهفالنمم
للتالصذقلوفييولدلمالمسبيحقيامةبحقيقةااليعانفإن5قإلبفي
ئمعوكةسراKفعالالمسيعمت5انبعدإالقبلمنفيهيفكروالمبل
معمموشربPicكلحياهتالحببىءجاالقيامةفبعدالمخيغةمتالمبى

ذابتلوجهوجماالطرفانالقعامةبعدتقالجالقدمعهاوثمرمواوكلو

نجققاماصالذىذللمعالموتنحويممعيروناكنياالذينءإألحيا
قااليمانيولىفقطفما5الحأوهواألزلخذايضا9والموجوواتاآلم

بصهرةبيمانمموعثمشخوكممفياليمميأتى4ن9عميدالتقلوب
يقولمنويراهبلمسهانيمعتطيعحتىوخظيرةطحسوسةطعوسة

واضعالمساميراثرفيبصبعىوأضعلمساميراثويهيفيأبصرلمبن
الذىوالمسيع25cpoY255يوالعومنالجنبهفييدى

r2المسيحىالمكزتاريخ
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iJàWiظئلثانىءلجز

بأيديمميلصعوهآنخهمويطلبلمنفممهيظصواتاالهنقام
ليسالروحفإنوانظرواجسونى5هوأنابنىورجلىيدىنظروا

ءشىكليتغيروفا4tألترمنكماموشلحمله
المسيجمقابلةوالغعليةحقيقية11المقابلةهذهمنألuلبآرميذبالنسبة
ذبالتقلوبفيااليمانولداتعميذامعالموتصقامالذى
اجلطهنوالتىوالرإسخةاألساسيةالحقائئهنالحقيقةةبحتا

بالوالعذابهاالضطمادلقبولفقطلمس6استعداعليالرسلكان

اتجاهولمااألساطيرالبعدشكلبعيدةالقيامةقصعةبغللموتحتى
واألساطيرافيةالخزوالقصصاألحاديثعنطهاالخعحفيخمالفآخر

هالممسيحبيسوعخاصةالحادثةهذهألنوذلك

هذهنضحانالخطيرةهLنبلالمممملمنليممىاينكرألباردتا
عالنضعماانايضاالسلىمنليسبلخىالتاريستوىالمعلنالحادثة

بثباتايمكنهذهNنالصلبثةحاتحعالماللتىامانةاوالدرحةننس

هالصلبحادثةعننوعاتحطففصالقياهةواماايضااوفهمتاريخيا

بلإلقيامةعنقالهانسبئمايمدمlنjالقوبمذايشىالوبارت
تاريخياالقيامةحادثةنثبتانالسمالمنليممىغJهيقول4ايريدها

انفيهشدالومماالتاريغفيوحوفيافعالحدثتبأئمانؤمنطفاول
قماحاهوالموتالصلعباأاعطيتتححثكماالتاريخفيحدنتالقيامهدثة
عماتخعلغهاخزىضاعالهنانقففنحنريخيةالعالناحمةمنولكن

يمةالةئحدث

للصلبثةatصعانتختلالتاريغيةالمناحيةمنأنقيامةبن

مهوريخيةالعأناحيةاصالقيامةررثةleينقصالذىألن4الموتو
à5jالحادثةههذدشصاناخرىناحيةوصناحيةشاتاريغافيها
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لمعحرللفملأللثانءلجز

لمالحادثةهذهاناألحوللمنJLبأىيعنيالوهداونمنحاشثهود
يغولهماعلياليتوقفبالممعيعيمماننابنللقوالسبئكماألتتحدمث

وللتالميذنفسهيسوعيقولهمابلوقياخهعيممصشوالتاريغالناس
يخانالوشمود

أإوهوناهبأنسبقالذىالنانىالمعؤللبليكتىتهناوهن

بالجسدتابمOلفعالقلمالمممعيجكان

يسوعبأنوراضحةحاسمةبطريقةيحرحالذىبارتبلىولنرجر
يقولهكتبولقدبجسدهقامءالعفراهريممنولدالذىالناصيى
نزعاوJانفصايكنلمالتغيرهذاولكنالقياهةبعدتصرحدثلعد
قابمفقدلدLفيالعكسعلىبلالجسدبعيداصحالرلميراناو

سيأقىايضاوهكذااللهيمينعنجلساوهLLروجسداالمسيح
قامالمسعيعاناىالحقيقةهذهعلىكثيرايشددوبارت5إبرهنالىأمن

خظيرةاشةب550بالجعمصقامقدالمممعيعيكنلمفإذاوجسداروحا
فارغانكعممميحيينويبمانناعظاتكافإنماهتكماوملموسةومسموعة

الباببارتيقفلالقوالوبمذا25خطايانافيزلناماونحنوباطالن

يمكنالألناسطيرةاوخرافةالمسيعقيامةانمعتبرونالذينامام
األمواتمنقياخهفكرةنقبلاننداللههوالمععيعانةحقيةقبول
فيوولذلداآلبيمنعنوجلسبجسدهوقامبجسدهماتالذىفمو
زحى

األمواتمنيسوعاقامالذىهوالمطلقملطانالملهالذىإشلهبن
وناسوتاتاألصحالنهيقيملكىمباثمرةبطريقةإللهتدخللقد

1IمجلدهارتلنY1ه2ص17مجلد4ص
yIهمتا5حىبارتكارللنظرue7ائجلد

نيللفرنعفالنس
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مافنر11الغصلللثامهللجز

ااف64روااأشالععليةهذهفيدظااىdليسالمسعيح
عاليتوقفاالالمومتبعداالنسانبألالحياة1و3الوجوءاعطابنف3ة

ولكنهيعطههاعلىواليهيرغبماعلىوالومقدرتهاالنسان
الوجودعحمتعنىيموتاوموتكلمةألنءاللهعلىوجزئياكليايتوقف
التدخليظصفقطوهناهناالخ550العملمcثالرغبةعدم
االنسانيعملهانمستحيلءالثمىوهذاللماعتالحياةيىللهةااللى
وهنا4vرو1144Yc9عبفقط4الهمفولكنه

السيدهوتاناذقيامتهحادثةعنالمسيعموتحادثةئصاقخمالف
منالموتهذاولكنالمحتومةاللهبرادةنKعناكناعبالصنذبعلى

األيدىنرىوهغاأهابثم11بتنفيذهقامالخ055طبووجلدحك
فنرىالقيامةحادثةفياماالصلبدنةاحjومسماهمةعاطةالبثعرية

مىمجىوهوالمطلقسيدكاليعملفمو5الوالعاالمنفذوحدهالله

ولمذاانحياةوالمعطىالخالقبنهالححليقةءبدفيبهتامالذىالدور
سجالتإلىالحادثةهذهننمبانيمكنالبأنهبارتيظرالمممبب

ادثالحونعطيهإلذىالتاريخىالطابعنحطيهااناوانتاريخعيةادثالحو
فيالحالهوكماتاريخيةوثائقواصبحتالتاريغفيتسجاالعى
عالءبناجدالبالنفذقدموتهانفمعالمسيحوموثصلتحادنة
المستنعاتنجدوهنابهقامدورلحطسانكانولكناللهةJبرا

األمواشمنالمسيحقيامةاواتالعطيةفياالنسانلتدخلالتاريخية
مشاركةايةبدوناألهواتمناقامهالذىاللههوالععليةءلهةقامفالذى

بأيةيحغىالهذاولكنالتاريخىاملستندنقصوهناألبشرجانبص

كعاوامانالزمانفيتحدثلمالحادثةهذهانالقولشقكحاحال
ينفأالفمذاادراغاتفوقاالحقيقةهذهكانتفإقت8بعهيظن

األلماالتعخلاوالعلىهواألمرهذافيراكناaايفوقماألنحدوثما

الفرندىبلنصمجلدبارتكارلانظر1
Yمجلدبارتكارلانظرyi5حياyi
qro
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للععرالفصلللثاشاءلجر

وكلمةبنفسهتدظاللهانتضىلتاألصمنالمسيقياهةفعملية

اللهإكلمةاتفسيربناااللىةلكلمموازيةبولممىهخمومفيقيامة
ءعسوامستطاعءثمىفكلالمتدظاهوالعاملهو4التدامومأ
القعامةكاناوعالمنافياللهحلولعصةهوىفالفعذراوىالميالدكان

بنمنالمسيعيسوعبقامةفياللةتحخلتعتبرالتىاألهواتمن
اتألموا

ألنه6تعالممهفيومرموقةخاصةمكانةالحادثةلمذهيفردوبإلت

فيألنهاللهابنالمسياهويسوعاقئبتقددثةالحاهذدطريقعن
الناسوتفيمحتجباالهوتهكانبيننااألرضعليالرباوللمetأ

اآلبمنإال4الكابنعروفنيمقالىمذهخلىفيثابنواصبح
ويصبجومجدهالهوتهفنرىالحجاباحينزطريقماوصبالقيامهولكن

نهيشارك3كانواالذيننرصذ11فحتىاللهكابنبهومعتوفامعروفا

روميةالقيامةبعدإالالعظيماألمرهذايدركواانيستطيعوالمالحياة
ظاهرةبطريقةالمسيحاعلنطويقماوعنايضاالحادثةهوبض4أ
المسيححبص1lوق1الو7السيداىقبلمنعليهنها

كدالممعيدزللوماكانألنهمOكالسيد

جمنممانالناسبننوعاشخادمخدفيصارالعيحجسده7يخ8فىحتى
هقميقبلصفوهالذينكإنبلصظصكلمننغسهاختىألنهلك1
fلتصااصقيامتهبعدلهمحرفتممعنتمامقخمالفصرطههوه
للحالةةلضشقافةواضحةصيرةلناقعطيعمواسذىتلثةLاو

للتكمفىوييداينالعلمنيقترفيفالممحيح24Ir4ل
فانغتحتاكعاباويقوليعرهانهإلحعيعطصوقتوبعد

نفسمهيسوعهوبأنهفاهإنمماص5عنممااختفىثمفادـوصاجمنمعا
اخزىبطزيقةفاهصالمرةهذهفيولكنالقيامةقبلمعممكلنالذى

دفنوالذئوللذمماتمعممنKىJلنفسةيعرعهوulصحميع
6vم
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عرالحاالغصلندهىءلجز1

يرونهنمخمالفةهينةوفياخوىبحيرةالمرةهذهفييرونهنممول

ضيدةوكيحتممعنكلهاألختالفيختلفالذىااالمسياLاشدكااآلن
يفدىانالمزمعهونهانوجوكناونحنلقاالاكمالمسيانيةداليص

نيهيروهلمماقيامة11بعدنيهراوالقدç5اiYiلبمصراظا
ذمطعلىمسياالقيامةضلفمهراواانممبذاألهواتمنتياخهقبل

مسلعالليص

سوفذفالقوجزئياكلياتغيرااالمغاهيمتغرتعةبالقيا
اوصنىالثاواألوالسيكينهنبسعبببعدفيعامنيتشاجال

اآلننيحماولكنمالعتيدطكوتهفييسارهعلىاويمينهبىسيكون

المسيبأنالسععيدالسارالخبرهذاحاملنالعالمبليقونوينالمشعل
عهايضاوشقيعناتحامحقيقمةبا

اوااليجابىاللهجواباألمواتمنالقيامةدنةLفيبارتويرى

االضسعلىفالمسيحألجلنااولصحالحناإللهبمانطقللتىالنم
وضماهاآلهذهتحطافقدوبالتالىءالخاطىسانفيةاناخذ

هوالصليبعلىالمعلقليممموعاللهجوابكانفقدظيهاللهغخعب
هذاعنوجيهإللهحوللقداصعبمعنىlوçcYpcانفىابجه

بيلىألقائالصرخفقدولذلدايتهانلىالكأسيجوححتىبديل11
ان75خىتركتنىذا1بلصليىاىشبضتىلمابيلى

الذىاللهكضبوهىالمخللمةالمرةالحقيقةلناتعلنالصركةهذه

فإنبالموتعليهـاالمحكومالخاطالءةللبشعريةلكميسعوحبىانصب
يقولاللحظةهذهوابنهعنوجمهصولاآلبانله

اناىاالنتصارهذاعليهالمومتينتحرحتيللمولتيسمهاذلد13

ماتلقد5كلماالبثمريةعلىافتصارااصبحالمسيععلىإوتةانتصار

يم58
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العالمرللفصلللشنىءلجز

ابالنفاجوابهdiNONSONنطقعندماالحكمابيالمسيح

ءوللقضاالنفىبالهناتنقصالالقصةألنللهتسخراوكن

بلىاسلمهويمذاليسوعالقالالذىاللهانبلةالمسيععلن
بقاضهوفيالموتمنخلصهلقداألمواتبفىمناقاههةدتالموت

دفيتولقدخطاياناألجلماتلقدكلماالبشريةمعهاتامقدللمسيع

ترلىالموتعلىمنتعراقبوهصقابموغعماالقبرفيإباالخههذه
ويهفيهابوارابلخطاةبعدلسنابإننالناقبرةفيخطاياناهنان

ji4الذىالتماجسكلنتالمممععقيامةبن55كو2ذ
يخلقانالهاارادفبالقيامةالمسيحبياقامالتىاألععالكلبهجعتاتلى

اصبحتبلنحسبتعضلبمالعتيقةءاألشياانبلىجديدةخليقة
عالماجديداعالمايقيماانديريللمميحبلقاخهاللهفإنةجدبايضا
2الحقيقيةإالمحبةفيهوتنتثمرالسعالبمعليهويممميطرالحطايافيهنغفر
للكينعلىسيادتهجارلواعلنليسوعنعبملقاقدال4انوكما
اطاعالذىالشخصكلنالممعيمحcقyا25قOه

انيريدايضافصوالعارالصليبهموتالموتحتيكاطةةءطأاآلب

الكريملثمحخصهوحياتتانفوسنانكرمعىوانالممميعاطاعهكمانطيعه
jyمنسعلكانيريدناوبخلدمعههناةاةتدiقيعامبنالحياةجدة

ارناحانلجاالموتعلهفقطهوائتصارهتعنىالاألهواتكاالممسيح
شوصاينهاللئاciوصولتهشوكنهكعمرفلقدعتيهايضأنحن

ء05Cكواaهاويةياغلبعليئثموتيا

اننوداتاألصمنالمسيحقيامةصالفصلهذانختمانوقبذ
تكعآخرتىالملكاألهالثاوسUذكرقدنقطةبلىنشير

للفرنعمىالنعىeyyfMا7مجثدببرتكارفيانظراأ
yهللفرنمىللنصمبثديارتلنظركارفي

35ه
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ثرماالفصلللثانهءلجز

فيالالهوتيينقالهماكلفيهنانبحثاننريدالالمسمعقيامةعن
فيهوكتبقيلمالكثرةمععتحيالاألمرألصبحyوإالموفرتهذا

فيقولالححتيقةهذهعنيدافعALTRAUSAأشاوسإن

فلوحاثمرةالقيامةبعدانتممرقداألمواتينمنالمسيعغيامةخبربن
هذاانإذيعااألمرالفتضحالخبرهذانرويرقىندlهنالىكان

هعمليةبطريقةمنهالتحققيعكنفيهالذىالمكانغمانعشرقدللحبر

فتحبنبقولهالحجةهذهعلىيحترضعكمااهرشأانلى
فاتالذىاألمرمحرمبلسكلصيرآصالجثةمنوانشحققالقبور

اضاعتوفإن15النقطةهليبحثهقALZHAUSAالثاوسأ

عدموهوحممحيحااليموديةالدينيةالناحيمةمنكانبرفىهيرش

هلهزنالبالذاتالحالةهذهفيهنy1إخماللتنهدانجثثلستخراج
صمتخدمنسلحالنعمفيوماوسعيمفيماكلعطواالذينوداليفإن

المسيحححاهبمنمآربإلىايصلولكىوالفشوالخيانةوامكرذبال

يذهواألنايضااالستحدادتمامعلىكانوأالمسرحعلىمنوازاحته
هذاكانوحتىخماللتحققيعوعجثةببستخرجواانالقبريله
قدنخانووواىأالمسيعحعلبراعوعاققدحرمةكأىeLمحاآلمر
وخاصةسيالامراالمسيحقبرمنالتحققامركانلقدحلكصهءفيطبق
لجاالمجرمينجثثيهفنكانتحيثعامةمقبرةفييوخع3يسوعأن
فيووضعهبكتانولفهوانزله5500جعيدقبرفيوضعخدجسدهان
هيرشفاغراضylrكلوقحاوضعاحديكنلحيثهنحوتقبو
إنناالقولسبقوكعاjeهاهذافيحقعلىوالثاوسمهمحلالبدن

بننقولنà1نوقالموخوحهذافيقيلماكلوخاقشةنريدال
القيامةليالثالثاليوممعددابقيامتهموفقبلتغبأقدنفحمحهالسيد
2N56t20Y0YYGw4wg31095C15أمتى

مبممغقسمعقال4خلافمه1

11Vcerfduحىامنرشىالتص
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للعاثرللبصلللثانىءلجز

22ا16إت1C9يوJcyلوفية340

األمرهغافإنالفارغالقبرهياغفالمامحممجباخرىحقيقةثم
6مرA35Aمتىفقطأءالنساوبعضيذتتكرهالي

Aمحاولةايضافييظصبل2ا2ءيولو

آخردليالوهناك111هتىيمموعقياهةبخفاةاليمود
هرهوظصاألمواتمنقيامتهعلى

اورشليمفياتظميألراتالظمننوعانوهناك

ويذكرCA8NYAc10çqمتىالجليلفيظصرات2

6Iمرالصعودحسبناأإمراتاربعاوثحثرالظحاننةحرقس
9c11yt111k1gقاilLaمراتاربعيفكرها

اربعويوحنا25rtut0اس241rtلو
يشددوبولس22429ك111819يواتص

15oكوافيعلييا

بطريقةتتكلماخرىوشواهدالمابقةالكتابيةالشواهدهذهإن
حقيقةانشدوبالاألهواتمنيسوعالربقيامةشوععريحةواضحة
نفابهاننستطيعواللدراكنايغوقاصاتاألصبنمنالمبحقيأمة
بميليقولوكمابااليمانقبولهيجعبهولكهبئالمحدودالبنممرقيبعتوشنا
إاليعاينمالماويدركمافلماتاألصمنقياصهحقيقةامابرونز

تجملهالذىبالمعنيرمخيةمدثة3LليستالقيامةثةLبنالمقخون

امlللجميعمنمعروفايكينانيجبتاريخىهوماgنتاريحكلمة
للمؤمنإالاريخيةبليصتفىاكرىطبيعةمنفمىقيلمة11حاحثة

إلناريمخفففقهما

الرصبالفلمصيح10يفتالعظيمافاالكرمنللرغبمفة
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عاثعرللغعللللمنالضء

المفموبمهخاالمقابمالمسيحكيرانبلىالحقيتةهلتتجفلينأنفسم
ه1بقياخعا

اللهفإنبااليمانإالتبولمايمكنالالروحةالحقائقتبن

محجزيةبطريقةعالمناتاريغحخلارضناإألءجاالدئالعظيم
الموتعلهختحراخالفراالقبربطنمنخرجثمتءخرامىبميالده
وكحئذوالذهنلالينيرالذىااليمانيعطينانيصتطيعالماويةوعلى
20qçAجىوبلىربىهاشمعنتدلى

الجميمبمبلىونول

الربقضاهاالتىاألخيرةاأليامصالكممعرضفياننابعا
عنتكضاانسبققداننابماارضناعلبالمجسديعالمموع
ختصراظافراقامانهوكيفاآلمواتبئهنقيلحهكانموصتهصلبه
نلقهـهانالكتابهذامنالثالثءالجزيألننتقلانتبلبنايعسن

الصفحاتخماالجحيمإلىالممميعنزولضيدةعلىاجداسريحةنظرة
كاالثالثاليومفيتامنمالموتبلهاسلمالذىللممميدرآيثانلعسابقة

صباحقححثتيامةاةفالالويةوظبةالموتشوكةكلممرااتاألصبى

يتيملماآلبيمنصوجلوسهالنمعيدصعودولكنفجرااألحديوم
حندثبينتغصلالزمانصفترةتوجدلجاالصليباأموتبعدفورا

اليقوولوقا5يومااربعننبحوالىقدروتدالصثةâوينالموت

بالروحاوصىهايعدفيةارتغعالذىاليومبلهفياألعىكتمب
ببراهنحياسهنفأيضاأراهمالذيناخمكرهمالذينملهالمالقحس
المختحةاألصراشويتكغيومااريعننلميظصوهوتلممابعدكثيرة

ءcy3ألاعانعهبفكؤت

edemptiouRlade1عقمألمشعةدسم

ةسالغمممالمه82P2بهـ
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للعاشزللفضلللثانىءمجؤ

خرىانصوصوامامالنصهذامام1نغسهيطرحالذىالوالسؤ
لوقاكانوإأوللقيامةالموتبعدالمسيحذهبأينةهوخئممابمة
اآلبطيلهوصعودهموتهبنضصلهيومااربعننفترةتوجدآههفييسجل
ةالغترهذفيالمسيعيعملكانهماذا

نظزنلفتانبنايحعمنالموضوعهذاراسة4فينحخلأتقبل
وكانماتظصإلتىطبيةألتحبراتبمضهأهامةنقطةبقيءالقارى

الكتابيةالقعبيراتهعظمفإنالحعيثينءوالفضاالفلدوعلمتتفقال
الثعمعوباعتقدتولقدطبقاتعدةمنوناكانلوكماالكونلناشقدما

بأنخاصةبصفةلليىدىالسامأوالشعبعامةبصفةالقديمة
ءالسماتحتواألرضفيقمنءالسماطبقاتعدةيتكعنالكين
ولألرضءالسما51هالشيولاوإألرضتحتوما

شعببنوخاصةكثعرةشعوببنختثعمراالمفصماهعةكانوالجحيم
24مز17rr357wWv212لسؤاعيلإس

A153ءgf1w1ffSCce41Y2ul

12et85فىçto316ألتيمو

الذينانلنايتضجكثيزةاخرىئعواهدومنالشواهدهفيمن
نكييثصاكانوايهببعىالمقدسبالتووحيهاللهبارشادكتبوا

مذاانفيهريبهالlوءوالغضابالفللللخاصالمفصمفيمعاصريمم
يلالمقعسالوحىفيعيبااونقصااألحوللمنJاحابأىيععبالاألص

تعبراتالحديثءالفضطوعلمتمعقالالتىالتعبيراتهذهاننعتبربننا
ءاألنبيافمعلىاللهبماينطقكانالتيالرسالةهدفألنالقوةغايةق

ضحئمنكسربقلبلللهلىوللرجوعالتربةهىوالرمسل
معهعمدمجدداخطيتهعلىنادمتائيا4111بلىاالنسانيرجعولكهـأ
صئةالنبعيببلولينجمومةرمعالةبليبماالموجمةالرسالةتكينانيبب
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للعالنرالغعلامثلىلجؤ

تتفقالماتالعصوبىهذهكلفييممموهقبمانطقالتىله11كلمهتهكلة

عروفةومسرةضنكانتالتىيمةالقوالكونيةالفلكيةالمفاهمسكثبحح
تعبيراتمستعمالموسلهانبيائهفياللهتكلمفلرةالحيهبيوصموهة
التىوالتعبيراتاالصطدحاتهذهيفانيمكنهكانفضدقيقةعلمية
الناسفيماكانالتىالعصيرمككفيبالمرةمعروفةوغيرهجمونةكانت

شصحيعطفهقمنءالسمابننوفاصلةحسعطحةاألرضبأنحثدون
فيإذناستحملفلللهالشيوليوجدحيثتحتهنالقاويةوبفىابها

الناحهيغمملكىالمنتثممرةالسعائدةالمغاهيمللخحصةرمحائوصيل
امم6البعضيظنكمااللهكلمةضعفليسنرىوضاللرسالةهذه

استعطااللهألنماوعمةالهذهقوةبلالعديثطبمللتتفقال
وواجبنارسالتهطريقهعنيوصللكىاالفعممانهيغانذىعبهسلاا

المفاصمهذهالبحثهوالعنررشالقربئفياآلننصشالذيننفن
نقولاونثبتلكىVcالكثيرةالنعععوببنحنشرةكلنتالتىالمخعالفة

الذينهنمحننوفلكىلجهالعلصةباألظطمعنالمقدسالكناببأن

لةمجصكانتالتىةوالكونيالفلكيةالمعلوماتكئيرصاألنديداتوفرت

هوالتعبيراتهذهمنالحصدبأنالشعوبهلتتعامامعووكةوغير

التهالعلميةثالحصيلةعغممونهالذىباألسلوببليمممالرسالةتوصعيل
علهتساعدناالكؤنشيمةالقالمفاهيملناتممعرحوالتىاآلنبيانتمممع
االمديثوالعلمقتققالالتىالتعبرلتهذهاستعملتاiuفم
كانتالتىوالمفاهيمالمحلوماتبكنرصملمااآلنأصعاألخيرهذاأن

توفيقهيحاولونالذيناننجمالاليننايمالقالحالففيوقتنعرةسائدة
بلهيرجعونالمشكلةهذهفيالححيثالطممعتابيةالاالصطالحلت

جالس11ءبشعياقولمثلضاألبىكرويةصتقكلمالنىإمعهاالبعض
2281267ايو5422اشأوسطنالاآلرخقةمأ

اليصفاألهرحقيقةفيفىاألرخقكرويةعنيتكلمءبنمجاأنفمع
للغضايصفبللناالمعروفةيةالكوياألرفغ4yهاآليةهبي
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للعفصرالمصلئثمىءلجز

نسميهماالمجردةبالعيناآلننرىكمايرىفصاألرضايغحلىالذى

فعاجالسالللهءفممعيايرىالكرويةالقبةهذهعلى1jIrkقبة

قبةعليلجااألرضعلىيجلسالاللهانصويقولهانءبثعحعيايويد

المسطحةاألرضكليغطىىالحفءالغضااىءالفضاعلىأىاألرضت

وللدينللعلمبنتتاقضيوجدالهنdهوهنانقولهاننريدوللذكا
الكتابرسالةلميمموجمتالتيواألممالثممعوبمفاهيمإنيجعفبىاإ
رسالةتفممانلماممكنايكنلمالشعوبهذهفإناخمورالحالكفي

فالكتابوعلمممادراكممتفوقحثيثةعلميةبلفةكتبانهلوالنهاب
توصعيلهواألولهمهروحىكتابهوبلعلمىبكتابسليهالمقدس

ولوحتىاالنسانيغيعاالتيبالطريقةاالنمممانإليالهامتةرسالة

هالحديثالعلمضمومبحسبخاطئةيستعملماالتىنريقةلةهذهكانت

كانبلذىاألممملوبالمقحسالطبكدظباستعماللسببiالون

للكمابلنمكعفالذينوعقليةيتمثمى

صحودصليةلنايصفواانالمقعسالكتابكتلبيحاولفعندما

لهنزعاليةاوءالعالاليصعودعمليةكانتلوكمااآلبالالمسيح
اواألرضقاحرلىنزولعمليةكانتلوكماالسفلىاألرضبقاتبلى
للوقتàفيللكينففصمتعامايتفقالوصفهفهذاضاتحتما

الخاصيهالللممشوهومعلقاتركناهالذىالصؤالبلىاآلنعج8ولذ
المسيحبأنسابقاانرس7فكعاالسفبىاألرخطبقاتلىالمدجلبنزو
اربعنحوالىذلدعلهانقضىبلمباشرةالموتنجحداآلببلىينطقلم
اواآلنجامعمحنكلالفترةأهغهخلىيلصيديعملكانفماذايوعا

ظافيالمسيحروحكلنتأينTسابقارقدواللذينمعاوةالمهع
للقبرأفيموضوعtللمسدفيماكاقالركترةالة
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هاثصراالفصلالثاتىلجز

ةاشامااألسئلةهذهعلهاالجابةللالهوتيينحاولوعندم

فريقنأليانقسموا

المسيحروحبأنتعقسإلالمنالفريقهذايعتقدإألوالالمفريق
لتبشيرالجحيمإلىذهبتالقبرàوتوك4الجسدعندياانفصمحبما

عدةبلىيرجعونالعقيدةفييتصمكينوالذينااعيألممععجوننن

فلقدهذهنظريتمميؤيدوالكىءاآلباال3ق1بعضوبلىكتابيةخصول
بنهإالفماسصعدأنهوامااآلتيةطابيةألالغحولبثنءهؤالظن

4810ألف500السغلىاألرضاقسامبىايضاأولننلي
3189أبطç31متىççt31أع106
ولكنبالجسدالناسحممبيدانوالبمالموقأمشرهذاثاجلuفإ

لىالمسيحنزولبلىتثممير6بطrjبااللهحسبليحيوا

50الجحيم
مننكنيبنىاعالهذكرهlالسابقالشوامدهذهعلى

الجحيمأوالشيولبلىاوالماويةلىالمسيحنزولضعتيدةانإلهوتين
عنانفصعاليابعدالمسيحروحبأنالالهوتينءالبعضظنفلقد

رتدواالذينانفمسحغظتميهالذىاماقاالويةبلىذهبتاالجسد

هاألهواتمنالمسيحبكيامةالعظيمالخبرلمتعلنلكيإاليمانفي
ذهبتالمسيحروحبأنفعؤمنالفريقهذانفدمىاآلخرصالبعصاما
بلااليماقفيرقدواالذيناألبرارفقطليممنتبئعرلكىالجحيمالى

عظيمةهوةاألبرارشتفصلالذينبنىنفعسهاتجحيمإلىذهبت
يسوعجسدكانالتىالفترةكلدففي6لوورهاعيمكنال

تقويمالمسيحروحكانتهلتماالتىالغتوةوفيجعيدقبرفيموضوعا
الجحيمفيأوطوية11فيالدتميربحطية

قامومسانظر1
مthéologiedeطكصيلهممغعممم

اةالججعيمالهونزكمتابتحت
ثه
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للعاثعرالفصلالثثمىءهجز

يؤيدسنداءاآلبابعضللوقilالالهوتيونءوجدصالولقد

هرمسمنكلللجحيملىالمعسيعنزولصكمبهفقدهذهعقيعتمم
يوسدميوسفإنوبيريناوسوترلليانوسويوستنيوسالرإعى

فيبتامتهءانثiفيوعظتدالمسيحبأنءعدوااوبيرناوساليانوسوتر
فقطالقحيمالعيءآباإالالجحيمفيعالتمنيصتغدلمواكنالمأوية
االسكدحمويةعوواماللنبويةالمواعيدتصمقيغتقرونأكانالين

كللىموجماكانالجحيمفياوالمابريةفيلمسيع10تبثعمرأنظنوافقد
وسىوكليمنهرهسمنكلذهبولقدممااهكافواثمودااتاألص
انفصممالرسلبأنخمماكلتادىفلقدفعلدمنأبعدألوىاالسكن

برسالهللشيولفيبقلحممولننلهبعدصرهمعروابقد
يههعممواحضووهمللخحصتبلولللذينكلاعمعىالخحص
5ألءالسمط

اسكناشموقفصيخعالضنجيليةاالكنيسمةموقفانوهـ

الكنيسةفيئدالعقاعلمأسلتذةأحدانالاألرثوفعكشيةثوليكيةKال
SCOISآBONIFبونيفاسانعموافروصالفرنممميةاالنجيلية

لىالمسيعنزوالأىالحيدةبمدهعشرالتاسحالقرنفهنادىكلد
بلىالكثيرونرجعكماالصيحةهذهتأععدفييرجعوهوتالجحيم

وقوايننءلآلبااقوللطإليكماةآنغاناS3التىالكعأميةالقحعوال

نببمالرقرنبليتاريعخمايرجحللتىااليمانثوائنانهـيخاصةااليمان
بنفستعليمهفيبونيفاسنالىولقدالجحيمإلىالمممعيعنزولتحكر

خمماابحديلىوذب4و6طيعندوعمىبماصمممىنادىتىالضيدة

ءانناiبالممعميحبثنرواقدللرطبأنعلماقدعممىفيط7وهرصفان

محواحغروهمللخحمىممالةءرقبلواللذينوعمدولةللشيولقلقامتمم

مسبممقممعكمههيممةممة5مأل

مثهثه0ء
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الععرابغصلالثلمىءلجر

بأنضمرالتاسعالقرنفيعلمفقدبونيفاسفرانمعوااهاءالسماالى
فيالتبشيرىعطممسيواصلونالممميعفياآلنيرقدونالالبنالمؤحعن
يسمعوالمالذينكلبلىالخالصرسالةيوصلوالكىاآلخرالعالم
رسالةتصلانبعدإاليبوقلناألخيراللهبوقوانالرسالةهفي

الغوصةلتتحلمالذينفإن5همماوكانحياخليقإلىالمخالص
الكاتبويقولالموتبعدالمفوصةلمستتاحالمسيحبنجيللسماح
المسمععنقطايسمعولمالحنيبنفقطستتاحالتبثميريةاطرصةاهذهبأن
هذهلممتجحدفلنإأنمموسدواقلوبمموكلظوابهسمعواالذيناما

يقتبسماكانالتىاالتةنفممىالكاتبويقتبس5اآلخرالعالمقللفرصة
الةمنوأماهالمطمرعقيدةدلتأيالكافيليكالالهوتيينبعض

اآلتىالعالمفيوالالعالمهذافياللهيغفرفلناتقدسالروحهمه
ث231ضى

المكانهوالكانواببكيةالكنيسةعرففيالمطصأنببونيفاسويقول

وانبخاتوايحلانيمستطيعوالمألذينالمؤخينفيهيجتاالذى
بدYذاألرضعلىحيااقممءانثlفينظيغةءبيضاسهمبدلمجيحتغظوا
أرتكبوهاهالتيوالخطاياالزالتعنيكفروالكىمطصفييجتازواانلم
معيقدماللهبأنمنيقولكنهوجزنياكليارفضاالعقيدةهذهيرفضوهو
كالذينكلبلىصالخرسالةصملجمىحتىاآلخر4االفياكزثةنر
ألنحياتممءاننافياألرضعلىالمعميحنجيلسماعصمةفلىلممتتح
الناسجميعانيريدالذىالبفصركلخمصهياآلبإااقلبعرة

245تيمانيقبلالعقصرفةوبلىيخلحمون

بنوفادكسيدالممبمميعيمسوعالرمباشخصالناسيقبلكعصولكن
يدصنفكيفبولنمىالرسولديقونطوكمااالنجيلبشارةايعمممعبلم

يممعمعينوكيلىبهيسععوألمبمنيؤضينوكيفط50بهمنوايئلمبى
35i1t1بالكلر

Arl
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برللياللبفحبلالئنىءلجز

ليصالرسولقولبحعممبالمسيحعنبعيداخالصالاتوبمأ
بفىاعطيقدءالعسماتحترخ3اعمليسألنالخعصغيرهمأحد
إذنبدفال512يوl8teCجنخلصانينبغهبهاسللن

علىهناحياتممفيالناسكلبلىتصلهذهالخحرسأسةانحن
حياتمفيالمسيحعنيعسمعوالمللذينىiاالحياةفياضرJا

يمسمعوالبمالذينلناسةالقدوسالعادلاللهيحاكمافكيفوإالاألرضية
العظيمةأللبشيىهمذه

ايجلدبلييدفعانهوعدلهاللهمحبةنجأنبونيفاسفرانعمموايعتقد

لمالذينلالمواتالخالصرسالةبمايعلغلكىلةوعامحبةطريقة

األربراحوبثمشقديماالممعيحذهبخكماويقولالرسالةهبضيسمعوا
لنشريرقدونالذينقديسيهاآلنيستعملفإتالسجنفيكانتالتى

وقتهىالموتوà1للرقاوقتفرصةفإنالراقدينبئالحالصرممحالة

مرتهبعدذمبنفسهفالمسيحولذلدللمؤمنبالنممبةايضاوتبشيرعمل
بطالخالصالةرعملمايعلنلكىالمسجونةللنفوسهمبلىصاشرة

31A9بطريقتناآليةهذهشرحيمكنبنهويقول

مععحوبةكانعظنجوحايامفيمالقىكانتالنىالطاتبأن

الغينفييتكبمالذىهوكاننفسهالمسيعأداىالمسيع3برو
هيتكلمون

50هوتهبعداياألمواتويكظىألعهوئفمسالمسيحاناو2
هإ19يراألقالفولهشايدفي

كءفاضقكلمعثمابءراا
ابمبعيجىللنكرتاهـنغت24ا

9
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هاثمرالغصلطفىءلفج

بلعاتحتاجونكنولذيذةمغريةنظريةالموتبحدالموتيتبشيربن
انبونيفاسانصوافرفاتىالحهاألصأنلناببدووكمعااعمفدرص

ووعظبراهفىبلىبعديحتاجينفىللخحعىرسالةبيممستوجهالذين
ءهؤالانالبلأماممماضحامكعئوفاسيكينءنمىكلألنواقناع
األرخيهعلىواصحابمماقارباألرساليرسلوااننيودانفسمم

عندماالضىطلبهالذىالطلبهوهذايكنألمويرجعوايتوبوألكى

نميشمدحتى500ابىبيتبليترسلهانأبتياiذيأأUتال
ityvهداالعذابموضعبلىايضاهميأتوالكال
r

نكث11يحاولطكما9وejulLبونيفاسفاتقدخفى7واص

هعلنحننفوضماونواميسوقواننبقيودسجيناضيدااللهيرىهثاعن

بعيوننانراهبمقاييسنااللهقيستأنريدبغنانغصهاالوعلهبأنفس

مدىاوهواصفاتهنعرفاونراهانصواعلكبرلللهيناألرضية

كهاحكامابعدماوعلوحممتهاللهغىلعقياوحكحتهرتق

لهصارمن2وللربفكرفصصألناالسققصلهصدطرقهالغحص

يهم110روأخنعيرا

فييسلدفإتالالهوتيلىمنالثانىللفريقاماالثانىالغربق

فموذلدعالءوبناطاألولالفريقفيهسللالذىالطويقكيرآخفئيقط

فييرىفموةلخرتفسيرالاألولالفريقجميمايستندالتىاألياتيفممر

بحعسبالجحيمليسالشيوالكلمةاوبالجمعالجحيمكلمة
30رؤإ13421cfYyco23ا82خىالجديدأللعيمضص

oتذهبكانضالذىالمكنالقديغالمىفيىصتشيوالكلمةانيئبأ
تالمبىإلىاندiلعtىنyبويJIيقواكماالموتبعداألرواحلميه
م3ءهwoمهال2cكسىيحىهيادوإلىكهتصب
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الععللفصلللنلمىءلجز

001863I3بشA175بالماويةللقبووصفهالقعيمفالحمد
دالعصعلىيممميطركانللذىوللفكرالغبالجب6يالبنربللحفرة

dءاثنافيولكنللشيولبلىيذهبوناألمواتكلانهوالعصرذلد

للذينهبمفقطاألبرلرانهىاخرىفكرةنتتتمركانتالجديدالعتكتابة
الغردوسبلىيذهبين

نمبنءاألبرلركلصكلالنردوسبلىبذاذهبموتهبعدنالممسيح
حيثالقبرااواالنتظارانبلالجحيمتعنىالللشيولانالواضح
ءمنعاللجمعةيوممنالمكلنهذاقبقهيعموعوجصداألجسادترقد
اوتللقبربألالماويةليالممعيحجمسدانزللقدفجراأألخديوعبلى
ايضالنزtYالهوفماصعدانهوامايقولماغرممعول11يعنيهما

وانفحالننوالتبربلىنزلSI4السغلىاألرضاقممماميلى
حقيقياهصتاكانموته

وهوالجحيملىالمسيعنزولبلىكتاماتهفيكلفناشارول

فيالجحيمقولزىوموتهصلبهفيالسعدقاممماهاالتياال3مبأنيعتقد
تتكلمالتىااليمانقولننبخعوصاماحقيقياموتاهاتاتدثمعدتما

حقيقةفهذهالمحيملىالمممعيحنزولصوصريحةواخحةبطريقة
التثكره

القولنينهذهفيتظصلمللجحيملمىونزلالجملةهذهولكن
لاألفىبخعمكلفيللكعيممعةنtاالخامساوابعالزالقردظفيإال

فصزبكااليمانتولنينبلالجحيمبلىوئزلالجملةهذهاضافت

Iكاباتي
دحلمعطعغنعمعدث

مضه4ء

فيهيةبلمنيحيةللثقافةردللئظامىللالموتهلملتئأخلب
هwةاتءاyه
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المنبرالغصعلللثثئءللجر

ينزلهكانالذىالمكانبدىفعالنزلوانهالمسيعهوتعقةعنبأ
يتحطهانالمسيحقبلالذىاالتضاعددجةبماتميرلكىاألمواتالي
اهأجلنمن

بنيقولونالجحيمليالمسيحنزولبنظريةممممكينبةإتذينبن
الكنابولكنصلبهقبلماتواالذينيخلصانهو4نزوامنالحف

ااننقلوأمسيحصلبقبلااليمانقاماقوالذينبأنقايعرالمقدس
التجلهقصةصنموالغنىألعازارقصمةكهواضحهوكماالمنخيمبلى
qفر1619إلو

المسيحذهابشيتكلمعنثععابطرسالرمممولأقصدبذهوفما
مماتاء3w1y1qب1هنال1eرواحوتبشيرهالسجنلى
لالرواحفكرزذهبايضافيهالذىالمروحفيمعيىولكنالجعممدفي

ايامافىحرةتنتظرإللهاناةكانتحنقديماعصتفيالععجنفيللتى
فيمحباعبارةأفيهواآليةهفتاحانالبعضأيعتقدظة550نوح

االعمعجنفيالتىلالرواحفكرزذهبايضافيهاذىةالريح
كانينمابنوحايامفيويعكلويوبخيعظنKcالمسيعروحالروحان
ناحيةخهاللهغضبعليطموسةظاهرةعحمةالفلدءبناحماليقومنوح
أخزىناحيةايضاصخالصهوعلى

والتمردميانوالالخطيةسجنفييعيشيناكلنونوحبمعأصبرىبن
يداشعقابايعاقبfiنal1114ارفقدالممبباولى8ته6لك

تمطلأنوقبلضقايمينابيحتنفجوانقبلولكنبانإوفانحارما
الغترةهـالفلدكانلقدالفلديبئىبأننوحااللهرم1ءالسمااطار

هوعقابهغضبهعاشكاللهوافاةمحبةصتعبرانكلممتيناخيبنئالتي

حCئفييعالهالمسيعحJlكلنانفلدفيمايبنىكلنالتىالغترةهذهفي
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للعاثصرللفحلالفالهءلجز

والخحيهللنجاةطمةوبولسطتمبمطريقممعنويوصليعظلفيبنيهوفي
ازلهالمسيحفإنوالذنوبالخطاياسجنقعمجيغةكانتظتىللنفوس
الذىوحفيمحعىالواعظأهوكلنالدهيرقبلالموجودلوجود
للخرعليللشرلفضلوللينالسجنقالتيلالرواحفكحزذهبفيه

والخطيةللشرالتوعبيدامسجونناصبحواوبذلدالبرظىوالخطية

يعطهـهلكىوعظممالتجممدقبلبروحهالمسيحبليممذهبفقدولذلك
الراىبمذايتمسكونوالذينالطسوفانءبدقبلاخيرةفرصةلمم

للقديمالعالمعلىعفقيولمهـيقولهالذىنفسهبطرسإلىنيرجعي
فجاعالمعلىطوفاناجلببذللبركارراناخانوحاحغحبنمابل
للغللفييبنيفييعلىالمسيعروحفقدكانه2بط2
تحيطللتىالنفوحمايظلكالموغضبهاللهلمحبةسةالملصالظاهرةةالح

االخطيةمسجينةكاهتوالقىب

2ءة3Aبطألاألعدلدهلضثمرحهفيلنايقحمبلركلىوليص
هناخاقشتماعناالمجاللغيقبليماالرجوعيعمتحسننظريكعدة
ليقالعديدةللنظرياتثممرحهقولكنه

فحالماتتدالمعسيعبليعنىيةللمابليالمسيعنزولبنا
هالمخيفالممرهذافيمروفوحقيقة

للحقمقيةنحرتهايضاتعنيالمسيامةقةبن2

االنجيلهةبنعمابأنييعنىهنالىوتبثبيرهالماويةبينزولهبن3

للكعنأ2بقاعكلبلىشصل

59للنظلمامىللالهوتعلمابلنظو11
fIهعهخيكالفظرsfلحأمل

208م
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للعاثشالغصلالثانىءلير

بعغانcالقارىنغكرlننودالموضوحهذا4نترانوقبل

المسيعهوليسنوحايامفيبثمرالذىالشخصبأنظنواقدالمغسزيئ
األهميعةعلىهذهنظريتممنالمضصرءyهؤبنيولقدءاخنرخهوبل

أصعحقاخنوخوكتاباليمودتعاليمقاخنوخيحعالماالتىالكبوى
اآلميههبالعباراتا31بطأهوفاتترجمولقدفلدعلىثمماهد

ايضاذهبوبالروحالروحفيمحعىولكنالجسدفيألمسيحمماتاا2
515قديماعصتاذالسجنفيالتىلالرواحخكرزخنوخ

علهبمايدلللكىالنصهخافياخنوخكلمةموفاتهادفلقد
ولكىاخنوخهوبلالمسيحليممىالكرازةبعطيةيقومكانالذىان
لدمتةلمجفرىلالمصدرإتىنرجعانعلينايجباتنكةهذهنفم
تكوينقالمذكوريناللهءابنابأنيعرفناىàاليموفالتقليدالفكرةهذه

بطودهماللهعاقبالذينالساقطينكةالممننوعهمأ6
يموذا34بط2ءالقضايومإلىالسجنقمبلقىافالجنةص
يعلنلكىالجحيمبلذهباخنوخبأنيحرفنماالتقليدونفس6أ
13عليمماللهءقضااألرواحذهلم

حكمليعلنالجحيملفأذهبالذىفإقالتقليدهذاعلىوبناعا
هولكنالمسيحموليمسقديماوتمردتعصتالمىاألرواحعفهءالقضا
الحاصةاألخرىالفصولوبعضالغصلهذا4نلJحايةعنىاخنوخ
جداالصعبةالفصولفي46بفرساهثلعالموضسبمذا

ايةلناتعصوالجداوقصنرةجداقليلةائاحقيقةفيكلخةصعوبتمافي

بطربقةلشرحهياكاالمامابالموضوعنلمبأنلناتسمعمطولةتفاصيل
ءولضحة

ءا309بطاباركلىولمفثمللغحملليذالموفامترجمةراجعد
Yàهـههلقعهيعألمأبلممحانظر

ةي940450ص

ءابمىاالفصلىلخنوخخلبكظر

wv
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فالثأبجزء

اممفيعفةعقبله
اوللماققرنجلىالوطظتلوال

م5
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الرسلىبيماناألوللفصل

ثانئولاألالقريفىكنيممصةاددأااالفصل

ءالووحانىليمندساثإتةاللفحعل

هبوليكاربوابعانواللخحمعل
هايريناوسالخاصىالفصل

ءالشميديوستينوسسادشالفصل

ماتيانوسأبعالالفصل
وثيوفيلوسائيناغورسالثاصالعفصل

هالساردسىصاقينتاسعالغصل

GYY
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Aللىا

الهـبمإجمالت

المسيافكرةللكتلبهذاصاألولءالجزفينثمرحانحاولنأ
ميرالمرعلىديةاليصفيوتطيرتولدتإفكرةاهrعانوكيذت

مسياينتظرونكانواتاريخممحقباتصحقبةكلفيàاسيموانوكة
صالبعضفيكثيةنايحiLراوافقدلىذاعلىءوبناومخخمامنقذا

يدمنوالمخنصعابلنقغين55بورهيشوحGىJواضادقادتمم
AIاملخلصالمسيفكرةوجدتلقدالمنقظرالمسيامقنوضاعدا

فيثموالثانىاألولالسبينايامفيحطلحةتربةمالعدويدمنوامنقذ
اليمودضدالرابعابيغانوسانطيخاللدشنهالذىاداالخطايام
عنيدافعمحاربصعياوظاىللعقيدةهذهانعلىوسالنامدوة

تحتويعوسممهءاعداوشعحقالمعستععرالمضطمددىاليضالشععب

وجوداثنابفياىاألولإلقونفيواسعنطاقعلىاشقفمرتقدصه
هاألرضعلىالربالدصيد

لالنضطمدلليصمنينالكعذنعالذىهوالعقعدةبمذهالتمعمكبن
بثلىللحصولللرومانقحاربكلنضيلتىالدينيةالسعياهعيةاألحزابالى

ثيوقراطيةدولةتأشسلألبمميؤدىالذىللمميالهمياالستقال

http://www.ebnmaryam.com



االولالفحملللثقتلجق

الدسةاألحزابهذهمعظمكاناألرضلىالمسيحجافعند
المسياولكنهالمسياتنتظركانتعنطقعكصاانسبقالتىوالسعأسية

المسيحءجااالستعمارمناليمودشعبيحررالغىالمتاولالمحنرمب
فحتيتعرفهلمخاصتهولكنظحرهتمتظرطتالفنىحتهخالى

فىيسعتطيعوالممعهوشربواواالذينإليهألناسأقوبتمميذه
اليصبينتظرهكانالذىالعسياسىالمعممياوبنمينهالتمييزاألهرءبلد

المسياتنتظركانتالفىاألمةانوهوالعجيبالغريباألمرنالحظوهنا

بيويتحدثئموارعيتعنعىالمسياجاععمماعنالصبربفارخ
قدألنم4t1الحقيقهالمسيابأنهيعركوالممعموشعربكلوي

فلماأعينعلىغشاوةىعسكرحربىممسيافيبعقيدتمموضعوا
سارفقدتالميذهمنبثنينمعمرAاهذانغسيحدثصيعرفوه
الزمنمنساعتينحوالىاىغلوهستينضركيلوYحوالىمعمعا

معرفتهعنأجمنصااصعكتولكنالمكعؤبعنانيممايتحدث

ويمثمىخاالسيدفيمايقتربالمراتصفكم4çyfwلو
التىاهانتهفيالسيدبنمعرفتهكااجمنناوتعجزالفريقفيمعنا
مخعالنةبطرقرالعصيمرعلىشعبهبلىيأتىتقاسوالتحدال

انهوالمؤمنبمعانيتوىمابنالطريقفيمعممويممىضنوعة
حتىحعهويمئمىوالمرعبةالمخيغةالمظلمةالظروففيبليهيأثىالمصيد
فيمعهيسعيرفإتبوجوداألهربدايةيثممعرقالالمؤحنهذاكاقوبن

نقطوعندئذوكدنذعيناهقتفتحانبلهالوشالصعبالطريق1ه
التايذعقيدةكانتالقيامةفقبلرهعاتجاصجداهامةحقيقةيدرلى

كناونحناعمواستلميذابهنطقالذىاالعترافهذالفيمعنهخص

تخىالهنايغدىوكلمةانيلإسيفدىاقالمؤمعانهنرجو
يخلصانتعنأبلLخحالياهصءالخاطىءفدااىحلليانحننغممهما

انالم2المسيحفيوضعنالقديقوالنبمماوكأنى5يحوراينقذأو
ولدتكيفهإنرىلمصدرابلىنمرجعانعلينمايجبالمفمنعكلةهذهمنض

ylevti
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األولالغصكللثالتءلجز

IrfYjIذلكحدثمنذايامهثتةلهلليومكفههذامع

مفصمامسيعاليغيرالالمقابلةهغهبعدولكنالناحيةحذهمزءرجاال
هذهوثذيوفا5ذالتكلصومايضابلفتصعمواسمالحذى
لليىدىالشعيفىفقطليممىونثمرهابإعالنماكلغواالتىالطمةالحقيقة

بحدىفيذهلتللربكلماتكانتالصبباوليايضااألممبينلجا

جميعوعكمذوافاذهبواهىمعممفيماتقابلالئياألحرةالمرات
أنهموعلصللقحسوالروحواالبناآلبباسموعمدوهممماأل

ءانقضاإلىاأليامكلمحكماناوهابهاوصيتكمماجميعيحفظوا
o1920متىcرلدهر

عقيدةصرحنانللكتابصءالجزاàmفياللهبنعمةسغحاوال

هالرابعرنالقبلياألولالقرنمنالمسيحيمموعربناشخصفيكنيمعة11
آشعوهداللكلعاتبمذهالشيسمعانعنهتتبأالذىفالمسعيع

2rtاومتقاوبولععطبعرائيلفيكثيينوقياملسقوطوضعقد
هتقاومالتىالععصهمدكلوسيقلظل

jjàتوضيععلىعناجصسنركزنلزمانمنللحقبةلمذهراستنا

يمعالمسبنمعخصيةالخاصعةالمتعوعةالمخمالفةالمعتقدلتولدتومتىكيف

بالكريعمعتولوجيةالالهوتعلمفييدعىماوهذايسعوع
مخعالغةتعاليمللفعرةهظأظصتفلقدعح
وهماومتناقضتنهاضننتقلعقيحتميةنتيجةكاختضتوعة

sYIةلضيداا

مريملبنفقضوبننمعانابنععطنايمموعشخصفينيرالحينعقيدة

المسميحبشخساشاصةالتعاليمهىلشمح1
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لYاالفصلللثقمئاءلجر

الجماعةوهذهامةالكردرجةبعهتقواهبسببلللهرفحهولقدويو
MONكنبيونيماتسمأ

ثثثتيةللحماعةيط3

جسدهàنإحقيقيةبحعيرةيقجمسدلبمالممعيحبأنظمتفعد
وكلهادةالجسدألنخياالإاليكنلبمالناسامامبهيظصكلنالذى
هاتينلدراسةبمعدفيماالفرصةلناستكعنJ6ايةعلىرديئةمادة

التىطقاتوالصوالمكاليئدالعظلكلاألمبمثابةكاتتااللتلىتينلعقي
خرجتالعقيدتننهاتينفمنالغربوقالشئفيانيممالفيةشرت

والتبنىMODALISاالنتحاليةتعماليمنمكيونماعاليم
وبولوناريوسواريوسالمسميمساحالبرلسمأوتعاليممأ

كثيرةاخرىوتعاليمالتعاليمهذهكانتولقدواتيخوسونسطعر
الربجسدجرحتالتىالقاحلحةوالسيوفالحادةالسخافيابةب

هوكنامسوسيعااباواحزوطوانفبدعاضهخالقةوحزقتهالممميحعيممو
األخيرةأيامهالسيدقصملىاجليامغالتىللكنيمممةاىالجسدهذا

1vrYيوواحدانناكمماواحدالعكونواقاتالاألرضعلى

التاليمهذهبسبببعضمابعضمايالجممنقسمةممزقةكنيمسةاصبح
البحمثاا3هفيشرحمالسنحاللتى

يسوعالمسيحفياألولىفحيسةIJالرسلىعقيدة

بتعاليمالخاصةالنقطةهذهعندكثيرانفالسوفأننومع
yنالممسيعيسوعربنابشخصيختصفيعااألولىوالىبمنيسةالرسل
الضرررىصانهإالآخركتاببلىمعالجتهفيعحتاجالموخوعهذا
األوالوالكنيمسةالرسلمفمومعلىسريعةعاجلةخظرةنلقىان

هذالدراسةنتعرضكدماوهلةأولهنئفسهيطرحالذىوالعسؤال

3A
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ألذل10للغصلالفقثلجز

يسوعشخصفياألولىوللكنيسةالرسالعقيدةهىماهوالموخوح
الممسيح

كثيرفمعهللذىبالمعنأالمسميحبممعيانيةيؤمنينالرسلكانءال
يؤخونالرسلكانهلىIاألمواتمنقيامتهقبلتعميذواداليصمن

الرومانقبضةهنلليصدىالشعبلخعصوارساليتهببخوعبعسيانية
6بالناصستحكبملطيةئيوقرحولةوتأسيسةانقوواسترداد

معامريمميثعاركونكانواالعالصذانالثانيءالجزفيرايعالقد
األمانأواألحكلهذهانبلالمسيانمةواألمافياألحالممكئيىفي

كافتcالفترةماللà9اليصمنكثيعليتسيطوكانتالتىاملسعيانية

لقائممفيحتىافيملدرجةيذالتانواiقلوبفيوتعمقتتأصعلتقد
يدلفانماءثمأعلىدلبنالذىللسؤالهذأيسألونهحيدامعلألخير
همIlمامماالعميقواقتناعممإلسرافيلالملدردبغكرةمتممعكعلي

ىافيلإلسايملمااقردالوقتهذاAiياربقائلينهعألوهةالمجتمعين

eاعi

القدسللروحهوالموضوعافيذالتضصمغيرأنذىولكز
انقصالهبعد5لتوهرسدامعلمايكينلكىصرعيبهوضدالذىنفسعه
13أل66أNiV4IM0ctiيو5ا10qمتعنم

ذنلتومقابلتهاألمواتصالمععيخقياورةانفيهثمعدالمعاو17
أن5اخممومنظيراومحسونمماطموساخعمرشارباكالحيا
يردالLقوبرهائاكانتاألمواتصقيامئهركتalكنفاامممممحو

الموتعلىحتىالمطلقالمسيحسلطانعلىترفضالناحنتهةوحجة
والكثيرالكثيرغيرتالموتمنالقيامةحادثةالعظيمةالحادثةهذهبن

ومضيوبامحاكمايصوعبعيونممراواالذيئالتالصذمفصممنجدا
وهميدجقبرفيوهوخؤعاالصليبعلىومماتامصلوباثموممانا
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الاأليلغحلللنقعأللجزض

لقداألمواتيننمنخاماالمسيعنغععقراواالذينايضاابسم01
لتفيقحقيقةانيافيعنيفةكيربافيةمةصظدنةالهصكانت

هزتكصاعقةكانتالحقيقةهذهوألنملىالبثموالتفكيراالدرالى

هذاسأوهاقبعدخيدالطلعبهفقدهموافكابىصذالتامعتقدات
الملدتردالوثتهذافيهلصعودهتبلاألخيرةاللحظةفيللسؤال

هنقوةينالواانإلىرشليمأيفييمكثوابأن6يعممراميلبلى
هءالعال

اضطرابالةفيوالقيامةالموتحادثةبحداتباعهالمسيعويرى

يقولذوعنواالنتصاربلوالغبطةبالغوحممزوجفىوانزعانج
العليةبلييذهبوابأنيوحألممبهوكأنىرشليماتتركوااللم
واحدةبنفسيواظبونكانواكلءهؤالهفيمايقيمينكلنواللتى

اiأبخوتهومحيسوعامومريمءالغسامعوالظلبةالصالةعلى
yt

يومأاىأيامعثمرةالعليةهذهفييسوحاتباحمتنمةلقد
الرسالانفيهشدالومماالقعسالروححلوليوبمبليالصعود

الصالةفىطويلةاتاأوةيقضينكلنواالعليةفيمعممكنثواالذيني
نهايةوفيحياتهءاننعاiالمسيدبهوعلمنطقفيماالافتأوالتأطا
حلةالعليةفيالعميتىطاوالموالصالةالخلوةفترةالغترةهذه

يحدثأقعاربbوهناءوالنساالرجالءالعلىالقدسالروح

LJgفوسلوكمومضقداتمالرسلحياةفيوالجذرىالكلىالتغير
والنتممجاعةبااليمالطمالهمقدالقدس

لثمعجاعةبملثعم

امابمبطرسسلودفيسيطالالذىالمشاسحالفرقظنوهنا

38210
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Tiولللقعلالحالثءلجر

خيالقعسح1باامتحهقبلسيدهانكرLعنديةجنه
vبم1اعظةءبالقايكتفىالفموبالروحاخالمهبعدءوموق

الممسيححياةعنالمعةشملدةصماأيضاءالربزسايعظلجاالثعععب
رجللكايوهبانوطلبتمالبارالقدوسانكرتمانتمولكنعميده
شصدونحناألمواتمنالةاعامالذىقعالتموهالحياةرنيسقاعكل

النتكبماناليعننانحنألنناrt5لذل
fYrح05cءوسمعناراينابما

فياألصهذابصهفيبطرسسجاعةفقطليسالمححظ5وهنا

ىالعخطابهمنواضحوهذابالمصيعالخاصضصمهتفيبرايضا
55للكلماتهذهوخامةالغممسينيوالمؤلفةاال3فعلىالقاه

صلبمعوهالذىهذايمموعجعلاللهانبمصرانيلبيتجميعيقينالمجم
نطئللذىاالععنان2Ttwi5اعومسيحارباانضم

القحسالروحوحلولالقيامةاختباراىاالختبارهذاقبلبطرممىبه
17امتمالحميقمناهبطرسيدرلىاقدوناآلبهنبوحىنك

يقكلمسمعهماعنالسيديفتصدابنفسهبطرسفانعينهببالمهولمذا
االعمزلفهذابعدلبطزسالربقالولذللوموتهرصلبهمهص

ماديةجسعيةبطريقةبطرسفممهالذىأللهمنءجاالذىالعظيم
شيطانياغهلذباللهالبناإلسراميليمالمفصبحسبلنةخا

Aا6Yخى

وانهالسيدبهوعدالذىالقدسالروححلانوبعداآلقولكن
االعلنابمذاالقعسالروحبارشادبطرسينطقءثمماكلصعيعلممم
ينطئأنبطرسيستطعولميحوصمربهويسعوعانللعظيم
وكعاوقيادتهالقدسالربرحبارسادإالوادرالىفماشكيبإعالن
بالروحإالربيسوعيقولانيقدراحدوليممىبولسالرسواليقول
y3كوIالقثس

Me
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األJ3للفصلالئالثءلجر

بخصوصيهالرسلضيدةفيالكلىالشاملالتغييرنعحظوهنا

الروحالقدسالروحعملبغغلالتغيرهذادثولقديلمعيح
التأملفرصةوبعدالقيامةفبعدهتدصبالسيدبهوعدالذىالقدس
التغييرهذانرىإقحسابالروحءاالخالوبعدالعلبةختوالصالة

األمواتهنالمقامفالمسببحيعموعلشخصالرسلمضصفيالجرى
سينقذوالذىىاليصàالمفيومبحسبالمنتظرالمسيابعديصبعبم

يؤسمىكىl1واالستعباستعمارjاالمذلنضاإلسرائيلىصعبالثويخلص

بحدعيونممفياآلناصبحاناصرىايعموعإنبلفيوقرنطيةدولة
مللفصوفاديامخلصاوصمعيحارباإقدساالروححلولوبعدإقيامةا
الملدهذاولكنحدودبالوسلطانهءضاانقبالوطكه4الملوطلبل

هومنعلىالرسلويتخاصميتصارعبأنإذاداعىفالروحىطكهو
يمينهعنسيخينالذىهومن3هالهاملكوتفياألولطنسبالذى

انوبعداألمواتمنالمقامالربالرممملقابلانفبحديسارهعناو
تعيرتالقدسبالروحاممكلواانوبعدالعليةفيايامةقضوا
لالنحلعقاداستبلىعالاالقمفبميسوعثمخصفيتمموعقينظرتيم

لجهكثيرونفممهوكمااألمر0بادىقفمعوهكمابيسوعليسوانننثممير
الرسلبهواعترفاقرهقدماهذاالخحاليامنالمخلصبيسوعالتبثمير

واضحاألهروهذاالحىاللهابنهوالمسيحهوالناصرعهويدان
الرسولبولسرسائلوفيعامةبصفةالجيدالعيفيالوضوح

هخاصةبصفة

J341بولمىرسائلالمسيع

اولهأنيظنماوعلىءرسامكهينمنأولهوالرسولنسبإن

كتبترسالةوآخررنثوسكيرسللةهYسنةحوالىفيكعنترسالة

همبlw6و66سنةحوالىفي

rAi
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االلللفحلالصافعثءلجز

لنايقدممعظممولكنعاماليمتغلىتحتوىالرسافلهذهو
بعلممىانلرفييجدالمعجتوالدارسالمسيععنثالعظبعض

األيمانقوانإفيالبعبارةونقصدااليمانبقوانننسميهانيعنناما

االيمانيلخصانهابحاولJالرسوانيظنالتىثلعباراتاوالجمل

كدألجملوهذهالعباراتكمذهاآلولىالخنيسةاستعملتولقدالمعميحى

والرسرنه5العمادلاللبنويالمسمحيةبلىينضمهنكانواللينتبولما

ريقاحدوليممنجماااليمانصيغمنكبيراداعفاتركبولسى
لناؤلكنtr3القحسبالروحإالربحيسييقولأن
يعموعواحدربلهونحنءاألشياجميعصهالذىاألبواثإله

ربنانحمةA6كو1بهونحنءايشسياجميعفيالذىالمممميح
آمفىجميعكممعالقحسالروحوثركةاللهومحبةالمسيحيبموع

انبقلبدوآمنتيسوعبالرببغمكاغرفتبنألنداwtك2
ويكنغاouروصة55خلصعتاألمواتشاقامه11

ىتالااليمانقلنينبولممىوضعاالتىالقوانقهذهأشنضيفان
ابنهؤالمسيحيسوعاناؤمناناوقالفأجاباألعمالمسفريغكره

8fic2c3cC11فAtrvأالها

يلخضنكىاخرىوجماراتالحباراتفيسبولالرسولنطقالقد

الصاراتهذهاألوليالكغيسةولستعملت4المسيحىماناالمحتوتبهـا

أنثللكنيسةؤاالفضمامللعمادحاللبكلنجيوكانابئليعشUكقوافبن
هالربالمسالعهوالناصرىيسوعنبخهكاعؤافأاذتإثاهذهيرلحد

التعاليممناخرىمجموعةعلىتحتوبولنمىالرشلورسانل

هوالمعبميعبأنيعتقدفصميعبالممهلمتصط10

كلبكرالمنظفرغيزاللهصيرةفوإلذىاللهرةا
المسيحيرللفخيرمiUةن1000ا
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اإللالفحلللثالثءلجز

صيرةالمسيحبئالغرقكبروما13مما4كوخليضة

والعارالصلعبهوتالموتحتىyبااطاعالذىالطاهرةالنقيةالله
وابتعادهبعصيانهالصورةهدهفثموهاللهصورةعلىخلقالذىوآم

oS9t51321روصة4كو

ilحكيقةعلىبرلعمثاالرسولشددولقدللوجودلمعميق2

هويكنلمفلسطنفىالناصرىيسوحرظصإنللوجودارلىالمسيح
كين11ماقوكلهوجودكاiقبلحوجودهوبلالمصيحوجودبداية
يرىهأاألرضعليوماالسمواتفىماالكلخلقهيهخإفولهوجدب

فىأل9ااف86كو9ء1519اكولوحمأوهأاليرى

25Nيقولعندمايوحنابنجيلحعبولسالربعموليتفقوهنا
فيكانهذااللهالكلمةوكاناللهغدكانوالكلمالكلمةكانءالبدفي

العبرانينإالILالروكاتعبها1يوهاللهعندءللعد

ءثمىاوارناجعلهالذىابنهفياألخيرةاأليامهخهفيكلضايقول
24اعبلمنايفاعلىبهàçال

اللقباهاممعتعمالبنSSUfO3السيد3

لوصعغهاوهاثععخصيةبهليصفواالهاينييناستعملهفقد6جداقديم

لكهاليونانيةباللغةالناحقعناليموداستعطهوكذلدءالمشملطاالعه

عندمااالصطالحففساستخحصواالرسلانكمااللهاسميترجموا
يمموعارباسيادةبهيصغوالكىالمسيحيمموعصيتكلمينكانوا
A624rوكا159رو3تY1كو1ءطهالكونعلى

615تعمب1ت3

يدسلقباعطىكحمابولسالرسولهفإنيظنحاوعلى

osالسيدالرومانىراطاالصرصيرةكانتللممععيع
الرومانعبدفلقدذتفيحاخرةافاألطرالمتراصةاحليريةاالمبعال
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األوليلغحلللئالثءفجز

هذايستخدمبولسوالوسولشدلقبلممواعطواحآلمةاباطرتمم
للمسيحكاسيداالصطال

kfسصةممعااخرىسيادةكلشالممميحسيادةيميزنه
فعنحماأل65نيموااألربابربإلملوكطككألن4وارتفعت

KYRIOSالسيدجممةينطقوناألولىالكنيسةاعضاكان

آىليماخرىةاشاداتةكلعليلممسيحةسيندةإعنبمأيقصدونكانوا
للقامىاالضطمادنشأالسببولهذاانفسمماألباطرةسيادةعلى

انقياصرةبلىلالباطوةادةاليمتقارفضوالذينالمسميحينضدالمؤلم
انصيحىكلعألكانالقيللعبادةبينالتمييزيمتطيعوالمالروهان
يكنهكلنللذىاالحتراموبنوحدهالمسيعيسوعربههلسييقدمما

مadفياقبالللعسيديرىكانالمسيحىفانملحكاممسيحىكل
للسيدهوألتوحدهوللمسيحلنمسيعتمنعانيجبألترالمميادة
فىاستعملقدالسيدلقبكانفإنكلهكينعلييسيطوالذى

يجيهالتىالمسيحسيادةيفىويعيزيغرقلكىاألولىعيحيةاإكعيسةا
عىللداللةايضأاهممتعلىفإنهةاألخرىياداتالمكلفوتنضان

بهيعبرلكىاألصطالحهفايستخدمبولسفإنولمذاالمممحيحالهوت
سSمعظيمالجسدفيظصللذىاللهبأنهالمسيعقضيدتهكه

ihاإليرسالتهوفي36تيصaالجممدقظصالنالتقوى

هوللذىالمسيعشالعمقغايةفيوتعليماجمياللحنابخاميقفيلبى
اللهرفعهلذلدعبدهصميرةآخذانفسهاخلىاللهصيرةنفسه

وللزسوألiy5ههاسمكلفيقatiol16وايضا
موجودفالمصيعوبعدهالتجسدقبلالمصيعحالتىGاثهذهقيصف
قcاللههوكلنالمناصرىيصوعيكينانفقبلالتجسدعمليةقبل
للكلمةساللوشدوجوالمسيحوجوداناىاكنمةاكلنءالبد
Sقداألخيرمذاففىالفاحرىعمعمعبىلوجودسانجقاكانيك
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األةلالفصنلانثانفءلجر

الناصرىسوعيبأنالبعضيظنكماالعكسوليسالإلهوتءهلحل
فإن5إليائأصعبحوالعظمةالكرامةحرجةبلىتقواهملريقصمعارقد
اليعنىهذافإنامعممكلفوقاسمااعطاهيغولبولسالرسولكان
درجةبلىرفعهاوقبلمنلهيكنلماسماياهطياالمسعيعرفعاللهبأن
الدرجةإلىيعيدهاالسمهغاامهاعطفىبلسابقااليماوصلقديكنلم

عالنيةاواجياريعلناللهنأصvبعبارةأوذلكقبلعنياكانيلتى

خفياكانلذىااللهcCSIاللوغوسلألنفممعههوالناحعرىيسوحان
بهمعروفايمعترفااآلنواصعبعالنامىهنهعروفوغيرالجسدق

بسيادتهلسانكليعموفولنركبةكللهتسجدأنيجبإذىاكللسيد
الكونيةالمطيتة

للتىغيررسائلهفىاخرىالقاباللمسيحاعطىبولعمىوللرخحول
لهفيعطىالسيد8والوجودوالسابقاللهصعورةخلأغن9ذكرناها
كالyاكو3اافNo6رولللهابنلقبايغا

نحنونسبتنااللهكابنالممعميعانتسابفيكبيرشاسعوالفرق4
انبنععتهخحواوفاكمخلصالمسيحتبلوايناللفإنكانجالله

ويحبممهد0اومعيعغاملكمامعمميتحاملاللهنcçfiufiللهIJأيصيروا
لمخحتالتىاالعنويةودرجةالقحيهذاانعلىدهويحبكما
فقخعالفللهالممسيعبنويةاماللجوهرفيللهشاركنتجعلال

لهشريدفموبالطبيعةاللهإبنهوالممعميحفإنخاعنصلهاالختا
ءالجوهرفيالطبيحةفي

األخيزآدمخلللمسيعاخرىالقاباالرسولبولمبىاعفيولقد
منصارىالحىo0Ji6yYا1Soثانيواالنسان

الغمىالفادىالمفلصاارواوددنسل

لنايقحمفمواخوىألقابألئنمعيدهيعالعبرانيقرعالةوكاتب
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األلللغصلالثالثءلجز

ءبياايضاوهوءثمىلكلوكالوارلثابيهيمفىعنالمجالسالمسيح
fاعباحدرقهبكلمةءسيااكلوحاملجوهرهورعممجده

خهكلتبطكئنراثمعدولقد3ابالعالمينعملايضابهوالذى

31755156بكفةرئيمعىهوالمممعيحانعفىللرسالة
20yA1

وكصهرةاآلبيمنصاجالسكاالمصيحلنايقدمتبtsiiآنومع
ينساناايصالنايتدمهفإتجوهرهمرسماآلبمجدءوباةملةالالله
بخوتهيفععبهأنينبغىثممنويتجربيتألمبنسانكأىومجرباخألما
انيقدرمجرباتالمقدهوهاألنهرحيمايكينلكيشىكلفي

كانرميعلناليسنز2WAعبالمجربنيعنن

خطيةبالمثلناءشىكلقمجرببللضعفاتنايرئىأنقادرغي

عصوثممديدبحراخقدمبذجسدهمايj1الذى415إب
ثجلصوسعلهالموتمنيخلصهانللقادروتضمرعاتوطلبات

5785ببهتألممعاالطاعةتحلمابناكونهمحتقواه
المسيعتفاصكلوحريحةواضحةصيرةلناتعطىاألياتهذه
ونمربوكلفلسطنفيوعاثمىءالعذرامريمولدصنذىتألناسوت

بالمثلناءشىكلفيuمجروعطشوجاعوقألمولمعاتيقهونام
فىيسوعبأنتعنىخانانميكلفيمجربعبارةبنCخعلية
وشكلطنوعماكانمصاالتجاربلكلخلفامعرضاكاناألرخعيةحملته
حصلابتيالنحردبىبلالتجربةضيهاببلىعيرتالخطيةبالطمة

قعليهتمجمابهتحيطنتالتىالتجاربكلمنبالركمعليمايسوع
للعجاربضوعاصرىالنايمععوعكانلقدحياتهلحظاتمقلحظةكل
انسعانكأىولوجهالبيالطبيعىتكوينهفيكانألن4خر7ينصاقكأى
يكونانiالسببكانماءأشينقحنهلمالبيولوجيتكوينهوفيآخر

التىاخذهاللبثصريةلطبعحةنىرخL1جبارt6وخطةباليشوع
38
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كاألللفصلللثالمةلجز

ضبعضومجردةالبنعريةتطبائحكلشحخمالفةطبيعةتكنلميسوع
ارتكلببعىناالتهدغعوالتيهاناندكلبمايتمتعالتىوالميولالغرامز
خطيةبالالمسيحكانالسببلمذاوانهاللهعنواالبتعادالخظية
سالمسيعاخذهاإلتىالبشريةالطبيعةبنبلالدوأفعللخطيةلغياب
بعحهبلالمسقوطقبلليممىم3طبيحةوهىبنمععانطبيعةنغس
53روراألخمدTواألولآمبئللشاسعأفرقهإيظصوخا
21q

بيايتمتعكانالتىةاذهدياالهتيازاتمنبالرغمسقطفاألوق
قجارب11انواععلىانقحرفقدالمسيعاألخيرأجمماهاادم

مموالالمسيعكانفانفيهالسقوطبعدآثمطبععةوجودمنبالرعم
بلىالزمسالةوكاتب86يوخطيةعلىيبكمنىخكمص

الترجعالخطيةصيصوععصمةفإنخطيةبالمولهبرانعلىل
تكومنهفينقصالىاوارتكابابلىتدفحهكانتلفتىالعواملجماببلى

علىلجهالطبيحىىااهلسببباهجربايكنفلماالبيولوجأ
الطبيعيمةالنواميسفإناوليذاكامالطبيعياتكوينامكوناكانالعخس

انساناىفيموجودةهيكمافيهموجودةكلنتاطبيعيةاالولنرأو

نقصاوعضوىعاملبلىذنترجحالالخطيةعلىنحرتهفإرآخر
يسيطرخانوالدىالجسدهذاكانdالذانحقيقةبلىبلطبيعى

أليخظىانللهيمكنوالنغسهاللهلللوغوسهوهiويقهعافي

جسدشبهقءجاقدفالمسيحنغسهضداللهنأفاقياليعن
هجمuاAJrرالجعمدقللخطيةدانخطيةوألجالللخطية
عنةجسديخعالففيالمممعيعءجافلومعقلمافيمماوالخطعةظى

ولكنهجنسناكريباصألصبعطبيعتناصتخعالغططبيعةوئاجسادنا
وبيننابيغهواالختحمثلناءثمعهكلحجرباقكلنذلدمنالعكعمىعلى

فىيممعللغانإالللطبيحةنفسفيمعنالشتراكههابالرهانهو
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فياألللفحلالنإثءلجر

فانحننفثعلماجسدهايامiعكلفقدفيهنسلدالذىالطرتنغس
هيوصابعملهنحنمانقومقطيععللماتكمايوفيلهعع

يوحنامضفيالمسي

كدهذابحثنافينقضأنالمستحيلمنيكنلبمبنالصعبمننمه

ومتنمععبlسlوالموضوعألنعميقةوافيةدراسةندراستمانقطةكل
المسيحلشخصبولسلمفمومراستناLفيفعلناكماهناسنكقفىولذللم
الموعوساميهللميوحناضموملناتوضحالتىالياهةالنقاةببعض

األول1نVإالمسيحتعاليميماشفييتفقانوبولسيوحنابن
منبهقاموماعملهعلىيركرالثانىبينماالممعميعشخصعلييركر
عملماذامرساثلهفيمعالجتهبولسيريدالذىفانسؤالاجلنا

لىسقعلعايجاوبانرسائلةبنجيلهفيحاولفقديوحناوأماالمسيح
المسيهوص

ينجيلهيوحتايبداأالمممميعهوصالمعؤالهذاعلهولالجابة
dlالكلمةوكلناللهعندكانوالكلمةالكلمةكانالبدفياقولبا

للكلمةانيوحنايبينالعميقةالدسمةالمقعمةبخه5اايو

بدايةكلبحايةهوبللبدايتهايةبالازلئكائنهوالموكوسااو

اللهنفسههوألتc4Jllلؤجودهعادلةهىبحايةالليستالىوالبداية

بعدفيماظمرتالتىالمرطقاتكليوحناالرسوديدحضاتالكلههبث

المسيعانعلمتالتىطكاتاالصوهىحينمافيعنماسنتظموالتى
يوجدكلنبأتقولالتىطقاتالصاونمايةولهبدايةلهبثعرىكانن

ءفيهموجودااللوغويكنلمماوقت

وهدااللوكوسهـاوالكلمةاالصطالحيوحغاويستحمل
فيمللبالسيترددللجديدللعهدفيمرألوليخكرإلذىاالحمطالح

VIM
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اإلJiللفصلدلعاابخءلجز

بنالمشجيةالعقامدكتعهصفحاتبكدفعمأوسيمألبيحيةالمافجامح
قأخمعنىطياتهفييحلىاليكودىالمفيوم3لوكودزحاالصطال

هولليهودبابخمعمبةفاالوغوسأل6العستالفظمافيمانتحطهمما

مزنهرفكانرتليكناللهخال1Ir6مسالخكنخالقوة

اماللهحكمةايضاهوكاالظمةهذاأنكما6V130لبمم
8yyةé

هلههلوغوبعىالاالصطالحهذااستححممنواوق
هيراقنيطوسانباركلىوليميقولكماإلغريبوهنهيرلقليطوص

الميالدقبلالسادسقين11فىاالصطالءهذااستخجمشذىابيونانا
51otكالعاشاايضااستخدمالذىالرسولويوحغامقLقهع
بأنالقائدأالمبعلىفلسفتهسهيراقليطوسسأولقد5أفعسميغةم

هخاينوالذجارنصهرقنناالستحماميمكناليقحيرءكإلثمثأ

تقعوألاللهعقلهويرهوسحركاتهيوجهعليهويعسيطرالمتالكون
اندوقللكونىالصعيداوىالفربالصععيدماكهن11جمتاقحاحثة
يؤهلالذىفصالحادثةهذهثبحطقالعلعلهوصاموايكون

عنىادشساقيساعدوالذىالشرتجنعبهـالخيرلعملايضتناالنمم

كيف1ف

كأعرففياألصطالخهذادنكعممlyىراليمودىفيلودرسولقث
ءثميأتمدمهواللوعوسبأنيحتقذهوiوإلعيوفاندانيمن

طريقهشالذىاللهنكرفوبلالعالمخلقبهالذىهاإنهبلىالعانم
وبيدهالكونهذاربانهؤاللةينفالوقذالغالماIll4mمحكم

الكونخاكلويحيريحرلىطريقهشالذىكالدفةلمانلوكومعى

هؤالملوإلقوةالعغكيرعلىاالتسانيدفحئالمحهوخالدوشس
العالموللهبنالوسيطtiicJوأالدزالفممعلىإالنسانيساعدالذى
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الول10للئلثللفلجزفي

ولقدءألههاللهامايمتجلسبأنللنفومىيسمحالذكلةالكاهئهو
يقودالدىالخحةلللهقوةهولوغوسمةإلبأنالرواقيعنءجمدا

هنظامهويحعظكلهانكينعنيوشيطر

صرهفيالمنتنمرةاألفكارهذهيعرفكانيوحناانيظمرماوعلى

معروفااصطالحايوحنايستعطاالبععببلهذاربمااننممبسمدمنتهوفي

اللهابنتجسدبهنعرعيلكياللؤغوسوهوللوتتطذبدفيراومتن
كالمسيالليوفانالمسيحالرممعوليقدمانمامفضوالمقوليكنفلم

اليونانعندصروفةغرا1Kالمسياكلمة9نcالمنتظو

ايمامالقولالعونانيفىوخاصةرتهمحايخاطببيوحناوكأش

ساللوشوقلممفتراساتممLقيبحثونععفتكمفالبنالحوم
المملعمالعمآتاناوهامليوماذايوجدواينهومنيعرفوالكى
انواريدثممخصياهعهتقاجملتبلاعرفهألنىالحقيقىالبوضكوسبئ

فاثسفقكميحلمئالاللوعوسبن1vlçyY1حأبلياممه
يلىءجاقلهاالختالفالبشرويختلخاعنكممحنالبحدشقبععمدبأنه
حبعمعداصاروالكلمةخلنابنساناصمعربللحنابالغوسكنضناأبى

باللوكوالخاصاليونانيمالمثعلىجديدةفكرةيوحنايدخلوهنا
ءجسداصارممهنفاللهاللهعظاهـ1جعممدصارسشوصااناعنى
مستحيالبلغريياامراكانجسدايصرلللوغوساناىاألهروهذا

هلليونانبالغسية

باستحمالهاليونانىالمفصمعلىجديدةفكرةادخلقديوحناكانفإن
هرطقةمعالجةايضاأرادفإنهالممميحعلىيطبقلكىلوغوسكلمة
بأنتنادىالتىالغنوسيةطقةالصوهيالمسيحيةإنجعقيدةتمدثكلنت

Oموفيااثصحاحياركلىلوليميوحنلانجيلبعزتفلنظر

ي

http://www.ebnmaryam.com



األلالغصلةللنقعثءلجق

مادىانعالبمأنوبماونقىصالحصاففموالروحواماينمةرمادال
ذلدعلىءوبناثمراتحتبوالتىالمادةيخلقانيعنغالصالحوللله
فلقدالصالحاللهعدوjo9ردىلخربلهخلقهقدüçzالعالمفإن

الرسولدئممعينهللسببولمذاالمسيحتجسدحقيقةالقوسيينرفض
صارالمسيحانعلىايضارسانلهفيبلهفحسبانجيلهفيليعمىيوحنا

كلنهماءثحألهمكنوبغيرهكانبهءشيكلانبلوينظريلمتجسدا
نغسهاللهبلp6ربلهليسالحالمهذاحنلبئيلدىفإن1يو
بنساناصارجسداصاراللهغلاللوغوسانذلدكنرلجا

هحينهفيالغنوسينجماعةشللتكلمالفرصةلناستكين4ايةوغى

العاملاللهكعقلكاللوغوسالمسيعلناقحميوحناكانوبن
اآلعبينالقاعمةالوحدةعلىثنيرايشحدفإنهالكينوانتقمالمحرلى
لفيهواالباآلبفيأفإالاآلبغيراألبنهانفمعإدئنبن
أل148Aيوأاآلبراىفقديسوحراىوص4هولعما

1YcYàAhts130211vçfYالغصوالهدهفي

الوحدةوهذهباالبناآلبتربحاالتىالوحدةعلىكتثرايوحنأثمدد

تربطالتىةالوصصخعالفينياهـنعرفياالتىاتالوصلفيتخعالفه

Yبلالعائلةافرادتربطالتىالوحدةشوتخعالفهمعاالمتحفنةألمم
نفسفياالبناوباألبنةاآلسمهباألبناآلبوحدةسكنايضاتخملظ
هذهمنواحتنواعمقاقوىاألبنباللهاآلباللهوحدةقc4للعائلة

واحدواالتهواتلدرجةوعميقةقومةالوحدةهذهانبذالوحدات
وحدةليستواالبناآلبوحدةبنتمامااآلبراىمقدرآهومن

ïهريةجبلبيةcاآلبجوهرهوصاالبنألن

نيزفمولالبنأيضايدةعااقاباحنليللرسوألهاولقد

عندها3ألمأنورليكنالقحيمالعيفيقالفالذىلملعالم

t
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لوYاالغصىللثمثثءلجز

4كلالمالينيرلكيحقيقىكنيرابغهارسلامزمانءملءجا

7يوأsg10ه090181Y9يوأ

ثبمالحياةوواهبالحعاةفيوبالحياةايضادعاهثم
لهالضوالبراعيوالبابالعالمخطايايحملالذىاللهحمل
وللقيامةوالحقوالحياةهـريقا1و

لخامةلغراو

للالهوتىبيوحنايوحناالالهوتيننمنهنكثبحقلقبلقد

كالمهفيقطيملىلمانهكيىالمسيعالهوتعنكثيراتكلمألنه
ادسولدفعالذىبأننقولانيمكننابلنلسوتهالمممميحالهوتعن
عقيدةيتمددكلنالذىالخظرهوورسأئلهينجيلهيكننبانبلى

اوجوسىاللدمبةلكىبنجيلهكتبقدكانفإنالمععيحناسوت
الحقيقياللوغوسيجدكانالذىاليونانىالعالمبلىاللوغوس

معالجةهوممائلالراواالنجيلءسوالكناباتهاألساسىالغرضفإن
ابخعمسيةبدعهومنماقتاذللفيتظصبعأتالتيحلقالصةمعض

GNOSEاألرضعلىالمسيمعرظصبأنادتنالتىالعارفناى

أجسالناسيبدوكانالذىوالجسدحقيقياظمورايكنلمالجعصفي
جعسدايلخذاللوشسانالمممعتحيلصانهبذcخياالإاليكنلم
بطةيلتصقاللونجوسانوكيفشرالمادةألنالماديةاجسادنامثلياما
فعندهاولذلدالنجسةالخاطنةةuبايلتصقانمناطصنهشرأهو
6واقعيةحقيقةظمور11هذايكنلماالنسانمظصقاألرضلحهظص

حقيقة3بنسانهيثةفيالمطرظصيشبهالحالةهذهفيفظصره
بنممماندرةمفيمحهوبلهبإنسانليسYصل

ونظرياتيمالضوشينمعتقدكلكلنتعرضانيمكنتاوال

ثه5
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حىاالفصللمثفعثءلجؤ

نملنفالصالوحيدالسبيلوانماالموفةبخصبوهىالىغدةالنرملة
تةالصنمغمملكهولكن5الشروجمهإخيراوبلهوإلشرالخنظوعة
ءتعاليممععنثمعيناخكزانعلينايحببيوحنايسالقيحاربكلنالته

معشةافض

عقيدةثمرحفينبداانتبلالمسيحفيالضومعمينراىهوما
هممننعحرفانبنايجدرالمعمعيحفيراواوماذاالشوعمعين

2جينلضوا

المعرفةوتعغىيونانيةكلعةهىللخوسيةأوكنوسظمةبن

تعريفالصعبوصاإللميةأوالروحيةرعاألميةللخاحلوماو
حوضافيانتشرتالتىالجماعةهذهنظرياتلوشرحوتمديد
نرعمواللذيننمسبةمخعالفةعديدةءبأسماودعيتالمتوسطاألجمضالبحر

وبليحينوسفالنتيوسوسرنت89Yاعسعمينمنلقيادتما
عنمناتالتهوالمصادرالغواوفيغوسئينيوسوروتراتس

واميفانوصعوليتوسىوهعوبريناوسيوستينوسخلكنيرةيعةاحماهذه

يمكننافالالغنوممعيةصتتغدثالتىلمصادراصشتكنمأنناوبما
لقدالخوسيةبكقعبازاخرةضمخمةععةالعظيمسافمهاافممل3ن

هعربمميريةفيخمادىتججمفيMeسنةفيمعافاكنهداححث
ولضدمخطوطاolعلىالضقسيةالمكتبةهذهوتحتوى5العربيه

إنجيلوضمابةاهذهمنمخطؤطات6منكثزاآلنحقىقرجم
تيباولةبعضفيمبعمنولنجعيلىاقيامةواتوماوبنجيللحقيقةا

هعناوينقحملىالالتىاألخر

واحدءثميق4قنممقرانماإالاطهصعدةتشلىالضوسعةانوهح
المعرهةءغبيذاالاللمطريقشتأتىالمعرفةوهذهالمبوفةوهو
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اإلوالغحلالفالثءلجز

وماواصعلنامصدرناهوومانحنمنوفمادراكبلىصولالبنعمتطيع
بىصنولالنستطيعايضماالمعرفةوبمذهةاليمانسعىالتىالغايةهى

تعاليفيتحلفالمعرفةبالمادةابطإترالتيالحصيةءاألشياصالحالص

الاالنسانفإنبولسالرسيلتماليمفيااليمانمحلإلغنوسين
شبلالمسيحفيلالنساناللهيضحهالذىااليمانحلريقمكنيخلص
فالالحقيقىالطريقبىوترثمعدنتيرالتهالمعرفةالمعرفةطريق

طريقعنباJاألعماحلريقوالصااليمانلريمقصخحص

فةوالمالحقيقةيطدبأئهالتوسىويدعىوالتعمقوالبحثالمعرفة

هاتالميذهيععطمماانإعافهوفيطتينال

الطينيةالدينيةالفلعمعفيةاألفكارمنخليطهىسيةوالضى

الغحوشةحاولتولقدالممععيحيةوديةواليصالفارسيةاجيةواالزدو

البدليةفيكانتالتىالروحومصيراصلشرحالمتنوعالنريبلجمابض
الىالمنيرالعالمهدامنفجأةسقطتولكغماخيرسماوىعالمفي

اإللهتأنرولقدالحساسالجسدسجينةاصبحتحيثاألرض

الئمرارافوسجنالمادةعالملىالووحلعسقوطاكبيراتأفرااألعظم
المسجنهذايخلمماصلكىالمخلصارمملفقدولذلكفيهاإللية
بالمادةيتحثانيمكنهالاإللهألنبنسانهظصالمخلصهذاواتخذ

اصلمللغنلىسينارفناليعلنانالطريقةبمذهضطأعواهالمرئية
مبالقربصعدالمممةهذاعماوعنLسحاوىعالمصانمماى

هىمعصصعدللنىلمغيرةةالثصراراتامامللعابفتحفةبوبذلكاآلب
الجسدئللممعجنمنتتخلصغدماالمخلصبلىأكمابعيرها

أمهئمصهoIrبنطسيممونهنمكلويعتقت
ازدهرتماIولكاألولالقرنفيبعأتالمسيجيمةالغنوسيةبان

الساحزسيعينهيانغنوسيفىوابوالثإئىابقينظوأئتئصرت
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األولللفصللتللشلجق

ههالخصبةالغنوسيةوارضالكاقبانيسميهكماألولةطوقىللص
هعر

الغنوسيفىعقيدةبأنفيظنFASبوفيغاسواما

ماالبعضانبذبابلفيالمسبىالييودىالشعبوسماعرتا

وتعودواالبابلىالشصوسطانحعجوابابلفيمسبينكانواالمذينه

اتعاليماوخاصةبيانرتأثرواإتممومعتقدتعاليمرهممواوبعوائدهم
والنظريماتوالخيرالثصراصمنوقكوينهالعالمبأحعللمختصةة

بلالئهرولمهالخميربلهنمالكينخلقلناتصفالتهالغنوسية
واتباعانصارهغاكانولقدتحصىالكثيرةنظرياتالمتعددةاالكمة
يصدأومسيحيينبأنمميدعونمنوبنالوفنيينبينالشيعةلفه

الححرصنتسبيلعليالالمثالسبيلعلىهناونقتبس

اليناوحمعلتالتيلمالمعلوماتانكومعالغنولمىدىاليصووي
تحتيىاناةإالالمائةفيمامةاكيدةغرشخصيتهعنحياتش

الصغرىأسيافيعاثمىسنتانيظنماوعلىللحفىمنالكثنرعلي

بريناوسيسوالقالمسيحىالثانىالقرنوبدايةاألولالقرننمايةفي

بأنيذكرمبIسنةحوالىئانىإةالقينفي
يوحناالقديسيمايقيمكانالتيةالمديننفسيقطنكانمعرنت
لالستحماميوحناالقديسذهباأليامصيومفيبنهويقالللرسول

اخالفىفىموجودسنتبأنعرفوعنحمااالمةاححاحاتاâDIفي

حففزصهاتالحطاساساتانخوفاصالدخولرفضالحمامات

MParAntiqueلةعماom1ول

إلثععكaLعثأهغعك108Prancadeحلق

هنحهش

فعلللفنوسيةمشكلةلعالجالكتبمنقاممهةيغكرانباناكوا
iالقائمهلهذهيرجعانالموضونثراسةفيالقوسعيريدلذىرس
هناAالتكراداهروافال
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االلdjاmلجر

15شرهمنااللمىملعظالمستحمنراسعالوقسقط

سفتليمق

يرىثموصفكليغوقوكمالهمطلقوحدهاللهبأنيعتقدكان
والخوابءالخواتشبهوالتيالمنظمةالغيرالمادةىJخyاالناحيةمن

انالمستحيلصكانولقدعظيمةهوةوالمادةاللهبنقفصلكانت

الخالقانهبماولكننفعسهيخفضاندونالمادةهبتاللهمتصل

للتىالروحيةالكانناتمنسلسلةذاتهمناخرجفقدالعالمالت
وهذهالماوبنبينهوسيطةتكونلكيتالكمالطفيصليالعنهتتقص

نصفلكياليصدبلهكانولتدكةالمهيبمكاننات11
اللهبعدأصواألقحيالكطةالغيرالكلنناتهذهلخروهوبله

االنسانخلقالذىايضاوهوللعالبمتنظيمبععليةقامىالحىوهو
انوبعاافعبمانالكلملالغيرناموسهدىاليصاإللهقاعد4و

بعسيااالنعسانوعدفقدكلملكيركانامربالذىالناموسهذا

فقدذللوألجل5كامألايضانفسههويكنلمالمسياأانعلى
للذيناألوانلالمحطكةواحداصالعالمبالالسامياللهارسه
ممولثدالعمادلحظةفيبيسوعالمهذااتحدولقد5اوالخهخرجوا
ايضعا4لاعطىكعاخهخرجالذىاآلببسريسوعلالممكاوحي

بماهيخلصوالكيالناسيعلنماحتىالحقيقيةوالمعرفةالخاملالناموس

هسرنتنظرية5

الشوسينمدهبةتثعرحوعديدةكثيرةاخرىنظرياتوتوجد

كهتتكلمالتىالصظرياتهوالبحثهذافيييفاوالذىوعقيدتمم
وانالشروبلهللخربلهورجودوالثصرللخيروجوداى4أالزدواجي

1ممعمعث1م76ثه

للكاباففمعىمنصفحاتفغممىراجح
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Jاالالضلالفتذءانجز

سلطقيناوطكتانبوجوذوهنميقالغاببضعلمفلقدةنعرهىالماكة
ابديتنن

النورمعل10

ولقدالمغروفخيرالسامياإللهعليماويسيطريحكمماؤالت

االلهكأنجرخبلهوآخراشدرجابمغوعةاتتواإللههذامننخرجنت
االليودإلههوالعظيم

2içleaI1leàU31ةالمهمط

الخكمفيوتعاونهCإبلمشعليويسيطرالمعلهذهويحكم
ايضااندرجافمعتوغةاضعياطنامنجماعة

الغنوشقشكثيرينبأنيتضغالخكرالسابقةالنظرياتهحهوص
نانياالخيروبلهالشرإلهوجوداىاالزدواجيةأوالعلمواقد

وبلة5ثمزمادىهووبمابالمادةناقيصاالثصر03المانأنعلموا

الثعريرةالمادةالبعدصكلبحيدالسامىاإللهالخر

الخنوسيننحنجماعةنشأتإثالممممعحيةالكنإسةبليدخلولقد

كانواالتىةالمافيتهموعنكيمفلسغقبنيوفقواانحاولواالذين
المسياالمععيحالهوتوبنالشربلهصنعومنمنرايعتبرونها

اولندسبيلتعترضالتيالمشكلةركانت5األرضعلىظصىالحة

فكرةقبولصعوبةهيالغنوشةبالمتعاليميتمسكواانارادوأالذين
بالمادةدهواتحابالجسده1اتحافانكأجسادناجمسداكذالمسيغأن

سكيتينوسفالنبحدأنفيماوسغرىهوثمروخفعة

عىالفرثالنض99ثلضايهولالمجبدلمسبوئبكتلبانظر1
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ول1االغصلللثالثءجز

خظيةالمادةألنفاكأجسماماديابثصرياجنمعدايأخذلالممنيغانعلم

يفحىلمءالعغراهريمزحممنالمسميغخروبخبأنعلمانهلشرجة
للموادالنوركاختراقنJLرمقالمسيحمرورآلناوبتمارض

للخ550للثومبالمياهاالشفافة

يحنوالثمرالمادةبأنتعلمالتىالضوسيةالتحاليمهذهكإنت
ومعروفةضتثمعرةفيماتسكنابئالصافيةالنقيةالطاهرةلمالرواح

آشافيبلمقيعايوحنالرسولكانحيثسسافكنيسةفيفقطلميمى
هاخوىاماكنوفيالصغرى

مذهتعاليمببعضءإلقارنذكرانحاولنافقدالسبمبذاول
صهمالوتحاليعقيثتماعلييوحناالقديساطلعكدماالتىالطانفة
وخاصةكفرةمحنفيانتثمرتالتىالتعاليموهذهدةإحقيهذهطجما

مب140سنةحواليولدببريناوسوالقدببعمى5افسممىحينتهفي
سنتكناباتللىمباثعرةبطريقةموجهيوحنأإنجعلىبأنيعرفنا

تعبرفالقإنناحالايمةوعلىأأعرىناالعاليمودفأ
ولكمناIاممباثمرةلمصرئتهوجهايوحناإنجيلكانذامأطبالخم

انمايوحناهاكمةالئيوالرشائلاالنجيلاسلوبمن1جيدنعلم
لكننبإفقتيالمءالقارىبالغنوبععيةالعقيدةاجمةبلىفتكانت
برعيانحقيقةعلىكثيرالشددالرسولانكبيرجمدباليثحظيئحنا

GAاألةجسدمولقدعالمنابليءفيالمسعهد
الوبثمعدةبتفرازةيذكرآخركتاباىالجديدالعفييوجدالانهـ

ألالبثصريةوطبيعتهالوجودالسابؤهالكاننفذاحقيقة4انطظيعرف

1صهغللصفهأسهععةTraditionlaفكالمحع
ةمألمغلميمقوللعطععمع51م

Yة553صمعملائظركلمت

ثالممميثاالمكرتالأèT6إ

كمةت
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األالللغحعلللفقثءلجز

كانهءالبدفيالمعروفةالعبارةبيذهبنجيلهيبدأيوحنافظرسول

115أيواللهالكلمةوكاناللهعندكانوالكلمةLOGOSحةأال

انوهىةقلبهعلىغاليةحقيقةيؤكدانjالربويريدالعباردفبخه

كلانلجاوجودلكلوسابقاءبدكلقبلصكانالكلمةاللوجوس

وههاليامةالنقطةهذمنيوحناوينتقل5جدقدبهوجدها

بلهوجودلالسابقالنوغوساواللوجوعمىوجوداواالبنوجود

طوالكلمةفيقولالغنوسيننعلىالمبومنقطةهىحداهامفقمطة
اءمملواآلبحنلوحيدكمامجدأمجدهراينابيغناحلجععداصار

اللوجوسوجودعنيوحنايتكلمه1األعدادفغىوحقانعمة
يدفص14داصداهخافيوأهاءاألسياإلللسابق

الغنوسيةالعقيدةقلببلىالموجهالقاعاللسمyKاخرىحتيقة

جسدااروالكلمةيقولعندماوخاصةعليماءاوالقخلطلة

مةثمالكلمةGOSكلعتىهنائبتحلىوالرسول
بهاعبوالتىهىجسداى9إاالخيرةوهد

ءردىءشىفوبالتاليالمادةهوفالجسدالمادةعنيلشوسيون

انعقيدةالمسيحيةبلىانضمواالذينعيينالغنويقبللمالسببلمذا
وكيفهاجمممدصارالكلمةانضيدةىIأحمعألكم

يعتقدونفمولذلكشريرةبمادةبجسديتحداصلكلغوسانيمكن

كأجسادنامادياحقيقياجسدايكنلمالمسيعاخذهالذىالجمعدبأن
500الناسشبهفيصانرا5جسدهيئةاىجمعمدمظمربل
i37

بكتابةيوحناالرسولقامالغنوسىالتعليمهذاولعحض
جسدايأخذلمالممسيحيسوعانلناتثرحالتيالرسانلاإلنجيل

اخذجمارةهنبكثيرقوىجسداصاروعبارةهجسحأصاربل

حمهبلاخرعلىثوبلببمىعمليةتكنلمالتجسدععليةألن5جسدا

5tب
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YIولللفحلالثائء

طبيعةالواحدعةطبيتالشىاناوتطغيانندوجزئيكنىاتحادعملية

يخاوهغاينساناوحقافعالصارجسداصارلمسيعف5خرYا
واعتبروهالغنوسيونرفضهالذىكعطكهالجسدالمادةبأن

ديشولكى5أجسصاروالكلمةالمسيدمناءجزصارممرا

يقولمكتبالضوسينضيدةرافضاالمسيحناسوتحقيقةعلرالرسول
شاهدناهالذىبعموننارايناهالذىسمعناهالذىءالبدمنكلنالذى

ويكرر1t5ايو55الحياةكلمةجمةمنايديناولمسته

انيؤثمالمسيمعازليعةحقيقةومراتمرةهنايوحناالرسول
اوخياالجمسدهيكنولمتجسدالذىنغسههواألرلىالمسيعهذا
اليططويقهالشديحرفVمؤكدةحقيقةبلطيفأاوشبحآ

ولذللراتهوجمونممالجمممدهذالمسعتاآلكرينذالتوبيدهان
ءجاانهبيسوعيعنرفروحكلCاللهبىوحتعرفهنبمذايقيلفمو
قدافهالمممميحبيسوعيعترفالروحوكلاللهمنفيوالجععمدق
2ء4ايوالمسعهضمدروحهوموهذااللهللجممدفليسمنفيءجا

القيامةلقصةوصفهفيالمسيحجسدحقيقةعلىكثيرايشحدوالرسول
يديهاهمابىهذاقالولماالموتبعدحتىلهالتعميدوصابلة

وهاتيدىوابصرهنابليبصبعدهاتلتوماقالثمهءوجنبه
اينفىوضا2525y2Cيوجنبىفيوضعمادي

غجمسدفيفىلممسيعابأنادعتالتىالغنوسيفىتجانيمالرسول
اىبعونتعرضااخرىكتابيةونصوصالنصوصلخخذهحقيقى

يفرحنKخاكواحدبينناوسكناجسداصارالمسيحانالتباس
جسعاحنارفعالوحقاقدويتألمأألنهيمكىويعطشعيجلىمحزنو

iavr6v2rryvيو

كتبجسداافعالصارالمصمميعاناىلنحقيقةهذهيشرحولكى
ئئازلهءللعدفيكانالذىانمعلنارسائلهثبمنجيلهيوحنانلرسول
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اثؤلىللغصلالئالثءللج

نايويضموهناءبثمريتمبمفىشريكانجلبشرارضناوصاربلىءوجا
الجسدفىظيراللهالعكوىسهوعليمالقاظابولعىمعحسته

3Vتيمو

الغنوسيةضممكلةلمعالجةرسائلهبنجيلهكنبقدانرسولكانفإن

المرطقةتكنلمطقةالصهذهانإلآسياكغامسفيتنتثمعربداتالتي
اخرىتعاليمتظصبلاألولهالعصرسةكنيقظصتالتىحيدةالبى

هإالàئعاوالرسولللرسلتعاليمتخالفاألولىميمعةالىفيكفيرة
الذينسمىولقدالمسيحيااليمانةستعدكانتيبلباتاليم
يواعبةءالمسحااوالمسيعاضدادالتعاليمبفينادون

2Açq43241ايوكعبةءانبعياثغ7يو
اللهابنوافالمسيعبعسيانيةااليعانرفضواالذيننمثكذابهنلل

الذينهيوبخالرسولانكما75يو24oة2يوا
القومءهؤالحاولفقد7يوwyيالثجسدةعاتيثرفضوا

فعالءجاقداللهبأنوانكروااللهابنويسوحالتريخنىيمسوعفصل
6ه43للجسدأفي

الوقوحمنيوحناحفراخوىضالالتالكفانسفىائتثمرتولقد
ياالرسفركتبهعندماالضإلالتهذهبليالرعمعولاشارولقدفييا

كنيممحةفيصرتانتخقدهمبA95مشتىينفيماكنب

كنيسةفيائتثصرتكما75ا2رؤنقوالوين11اعمالاضبمممى
رؤودايوليمسواييودبأنمميدعينكانواالذينتعاليمسميرتا

بتحاليماعضاممابعضتمسدفقدبرغامسكنيمسةافا28

21I1v5رؤؤالنقوالونوبتعلليمبامام

طربقمابلهتجثبداتالتيإلمختبغمةالمتنوعةالتعاليممنعإتهذةا
الحممحيحألرسوبىالتعلعمنقاوةئخبكائتوالنىإيهبرلىالكغيميم

4
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الاللفصلللثلثءلجر

كللديدانوالرسلالمسيلتعاليمالمخالغةالتعاليمهذهكانتلقبما
تالمثصالغباتاتبجذوروتتغدىاألرضباطنقتختقهـهالتىالصغيرة

والصطفاتالبدعهذهانكيفهبعدفيماوسنرىتمامعاييافتقضى
Jمناثمراواشدخطراكفراخرىطقاوبدعاايضأت

هورسائلهلنجيلهيكنبانبلىيوحنايسالقدفعالذىان
المسيحيةالكعيسةلىطريقاتثعمقأتبالقيطقاتالبعفظمير

الناحيةمنممثدةكانتالكنيسةانبعدفيماسنرىفكاءاالمبتدئة

والوصولطالوثنىوالخطراليمودىللخحلرداهيئلرينبختماتديهالب

يرىاناستطاعاألولاقرنانمايةيقربمابلىعاشالذىيوحنا
االنجيلكتبفقدوثباتبشدةيقاومماوانطقاتالصهذهبعضرظ

للناهرىاالنسانيمعوعانوصعريمحةواضحةبطريقةيثصرحلكىرسائله
كانفإنءجسداصارالكلمةيدب1yاللوغوسحوالناابنهو

واصعحجسداصارجوساللوالانعلىيراكثشحدكديوخاالرسول
للغنوسينكيدةينفىانيريدوالتثيدالتثعصيداوبضخاكواحد

كيدةههاخرىعقيعدةضدويعلميحرانايضاصلضإت
للذىإالللكغابمنبالقوالءالهقضديكقبفصاإلبيوندش

المتممعكنمنجماعةانyت2يوالمسيهويسوعانيغك
نناداورثممليمكنيعسةحنخزجتقدوالعاداتالتقلعدثبالناموس

اليهوديةمنقونموانحدرالنامرسبليعالعودالمسعيحيةالكنانسفي
عفميالمىموعادةحسبتختعتوالمبنuiاالخوةيعنميناوجعلق
ينادونكلنواالذينانللبعضيعكدأ19هاعأمخلحواان
األقلةعلياوءبمااإلبيونينجماعةهمءالمبادىبخه
ءاآلراتضاربمتولقدجمعدهفيمااإلبيونينجماعةمنهـمتظصالذينهم
االسمبمذايدعىالالمذهبةهذابلقالطفالبعغقالجماعةهدهفي

اناآلمراحقيقةولكقببيونيصميمقمعبمصمهألن

tوبخ5ءفقرا5اببيوتيموجعمافقيراالعبريةفيتعنىابيين
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االباالغعملأثالملجز

Lجرلجمييريقولعلمىاومادىفقرهوهلفقرهمأنوحهوهانتساع
ءثقرااالسمابيالجعاعةهذهدعيتربماLGRك

فيبعقيحتمميختصرفيماومعذاجقمأفكارهموبساطةذكائممالةكلغع
المقتطفاتبعضإالثناباتمكةالنطكإمشحيدولالسفهالمسيحشحص
نعونوائيبيىألاإلبيونمينبنجيلتدعىوالتىالقيلةللبمعيف

الحقيمتىبىالةهوuiبلاللهمختمارهوعيمصبإنيؤقنون
Lنممعلàويوسفاهريمابنبأتويقولونذراوىالهصالدهخمينيرة
علىءوبنا5التجسدقبلالسابقاالمسيحوجودايضايرفضينكما

خلقتكماخلقبلاللههنوالالعدسالروحمنيولدنمفصلكت
فمالدرجةفيجميحاخماعظماولكنهكةالمءمرؤساكةالم

فقدولذلدالهونهينكوونولكفممالمععيعولتبنااJإيعتبرفين
كعنهعندماالجماعةهذهاالينمحيركانيوحنابأنالمفسرينبعضواى

المسععهويممعوعاقينكرألدىإالالكذابهومنانكلماتهذة
23يوا

aluilالمممميحهويمموحانناإلبيوناIاLliبناقالوامهن
ليععاويوسضمريمابنيعسوعاالهوهامريمابنيسوعاالضمعان

يكتبجمنهالصببولمذااإللهاللوجوممىالمسيحالمسيعحجمممس
هعحرهفيظمرتالتىالجماعةههتعاليممنمحرابجناالؤسول

سابقالممعيحعنينكلماالذىنفسهالرمممولاننالحظوهنا
نفصهoyô14cyAالالهوتءملهوالذىاهةإلأوجودات

الناصرىيعوعوانبينناوحلحسداصارهذاالمصيعنيعلمالذى
الكلمةكانءالبدjللمممميعموهوفلععمطلىفيعاشىإنفمريمابن

ألايؤأاللهالكفةوكماناللهعندكاوللكلعةء

حياللهـجملكلنظرح1

للكتمبنفمسفيالجماهةهذهعنحعكلمالتالكعبتثمةايضعاانظر
Mumr
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الئالىا

افىلفىنناروولىالنيفه

قمييد

يوحناالرمممولدفصاللتهالعولفعبعضرايناالعسابقملالمفي
لنعشارثمالضوشنجماعةظمهروهورسائلهبنجيلهيكمناانبلى

المذاهجوبعضاإلبيونيفىجماعةرظكغلكالكنائممىفيتعاليممم
25فيا2رؤالروياسفرفيللرسولبلعيايشنرالتأاألضرى

االخروالبعغقالرممملعصرفيبعضماظصقداليمللفهذهبن
ولذلداألولالقهننيةبلىعصرالذىيوحناالرسولسعصفيظص

عمللقاإليمعانصيدافعوانالتعاليمهذهضديكئباناستطاعفقد
هجمعداصارالكلمةاللهابنهوالمسيعيمموعبأنمعترفا

4المجداليرسولآخزابانتقالانتىقدالرسلعصرثنعلى
للغمىالشصدحةاخرىبمحابةخيعتالعلبىالثانىالقهنLIو

وييمانبشجاعةالوسلحفلهكماالمشعلصيحملهن
ههالرسلمحلطحلتالته01ااYعبالشمودوسحابة

ءاآلباUهؤالحاولولقدلألوألالقرونفيعلشواالذينءاآلباجماعة

لجهللرسلصتعسلعوهىللذللصحيعاإليعانشالدفاعفقطليس
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يلثاشالفصلئالثءلجز

السابقةالغصولفىرايناوكماالحالبمكانتثممارهعلهايضأعطوا
نمالمسياثمعخصفيبامصعرمرعلىالمتنوعةالمخعالفةاألجيالعتيدة

نفمعىنتبعاناللهبنعمةاضي1سنحاولالمسيعيمموعربغاشخصفي
فذكرانأقمdiخوعتىنمجناالذىالعقائحىالتاريخىالغظام

أنسبقفلقداألحداثوفيماخدماتحدثعالتىوإصيماحاكنللعواريخ
فىالناسراىاواعتقدماذاالكتابهذامنالثانى6الجزفىيتس

المسيعيسوحهومنثمالعصيرهرظىالمسيحيعموحفىاوالمسب
كنعسةءآماعقيدةهىمااألسئاةنفسفيالبحثخناومعمنواصل

ثصحصوغيدتقحاليمههماالمعنعيحيةمنارعولتىرالعح

حاربوهاوكيغايامظمرتأطىاامرحلفاتاقىوماتسيحاعجممس
سنحاولcاألسنلةهذهعلىولبابةثالسليمإأليمانشمدافعن
هذأسنبدأاننابذلكونقممد5والكقامحيةالتاريخيةاحية11تدراكمعتها

أالثانالقرنأوالمنجمتحنينءاألبمامنانشخصمياتبحضىبتاوألبحث

فىءاةجمأابعضقالهلمساالبحتاهلىفيسنتحعرضواترابحالفرنيلى
حلقالتهالمىوماالمسيحسوعيثعشصغغالزمانحنالحختفية
تظصالتنى

المحعالفةالمفاهيموشرحعوضيجهوالكتاباصمنالغرضانوبما
المفيدصافراينافتدالمسيعيسوحريناشخصشنمحمهرمرعلى
بحضوتاريغومحاناصلشتاريخيةفكرةنعطىانالضييرىصبل

ءاآلباثممخضاالتنت1كءسواتعاليعمالتحليلسمتعرضالقىتالشخصياه
المسيحيةبالعقيدةالكويمءالقارنذكرلكىالوذلدةألمرابحضاو
ولذتوأينوكيغههتىايضايعرفلكىبلطفقطظمرتتىإةطقةالصاو

التعاليموعلمواالضالةالتحاليملمحالتبةهبولالذينءاآلباهمومن
هنمممليمة11الضحيحة

جماعةتولتطجدالمعالبمإلىهذالمفاكامنالرممعلىوحألانفبعد

40ول
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للثثىالغضعلئالثر

الفترةهذهظىويطلقعليياوالمعممرعةالكنيقيادةألمؤخنءااآلنجمن
الرسوليالعحربحدمااسممباشرةالوسوليالعصربعدجاللتى

APOSTOLIQUEثكمهTEوفيكماثسنتحالتىللفمرةوهي
منقبشجاعةيحطواناستطاعواومساعدتهاللهنجعمةيفالرجاال

بلىرهمبديسلموهنكيالرسلمنتمسموهالذىإاليمانمثععىالنظير
للرسالةتوصيلنمعنبيلإلقعيسينءهؤالتحلىولقدإتالتااألجيال

بدفمطوالمشقةالتعبالانفسالزسلمنتصلموهاالتيالرمسولية

الكنيصةءآباكبيرصعددضحيتهراحىاللىواالستشماداالخليادايضا
ثمحخصإعالنسبيلفيioنعكاليةنفوسيحسبوالمالذديئاألولى
هفيهيعيثممينكانواالذىللعالمالمسيحيمعوعرفي

الترالةلمذاالوأرثنالخعمننالقفينعيممىالذينفنحنولذاك

ممالرمموليننءاآلباءyهؤبلىتنظرالحظيمالمتدس

والتعظيماماالحترمنبكنيردالشصسحابةإلىثإلمثكأال
4خمياإصحعالعوااليعانعلىالمصافظةظولوأاألقلعلىاوفظوةألنهض

لبممدينةالرممبلبحدماالععرالعأليةاألجيالوهذه5ةااللأل
وثصعليمقرلثوكتاباتإلفترةفالدءآلبابدينماتعتوفانويجب
ويممعتينيونعىربوسوبولياألنطابرفأغلطيبسu5الكنببسةتطكه
بهبواخسفينوسيالواثناسيوسوكبويانوبموبإيناوسنولبىوتاظ

فيودافعواكابمبرةحوشاابحاربوالذينمعنوآخرالخحيمممفىءهؤال

حينيماكلماوالكنيسةالبكنيسةمللهماإلنجيلببشارةوئألمحوااالجان
الكيسةاقصعدكلالكنيسةاقولىماوجمندهموجبفغملوتعترفل

بوبووتممعتانتيةفكسيةوارفيكاثوليكةماومذاطواففماابختإلفبر

ءبؤالبقاملمااونفديرامإاحتبرالرأبمنحنيكلففاةلعإلاهذهفإن
هخمانالعبمارواقيرنثمربثمبارةقJCإألبطاءاآلبا

405ئ

http://www.ebnmaryam.com



الثلىالفصلالنقثءلجر

وليسعاكلماللكنيسةطدوتراثهوءاآلباءهؤالتركهفماتعليهءوهنا

تصللمومعتقداتتعليمممانفمعبرةفخهوهيفقطةوالكنيسة
ولحهاالمكانبقدرحاولواانمإالالرسلتعاليمةدسنقاوةبأ

التاليةلالجياليحتفظواانوالموهبةالنعمةمنخمملكلإعطىقدماقإلر
الرسلوتعليمضيدةصتكينمااقربامنlIراومقعاليم

المواضيعفاوءاآلبااكللمعقتداتنتعرضالسوفهذابحثناوق
الكرستولوجىيخصفيعاءاآلبامعتقداتلكلحتىوال

TOLOGIEIولكنبالمسيحالخاصةاتوالمعتقدالتعاليماى
الكرستولوجيةاطقةالصوتعاليمءاآلباكعاليمبعوتحليلضكدسنحاوفي

هوضوعانبالنايغيباصفالالفترةملدفيالكغيسةلماتعرخعتالتى
الذىالهالسئنفسنكرروهناالعصورمرعلىالمسيحيسوعهوبحئفا
عناألولىرالعصيوكنيسمةءاآلبامضىهومااراومرارامعرمممألناه
اعيعأيمعوعربناشمخص

وجدتالمجدبلىجميعالرممملبانتقالالرسولىالحصرانتصكدما

وهاوشاقةعظيمةومممةضخمةمسئوليةامامنفسماالناشئةالكميسة
ايضالمممبالفقطلليمودليسومخلصكسيدالمسيعيممعوحبعالن
وربومخلصكسيدبهالتبشيراوالمممسيحيسوعنبممعةتكنولم

المسيحيةبفورعليمماالقيتالتىالتربةاقإذالسعولاليينباألهرللغالم
حطواوالذينالرسلبئمرفلقدىاخوونباتاتبأعشابنةهتربةكانت

داليصوسطالبربمذابشيواالمخلصالممسيعبيسوحبعدهمالمثممعل
المرتغعالمظيمساهى11احدالماإللهبوجوديؤمنونكانوأبئالذ

ءالمممافيالغيرهبلهيوجدوالحضنيرهمنالجبالوتبتزترتعبللذئ
يسوغميةالبىإعلناألولىالكنيسةبداتفعندمأجمرضإعلىوال

يوجدالألنهيموهعطىعليماتجحيفااألمرهذاليموديةلخبرتتسيعالم
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للثانهالغصلللثقدثءلجر

جعلتاألولىالكنيسةبأنظنوااليمودsyهووذلديأنكيرهآخراله

األوليالكنيسةانيفممواولمليصمعادالبلماأنناصرىيعموحص
رجةيليالمممعيعيمموحاالنسانيرفعواانيحاولوالمالومساوخاصة
وسموهبعظمتهاللهنفسههيصانواعلنوانادواانممJلباألتوهة

الجسدفيظصلللهالتقوىسرهوعظيمالجسدقظصقد

الممميحبيسوعللتبثصيرأمريكنلماخرىناحيةوهنناحيةمنهذا
هتارةوالخطيايضاةاهماaوعظيماكانالخطرأنممالامرا

بلàاليصظهكماالممعميعالوهيةيوفضيناألممانفيكأخاتكنلم
علهمعتادينكانوااألممءالهقمنكعيريئفإنالصمحيحهوالعكسان
يتيحدكانالذىالذاهمفالحظرt8A5اعآلمةعدةعبا

ءالشانهوالمعسيعبثمعخصالخاصةالتعاليمشولوجية911التعليم
والتحصىالالتىثمةاهذهكواحدصالمصيعشخصيعقبرسألمم1

الكنيرةدياناتممفيتحد

قابلواولقدسطةصةاألولىالكنيسةءاب2مصةتكنلمولمذا
المدافعنءباآلبالقبواةالذيغءاآلباوخاحعةلماحصرالصعوبات

المسيعيسوعنبيعلنوناكافيعنثماألنمممأمكمكيثحع
كانفقدواحدوقتفيجتعدةيحاربيناكانواالحالممخلصهو
للخلضالمسيعليقبالوالوننياليصدىالعالمنيبشرراانعليم

اليمودعقولملظيضالالزمكانأصيمموعسيادةءyهؤيكبلانوبعد
للصيحيصوعوتقديمالجسدبحسبيانيةالممماليصديةاألفكارص

افاتبالخر4المداألممعقولتنظيفطثمللعالموالمخلصالروحكالمسيا
المجموعاتههـمنواحداليسالمسيعيمموعانوتعليمثنيةالق

المداهحنفىكانوباالختصار1ويعرفونايعبحونماالتىاالالية

Bجمعةةطهفمابراجع111
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الثثماالغصلالثاءلجز

بيؤمنالتىësaiواوالتوحيدكيدةنمرحماح
الوثنينضمومشتخعالفبطريقةالكرستولوجىئممرحثملليضد
فيللسقوطلحظةكلفيمعرضيننالمداقءالهقكانولقدكقمم
اآلبلمعضحاولفقدولذلدأالمشكلةلتعقدالعقائخيةءاألخطا

كأساهمىONصللقوحيددةعقيعلىهمطهالمالمدافعين

الكرهممتولوجيلمشكلةاخرىحلولعنايبحثوانإلىاخعحلرواىهوجو

بطريقةللوثنعننالمعسيحيةتنمرحانايضعاورىالمنكاقانهجمعا
يجعبالتىالنقطةكانتللكرستولوجىمماضصفيوصقولةواضحة

منبالقرباللهحضنفيكانالمعميحانهىوايضاحماعليييدالت
لسقطتوإالاللهعنايضايشتلغفموذاكومعنفمملهكانالله

فيسقطتاوخهخرجتالذىالتوحيدىدىاليصاملذهبفيالكغيسة

الوقشمذلكفىعمرةالمنتالديلناتبخدى

يسوعالمسيحفيوالثاتلىJالقرنئمطكلىJرا34

للمثمكلةءاآلبابعضممفصالفصلهذاقنشرحtقسنحاول
بقدروكامعيايخياتلىنظاماالبحثهذافيوسنتبعللكرستولوجية

y1لبعضاألفكاربعضلموجز10صرحوالبالتحليلسنتناولاننااىان
عمدهمفيظهرتالتىوالمرطقاتإلتاريخفيرهمظبحسبءاآلبا

DIGFNACEةاكلفثىاكشاكليولعاأ

ففعأعظامارجاالاخرجتولقدمعظيمةينةمانطاكيةمشيتةبئ

3Vol71381pp2VolDogxmaofHistoryHaraackA1التالصذوردعىالتاريخفيمرةألولطممميحينالتالميذعيالمعمينةهذه اقتباسسبق
سحعp141iodaلمح37
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اكدمائىالفحنأللننالثدجزة

دكبنرعبليماءجاقلقدaïlEYاحأcاوالانطاكيةفيمسيحين
صجمهيحدفيللشميرالعقاندىالمفرعهارنلطويقولإلمسيحينمن

اآلتىفئهالخيصهيمكنماالعقاندتاريخ

يمكنعاشديةتياراتلعدةتبرضتحيةالمسيظيرتانهنذ

اإلئشانيسوعفييرىالذىهواألولهاالصجانياتجاهنفيتلخيصما
يصوعساناالنهذاانقحرانوبحدLروفيهواسعكناللهاخشرهالذى
مذهمباقباعتبليبمهوهذاربااسيدوجعلهلجقوةاللهثبتهالتمجاربعلى

ثكممعالمتبنىالمسيحاوالتبنه
ثالروحىالمسيحفيدنىانثلاالتجاهواها

حلططمإمكابككOUDكط

حريوارفعاسمىهىسماوياروحايسوعفييرالفريقوهذأ
كظانببالسطةبلىرجعنبمجسدايمموعلبسولعخداللهبعد
األرخىعلىعظه

العقاثدمنالنوغنلمذينئثنعأتالخذكنيسةالتعرضتلقد

لطاحبعlالذناممفنال13ا
1ربثمرةعيفيظصالذىااللصالكائن2

خذةالكنيسةلضاتعرضمتالتيالكوستولوجيةالمشاكلهىهذه

بدقةيثمرحوهااقوقادتماالكنيسةءآباعلىكانالتي9نشأتما

هووخمعوخ

وموقغاالمفمماكلهذهنجعضنرىلكهأخرىخظوةأآلنولنتقعم
مناءاألبابعض

امإمعفسمةأثفةقفصممpفىثطا
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يلثائاالغحملزالثثعأ

94ألااعضيفةبطريقةالكنيسةباضطماداوالاليىدقاملقذ
انإذبكثيرالوقتذألبعدإالالمسيحيناضطمادقالرومانيعداولم

التهالبالدشعوبدياناتمعوتساهلتتسامحتالروهانيةريةاطياالمبر
هالعبادةفيالدينيةحريتدلليصتوكتولذللعليفاتممعيطركلنت

المسيحيةيننالعكريقاألعربدايةفييستطيعوابمالبالدحكمألن
ولذلداليصديةالشيعمنهبااوصثعميحةاعتبروهافقدواليصدية

ماغولكنإيمودابمايتصعكانالتهالحريةنفسلياتركوافقد
ألديانةعنمستقلةديانةواصبحتاليموديةعنالممعيحيةانفصلت

عنيغااضطيداIA3اضططانرومانيةالسلطاتاتباليصدية

خاطئاافالمسيحيةافيموالرومانألنبلاليىلحيةالديانةللدفاعال
نتحبدالألنماراالمبراطيضدالديانةهذهبأناالشاعاتانتثصرتدفلة

فيدمينيقالمسيحيفىجماعةبأنتقولاخرىاتاشاعانحنمرتثمءله
فكرةجيدايفمموالمألنهموذلءإللكمحرقةأطفاالعقممعبا

فعيماوانافييثبتدمىويثمربجسدىيالكلطالربانىءالعثممافريضة
انمفىالمسيحينالهوجيتالتهالعظمىالتممةأما66bيو
لصيداخرىلسلطةيخضعونانمم6LCIيسوعيدسإللهاويتعب
osعcالروهانهقاماألسبابوليذةاالمبراطعرغيرآخر

االمبراطوريةJطوفيرواانتثعقدكانواالدينألممسيحيندباضطط
هرتالتىالوقتتلدفيالناجحةالناصةالكنائسضمنرمصضماوص
طن50فاكيةةكنيسةكائتLداالضعلطمفترةامعصيبةإكترةةبمذه
اأنطاكيقكنيسةاسسالذىههالرسولبطرسبأنالمفركنبعض

تعاليمقفدخلاقوقبليمهيعلىااليمانيوساكناقبلولقد
انبنايحسمنيسوعالربشخصفيوعقيدتلالهوتيةةاعناطيوس

عليهنتعرف

العظمىلطعةاللهمدينهكليسةرستملسدثكيرمحابانجظر1
9485صçSYIافج
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ثلنىللفصلالثقثءلجر

تاالنفثىاكناطعلىمى

اصلصlنويحتملمب35سنةفياغناطيوسالقديسولد
اقاهةءائنافيمبائعرةالرسليدعليااليمانقبلوقديونانىسورى

اتخذلنفعمعهقدبأنهرستماسدالدكعورويقولانطاكيةفيبعضمم
اكلطيوسويعتبروتجركاتيمنااإللهحاهلاىaثيوفهروسلقب

لسنةفيأو69سنةفيفيمانصبالتى1انطاكعةكنيسةأساقغةثانى

يعمالنفdiLبروحمحالثاراغيياسقفااألسقفهذاكانمب
سحبالبطلهذاترباوتخفولماللهحلكوتالنتثمماروعزمبنفمعاط

Iالوقتذلدفيالشممىرنيوتحجبالجوتظلمبدأتالتيلماداتالض

فاستجوبالمسيحينضددااضططاجانومىتراطيراالمبرثممنلقد

اعترفبلسيدهينكرفلمبالمسيعإيمانهشاغناطيوسسيرياحاكم
وسلمهباألغلىاوثقهالذىالرومانىالحاكموامامالجميعمامجمارابه

طريقهوفيهنالىالمحاكمةرومايلىارسلهئماسالحردةحنلعشرة
أ27ءاعالرسولبولمخوللعليينمجاناراثرومابلى
لكهبمايمركانالتىالبالدفيواالخوةالخدامبعضيدعهفكان

للرحلةهذهءاننافياغناطيوسىتقابلفلقدءمايمانوففوىيعزيمم
استطاعاتكماسميرنامدينةاسقدتبوليكاربوساشاباألسقفاحع
الصغرىايسLفيالكناشبعضإلىويرساالرسائلمنةعدتيكتبان

خرجتبمارهبصالكنافسبعضعلمتوعنحما5الوضدونيةواليونان

اغناطيوسارسلماالتىالرسانلهذهوكلنتاالستقبالعظمالستقباله
اللهلشصنملسيدهواالخمصبالمحبةتغيضالكغائشيلى

J55ىاوفيءجررستمب1أ
اللكعههمسعهأtsكابانظر1

الغدليألءsأمةللppم

f
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اثانااالغصللثمالمث1aيجر

4هانتظكفيالمسيحيننكبيراصعدداوجدرومابلىوصلوعنحمأ

بأكهالوبالسيدمعمقابلتهاعاقةيحاولؤاالانلاألولىطذبتهبركانت

ثمماهداشييداببكينانهىابعظعىغايتهفإنمIlلدىبرساطة
لسيده

تحتفالكانتحيثفازحصاخباحتفالفي157صنةفقي
لقهانهاعدعلىاجانوستراطوراالمبربنصرانرومانيةاطفريةاالمبر

اطنوسالعطاغالقديسمعنهـمنوالمجرمناآلسرىهنكبيرعذ
عظامهجمعوارومافياالخؤةينويقالالمفتربعمةالشعاريةللوحؤلض

هنالىفحفغتاكيةانحبلىوارسلوها

تاكندطيومىالقعيمىافلت

كنيسةبنىكتبماتى11الرسائلالسبعإالكتاباتهاصلةيبقلم
فيالديياكنيسةبلىوالرسالةمغنيزياكنيسةالىرسالةثمفسممى

كئبثمترالسكنيسةبلىةاالرساثمسميؤظكنيسةشىؤالرسالة
ءاننافياستقبلهالذىبوايكاربوسسميرناكنيسةاسقبيرسالة

واهمرومابلىرسالتهواخرا5خعرفافالuاستقباالبسميرناوههو
الفناتعىءاعضاحثولفدروماكغيممحةبلىرسالتهمىالرسائلهذه

الطاعةعلىبولسيسالقاسومبافيماامعصكعماالقأئلالرهذهفي

انواعضافهاروماكنيسةصطلبئمالروحيإنللقادةوالغضوع

مافعنالموتمنه3النقاالحكاملدىللسحىجصدبأييقومؤاال
التهالحقيقيةاةالحيتبداحيثآخرعالممفينممتشمرقهناصهشمتغرب
التىالمغترسةالوحوثمىبأمممناناهاليقولكتبوكفللثلطئيايةال

ءأ1yروميةألهألرسالتهبلعسيعنعحايااخبزمنيستمبغع
5أ5
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يلئثالفصللمثقغلجزة

يموعالمسيحفيعقيدتههىهااوععتولوجيةاأضمطييمعىقصيم
رسyكنالوكعانشعراكناطيوهمىللقديسرسافلنقرأماعن

ايضاقدمهكماالمسيحشخصلغاجعغفىيوحنااوبونمرممافل
والرسائلبنسإنهيئةفيظصالجسدفيظصاللهبنبولس

باللهالخاصةتحاليعهعليتحتوىلميمااالشارةشعبقتالتيللمسبع
1بالممسيوالخاصة

هماوقياضهالمسيمعموتبأنيعرفناترالساهلبىرسالتهففه
وفيالخمصبلييوديانوانمماوحقيقةفعالحعثتاتىاالحقائقص

يتمممملوهنا5إنسانافعالصارقدالمسيحبنيقولالرمعالةنغس
فكعاالرسوليوحناقلبعلىللغاليةالرسوليةبالعقيدةانشاكيةاسقفا

يوحناهاجموقدالوقتللLفيخئثصرةكانتالغنوسيةبنالقولسبق

نفسبمماجعةانطاكيةاسقفايقوموخارسانلهبنجيلهقالرسول
بليللرسالةبنساناصارالمصيعانحقيقةعلىطيدبافيالعتيدة
ناسوتلحأيشعدكانوببنأةاسميرنابليوللرسابهترالس

اLJحبأىاليملىفموبينناوطصارجسعاالكلمةبلموصالمسيع
انفيانطاكيةاسقفيترددولملللههوهفايصوعاناألحوالمن

اللههوالمسعيحبأنjuقديوحناكاقفان4للصمميلللهلقبيعطى
عإلةمعيعللاللهاللقبهذااعطىائفاطيوسفإنمراتثالث
التىافيبيونعونعقيدةرافضايحاربفضوبمذاكثيرةاحيانوفياتهر
الئىالغنوهممينعقيدةايضايرفضكماالمسميعبالهولشاتعترفال

يتكلماأنالعفيمانطاكيةمعلمامعتطاعولقدالمممميعصهناسرترفض
يفصعلمماانأوكليامزجايعزجممااندونالهوتهوصالمممميعناسوتعن

تظصقدتكنلمافطبيعتينعقيدةانفمعiوحMااحدصنلوتامامصال

4االمسيحللنكرتاريخ2ألام27صثيللمنمءلبلنظرا
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ئبنىالفضلاثالثلجرا

تباليمبإندثعرانناإلاتاليةإالغترةفيبماستظبرالنهفهبأبكربمةبعد
القرننقالكنيسةانمكجتهالذىاالتجاهنفسفيكنتاكاطعوش

الجمسدعنعقيدتهتعاليمهفياضحةالواألميرومنابعوالرالثالث
بانسايىكممداتحالذىاللوغوسالكلمةوشالساركمم

اللوغوسيننالمسيحفيتمالذىاالتحادفمذاجبععداصارالكلعة
فصالمسيعتحرفاتفيواضحاكانوالجسدعةالبنةوللمساركس

ءاللههنyاتالمعجزيعملوكانبنساناكانألتوييثمربككلومتعبكان

سيدعىاوهذوالساركشاللوجوسبننواتحاثافقتويوجدكان

انويعنىعكأطملIDIOMEDESONبعدباذفيما

اآلخومعاحدالوةصممتصححلةوعلىثتحدينكاناالناسوتالالهوتكلال
42سميرتاإلىرسمالتهمصالاالوانسجامإثحاديوجدوانه

بوليكاربوسبليمرسالت173فأافعسمىبلىلتهروخاصمة

فيالبنميىااللصالمصدريمعرحلكىاغناطيوشيقوال33
مبنبمالالهوتمخلوقوغيربالتجسدخلوقاعبعابأنهالمصيع
الكلمةولكنبالبشريةيسوعيربطءالعغرامريمنولدالذالجسد

الذىوهوئفمسهاللهبلاللههوص3اللوشإىجسمداصاال

3سميتااصنيزيااهلبلىرسالتهباللهالممسيعيربط
اضحةكتبطريقةعددالفصولهذهكل22فيالدلفيأ

وكانبالجسداىبالساركشهمىاللوجو3الكلمةاتحادغىوهريحة

وتوالفقوانسجاماتحادفينيعاالئنان

ألنالجديدةالحياةفموالمسيحفياخرىناحيةاضلفيوسيرى
االنمممانقويخلقالقديمةاشحياةيالئمىفموجحيدةخياةتالمقيعطي

i35أل44ألفسسرسالتهجديدا

يعلنفموىالخالمسيغعملعلىايضنااغناطيوبردنولقد

i1A
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للثاناالفصلاليثءلجز

انبياههاوالارسلفقدولذللالبثصرخالصهوألسالبيةالعهقصدان

للىرسالتهالمسيحفياالنتظاراتهذهكلتمتولقداليصديلى
هيكلهوالمؤهنانريعنةبولسمثلاغناطيوسبن92مغنيزيا

نفمعمهأعهـلذلده31617619كوافيهكن11eL1الله

المسيحفيايضاويرىاللهحامليثعوفيسلقب
هالبروحيةامراخعهمنزاالندميشفىالذىالوخيدالطبيب

منتعداغناطيوسيسالقكنبماالتيالسبعالربساظاهذهبن
فيالمسيحيةالكنيسةتمممعلعغقكرةلناتئعطألنماالعنليمةالكنيز

انوكيفالرسوليةأبالتعاليمالثاناالقرنوبدليةاألولاقرنإنماية
وانالتعليمفيانحرافكلايقاوموانااستطاولكلمتهامهءامناخداجما

نقياصحيحاالتاليةلالجياليمسلموهلكىالعظيمااللمأبالحقيقممكوا
بعديتكلمولكنهشايدااضناطيوسحاتفلقد

emM112ص1الهارجعءالموفبوهذافىللتوسعcأ
كلال5oصثهكقهـ5759ciQuastenحماطمأل13

مجلة49صهنولاءالجزرستمد
46No1977125eولعمنن

t
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لىلثأل

يرصاروهافإممب

نعرففالالرومانىكليصدوسالقعيممىولدوخىايننجملبننا
نشأفيياالتىالبيئةوالششبابهعنوالطغولةعنسيئا

النانىءالجزاناللنامعروفكرحياتهمناألولءانجزcو
كميعندوسنصبفلقدالمسيححقلقوالعملاننمماطباحاضالكلن

DOدوخيانوسحكمايافيروماحاىاستفتنئالروط
نبروماألسلقفةقاثمةاقحمبعملآقاالذىاوسويعرفناتية

ايريناوسانظرالرسولبطزسللقديسخلفهثالثهوىمعحنميط6

يقللمايريناوسانهولهنأسفهاولكن5هطثذ9
الكنسىالمفرخامااألسقفيةخدخهانصخىالبداضىلنأشيئا
يضدممىخحعةونهايةبدايةلفايحددفصأسابيوس

tiبأيعتقدفصةيغقسtaوقدبطرسالقديسبعدلرومااسقفهلث

لحكمعثصرةالثانيةالسنةفيالرومانيةاألسقغيةكرمعىعلىجلس
انيعنىوهذاتراجانوسلحكمإئالثةاالممعنةالىئيافوسدو
انثنمامب101مممنةالى2سنةلروماصاسققاكاندسكني

34153Ecc1Hiat1قإلص

Y
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للثالثللنصلالفثثءلجز

بطرسالقديسهولروهااسقفارسعهىللفهبأنبوفناترمليانوس
بيوناسقفويتمسل5أاألمراهحقيقةيؤكدأبيفانوسنفسه

وانهوبطرسبولسالرسولينعصرفيعاشصضيط7بأنبيريناوعمم
االسكندرىالالهوتىمنكلالراىهذاويويد5جيدايعرههماكان

للرسولنعريكاكلنبأبئيعتقدانلحأبلواسابيوساريمجانوس

بقولهاترسوليعنهيقكملذىللشخصنفسهووانهكعةالقبولس
معىتاجاهلللتنهاقلىساعدالمخلصيانممريكىايضاتثثاألس5نعم

سفرقأسماؤهالذتنحمههاملنوباقىايضايمندسضعاالنجيقفي
يتحاونونهنوتالذحطعدداصيفكرفالرسوالال435فيالحياة
ىللثممخنفسهوهناالمذكوريضدسبأنويظنالخيماهةفيمعه
برهانمييحتاجىالرهذانعلي9ألسنةفيلروماسقفاأصارالذى
يفدسانCASSSIUSDIONكاسيوسدينيعمفدخىتاري

باالعابمعليهحكبموقداطيواالمبرعاثلةهنيوسفتيطمعىالقنصلهو
3المسيحيةالعتناقه96آو95سنةفي

تيمطمىاخابات

للربعالةوهذهكيرئثوساهلبلىرسالةسدصيط7القعيسكمب

الشدتعرفالبطريقةنعبتقدهئyخموصااألهميةضايةفيتعتبر

الجذيدالعىكعنااستثنيناأفاكليفحسبلىمعبقماونصحثا

المسيحيةالكتاباثقدممنرنثوسكياهلبلىكليضعسرسالةتمعتبر
الرسلالانلبحدالكنيسةوحياةمحتقدلتصرةحانجاتعطىالتي

فيكيرنثوسكنيممةفيبداتالتىنشقاقاتوابالنزاعانيظيرمافعلى
نعارهااعلتبذوراإالكانتماrwا3كوابولسالرسولعهد

1l532صقثهمقحماائظر
Y32صفىعقحانظركاب

ét32هىلءقهلفظركتاب
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اثالنهاالغضلانئالثلجز

منكاغرينأنحئىيفحمايامفيالكنيسةهذهفيوالقنيرةللرديئة
ولذلدخيمالبعضوطردوارعاخيهعلىتعردواانختيسةهذءاعغا
تقوضتl5التىالعاصغةشدةمنءييدىYنمحاوالكلميضدستدخل
ويفتملصنالمقلغيرعثرةاصبحتالتىكهرنثوسالكنعشمةظص

بعدرنثوسيةالكيالكبعطعهفيالمحليةالمشكلةلحلتحخلقدكليصشبتن

مشكلتالحلاشدظالكنيمسةهدهمنهطلبتان

ثممتهحممةعلىكيرنثوهاهلjبيمندبرسالةىوتحته
الناصةةالمزدهوكورنثوسكنيمسةحابةتصفوالمقدمةرثيممعننجزنفى

الرسالةجزنىفيالكاتبيتعرصثمءحالياالممزقةسعةةفىةبعابقا
اقامةشمك4فيىكئيرةوقعليميةوالهوتيةكنسيةطل5طصلمعالجة
الرسوللىواستثمميادألسبانيابولمسوزيادةرومافيالرسولبطرس

المسيحيينعلىننالتأنمنااالضطماداتعنايضاتنكنمانماكما

تسعالةالخابةتاهـ

وصغهوبعده4إرومالكنيسةنناضطهادهخكراةالرسابن

يغكرنيرونايأمفيرومافيالمسيعكنيسةبماهرتتىالمحنةلخه
بلىالكاتبيشيرربماقاسيةبمفنةتمرالحاليةالكنيسةانكليضحس

iNذلكعلىءوبنا965او95سنةفيدوميتانوسثمننماإقىاتادامطض

هبم96100سنتىبنكقبتالرسالةانالمحتاالمنفإنه

مننجالركمسدنميط7هوالرسالةههكاتبانفيشلبوجدوال
في4االكنيمسةهوالرسالةهذهوعنوان5فيمااسمهيذكرالثه

رومافيالمقيمةاللهكنيسةثوم

القرونءآبااجمعولقدللالجعصيغةالكاتبويمعصنمل
iYتوجدوحاليا15عكليمندروماسقفههيالكاتبهأنعلوىلو

صيعحطغطكص41ثاثه16م
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الئقمابلفضغنجاطاا11ءبجز

هالبريطانيالمتخفهفىالوسانهبذه

حقيقفيتذكراخناتشاتتقابللمالرشنالةهذهانوب
الثالثالقنفيالبعضقامهقدمانيالرةجمليمنثمعالىنعمبتمما
حتاسدنمميط17الثمعخصنفممىبىونسبوهااخرىرسالبكنابة

وخاالمممععحيةالكنانشبفىبسمولةطريقماتثعقانتمنعتطيع

مىكورنث91هليالثائيةيفنميرسالة1

حتوياتماألنكليمندسبلىحنلةبأيةتعتالرسالةوهى
رومااسقضعنالبعادهاكافبرهانوعباراتياواسلوبثا

المروجئالغييلىموجهانكطدبمن2

وتوجدللعزوبيةوفوائداياصالكاميبنالخطابئذينوفي

يحترفوالمالكنيسةءاب3انعفىرومااسقفبلىنسبتاخرىكتابات
هاألولىبالرسألةإال

كليفلميلدقليمىليمت

رومااسقفتعاليمشيتكلبمماعنايريناوسالقعيشبن
تعاليبموسالمةبنقاوةلناأحتفظقداألخيهذابأنيمرفناكليصدس
هالرسل

بالعالواسعةفتهومكليمندسيسالقاطالعتظصلةوالر
ثممخعقفينفذهالذىالعالملخدصاللهقصعدلنايثععرحمتوالقديم
للرسلالمممةهذههعطياقحس11الروحويعملالمسيحوعربنابابنه

3ات2روصةاهلاكأرسألقه

ا3
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ثالثالنصليئابثءجز

للشحورنفعصعلمنايعسيطركليمندممالقديممىرسالةنغرأوعنحما

ءالتضاوصغهفيانطاكمةكأاسهرمائلعلينطحعنعمابهععرنلذى
اثريقتبعرومانمقفافأوالقياوالموتالتجسدفيالمسيحونرتغاح
كمالنايقحمهفموالمسيحثممخصصيتكلمعنعمابولبمخفوات
الممعيحسوحيربنانعمةتعرفعنفإنكبالقولبولعمىلىالرسهوصفه
dr9ك2أjبغقرانتمتستغنوالكىتغنىوهولغتقراجلكمحنات
6الغنىأنهعيملدثمميئاققيراالمممميحءجافلقدأهyفي
صارانهلدرجةعظيماماعااواتضعنغسهأخضعالذىذالىهوبل
يثةفييظصانلهيمكنكانانهفمعy5فيعبدأهيئةفي

الذاتوانكارالتواضعطريقاختارلكعهوللتحطرسوافتجبرللعظمة
اتضاعااتضعالذىكذلكالمسعغلنايقدماتومع25أةرسالمأ

اللقبهوسببدلقبفإنبالسيدأيضايصفهفإنهكلياكامال

ربومعلمواللهمثلللممميحواضاسبالالمق

العالمابلىرسلولقداآلبمعموجوداالبنبأتيؤصروهأواسف
كفةممىكرفي

بولممعابتعاليتمسلرومأكغيسةأمعقفاننالحظهذامن

بنسانافيهراىفلقدءيعموعالرببثبمخصيختصفعماالرسول
وهواجلناوافتقرصضنياكانالذىفصالوقتنفممىوفىبلهاي

عبدصورةواخذاتضعلJلمعا

وكتاباتكيةانطاسقفاغاطيوسىابقديسكتاباتراسةىبن

الكرستولوجيةالقعاليمبخصوضرومااسقضكليصحسالقديس
القنطرةانيعتبرألئمعانأهميةنجايةفيالمعميحبشخضصةالمفتإيعتعا1ا
المحتططمننهذالتاليةالمزونعةبنيمللزسلتربطالترباشرةا

fYt
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ثالثيلغحالالشالثءلبز

صانمراتصالعلىنعالكالانيمابلىاالشارةمبقتكطجدا

تاويغفيكعاباتمماتحعكلالسببولمذاالرسللبعضجمانوشامألى
هأهةموموقةمكافةانبحيةلمئدءالمه

يصحاعثأب85م01

يعقيةالمراجحرابتصقهللوضوعهذاولعراسة
iBanderaLسمفعلeهetممام

لعغلقمانهثهألمثعه

عليياهاثطالحيجب3عقلكابفيكبقثلمةوقوجد
قممرصpAesPdmغنمم

جم
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بمكف

اهمعقبرفربروء

بالمقابلةفازواانمميحتعلالذيناألشخاصصنتكلمعندما
JنيلىانيمكنفVلممعيانشمودكانوااوالرسلمعللشخصية
سميرناهعنةماسقفبوايعثاربوسالقديس

ثععيناصرفوالسميرناينةمفى69سنمةبوليكاربوسواد

مسيحيةعائلةفيونشأتربىوهلفيهننمعأالذىإلعانلىالجواوشبابه
وثنيةاو

القدمسبأنمؤكدةمكونتجادالقيالونائقبعضتوجدهنL1لع

ألحدهمهالميذاكاناثلعلىاوالرسلبعضمهمعرماربوسبولي

عنداقداميجلسكانبنهويقالالثمعيغالوسوليوحناالقعيسوهو
كانتاتهاالدرريلتعقطمكىيعظاويعلكانعنحمايوحناالرسول
هفمهمنتتساقط

علياسقفاعينوهالذينهمانفسممالرسلإنآسابيوسويقول
الخداممنينالكعباحتراميتمتعكانالعممببولمذاسميرنامثينة
عنحمايةلماهلضاسقفاكانولقد150بينيمالمرموقةنةاويحعكل

اسارينةانظر11
قععيطحبلمأللجملىلإلبثهه

أحمعنرذسيةطبعهلو1اءالجرyلص
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عرلبالللفصعللفالثابلجز

رسالتهلهوسلماالستنمممادبلىطريقهقاغناطيوسالقديسربما
بماوسمعرومابلىالعميقةومعبرفتهالحسنةسمعتهوطارترةالمنبممي
هناكبلىلإلهابدعاهفقدولذلل5رومااسقففأكنيدستالبابا

قحديدصمعكلةحاخعوالكنسيةالمسائابعضفيللنظرمب5aسنةفي
وهوالمقصودفالمتحققلمالمقابلةهذهانومعاقينعةاتاريخ

روإبطظمتفقدإلقبامةلعيتنابتيوملتحديتفاقةالئضوذالب
قلبييمابنقربطالقويةيحيةالممالمحبة

بلىرحلتهبعدسميرنامدينةبلىبوليكاربوسالقديسعلدلقد

هغيفمريرداضططبفتوةالوقتذلدفيتمرمممينامعينةوكانتروما

خطابفيالوؤياسفرفيالرسوليوفحنابهتنبأالذىالخطمادiانويبدو
كتبفلقد55550فعاليتحققبداقدكانسميرناضيممةإلىالموب
نجعضايلقىانمزمحببلينمىذاAيقولالكنيسةهألهإنىالزسول

2رؤهايلمخمرةضيهلكمويكينتجزبوالكىالعمعجنفيضكم
ألحاكيمقامغحماهذهانعشرةاالضطفادايامفنءحالجزفلقد10

الكنيممطباضطماداتوادركواستاتيوس
عاوكبوليكاربوسالوقيرالثميخسميرناكنيسةراعىباحضارفاهر
طريقفاعرفتالشمفقةانبيدوالوقروالجلعلالشيخهذاالحاثهراى
المسيحمالعنبأنلىسماقلةفقالالميتمنينقذهانوارادقلبهبلى
خقطعةهجاعةوثترثدباليسالققأجاباآلنسزاحدللقاأنا

الكنيشةفخرايغماوهىةالتاريغلههنعجلماالتيالكلماثءنجمذاننظير
ءبابولمواحئدمهلهوانعاماوثماننشتةخذائالةاحيةكنمعادة

طكىعليجمدفاانابلىيعنفكيفاحدةباساعةوألابداilب
ةأومخلحق

علتىرهلتنبالبدةيعبروكائواالذينانجألدينبلتئئخواماثم
ا2
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الرابعللنعلللذالضءلجز

الذىفإنهكذااتركونىوقاللحرقهمعدةكانتانتىالخشبة

لكيالقوةسيعطينىالذىنفسههوانلننياحتمللكىالتوةيعطينى

مماهيركماسمراندونحركةبالكننىفىاظل

oسنةفبراير22فيالموتللحظيمالشيخالرجلقبلوهكد
بعدونحنماتايضااجلنعاوهناجلهصالذىذالىألجلامسعشمى
هخطاة

بوايكلىعوسايمض

هذهوتحتوىفيلبىاهلبلىربسللةبولمكربوسكعفلقد

بأنيقولطايزيناوحمهوالقحيسبوليكربوهىتعاليمبعضعلهللرعسالة
وبلينابسمالمحيطةالكنطئسبلىرساظهعدةارسلقدبولعكاربوش

الرساظاهذهمنلناييقلمالشديدولمسفءالمنطقةفيالخدأمازمحه
سثروهNمينهاريمويعقغدافيلباهلءلىرمالتهإال

علىجتوىالحلالنمعكلمافيفيلبىاططلمىبوليكاربوسرسالةبأن

األولىفالرسالةالزمنمنمختلغتينحقبتلىفيتوبتنرسالتنن

مذكرةكمروالرابععمممرالثالثالفحلنعلىإالتحتوىال
فيلبىكنيسةخهطلبعكاالتىاكاطيوسالقديسرساظائمتغسيرية

كصرالثالثالفصليناألوألالرسالةارسالمنمممنةغمريئوبع

بدياألولالغصكصرسالتهبقيةبوديكاربومسارهلغعرابعوللر
البردىورقكةكلبةكانتلرمعالةهذهانويحتلىضصرهنىللثم

منالغعيعغابوليكلربوعىموتتاريخلندعقهكابانظر1
V1مسفةفياستعثعمطاثممهيظنللبعضانبلىهليفاالمتفقالغيزيلنقله

ايممعنةفياثحروللبعض
مطمملهه08ةمومكألكأللسابيلىهىلنظرول

iYA
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الرابعالنضلثثءلجز

الرسالةهذفيمواضيعةمحالجةبوليكاربومستلولهقد
بالدولةالكنيممعةعمةثمالصعقة8العنهممىالترتيباوالنطمخها
اىالمسيعئمحخصصضهوهههوهذابخنافييمفاالذىولكن

علمهخطعواتآناراتبعبوايكاربوسبنؤلوجيةالكرتحاليمه
بجيلهكعفإلرهمحوليوحناانرايناانسبقفلقديوحناإلتهديس

للذىوبوليظربوسالممعميعناسوتوشالهوتماصمدارسامله
اكلبعنينوضدالخوسمفىضدالمماديواضليوحنابأفكارتسبع

للجسدفيءقدجاالممسيععيعمبأنيعترفالمنانالقيكقبفص
هنوكلللثمعيطانمنفصبالصليبيعتوفالوصأفسيعضدفمو
قيامةينكرصوكلالشخصيةرغاتبليالرباقوالJيحو

ونالحظ15ألفيلبههللألرمسالتهببليسبكرنصوالدينونة

يوحناالرسولقولمنجداقريبهاالقتباهمىهذامناألولءالجزانضا

الجصدفيءجاقدانهالمسيعبيسوعيعترفالروحوكليقولحيث
يولصلبوليكاربوسانشدوال435يو4aاالمنفليص

المعسيحالهوتنينكرالذينخالرسوليوحناشنماالتىالمعركةنفس
راانتثمانتنصرتالبدعهفهانخاصةناسوتهينكرونالعيناوضد

ايوحغالرسولانوكماالوقتللLفيضياوصالبحداطهكبيراق

نإنقعاليعهضدرعمعافلهكتبوقدسرفتالكلذبافعلعفغدص

صرهفيآخرقىهرطومحايضاهوتقابلبوليكاربوسانيعتالبعض
ويقولألماركيونهوسرنتصخفورةاليقل

بوايكلربوسماركيونسأمعااالننانتقابلكحعاينهبيريناوسفا

وكيفطشدبالبالقولبولعلبوصهـافأجاباتعرفنئأlقائال
شيطانبككاجلىأنمحق

تصةاالممكوعةالمخملفةالمعالعمبداتربومعابوليعيفى

انمكرسابقاألممءلفظر11

أل9
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الرابعللفصلثالثببجز

فيوإيمانياعقيحتياةسوتمددالكنيمسةتصيسوعسيحاطبنممخص
وابوابثنيستهفيسيكينبأنهتالميذهوعثالذىوشكنألمسيع
امانتناعمدمجملىتتإلقفالواحانتهامنهوعليهايوىلنالجحيم

ويمسندهاضعغاقكعيستهيقوىاألبدبلىاصناوسعظلاهننألنه

لمتأسيسانغممعههوءجاولذالىاحبماقدابذيةمحبةت6Yسقوفي

بروحهويعلىعملكماذفيهاوالتعليمبنياناممممئوليةالرسلوحعل

لمالذشةلىالرسالةتبليغيواصلوالكىالمؤخنوفيديسئاةافي
إليممتصل

حيةشادةتدمواالذيندالثبمصسحابةمنبوليكاربوسكاقلقد

هبمم9عمتعميدوالمعةقوية

30
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ولفحع

عاصايريخا

اسقفا1صالتاريغاضبطبادوايحانالمفرخونصعطعبلم
هبنم500و13هسنتيولدبنانهظنوافقدولذلLYON65نيون
القديسعرفقدامريناوسانهوالشديعتريهالالذىاألهرولكن

ولذلدراسهمسقطهيالتىنعمميرتاهدينةفينعمخصيابوليكاربوس

وبئبينهيفصملالحيثالسشسلةفيجداهامةحلقةيعتبرايريتاوشغان

بوليكاربوعمىالقديسهوواحدجيلاوخاةواخلقةإالالرسل

األخزوهذالبوليكاربوسيخانثنصاهدلريناوسكانفقد

ئفصهؤيبريعاوسالمسيحمالميذيرحنايمعقالقتميذاكان
القعيسعظاتيسمعونالذينمنكانبأنهعرفناالذىهؤ

ارسلهفدكانخطابفيهذايقصفموءسميرنامدينةفيبوليكاربوس

كيفهلصديقهنممارحاحعهرنيمبىفلييدعىيقصبلى

سنجوليكاربالقديسعظاتبسماعشمبابهايامفيلذذاميتصعكان
التصصساحصعلىيروىكانخبوليكأربوعمىاألخيهغاانإذ

اآلخريئميذوالتايوحناأخديممبافكاحعتهفيمايصفالتىالعذبةالحنوة

كانللتيءواألشياكلماتبميتذكركانوكيالصيدراواقذالذين

tلغ
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خلمس11الفصلالئقثءلجز

وتعاليمهحجزاتهوالسيدبخصوصصهميسمعما

الفصشبابهلصعيتىالخطابهذاقيصفبيريناوسنتومع
تربىقدكانبذاهاتماماتجملفأبناولذلكعانلهتأولنولتهعنيتكلم

قليعنلمدينةاسقفااصبحانهنمعرفولكنناوفنيةاوهمميتيةعائلةفى
صيحيايريناوساصبحوخىكيفشجملانحاكمابمw1عمذآل
ايضاونجملاخرأشخصيدعلىاوبوليكاربوسيدعلىتجددهل

نلةكنيممبةسلتهاؤلقدليوقبلىالمجرةبلىدهعتهلتىاألسباب

الذىعبوتنالمدينةاسقغهخلفعودتهJ914Cojبلى

الكنيسةضدالوثنيونبياقامالتىاالضطياداتامستنمممدق

كييرااءجزكرمليوناسقفيةكرععىعلىبيريناوسجلسعنعما

نsإذحاليافرنممعاأاابالدـوتبشيبىازةللكرووقتهدهجصحن

والكتابةللدرسوقتهمنرخ2اءجزكرسنمجيدةفةمصفعتمميعرف
الغنوسيعينضدومدافعاصيح11المسيحهااليمانومبينااثعار
ءطقافوص

الروحهذهغيهتظصالملقدالمصالحةرجلبيريناوسكانلقد
االتايس2كناثسمععلقاتهيقطعانفيكتيررومااسقفاارادعندما
بعيدباالحتاالليختصفيماوطقعممارومااتtaعوفقالكانت

الشركةقطعمواتالعلتوطيدبيزيناوسالLتدظضتدالقيامة
األيمانفيجوهرقياوحيويةنقاطاتمممىالالقىاالختالفاتبعضلمععبب

5tçt5اهسأبيوسراجع

بم252وأIسنتىبنيكينقدالذىتهصتاريخنحملهاننا
كاسغريوسسيبتيعوسشننماالتياالضطاداتءانثlق

هومعشثمميئايذكرالالمكنمعىالمؤرخفاسابيموس
ماتإبئيقولRGعععDEهمأكمحأرتيجريجوازمنانال

5مط4ط171CORUMانظرتصميدا

ثم
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للفقثلجر
اخامسالفصل

ابات

التيإلمصنفاتخصوصاجداكنيرةكتباإيرشناوساتقديسكتب
ههحةصبلعنايصللالشعيدلممعفولكنالغنوسمفىجماعةضدكتبما
هانيةاليواوهىبغتهنياتهمؤلييريناوسكتبولقدضابانإالالكتعه

كتمإبهفيسامرينابريعالجممنيةالباللغةكتبانابلىالينولخن
للناحيةمنلماويتعرضابغنوسبيةمشكلةالكتابنهذينمناألول

ءثمرويدعهالثننىالكتاباماالعقائعيةالناحيةوالتاريخية
المسيحىااليمانمحتوياتفيهيثعرحان1فيحاوالرسوتعليم

وللتجسداالنسانوسقوطالثالوثقضيةصيتكلمفصلصحيعة
داودهكابنينمعوعلنابقدمثمءوالفدا

مموليتوسمنكلكتاباتصالمقتطغاتببعضلنااحقفظولقد

ابيفانوسبىوواسابيومس

الكلستولوجيةينليمميلتتعاليكل

بشخمالمفتصةالالهوتيةبيريناوسيسالقدتعاليممنخلعأ
همبقهلقدالصاثديةالتاريخيةاإلحدانأنخكرانعلينايجبالمسيح

انايضاعرهناكعإكثيرةبسددفيالخوشهلنتثعارابلىاشرناان

وضدالشوشمنتعاليمفمرسائلهبنجيمهكتبقديوحناالرسول
بوليكاربوسللقديسظصوغدماالضفيحةفيرإألخرىالتعنممألبعض
كلنتللعىالبدعةهذهمخاربةفطهعلمهران2ايضااتجعيوحناإميذ

وعليالمتوسطاألبيضالبحرمةضفيوخاحمةعديدةبمفئختثبرة

ءجاالتيالمنطقةنلهلمىوضلتإلغنوسينتعاليمايبدوما
مذهعلبالمجومانريقاوسىقابمفقدولذلللمسميرئىميمالمبمشر

المسيحللفنئثلىبخA2إمة
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للخامسالفصلالثقنهءلجز

المختلفةطقاتالصفيكنبهمافمعظمسابقوهحاربماالتىالتعالي
الجماعةهذهتعاليمضدكاDمألف5ط

انوكاالغنوسينصكنيرينألنماتعاليماهذهكلناقداحللانهيذ

لألععلماثلههنخرجتالتيالمتعحدةاالكمةصاواالممميحفيثنم
االنسانينقذانهواألرضلىالمعسيحءمجىهثفوكانةسامى11

يعلمانهىأللوكوسرسالةفإنللمادةوعبداسجيتاكانالذى
المعرفةهذهطريقوشالحقيقيةالمعرفةبلىالساقطاالننسانويرثعمد

يخلص

يبدأانقبلولكنهألمسيعشالتعاليمهذةبيريناومسمقبللم
الذينالالهوتيلىضدبشدةيحتبماالوغوعىلعقيدةمهثفصشرحفي
ومعدرهاللهابنومنبعاصالعنومفصلةمطولةصثمررنيقد

هذبنيقولثمحددهيومفيحاضرين1كانولقماووجوده
انيمنهالواالنسانوصمكلتفيقألنماوصغيايكنالءاألشما

واالبناآلياإالاللهابننصالدسريعرفدحy1وشرحااويفمميا

هأل2811BHAكنأبهراجع

تقديمولواتالذينبماينتقدالتىلمالحظة10هذهصإلرغمولكن
هذهفيخلينفسهصفإنهالتجسذسرعنمفصبةيلةطنعروبات

المسيحفيعقيدتههىكعاانمعيعصىمهمفلنامقحمالملتغاصيل

Sقبممممحباتبدعىماجملىئحليمهفيييريناولبىركزلقد

اليونافيوتىالالنرىكنافإنالخالصبقضيةيختحمأ5اى

يسوعالمسيحشخصفيقبمالذىالذكصشبهةعليبثبعدةيؤبم
كهواحدهؤالممسيحبأنياطمفنكائواالغنوسيمنمنعدداألنفخلد

األسمىااللههنخرجتالقيثمهااوهNSهالعوالم

Miء
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للخامبىللفصلالثالثءلجق

النمراراتيحورلكياألصمجبالمعىاواإلننيحنلصلخىونزل
الصوسيفىءهؤالضىمبحسبالصوالاالنعممانقالمعجينةااللهة
وجسداروحااساقطاواالنحعانالمنظوراألرضىالعالمدةطمهوليس
صسقطتالتياالليةالذراتاوئنراراترجوعهوبلاللإلى
à94للغنوسلطويقإالشتتمالالعؤدةوهذهالالهوتبى
االئسانيساعدالذىهوالمسيعصاخالاتعطىالقيوهىالمعرفهاى
بهىùaلذىالخالصهبىهذاالمعرفةهذهلىالوصولعلى

5سييقلمغنوا

هذايلكنللخححنفبالءجاالمسيعبأنوعظوبيرباوس
لجااالنجيلمسيعنجفسهوليمبىالغنودبعيينعنهيتكلمالذىالمسيع

فريدواحدمسيعفصيلاألنجمسيحاماالكثيرةاالكمةمنواحدهو
ءجامممعيعشنيتكلالغنوسينكانفإناالنسانءلفداءجاوقد
ممميبمفإنبرخطيةثعراهنauyبايلتصقانلهيمكنوألفوقمن

حقانساناالممعبيحيكنلمبنيقوليوهو5جسداصاراالنجيل
عابنالئالممميعءجاعندمايممممتحيالخالصناألصبححقاوإلما
للكلمةيقولالرسولألنكأجسادناحقيقياجسداخذصناألخح
الدوسينيينلضيدةرفضهبريناوسيظيروهناجسداصار

بشدةليوناسقفويؤكدفقطبلماكانالمممميعبأنيؤهنعنالذين
ءللفداجممليةالتالبزبمهنبلهرىامنكانهانحقيقةعلى

الألهوتفيمشترالمخلصهذايكينوانمخلصوجودوالتجسد
وبنسماناإليكونوانإلبدكلنالبثعرىالجنشفيايضاوهفممتركا

جمنفقدولبلهاالنمببانيصالعانيبمتيمحتىاالوفدسفه
البىبعاطةجممليةالعليةبمذهللقيامالمؤهلالوسيطموذنالمدمي
عراءللخاطىاالنسانوبينمنهنييأنيمكنالاررىااللهبين
تثكلةثهم5ث
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خلسىالفصلللفقثءلجز

كثيراشددانهيظييريناوسععىالقثناباتيدرسوالذى

اعطىقدلييناسقففإنالغحاعيةاعمالهوخاصةالمسيحاعمالعلى
عيةوالخالغدائيةالمسيعاعماالعةللبحثكناباتهفيلويةاأل
المعسيعوجوبأصلالمخحصةاألسثلةVUSISإييلىاندون

DVآءثهألكنابةرلجع

اتبعهالمذىالمنيجينمجالبيريناوسالقعيمعىانضاونعحط
أنGإلرسوبولعمىسلكهالذىالطريقيسلدبليوحناالوسوله

Ni4بجوهراآلبحضنفىالذىءالبدمنكانالدىكهتكلميوحنا
كهماتالذلمسيعاعملعلىبالحرىركوفقعدبولسالوسولواما
ءهاألخيرمد2مرضيةحةبيحةكنغسهثمةللذىابخلنا

األخيروآملOdqiبينيناوسسبعطياقامالتىنةوالمض
فيماكغبالتىالكرستولوجيةالالصتيةالموأضععاهمتحتبر

الوثنيننوبينبينهالغرقيعثرحلكىلمكمؤبابهرجعكعأبىوجلو

41oççr4كو0y11ctة3Jلبحثهأامياسااتحذولمد
بكرارضمنمأخوذينمانإفيايةولآحمفييرىهلى3ا

ءنكذرابكركاولدايغماوالمعسيع

وهأءعغرابمرأةعصيعانكاتممعبباألولآثمستوطبق2

جنسيانءعغراامراةكاطريللعالممبألالمشلثاءمجيكخلقءحو
هببمeiuوCآ

كوالمسيحثممجرةثمرةكائتآحملسقوطالممممتحطةالوسيلةإق3
3ثع
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للرابعللفحلالثقثءنجر

اخشابصصمنعالذىالصليببولعسطةالسقوطهذاباصالقام
ااجاشجرة

tءللشجزمنطااركبةيقاومان1األومآيستطغلم
خععابهةبتجريةجربالذىللشيطانقاومفقدالمسيعهاةالممنوعة

الخبزتجربةالجبلعلى

بأناهاشالذىالشيطانخخفيبمصلةألولةآحمقطمعهقده
غرللتجريةهذهعلىاالنسانابنلنتصربينماللهمحلداليكين

ااY6للهمحادلحهيثبتانبامروالبللقوةالحاوال

كهالمقتبسةوخامةالكنابيةالصاصربمذهتبريناوسالوراتقد

اىاألخيروآدماألوالآدمبفىالفرقيينانبواسرسائل
مد2انفعالكاملةاللهءصورالمسيحشخصقيرىفموحيعالى
حقيقةاللهصوردهوبراألخمالكننلهرةصيعلىايضاخلققد

7دعلىكانللذىبالدورقيامخيىاآلخيىمaTالمعميعقامولخد
قدفيماالخضطولعلىاألخيرمSrنجحولقدبهيقومlقJاألو
األول7sفيهسقط

آثبئبيريناوسيجريياالتيالمقابىنةهذفيبرللركبمولكز
بولسالرسولتعالعممحبعنهبلناتبينويلتىاألكيرمrدواألول
للخطةلمشكلةلمريناوهمىومفضمبولعىمفصمبئاتيوجدفإنه

هدابخصوحياODSاألسعكذلؤكزكتبولقد5ءوللفدا

ومفيومبونسمفيومبلىهاميختحفيوجديقوالالموضوع
فبولنثاءللنداثمللخظيةيرلصضصمبلنىاصلةعيرييريئاوسة
Y95مسالهم

8ل
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خامسالفصلوالئالثلجز

مد1يستطعلمماعملبلفقعايمدمكلطةيحملحلمحميحاتانيدى
فناكعحعيافخطيبرةوبسببةالجعمعديحلبيعتهبممعببلهبحيقوماق

اليراعإألرجوحليمسءافالفدويسوحآدمبنعظيماةوةإنفصال
اللهطكوتلتأسيسجديدةخليقةهوءاالفولكيطبئمجدخليقةبلي

هabآعلىالمتفيقسابق11هوفهالمسيعالمممببلبذا

fدوانبيةlغلطةهيالخطيةبأنفيعتقدريناوساما

لنافنضوجوعدمجملبغننتجمتادمفغلطةحملصتحرف
قبداوهناالغلطةهذهتصلحواقالجلىهذةيقومانوىالمرص

الفرفهوهذاهاألولاقافسدهمااصالحىL1األخيركلilعطية
لى8كمثهراجعبولسمومفصبيريناوسمقهومبن

2154221021حههيا212

المميدبماقامالتىىخ11عمليةLODSلوكزلناويلخص

قاللهاتحادبناآلتيةالثعثالنقاطفيبيريناوسهفيومبفسب
ائنافدألجلكالتلمميح11

عانبانمليساالنمسانعدوظىلنتضرالذىذاككان14ألا

بالقيمةaرائتحطألصمبح

Yهذاألصبغالخالصالضالمانعهونفسهاللهبكنلمولو
نمضوغمهمدخثبم

االنسائاظالاللهميماالنسانمصالحةعطيةقتملمولو3أ
14ماكفا

آبهثهعثهلى7انظر11

w3لو
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اخامعمعهللغصلللثالثبجبنء

يسعتطيعههالمسيحفوإلوسيطيكينانالضرورىمنبهاناولض
باالنسابئارتباطهظريتاعنناالنممليانباللهرتباطهةطريقعن

المصاحدآعمليجرىانايضايستطيعوبمذااللةيطلاتيعمتطيع
مقوداننطعيالذىفصاالثنينبفىةوالصداطمالميرجعوان

باللهاالنسانيعرفئمللهتبلىاالنمسان

بعمليهوميقوالبثسريةاإلاليةطبيعتهفيالمتجسدالمسيعنرىوهنا
بلهللبثمنريةجمبالذىهوالمتجسدفاإللهحةالمصامليةوءالفدا

لللهأنزلطالمممميحفيفيهتيقولبت3ولقدللبثصريةالنهيعلنللذى
هلللهبلىاالنسانرفعالممسيعايضاوهواإلنسعانبلى

فالبثصريهثلالنسانبالنمممبةقححدهاللهنفذهذهءالفداوبعإت

يراألخمd2اآلنقجعحتاألولدمفيتواخسقطتالقى
وهوخالصياوالمبتعدةالساصطهالبثصريةهلياعطىالذىهوفالمممي

امكامهيألراجعاللهصالحهاهعالذى
ل14ثى

المكلنةاحمبهتقدالفدائيةالمسيحاعمالانجليايتضعحمبقمما
يتكلغلمأتيعنىألهذاولكنالسميرنهىالقديتعاليمفياألولى
هبشراكلىإهتبمقديسناانصجيعوجومرهالممسيعشخبصيةبئ

يتهوافيجوفرهعنالمسميحشالتبهمقطبهلىالولكنهعالمسابكمال
بنسألقوانهناسوتهعئنثبماآلبجوهرمنلنهاذبومممعاوام

كامل

اعاالئبثاقاععليةاوباالبناآلجعالقةفيعيعغهؤبضحوص

ثهء21762Sبريناوعىلنظر11

كيم
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اخدمبمااللعبمللثقث12لجز

انيستطيعوالعظيمعمراألهرهذابأنيعترففمولإلبناآلعباةlو
وADVههكم8بااليماالممزهذاقبولجبويينحرحه

الذىوهوكانناللهبنفيقولبهمنيقايثعرحانهاولفقدذلل
اآلبفيهوالذىاآلبفيهوالذىاألبنطريقخمرص

اسقغاتمسكعنتعبواتجملةهذهبن85كلمكط36

فإنجوهريةبلبيةAأليستوحدةوهىباالبناآلببوحدةثيعن

مةوالالكلمةكانءللبدفىفيهكانواللهاللهفيكاننلوغوسة

511ايو411ةمل3وكانتهاباندكان

اوابديةوحدةهىواالبنآلبlبئالموجودةالوحدةهوه

فالمسيحاآلبلوجودالزمنقمولزىاالبنوجودبنآخويحعنى
يريناوسيختلوهنالىططه201دالوصزلى

أبديأيكنااالبنوجودبأتاعلصالذينالثمرقفيإلمعليئبعضش

يعلنياانستصعيلمالتىالحقيتهةهذيعلنانالشجاعةلهانتولقد
ألبحيةهثممرفيالقذبذبمننوعانجأننمعتينوسيهاغثيسا

قبلوجدوالذىالخليقةفياللمعكالعاملغهيتكلماتفمعاالبن
بالوجوداواألبدىاالبنبوجودصراحةيقولالانهألائخليقة

الثمعدرهيعتيالبوضوحعلمفقدبريناوسامااآلبلوجودالموازى
اآلبمعووحدتهاالبنبدية

وتفنيدفشوسيةلمحاربةمكحفكانتكتاباتههحظماأنوبعا
المسيعاتحادفإنيعموعجسدعنيتكلانييااللشإتيدتمم
يقولكعاوليسوفعلىحقيقةاتحاررءخاكلوقبلاوالهونجالجسد

األولمiبيريناوسيقارقمافعنخياالكانالمسيحانقويسونخIا
حصامنودمالحماكاناألخير3TللمسيعبنJيقواألخيربأذ
وو2145معنةمنالكلمةتحملهما13بنمماناكلن

ti
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الفلعنىالفعلالمةالنءلجز

ويعطثعىويغرحيتألمن5بنمعانافعالصاراللهابنتجععدفعندما
بأنألخوسيفىبعغيظنكماوليسهويكويجوحويثعرب

سلطانلماطبيميةاخرىقوةايةyوالعطثبىوالالجوعولماالال
يلطبيعةلقوىالخاضعةللبنممريةالطبيعةهنlaمجركانألتهالمسيععلى

يصيرناىلصارمفلغااللوجوسفالمسيعالحممعلىاإءئيرهاو

يغقدلممثلناجعرتهفيولكنطتهها43خا
األخنرةصارةلهذهبنالؤاحدالمسيعنفسهوAظلجتهألص

فيشممباينilبونجيةخلقمجمعفيومحروفةمشمورةعبارةستصير
القحيعمالبعضيلوم1مراتشعحوالىالمجمعهذااراتقو

كانلوكعاالمسيعفيواللوجوسالجسدصاريث5لمتهà4بيريناوس
مهكنيراصعددGIهفيهشلVومم5Lيرهماالغآءثممااىيوجدال

ضدفاعهفيامضطوكلغألنهوذلدالمسيحفيوالجسداللوجوسوجود
هذاولكنالحقيقةهذهعلىومكرارامرارايشددانبنيالغنوسينن

هالمسيحوحJدوجوينكرليينصعلمبأناألحوالمنJLبأيعنىال
راجعكارواحنابشريةروحاللمسيعانواضحةبطريقةيذثرفص

أهطأمثهكال5ببريناوس

اوالفصلالىتؤدىدةعقيكلرفضبيريناوسالقإيسبن

بئهريةوالبئالكاطةالوحدةيركفصاللوكوس1وaltiفتالنخسيم

اضطركإنهذلدمعالجممدوبقاللوجوسبناالبن4ااوااآلبالله
للطبعحةاالاليةللطبيعةهؤوماللجسدهوماينسبانبنىكثيرةاراjم

التفحثفيلألسلؤبهذاةاستعملنفسهإلمقحسالكتابألنوذلكااللمية

الذىالجسدفيمايالشلمالجسدفيسكقالذىالمهافإن6المسيحعن
ساكنافيهاللهكانللذىالجسدكذلدبهمختصةحعفاتت5فيهسخن

M148pGrillmeierAللطفم146ا
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اخاممىإالفحبلبلفالبءلجر

يعنالالمسيحثممخصفيوتحرفاتافعالفمنالىالالهوتهذايمىلم
نسبتمايمكنالالمممميعفيواعمالصفاتتوجدكماللجممعدننسبماان
أطه3هم393مكإلةثألثهاطعناوسميرراجعألله

جديدةألفكاردامجاوخماالهوتيايكنلمبيريتفوسأنفمع
الصحيخبااليعانيتعسكاناستطاحالخىللرجلكان1Vنها

رعريةحياتهوفياباتهقحاولولقدالرسلمنمهاستللذى

ءجاقدىيخ19خآالمسيحموعيانوهوالثيئالحقهذاIينادىأن
لكىالخطيةجسدقالمسيحءجالقدفلذماقدينقذويخلصلبم
الخطيةهنكامالتحريرااالنسانويحررالجسدقالخظيةميض

كلماهيةالبنملخالمىءجاائهوجموديتها

UN
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يناومىاهالقديمىلميموتحياةرامهالمراجحعض

لهمكعلهم173170194772

ءمهاألصألهخع

قهsieمIrénéeSaintdeلهأنة

اكلكع

ifflLondonكلهاحمممعهعاطم

50ثهمسلعغئاألكلصكأثلهTheoladeهامسمة
طنطقنمص

nugerD6مممدولألميثهمغكام

مه5فمالكغة137114103194526

حكطككههfمiofStudyALngdmmmط

1914dgeانممال

مههمألهنمههاعمنعلصtمحهـأل

1916SUاث1

1927ParisLyondeألهمصStممأيحخذ

14RSRصطكه

44931934م

CriEtudeOnostaleieineoetاطألالن

همعالةقحةهكمgnaduفكءمهثاثالثع
صكلPetudesHantesecoleNeصم

vIrénée12ق

نفسهايريناوسالقديمهىكتبهماراجع

tt
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الىصثااللا

بCئيفوكل
عهملعط

الذيناالشهودممحابةصجعيدةسفععلةالفملهذاسنبدأق

صءبسخاحياتهمقالذىنذالىومعرفتموعلعمحياتعمكرسوا
حياتيمسندرسالذيندالشصسحابهمنالشلسلةهذهبغاجلناه

والتتلعذالرسالبمقابلةيتمتعوالميممعوحالمسيعلشخصومفصممم
سطيصواغناطيوسالقديسهعاللحاكانكمإاقداممعند

األشخاصياتyهقولكنابولممىالمروبابياسوبوليكاربوسالوومانى

وعنحئذةحياتفغيرخنوعةمخعالفةبطرقالسيدمعلفابلواقد
لشكرسوها

العقائدلعلمدارسكلعلىيجبالذيناألشخاصءهؤالبنومن
الشيدالقديسنذكرتيةالالهبوافكارهمحياتمميعرسانالمسيحية
طيوستينومع

حهوسقينوسالثععهيمدافقديتمى

اقالممماستخحعواالذينالعظامالرجالهنعتبرستينوسيإن
العىالممسيحيةصدفاعافىالغياضةالواسحةومعرفتغاشسيالة

lit
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السالمىالفعلللثالثءلجر

اليصدمننكثونبذهاالرومانمننكثدهااضط

وهأنابئس550سنةأو155سنةحوالييوستينوسولد

فلقديونانىاصلمنوثنينابوينمنفلسطينفيالقحيمةسكيم
شغوفاصباهخذكانيوستينوهعىانطىالوثنيةالديانةفيوثععبتربى

ولذلدوجدتاينماألمعرفةوطلببالبحثمولعاوأالحلالعاعةبالقو
بأنهنفسههولنايقوالكماالرواقعفىعندالمعرفةههلىعربحثفقد

هوالفيثااديميينافلعمفةربس1iàرواقيةبمدرصةالتحق

نفسهقروىأنتمعتطعلموالفتسفيةالعلميةفدراساتهذهكاللكين
صلJحبأىتقنعانتممعتصعلمانماككاالملتىوقلبهالمتعطمعة
انتستطعلمالرواقيةكإنويبحثيفكركانالذىعقهااألحوال
يتمسككانللتىاألفالطونيةكذلداللهذاتنعةبطريقةلهح

وهكذاللحديدةاستفاماتلعلىيبتجاقايضاهىطعتلمبما
المتناقضةءواألراوالعلمالفلعسفةبحرصفييسبحيوسينوسكان

الحقيقيةالمعرفةبلىالوصولندالمخمالفة

شاطىءعلحمزهأنفسهصيروحكانبينمااألياممنيوموفي
كنماإليصنيةاالفلسفةانلهنمرحشينهرجلمعقافيللبحر
لجيهوأشارلمتعطشةانفسمهتروىانوالاالنسانقلبقثعببعان
ومقولالحقيقةلناتعلنأالتهاوثفصاألفبياهئتلباتيدرسبأن

تركهذللوبعداخرىكثيرةءايعمئ1J1قاالرجلبنيوستينوس

رحيلهبعدولكنقانالروايتهويواصلàlبعدمنيرهودمللقوان
ياةوإألنبيالدرامسةتقاوبمالوركبةروحىلتممبنارفجإةشعرت
للفلسفةهىانماوجدتالكقبلمذهراستىوفيالمسيعءاصدقا

مايعرفينالجميعانقلبىكلمنوقمنيتأحعحيحةواالحقيقية

لعفمهيوستينهشانظر
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الساثعسالفصلللثالعئهءللحؤ

وطلبهنحياتهوفاديامخلصماالمسييوستينوسقبلولقدء1فتص

ومقابلةوالخراعةالبحثكانوإن55عمرهنالثينحوالىفيادال

فإنهالوثنىالشابتغييرفيجداهامادورالعبتقدانشيخهذ
معبباكانعاترددبالالموتعنىمواقدامالمسيحينشجاعةأنيشرف

ئمeyهؤةحبفيوالتأهلالتغكببلىدفعتهالتىللماماأليبابمب
هللصيهههقبوله

حدثقدأنهيحتملالذىالتجديدعلىيومبعتينوحماحصلاقبعد
يترللم4االالمسيحيةصللدفاححياتهكرسمسعىمحينةفى

كمعلمالبالديطوفوبدااليونانعفةفعاديرتعيهشانالذىللثوب

انطونيوسعهدفيمعرسةهنالىفتعحيثرومابلىوصلانإلىمتجول
تحميذهبيناوكان386uحسعمدالتقى

المدافعينمنبحدفيماسيصيرالذىهثتيانوسأن

ةلمسيحية1

شخاصعمحتميوستينوسالقحيسمحاكمةبكصةلناالتاريغويحتفظ
بالنظرقامتالتأالمحكمةسجلتهبماالقصةهذةتصحنعنمد6آخزين

السجنفيبهزجقديوستينوسبأنتعرفنافالقضيةءالقضيةهذهفي
راسمتيكوسجانيوسرومابأمرالمسعخيبنصآخوينستةهع

RUSTTCUSأللدأQريليوحهاهرقسراالصراطيعمدفي

الذىالحكمنصهوذاوهتالووائىاغيلسوفاكعطعكلىدكم

ذبائحخالمنكلانعلىيفصالقانفنبنالخاكمبهنطق
وتقطعبالعمىيضرباطهراالمبروألوايخضعالمنبههوابئلاللية
ورفقائهيؤستينوسcàاالعداحبمتمفقدذلدعلىوبنلءرأشعه

Iمهمممهلنظريوستينعسg

Cl1لميماللمحألثعأليوسعينقنعننظر

4آل
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النالبثءلجر

رومافي400سنفيالمستة

ابنعمبممنفصلل

صباتة

نجتولالمعروفالكسيالمرخقصننجيوسأتبن
لالسفاولكناألهميةغايةفيفاتمؤلعدةترلىقديوستينؤسان

فيكتبتةكنبثالثةإاليرةاالمؤلفاتهذهنبلينايحعللمبمالشديد

ىوواحدجلد

الؤثنينضدالمسيخيةشدفاضان1

هدىاليصHONتريفورمعحراره2

صاألولفاجمكهيوشينوميالقديعمىوجهولقداإلولدفاعاا
c1f4l1معمنتيبننفيمابيوسانطونينوسالىخراطيراكهاالمسيجية

يحكمانيوستينوسى13الفصلأالعفاعإمذامةالمقدخفى
فيبالنظريقومينالذينNنالممسيحينقضايافيفسهبةراالمبراط

منالثانيالجزوفياحكمiفيلالعاعونيوالPكIحافيقصاياهم
حيفىابمميءازإالرشعيالحكومموقفايلوم412الفحلالدفاع
ألتحعلفشهيلسوفكلمةتماماتشبصعميحىعةانبشرحم
هحمعيحيألGالمسيحىعقابنبلىيجبفألبراعةاوانةإطياتماق

الئهبمفذلدىاألخراالكمةعياكةاوالسجودرفضواقدكانوافإن

4Ecc1RistIu2ébeهاأ

Yاثناالمغكورةالكبثم24قفاعهءالموضوهذايخصموصراجع
لىممم

كأسثعغنمهنملf5قف3مال

لهالمrقا9ن

olعاكقغلى

Lvf
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الممندمعىيلفصلالئقمءلهر

4الخيرعملالىيدفعانموبيمانمعتيدممانكماإلمممينيخت
منالثالثءوالمزلحنطكمواطمنخاصرافضلفمملذلد

يسردفيهالمسيحيةصعليمدفاععلىيحتوى3Yالفصل
لماهالتأريخىاإلساسوالعبادةالمعبيحيةامعقيدةمطولةبطريقة

فيثتحبحادثةءالجؤعذاشحدناأويبثاناالالعقاع2

ثةiLبقطعامرقداورميكوسروماحاكبموهانروما
علهالحكهدأالصدارالحاكمدفعتالتىوالجريمةالمسيحيمن

الراىمنيوستينوسويطلبسيحيينانممهىلثةالمسيحين
ضدبشدةيحتجثماألهرهذامحمعاقيكينبأنالرومانىالعام
المسميحيينصوهوقفممالتحامتعسف

تريغينوبينبينعهدارالذىالحوارهوالثالثعوبا3

عفهولالغترةتلدفيالمسيحينبئحولرونيقةPدقlوهوانيصدى
يوستينوسبندارالحوارنونيحتاالالحوأرههذافنمادلركلنمللال

الكنيسةريخهاسابيوسانظرضتاليفىيومنفيفسمعىقفينوتري
4iA9الفمبلدمةبارالحهذافيدالشويعح5ةy8

للعسيحيةاهتدامةنمدربمماالننىالدراساتبالتفصينافيمايثمرح
خرضحاالصيمالعورفيالمسيحيعقيدةبثدم47بلى9خنالغصونهو
فانه11ءوالجزجميعاللبثصريةزلىواييدالجالناموبمهىالمممنيحيهان
تبريرالقعيسبياحاولالتىالبراهفىبعضعلىيحتوىةبنئtAعن

كلبأنفيهنايعرا2tأل59منانالثاءوالجزكبلهالممميحجمأدة

نمراميلنظتحدكلناموسهوتتبعبهوتؤمنالمسيعبلالتىمحyا
الجديدبسرانلفص

يوستينوسبنالحوارفيالمسجلالنصهذابأنالجزميصبمتاوال

A
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للسالمنالفصلالثالمءلبؤ

4لمهثثالحوارهذاانيعنىالهذاولكنجطةجطةسجلقدوتوعفون
االثععارةسبقتكماكتاباتهفياسابيوسغهتكلبموقدنعالحدثقدبل
ذلدبى

لنأيتبقولمالكثيرةألخرىالمؤلفاتبعضيوستينوسحتباولقد
صزكعاباتهمفياتالحقينب55LSIIللتىالضاونبعضاالمنما

سةالكنيتاريخاسابيوسبريناوسهاYذالتىماركيينخعدكتاباقه

4c8114هاسابيوساليونانضدخطابهثمأcاcw4ث
ء4Aممابيوساالروحضنوتعاليعه

النتطةبلىنصلانيعننافاعيةالكمابلتهومنالحواراهص
المسيعسخصفييوستينوسيدةعةهىمابعثنافيواألساسيةالمممة

مفهيمههوطيالمسيحالمختصةيوستينومىتعاليمهىما
Al18جيلم

مريمبفىضارنةعملىثماللهمحشكتاباتهفيللقعيستكتملقد
وصاألجممليةللخطيةوعنوالثممياطينالمألئكةشايضاوكتبءوحوا

ييحاتالذىولكناخرىمواضيعوعنالربانىوالعثماعالنعماد
هعيعمسالمسيحسخصلمفصمههو

كوسللوايللوجوعى

القيتهللتىالقنطرةهويوسشنوسالقديسفصفيانلوجوسبن
اللوجوحهاوالثنطرةمذفدورواالئساناللهبناغاصلةاللماويةعلى
واالنساناللهبينالوساطةهو

للذىلللىسيطفموالوشسطريقعنإالبالعالميتحللفالنه
المميحىللفكوبختYم
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ساثسللفصليلثالثلبجزء

الربإلىالنفوسيقودثمذاتهاللهيغلنطريقبماعغ

يعتقدففووممىاللوجاصليثعرحانيوسئيئوسكاوالولقد
اللقبلمنخوجتاوإنبثقمتالقوةوهذهكقوةإللهفيناساكاقبأت

عليةيوضحولكيالخلقبعمليةاللوجوسقاموإثالخليقة
والحورهثمحبييأتالتبعصاستعداآلبمناللوجومعىانبناق

ساآلبجرداللوجوسأقيعنىالاآلبصاالبنانبثاقبن
قبلبينطقالتىالكلمةفييفكراالنمساقفإنعغهنزعهأوالهوته

االنمسانتجودالالملفوظةفالكلمةالمتكلممنماناغنطيخرجان
ووجودهكيانعهتنقصاوكللاوثانسانءجوهرمنبيانطقالذى

النارمنالنارتوليدايضايشبةاآلبمناالبنانبثاقانمعمانىج11
تجردهاصوالالوالدةالغلرةفئاكصةمنتنقصالالعطيةوهذه
l128Ytحوارراجعوكيلفماقوتها

جوهرهاوتكوينههذاصيغقصفالهابعملاالنسانيقووعنحما

القيامرأفيالنارتوليمدالفظماالكلمةلغضرالصبمذه
داخلىانبثاقبأنهyبامناالبنانبناقعنيوستينوسعمر5بعمل
كاقبءثعىكليوحناالربمولوتولايضاويتمفقءذاقهاللهق

انبثقالذىاللوجوسفإن13يوكاتKاءثعىيكنلموبغيره

الدخاعراجعالعالمخنقالذنفسههوالعالمخاقتبلاآلبمن
يحظقانقبلاللهمحايضاكانوالذىtiتحوار2ة1المشغي
لكيعفخارجاذاتهمن4اخرجهلفظهولقدايعالملحذا
انقديسنافسففى6حواروالعنايةالحليقةبععليةتحوم

يقتبممàâoفكرنهيؤيدولكىإلخلقفيهاولهواالبناللوجوس
2االثانيفاعللظران3أم6اكولوسيةكو1

بلىيومستينوشيثمميرنم01293أ16624رحو
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للسمسللفصلللئالثءلجر

رتناحمعلياالنمساننعلىد112امدفيالجمعjمتععاءا
ءالخليمةعطيةفياللوجوسياثرلUفاوكممحبنا

يؤفنولكنهاللهمنانبثقاللوجوسبأنيعتقدالنعميدنومع
ويعتقدللسامىاللهشبالطبيعةوالمتميزللذلتىبوجودهيتضعته6

ووضوحتأتلكنخغيغةبطريقةيحاربكانيوستينوسبإنالبعض
ترفضتأ11اغناطيوسبفكركليتمسكينكانواالذيئالمسيحيبمض

اللوجوساللهقوةانيقولوقفمماآلبالهوتشءئمأاىفصل
ئورفصلاوقطعيعنالفإناآلبصتفضلوالتقطعانيعكنال

اقلللهاستطلكةففي5ءالسمافيالتيالشصمناالرخقءاىالشمممى
أللديشاكدمافيهثافيةمرةيحغرهاواقيريددماقوتهيخمثق

فيفقطليساآلبخميزصاللوجوسبأنقائاليوستينوسويجيب

بعضظنلقدr4اrAحوإرايضاIاصحدفىبالاالسم
لزهبحاللوغوسابديةاضحفهقديوستينوسانالالهوتعلى

624رت

لمباالبناآلبعمةلثعرحيوستينوسالقذيستبرضوعندمأ
الخضوبماوالتابميةخعمكلةفيالسقوطيتجنبالتيستطع

االبنخضوعاولالباالبنتابصةاىالعهمأ
لبلوغوسانةيقولكنففقدمنهواسمياعظماآلبألنبل

للفرصةلنأومممتكون6أحوابيلعبعخاولكعهأالياابنالصمبع
الالهوتيمةاريجانوسقرافلثسرعنععرضعندماالعقيدةهذةصللتكلم

الموضوعهذافي

موضسؤعيوسنينوسعالجهاللتىالالهونيةالمواضيعاهممن
تربظالتيللربرايطبحضيرىالعقيدةهبضثميجهفيياللوغوس
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العثعتاالفصلالئالث0ءللجز

واضحةبطريقةيظصلماللوغومىبأنعلمفلقدثيةإباالمعسيحية
قداللوجوسبغورهفأبئفلكومعوحدهالمسيحفيإالوشفافة
اللوجوسربذالبذمرههلىوجحتولقدجميعاالبصريةفينتمعرمت

sijبشرىت

ءانبيافقطليسوقادأرثعدقداللوجوسفإنذلكعمىءوبنا

بحسبسلكواالذينفكلالوننيينفدمغةحقيبلمالقدإحمدا

صمميحيونالحقيقةفيMcخيميعملكانالذىااللصسالنبلرثععاد
اللوجوسهذابارثمعادسلكواشالذنالمفكرينعتبرانيممكننهفمل

1غاعهصزونيوسالروافىوالفيلمسوفهيراقيلطوساخال

bدالمباكلهإنملحثينأiالحادلةاننوالقوالحسنة

بليهاوالمرشالمصدركانالفدمعفةوسنمأبياعلماالتى
ءالمبادىوهذهالتعاليمهذهأنفيمهشكالوممااللوجوسهو
شمعرفتمألنكاطةوغيرناقصةالغدسفةءهؤالبلىاوحيآللتى

هووحدهوالمسيحىكاملةوكيروناقصةجزئيةكاشتاللوجوس

اللوجوسصهباثمرةبطريقةتأمىالتىالكاطةالمعرفةهيملدشالذى
فال44اغاعهأة3Y25دفاعهلفسهةاظصالذى

المسيهيويلخحعافياالاساصةاءللعبادىتامادراكوالإذنكاملةمعرفة
بنالقولهذافيالكرستولوجيةيوستينوسعقيدةهرنكولفaا

95والناموحالوجوس11هوالمسي

Cومنالحظامالثانىالقرنالهوقىهنيعتبريوهمعتينوسانع
الذينوهغوالمرفةوالبمثالدرسفيالمتععقينءاألتقياالرجال

حياتموعظاتبكمأباتماافيدانااستطاعووتعصمبدرمسايضا
بالرغمألئهنلفقدتحرضتقدقاليمهمنالبعضنإاجمصالحقعن

مدمعدلعY11حما1إ

fto
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للسدسلفصلالثالثءلجر

التعاليمفإنتالمقدسللكتابالواسعةومعرفتهالعميقةدراعساتهص

بنبلمحودـالعسلىمنيكنلمعليهعميقااتأثيىتركتاكالطونية
رافحةاألحيانبعضفييشتموالحوارالدفاعيةلكناباتهالمدققارسال

لللوجوسخروجفإناالنبثاقوطريقةاللوجوسعنتعليمهفيوثنية

اإللهصاألرواحبعضاللوجوسخروجماحدبلىيشبهاآلبن
بأنيعتقديوستينوسىانكماالغنوسىالوئنىالمفمومفيالعظيم
كتبفقداالبنمناقبنالقدسالروحواناآلبمنادنىاالبن

للكينالخالقاللهحناقلوسيدبلههياللوجوساللهبنولب

والممعيمعاألولىالمرتبةفيالسامىاللهيضعالثالوشيتكلموكما
اWادفاعالثالثةلمرمبهةافيالقدسوحوالالثانيةالمرتبةفي
34

القديسدرهمماالتىالبمةالغلممصيةالدراساتانفيهشالYمم

ekiالوثنيةالرابعضتعاليمهفيتركتتجحيدهقبليوستينوس
المسيعألجلوماتعاشالذىالرحبلعظمةهنيقللالهذاان

أيهي
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3لالى

صيممالمي

حقبةونبداالمسيحيةالعقاثدتاريغفيالحقبةهذهنختمانكبل
راداصحابهالعبالتىءاألسمابعضنجغكرانبنايحسناخرى

اراينانسبقفلقدكماوالدفاحالمسيحيةالحقيدةتاريغفيهاما
الرومانىسعوألطيمنداألئطاكىاكلطيوسصلوتعاليمحياةتاريخ

المممنيحءهؤالقبلوكيفيوستينوسنموايريناوممىوبوليكاربوس
بخصوصوتعاليمرهمافايضافناصثماحياقموسيدكمخلص
فيالدخولنودفقطللتذكيرءالشبلىنضيفانويمكنناالمسيح

تاتيانوسمنكلوغاندهمحياقممبتاريغالخاصمةةإلحقيلىالتغصيه
ءهؤالانإذأالساردسلينفنواألذطاكىوثوفيلوسالسعرى

الثانىالقرناقوعلمواعاثموقدايضاوآخريئالمعلمين

عيألالسورىتدتيانوسا

كانولقدوننيمةعانلةسورياصفي115سنةفيتاتيافوسولد

بدورهترلىفعتدالغوضلمذاغهالبحثفيجادابالعلعثممغوفا

وبعدموفلسفتاهكارهميدرسلكىاليونانبالدبلىاتجهسيريا
منيسعكىلكئىروماالىبنطلتاالزمنمننتوةاليلىنانققامان

et40ة
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للمسابعالنضعلالدالءلجز

انبعدولكنهوديانتممفلسفتممنالمتعطشعةنفسهويروعلممم
علىيحصلانيستطعولبمظنخابوالفلسغاتياناتالعىهذهدرس
روماوفينمفسهبيروىلكنىعنهويبحثينشدهكانالذىالسالم

بليالنيروضأولقديديهعليفمعكمذيوستينوسالقديممىتقابل
فترةفىوكانوالصالةالعميقوالبحثالدراسةطريقاعنتاتيانوس

القبيمعىخيمايدرسكانالتيسةالمدبىعلىâjيتروالدراسةالبحث
يوستينوحأ

ويحتلىيوستينوسالقديسللميذهوتاتيانوسانمنوبالوتم

ليساألئنينبينكبيرافرقانجدانناإاليديهعلىدتجقدافييراكث

يوستينوبعنبن5ءالمبادوقالذوقفيلجاوالعقيدةالتعليمفيفقط
فيايضابلالمقدسةالكمنهفيفقطليممىالجقيقةعندإئماييحثكان

الحائطعرضخربفقدالسيرىتلميذهاماآلخريناالمغطرينكعابات

بلتأرفضايرفضئإنهالمسيحيةغياألخرىاطليينغاتيالعلومبكال
المشعميحيةصدفاعهفييوستينوساظهرلقداليقنلنيةفلسفات11كل

كلنبينماالمسيحيةغيبرللفليمطلتكبراوتقديراعظيخااحئراما
ولللغةوعلعماوفنمااليوئائيةخضبارةلبصيةيمتمكلضدتافيانوس

نفسعيا

فيممعوالفلقدالممتنعلىجماعةمذهبتاتيانولببىاسسولقد
شبأىاللحومثكلوامتنفواشنظرهمفيزنىالعتبارهالزواج

استعطواولذللالربانيءابعشافيحتيالخمرشربعنوامتنعواكان

urا5امخارستياالنبيذمنبدالء

ولمخرىاياناتللفيالحئعنيبخثتاتيافوسقكانجمفلمعرفة

ءدةةلاءرحل720صرستملسددهابراجعيجده

550
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السالعثفعلىاللتثء

اولعل

بلنإالكتاباتهمنانايبقلم

لحلiJاص

مأAUXmsعثالئأللليونانمحاخرةيدعى

رجظكتبأنهويحتملالكتابهذاكعابةتاريخاضبطباننموال
لقد6نعلمالبحدهاوتجديعهقبلكتبيوستينوستمهبعدروما
والالممسيحيةشالدفاعالىفيمالالكعابهذابأنءاالمابعضظن
علىالجماهيىفعبيعحثبنهبللتجديدهالكلتبموتفتبريربلى

تصرفاتيوالدينللغلسفةءسوداصعرةيعطىوفيهبمدرستهااللتفاق
وبالقيقىيةاخإلتوكيرمعنيبالاالتبيحتبرهاالتىوسلوثمماليونان

لفصسعدةعلىءجزصكلجتوىءلجزابعةارعلىيحتوىوالكناب

باآلبوعالقتهاللوجوسصالمسيحىالمفصمفيالكينصويتكلم
كاميقثمةالمخلقàاألخيروالدينونةوالقيامةاالنسانخلق

ارصاةالمالثءوحواآدمخطةلمالئكةاوسقوطالحوية
11سياطين11و

ااثانصلبا

أنويمكنEلمعأكلثمعطكخمONالدياطسونيدعى

ضاحفقدتاتيانوسكتبهمابقيةأماءاألربحةتحتويهIمنعمحميه
اناكعاالضائعةالكتبهههنكتبنالثةدفاعهقتبXiiذكرولمص

ايضاضاعتقداخرىعبفصولمنبعضااذكرالكتاببحغى

محلمهبمماعلمإلتىاألفكاربعضاستعارقدتاتيانوسبن

وقحم545851ما

ن56
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السابجفصللللقعثهءلجز

الفكرةتثعرحالتيالكلمةيشبهالذىاللوجوسخليوستينوس
الذىائالخليفةفيالحاملهواللوجوسنارمنالخارجةوالنار

استحملتدرىالمميالالهوتىانمنبالوغمولكنللعالمبهخلق
قاتياتوس1نإالالفلسطينىالالهوتياستمملظالتىالغباراتبعض

بأنيوستينوسممكلنم2فقدمعلمهمنأبعدبلىعدليعهفيشطقد

الضملاولبااألولالعملفصالخليقةفىعامألكانلوجوسلل

اللؤجوسانبىمحناهافيفوتىغامضةالجملةهذهبنلعبالبكر

كل1وlايعنىوهذاcاألزخةكلقبلوليمنرمنةاقبلولد

فياللوجوستاريغتاتيانوسيعطىالغصلهعذاوفيالمخنوقات
مرحلتر

كلنالخليقةفقبلبللهفيمختفيااللوجوسكاناألولىةالمرحفي

اللهعنتعبيزهيمكنال

عاماللللوجوس3يخرغدمابالخليقةيبداالثانيةإةالمرهوفي

فيصلهييداوهنااالتصالخارجيصبعالمرحلةهذهفيوبعبروه
هالعالمفيالمخمالطةإلمادةتنظيم

عقيدتهبخصوصيوستينوسوضوحعدمبلهانمرناانسبقلقد
األمراتترلىبلازليتهصبوخوحيتكلمفلماللوغوسازليةفي

كامضةبكلعاتإلموضوعهذاصميتانهفمعتاميهانوساماغامضا
بأنالغاهضةجمارلتهمنيستشفانهإالالمانةقمانةواضحةوغير

اخرىبصارةاورمنةاكلقبلهـليساألزضةقبلولداللوشس
مازمنàJموجوغزكاناللوجوسبأنممتيانوسفكرنفسرانيحننا

ايارلفيجداةبميدمنcفي

اننواعLبعدفيعافيهاستنصالتىللتربةرظنظهـهنا

ازليتهوعدبمالمممميحبتمعفصالمختصةطقامتالكلهغكثرة
بي
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لسةؤانيرL1عفى

طولطالكعفماحمهمحةهةع

هعم107190ما

ةكلمحألممعلمeغهالهممطن

عهعeeعألهف5905ثم

يكييثث2292251949معمعق

BeThe101991963ئثهءعم

لهم545ع2م

34نالممحعهمثقع

الةألم

5مألثممغuteforعفهيمه

ممتكهمحف1601ةءقمغألطمالي

بحصوصومفيدةطويلةقأئمةيعطنهوعدممكابافظر
ءافىخوهذا

با
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ابلىم

فىهـممأوصوفلوسماضا

اعتنقواتلذينPOLOG1آلعالمدافعينعننتكلمعندما
Vالثانىالقرننيايةفيوحياتمبكتاباتممعنماودافعواالمنمميحية

للصفحاتفيعلياتعرفناالتيغركثيرةاخرىثممخصياتنننعىاقيمخن

طحيعكفاألثبهاثيناغوراسننسيانيمننامموكيفالسابقة

كانوللذئائوسلتانةمعاصراكانالذىطلىه

وكلنءالرقيقالسلسواألسلوبالسيالةاثقالماضحابمنيعتبر
ابعيمييوستينوومعتقداتهويمعملوبهتفكيرهفيقريباراسانيناش

األوينالمسعيمبعينلمدافحاناابلغمننصتاتيانوسمنايحمامنهفي
الشعريةاتباالقتبامممليفنةوكغاباقهوالشعرلسفةالةيجبكان

جياتهشللقليلإالالنعرفاننا4AلنأهممفهLحوكلوالفنسفية

المسبألبلالتماسبيدعىماثيناغوراشكتبوبتد
ولقد5ثأهأهـعهألسDMSUGIKTAUهه

وليسيوسأاآلباورليوسموقمعىاطورمولاالمبربلهااللتماسهذلوجه

ءاجزاعدعلئالكلبلثويحتوىاالبن11ةممطرنعوسا

هدبالكاتبيثعرحوفيمابم103العحبلهامندمةاأ

8ت

http://www.ebnmaryam.com



للثامنللفعليلثءلض

بنسانيةكيربطريقةويعذبينوريغطيالمسيحينانوهورسدلت

ويجمبوعدلبدقةالمسيحيننقضاياتفمصانيلتصعىدلة3عوغير

حاولLث4الفصلفي5بللوائمعنضحيةبعدفيمايكونواالان

تالمسيحيهتنمعويهالوثنيينبمااراررالئىالثحثالتممعنفىانتبال
ىو

البشرلحومث3الكفرهاوقةالخن1

اوديباهغدةصم

اقنعرفانوييفاالقيامةمشكلةتباليعالثعمالفحملوفي

هخينوموتوجسدروحمنالمكوناالنسانشيعكلمالكاتب
القيامةقيتحدانسوفاللينالخحرمن

كننبهاللهوحدةشكتابفياثيناكدراستكلمهـلقد
10التماسالقدسالروح82الغصللقماسا
ألااللتماسكةالم104حاساالايلثالوث3

واجالز7ثالتماسوبيةالعز76للتعاهعىالوحىه

بالموتحتىازالتهاوفصلهيمكنالالزواجحممللتماس
مLللقما

يلكلستولوجىأالعىيندفوضيومهوط

مىيوستينوالقعيسرافماحدلهيتبعاليونانيالكاتببن
ويقتبعمىالخليعةفياللوجوسبهقامالذىبالدوريختصفيط

هويعملكاناللوجوسانيثبتلكى01AçCYكمممابقيه
الخليقةءأثنافيكالقاايضا

منالعاثعزالفضلبأنngلوحؤأستلذاليصمقد

هزدوجنتيارينبريمحثوئاثيناكيرإساب
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للثدفنللفسليدفقثءلجر

هوTyyامثاالمذكوراالبنللحكمةاستخدامبنأ
505الخليقةفيهلا6عألكحجز

صيتكلمللذىحصي5دأالفصلهذاندرسعنحما3

صفاتصدفةصيتكماثيناغيراسكانلوكمانشعراالبناوالحكمة
فاألبن55قويازكياعاقالإألبدمنكلنالدمامي4االكإناآلبالله

ظصفقدا241210SUPراجعاآلبحكعةاآلبءذكاهو
فييرىانيناغوراسفكأنالخالقةالفكرةاوالعامةكالطاقة

15اللهصفاتمنصفةبلشخصاليساللوجوس

المافييزيلانبتعليمهحاولانيناغيواسبأنفيعتقدبونيفامماما

باليمةفكرةهواللوغوسأنبتعليمهميوستينوسعابت1اقامهالذى
بليضقداثيناغيراسفإنألجلطالخليقةوقتفيايهعهاوابدية

حلوالنثعالذكاهووالقوالفكرةفمواللهفياألبدمنذكانساللؤ

احمهدينفدالذىالطاقةايضناهوواالرادةيفممالذىمة11
مهلقداإللىالنشاطوهذالفكرهذاتنقيجةإالهومااقعالمخلقوان
والغشاطالفكرfiuTا4Lقبلطعليهكلنماالخليقةبعدكوسلالظل

هالبنعرويرشدللعالعيحكمالذىاالطيةوالطاقة

بللالختدطاللوشممشخصيةتعرخنالنظريةهذهانثمملظوال

فيعاضماسنتكلمالتىألللعمعبلينيةنصانزالقوهىالالفيللتالشي
بعد

ئنعخعنفيوأيطنمملمدافعنايعغقعقيدةشنتكلمانناوبما
ئنعماانيممناغالLالثانيقرنفيالمممعيع

Y1seمعم

مع5ثلخم1
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للطمنللفصلالثقثءلجز

ىخطقlIفيونييمعى

اسابيوسانغيرتجديدةوالصحياتهعنالكثيرءنعرةال

الرابعالقرنبدايةفيالكنيسةتاريخكنابةجأقالذالخنممالمفبرخ
انطاكيةلكنيسةالعسادساألسقفكانثيوفيلوسبأقيعوفنما

األنطاكىاألسقفكتاباتوصلحمهء0فى

ثقافتهوكانتاوننيوالدينمناتالفرهغبالقرببااثوuانعرف

والتأهلالمقعمسةللكتبالطويلةالدراسةوبعدوفنعةيوتانيةنقافة

حرقسعيفيانطاكيةحينةعلىاسقفانصبولقدتجحدالحميق

الثانىالقونمناألخيرصفاالفىIااورليوس

كتاباتهفييخكرU9هAءسنةبعدتوفيثيوفيللىسأنويحتلى

85AسنةمارسccJ1Vتوالذىاورليوسمرتعى

طبحه

كنبهنالنةإالانطاكيةلكرسىاسقفدسكتاباتحنتصلنالم
AUMLYADلاوتوليكوضدتمنعالتىهى

الثالثالكتابأنبلىAسنةبدكلتتتدالكتبهذهانويحتمل

ساوربيمرثسراالهبراطيبموتوينتصالعالمتاريعلىيحتوى
ذلدهلمىاالشارةسبقتكما18رسVقماتالذى

كعفماكتبثالتةفيإيمانياوشالمعمعيحيةصاألسقفطويدافح
ATJTOLYCUSاوقوليكوممىالوثنىصديقهاضاتاعترعلىردا

بحينإالنراهالالذىلمللهجوهرشالكاتبيتكماألولهالكتابفى
الفرقيشرحثميةالوننعغالكتابنفسفييتكلبمأنيكماالروح
كتلبهللهنقدهياالتيوالعبادةلالمبراطيرنتحمهذى11رامابق

مم1127

tNx
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الثامنالفعبلرلشقعثنإءلجز

الثانىالكتنبوفي4اتأالقيامةصيتفمئم2أاألول
الروحمنبوحىتنبأواالذينءاألنبياقعلليمشنيوفيبوسيتكلم
فهوالثالثالكناباما5وثمععرانماالوننيةالديانةباوةشوشالقعس
مناألخرىالدياناتمأالمسيحيةالديانةوأرتفاعسوانايكثم
ءةواألختياألدبيةحيتينالنما

احمابيوسويغكزضاعتاخرىكنعاانطاجمةاسقفكتبولقد
المفقودةلكتب10هAمن

ضدوحمايايطهرموجنهرطقةضدكتابا

بجيلىلحنمبرحتبليميمةكتبوعدةمONملرجمينهوطحة
ضاتالمقشغاتهتكل4f2امعمأبيوسانظرواألصاليوحنا

بليماهاثممرناالتيكتبللثالثةإلمنيايمقالناولم

المسيعبفمحمىللغاصةتيوفيلوستعابيم

عحانثالوثكلمةاستعكلشخصاولانبالذجعير

هذااستبددواائطلكيةاسقفاهوالمسيحيةامعتيدةتاريخفي
لأليابمفييرىانكمااللهنالوثهايبةضصعيفةفياالضطالع

هألثالوثالىاثمعارةللنمعصىلقلالععاهقةالثالثة

غهـكاسئفىفإنالكرسننولونجيةتعاليفهبخصوصيما

ىالحالمعسيحينبالمغومدافعكاتبطاولهوسيوفيلتبأقيعتقد
أكمثفىدحمهلخل1افيعوساللهبميز

مصأممابلئظرا

6
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ثدمنطفصليلثالثءلجؤ

أحأمoFERPRouخطوقاوالحارجقساللوشكل
بأنيشرحانiيحاونجدهاننائيوفيلوسباتإلىنرحعغدحا

نيوفيلوسيمممميههاوهذااللهحخنفياللهفيكانةصطاك14اواللوكوس

اللهداظفياللهفيكانكلمه1االلوكوسناىاخلالدفيمةبال

الكلمةفصعنهخارجاساللوشهذاللكلمةهذااللهلقنماغولكن

وثيوفيلوحما215كتابانظراللهمنالخارجاوالمنطيق
فىمMiهعيتححثكانالذىذالىهوالمنطيقاللوغوسهذابأنيبتقد
yyطبانظرإللهمحريتثعماثانالذىايضاوهوالجنة

اللهدلخلفيالكلمونظويةاخظريةاهذهتحملااللتجاةوهنا

اللوغوسابديةمددياخطزاللهخارجضطوتوالكلم

اتبعهللذىالخطنغعنتعاليمةبقيةفيلتبعثيوفيلوسبن
شيتكلمكحماراسواثيناكييوستينوسامثالخرونsاالمقلفون
انيئبتلكيJ8Yvrqاممايقتبمعىأفهموإلوشكوسابيعة
الخليقةعملفيلممعترالىولداالبناوالحكمة

التبحيةمننوعابالمسيحالخاصةئيوفيلوشتعاليغفييدحضكم
فقدذلدومعلهتابعاواآلبصاقلاالبنانعقيدةالثانويةأو
نغممعهيخلىاونفسهيفرغلمجوساللاوالمنطوقالكلمةةعملفبأنعل
222بثمظاللهصءخارجامتطوقاكلمةصباردماعةالالهوتعن

منااليهاالمشارالمراجحانظر11
ءفثIntroïtمكههعممه

Y502ىءثيعأصمطكهعمحهألكول

حمممألصمحلنطعهممهـمثهcriأ

IL
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صعلى

ايصدحماسلمرد

بإقحضدافمواالذينالمدافعفىشالفديثمجرىفيانناوبما
ئضفاانيمكننافالبإلمسيعيممانمبموعناسسيصةشحياتمم
بمسعطهكعالساردمعىصنتين

الرؤياسمفرفيلتjذالتيساردسلكنيسةاسقفاياتينكان

لتديا3رؤساردسفيالتيالكنيمعممةطبلىواكتب

صواخمعوهخاالثافىالقهنقالمدافعناألساقغةمنواحدلكالن
حوللىرفيكتياليإبابلىبوليكاربافسممىاسقضكنبهالذىالخطاب

فيللعظاواألبطالعةللآشانجومفيهواصفاqAابفي
ؤباصلتؤنوخغالقيلمةضتظرينللربفيرقدؤاالذينناعيyإ

راجعوللربالووحفيوجزنياكليايحياكانىلعف
الولممهحم5

اوسابيوسالكنععالمؤرخلناالتيسبلالشمادةهذهخارجاص
ان3دبنجياتوشالوجلهذاكهتتحعثتاريخيةوشائقايةنجدال
اممقفاانيبدوائهالحياتهشجدأوالقليلنيلاتإالuمرةال

صبفونكئبمامعظمخعإعالثمنديدولالسفكثيراكئبساردس
يبالمنععمفىللفجرزيخت30يئت

جموة
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التامعللفملالفقثءلجز

ينحبلمذتالكتاببحضكتاباتهناقتبسقدظإألحسنولكن

خميهاالميراطدصبلىالمسيحيينكادناعاقعم71ءشةكفى
التهإالقتباساتبعضإالرلدفاعاهمنلغاجمتقولماورليوس

بينتكينانيجبالتىبالعالقةوالخاصةاوسابيوسااقتجس
نادواالذينالمسيحيننالمدلغعيناواكالمنيحتبرفصوللعرلةالكغيسة
واالهبراطيبريةالكنيمعتبلىوالقرابطنالتحاةبضيى

ولملحفه8726

القاها1لميانفنظة5مبونراكمعممفولتد

العظةهذهفياألولىوالكماتماالاسبوعمفلسبةاظاللى
جمارةفصالقحيمالعيمنفعدمةقربحدألقيتبأئمالغافيحي
عمليةالواظوبقاصبنءمحرهناالسراميليينخريجخحمةفيهعمنيرص
بيوتممعلىدمهاووضعواألسرائياييننحرهالذىإلفصعخروفافبح
هالمحاعطيبعوتهفالمععميعمالبمخطيةرفعالذىاكجملبعوت

رائيليناالنجاةعلىعالمةكلنالفصعخروفتانكمالبمعسيحمور
المغدائهلمممميحاعلىعليمركزةالعظةانومعءوانيلغضبعبمن

صفات11أيضاشيتكلمالواعظاقIكهOGموللخثص
IYووجوالمسيعالهوتةفكرفإنانممميدفيىاربخàهالسابقه

الهوتعليالشديدنؤكيمدهوفيميلتونتعلليمعلىتسيطردوج
وصارءكراهنولديعترفابأئهفىناشهالينممىالمسيحؤبيةو
المخقثهمفمومهلنايبيناألتىواالقتباحماءينساقكلمعالهحقيكياسمانبئ

دذ4ميلثورنالىبصلهالتمتالعظةهذهانءعلمابعضظنلقداا

صحةملىصعبعنرمغاليتفئلعهعةشفيتن
تاريخيرجعممكأدممنأربانكماالمظةهذهئععب

هبماهمنتاشابتجتIIبعضوثوجمبابئالثنالىالنجثيميا

الرلحنثمبة75دبلىقبطمهبعننبلنيةنمببخفييببظةة
ألفي
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للملمنخللفصلللثقثلجز

وقامكانصانيفنوةكمئطوذبكحلىوسلدكابنولدهألنبالممعيح
وهوولدتديدلهآبنصهـبالطبيعةوبنسانبهفموكالهاألمواتحن

وتامبنمسانمهيودفنثألماوفبعU9iكثمماةوهو6دهولوألiابن
بنالعصيرLiالمجدلهالذىالمعسيحيسوعهوهذاهاللهألنه
البعضولكنينسانبهبأتالممسيحفيمياتينعقيدةيبننالنصمذا
يتكلمتبغانااODهبالمودالزنمالدضهذاكاتااتمم
واالبئYiبنفسههوهوكانلوكماالفصعلهذافيصالشنفسعن

ىاواالقتباساتالعظةكالالدارسولكن500ذبحتالمىئنماذاث

نبلهيتضعضاعتاتتىصوصالنمنكتاب11بعضاقتبسياالتى
العظةهعهكاتبأعطىولقدأ2االباوبئابئببينيميزصدنفن

احددمرةثماللهالسيدالممميبمبنالىللمسيحاآلتعةاأللقاب
ثمعاةالحملتبنسانن7انلوغوس

ءسيااكلقبلوجودهوفيالمسيازليةUiيممايثعرحولكى
للصبععتجمةوغبئقبلولدلللهبكرالمسيحهويقولكعف
فصلالذى4JAالعماريطلعوانالغيريثميقبأنامرالذىخعص

50األولىمناقمااساواضعااألرضعلقالذىوهورالهنالظعم
العالمنظمالذىوهو

يخلحقالذىالمخلعنالمسيحفييرىميلتونبنالقوالسبقوكما
سلظمنبميريحوبىإلثبميطانعبوحيةمنوببقذنمالياهمخمنصعبه
صائفذهمفقد6بمعرأثبلبشصبهيصفعلكماسلطائياالحطية
علنىالدمعصةانوكمافرعونبمماطاقمنهمJjوالعيوديةارض

للقليغلببفيظهربانلقاثسةللفصيلفىالمثعنكةهذهسنلرس1
ظمسرالذيوهوإلمسعهكابئيشويمفيظهرللذىنفسهوهلىكأب

للظهورمثاألمحقألطمذيخنلغةلئنكلمهثذهـتثممماليوجدقعس3دك
fiه

مفطهف76ميه
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أقاسعاالغصلىالنقثبزث

ختمتقدارواحنافإننجلتمممعليدلعالكانتاالممزائيليشبيوت

تدبمالذىهوالجديدفصحناوالمسيحلخعصناهثالدمبععة
خطلياهبهاويخلصماصثمنعبهيفدىلكىنفسه

ءاآلبارفضماكماابشوسمنليمعاعظتهفيمماتينرفغىولقد
حقيقياجسعاآخذابنسانافعالصارالمسيعبأنيؤكدفىالمدلقرن

ءإلعذرابطن3فيجمعداصارالذىالمسيحفصيقولفص
276QUASTENءالخشبةعالعظاقكممرلعوالذئ

كلمهانومعالهوتهوعلىالممسيعناسوتعلىبشدةكدولقد
نفعمىتحملالنتcSالزمنهنالحقبةهذهفيطبيمعةاونلسوت

إالوالخاصسايعوالرانثالثالقرمنفيتحملهسوالذىالمعنئ
بالنسبهتبتبرالعظةهذهفإنولذلكصلتونعلةفيكثنرادتàقرانال

نسبماحمحةنبتعتفيةاألهميغايةفىالمععيحىالغكراشاريخيدرسلمن
نناتىللعينيةنفيلتينبلي

خرىكماته

كهفيمايتكلموالتىححيثاكتشفتالتاالعظةعذهبخمه
قدوالدولةوالكنيسةالروحثميةاألصلالحطيهوشالمعميمح
ش1c2كتابئكتبثمضاعتالتىللدفاجمةتباتبعغىكتب

الحيعاةشكتانجهV1سنةحوالىكباللفحعح
البربيو50الكنيممتش004ءواألنبياالمسيح

االيمانطاعة80الخليقةVمعنانأالفلممحانت6

الضيافةكربم100والجشدالروخ1500اسالخي9

عمقةيهي

Al6
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القلسعللعصللللقثءلجز

وصعدلالبمان140الجقيقةrالمعبرديةا

انشيطانYالمفتأح65الفبوةا0المسيح
A2المتجسدالله95يوحناللمديسرؤيةYتجمممد

بيوحهاممjاحتفظمولقدءاألنبيايموسالعنكنبستةYاالمممميع
لعم1413264المجكاثبمقذ
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ونلافكرثراسةعلالرستسدعدالتىعه4ىلاضنى
همعيةت

المهعألالمراجعببعضقلئعةيعطفيوهلمكلتامباانظر1

ءحصعH5طماالمممكغلمم

ألصـلنهـمهغعلم40م

ثهمعقâeMeltonعهاتفى5ماء

ءمفطكمألغعoصaم
مطلمحكه7600طه

leidacetondeetهمأمعنامةمم

الهدهالةهمافمهميي

56531953Paria1

عناملمةاالمراجعبعضايضايعطهـاهعكعمفحلمكتابلنظر11
باه4Ttصمنمياتون
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ليالمحاءلخ

إفمممااءإا
األفمطلؤنمزقالدا
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لاأللفصعل

الثانىإلفصل

اثفا11الفصل

الرابعالفصل
صمىإلحظالفصل

سالساالفصل

العسابعالفحمل
للثاصللعصل

قاببمالفصل
العاشرللفصل

عثمرللحادىللفصل

غممرالثافىللفصل

ثحعرالثالثالفصل

غمرالرابعالغصل
عثعنرصىاظإلملغصل

والمارجمونيةوسيةال

جمتلبنوا

ىاالسكندريضدسا

ناليانوتر

نوسياكبر

نويجاأور

ليتوسهيبو

yقيافائو

درىاألسريونيسيوس
حللعةاالن

السمبساطابولس

نوشقيالو

يوسآر

انناسيوسرلقحعيعى

أبولونلريومسمهNiسق
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itلىا

نربحمأللiلففرفيا

انحاولواالذينالمدإفعنجماعةالسابقةالصفحاترابماق

بعكهايضامواينا5وحبإقبأظمممالمسيحىااليمانعنيدافعوا
JOLلكالمنمأنالمسيعشخصJوالقادءاآلباءهؤالمعصقدات

للييودلجماعةالمعبيعيسوعثمخصفىوعقيثتهمهمفصيثمرحان
منذالكنيسةنقلناانسبقوكعائانياالوننعنعةلجهثماوال

كانواالذيناليموداألولللخطرعظيمنبخطريندةمىكانتنشأتما

اللهوحدةبعدمالخارجمناوالداخلمنتوحييدةككليرفضين
صكبدعةنالمتعغيرلليصداألهرءبادىفيالممسيحيةظمرتولقد

الذىالثانيللخطرأماللمسيعاللهلقبتحطىأنمااللهوحدة
الوثغيناضبارفمولمسيعاشخصفيوعقيدتاالممعيحيةيتمددكان

المسيعيصعبعلدوبالححيدةالكثيرةاالكمةضمنكإلهانمسيحلثمعخحى
4نزالذىوالمحبالطيمالساماللهليسالوننينءاللشبالغسبة
ةاالمنواحدااوبمابلخاواحداواصبعبينا

الهوتشبنممدةنيدافدنالرسوءاآلباهبالسببذاول

المصيجقةعلثمرحلليمودبالكعابةبعضممتامولقدالمسيحوناسوت

بي
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Jiاالالفعلالرابحءلجر

ءجاالذىالمسيحتشيريتتنبأصكانتاتالنبوانوكيفاقديم11بالعي
والغالسفةلالممينبالكتابةقاماآلخروالبعضءواثقللناطايانافيوحمل
عليهويسيطرالكونهذايحيوالذىالحقيقىاللوكوسبأنلمبينا
ولمسغاهورايناهبينناوحلجسداصارالذىيسوحالمسيعئممخصهو

المدافعنبعضقامالمسيحينضدالمريرةاالضطماداتصعنتوغعما

يعطمدوناكاةالذينالحكابمضداألحتجاجاتبللتماساتابتقديم
مسيحينكونممغيىارتكبوهاجريمةأليةليسالمسيحين

فيصغيرةسغيغةتثممبهوالنانىاألولإقرنننافيامكنيسةوكانت

رحمةوبالبشدةالقويةالعاليةامواجهتلطمتمضطربهامجكبيرمحيط
علىوعنفاخحلرااألهواجهذهاشثكاثتولقدالصغيرةانعمصينتهذه
منذبداتالتىالضالةالتعاليمجاوه1هىيدتماعقوعلىبلكنيعمصهحياة
وقويةكيفةماتبلطالكنيسةدقاألوفيالقرق

لياتعرضتالتىالضالةالتحاليمهدهبعضنسرداناآلنلموليولن
األولينإشترفينفيالكغيسة

lأليسوضل

تكلضااللوجوسلعقيدةيوحناالرسولمضصعنامنديثفي
جسدفيالمسيحءمجىكيدةرفضواانوكيفالغنوشبنجماعةص

من303215انظوشرهومادةماصوكلمادةالجمعيماألنمرىب
جماعةبخصوصقلناهانسبقمانكرراقنريدالولذلكالكتابهذا

عنالحديثالىللرجوعيضطرناالدىولعكنالقنوسين
تعاليممموانتنمعارنفوذهموقوةوجودهماستمرلرهوالغنوسين

خطراتعلليعممواصبحتنفصياالكنيسعةفيبلالعالمؤخقطليمعى
الكنيمممةءأصمابعضا1iنبءالكنيسةعليبلإلهالمعلىالمم
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اإلوزللغصلابعثرءلج

فيالتربةكانتولقدبعاونادواللغنوسيةالتعاليمقبلواالممعيحية
الكنيصةءاعضامعظم9Gنفيماالعقيدةهذهلنموتماماأةمالكنيممط
بالثقافةخقفينكانواالرومانهناواليونانمنءسوااألولىالمسيحية

اليقبلكاناليونانيةبالثقافةخقفهيونانىواىبياوخأثرينةالعونان

للهاتصالوالللروحسجنهىفالمادةالمادةخلقاللهانفكرة
يمكنالانهيظنككئيصسلساليونانىوالفيبسوفةauبا
واليمودالممميحيينيعتقدكماهاويأصبالمادةيتصلاللهان
للسببوليذا5ثراتعتبركانتفالمحادةCهـفه

للعظيمالسامحألللهانعقيدةالغنوشنللوثنينمننياث5رفضفقد

جمسداذخwالمعسيعوانالعالماصخلق

رلحةوجموضوحالكنيسةاعلنتالوننيةالتياراتهذهوضد

نفعسماألمادةذللبماقءنمىكلخلقللذىانخالقاللهفيييمانما
ءللسعافيكانءسواآليةيمسميماوجدوبنألثيقولالرسلفبولس

الهلناشلنكثواربابونكثلمة3يوجدكمااألرضمهاو
المسيعيمنوعواحدوربلهونحنءسياايجميعمنالذىاآلبواحد
ءj4oyبهونحنءاألسياجميعبالذى

لللهمغء3قيةاألشياكلانضيقةعلىبولسالرسوليثمددوهنا
Iالممبيحبيمموعخلققدخلقماوكلفيهوماللكينالخالقانةى

ابنه

ببذهوتبمàçتثااناألولىللعصورفيالكنيسةلتحاولقد
علىبعدفيماااليمانقوانلىوفيتعاليميافيشددتبل1الحقيقة

هنيوشععرااألمربيذافاثواللرهمعوليئنءواثبالىاالالكنيمسةإن1ة
ميةيهافرلجحائئر

با5
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االولالغصعللبعالرءللجز

المسيحيمموحوأنواألرضالسمواثخالقاللهانهمامينطامرين
حقيقياهبتساناوصارءعذرامنولدلبنه

هواللهناألمرينهغينعلىشحعتقدالكنعمممةكاشتبن
جعسدافعالصارالمسيحيعمموعوانىauاالعالمخلقالذىنفسه
الوننيينوبدخؤلالوثنيةاألوسماطفيضتثصرةكانتالخوسيةألنفخلد

رهمبأفايضامميحتفظواانلواحاللمسيحيةقبولممغالالكنيمعةفي
االحتغاظفىالمسعيحيةيلىءالدكالداليصرغبكماالوننيةومضقداتم
المعموديةوقبولممتجعيدهمبعدديةاليصاميسوالنوات111وبالققاليد

015حا

الذينالوثنعنبعضارادعنحماوعظيماداهماالخطركانولقد

وصنيسةالفيالوثنيةوضائدهمارهمبأاالحتفاظالمسيحبدقبلوا
منعنننلىبوجودمعلمكانتالغنوسيةسالمداربعضانالمعبروف
Yائيلهوهذاالعظياوالسامىاألءهواألولانوعأاةبهوالل
الرياساتاواكليةمنالحلتاتكثيرةسلسلةيراسهظيماوبلنععافى

الواحدصالمتميزيناالكمةءهؤالوكل5كمعيهاألإهوالممااو

lJخرiاواألعظمااللههذاصءسواافبفقواقدوالسلطانالدرجة
ضفردةانتسواااللهةكائناتهذهلواألخردصالوااخرجو

كلهاكوفتفافهاازواجاواجااكانتاوjlاشmحlالولةخض

اواالليةعةالمجصاىمTيدعىهامعا

االلمهعمالهذافيخللحدثولقدااللمىالطقماوااللىءالمل
سقطىالحىااللهىكائن11هذاولكنااللهبماالكئناتهذةbmotلسقو

17MandHazmaa1009591120219ي

3116ApoL1JusUn310Didمةصمحغعقا3قعثلى

صثاههللأله21FraDeTest241ة

iv
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االفللفمتلالرابحءالجق

هذهوضدءالفداةعمايةتتمعندماايبماصليةوطمارتهرتبتهبلىسيرد
يشبههـهواأللوميةمنناننوعيوجدب2تسماويةاميةاالاالمجموت

النوعتاخيةهنكهةيخطولكنوالتكوينالنظامناجيةصاألولالنوع
المادةخلقللذىاإللهنعريرهوبالمجموعةهذهيراسالذىألن

هوالمخربيناراألشاالكمهوتعاونااللههذاساعدوقدااللهكمعف

سممتفزصراعIلواالخرالهوبينواعوانهالثعر4اإبنالصراع
5وعغبف

وسبازليدا

رىالسيللغنوعينعكرالنانيابقرنفيالمعروفننغوشنن11ومن

مبIrسحةحراليفيتعليعمهأبلىالذىممعليدوسبافي
اللهشونظزيتهباالسكعدريةمصرفيتقريباحياتهمعظموقغى
الخاصءللجزهونظريتهيمصاصالذىولكنومعقدةطويلةالمادةوعن

وهوالكونيةااللهةالممموببهاتمنكواحدالمسيعيعتبرفصبالمسيح
ءإلساميقماحاألرهص
فالنتينيمن3

عحرهفيالشوسيةللشخصياتالمعيعتبرصآخرشخصويوجد
والشحيلتهشيناشفننكادVلىكمفالنتينوسوهو

معريان9أيحتعلنهاAتابيفانوسيثول4ماوكلثعمخصيته

ءجاولقذالمسيوىبازليدوسيدعلىندريةاالممفيالغلممعفآدرس

وتلمسنةحواليبيوسىانطونيوسمايIفيرومالى
تحاليمهأسعالمبأنهفالغتينوسويدعىقبرضثمرومافيبللتدريممر
ومعقدةاجدطويلةنظريتمهبولمممالرسولتعميذمنإثنن

مههYأصهابانظرا

عدةيفكلفهوء2حىمعكخابابونيفاسلنظو2ا
الفرنمعيةللطبافنوسيةنظريات

Tصلنظرك

نا
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األلللفعلابحللرليمة

ببهبوجودبئمننجىالجقيقةتفصيفافيدخلنالوللوضاويعيزنا
بوجودايضايؤصانهكماآخرينكميرينالمةبربوجودجداساهأل

العظيمااللمهيمعرفàllàçLYاليمولمهاوااللهنحمف

النفمميبالمسيااعحدالسماوىالمسيحبأنفالعتيفوسلجمولقد

السماوىالمسيحءجاوعندئذداليصببهاواأللهنصنابهوعدلبذى
الحقيقىااللهصلمواعلنالروحيينالناسوعلمبثممرىإنصانهيئةق

بهاالتحادكيفيةوش

لمالسماوىالمسيعأنبعدهإنقينونوالغاإلنتينوسعنمونغد
ايضابأنعلمواانمكماءبنسانهيئةبلLجسحاحقيقيابثعريتخذ

الخالصأىالخحصعليالحصولفياألساسهاالخوسالمعرفة
هىمالالنمممانميعلناالذىهوفالمسيحوقوتماوسيطرتياالمادةمن

سقطالذىااللييمصعرهإلىصليانيمنهطريقعنالتىالمعرفة
خه

بدايةفيتفىالتىطقاتالصعنالحديثمعرضفي11وبما

يجحريحانثهثمشصفيوعقيحتهاانكنيسةت33هوالتىثانىتين
سوفالنتيمنبازليدوسعنخطهرةيقلالآخرشخضايضانكرإنبنا
jو

YبدرجمونONم

علىتقعالتىسينوبحينةفي125سنةحواليفيماركيونولد
اطقةالصبعضعنالشابهذايميزوالذىداألسلىالبحوءساحى

نشأأفيالمدافعينبعضعنحتىيميزهوالذىسابقاغممغصاالذين
سيغوببمعيئةاسقفاابرهكانفقدتقىصسيحيجونجوتريى

منانجرفقيمالمدققةاالمسيحيةةالبيهذهفينشأهنaمنلمرضء
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االوكللقضعكللرلبخلهة

50سةالمقمبواتتغقالتعاليموعلمالعقانديةالناحية
انبلىنيماونجقىسينوبصينةفيتعليمهومالقينمارولد

نرفالاتىاحياتهصلتكصللذينوصفهولقديافعاشابااصبع

ولبئ05ءالذكافيةي2بلذكياساباكاماركيونبأنالقنيقإالعنى
كانبلالتقشفحياةواالبتعادصءالكبريابلىءKالهذابهفعي

يأاجتماامركزتحعكلعائلعوكانتاوتقوكطاملوموتقشفصالةرجل

لمعنتطاغوقدجداناجحااتافيكاننفسعهوهاريمينمرموقاواقضاديا
يطكلنفتدعطهمنطائلةثروةتكوينوامانتههjواجتهابذكاث

الصلبملنقاليؤجرهاكانالتيالمراكبمنكبيرااعد

اعديكونانموماركيونماركيمناباسينوباسقفانرويب
انلدرجقولبنهاآلببنوخطيراواعممعاكانالخالفبنبلوناق

للنزاعفذائووعلىكنيستهفياالنمعترالىصابنهحرمفقس19
بلييافوصلزوماللىهتجماابيهبيتماركيينترلىالحائلىالعقائدى

ONINبيوعىانطونيوسحكمماي1في40مفةحواتىفي
فيياكنيصةاليانضمالمدينةهذهاليوصولهJLوءمالكمIPأل

الكيشةدههجلسولكنوالحملالتعليمفيوحماسةغيرةواظصبل
يختصىغيماعقيدتهولنحرافتعاليمهارفوذكميةعحمالحرلميةالم

هانجرىتحاليموفيالمسيحبشخصالخاصةالتعإليمبالخرستولوجي
وللتبشيرناتعليمالمتحمسالشعابهنرومافيالكنيسةظبتفقدولذلد
انللنتيجةوكلنتبفيؤمنومايعتقدهماصبيمانبقراريقدمبأن

14يوليوفيالكنيسةهذهعضويةمنحربمكمطعقدنهاركة
Nيسردونمدرسةيتوددكانبنماركيانويظن

ليعمىومبروئةمنتثمرةالضوسيةهاليمالكائتفقدرومافيإلضوممي

نلركلىعنللفصلبذارخ2فيسنئفزهاالقىلنكبقالنةانظر
ةءظاثفالمفنيىالمحليننبعضوهنوتعقيحه
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911لاففصلعباIءلعز

ماركينهمعتقداتنعوخىانوقبلايضاروهافيولكنايسLفيفقحا

الالهوقينهنكميرببنانوهLهامةنقطةالىءالقارىءنظرنلفباننويد

كعانماركيينبأنيعتقدونالمسيحيةالعقائدتاريغمرخىمن
كثيراتبقعدقعاليمهانفمعغوسيتفيكنيرامعلفانفاغيكوسيا
الخوسينتعاليمايضاشتخعكفانماإاللمقدساإطباتعاليمكا

JODSليقولحكما00oAصDSزت3لوباخ5انظر

هالمقدسللكعابضسرابلصعميمحيااألمربدايةقكانات

دالعالمفيوالشرالخيرخممكلةليسمارجمينبالشظوللذى
عوالمموتصيرواتخيلواالذينللخوسيينطاجممافيهالشرواصال
حاليجعوالكىهـ50الفمروبلهاليربهخنوعنو2ليةخحددةكثيرة

بئالقائمالفرقهو4باشغلالذىلجاالعالمفيالثمروجوفىلمثمعقة
بعدفيماالنقطةمذهالىوسنرجعءالمسيعسوعيوبلهاسرإعيلبله

اiهيقفلمماركيينللشابحرمانماالكنيسةاصدرتانبعد
الكتابيهمعرفتهاستعملبلالقرارهذاءازااليدلنمكغوفاألخير

مالهايضااستخعمفقداماديغياكانانهوبماماستهومتهرا33
بخحوصالعقيدةفيالغنوسيننعنيتلفوكانعاليحهنممرفي

طريقةفياعضاعنمميخعالفوكلنثمروالهخيريلهاالزدواجية
اخعالةالسابقينالضالنالمطيئفإنطانفتهأسيسوتعاليعهنثمر

لموآخرينوساتيرينوساتمصوكاربوكردفلنتينوسىوبازليدوس
ىماركيوناماوقعاليمممعتقداتممتعلملكىمدارسإاليؤسعوا
دستيرالماورضعالغاصةكنيمممتهأسمىروماكنيسةعنانفصالهفبث
الكفهمرمى11النظامهذافيببيممنمكراسباألساقفةييداهرميا
هالثمعطممممةمالصيةظفىويأتى
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jpلعلطهيهءلجر

حدبليتثمعبهليتيرجيغجمادتمطريتةفىركيونuاامبهعئدو
كثؤجداكبيرسدبليممينعفقدولدلداكاثوليكيةااليتيرجيبمااير
بعدبهلنايقوليوستينوسفالقعيسرخ2كؤععاهبSlمن

للعالمءاحنLفيكنيصتهلنقثعرتماركيينهانصعلىسغولتعثمرمرمر
الكنائسمنببشالداعشاهدالذىالخامسالقنحتىتوامض

للكنائسهثبعضاصلنبلسوريافيوخاصةإلشقفيالماركيونية
الوشطمرامصيابدايةابىتانماف

فيللكثيرينتوقعانامستطأعتللتىماركيينتعاليماذنهىفما
اكماشر

مفةفغمامكلمالتىاالزدولجيةمنطركيينتعاليمخلتدلة

خرجتمنهوللذىالسامىللعظيماإللهوجعداىةاوالصالعونحان
خهخوجتالذىيلنصريوإلهالثمالمالاولمةاالمنطودلةسلمعلة
هللثمريرةوللعوالماالكمةمناخرىسلصطةايضا

انومعاألخرىالواححةتحارباآلليةمنالمجموضانهاتان
ثمريربلهضدصالحبلهاالزكواجيةهذهمنخلتملركيونتطليما
بوجوبرماركيعنعلمفلقداالزدولجمةمنآخربنوعتةشماإال

معروتغرillâmj41المحباإللهاونلعسامهظيم114اولأبليين
للخالقهووليسبالعالملهصلةالألنUعينيهعنوخقىالعالممن

الكثوليكةللطقسيةآلقيعسىفيللمبادةنظاهىدلليتيرجيةا
Yhفصولةءوقراوالمزاميروااللحانللقذاسممراألرفوفكسية

ىببتعثحالحطالح1نفستعمقعملالمصلحةكلثممعىومحينة
550ووعأابيةلنصوعة1وتروترند3صالةمنالقيسةفيالخدمة
r3ا3هلمحىلنظركتاب

r31االمسيحىالفكلتادمخ
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اإلبرلابئميلالبرنجمبملجز

درجةاقانصهاجملااللمذامسعاويانجايمالثانياإللهابا20ب

عادلبلههوبلاالذدواجيةالغنلىسيةنظافينريكماسريرأيعتبروال
رحمةبالاعداعهءدهاويمسفديحاربوختقبمحضب11ممريعبرلكعه
انوبعدالحليقةبعمليةقامالذيهوالمنتقماإللههذشغقةبرل
الشببوهولهشاهدايكونلكىشحباضهاختارالعانمهذابخلبئ
الذينوشدةبصرامةعاقبولقدالناموسلهاعطىالذىدىاليص

المادةفريسةاألخرىالشعوببعقيةرتوكالناموسهذاعلىتحدوا
تمامايجملبليعرفYوالذىداليصبلههوااللهاثءوالوتئغية

هالمحبالحظيممىàI4JLiوجو

قوةبوجوديؤخينالذينالغنوسننشماركيينيخهالفوهغا

يعتقدماركيينفإنالشربلهنصريرةوقوةإخيرابلهصنالحة

السامىالمحبااللهثملجباراوالمنتقمaJawtاليموبلهااللينبوجود

السنةالىالناسصمعروفوغيرحخفيااألخيرهذاظلولخالالعظيم
فيالممسيحخنصعندماظبياريوساالمبراطروحكممنغمرةالخاهسة

االلهعنالعتيماالسرللبنصريعلنوبداةبشريةهيئةفياليمودبةبالد
علىالممنمتحيلمقjتبئدىاليصوااللهالبثصريجيلهالذالمحب

السامىااللهيعلناانالحلبيعةاواليمودىااللهاعطاهافذىالنامونمى

ماهلالضانعهوليسوبخ2اادراكتفوقعرفتهألنالمحب

هذهتمتونخدالمحبااللههذايعلنبأنالجطيرهووحدحفالمسي
منغعرةالخامعمةالسنةفيذلكالىاالثععارةمسبقتكماالعطية

ستن5لوو5البنحلىسنيحكمءاثناوقدايباريوسحكم
Qالذبمالمعصاهوليسالمسيعبأنيعتقبنهارجمببنطكنمأل

مويمءراiالمنولدالذىذاكفووبيسالقديئمالقيديهنهئتبأ
المظصجتيوالأنمووالlaiميالاألهوحقيفةفييوفنمالخعالبحفإن
ميةفجخةوطوظؤالذىذاناهوالعقيفىةلمسيح1بن8ةامثاألحب05لهذ
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اثوكفحلللرابعطجز

انسيعاصبحخقداللحظةمذهوهقةاالمبراطيطيبآريوشعمدفي
علىموتهالىالظاهربحسبالبشريةئةالهبضواحتفظبثمريههينةفى

الصليب

المحباالسامىاللهبأنيعتقدكانماركيينبأنفيظنبونيفأسأما

المسياينعموعقنغسههوظفرقدداليصبلهالدرجةفييفوقوالذى
قيسوعغلىبنفمممهالمحبابسامىاإللهفنزالاليمودبلهارسلهالذى
الفتخعوهىالتجسدعطيةتسمىانيمكنالعمليةوهذهاإاوقت

اآلتيةالنقاطفيالكنيسةففمتهالذىالتجسدصض

ولببىنعفادوقتتعتالتجسدعمليةانافمنماركببن1
الحلىوقت

Yباتصاليؤهنالماركيينألنمظصاالهوماالتجسدوهذا

ماركيون1yنإالغنوسيينانريظضهنامادىهوبماالصهوما

هاألرجععلىنجنوسيايكنل

wهوالمسيعيسوعفيتجسدالذىبأنايضانماركبيعتقال
هاألبديةالكلمةابنهوليممىنفسالنه

ناهوسمنرالبثيحررانهوالتجغممدهذامنالمدفكانواغد

اولهصالاآليقودهمولكي5اليمودلمهحرمبهةدنىاألاالل4
عليهفقبضوايممبوعخعدداليصبرآثاربابيصإلهغخمبفقدالسبب

للهاثعمناليمباثمرةالمابعيجذهبالموتويعدبالموتعليهاكيث

هفيقامانوبعدocaاليموااللهأسروالىللوثنينجيلاالنإلعالن
وفياألرخععلىقيامةندءالسماالىمباثمرةصععدايشيريناالميعة

ببلىنا
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ذاألالغصلليحالرلجزت

سaما11فيوشطرحهاليمودبلهعلىسيحكماألخنرانيوم

اشرناانسبقكماالينبوجوديعلمماركيينانالواضحومن
بالعالملهةعالوالذىالعظيمالمسامىالمحبالطيباجمهشنكللى
هندرجةاقلوهوواالنتقامالغضبيعJâWIاالrثمبالمادةاو
فاإللهالمسيحهوالمحبااللهوجودلناأعلنوالذىالمحبdiاال

كامالفصالماركيينفصلولقدالمسيحيموعقهفسهأظمرالمحب
الذىهواليصدفإلهنياألاليمودإلهوبنالمحبسام11االلةبق

كليارفضاماركيونرفضفقدولخلدالناموسواعطىمانعالخلق
ذاككتاباعتبرهألنهيمالقالعمدكلبلفقطالناموسليسوجزميا
فالعيدحىالمحبااللهكمأبوليمعىاالنتقلميمبالدىاالله

يمالقللعيدبالنمسبةهوقغههوهذالهبالفسبةقيمةبالحكهالقعيم

رسائلمنرسائلبعثمرااليتمسكفلمالمجععدالعمدمنموقكهآها
الجديدالحمدفيدةالموجواألخرىكتاباتكلحذوJالرسوبونس

وحتاجدانصوصاكئيرةايضامنهحنفبعدانلوقاجلباال

الحذفمنتنجلمبصحتااغوفاممااحتفظالتيالبولسيةالوسأثل
ايضاحخفاهتaكماكعيرةنصوصاالرسائلهذههنحذفطفقد

اإللهاناوكخالقالمحبااآلبالىتشيرالتىإلنصوصكتلوقابنجيق

يسوعربناآببأنيؤصألنهالمسيحيمعوعربناابوهوالخالق
العظيمالمحباآلببلداليصجمهاىالخالقاللههوليسالمسيح

اقتبسماالتىالنبواتكلغمضفقدولذلدداليصبإلهiعحةلىالذ

بنويةجمىتثمميىالتىالنصوصوكلالقديمالعيدصبولسالرسول
ءواألرضالسماواتصانعاوالخالقللهجمحالممه

الفرنسيتاللطبعةماصمعثعبوفيفدعىنظرمحلب11
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االلللفصملالرابعءلجز

نجلواlاواألناجيلI3jJJالممميحعناليمودبأنماركيونومععد

دعاكلقدالغوشولمذاءالشخعيةمحتقداقمممنةكمعناصرعليي
االيمانوشرحللصحيحاالنجيليعطىلكىبولسالرسولالممعيح

بياونادىالحقيقةفممللذىالوحيدالثممخصهوألهة4غيتىال
باالثمععبمنمفصمةوغيىغامضةايضاهىظلتبولسىءنجالمتولكن
للحئرومافيكنيستهضحتهولقدءوتوضيحمالشرحمانهاركييءجاان

القائمةهذهراسعلىوضعولقداالقانونيةبالكتبطقائمةوضحفي
فيهيرفضالرسولانبلىيعانلاساسااعتبرهاذىاغإلطيةسفر

ناموتواتالطقوعىلألرجوعهننتموديةوميولهبطرسانحرلفات
قيعةالللتىيةاليىوالمعتقداتباآلفكاروتأثروايصداكلنواذفالت
ليا

ينقيماالتىالشخصيةتعاليمهبأنتالميذهعلمفقدالمعببولمذا
رديةبالعتآنروةالديئهسمماالرطتعاليممنكثربللثقةجعيرةعلي
ىIرولقداليصديةبانعقيدةمتمسكينيمودانفوسقرارةفيظلوابل

خبراالنجيلانوهولمذهبهتفسرا5لوقاقالمفمالالمعلم
وعثمخارجاطرحهويجبaقيمةvjبافموالقديممد11ولعاجديد

الشجرةان643اوقاeiiرفقدلكتبهمل11اوالتممعأل

اآلباىالمممعيمحيمموعربناابوهىةجيانصراتعطىالتىالجيدة

بلهفىردينةانطراتعطىللتىالشجرةاماالحمالعطيباالمحب
غالطيةإلفطبولسلرسالةاشعمالهفياكثيربالغفغدولذاثهولهعي
سياالناصيلهلالعاااللهائصممىبلهكان3لكماعورتاشهلدرجة

هوالنعمةالمعميحضدهو

الناموسخدءشعوابحرببسينلىاسقغهلبنقامفقدولذلد

V230حماكععهneملنظرحا11
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لاألالغعلالرفيءفلض

ألن6إلخطورةجاعتفاوصالقعيمالعمدإلهوضدقعيم11والعفد
السببولمذاةàjالماوااللهالمحبااللهالينبوجودعلمماركيعن

انغصلوكعماببأسالدعاركييقوتبعرومافيالكنيمعةانئسمت

خارجخالصالبأننفمههوعلمروماكنيسةعنعاضهواتنماربم
البمغويعتقد3075صكاستنكنابانظرتعاليمهوعنكنيستهش

انقبلتوولكنهموتهقبلابضالةتعاليمهعنرجعقدركيينبل

رجعقدماركيثتأننعتقدالولكننااععاعقابطريقةارالقرهذاينفذ
ناحيةمنذلدعنتتكلمالتىالمراجعوجودلعدماضالةاتعاليمهص
ثلنىالقرنفيهبتالمهداالقاهالذىالنجاحفإناخرىخاحيةومن
هالتوبةبمذهيوحىال

المسميهتعخصفيوبيماتوعقيدتهماركيينعنقلناهانسبئمما
صبلفقطالخارجمنالالكنيسةيمددكانإلذئاكئيراالخطريتضح

وابنالكنيمبعةفيعضوااألمرءبادىقكانهاركيينككأيضالعى1ا

تعتقدكنيسةوأسسالصحيجااليمانعنبعيداانحرفولحهامممقف
بضطهوتضلاتهبمضقت

االيمانصبالدفاغلهالمحاحرمنالمذافعينقابمفقدالفمعببولمذا
انالبعضىويحتقدواممعتقامةبأمانةاالليىالحقهفسريناالقويم

بلماركيونمحتقافييوحناالرممولعالميذبونيكاربوسالقحجس
عممبباتنا155Lسنةلرومابوليكاربوسىزيارةعأناآلخرإلبحضيعتتم

5يىماركيونءوراصالقثبينرجوعفى

المدافعلىالىماركيونغاندلبعضمعرفتنافيالفضلويرجع
Lriبيريناالقديشاخالمغيدنةدفاعفمفيلناسجاواالذين

5aحىثوك1ءللحزرمعمثمفعممددحمائظز11

والصفحهالمرجعففس2إ8تي
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االوفيليمالربمبمءؤلج

لشاييقولمضاعقدنئسهكيينماكمعهماجمألن550ترظيانوسن
فيالمدافبروافاU9دماب6تحاليممهفينعرفهماوكأمتهشى

كتبالذىالوحيدالكئابضاعفلقدءالصحعحةالحقيدةعندفدمم
المتتلقضاتويدعطفاعمم3فيالمدافيئبعغجميهأشاروالذىبنمازكة

بقرلرفيهكنبالذىالخطابايضاصاحكعاإلوللمجأ
كتاباتكلأنبالرعصولكن5روماكنيمععةخهحللبتهالذىبيمانه

اقتبسواقدالمدافعناقإألءثمىخمايبقولمضاعتقدماركيين
ومنماركيونعقيدةمعرفبأنلناسمحتكتاباتهمنعديدةاقتعاسات

باعترفىاللىإلمقعسللكتاباننعرفةاناشطعنااالقتباعمماتهذ

رسانلمنرسانل10سفراضرائنىعلىااليحتوىلكننماركيين

المتناقضاتيدعىالذىكتابثملوقاوإنجيلالرهممولبونس
عكعتأح

مدافعةهبعتابلصاهتةالكعيعدفملنمطقةالصهذهوامام
انتاراولفذتللرسلمنتمملعتهالذىإلصحيحااليمانعق

فيةغثسوالعيبالنقياصحيحاقأدفة11لالجياالايضاتعمطمه

نرىوفاوكنيعمنتهماركيينضدحكمهاروماكنيممعةاصدرتولقد

االنئقاقمنالنوعهذاالمسعيحيةاتكنيسةتاريخفيتقريبامرةألول
لألخروجممبلعنمااألعغعلبعضانفضالبلىادىىالثالكتيسةفي

التييلوiYهةالمرةهذهمهكنلنعمولعقائدهالماومحاربتثمعليما
االنشقاقكلنالرسالليIفيفحتىالكنيعممةتاقاقانفيكانرى

ولكنrكأكو11كيرنثوسفيالكنيسةجويسممانوالنؤاع
ouiعفىيثورثمالكتيمعمننجماعةيتزعمسخصانرىيهريباألودى

لوثبرماركينفابممىانتايمولئلدوعقائدهاهللخنيممةقبانيم
اتحثابز

اامن4yالمغعلالمطهذاضدحكممامةالكنيدرتادولقد
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االjjثغصلالرابحءلجز

ابلىفيماحاليااانقعسصقدءالعلماكاقفإنءتعاليمهفيالداهمالخفر
جميعااتغمواانيمإالالامبالغنؤسيةماركيينعغاومكنيص
وكيفهالمقدسالكتابروحالبعدشكلتبتحدكانتتعأليعهLنعلى
ببمحوانحاؤلقدوسالمكالكتابصنعاركييننعاليمدننتال

3المجديدالعمدامعمفارومطغالخديمالعصخحوصاسفقدلكتاب
تعاليمصءالثمىبعضققخمالفهكانتةالتيماركيعنقعاليمأنكما

الغنوسعةواألفكارالمعتقداتمنكنيرعلنىايضااشتطتللضوسين

تحاتيمالوكيفهالكنيسةعلهـأعظيماخطراصععكلكاتتلتى
يعرفاالبليئبوجوديؤمنوهوالمممعيحعةالعقيدةعلىخفراماركيين

اادنا

عليهافبخروجهللكنيسةجليلةخعمةتعمقدماركيينiقعلى
استعمالهوعدمcإلقعيمالعيقبولرفضعندماخضوصائعاليمماوعلى

محددتكنلمولكنطالكنامسفيختثممرةكانتالتىيدامجللعمدألممعفار

فارامعجعوتحدعدوهوعليمخطرابرعلىالكنيسةعينىفتعقد
تكنلمولخنماالكنامسفيورمقروعةخداولةكانتالتىالجحيدللعمد

انهكمااآلنعليههىالذىبالشكلواحدكتابفيبعدجمعتقد

وضدالكعيسةضدللمبومنعلىايضاوالمدانينالكنيسةجمغىفتح
الوننينوصداليىمناتقطارجالتمنيلىالالمعمعيشخصية

توبةماوتجدالكنيسةفيوتكبرتنموانمايمكنضالة11ااعاالتاقبل
الحة

يكونالمروماكنيسةعليوخروجمامارجمينسمةكنيلنقمقاقبن

علىستمزقالتىواالنقسلماتاالنثمعحاقاتمنطويلةانسسلةبدايةال

لكنالكنيسةالمسيعجمعثثمفقةوألرحمةبالللحصيومر
تقوىلنالجحيموابوابعولىأميناكلنألواصألقللهاشكل
8أل6خىcعيما

tu
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وتعاليمهماركلىسةIAاجعللمامةUlض

عوضiملانغعىعنكببعدةقثمةالكلبهذافيتوجد

سأصعكدمعحمsdeمممpثحه10
30فهمعهاهالحصأل

أل61

كثعمعههىenثTول

اغعهـهـا

مممهحئtüنكمعمeétiborplaetا
اهةهميهمهخعمهمأقمحع1921

هـللىمهمهعaحثاهـع

1137192213RSRهن

ثدممصيمقمالmefeمة
77336

3873781936HYألهـكمبءهـمهكف

كلهـمعهعلقيهممهمفمماله
طآم1947عورثعهب

90عمعةNewtheكحعكوألمك

حالمعمثصعهألخع

4745pDogmesdes9طمفمآمم

كدولكلالمهمبهـddمهمص

1957vSuppBDأاثععك5خم
77992CoL

بمامهمLف5855

لقسذهطملفاص311063ت
120516

أله84ـيد9مثكأل

ءIT10صغحةمنإالولءالجزلمدرستمبكتلبراجغ61

مهكعيمةبولثغقحمعممحعفه0
هيئأجئنصط5م31

ما

ثا

لمحأل

17ء

بي
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اآلقلى

يوصثابن

مقأ

بالطبيعهالعهابنيكنلمءيمموبأنيعلعهنللذينهمالبنريعن
ازليةرفغواانممإالهراوى11بألميحدينادونانمممعةبالتبغىبال

ءاستثناهععاديابنساناوظاكانيسوعبأاعتقدداانممكماالمصيع
الروحعليهنزلحيثالعماديومءجاانالةالخراوىالميالثةحا

لحملعلويةمموورشعحهيمعموعسننإنيعلىنزلعإلمعمياهـللقدس
اتالمعبئ

يدسشرقأربجلبهوناكواالتعليمبيذاغلعواالغمينومن
الثائيلبقرنئمايةفيروماالىءجاةميه0ونغبسئيو

MgOLi1yنعرفهماوكلرومااسقضفيكتيراألسقفمني
ثقاكةومثقفاشرقياطنانهللبيزفطىاثمميانلدباغثيودوتيوسفي

هئغنهشتكمالقعهيخيةامتاوالمحعادرلليوئاثيةافتاايجيعظيمة
لمQLL5كم7ؤه

4حممثثعمعيوالأممحهدهكةايضاهـخكؤه
همععه
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الالالحعلللةابعبلرلجز

روهاالي6بنيودوتيومىانالتأريخيةالتخيةمنالواضحومن
مذورالنضلعاياةتربةوجدهخدولدنكأمب14ماركيينبعد

بينوغطيمكبرالرقاقنجالبننأوماكنيسة4iصاليرطحاها
تعاليموبينفةتعوديةحركةوكالالقيمشلعهدالرافضةمارتجيونتعاليم

والرجوعوالجديدالقديمبالعهثينإتصممكاخاولىاذافيودوتيوس
بالييوديةمحهتثمةمنهعا4ضيدالثباتإلييما

مزميرانىخاصوبنوعثاحمدينامنكلالىكثوارجعثقد
ولدماأللليوماناإبنىانتلىقالهءعقيدتهيثبعتلخى27
فيقاسماواعطاهايضعااللهرفعهنكاحفبولسالرسولقولنم
Aتثةeqr4Yyyههiyههءاسمكل

8402يو1213متىت3كهانميإلارأم
ه3اقيمو330

الممميحثممخصفيثيودوتيوساعنقادهوفما

بالطعيعةيكنلمينوعبأنرومافييعلمالممشقىالشيخدكانا
ولدللذىمريمابنيممعوعانيعنىوهذاةتبثاقدالهابنبللنهابنا

دهوجوخرانسننى1Tيبدكماوجودهبداالناصرةفىمعجزيةبطريقة

آخرلنسانكلعنيخمبهفيممشجأناالنمعانإال5الميحدلحظةمن
للحادثاماهراوىإلميعدهوإألولالحادثمممننبحادنن

تاللحغنةيكفيبأنهيعتقدتيوسفثيوديممسعدcظهلهوالثانى
نزلهـكحندماءبالتبتىاللهابنيسوعلصععققطظةللللمبهكوق
قائالءللبمعمامنصوتوكانحطفةخلبحبممبععةللقذسالرؤحعليه

هذهمنيممبوعأصع1سدربتبكالحبيبلبنىانتة

ورصكمفضمعفةئغعردكلبايظر1

4ا
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الفانهالفصلالوابعءنجز

ثيودوتيوسسمىفقدولمذابالطبيعةولعايىتبللتبعىللهابنااللحظة

اللهعلنماداإفعندمحيعلىحويلىبالبواتباعه

كاتبناهولقدابنههويعوحاالنسانهذاانوعلنيةرسميةبطريقة
لحظةفياىايضااللحظةههوىلهامنايكونلكأاللحظةهذ

فأجعيسوحعلىالمسيعنزلاويمموعغىالقعسالروحنزلالتعنى
بالتبنأاللهابنالمسيعيعموع

بالتبنياللهابنبأنهالناصرىيسوحادركايضال1احظةهذهومن
هذهءالجرااهلتهعلوببقوةامتالتالمعجزاتبعملعيسلىقامولقد

ءشيفيلنهطيعاوقصمرفاقهحياقهفىخالياعيعمسوكانالمعجزلة
االلعةطبيخهفياللهيشاركاىبالفبيعهللهلبنايكقلم4فYإ
يسوععلىحياالقدسالروحبأنئيودوتيوسويعتقدبالتبغعالبنابل
االعالنعنعبارةكانتالععلدحادثةولكنخفيةمفريقةهiممالفي

ابنههوالناصرىيعمموعبأنال1بهئعممدالذىيلرسميللظاهرى

القدسالروحوبحلولميعدهوقتخفيةبطريقةالقدسالروحفبحلولط
يممموعاصبع1ألبوشمادةعليهلمسييمJUنزواوعلتيةأبطريقة

اليوماناابنىانتيقولالمزامفركاتبألنبالعبنىانلهلبن
اعلىالهيععوحاللهرفعبالتبنىاىالطريقةوميدهولدم

اللهرفعهلنداالفيلبينبليالوسالةكاتبيقولكمانلدرجات

هاسمكلفوتامماواعطةايغما

بقوتهاألمواتمناللهاقامغحاهذهالرفعةعطيةخةولقد
وعظمةمجدبخقامنهيسوعاللهتوجكبالقيامةقبناهإلدىابنهوعلمته
كلانعنىمئطانيثعداهالوساطاناءاألممoخsكليغيقأسطومنحه

الذئذالىبفضلاليهوصلوعظمةومجدسلطانصيسوعبليهوحطاما
للعظمةوهذهالمجدوهذاالساطانمذامنحه

fM
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للثلىللفصلالرنبحءلبم

هولللهانأكلنسانبدايعموحبانثيودوتيوسقداكلقد
وهنااسمكلفوقااسمالهمانحاالدرجةهذهالىرفعهتبناهالذى
الغنوسينفانالقولهمعبقفكماالغنوسيةمننوعاللتعليماهفينمحظ
ثيودوتيوسكانفانلنسانشبهفيءجاالسماوىالمسيعبأنعلعوا
ايضاعلملكنهحتيقياوبنسانابنساناضعالكانيعسوعبأنعلمتد
تجدتعليمهففهالعم36عندعليهنزلطالمسمحاوسالقالروحبأن

بأنهابيفانوساتممهولقدواالبيونيةأالدوسيتيآمنمزيجا

هناليخلوyGiإالمبالغةمنءنعىفيهاالتامانومععصتم
للحعيقة

وادلنةانحعليمهذابضدآلحكمقدرفعكنيرومااهمعقفانوهع
فىانتثمعارهالتيارمريانيوقخهانيستطعلمالحكمهذفإنمطعه
مواصلةمعاتقعلىاخذواقدواتباعهتالميذهانبلءوكارجياروما

ثيوثوتيوسللتاريغننايخكرهتعصومنومذمهتعليمهصرنفيiإالج

مب255شةفيرومافيلكنيمعمةاسقفاأصعبحالذىليوسناثمآخر
سابعوصاواحتفظالدىنارتيئمشهلمحأل
ءلالطأ8بخطاب

القرننايةفيالعنويةبمذهبالمناداةجأثيودوتيوحاانوهع
نهايةفيالقيتيالالبفيرثمرةإألتكنلمهذهقعاليمهفإنالثانى
فيولضحااألمرهذايكونوبكىالثانىالقرنيبدايةاألولالقرن
منائالةفيلبسقمصريةفييسوعسألانخذإنهنقولهانناiا

افواهعلهيترحدللمممؤاذهذااصبع6ناالنمنابنلئاتمىبىالنايقول

نبمناوتعنىيتراىاوتضهـايظيرميةيونيمةمععيتيةللعها
يلمععاويحعىعحقيقجسدفيوليعىجسدهيحةفيظيرسيحالم
yءااصملللخنمضكللنظركقلب

tiw
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الثافأئلفحنلالرابعءلجز

نغسهالمسيحشخصيةبنبلانظاوفيهصير11مرعلىالكثيين
شمحانبذلدتنبأكماالكثريئوقياملسقوطعثرةججراحعبحت
لعممراثيلفىكئيرينوقعأملسقوحاوخععغدهذابن550دأبثمماليئ
والنانسأرصمناعلىالمسيحظصانفخذy4لو3تقارمواحالهآ
غدمالبطرسالجواباعطىقداآلبانمحهومنقاهثينلينيشا
منالبعضىفإن6106ضىالحىاللهابنإلممعميحانتلقال

انقساممسببويرجعللسؤالهذاعلهجابةاالفيانقسمواالناير
التىواألدياقفييانفممأواالتىوالبيثةبماتثقفوالتىةالمةقلفةبلى
5فيماوىاثعوابماوااعض

هوهنالمسؤأقهذاعنىيجييواانالناسهوالحاولفعنخظ

فإناالثمعارةسبقتوكمااجاباتانقسمواقالمحمميحيعموع
يمؤداانفسمبمالتالميذوكانيصبيمةبيئةفياوالننعحأتنلكنيسة

انهىاخفيرةانتrgids4lSوسطالممميحبيسوحبنصروأفغنحعا
والمعروفنالمنتثمرينالكثريغاالكهةكأحدالمخلصالمنعميعاألممتقبل
االلهةالعوالممناحدالثبالنسبةالمسيعيصبحوانكدهم
الدوسيتيةأوإلمغنوسيةخطورةطصوهناالضوسيةبماتناحىللتى
هوسونيةالعهjأ

تضعظفصالمسيحيةالحقيدةيمددكانالذىالثانىالخطراما
ءالهقفانبانناموسالمسيحيااليماناقبلقالذينداليصععض

السؤاألهذاطهاالجلبةرهمبدايضاهماحاوللىالمتنحريندبليص

التيايرلىقالجعاعةء6النشماناايئاتابنىباننايقوذهن
شا11بالقوالبطربمىصبرتمغصونياضمثابرلبملنحابيمفبلت

مهمةمطبهعكمبهبهأثثهلحلكال

tt4
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المثالىائفحلللرلبعءلجر

فييدةعاخرىجعاعاتتظصولكنءةللحىاللهابنالمسيعهو

الخصوصوحمه4االكرافا10تقبللمنغسماتافسيحعةالكغيمسة

الممابقدهووجوالممعيحالعوتلليتثععيرالتىهولسللرسولJIأقي
كانءثعىكىبهالذىتاألبدىالكلمةjrنلوتوجودلكل

خلتةالمسيعيقبلتللجماعاتهذهفإنكانLءثييكنلموبغره

اقواالàوجدتانمابلسىمبنامونمىتحتفظانتulارولكنمافيما

موسىبناهوسىاتممعداiislهذازععميؤيدمندانفمسهالممععيع
ءعبياااوللناموسألنقضانأجئتتظنواال5السيديقكلم

للبدايةففذ5174Aمت550كمذبلألنقضهأجئت

عفىالمحانظةتوارانفصاالكنيعمحةداظاaالجماعاتههتظص

عنداليصيتبعاكانيالوالعادلتوالصياممليدوالناصس
انجعاعلتةه

للرسولعنمميتكلمينللءللضععغااالخوةجماعةأ
8كوأبولنطه

لرسالةفيطلنرسولنفسيفكرهميلقينالكحنبةاالخوة2

كلصاكتانبامتممسيىكانواوللذين24غلطيةغيكلIبدى

تتللخمصفورى
4انهولفممممقكننؤحمأبئواظكلللغينبلكبةنابعا30000

14

بالصتتمممستقداألخرةيلجعاعةهذهانومعللناصريين4
تممحكواائمماالللفدلكىالممميغوععكزلوىللوافيحردالمجع
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الثمانلثقصلأبعالرلجز

فقعدوالوضفيةالوبانيةوالتحاليمالموهعموىاموسباإلوبثعدةاعضا
اسرثيليةيموديةطممعيمعىمينتظرونكانوا

االخوةكبيرحدللىنيثعمبرممأاإلبيونمجماعةثم5
ءهذتظصولفمtة2غلبولسالرسولذكرهمإذيئالكغبة
قضاربمتولقعدميلممئروlشوطبعدأىمب70ممنعةبجدأعللج

lفالهبدبقاذللالىاثبرناكمااالسمبيذاقممحميتممعلىءآلرا
وهولفانغتسعمىالمقلمسمكهخممتقاسمممبأنيعتقدسترمالعان

اومعىوبريإموععتينومىألكثرااألمرهذإفيءيعلمنببية

النممخصيةهملىنمعيئاصيخفرمنلواريجانؤبعؤ

Liانبالختمسكوأفقدتنلجفأعةنذهغقيدةبخحوص

ونكنهكالمسياجسوعواعتبرااألهملخالصفاليدوإلوالناموس
مريممنحلبيعيةوالدةولدعادىانمممانجودوينسانالوقتنفسفي

فيواليرور5العمإدءانثlفيعةخانعمةعلىحصنلولقديوسف

اكماصسماألعفالومكعلةكاهلةتعليميةytYlإالمسيحاعمال
يمحولكىالصبربغارغيغتظروفبلالثانىالمممحيحءبمجيهؤمنين

كرسوليبىلبمىيقبلعنالوهبمالمخجلةالصليبعثرةاةبنىاءإلمجيابني
حقيقأ

الهوتهوانكرتميحالمنامموتعلىكثيرائمععذتالجماعةهدهبن
بالتعقيقندرسوعندمالنسانمجردااليسوعفيىفيلكانت
المنتصرةباثدمنيأئيةنجلنجاليشديةتمسكغنالحظيسوعفطعفيدتيم

ازافتظيكئلللمسيحالثافىءللمجىانتظارهمفإن50العدوعلى
المممممالنعظارابلالمحبوبيعمماصلمقابلةالمنتظرةالمائمةللكنيممة

Jتةث7ابجمفيممعثغلنظركملبا

t
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اطضلبعءلجئ

وبوهعلىالحطيمبتركماالتىالعارلطخةشزيلالثاتىبمجيئهالذى
بقوةلللهطكوتمجهءينتظرونالفمقءالهق

aLsاتإالبنسانمجردالمسيحفييرونكانواانمومع
اشبموبعاالحقيقالنبىهوفياللهمختاوفصعظيماينسانا
األولناألصحاحنمكعابمنحذفوافقد5إصعذداوالميدانكووا

لللهلبناتاوألوجودسابقالمدميحانايضاوانكرواخىبنجيلحن
حدةخلقاتلجااللهمنيولدشمالمسيحبأنويعلمينبالفبيعة
للخحقكقعلىبلفقطةالمعليليسيملكوهوالمخطخةءرؤسا
ايعمادلحظةبأقايضانويبئخملطانالعكلةلهالذبئتالثفيهوألنه

فوقاللهرفحهاللحظةهذةفىأل4ليمنموغنجالفسبةحاممممةكانت
ايقةلل

حأالمنئحللمتدوسطنيوفعرونةعرةخنكائتءاألراههلىبن

مكمؤهبكعفمىماساعئبىرؤيةبقراوالذى
أنياالعلهببسيطويàçLJاليصالتأثرءعنابدون3يدرانيسنطيع

ء3الععسوللروعيبلإبنلمفموبمئئعسيرهثح

جسدفياللهاسغهالذىللربرحبأنيعتقدهرهاسراعىفإن
بليةتوةولكنبلجاشمخصايعتبرVtمعموية

تفيوثببىممىثيوبهئاجللذئمئنابامذماانيتضعهغامن
يلذىيرلبنجملجملطبلىiالكنيمممةعلىجديديكيأبمالئائأابقرنلجيةة

تاهت2ضكالباظراا
ةه1اهصعملصغلنظر

إتعنعخىيلغيختتات3جء
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يلاللنىالفصنلùiالءلبجز

هداانفيهصكالمعاالحقلنفمىفينالحة11للنباتاتمعينمو
فيهموجوداهكذاسيظلطالحقلفياتصويزرعنهالدىالزوا

ضجبهيرسلالسيدبأنليسوصنااألخرىالفباتاتعويكبر
يعكتلكىالقعمعقرؤحهيرصكانبلالرديئةتامتالنضهذهفيجتث

صنفيخوجالقفوبمتغيرحوغدينونةوعلىنجروعلىخطيةنى
1حعوةللجافيدمنالا

عهسيونكواباللو

واليسوعبأزليةيحترفونالالذينالبنونعشنتكنمافناوبماس
قدأخرىرظعغهنذأنبنايجحعواالاليةالطبيعةفطلله3تاربمث

الدككؤمممينجماعةهي9البنورصمعالحقاثدقيللناحيةمنقفقت
مأشعحاوهصعاالحطالحوهذاه

طاللوغوسةلعقبتالمنافمعمينيعنىللوقتنفسوفياألذجمياشيضفأ

lسيرؤكلن5اللوكوسعقيدةيقبلينألأويغترفونالللذيناي
لحأظلكثلمىأغايويدعيروماتيكاانجماعةخذه

خدءبحربعثحعواغايوسقاميبرلقدبممةسنةالىالحياةقيد
8حمكأظمجممنمنانيئنلمواعةجما

تبناهاللتاءىالمبسادمنبكنيزوحمأعتهغايوسنلدىولقد

اللهابنيكبئلمولكنهعواويااميالدوبليسبىعأنيربهبونبلبئ

ففؤمهحعحلبراحعبتوسنخالموفوعاخونغزلعتأاة
ب112صالمشكةهذهتعبمالتماالكعطلبعضتدزةمممةقيعطى
lYfخسبحتئيخرىتأنمقيعطلىمابأبكلئ

تb1Lحىاللرلسة
39هىلبىثرجماللىثمظرإيما

ووولكلكعسثمئOLثههمآلتصطا

جم3
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للثلىالغصلللرلبعءلجز

نويدءانعمادوقعهفيالتبنىضريقصللةابنأخحبحبلىبالطبيعة

ايحبلولمإسببولتدااللوكوسكيدةارفضوألذكمبانكنوغوهمات
نممبودىظيصنتبأنظنواولقدالرئرياسفرواليوحتانجيق

وخلصةالكتنبينلهذينوبرفضتم5يوحناالرسولبلىالكتانجينمدنن
االيعترفونؤماشذالمسالحالهوترفضواعمديوحناينجعل
سيحامتمهنألبىختيراثممعدواولقدفقطتههونأثوفبنا
خذاموجوكانلمسيحةبأنتعترفالالجماعةهذهفإرذنكعاىءوبنا
هميعدههاهJوجوبدليةانبى4اللهمعاألزل

فشلهاونجاحمدىوعنالجماعةتهعنالكثهنجكلبنغا
ومغلانكليحزكةهذهتوقفتضىبالشبطشعرففالتعنليم

تتالتيفالمصادر5معياآمنويخرجميوقغيماناستطاعالذى
هنكلà5jفلقدواخحةصيالتاطاتحطوةجم

طمحمل

العحالولطيالم28137825ةيةثه

GAIOUKATAملحممأمطكطع

أIMب
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ابرالا0

نوسىالددوكاا

ضلواالذينالمحلعنبعضالسابقةالصفحاتفىرلينااقبعد

الغنوسينالخ1يسوحالمسيمبشخصالخاصةإيمهمتعافيالطريق
ثموالبنويئوهاركيينوساتيرنيوسوفالنيتيوحماليعكوبا

هناخرىبسلسنةالعقافديةرحلتنااآلنلنواصلهءبممقللاللوكو

القديمالمسيحىالفكريتارقعظيمهامربدقامواالذيئالمعلمن
بععلسلةالهذهداولنة

ممقهماالسجلرىكليمفلقعى

يحتماعمىولداالسكنعرىكليفحسفحيوستيفسهو

i1ونجيلمأبهسنةفيوثنعررابوينمناليونانبالدأانين
بهفعتالتيالدوافعتفاصيلايضانجلىكماعميحيةللقبولهمكريغ
الثانوىتعليمهانمىلقدللمسيحيةقبولهارقراىارالقراخاالتخاذ

اينماعنهبللبحثمولعابهشغوفاللعلعمحباطفولتهضذكانانيثLق

يعحنأوجالانينااألول1وطنهترفقدالسببولمفاكلفوميماوجد

الخرضوكانفلسطينثموسيريااايطاليجنوبمنكلفيالعلمص
اسنظاعكيفماالعلوبموتحصيلالمعلميناثععصصاببةهوةلlaLمن

هءفى
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الثقثللفصلللرابعءلمز

كتابهفيأألصهذالناسجلالذىنفصهوهو5عليمامحصلان

افينامنبمابداالتىالرحلةهذهانعليمأ1ي

كانتللتييمةللالمدينةءهدةيرعنكسNافيبلفلمعمطنفيتفقهلم
خقوعةمخمالغةلحضارلتوكطتقيعلبمكمركزللوقتللàفيتحتبر

ربطتألقماللثانيةاثينااالسكندريةاصبحتالجغرافيموقعهافببععبب

اصبحتاألسبلبولمغهالوقتفلدفيالمعروفةللقاراتثللثح

فيياكثرتفقدولفلدوالطبةنالمعلفيمايلتقىجامبةاالسكندرية

كانهالمدينةهذهيحخقءالموكانفعندماوللدينيةالفنسفيةالمدارس

وكلالماضيةالفلسفاتوكلللدياناعتكلبأنبونيفاسالةكمايشععر

هدهفيموعدمهاوكأنهاالصعيحةالتعاليمطهوعذبة11عاليمال
15فييأمصلةكانعتهالمدارسكلانبذالمدمنة

للكبيرالحنارقمعجامعيةحينةتعتثركانتالتيالمحينةهذهبأل
الجامعةمذهمعنمىألنالحاليةالجامعيةمدضناوببيغما

انمستعرةبصغةلممتعدادوعلىفيياضيمفىكلنوااالسنحرثأ

مدينةللىء7طيممدسجامعمبموالنقاشللعلمطالبيمعيتقابلوا
االسكغدريةحقموالمنليحصدهالحقوشالعلمباحثاشالمحلم

التحقهوالمحرفةللعلموكطافبمعلميماافواههنوننفطه
المسيحىالتعليممدرشةندعىكانتالنيللالهوتيةبالمدرسة

يظغماؤعلىحعهثيباقتيوسوادارتابتآسيسماقامالتى
ح1الذراصبع3عماوبعدباتنيوسيدىعننىالمسيحيةليمندسقبل

فإنالمنصبهخايحعكلبأنللجديروالمساعداندرسةهفهلمديراأليمن

لنثمرهيهàوdميمنابغةالهلمالصذهالمعرسةهذهبدارةمولىبائتيو

مصبرخارجفي5الاالنإليل

ءا5tا39صهمعفغبؤفيفاميالنظرجمابا
للذىوموالمسيحيةقبلولعيارولقباneلهـعبجمعنوسكان21

ئبابالتعلعموقامY9iسنةفيثيةعاعنعكملريةاكبرسةلفنممي
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لثقث10للفضبكللرابعءبلجبز

ه3أشتارحيلبعدالالهوتيةالمدرمسةادارةطيحعمميأبتولى

سنةحوالىفيباتنيوسخلفطيمنعممىانالبعضويخلنءيباتنيوممى

لم4أذيظناألحبالبعضيانعلىمأثاصبونيقاساصنرابئ
انظربمب200سنةحوالىقإالالمدرسةهذهالمسئولطصبح

مصرلسببهيلركانإلىإضطرولقلlصهـطعبهكد

حكمتحعتههصرصمععحوفيمااجتازالتاالمرةالخاسيةاالضطمادات
بنهكاستمنويقولsبملبهكالكمكمسخريوعىبتيميوسيم

سgبعدفيمااحتلوالذيهالميذهالكسنإلرعنداورثعطيمبلىلجأ
مرةمصمريرىابئند15سنةفيمنالىوماتةأورثعليمأسقميما
بنيقولاسبونيفانعلىYجSTENyآQUانظزاخرى

رجعولكنهاالضطياداتلسببمصييمجبرانإلىيطرةعدفيط7
انظر2اvسنةفىارضمافيماتانإلىفيياقعليعهواستإفليما

هMصبونيفاس

اجميملس1Qكابا

تركواالديئالكتابومنعةالممخصياهظالمنطيمندسكان

التىوالتحاليمالالهوتيةاألفكارنقلفياهميتماتبدوظيمةكنيزابتا

كلنقبلالكغاوبنالزمانفيالحقبةمككفيممرتاتوالتىبماعلم
واألفكارالعقاثدنوعأصلناتينتعانيمهانyإالمعلبمثبهعتما

والثالثإلثانىالقرتننفيالكنيممنةفيوانتممرتالبحضىبماçjئالنىة

503هـ

الملرسمةادلرةقركنماجمنجاحاقعليفهقابللقد5منواتعدة
فيوحملبلفيهاالفجيلالنشرالعرييةإلىوذهبسطيمنلمالميذه

الىرجحبحدفلكمحىابئيللعالىهذهللتبمشرريةرحلته
علهـاهيةلمقههنلليمفجيلفييافاعقجيمقةاثممكبر

أثظرقبعيذمنكثنجاواتهجثمولهمىيفنععبىمنكلبمنائئائبرف
ءاا9حنبرفيفاسجمالي
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للمقثةللغضللفرلبءلجز

41yهإ4عظيماعميقاومفكرامشهمراكاتباكانكليمنعصانومع
انروأليغغانيعرففلبملفكتابةفيوللترتيبليمالتنللىيحتاج
هيذةالعالكعفطبقوحىماؤهذاصطقيةبطريقةافكلرهيرقبة
بينفضحياتهصنجطهالذىعالفراالكتبهذهمالتولقدتركاه

lهالممرفةوكثيراالطالبمولسعربخالنمصعورهاننستطيعسفيركل
للرجدهذاكفاهةتظصخالالبضسنذكرالتييدةالعكناياته
واألساطيرواألثرياتوللنمععرالفلسفةبعلومملماكانخقدالطمية
2550انقعيملعمدصاقتباس500مؤلفاتفيفعتجدلبواآل

للطحاكعفببحضمنلقتبامثعموللجديدنلعممدصهاجمنبام
Iliندمعفآأ

الشيدبنالكبللتنممابهءغابالمظللعقاثدلتاريغوللدلرنمى
موقفهماخنوبنوعكثيرةءاشياكليصدمسوالمعلميوشينوس

جذوربوجوديؤمنيوشينوسكلنفأنللوئنيةافلسعغاتوإمللعافىكا
فهيذهباالسكعحريةمعلمفإنلليونانوفلسفاتتعلليمفياللوجوس

للقذيمبالعيلليونانفلسقةقارنفلقدلدتمنابعدمذهباالمجللهذا
بأتبثمعدةنبرuافىالمسيعلمجيءالبثعريةتعذكلنتعندنغسه
اناألحوالمناهLJحبأىتصمطعغاللنماإالالفلسفةاهميةصبالركم
امامهـضتعدانyإيمكنماالالفلصفةبنااللىللوحهمحلتجل

باليممهاده4ةط51هكعأبهظوكااليمان

قلهاانيلوللدينالطميذتتاتجضالنجأنيضقددنميب7طية
صرفةنممرطجملهتقحزالةيمهd1عظيمممماعدامنخاثمهو

للحقائقهكلدومتاجهىالمصيحيةفإنحممعنااستخذلفااشخدامه

للثدناالمجلدلنظؤالمصلفةالفلمعمفيةفذاهبانىغمععفىاةنللننى

130صعيعائطركبا
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الثقمهاجمفرلبعءللجز

طباتهفييحالجانعىنميط6حاولفقدولذله54ثهـالنلمجأل
المشاكلةىلبايضاتعرضبلفقطوالدينيةالألهوتيةالمنععاظليممى

الكنيسمبمانإقالمعاحرالمجتمعيايواجيكلنالتىمفيةإفلعوإاالجتماجمة
جدارةعغاستحقفقدولذلدالمشاكلهذهكاجمناتخمقاالانيجب

الثاناالمجلديمكتابانظرالمسيحيةالعلومراندطقب
النوالحلومدراسةاألالكنيمسةفعàفيالمبادرةحماحبفص1rبص

40صحممNكمانظروامتخداميالمصيحية1

الالهوتيةالختبهنضخمةجعوعةألسكئدريةمعلملتركقدو
بمغمابقىالتىايضااألدبيةوالكتبوالدفاعمةواتتفسريةألعقائدية

الكتبهذهاهموهناآلخرالبعضوخاعاآلنيلى

1aهطمعجمحايونلنحث

امبوعوسىوكبنوقإظجديداعلىاليونانيحثانانخاتبهيحاول

نمالمسيعحنمخصفيطمروالذىءاألنبياغهتتبأالذىللحقيق
تنادهـجمماألتىالحقيقيةالتعاليموقبوالاألونانعبادةاأزطتركوجمنامعدهم

اتفإنكع43117ilPROTREPTIQUEكتابهظوأةلممسي

المسيصةدفاجماشكعابااغبارهيئلكتنب1

أتويحتوىELEـPEDAGOGألمطمااوالمهئب21
حثانمسابقلكنابهتكطةصعبارةوهوجلداتشعفةعلىحاب11

الممعبيحهااليامانقبلواللينالنصائعبعغييقدموفيهبليونان
دواتجالذينيرشدالذىالمعلمهواللوجوهعىةانبابتفصيلشرح
الدمرفإنيهيهيسلكواانلجبالذىالصحيعانجمسليمالطريقيلى
بىالنفهليئوفئقافبماوليسروحجوكهواللوجوسبيقوململذى

وبمو1411PAEDعكتابهراوفاضلةساصةروحثحياة
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عالنصلللرابعءيم

صهواوتجديةالمعموقبلواالذيناألطفالاألطفالمطم
المحموحيةقبلواهـاألخيرةالجطةهذةانفيهألشكود5

لقبوكتتيجةطءللفدااوللتجديدكانuJللبعضتوحىوابرتجع
هذافيالسببهيلمعموديةاكلنتلوكمااوالسموديةاالنسان

فينتمامذلكشيخملفاألمرفإنالواقعوفيءوالغداالتجديد
لبارة1يغولC4انيدممافإنولذللوثنعنيخاطبكلنكليضى

تسبيكانتالمميحىااليلىقبولاوللتجعيدععليةانهوالسابقة

وععرعيالمممعاليراالنصانمتجكانمافعناخرىعمليةاى

يعمدكلنفقطوعنحئذفعنعغذالمممميحفيمضاالتىفدا11علية
االيالعلماللجميعأمامجمارياواعترافاظاهريةععطكانحمادو

500وفادكمخلصالهععيحاالنسانقبلطريقهشىالخهالخغا

عمع4Nالحيحةاوةزلرطلlال

هذفيالكلقبومتععرضهكممبهثماتيةعلىالسلممطةهذدـوقحقوى

كللعدةمتنوعةمخمالفةاضيعصوحراسةكثيةاميرالجةلمعةلمجصا
وهواألخرىللفلصفيةوالمذابوالدياناتالمعسيحيةالديانةبئ

ءالهقخفتقداالليةالعنايةبأنويحتقدالعبىنانيةالغلسفلتعنيدافع
انأعلهدلليصالقعيمللعمدلللهمنعكعاالغلسفاتهذهالغدمغة

معلهحلتوالالمقعمميللوحىشدبالJiتعاالالنلسماتهذ

M1ي4822285اجعر

q4طعلوالعطيقللغنومععينكلعبمناقتباساتشعبارةثدبلن
QUمثألانمفر

مرقسأشمظصةننيهومنصولنياظةه

rاأل
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الثطثلبنصكابعبإلبجر

ةàقولمةاصافإقه

المقحسللكقابتفسيرههوكليخدسهؤلفاتفقدصاهم
موجلداتثمانيةعلىيحتوىالدىللتغسنرهذاعفوانلىببمديه

هذابلىاشارولقدهعالCROQUISHYPOTYPOSESصمعيدة
كماالوللععكرثم1146اطراوسابيومنىطتغنمنر

للفصحعنوخ3كتاباثنبيمندسانيضايذكراوشعابيوهمىان
HISTEUSEBEم6ثمأل5هـ

صيدعىآخركتابصيتكلماوشعابيوسالمؤرخوصغس
الصوماعنصييمنمحاضرتنيذكرثمحديثاللضعمدين
55والنميمة

ناL1لفاتهوصاالسكندرىالمعلمعنءأألشيابعضعرفناانبعد
هىماوهووهدفهبحثناصلبهوىX11المؤالنحنرحألنالوقت
بالمسيحالمختصةإلتعاليمالكرستولوجيةتعاليمه

كتباألخيروهذابيريناوسللقديسمعاصرااكنيمنعسكان

إيريناوسكانفإنذلكالىاثمرناانسبتىكمأالغنوسيإقضدالكئير

الالهوتىانبدفالهنشعرةكانتالتئعقيحتممفيالغنوسينحاربقد
هذاالغنوسيةخمعكةتعترضالوكيفهةالمنعمكلةهليتعوضقدالمحمرى
طيعةتربةلماوجدتألنهااالسكندريةقوترعرعتنمتقدوهىالوني

اربهاكماسيةالغنوطيمندسحاربلقدالدينةاهذهفىحمالحة

المسيحيةيهددكانالذىالطينيةخطرايضايعرفوتخانييريناوس

ناوسإيرؤاليونانىالقديسانعلىبيريناوسايخمايعرفلكانكما

والعلومالكتابرجلفكانمندسيط6أماوالتقليدالكتابرجلكان
والفلسفة

يخبالفابتنوسيةضدالمصرىالالهوتىهجومفانالمسببولغذ

ه6
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الننثللغصلللةيبعءلجر

الشوسيةخطريعرفهكانطيعندمىفانىاليوتهوتىبزلهجومعن
المدلغعفىكباقاايضاهاجمانهكماضدهاوعلمصيحيةاعلىالمزيفه

نلضوسيةيعمميهمامزlVنهإابغنوشةخقةوللصاطقةالصعشرهق

المعوفةالغنوسيةاتباععلملقدةالحقعقيةوالخغوسيةالمزيص
خعلهكلعصعممام1وااليفانللعلمبنالتوفيقنإولبعدمالمرطوقية
لنسجامثمرةإالهوماالحقيقيمنالمقبأناعتمتدكقدصالالعكس

الموفةاوللفلسخةبدايةهوخمفااليمانوأنمعرفةنااليط
ثعاانظرSONمك

آلودويةيعطىانهإالللغنونشةللمعرفةكبرىاهميةيعفىفهومبم
لاليمانكادمانهماوللعلمالفلشةاقعلئاكدثيشعدولتدليمان

بالفيالحفيةالكنوزممعافاعلىويمساعدان

يسميهمابنالتوفيقفيعسيبماقامالتىألمحاولةبن
لنهبذقانديةللالمشاكلبعغنلهشببعتةوااليمانالححيقيةالغنوسية
انفيهشدالوممانيةالغنوشتعاليمهفياآلحيانبعضفيتطرف

فمبئنشألتىتوالبيئةدرسماالتىافكثيزةللوثنيةخاثالغلىبالعلوم
محوأبخحاهمحوهللسمنيكنلمعميقااثرانجيبمانزكتةكليضدس

الغنوعممهالتأثيزهذابعضاالممرلمجالحظالالهونىلكتاباتتدارسو
هتعاليمهق

لوجيةالكرمعتللمعةت

للقديسبماعلمللتئباألفكلريتمنمنككليحعسانوفع
إلخغيرخرىبأغطزنادئافإالتاللوجومبىمضوصيوستينإس

نفنمىينيجاللونجوسدلعثعدةشرحهففىيومعتينوسبكاسكلم

ابعيدفيانلوجوسبظميراتيبدأاىيوستينوسسلعهعliةالمنمج
راتاظكائماالقديالبغممنأيالتىراتالظصخإنالقحيبم

لئجسد10ى3األعظمللظمورتعدرأتالطصءمذكلكإنتالنوجوس

ةة7
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الثقثلنغصعلبمعIالءلجؤ

مخمالفةبطرقنغسهيظصساللوكانالقديمحمدفتوةخلىففي
امراةمنمولوداابنهاللهارسلالزمانءملءجالماولكنمتنوعة

زيخBhرالظهذاانعلى44غل55الناموستحتاد1لوه

منجديدءشىفمواسابقةاللظميراتتملعاصيخعالفلشجسحىاى

هذهيظصفاتجعيداوعمداجديداسعبااحنتارقدنللهانخكعانوعه

ث1591انظرجديدةبطريقةلثمععبهالمرة

طرقظصالذىاللوغوسيأقاالممصكندرىنلالهوتىمتويحه

المسيمعيسوحفيالزهاننيايةفيظصوالذىالقحيمالحمدفيعديدة
يوشدبكانالتيالطريقةبنفسالفمسفةيرنمعدكانانذىنغسههو
1OMSPمهالةثهلمحأل481125انقزتقربباانقعيمilءانيا

82ل4

القديمالعمدعناميعالتىللظفرواتبمدهييحأالالوغوسوا
وهووجدقدولهبهالكينفييوجدماكلالعاهذاخاشالذىهوبل

الذىوهوااللصالثالوثيكونللقدسوالروحاآلبحعانذىايضا
اعالهالشاهدنفسانظراآلبنعوفاقنستطيعايضاطويقهكا
بذاللوغوسوجودبدايةكانتالتجسدعليةوالاذنللظحراتنال
Gi5التجسدمليةوعئناتالهذهكلتوجدانقبلاآلبمحموجوداكلن
والمسعوالظهوسصعلصههننينانتقصلالنوغومعىبماتامالتي

اناالسكنعريةمعلماستطاعالغقطةبمذاآلببممايتصفاللخين
المدافعينحنسبقوهشالذىعلحمايسجلوانلألمامخظوةيخطو
إآلبعظمةوحعففىاكثيبالغواالذينوضيرهيوستينوساخال

دخولفإناللوجوسسصمنالتقليلعليهترتب1موارنقاعه

الحمدراتلظمالوللتاريخمركزااصبعلتاريخفياللوغوس

انظرللعالماآلبمحبةأظمارههواالريهـايضامجيئهولالقد6يع
للحظمةفيالمساواةمنحبنلىيعترفكيضدسانندخظاهومن

وافىبئylببن

50

http://www.ebnmaryam.com



الثقمثالببلللرابعءفجر

بنورهاتثعبئجديدةنعممععالللوضصفياالسكندريةمعلمبريرى

بطريقةاألبلنايعلنازأستطاعبنيرهالذىفيوألعالنمعلى
انظراآلبقرىاننستطيعوبنيرهالعالمرنjyوهضيئةولضحة
2113PROTRوصرضظورلاالبناصبعالتجمصدفبعطية
لنظرابحولععتأوندركهانراهايلنىءالألشياحيزفي
516239V3TROM

جصعلصاروالكلعةيوحناالرسولطماتيتمسكوف

كلاآلبإقبلولدصللذىنفمسههوالفمةوهذا14ايو
طيندمعىفىيوبمذااآلبمنمولودواحدسلوشالدهير

lمعايااوللمسهدةبوجودتعلمكانتالتياخنوسيةااتءعاال
هرةايضافموءعح1847اتظزءصسحااو

بغضلنأاآلبصورةيصبعولمSTROM5مفىكغابهاهظراآلب
للفيرلللهصيرةكانبدايةكلوقبلاألزلضبلوبسببهالتجممد

M5ل738طبهاتظرالمنقور

والمثمرعكوناهشدايضماكاللهصيرةهوللذىخانلوجوس
الصدمإةللخياةوالمعطيالبثصرىنلجنسالمخلصانهكماللبشرية

نمايةفيومكملوالتأطهانعلمفيوتنموبااليمانتبداالخياةوهذه
كتابانظروللتالهللخلودالىالمحبةطريقصالمطاف

هصم1148811

مدباليظأنيمكنهاالسكغدريةمعلملكتاباتالدارهمىبن
ثسوتأبأنهالبعضلتمعهفقدولغللالميسيعالهوتعليكئيرانمصدانه
Erلتمامهالىالبعضدفعالذىانفيهشدالوهما

حقيتةويفكرالمسيحبحعوتيرمنللذىسخسللهوالدسونى1
بخأاىهلعنعماالمسيحاسوتالنكرواللفنوسيننبعضنالمموته
بسالحقيقةيكنولمبععكميئةفيكانالمسيح
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الئالثلففصلللؤابغالجزفي

يشتموالتىكتاباتفىنجدهإالتىالعديدةامنضوصهوبخالفمبوتعة
الغفوسيةاخذهاصالتهراألفوخاصةتيةالدراعحهخها

المعمعيعبأنعلمقدفالغتينوساقبلىلهشناأنسبقفافيننتيتيةالض
الجنينرهرانلدرجةcحقيقهجمععدفيولعسجبممدشبهفيخصقد

ثمععاعكعرورمروبىهكانفقدكراويتمايفضلمحافهرصوعيكم
بلىتشبهبأفكاراالسكندريةمعلمنادىولقدالزجاجعبرمعمعىلل
يبةالضرافiبضتعاليعمهفيفنجدوسيةالغنبألفكارهذهكبيرحد

التبرزلعطعةوالالطعامهضملعطيةمحتاجايكنلممميعافىانمثال
35973STROMكتلبهانظر

فىالغنوسيةتركنهالذىالعميقالتأثيربكلىبدلآخونصوهثاأل
الذىسمعناهالذىءالبدكانالذىليوحناشرحهففىتعانيمه

يواgoالحياكلعةجهةهنايديناولمممنتهناهشاهالذئبعيوففايناهر

يدهغصقديوحنالالربأنتقولالتىالتقالعدبعضبنىينمميرأ

انظوصالالهوتقوةإالصاومةايةيدهتقابلولممعالمسيجسدفي
9349eمألط

تعاليعمهعلىبهيممتانالتأثيرابدمرهاايضاالرواقيةتركتولتد

ألمكانالمعمعيحهذالمسيعالماTلمنبمكلةضصههفياهونالحظ
هذهكلفوقكانالمسيانيظنفموالبثمركبقيةويكحممعيويجوح
عليهساطاناىyمأاوللجوعاوللعطشيكنفلمالحسيةالمؤنرات

سيطروالالهوتالدوافعهذهحلفيهحلتقدااللييةالقوةألن
الحسيةوالتأئيراتوالعواطفامفشاصهذهانلدرجةكليةبطريقةتطيه

637196STROMكتابهانظرغليهسلطاقاىلياعديلم
41135GSTROM49

الذىرالدوهىاخرىالبونيةةلمثممالمصرىالمعبمويتعزضى

ويوبيرويويننعيطريضكمألذئمنالجننمدفياللوجوسبهيبوم
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الثبثنآببإالفح110الرابحءلجز

الذيابلوكوسبمبأنيعنقدبنلجمممد10ابماللبىجوسهو1إلجسدهذا
ءثمعاحيثعاهبريذمبيجففهعليهيعميطرةألذىهوللجعممدهذفىهبعخن

كالةبواللوجوساوالداخليباألنسانمابمممميهاوالروحقوةألن
هلتيالجسذفييتدخلاللوجوسفإنالخارجياالنسانعلىيسيطر

3411356STROMكتابواجععليهاسيطرةواارتادك
لى2ةل71ه

كعأباتفياخرىنضوصومنبيمااثعرناالتيصوصالههذدص

همذهانفيهشدالوفعادسوتياكانبأنةللعحغىاستنتجكليضدس
عنمنعزلةخفردةانجذناهاابلىدسوتيةربحعلىفعالمقلدالنضوض

الحقيقىالدسوقيفإنالمسيحناسوتصتتكلمالتىالمحاخرىإلفمعول
االبمبكفدريةمعنماماوجودهصيتكلوالالمسيعجمبدبالخيقاليؤمنال

ئاسوتهعنمالكيملىلبمقإنهالمسيحالهوتعفىخثمديدههنخبالركم
الحياةهنضاالذىوبنمنعاناللههوالمتجسلاللوجعسبأقيؤمنفمو

بننعلمقدكليمندسانلجاع1148811بهانظر
ثممخصفيسكنئالذنفسعههوهؤوجؤدهنعابقهؤالذئاللوجوعب

وارتبللجسدفيحلللذىايضمانفسعهوهوالتاريخيالمسمعبحموع
63854105TROM5ابهراجحبه

يفنللضوسفعلكماالمسيعجسدخقيقةبذنينكرلمضدسطيف
للسلىصغليشءالعيدةكتاباتهفيالحقيقيالجسدظالهأشاربل

التعالميمبنيوفقانليحاولكنةبسوتياجمندسيبأنالتولبذن
شعدقدالمحمولةهغهوفيالمسيحيةالغنوسيةوبئأوننيةاسيةالح

كانغعماالسببالءالعظمأاألولويةلهمعطياهوت11علئكثيرا

فيلللوجوسJجلوعقيدةلثمرحئحليمهاؤفسيرهقبختعؤص
كانالتىللضورةفيالالهوتطابرازفييبالغنLكüفاالجسد

cteتالالإالكثيرةاحيانjيرىالءالقارىانرجةلاصتجسديرسمماش

o
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الئدثالفعلربنيثربئ

لالالنم3ولشللصاوللجوعيخضعالىوللبدةحناملىمبهكفمن
ويجوجيعطشكلنالذىاالنممناففاصرىءيمسرةىوض

هنريخثقغ

كاناالسكنحريةفيالمتجعدالمصيمحىعسيط6انفيهشمدلىومعا

درهمىانذىاليوناناالفيلسوفكليضدسصءبجزاخلهفييضغظ

ذلدصوبالرغمالمتموعةالمخعالفةبمذاهباللوفنيةاليوفانيةالقاصفات

المطلغالمثقفالرلجاهذاكعنههاكلعلىالمبداهذانعمماننغايال
نلقىانويكفيناالمقعسةللكعبهعلىبلللوننيةفلسفلتعأليعثافقط

ثمحتافيوللكعابيةالطميةللرجلكغاعةنبرفلمكىهعت3طعلىنظرة

صانخروهاهىإومكاتامكنيسةكتباصكتبغنقدالموافييم
7617678915107167STROM189123بألهـملهة

مادإاعنعبم107136Mالكنيسةفيالدرجاتوش

مومنبعنوانالمعنهنكتابهثممثطألثثهةظرل
األنحغارشياابضاصوكعب8ة1سيخلثااتذىلشا

يمتقهوهللهبالنسعبةاألهخاربممتياهوصرما

تتاوالاوالدينيةاالجتماعاتىنحضمورةاوالذباث

مرضيةحيةثذبيحةللربمهونقديالقلبانسماقهواوالربانىءللعنسا

انظراألخيرالزاىهذافضلاالسنحريةمعلمبأنيمدولله
لم7هـ326715143ه24334261

انظزوالتوبهالخطيةموضوعيعالجأيفمحبولقد
6781PAED5958132 لمكهءثعا45756هـ

71282123BTBOMانظروبيةوالصالزواجشكنبء
10ثه4
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ىسمممكمنلعىشخصية0قونيريلمفيقهع

مأل1هعألعحمحمهةهم8ملهص

فيةفيبمرلجعابضخمةقلمةللكاقبيعطirVtحفحةمن
األهعية

ةنلبهمأعصبمةمألكلهتم

فمنلكةمقهكلمحع1أنعق5ثك

IAVINrصغفةمنالموضيحبمذاتختسبكبقالعةلبضاتوجد

مثهكثغةمكعالتienص

Editioinsعمهااللعفمus

93ت92صغحةفىنلكبمعةق

1899dontطككالع5مقه

ةهعك1914

مههكعغلفطouمم

1Yorkمك

ءورههي4محملمياميس

هـكصمعمعلهحثc9كع

519311هع

مهـمألألههمةيالهـاللةههععةه

مماعالههـث95037RSRأل

218مملأل

مثبهأمكهعمهح

5اا

FLAW11معثالمفههممه

مغم5ثم1910ثا

أفممععحىللقكرمخقلكم

http://www.ebnmaryam.com



وللل

ىاسكل

خدانتثمرتقدالمسيحيةاننرىالكنيسةتاريخندرسعندما
وماوصمروانطاكيارشليمافيفقطليسنىوالثاألولالقرنفى
بلىايضاوصلتولكنمافرنساحالياالغالوبحدوسميناوافسس

تtâعمؤصنفقطليسوولدتتمخضعقاألخيرةهذهانبلافريتيا

افريقياانبلوضرفاتملحياتموربكمخلصيسوعإلمسيعقبلوا
ءالزرقااعسمانفىالالمعةكالنجوماأصبحوااليمانفيابطاألولعت

الذىالمعحععااليمانهوعلصباالنجيلشعبماررافبثالصافيعة
الممعةاألفريقيةالنجومهذهبنومنءاألمناالربخداممنتسنموه

نمرخ2وواكسطينوهعىوكيبريانوسناليانوستر

كليلنوسقر

فلورنتومسسيبتينوسكنتينوسهوالالتينيةفيبالكاملاسمه

أللطدم5طعممكطأمعلترنليانوس

انريةمدينةوهىثعمممGOقارطمنةالرجلمداراسوصممقط

قبلشاسعاةالتهرنحوالىفيالفينيقيوناهسعممافريقياثممااقيمةق
اشحاليةرنممىفياريث3حدةوالتالمعألد

fè
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الوبعالمعلللرييملجؤء

وثنينوللدينمن100iسغةحوالىفىليانوسزةولذ

المدينةهذهفيللرومانيةالوالىفرقةرعيممىمركريحنكلابوهوكان

jرسيا1مدعلىدؤوترقومليانوسالنممابنشأالوثنيةالمدينةهفهق

يحرسلكىروماالىذلدبعدتوبئم5معلميفاايدىعنىوفنلمذ

المحقوقدراسةانىانوبعدظحوظانجاحافيمافنجعالحقؤق
تهشصطارتحيثالمحاماةفييايمارسالزمنمنوقتاروصافيضيعا

صروجااألفريقأالمعلموكلنقحيرامثسهورامحاصافأصبعكللبرق
كتبهقدمحانجاعلىتحتوىكتاباتهانإزوجتهالفئيرصنعرفوال

العنايةشاتبذاثانيةمرةاللروجبعحمينصحماونيهزوجتهبأل
احتمالطتستطحلمبنولكناألرضيةالحياةقبلمايغادربأنااللعة
حقابانحنلر10متعيناخئفببمممعيحعازوجيافليكنالترول
ألم

تجثدالتىالظروفصقرماليانوسفياتجددالتىالظروفتخعالف

فأنةرابمثYإسبقتفكمادسوكلييوستينوسالقديممىمنفيما

طرفيبحثبعدلمماوفادكمخلصيسوعالربقبالاألخيرينهذين
للمسميحاثفريقىالمعلمقادالذىاماcناضجوتفكيرضميقةراسمة

عندماءالشميداصهنالكثاظمرهاللنىالنظيرالمنقطعةالثممجاعةفهو

بغرحايضابلانزعاجاوخوفبالفقطليسألمؤتاسنقبلوا

وابقياخ

الثمحمادةوتقديممmاستثمممادكدءالشهداءهؤالعوتففإن

ثمينةانفوسحاسبننكيرالممعيعيسوعربنالشخصياحةالكألخمة
هلألفريقىللحامهعليالعميقاألنرالبطولىالموقفالمذاكانcغ

طأمم3طبهفياالنظباعاتهذهنفسههولفاسجلولقد

دiتوبالالموتيعمتقبلونكانواالذيناألولنابسيحيسجاعةفبن
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عرiالعضلالرنجبعءنجز

االنجيلدرامممةفييفكرانىلايانوسترالقانينرجلررفعخوفوال
lrسنةحوألىفيتجددهانويحتملءالديانةهذهعلعأونلتعر
هـحياتنغسهكرسوفاديامخلصاالمعسيحقبلاننجعدالوقتذلكومند

معظمفإنأرضىمدافعبالكانواللذينالمسيحيلىyءهؤشللدفاع
وكهجداعظيمةدفاجمةطباتعلىتحتوىالمحامىالمداكحهذاكعأبات
أعثلPoLOGEMأهعيةأI114كتبهالخمبهذهاشص

وثبافذعالنمقدناكرةباباقةفيممايثمرحكتابننكتعبovسنةففى
كاالدولةوموقفالحولةصالممعيحيةموقغهنلعواصغاتمزدال

ةالمسيحع

فقظليسينعرحانالمدافعالمحامحاوالالكتابينهخينخغي
نجالشفقةوبالبوحشيةالممسيحيفىيضطدونكلنوارلذينكلمل

صعالحنمواطننطاضمطفيالحقلليسءهؤالانايضاللشعب

المسئولهوالجملهانالمسيحيننصدفاعهdبنفلقدلمممص

فإنللمسيحييناضطمادهمفيوللثممعبمالفهوقفشاألول
البثمرىالجنسعداةfوألراطوالاآوولة1اءابأضلىليمعواالمسيحعن

بأقأوصيالذىذالىيذتانيعمكقكيف5بفلدالبعضاتممممكما
انظرالبثمترىللجنساوللدولةIIاصيكونواانءاألعدافحب

انقيمةالشميرالمحامىيخهانفبدهت71IE29كتاب

األمميحقمنليسوانهالدينهبحريةيطالبالدولةءاعداالمسيحعن

المسيحيةواقهسيحىوالثانىامعياألولألنالمسيحىيحاكحبمان
كتابائظربليماينتمؤنالذينعلييايحاكمجريمةتكينانيجبال

ولحمههE19S1الدفا

قارطجنةوحلنهبلىتجحيدهبعدرجعترهكيانوسانيظنعاوعلى
انإالهناحةرممانهئتاباتهقكريذJتأومع5هنداسيدمليخ
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لبغfiالفصملالرابخءبجر

ءاألمرهذاكديئجروم

والتخيبللتعليمفيجداعظيعةانةالمحاالكاهنهذااحعكلولقد
التعليمراسهمتطمماليدتهعندبليهاسندتدبذواالرشاد
للحقامثاالمسعيحيمفىوغيرالمعمعيحمينبتعليماالهتمابمأىالمسيحى
اتمعيحيةوالعقائد

لجماعةتثعمجيحهبممببساتقدللكانوليكيةبالكنيعمةعالمتهانغير

فيالجماعةهذهبيرسعياانضمولقدلهيأهعلمالمونتانعن
والتأثيبرإقوىاالنفوذلهكانترماليانوسويبدوأنمب207شة

البليمالجماعةرفيممااصبحانهلدرجةإلطانفةمذهضلىالفعاال
ولقد5يانوسمنللعوهتانفسمفدعوااسمهانتحلتالجماعةهذه
ظموروقتبألجكارم3اولجنةقارققائمةالجماعةهظلت

هأعمسطينومىتديمعى

كدالمقمنانهإالقراللعانوستموتاريخبالغبطنحعدأنألبمكمنا
ثهةلهانظرمب32ءسنةقبليكنلممرتان
جدلالعديدةوكناباتلناتركاالتيتعاليمهومنترتليانوسماتلقد

عتوترصهيافنتصمالحةتربةوالمعلمننالثممصهقلوبفيوجدت

القحمعساستثنيغافاذاةواألجيالطالحصورمرعلىالهـئيرةعأثمارهافأتت

األولهللكتبينيةالالكنيسةفييانوسترألصعبعاكسطنوس
المحندوللقانوفىالعميقةوالالهوتيةاتكتظبيةوالمعرورةبمااال3ةالشصذا

دراستهبجانبدرسفقدوالمتعمقالمنقبوالدلرسالمفكروالفيلسوف

ءعصرهقلمخعالفةلوالفلسفاتاليونانيةوالالتينيةدابyراللحقوق

الالهوتينمنكميرببنن3عجريلمييرعنهقالوكما

SnelforgpPreaerieمحاهكععفمء9هسك

مصععنVIeauعملممام

كأله
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طرلببمعلرليءيز

علىققحتالوبيهرلكرستولوجيةالالهوتيةالقحاليمبلىيحننهثمين
انوسيتربفضلنقرععدةالنصرقيةالكوشولوجيههوتعةاليبالتحلليم

Gمعمهمئظز1

كتابنابلتمنواقتباساتثممادلتعدةنضيفانناوي

التاليةواألجيالجيلهعلىوتلثيرهوتعليمهالرجلهذاجمواصكثيرين

فيقولعنهQUطكاستنأكتبهمابعلخيضنكففىولكنعا

50الخطابيةضدرتةوعلىالالعينيةاللغةمنتحنهعلىيدلاسوبه

موجودةوكرمعروفةغومطإلحاتيخلقأنبليصنعاناستطاعفقد
اللفويةإلمقدرةهذهقإنءوتعاليمهافكارهعنبايعبرلكىقبلمن

فيالالتينيةالمسيحيةالكنيسةتاريخقوفعالهعليعةتهىاهمساهمت
انظرافريقبهشمال

ثابتاتأتهترقرفيحازماوالحلمالقانونرجلترقليانوسكان

شالدناحفي9وإيمانهصالدفاعفييترددiVوبيماتهتعأليمه
لطرحياقهويعرضءألرؤسايغضب91حرهذاكانولو6المظلومن

موتفالموضعاواألباطرةالحكامضددفاعهيكعنهألمالموت
يحأوللىهراجعأفيهيصشللذىالمجتمعمنالمسيحى
APOLOGIEءاألمبمبلى

منكلدرسماالتيالحلومبكلوتمذبتعلمترماليانوسانومع
عنكلهاالختإلفيخعلفمنماموقفهانإالوكليعنحسيونعمتينؤص

ربيانيعتبريوستينوسانلىأثعرناانسبتىفلقدينالمعدهدين
فيماهنعتتوبةوالوثغيناليوناقفالسغةفىوجدتاللوجوس
االسكندرىكليمنحسانثمومعلميممفتممفعثمدافاللوكوس

الذىرإدابأنعلماتلدرجةذللمنابعدلىالمجالاقذهبقد

50اه
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ايخبإليبفضبكببئازبنلعز

غبللناموسلعبهالذىرالنفسهوالوثنيونلفمسفةةبهقام

زواجيرفضخصتعاماذلدحمىعلهفموترماليانوسأمااليصد
6رشليمامعانينامعملهـاذاهملخصهماكعففلقد4والدينالغنسفة
ةاللصينانسجامايوجداديميةواالكنيسةبئاتفاقاهلىجد

المسيحيةمنيجصلعملمحاولةكللنبتعدش55ةوالمممميحين
نريداليمعوعالمسيحامملكناانوبعد550دطونيةاأووللرواقية

االنجيلعننحيدوالاالستفالبوحبهدفهاضاقشاتبممافي
راجعاخرىمعتتدأتيماننابلهـنضيفاننريدوال
لكDم7

يفمملكتللضععيفةاألركانلىالرجوعبذنيريدالفترمفيانوس
ايوجدرخ2موضعفيJويقوالمسيحإنجيلوبواسطتماطريقيص

السعاءقلميذوبيناليونانمالميذبئأوالفيلسوفالممعيحىبلىاتفاق

لجلىيصليريدأنالذىوبنالشممرةعنيبحثذى11اإلنمسانبن

الذىوبقيبنىالذىبخنيعلىالذىوبنيتكلمالذىب2الحياة

46PDLانظريحلعهوالذىالحقيفعنعدالذىبينةيمدم
قنلفقديومممتينوسوأماثمبابامفسدبلقبسقراطلقبولقد

PDE46APOUطدكانظرصمميحىبأنيسقراطش

بأندلصفصوللفلسفةالعلومعلىالمجومهذامنوبخرغم
صحيحةبطريقةبنكرواالحقنمنءجزبلىاوصلوقدانالسخةابعض
Dالكةانمظزوآخرينالفيلسوفمنكالاخلبنامة

هبماوالعفوماالفلسفةهنترماليولمنسموقفابأنالبعضىتقدة
عميقاتأثرابماتأنرالتىنينالموئعائعاليمافعكاساال

ةجمابإترنليدئيممى

االيمانعنومدانعوتانونىوسلمطتبالرفيهعتاتأثيزبنت
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للربحللبصلثرلعحو

لجالقد4فحسمبثعيستاوجيلهعليقحرهوالمعنعليماجداكلن

ضانسردأناردنالوالوقتزناويءاليج9اوعبرللعدوتخطى

بلىباالشارةكتفىسولذلل4جدكئرةألناتصيلاكتاباتهكل

الغصلنييةفيىسنحثمالبسيطالتعليئمعكتابافللبععى
هذهكراسةفيالتوسععلىالدارستماعدللتىالمراجعببعخقافمة

ودقمقهجديةبدراسةالمبعضيقوماننتفىوكماعظيعةاللشحصية

الروهانىوكلعمغدميااألنطاكىاكاطيوشامثللانعثيسةءلبالبعض
الخىاالسكغدريضعسويخاوسلممرx3بوبوليكنر

ثفدصةااباتاأ
عأثعيألحمطمأللالم

امtو71صنةفيكنبمعاللذانللكتابانللدفاجمةكنبهص1

كمواطنفىحقوقموصالمسيحيننشالدفاعاىالمنععكةنغعمىيحانجان
كعثبو5آخومواطناىمغللؤفىوحباففمناطاعروأاخالصعاكفر
1NATIONSAUXيسعيلألوفي

ععحه1دفاعويسالثانىالكنابأصب
يحانملعتالىهذفيحاولهفقدقرماليانؤسكتبمااهمسفيعتبر

كإستمماروالمملجعتممالمانيةالزهـالمغاطعاتنمحتلوهابلى
باهواقغاعللمسيحيةلقيادتبلكمافيوظممم

المسيصنشالذفاحبليالكتابهذاهنيحفترماليانوسحلنفإن
كقتكلمفقدافعقامديةللناحيةقطينغسلمlتyإحقوقمموص

افظوخلقتومنىجاعتأايقمنفيهالنمعاكغةاالفسانحرللروح
64117POL

أملحطموبKماللحابلثىالمفمرحخطلبهأج
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لبعالوJiالرابعءملجز

اسكلبوالالحاكماليتوحكخظابالوسالةهذهإلمدافعوجهلقد
المسيحينيضصصكانللذىسنةايقيوفiفيكم
يعأمركانافالىإالضطمادفىوحشيتهوصلترحمةكوةبوحشية

بالقلثصانهكماالمفترسةالضاريةللوصشالممسيحينبعضءبالقا

المفتوحةللرسالةهذهانيظنماوعليالمتقدةالنارفيyاالبعض

13فيثحىاللفللشصىخسوفجمعهيشيراتبذ22سنةفيثنبت

خعمةمهالمكنوبهذاويحتوىاللهعبعلىكعالمة22اغسطس
فحوال

00عفيلليصدضذيسميرجن2محاباحمبزد
بيندارحولرالمصنفهذاكنلبةبليدفمهوالذىمأله

الملدالمممميمعشيتكلمففمهالمسيحيةعليدىيصدكيلوبنممميحى
كعبأللتعاالنبواتبليوضعlتكماحدودوبالنايةمالحلكهالذى
المخلصفيتجقفاألنبياةبما

تللجلليةبهك2

همعلمخقSNكالكتاباستععالفيلطقةالصحئا

قانونعيابشرحانسنرنايائبىحاوللقسدعمألهكح
فصلرننجعأانقدسابلكث10لستعماذحقماكينيالاطقةالصان
55أ

طأهكلكظطففكماركيونضمدطابهب

كعاالحجنينإحيةمينتتبرناليائوبىرنجعنهمهخعخL3مقتكلاةهذةيمذ
lهفازكيونهرظقةلدراننمةتاريخيةوثيقةيضبزألنهاألهميةغايةفيهن

جمقيدةيلكانفهيمننوفبهمجلداتمسةعلىالكتابهذاويحتو

535ا
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ابعالرالغعملنلرلبغءالجز

وبلهللجحيدللعدبلهبئالموجودةدواجيةاالزوخاحةمنركيينوآخحار

السنةفيباألولالمجلدبأنعرفناينفسهوالكتبالقدئمالعمد
Usا2ء7منةفىى1سفريوساالصراطورحكممنغمردالحامسة

األولألمجلدظمعرمنقصيرةفترةبصىظمرتلمجلداتةبقيةان

حمعفىكألاجعر

هيحميضدهرموجنحنابهفي

المادةبأنيخقدكاقiتجارطجنةاوكارتاجمنضومىرهاموهو
يةاممبل4ااتخلقفينىنمايةوالبمابحايةئالاللهكألزليةازلية

بأنمأويجوغيحتهخولضعاصهوصجنترماليلنوسخنربولقدله

انظرهرموجنهرطقةضدمصنغاكبانشقهبألظإكهنعلىفيلوس
عم4

فللنقيغمناوالغالنمينوسمنضدكتابد
مألمكععدكه

خللغتينىسيذالغنوسمنلمذهبعiyنقدكتابصعبارةوهو
األولهباليناوسبيرللقععسكعدباتمنكثيراكنتباويقتعس

بلقديسنمناالقتبامعاتبعغىأيضاعكتبممىثمEهأ
كعطوسويلعنإفىإثمعيدايوستيفنىس

العممادصكعابهءأ

مناتللتىوللعكريمفيةللنمينةافقالوئيعتبرصالعلغباضابن

نمطعتهممادنظامهعاد11حليت

مقلربعطبهحعوأ

OYY
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الربعالنصلالرابعءلجفى

جسدالمممميحز

الذىالكئابخاوفيآلخراIحدiيكبمامجلدينعلىيجتوفه

حاوالإطلالمبمعيعجسمالمممعيحأجسثيشمي
قيامةثةLAحللمؤصوضنعةواضحةبطويقةيثمبرعانترماليانوهمعط

جصعدحقيقةواانكيلمراطقةابأنماليانوستلىالكاتبويقولءالجسد

وهيوقتمهفيمعروفةمذاهباربنةبلىبغلكيشبيروهوالمعميح
مممعوللبازيليدوممميةثماملنهمواألبليمميةالماركيؤنية
وقحترفثقبلالشوسيةالمؤابهذكاهـمصيهوالفالنتينو

انإألقلعلىاوجسدهحقيقةتقيلالولكنماالروخيةالممسيحبحفيقة
األسثلةكافتولقدلنعممممححقيقىجسدوجودفييمثطخهاالبض
جمممدتلدممععكانطههىالننوسيةالطوائفذهبالتفعمغالالتى
يجيبانكليانوبمىتوحاولولقدءاجااينومنالجسداهثممنوAو43
فعياشنلإلواقعيةحقيقةالمسيعميالدانيعتبرفصاألشحثلةهذهعلى
للعفوشننةعيوكغلدالدسوتيةباركيينخاليمرفضوبهذا

صولالبميدعىأنهمعةالممنطبيعتهيأنجذتمثالمعمميع
كعاكافتايأربرحيةمادةايةمنوالAPعكعيعتقدكالنجوم

deaiالالظيةعدأماءثمىكلفيتمامامئلناكلنبنهبلفالنتينوسنظن
وبخمععدثدمألولاSد3بجسدإنبفعرىرعشطريقعنولديلمفموذل

تخطعهع1ي17طبهانظربشرياززعابعرفالملألخيز
لهابنميمبأنالقاثلللغنوستفىJقأيغايرفضتوناليانوسانكما

بلءالعذرامنولدالمممميعبناليقيليغنمءالعفراشمينأصيأكت
ةRثمالانظزlالعذرافياوءالعذراطريقاعنىول

األنجسطقيامةح
ظائفةمثلللقيامةئثكوللتىابطؤانفعنالكنابهذافيبتفوهو
خلقهالجسدفيويقوليفىللوثئعاعةوطقةتلمرونجماغةللحنغلىقين

للروحمعلألخرةفييدانأنيحنبالمعيحءوفداالله
سعغ
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الرابعللفصلنبعالثجز

00لحمعككئمعحاكمماسبرخدكتابه

الوقتلكLفئانتثمرتضعدةضدالكمابهذااألفريقىالمعلمكعب
عمحممعمحعسالنتحاليةvتدعه

كعمابانعىالشيعةفذهصللحديثفيمابحدالفرصةنناوشكون

متعاليقبلالئطعككطعبراكسياسيدعىلشخصموبترناليلغوس
التعالعموتتلخحعاIr2سنةحوالىفيكفبهوقدبادىوالئعميعةهذه
مكتىفيمااكمعياسقبربينادوالتى

c9Aخمامولدءالعفرايمصمطقفيjنزلللذىنقسههواآلببئ
انظرنيلمسيايمعوحنفسههوفاالبتالغامذىنفسهايض

طقةالصليذهدحفاكتبهماويعتبرالعيدةهذهسمرمبهيعورفض

للثالوثاالصطالخيستعملالتينىكاتباولفمواألهميةكايةفي
مهايضااألهممةغايةفيمباركسعاميهضدوكتابه

ysإلتحعمىوالروحواالبناآلببنقاممةالوحدةثمرحيحاول
التمييؤبL4اcIاالنقسامعليوليسللتميزعلىهؤصمةالوحعه

اآلخرالواحدشفصلممندالقدسوالروحواالبناآلببين
àbالممععقوعناالبتعادااهحاولريقئاالمعلماانومع

فعحوخفيفاائزالقاانزلقفقدللكنعسةمخمدكانتإلتىطقاتالص

عفةلثصرحتعرصهكدماعيححمالتلنعيةعقيدة
باألبناآلب

وللرعنحىمابهط

ضدكتاباستثنينابدلححماثنباضخممنعديالكتابهذان
هم6كماةعمالمنتطقاتللصايضايرفحغالكبهذاففئمارجمون

والجسملىالبروحبنهعؤمةفمواروحاالسابقالوجوبردفخشيرفحنر
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الرلبعللفعملالرلبعءيلجز

م7ترهجطبهاظراأالجنةبلىالوقتىنفعهAijيصحن
يفلتوالالماويةالىالموتبعدتذهبءروا9لكلبأناايهيعتقدكط

المتىفمهنلشماالةبدمالمختبمةءالشكداأرواحإالفعطiiJمن
هجمانظوأسjالفردبليالموتبعدمباثممرةتذهب

وللتقمثدداثدابالنظلبمعنثدبدفه3

فغطاعااسمنذكركنبعدةألمجموعةخهتحتحكبهفقد

مظصاوءالعساؤينة3المالهى2ءاالثنمىنميا
ب7التوية6الصببر5الصالة4ءالنمعا

واحدةبامداةالئزوج9الطمارةعليحث8زوجمإال
وبالص12للتاج11لرىللبخىوجهءغطاكاكقاب10
الحوبم14األحنلمعبادة3Nلمادألىضءاثئافي
اخعهالفق15

للعظيمللرجلهذلمحباأخرىكعباعدةتوجدالكتبهذهبجانعب
لفاتهضفولفاللبعضنفسهههمكروقالالنمديدورسفاضاعتولكنما
ومجخالالمتأخزينباببعضقانكمابيمااالمممعارةسعقتللتى
هالكثبهذهبىاشارواتد

بنجحوالمولكنهميلكتبببعفاسفهبلصاقالبعضحاولولف
ءمرI1هذافي

ترقكيثوستطيم

رةاالششقتكماوكثيرةتجدلعمعةقالنروعدةخعتعاليمهبن

صألمئ

ك50
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الواالفبلبحالرءبجؤ

خابصيطءلجزوالحتىتعاليمهلكلنتعرخانننايعاصةدلكبلى
كانولحذاالكرستولوجيةرهافهوالبحتهذافييممنايلذىولكن
3اببمعيجفييرى

tلللوكوسشالمسيحثمحخصالكثرصكتبعترالليأنوبن
ءمغاJوللنللومثبئيدافعانلهـهضطراكانiإالءنللهابنش
المسممعصيتكمانبلىالعالبطبيمةمضطراكلنالعقيدةهذهصش

علينايجبعرفتماحاولالتىواطواخنعغالزجتهذاتعاليمنفبمولكى
ظروففيوجدفإتبهتخيطكانتالعهالظروفعلىنظرنلقىانا
الكلننفيهاوجدللتئالظروفتشيداصكثرتكنلمبئابمةمن
واحدوتتفياتجةJعفينبلىيحاربنلهإشعنالمدءاالتاحن

العمليعةهذهيثمرحانفحاوالالتجمععدكيدةصيدافحناKاتيذ
يومنونواl6الذينءالهئأنغسموللوثنينالوننعةصءلملعخال
واحدهوالمسيحيممموحانفكرةبلهمشدودينوكانوالهةاالبتحدد
وغيرءخالداليصضدايضاربيطكانالعديدةاألامةهذههن
يناضلكانبنسانمجودإاللمسيحايسوعفييروالمانذينءالخد1ا

عليماتعيداالمسيحالهوتفيرافلليمودمناخرىجماعةضدايضا
فاللهةâjجماتومىAالاللوحدة

اخلهLفيالموجودةالهرطقاتيحاربانايضاعليهكانشلألاتوفوق

هماوغيروفالنتينوممبىنماركباتباجخلخارجماونيالكميسة

هاجمعننءالهقضدفيمادةIIyءشعوابحرببذنتملقد
ابعدوهجماتضدفقطيصمداناليستطيعلكىيتمسلح3عليةوكان
طقاتالصالضالةيمالتعاضدهجومبعمنياتبنفسههويقومانبل

فقدالسببولخاالعاليهثامخةقصفرهاويدلىهدمافيمدصاالكذبةء
الالستيةنعأليمهتعبرصلكىوعثيدةجحيحةعصطلحايخترعانحاوتا
بصاعدشيبتانن
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الرابحللغصلللرابغءلبم

الذىكعنابفيلمحالجتماتعرضالتيالغشمةلالهوتيةخمعااوص

فيهشدالومماالثالوثمئمكلةحطمعمبلركسيانمعأضدكقبه

الممعيحشخصشيتكمبللهبدالالثالوثصالهوتىاىيقكلمعندما
الموضوعهدفيالكتابةبلىاألنربتيالالهوتىدنعوالذىيسرع
ODALTSMEصاالصيمادبالمتمنعالتىانتعاليملنقثممارهو

اوثعكلأوطريقهاويئةبكمةاالصطالحهذانترجماويمكنا
هافممال

Pعمععمياسباركبمايعلمنللتىالعقيدةهذهوملخنعى

اللهالمسمعهوانسكارتاجاوقارطجنةفيايضاوأنتثمرترومافي
اللهفإترآبمعنااونللهمظاهرمنامظصإالهومافالممميعاآلب
هوبنعسننيئةفيالمسيعيسوعفيرظالواحدابوهذاواحد
فاآلباكومنننىوحلللعدسالروحشكلفيبحدفيعاظصنفسه
األمرحقيقةوأأفانيمIiiLهمماسلقةوانووحواالبن

كألصبعمعيغةيقةطلمعتععلالذىلللهوسواحدشعخصإاليوصال
هسالقالروحنغسههواصعبعاخرىوبطريقةاالبناشاخلاوابنا
باالمماعةهدهسميتفقدولعلهتطالذىهواآلبومذا

الذمحيشعراواالحمالميحتملالذىاآلباىأ

يلمانمهلىالمذهبهذالختمقالىءهؤالدفعوإلذىباالكام
اآلبمذبفيراواهلقدMONالمهةبوحذة

ءهؤالمكونامعهبمكنالàالتدنوعاصالعدسحرالرواألبن
كلصاآلبهUIللواحàااللهبأنوانانتدولغلهواخدالمباالثدة
أليووقةلنييقحولككونالثبتةالطزقيهبثظصعتعطفةبطرق

المفعالفةثةالالقالطjهدهذخقtللذىاآلبنقساإللهخفحىهوبلى

ciالتبدطوالوتتظكفهممنعرةوئهتكحبغعكنكلمة
هالكالعالقرتنهبهبمافيهركت
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بحd1JIالرابعءالجز

ولكنتاللهبوحدتايضاصدىتاترعالياتوسانفيهنكلى

قحسروحوابنآبهواللهفإناألقانيموحدةهىالوحدةهده
جوهرمناألقانيمالمثلثالواحداللهواحدإلههمانيماةنلئةءألهلى

انظرالثالئةأواحدقجوهريوجدبأنهاؤص1يقوفموواحد
كاتبJاوهوترعاليانوسفإناثعرناانسبقوكماحمحذءملمح

نKcالتثليثصثعمهفيهـءالتثليثاالصطالحيمستعملالقيني
انيمكنالذىههماالصطالحاستعكلايضناشخعىاوذ

الحسطالحtهذالى5معلمحهافظراقفومانمسعمه
فيائديةالNaتالمجاشاتالمناةفيبعلىفيمماجداهاهارادممعيدعيه

ءالممسكوتيةالمجالممنائغقادةنا

الكولبعتولوجيةليمهق

المسيحفيالبوجوعقععننهعقهاها

تعتبرالمسيعغشخصشترالليانوسخاليمانفيهالشعدمما
فلمذللهنوبالرغمانمحابقيهبالنسبةواسحةوخطوةعظيماتقحبا
وهوسابقيهصنثنفيهسقطالذىالثصرلىهنبيصانيستطع
اتاهتقدكلهالمهذهفإنSUBORDINAملالتابعةضعمكله

اللوكوسعقيدثمرحالمدافعينءهؤإلحلولفلقدثبلهسالمدافعين
اللهفيالساكقوالداحنلىالكمةالتمييزيقحاولواحدظصوكيفطضاو

EUمOU5بيئنسكمأحمدم

فىنجزماليائبئممهباللهبئطقالذىاوابنمنالمنطبىفيأوالخلزجاإللمة
كمةيمسقعالهفمبئاضزيبابجاللوغوشحداورظمنأفىيبتقد
صفنأقلمةالالحكمةوإكلمةاشتكلالعمدائكثكأنككمة3

لهذاولهااإبييىدبنيعميزutهالالثانىمونق19بهمايوصف
لخظهتفيابفاخلإلبلم10وبينيةلبالقبالانخكقةتملألفئت

CYA
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حjicلlللفصلابعللرلجز

للكلمةوامعنيالعوشهىهذااللهنطقعتحمالملحنليغة
قانفحندمآوكامالكظورامةللماصبحاللحغلةههثفي
اللهصخرجالذىللكلمةالكاطاالميالدهواكان4رنليكنالله
كفكوةمهـحكعةةاللهفيساكناكانالكلمةهذلفإنمنهانبثقالدى

هذاتوظصللحكمةهذاخوجالخليقةعمليةعندولكن83l5ام
فإنالكلمةهذاخهيثقاواخرجاللهاناواللهمناللوجوسلكمة

جمyامالعالمخلقفيمعهيعمللكىاللههنانبثققدحةال
اللهصللكفمةاوسلللوخزوجاوانبثاقعمليةايبيةللعضوبمذه
ابنامنهالمقلوداومنهيالمهاللوجوسوامبعابااألبابلهاصبع
هثiذادللوحاالينانهنجلهخلعقكلهولدألنللبكراالبنهص

ويواطا7XRPADVكنابهانظراللهمنولدالذىللوحيد

ليااليسكابنفاالبناسبئعاعلىءبنانهببالقولشرحهترتاليانوس
OGمق321EP3انظر

وترتيليلنوسللفليقةوبعدقبلنفسعههوهولللوغؤشفانتطàومع
صيحعالفهشخصهلىاالبنبأنيقؤلاناإلخيرةارةللعةبمذهيريدال

يكنلغابناالصطالحاواالبنصفةبنبلجوساللبشعخص
اآلبصاالبئانبثاقعمليةنتيجةكانبلرلاخخه

للجمىصهواآلخيرافعتاآلبمنخرجاوانبثقاالبنانبماي
اآلبإبنىهدأمئهبميلبولالبئأملنذلدبطيءونجنا4يالاومذال

ءبومجزأالبننجينماكابمكبنعللجوكلىهبى
ثلوNEإللفضإمحاكافذابص

بميجمطيبمانفيةتقوآلالثىالمعنمبغبكلفاتءاليائرسفرممممسو
نطااألمبهناؤلاوبيةالعفكرةوتظمر285أ4يوحناخى

ةإبخعننبيلنتئتكيبئ4rبمiء
تثنجة
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ابحالرالمصليبمIllالبزة

لنعرحاعطاهاالتىلفكعيرةالتثمعبيماتفياالبنعلهاآلبصمو5اويالبن
كروجتماهايعممبهاآلبمناالبنخروجبإنيقولفىالحقيدهت

يضرجالفرحفإنبلكطاللهنطقهكذاالشمبممنالشسىشعاع
هذهكلالشممىمةوالشاعءالينبومنوالنصنلشجرةجذعمن

بالنكولفإنناعليهءوبنامنماوهولودةصاحرمنخارجةءلالسيا

هووالشعاعالينبوعابنهووالنصحالجفابنهوعرغ0tبأندتر
نطبقهانمئننايذاوخهولدلماابهوالمصدرفإندـثشصابن

كهينمكصللملعرعc41lابندعاالذىالكلعةعلىءيلثمىنفممى
عللشينفصلولمالمنبععنينفصللمويلنصالجذعاوصللشجرة

خحدانولكغيماضميؤلتشيفانهماوالفرعالجذحفإنالثممصش
دحمط8عابهرلجع

وجوهرالينبوعجوهرينيغرقالترماليانوسانيتضحهذأهن
باآلجوهرنفسمنهواالبنفإنهكخاويلغرعءالعذ1والفص

كهءجزهواالبنبنلهخأضعنياومنهخارجGأونجماخهوخارج
الهوتمهاالبنصجزمافقطانيعنىالوهذااآلبيتجزالىونبا

تالصاللهجوهرحنكارجمهتmهiكلهاالبنانبل
ءالملهذاصخارخواالبنالالهوتءملهواألباللهنبئفموت4اال

اولصيغ2انظر

لللوث1فيإألولىنةالماعلىقداألفريقىالمعلماقCف
عرايخكدهنaإالأالقععثاللروحالنالثةوامانةلالبنبخنانيبماتنهولل

عمحم9ولحدصصمنالثةءالبئانحقيقةعلىوشمدة

النمتةهؤالءمىللقحوللريلللعنوساالبئلنبنقهرئلجهذاوهن
يكقئيتواحثةورحدةواحدجوهرالقدسوللروجواالبناآلبثاتيبم
اكعمطثاالله

fCييم70محاباينطر

rي
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راالغععلابعالرء

بننوعقيابمخشواألنجممالثالوثكيدةلليصدرفغولقد
لنايهترالذىاألمبرللثالوثافرادينوالضنرةوانغضالابصبراع
تخمكفبفريقةالئالوثوحدةفىترهالياقوساماوئنيةاألسلطير

الوحدةفكبرةفممàAالبىئنعةفياالكمةتحددكثرةشاألخنالفكل
ويختفظنلعيداياالبالمهابأنةمطالثالوثفى

وهذابنمنحهفقدهمعاطانلببمحتغظاتومعالسلطانايت
وكلاألبيريدهماينفدبلبرإنحالمقللسلطاناهثيععتسلاألخر

اآلببيقذننزاعفالاآلبيدهمهاصيخعكفلاالبنيريدهما
للقعممىالروحهوينفاألبغهيعسماهوايةبيريدهماألىءواالببن
هوالمثلنةللوحدةهذفييوجماوكلاللهلشلLفيدنعحبرافال

liوالمعيةافقاتواماجسمن

طبيحفوهىبالمنمعيحمختصةاخرىلمثمكلةترماليانوسيتعرضر

مالفكيةسعماويةطبيعةاهيلمسيL4هافالتىلبيبةالهذههيها
بمثريةرخبيةeم

وللذىبيمللةفيsاألنبياعنهتنبألذىةاللهنيربأنيعوفنافص
وفي5جسداوصارءالحرايطنبلينمزلطريلةمدةاألجيالانتظرم
طريقفيتكونللذىللجسدهذافإن5معاوبنسانابلماولدءميالد
انظزهالممبعيحمودعمكوعلمروتكلمونماتقذىوالذيالقدسالروح

فعاجععداصاوالكلمةاواللوغوسكانفإنءدحلىلأل

تيييضهللقجسدوكلساللوشوبنالجمسدبينللدقةطبيحآبى
متننركفريظلعالزبانابمجسببلىاللوغوسبنايروحتحولاو

للمحمممدبعدحالةهفييسالجنوستربنالجسدأفقحىويلبس
كلثألانظلكمكيمثءطةمردوهحالة
بوضوعشددولقعالممبحبثمنخصفيطبيعتفوجودإكبعيحنىوهو
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الرابعلحIJابعللركللبئ

توجدالمسيعففىءالمسيحشخصفيالطبيعتينهلتنبرجودعلى
بالبشرىاإللصاتحادللبثصريةالطبيعةوتوجداالليةللطبيعة

روكوساللالعشرىااللمهاالقحادلهذقأحم7

بماهالخاحةبايؤاتمايعةكللتلحتغيسوع

هونقilءواحدشخصفيتمللبشرىأللtاإلتحااثوبن
LçlvاالقهمتميزشاالبنJ4المتجعبعدالروحانعنىءجمني

هليمLaufاIلبسهالذىللجعممدصايضاخميزهنlاآلصليمق

جوهرابنهماوالجسدفالروحPعإئظرللجنععبش

ايغمابرفضوهسوخححانائممامعمخممطنوغيرخميزانالمسيغ
ء3خرشىهينتجبالروحللجعنمداتحادبأنتعلمالتىالروائيةيالفكلر

جسدلهووالروحاهوفالوالجسدالروحمنمزيجآخوتوعمن
ثممخثهaوةئمعخضفيالطبيعتنبعقيدةتممدعقدالياتوستلمحا

يتحوللمفالروحةالبثمردةوالطبيعةاالليةالطبيعةيانوعالمععيغ
اتهبمميزمنممافهواحتفعاجسداصاراللوجوسبنبذجسدبله

بنبلجسدايصبحالروحوالردحايصبعالتللجسدعهالخاصة
مميزاتصللجمثمايالشلمجصداورتهصفيcجمسداصارالكمة
بفإنداخلهفيالالهوتكليةيخفلمبدمرهوللجصدبهخاصة
كهالمعجزاتيطهكانفاللوجوسبهالخلصبللعمليقومخمط

أماcالغ500همياطناخراجا8موات1وقيامةالمرضىءنعفاث
واال3موالعفشالجموعفيظاهرةأيضافكنتالجسداثصز
اثممميعهواهدالخوالغؤحءوالبالحزنابوظمضlIو

اممراحماوكلىلغتحطبالكننمتبشريبماتوطبععةبايةهلبيبتظبيصلن
40عكننظر

دويائللوبعضىنععاليغببالجماثفزهكيافومبغادابربفدا
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للرلبعالبصلللرلبحءلعز

مةمحونجاكافناكانالمسيغبأنعلمواللغينده
هذاوفيالمسيحهوولحدثععخعفييمموعاالنمولوهناآلب
الولحمدللناممعوتهوللذىواالبئالالهوتهوالذىاالمنالمسي

هغاعلهلألفريقىالمطبمويحترض5بابعوعيدعيوالثانيالمسيحيدس
بنوإلاآلببينوالناصوتبلالهوتتقسيميمكنالبأنهبالقونطالتحلعم
أىالحقيقتانماتانفيهلثححتاالبنولكنالجسدلمممىفاالبن

حمطعثدكليامزجامزجممااوخلطممانتاسوتدةللالصت

اللوجومميهلبسغدهاولكنكيافولهاللهفيlموجواللوجرسفإن

حالبكنلبن1cصبجعممدلصارعندماتلألحعجبالعبارةأوجسدا
احمبحالتجعمعدبعديرخIبعبارةاوالناسوتوحالةالالهوتحالة

نهبنثولانيمكنوهنابممريةوطبيغةبايةطبيعةطبهيعتانبلعسيمع
فييوجدالثانىاألقنومJوالبنعرىااللىاالتحافىمذاطريقش

انبثفهالذىلللوكوسالالهوتجوهرانوجوهرطبيعآلمدناالمسيع
هءنلفراصيممنةاخللذىالناسبوتجوهرثم41اصخرجاب

اللهالمسيعفيللحقيقتينهاتينعألايانوبعىترسعدولقد
يعكتلنميسوعوجصديصوعفيكانالذىهوكانفصهاللوكولمف

ولهنمااجساكاجسدابانسماوياهيوليااوياماوخيالياأجسث

ciiائكعكوينالطبيغىبممبوعفكوينكانولقدارواحناككايضا
ينمافاالمسيجمناانيعنوالوجصبروعمنحمنرآشبخص
انظؤواجمعمإثئلارولحذاخلوجعنمدروحمكلنإعنيكنلمنحقيقيا
خعالروحكانتالهالممسيحانوبما5عطحعيع

فيعاناهماشدةصالصليبعالحرخفقدخلنايتألموكلنارواحنا
للصليب

كهروحهلنفحعمتغطماتمالمسيحموتبلترلليانوممىويعتقد
أكلمهيالههـلنترجسعه
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طزارلفصلبعالراءملج

diناالتىالمضلةالتعاليميمدملكىجاهدايععلكانماليانوممىتإن
جسدلهمكنلمالمسيحبةنعلموالذينوالماركيونيينالغنوسيقمنكل

كلماءالعذرايولدصلمفموسماوياجممداليمىينهبلبشعرىحقيقى

عدمدوءألعذرااوقءالعفراطويقعغولدبىتنيعنغعى
امبىحممنيعوحالطفلمرمربأناالشارةسبقتكماةخالنتينوس

ءعفراظلتمريمءفالعراقهتضاندونثوبعبرإلمياهركموكلن
صىويزكرانةهذايقبلفالليانوهمىتأحاعوحيميالدبعدحتى
مريمبحراويةللتمسبأنمعتبرءدالمةبحدمريمفراويةباتانرفضا

صالذىيمموعجسدوكانغوسياتحليمايعتبرالميالدبعتالمستمرة
ننظوحقيقياجسدايكنالميالدلمءافنافيءالعذرايمءرحممن
YoDE194RCOOCعمعDV7معمعثالحم

8ـ

الكنيسةعوcgàاألصهذافيحقعلىكيانوستراننغلنونفن

عليهتحسدطحوظاعمامالتلنديةالناحيةفيتقدانتىالكلنوليكمة

مريمبعذراويةالخاصةالعقيدةهذهفقطليممىوتدرسالنظوتعيدبأن
وحدةطريقفياآلنحتىتقفااخرىغائديةحولضيعبلالمصتدي
واحدهواألبlنكعاواحداتكهنبأنالمسيجيريدهاالتىبلكيمممة

يستطيعاألجيالطجموكنيستةمعسارالذىالقديرالمحبواالله
لنرضإالنسعىالوغدفذمحبتصءالىفتوقلوبناضيوشنايفتعان

الغالنمفيطكوتهوافمكماروحدهالمممميخحمجدهواحد

art
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قرلليالولموثممخسيةمقععيعنلجعdliع

مماللووحهبمةقهمكنقعمحع
مممووثرههمهمع83

برمغأهمأةدديممةمdoConoii8snص

ةهPPCerfduseditiaLesه

مم3لاممPألنكرسابقأ

الموضوحا5هعنقعيةلكبقلعةيعطىنهوالحفحاتهذهرلجح

ءآحمعمعهنكرسابقا

كالمم3مكفكرسابقأ

جداهامةمرلجعمةمتهلىيحتوىفانهالكتلبمذاليضمارلحع
كايهتعصمكممم

ةمممعمع490314لمح

7مثثحكحعمlمكح

1905Parisمفعمهةبمعه
ReE9ممفميأحأل

مالهألمهعههقغatث
مممحهعقألم

1928Parisمعمما

مالالييعيءهلكقهام

AB13مكWغهلهعةهمع

1091130

الي1aTertullienالمهامةمعمقعألم

1841401981

مثه
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ولعى

عيفىمما4ر

ننمميانيمفمناالوالعقاندالمسيحيالفخرتلتاريغدراسافي
حينةكارتأجاوقارطجنةفيوبالقحديدايقيرفcظيرفيآخرحمدقا

ةكبريانوحمأاقديساهترهكيانوسالعظيمابالهوتى
اوالثمعهدظيمالهالرجلهذحياةعندطؤيالنقفالفوص

االستشادقبوتفيوشجاعتهيةالرحياتهعظمةمنفبالرغمضعاليمه
علىالعميقهأشنرهالباكانوالتىامحعيرةكتاباتهمنايضعاوبالرغم
عنكثيرافيماصحعالفالفصتحاليمهفييداجنرىلفإمفالثمععب

يدرسكانانهلدرجةاالعجابكلبههعجباكانفقدترفئيلنوس

كينقبالومهاليننحلقدقعودعنةجيروويقواليوصاصلفاته

لممحكرترهيقولوكانترماليانؤسكتاباتمنإنصوصابعضقراقد

انظرترتليانوسبغلكيقصدوكانالمعلمنيواعتكرم
س3ILLLVDEMEف

ترالليانوسشتعاليمهفيكثيرايخمكفuVبللقولسبقوكما

وليذاالمممعيحيةالضاثدلتعاريغدراساتفافييممنامذىاألهروهو
للقاريخيةلعممتتادةولكن4قعاليمهئممرحفيلللدخواعىدالالمممبب
للشيدهذاحياةطيشاجلةنظرةئلقى

0
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للخدببعاالفحلةالرانجحءلجز

سنتابنمثملعطryكبرعاكاسحيليوسلد

علقد4قارطجئةتإجكائيبجنالهماوعلياكريقيافي15Yبء
للقويةايةبابخطاثعتصيلتدومثتفةجداكيةائلةفيينربيخما

هحاالشمنزازنمهيشممكانeاعلنىوالفصاحوبانبالنجةالمقذهة
للفصادنغممعهوعلفتةوالحاالعامةواألخالقاآلدلبفيطاألنحه

بصشهالمجقمبموفيلداراقمافيمروينتالحكعمةعلىيسيطركانالخى
مةط

ابرمألنافضملىحياةصكبريانوسييجثكانأألسبابهلت

اتخذنقىكاعنمعيتقابلبأنذللربفيوضاارفىواخالق
ةقرابلىتادللذىكاسيليوسوهوالعمادبعدممهانوسLكبر

للخىهذالفقجعلفيهاللهبروحالنعمةوعلتممالمقبلل
تخلنظزاءللفقزاثروتهكلفأعطةالشىللفاحثمبى

67LILVIIIلخمكرهسنةوفيللخعئفسهالتجديدكرسوبعد

لمدينتمماسقفاكارتاجشمب

لنحلشهحقيالثعمماليةافريقيةاسقفيةكرمىعلىيجلسدنوما

حتىوللقصوةالعنفهكايةفياالضطماداتهذهوكانتاو

لمصمحىايتبرخقةصولبجطتمااطيويةاالمبوسيحىaكلشطت

حسيوحمااالمبربدلألناالمبراطوريةكلتثعمملعامةالضطالدات

انرومانىمواطنةكلخمهطبولذللالوثنيةالديانةيعممtنiار
115للوثغفبافحيقحم

حاببفطوcj10Yممنهمنمارعلىامبراطوراسيوسكان1
همم
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خلق10الغحكاني1ةلجز

بسببناعغيالمسيحينمنكبيرسداالضعطمادالتضحيةوذهب

اضطرواالمسيمحليسوحالحمشنةمادتمممولبااليعانضنكما
منهيستطيعأمننعكنفيكانفقدكجزيانوساألسنقف35t1ممتثمميان

وربلظابإلهنعداإالىالمؤخينيشجعواتاالمقلومةخركةبقودثن
هرنجاب

االهبراطورباكيالyهشةàJاالخطياكابوععىانتىوعندما

الفرصةههولكن5ءالصعدامكنفمعىافريقياكنيسعةبداتدسيوس

ونفا5جدعدمناالخسطماداتبداتفقدقصعيرلوملدy5إلهتكن
وعندما55هVاعسطس30فىكارتاجعنبعيداكبريانوعىاألسقف

بلالمدينةهفهفيإقاضهانجيدايعلمكانالمنفىمنعاميحدرجع
ولمللموتنفسهيعدكانفقدلذلد5جداقصيرالحالماiهفي4ءبقا

قطعتrهولسنةسبتمبر14يومففوقتاطويالاداألعالهذاصمعتوق
أاجمكارتمدينةمنبالقربماللطمعيدألسناهذاتراهعع

ركابن1أ

WAO

مممنقه447403
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طومنلىا

OHل6بياوسجماث

فيلعبتىjiسخصيةمعنتقابلالتاريخيةإحقائديةارحلتفاق
بللنعسبةومصيرياحاسمادورالجا5اجبهامأورافىالمسميحيالفكوتاريخ
الوقتإك1فيوالئظويريلتكويئدؤرفيكانتللتىهوتيةالكللتعالبيم

المصرىريجانوساالعظيمالمبمهععخصيةالفذةالشخصيةهذهبن
رسةمبوصلتلقديقولحكممQUكاستنتتكتبوقد

وهبىدسيخليفةعمدىعلمتمااوجبلىنالهوتيةسكندرية11
ةللقديمةالكنيعةفيللعرفةمنوطةالمعامعلماكانخلقدءاوريجانوس

جعاكبرةخميهحصذوقدضعفكلعنترفعتصخصيةذوثرجلفهو

الالهوشالسالمفيينالخ5المفكوينكبرمنجعلتهوانعلمالمعإفةمن
ممهـأ4هـانجظركله

الرجهذابياصبأسالوثانقالتاريغلناحفظقداحظولحسزإ
اسابيوحمايرمللثالكنمميالمفرخبلىيرجعلكLفيمخملوالةخياتهوص
Eالسادسالمجلدفيجداميمااءجزألوريجانوسكرسذاالش

افظىعنهايضانكلمجيهرمالقديسانكماصةنباالتاريغ
rà264MMVmDIE5طحفوتيوسوذكزه

OIM
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السمسىنالالرابعءلجز

يهمهالثثعهساعلهدكلفي

المعرىاوريجانوسبأنتعرفنااخرىووثائقللوثامقهذين

ليونيداسآبوكانفقدوثنمعايكقلبماالسندرىويبنتحديد
MEكاننعسهالوقتوالمقدسةالكلبيعرفتقيارجال

نعومةمنذريجاتوعىانثممأخلقدلوفنين1كالباتعلىومطلعاخقفا

وللتعنأملالقسالةرائحةيومكليثعممتمتقىسعيحىجوقاظماره
ألوالدهتسليممامهالحرصيهLابوهيحرهىكلنالتىالكتابيةامتءاولنقر

الذينوالالموتعنالمدافحنمنكثيرينصريجانوسايتميزوخا

فاضلعكهمممعيحىجوفىوتربهولدنهاسبقو

االسكععريهحعنةفي5Aسنةحواليفيلونيداسرعجاتوسأولد

الشابهغااجطزغصرةالسابمةسنوقالعحدكبيرةلعاملةبخربوكانه

سفريوسأببعنحمأقاساليماختبارdطLiاالالرقيقالتق
والتا303سنةألمسيحمنضدالعنيفةلضنطماداقهي

خهنأخروكثرونلونيداسالتقىالرجالوللدةضحيتهاراح
انيريدكانالثمىابامرمجانوسبأناسلبيوسويعرفنايحمنالمع

ابذىاهيعومعشيةوفياالستثمعادبشرفمعهيتصعلخىبأبيهيلحق
الممكنةساظاالجمهتقنحهاناهههـلتطلونيعاسفيهاشئغمى

وفيالليلئمبمسهكلخبأتلذلدتغلحفلمةاالقرهذاصفيبدامدو
أبخطاباكئمبهوعندئذللنحكمةللذهابواحدانوبايجلمالضباح

بعسببغارابتغيرVIحوفيا4وعقولاالستثعمالعنىيشجعهأبيه

QUأجعر

لمذهيمقخلمهlكلالدولةادرتنيحاسللىاستنمعمادبص
عبقرقيأ43مل2زيتدهئةإلالحياةمتايمحمنالتقبماملة11

الزيتدضةالمطبمالثمعابالتواشخحموعلمهريجانوساشملب
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لمابببنلاففللرليعءالجز

اويتءلطففالالخصوصيةالدروسبعضءباعطااألمربادىقهذه

فلقداسولمكلنأعظملعيعدهللربكلنالمتواضععلبسيضةالعمل
المببعيعحكفيممتتمنازهاكانتللتيالمريرةللعنيفةاتطماكاالانحدث

بعضهويهحتىالمحوقةيراتاصالمروببياحكيرينااضطوت

ثممفقةباليعصكانللذىالسيفهوبهنهربواالذينوصللقادة

مدرسةاصببحتهروبوبعدسطيالمعبمAونمعموشبابا
Iهـعدمللفوفىبروحفقطليسهمثدةالشميرةالالهوتيةألسكندرية

للتهـأكانتالمعرسةهذهقغلقانيمكنوكيف5ايضالقإبابلالنظام
لجهفحصبالمحريةللكنيسةبالنسبةليمىوالمحرلىانفقرىالعودتعد

الثديمتريوساألسقفعفىالسببالجلحعقولذاللكنيسة

رةهقوكانتهءالمعرسةهلضمعيرااوريجانوشابالمالنابغةالثماب
امحيوتحننعندماللزهنهـههصكثرةلطهبمرتفيقإلعلميةمريجننوسى

هذااكعتطاعوقدعصهمنغصرةالثاهنةفيكانظيمة11المدرسةلمذه
للعديدةالمصنولياتوكلنتالثععيوخحكمةفاقتبحكمةهاريديانالنمعاب
واألحبأللالهوتياالئتاجالىلهودافحاca4عاتقهعلىالقيتالتي
للحصورهمرعلىللكنيسةنغدرالعليمةثروةمازالذى

أيضاكلنبلفقطيياaiووالهوتياحيراويجانؤسانيولم
انناسمعوتصركاتهانيوصةعحياتهعمليايترجماناعاستط01نهرجال
حيامكانتمابيوهمىالمفرخاعنهااكلولقدسيفيةاالحياةمعني
لمم736ائظر4إاألحتوسرخير

عنواالبتعادالتمشفاحياةيحياريةاالمعكهدرسةمديركان

مرحلتنبىةللتعليحياتهنقسمانويمكنالعاميعةاللذات

كلغهعنعما353سنةفيتبداللقطيدةهيلقهفيلو1االىحلة

هYأكمعئةفيالفتوةهذهونتئميالمدرسةبادارةاالسئتدريةاسعتف

ï
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السدمعىثغعلتكلزله

للالهوتمدرسةادارةاهعالماتبعدشابالمطمà1هتالحامعلقد
اآلوماطليضانيبافحسعالممسيحيةإألوساالومضانرفيySبا

مننإكثاليهءفجابقعلليمهاكبياهتملماتاظصيلتىالوفنيمة

هيعيهعلىمعكمذونيمسيحينوعيرهمنيصن

يقتعرفلمثوخنوعةكثيرةالمدرسةمذهفيتدرهىالتىادالمووكانت
بعحريمعهايضأيقومكانبلوالالموتملكتابتعليمعلىالمصرظالمحلم

لليونافيقيالغنسفةوخاصةوالفلسغةولفللسةوللفصعابوالىالفبيحة

الكثيرةاخحيدةوالمسئوليامتابهيقوإلدىدالمجصبأنشعرالمعنمانضكير

حطكمطمىاكصالميدهولذللنقحطنبانبشريةخدرمتفعق

والتحضيريةاالبتدانيةالموادتطيبليهفأسندالحلىفييساعدهان

اإلدرأسةقالمققعيئمقمفيللتدريصوقتهكرسفقدهو1
والفلسفةالمقحسةوالكتبطللالموتلتعريمس

ولمدرستماالعغليممةاالهمحكندريمةمعيصةفيمممجعنارعبانوسايكنولم
ببكاامهلقيفيماالتدريمسعنكنيرةمراتيتيمبكانبالالثععمرة

برحلةقامالمطمالفساباهبأنفنايصمابيوساالمؤرخإنالرحالت
روهاكعيسةجداللتحعيعةالكميممةىسلكى22هنةروماقيلى

راديايضأموسيلحبوالذىالمعروفللشميرإلهوتىمعحابقوضالى
كاثوليكهالكاهنوهومقائدواالمسيحيالفكرتاريغفيبهياستالنال

المشلكلبعضمعهناقنسانهويحتاالثمميةميموليعتوس

بلهالمرةهذهفىولكنElaبرحلةحلم5Cسنةفيثملالهوتية
يحضراناهرالروهانىحاكمما1iنبالمربيمةبلىاخعيدوباقث

الحاكمهفاعونيكانويحتملالمسيحيةثمعيئاصيعلمهلكيبربصرة
5للألحمدمألألم5لجليلنوسفورينوشهو

امر2اyمسنةففىفلسطنيليتحنيميةاخرىبرحلةأناظ
x80
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للسميسالثحبلبلبرلبعءلجر

المحىالممليمضطرàوسلبماانلدارمبىعجمعلقمعبهملمعISكارا
طيحاترحيملهنالىماقفةاألبهفوحبفلمبمطنقيصرعةبىالمجرةيلي
بضسدماوكاهعبممدارسبمفيللتعلعيمببالوعظيقومانصهطلبوالجا
فياألساقفةهزمعليباللومانمالاألمربمذاالسكنإلريةتاسقفعلم

جغرتمفيينبمانمرقصبمرغيلعلمانىسمحواألنمفلسطينقيعرمبة
فيامريجانوسوتبلالوطنبلىigحللعيدةريجانوسامنوطنب
هالحملىنافالساالسكغدريةلىورجعيوستيصدأسفنبما

وبيمعنينععمرنلدفيوبطمئةمحدودةكانتاالعلموسكلأنومع
انتثرتالثعميرالمعلماتةشيانVإللحاضرئاوفياشحالهوكمأ

بنافحسبموالالكنيسةآذانتجادةبلىفقطليبعىعجيبهبسرعة
اآلباطبرةبلىأيضاصلت

ثمةمعيوسمممندرسفرالراطوببرالقااتوف

المصزىانعلمذهغراالسعكندرىالمبمعيحىلمطم10هذاقمممعانطلبت
وصطتاهتيالنتيجةنعلموالامبراطيرىبحرسجفوفاانطاكيابلي
كانتافينيعاتنعععئالناليثالاسابيوسالمفرخانبلىالمتابلةهدهبليما

قتمتللرحلةهذهانومحتلى5الامااليمانبلتماميبولبه
9لمهـلههـلنظرtrrسنةحوالى

يعحشلكىاليونانبالدبلىديحريوساألسقفارسلهولقد

قترقفبماكلفللتىهممتهاتلمعلمانىانوبحدهناكتظضمرطقة
لالساقغةارادئذوغهنالىهءاصحقايرىلخهميلعمنروilالعودذطريق

الموضوفيولمقوممعارةالفهذهتاريختصيدفيءاااللغعكغتلقدا
41Y1cصاممدرسقمدهحملبههممهافظر

الكهذافيكيرةاالمراجع

هببم
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السدسالفصلللراببملجزة

المنععكلهونكنالشيمالعللمهذاوجودشsاالستفادبرللشعبكةوال
اسقغهرالمثمنحاكليتجنبولكي5كاهنايكنلمانهساعترخهالتى

الذىاللومقيضريةاسقفامهبرثيوكننشمنوسىاورشلييم
مماكنامسفيبالوضظلعلمانيسمحاألنمطاالسكندريةمقففليمطوجممه

االستفادةمنطهالشعبيتعكنحتيمناظامريجانوسبمسيامةقامافقحب

كاهناريجانقعىاشامةبخبودضريوسعدوعنعماتعاليحه4تهءومن
األسقفهوعلهباطلةهااضبرالتياسيامةاهذهعلىواكرضاجالصعب

يجبهالتىالنعروطفيهتتوفرلبمريجانوممىابأناغرليخاحيقريوس
نفسهخحيقدألفوذلدهنإلفيلحعؤفران

متمممملجداققهجوفيفشأالذىالشاعباهذاإقيبدواقعالووى

المسيححكعاتالمبخرشبابهفيوعطيةحرفيةبطريقةطبئتدبالمكغوب
ابطواصهكذاولدواخصيانيوجدألنهqrمتأأفيالواردة

انفسبمخحواخصعانويوجدالناسخصلعمحصعياقبريوجدتامفتاب
فليقبليقبلأنتطابماممنلبعمواتتو3ألجل

بللقولديضريوسعالصقفيعلقاسابيوسالمؤرخانبر

ومعروفاشميراعظيمارجالاصبحريجانوساانحيمتبريرسزائماعن
انظزقنبهفيدورماللبثممريةالمثبماشلحبتحبههمالملدى
االسكغدريمةاسقفديمتريوحماوطلبععمميه4

كنيعمحةفيعضنويتهمنالعظيمالمعلمالمجعهذاقطعولقدالمجمعانحغاد
وقرز2كiسغهالمدينةنفممىفيزخ3مجمحانجتمعثماإلسكمعرية

ءالكنوتصفمعلحهقطص4أ

Jiعألكرسمهوجلسيمتريوعىمققااألتنيضحما2كهست
أمممثاوهوصؤحساعديهذهاحدنورريةاالساسففية

للحبيبةدبلىألرجوعوحاوكهتتغتداألمورانريمجانوحااطا

http://www.ebnmaryam.com



السدسللفصلللرابعءلبز

انالبدمنهاجنبىأثمربإللذىةالليذالحلوالخبغيلمامنليثعرب
هتمنيشربلكيالوطنىهوءفجاثانيةمنهليشربىشامرةيرجح
هبالàيرىثنللتياتعاليمبايقومولكىبماالناسثحقهوالتىهالمب
صعيتئ11األسثضفانللثسديدلالسفولكن5لليالحأجاشدفي

العوللىاضخرفقدولمذااوريجانوسضدالحرمانجددهرأكالسى
حياتهفيالثانيهالمرحلةتبداهناومنء50غلسطنقيصريةإلى

فلسطينفيريجائوسا

والكناممسللقلوبوجدمشطينإألالعظيمالمعلمرحععنعظ
نطقالتىللحرهاناتحساباىكيصربةاسقفايقمولملماهامهمفتوث

فيللقحليمليمالمرةهذهريجائوسامنففلبرىاالهمكنلىزصبهبما
مدرسةتأسسمتوفعالالهوتمدرسةيؤمسمىانايضابلفتطالكنائمع

عثمرينلمدةالممرئالمطموادارعكافيهابالتدريسقامالتىالالهوت
اليهوالتعبطويقااليأساليوفالذىجلالراخاللماكأقام6عاط

خارةبغضلهالمعرسةهذهاصعبحتاوهضالرثممادواوالتكديبابالتعليم

وبفضفمااألجالبرإليلنسفنترنمحدكبيرواسبعحيطaOعظيعة
وبداتةالمنطهذهفيالمععيحيةانتاثرتخماتخرجواالشيغوبنهضل

احاجةاأئعدفيصركلنتثقافيةفكريةوحركةيحيةمنمروحيعهعةن

غريغوريوسامثالعالمرجالالمدرسةهذهفيجرجولقت5عااليي
واثيندمروسنبمإلعكاندبحضفيريجانوسافعيتفقلمىافياالعجانبى

خطإبةائبهالعريرسكريكقىومنمعةالمهذهففىوفزصليائوس

عميالراتفمعالهغريوريوساعلنوبمذاريجائوساتعاليمالوداعى
2PQUASTEN1انظرلتعاليمهلتباعهوعدمريجانوساجماعةص

ءاننافياألبدلنخماتقشعرلذلباتالمحزىالمطمتعرخولقد
المعحيحىللفكلعتارyaب

t
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للسدشالفصلبلرابعلجز

دسيوساالمبراطيرصمنهالذىالمريعداالضنله
tشعلوالذىتtNبسمالسلقيدفقدتقريباكلمااطوريةربم

وكاقمالحديدSوكصلمصعجنفيبزجوكقهورجليهيديهفيئقينة
االكامهذهرغمولكنهءعذابهليطيلحيابهيحتغخاأنالقاضىهم

كالالولممح6طه5ثاانظرلسيدهاصناالرجلظلالمبرحة

العميقتلثرهاجسدهاضعغتالتىوالعذاباتداالضمططديذكان

المصرىالمعلبمهذأفعاتنلععجنمنخرجانبثحتىمسحفعلىبيروال
الحمعحنالجياجاهدانبعد2هwسنةفىفياودفنرحفىيمال

السعىوكلى

اوريجدنوسىخنابلت

كتاباتكلبقيتلونهاقولطعندمابالخآنىءالغلرىعتقدربما
الكتبءاسمالذكايكفىالللكعنبهذاحجمفىكتاباكانامريجانوس
سأذكرإقولااهنبررولكى5ومعالجتمابدراسحماقامانتىوالمواضيع

جيرومالقديسانوهىكنرءالقارىلمامندهشقداكرىحقيغة
كتاب2000حوايىالمصرىالحبقرىهذاكتباالتىالمؤلغاتبأنيعرفنما

ألهلمكاميفانوسواط222RUاذظرآلتاباالنهى
انظراكمأبitستةعلىيزيدكعمهصكددبنتألخقد

هىفقطكتابنمانعامةالكتبهذهلديناصالمروفانعلىءلمح

انطرإعألألولءالبوبلىخطابهقجيرومالتديسهأàSالتى
5ثهث

اوقىمممالرجليمكنجمفهوةفرضانغعسهيفرضالذىاسغبل1
األهراعاتهذهبنأهبلىيصلانونقافيةوجسميةضميةثدرةمة

ناPالعىاألرقامكانتهلياماتنغيذهايمكنالالغكعةالت
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tinilالسثعللقبلهني

علهقحتوىكمبانىOكعغماالتىالكعبصفحلتقابمأهـإالههما
صفحة65إو6وميعتغدجكعاطب25هوليععاحشحة02ء
ىكرلالعطيةالناحيةفضابيفانوممىيظنكماكعأممه6ولعش

الكئابةغيرآخوعملبأىيقومانددنهللكتابةكلماخيارعجانوسا
اااالوقمهداللييصلانفاليطعه

هذهانممنعرفهكتبهتعاليمهعليسرمغةنلقانظرةغععا

للوقتنأحيةمناىماديااستطاعكيفاماكتبافعالنلألرقام
سيحىلهصديقااننلفالشامخةاالهراماتهذهيينعهاتJuا

يلغنوسيةوتركيدهكياجداوقدتجددعلىنKامبرولزيا

تعالعمهكليععجلانامريجانومىصطلبالرجالاهلىتالعمةبفضل

الكتابةنيصعالذينن5انععخاصسبعةملعتمغامالغرصاولون

المحاضراتءوالصاامتعليمباقيامهءأغنiLالمحرىالمعلملمتابعةللسرمحة
علىالعطااوبيغيتمعحرماماوكانوااألخرىاألنئمعطةثاتقشوالمظ
المطمهذابعلمماتعمجيلللعحليةءهذسملتولقدصمختلدةرياتد

الساحقكالبعتمااختغتقدالطميةلمامتألكلاهتانهولهذامفاوما

اقتبسماابتىواالقتباساتألمقتطفاتبعضضاوينيإالضعالغايعقبربم
طكلمي1336انظيهأبعدهاجاسبنلللحب

كبهيننهىنا

المحيطهذافيIخواللىيمعنناالuايتضعديهاالثمعارةختمما
سننهععنىولذلد5عليماعليقوالتكتباالتىالكتبsا5iوللعميق
فتطإلكلببعضبغكر

يمممبقهولماالمقعسللكتابوهفعمرمحلاعلماوريجانوسيمعتبر
فاستحقععمربالالكنيسةتاريخفحكلابلالثكشاروالضسرلذاكف
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للسثمقالفضلالرلبعلجؤء

ث58PQUASTENافظرالكنعنمعيةالحنوممؤهمعمىإقبجدارةكا

اءجزلماكرسوالتىبعطماقاهالتىالعظيمةءايدشاومنا

الكمأنجاىأهعصابالمعببالكةيدعىفاحيلتهمغكبيرا

كتابفيحل4للقديمبوخعللعىقابمفلقدالستةإألعحةذىالمقعس
بأحرفىالعبرالنحىايهولالعمودفيوضعولقدصعحةاصدةذى

لتسيليوناخيبأحرفىالعبوالنصنغسالثانىإلعصدوفيجمرية

باقامتىاليونانيةالترجمةيعرالثالثالععودوفىالذطقعمنية
ابعالزالممودوفيNنوسهادريازمنفيوداليكياو
لسبتيميومالمعاصركهطسعمالىرجمهاالماليوناميةالترجمه

الممودوفيالسبعينيةالترجمةوضعالخامسالعمود6J5سفريوص
قابمالتيPIالمصولمسئيودوثيائترجمةوضمعسال

التضةهذهمنيبقلبميدالشولالسفمبةا85نممنةبغمنماق
النصوصبعضإرالعقيمة

الشديدلالممعفولكنلمقدساالكتانجهاسفارالالمكسيرامكب3

كابليفنايصعىفلمالكنبمذهمنكتابثيكالمهتفسعيرحاليايوجدال
ايضائملدوال5كمئانمانيةإالكتابYoJمتىشهبت5للذىالتفسير

كتابا0Nكتعهولقد5يوحنابنجيللتفمعميرطبا2rمنتتبإالثمانية

اتلمقتوااإلمتبهاساتبعغقاالمنايبقلمروميةبرالرسالةلتفسير
كيلوا5بحوانىالقافرةجنوب1194سنةطرةحديناقسضةاالتى

نشيدنعرحمناءجزإالفالنملدالقعيمالعيبحصوصبىأمأ5متر
تسعةمنكعنهiiاالنشاد

سفزلتفسيركغنابا13وهىققوييمافقدتإلقىاكتبوهنالى

ءاشعياسغرلتفممحيركمابا30امهرءلتفسميرباول46وينالت

ءاجمبيالتغسيرباX0حزقيالتغسيرملباyالمراثىلتغسرثقعبا5
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بلمعابسللفبللبرلبعءلجر

هكالطيةرسالةلتنسيركغيه5لوتابنجيلبتفعبميرثعاباأoةالصغار

الحفاعيةثماباتهوهىالكتبمناخرىمجعوعةايضاتوجد3

عسلممضدحمابههوفاجللaفيامويجانوسكتماواهم
هضناهديةكقعب4قبئ

يدعىالذىكتابهالعقاندفيكمنهاواهبم
وهذامامكشمطعهـأألوليSJالمبا4
الكاتبفيهيحاولللذىنوعههناألولالكتابتقريبايعتبرالمجلد

للكتابهذاويحتوىومسلسلةنظاصبطويقةالالهوتيةالعقيدتشرح
الالهوتبيتعوضاألولالكتاباوiاألوالمجلدففىمجلداتاربعةعلى

طب11وفيوالثالوثاللهووحدةالطبيعىغيرالعالملثعرحالمحرى
ءوالفداتالسقوطاإلنسانوخلقالطبيعيالعالمشكلميتالثانى

الجسدلتخادشيتكلمفىالثالثالكتابفيواماالحينونةواوالقيامة
ضيتضالرابعللكتابوفيوللروحالجسدينالقائموالصراعبالروح
المقعسةالفتعبلمشكة

لناصحعغتأuiشةطرةفيتمتالتىفرياتللبن5

بيةالصفيبضرةفياقليطوسهروبنبينهدارنقاشعلييخحتوتكغاب

ولرفممادالموقضحمصAVاهإلىللذهابالكنيمتةقخtoaIكعما
للحوارهوضوعن6ولقصواببلىععلعتليطوسIهر

دأل9لغظرالفالوث

20إالمنمالنايبقالبموالقىتححىالالمتىعظاتهذلدلمىنضععا
هلكه6260Pانظرأفقطعظة

خماالنطل1بتاتاءمنماشييبقلمكثيرةيخرىكتبتوجدثم
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للرلبعءجز
الدصثمىالفصد

العسالةخلعحاللقملمةغدوينطمنالببكااوشذكرلملقليلهإال
همرلمعالتالثماروهتعنهحبن

للطيبمالالهوتىهذاعبه1كلنذكرانمحعناالالغولسبئوكظ
وتعليممهإلرجلهخافحياةرامعة3فيلمثبابlحداتذصحعهانحنتحى
التهلعجالةاههةمنواعمقواشططافضلتقعيماللربىالمالميقدمهلكى

هحياتهبحركهللقليلاللنهممى

االيجثمومىضهومفيءيسويحا

اثعرممتولوجيةتطي

الالهوتابن6يصرعالمميحشخحىفىريجانوهىاكيدةعما

االصطالحواستعلىالمسميحناسوتتبالهأيفماهوعتمالمصرى
انعلهيحالههألكهمانظركتامهاالنممانللله

تعاليمانعلىاعصابنسمانانبلاهتحعمبعدفقطu4ليكنلمالله
قفصيالتفىندخلأنهـقبل5شعيدحذyلنقدتعرضتريجانوشا

ضموهعاىسريعةنظرةنلقىانالضرورىمنانهنرىلوجيةيلكرهععت

ساللوشصقعقيدتهنفممانعلييمعماععناذلدألنللروحاوريجانويمى
iءللكلضى

ويوستيفوكليمنحسمعلمهمنالعكيمصعنىريجانوساءكا

شعداوريمانوحمهفإنءلللهبليبلاالوكوسبلىليسءشىكليرجع
الظلقةفصللحياوالطاقةمناطالئموJإألوهواللهانحقيقهعلى
الكمةطريقصوينتجيعلىفص5ءألشياكلخلقللكلعةطريبئصالذى

lطابنظريزللحلىجاألنععمليةفيمامنخحمهالذىةاللوغوى
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السدهىالفصقللرأبعءلجز

103100PHARNACK153150معمP1VOLثمهSءا

انيمكنلخنطويلةععليةسوناجيرم1يراهtكماالخلئوعمنية

ريجانوساتعلعيمفياللهبنالقولمععبقكمااآلتيهالمراحلفيعممانل
مرجودهومافكلخالقااألبدخذكانالذىالخالقاللهوهوiوiهو

اآلنشراهدىأإلعافمولكناللوغوهسأىكلمنةحريقصانلهختقه
شالبدايةفطاللهخلقهالذىالعالمنفسهوليسفهنحنوالذى
جداهنعنغحرينللبدايةفيخلق4االفإنالوغوساكلعنهطريق

هحللىالعالمتكونومنمماالعالمجيينفيمساهعا

خلقااللهفإنالرواحهواألولالحنصراواألولالعاط
محلحفاداألرواحهذهkدولقدكاملةبحويةحتتهلقكاألرواح
ايضاتتحداللوكوسمعاتحادهاطريقوعناللوكوسةه

ءالذكافيومتساويبلىجوهركلماصاألرواحهذهركاضتاللهمع
المصيرنفسلليكلممدعواولقدومحبتهاللهومعوفةواصعلىوالقدرة

الخيرصلوهكلواحدءشىاألررواحاوالخحقاهذهينقصكانلكن
ارا1Aتركممفقدالنهلمممنعماالتىالعريةاممتعمالظىيموقفهللدى

والحياةالمعراختيار1و6والحياةI4بااالتصالاىالخيرالختيار

بمداكه

نبفالمادةانادةفموالعالمحنهتكونالذىالثاشالعنعراما
يكنأالمتطرفةالفنوسيةاوريجننوسيرفغىوهناألرخليقةهى

عناالختعفكلتخعالفاألبدمفذاللهيدىبنرجتتىللالمادة

منخرجتعنحعادةAUخاالفقيلةالجامدةالكثيفةةالماالتاليةالمادة

كاطةثسائلةشفافةهعمIخيرةخغيمقةمادةكانتالخالقيدىين

المادةهذهمنيعلبدنالكانىالذحالويهذاالروحلعمنكنمايأة

كاملةالمراجعللفحبلهذانيايةفيلنظرا

ه
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انمعالسالغصلالرابعءلجر

اللهيدخروجماصعغدبذنةداuاكانتلقد5الخيربعلىيليتىممعكا

عليهسيصيرانماإاليكونالموالروحالمابنكاطةعيرالروحقبل
فللكونليعاضمتالتأالحريةبحممعبمرالاوللخيراارهانفتيبعد

هذهبهقامتالذىلالختببارالحتميةالنتيجةإالهوفيهمامكل

ءiاورyا

للتىاحاألرهذهمنبعضاانريجانوسايظنكماحدثوللذى
عليهءوبناوباللوشكوسباللهاالتحادكاملةبحريةارتاانلهخعقما

المدكةتدعىاألرواحوهذهباللهالوثيقوارمتباطمامحعتمااظمرتفقد
ثارتاألخرىاألرواحبعضانعلىالممجدةالسماويةالمنيرةالطبقة

ضدهءشعواحربااعلنتبلJoie4اووعصتغهإنفحلتواللهعلي

والنجسةالمالمةالمناطققمكنبالعليهمحكمالذينالشياحلوهم
العالبمقاالنسمامموعإالضطرابضيرللقىوهى

فلىكطباللهتتحلغالطبقةوهذهأالخالثقمغنللثةنجلبظوتوجت
موقفتعاخولكنيالشيافىفلىكمااللهخدحرباتعلنونمالمحكة
IJuهىوهدهذاتهاواحبتنخسالحهوانطوتالملهتركتدفاة

حاورyاتممعكفيمااللذيناألرضىوالعالمسدالجإنالبثمرجماعة
ءللبثصريةاألرؤاحهذهنممضوطوالعقابالنتيجةهمماLالبعمر

وفريدةةوحيبعمليةليستأوريجانوساهاكمايوانممتوطليهعبن

بمثريةنثسكلفإنفزديةععليةولكتياريخللعفيبخماجمةونتيجعما
زصمنمخلوقةالبثصرارواحفانالسابقااللىلمtitiمنسقطتقد
سابقةللعثصريةاخوفاألJنيافىثوكيةالماألرواحخليقةخذبيد
وسكنأافيناألرخغعليفيماتسكنالتيلالجعسدVوجودفيإذن

للسابقالعالبمفيعألتصرفاتمالفاعقابايعدألطسادافياألرواح
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سللسLائفعملللرابعءلجز

دراسقناصضوعفيوااللمللرفيسيةالفكرةالىننتقلضاومن
نتحدانالممعضحيلمنباتيعتقدريجانوسفأاتجسداعمليةوهى

االتحادعمليةالعطيةهذهتتمولكىبثعرىبجسدااللعةالطبيعة
اليهيلجأذىاوالوشطوسيطوجودمنبدالكانىللعباالنى

الروحفإنالجسدخلققبلوالمخلوقةةàلموجواالبثعريةالروحهو
لكونماباللهاالتحادالروحاستطاعةفغىوسطامكاناكلبطبيعتمات

واآلغربجمنهالسببالتبالجسدتتحدانايضاأصتداكياوفيروحا

اوجوداواألرواحيةاببخصوصامريجانوسمومفيذللهن
البشريةjJ4اللوكوسيقتمتالتأاالتحادعطيةانهوبمقلم11

لهبدالكانئجسثهغداللوشسانبلىمباثعرةالخليقةبعدتمتتد

لقدبلالتجسدكدليمىللعملفةهذهتصوقدمبثعريةروشايأخذان

اومباشرةللخنيقهبعدالبثصريةروحهوبنساللوشبئاالتمضححث

لحظةjAcاللوخموسبنتصتهذهاالتخادعطيةانادقممضى

لمترلكافخلقةبمدالمخلوقةاألرواحدعاضاللهyنالصعحوط
وارادةمحبقلبمننابعااالتحادهذايكفنانعلىمعةواالمحاد

ءنالحتينرحوة

قدواحدةروحإالالوسطأاألروأحهذهكلبنيوجدولم
وألناالنفصامتعرفالثابتةمتينةقويةبطريقةإلوغوسبإالتصقت

حرفحنبريئخنغالقويةالوابظةهبضباللونجوسالتصقتقدالروحهذه
ءالسعافيمماجمةوظلتاألخرىاألرواحكلفيههوتالذىالممعقوط
ابنهاللهرسلوكثمالزمابئءولءجاعنحفاللوالموجوسباومتحدة

قبالباللوجوسهتحدةجمنتهالحىالروحهذهفبنامراةمنمونودا
لتحدلقد5االتجسدبعدييمموعلسانوحالصارتسدالتج

فمايةفىهاسففللقىالمراجعالموضنعوعهذابخضحىانظر1
تمابانظرلمهذاللفصل

صه591151pD1Volsaكدي

ة5به
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للساثمعللغصلالرلبع

طاهرةنغعمىهيالروحوهذهبئمريةروحطريقالجسدصاللوجوهمى

عهألدكمصههكمهرنكانظرألشوطقعرفلم
ه0أء5ص

4العظيمةوبمحبتمأالشخحىختيارهاباقبلتالتىالروحهذهبلظ
اللوجوسمعباتحادهانغسماههبهواأللتصاقبللنرجوسخأداقي

ليسوعالبثعربةالروحصارتاخرىبعبارةأو3يسواالنسانفيحلت
4التجسدقبلالوجوسبامتحدةكانتالمتىوح1ماهذفإنءالناهركت
اللوجوسفيهسنإلذىيعموعجسدوبئبينهانوسيطاهبحت

العحةنوعهومااآلتيهوسبيلنايحترضالذىوالممؤال

بنلبسممااالحعينوالجسدالروحهذهوبنلوجوستبالقاثمة
عةوالطواالنسجامالمحبةعلىقائمةالروحوبقالملوجوسبنالععقة
اعطريقالطريقهذاحريتماءوطاخلقمامنذقبلتقدالروحهذهألن
Eععمكممعكائ3مهرندانظرإصقوطأتقعرفلبم
انسانوهوالناصرىيعموحفيانجعمعهذافيلللوجوسشتىوعغعمأ
يععملاللهابناللوجوسكانوجسدروحاىكوينهنتيةمنكلمل

بهويممصيرجمعهلكىيععوحاالنمانفي

لماللوجوعيابمااتحدالتيالروحانيقولطلورمجانوسأتومع
فيو338337BONIFASانطوالسثنوطتعرف

كعابهانظرارواحغاتمأماتثععبهالروحهذهبنايضايصول
662PiUNCDEيخلصانععيلليمكننظكيغوإأل

يخلصياقيجبالتىالروحشتثقلغطروحااخذلوحنااروت
ظلتفإنابأرواحناتماماثمعبييةكونمافمعذلدصانركمعلىولكن
بلتحادهاالحبالشخحياختيارهاطريقصإسقوطةقبلحالهرة

هـخطيةونجالفقيةبالجسعطاهرةاتحادهاأيضابعدظلتكماتباللوجوممى
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السمسىلنفصلللرنبحنجبز

بماإقحد8القللروحتعريجياويؤلهيرفعاالوجوسوكلن
سناهالذىالجسدبعورهاايضاهوتؤل4ترفعالروحوكنت

اتمحادعمليةيثعرحأكليوالفارللحديدظريجانوساويعممتعلى
بئإالننزيلىيتحولواليحمرالالحديدفإناقلموتباللالهوت

كاقنإذاالجسدوعليحJrلعليالالهوتتأثلىهواهثللنار
الناربهيووجعذلدفيفالفضلناربلىوتحولبحمرقدالحعيد
االلوغوهبلييرجعتعريجياوجسدهروحهتألهنإن05والناكربلى
لنظزللالهوتأدرجةالعرجةهذهبلهورصاانيمممكنالذى
562228362PRINCDE5عابه

ملعىخدكتابهjقال4ماوخاصةالسابقةاألفتباممات

بأنيؤهنيجانيسأوبأنيعضحCOحمم3لله

رجقالالهوتالىخريجياويتحوإلقيرتفعانكاناوجسدهالمسيحروح
لكلمةبباتصالمماتأضاجسعدوحتيالمسيحروحبنذيقنص

اللوجوسبانيئمنكابئامريجانوممىانهرندويقوللللوكومى

بيقومكالتمايمارسانالسلطانلهكانبلللجعممدسجنيكنلبم
الحياةهذوخلهللطاهرةباألرواحاجتماعاتاصليوحانفيسمانجعا

األيضرةهذهللروحبالتدريجويؤلهيمجرجوساللكاناألرضيعل
هرئللنظرالمسدوتولهتمجدرثبببمكانت

95ءهصطثمك

ريجلنوسايمثدلدكلبمالوعرالمنزلقالخطويللنايمدوهنا

يواآلتيةللنحوصثعرحهفيوخاهعةكثيرةموبرايكررانهفع
النصوصهذةان26YA5متى511821312

PRINDEععيالهـي3كتابهائظرالمسميحنلسوتعليتدل
االسارةسبقتعديدةاماكنفيبلكعاباتهبعضفياضيLUيقوانهyإ

الممعيحجمممدةبعطالعيا
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للسالسالعصىالرابحءلجز

بالضوسيةتنمعبعتةنتعمأنجيالذىالمحلمهذاانهذإيتضحومئ
حعاولاكعأحمعيحيةغنوسيةالوثغيةللخوسيةحايعملأنيرثكان

الرجلصالتعاليمالمدققوالدارسرىاالسكلنحمىآحئعمهبلهذلت
يأنهننكرالالمخلبئلنظريةثعرحهوخضموحاقغلفلدباليمحظ

بالخليقةنهةعالالسامىاللهانتعتبرالتىالخوسيةاهمغفعد

الحالبمنبيمعمؤفأنهعلىالخالقهواللهبأقاغرفعندماoLوالما
مادةاآلنعليههومافقخمهادةصخلقهلشلهخلقهالدى

ألغ550نقيةشفلفةخقيغة

أنثماتههابالرانرجلانقىعمرهنأخرىمصةوهتاث

اوفيهباقيهالوننيهصواسببحضمرالهالكانشsحسيمحىومحمطق

علمالغنوسينطريقهصيجخبوسطحلايجادئلرجمتهكلنربما
فظلمفيرايهايضأكذلدرلهايصذخلقتقدالمممعيحروحبأق

بننعماقالعبارةيستعالهاتفعءغنوممعيةرائحةeفعتمالخليقة
وناسوتالهوتهبلئيشيرلكىالمسمعيممموحشيتطمكدطالله

فعسانيدulلناتبينبليمااالشارةسبقتللتىحلتالتحرملكن
عظيمخطراوهالالصترجةeلبيسوعنالنغطهذجممث

انوإحكلخنايشتعماوريجانوسلتعاليمالمحقئءوالقارى
كهقاالئقدخماالكثرهنبيصأناستطاحهع9إالثالمرطفات

صكثنرةبأنؤاعريجانوععىايتممانممنن51مضاهماهرنل
التهتاطاعتحIYبسببخياةيفلتهانانعمتطاحطةولاتالص

األعلبمافنمانمهكلنفلغذاننهالهككر1009هرئأصهامخذها
اللهاللوغوالالهوتعهرةازانجرهوالشافىوثمماغله

انفمعتماخاالناسوتامخغيكدحتىظغيالالهوتين
اوزيماتوستعاليمفيولكقالمجردةالحنامامظاهراكانالناسوت
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عىالسيثنصلبعاالرلجز

وخا5ابىطريقهفيناصوتااواتالهوتإالنرتالنكاد

حالللوفيكانأناسوتهيوجدني1االنممطناللهبنايننتممماعل

أاtوالجسدrالزويؤله

التحالييمفيللروجعقيدةادخالفياوريجلنوسفضلننكرالبنا
الكنيسهفيالتعالعمبمذهعلمللدىلألؤلطكلنناقدالكرسقولوجية

وجسداروحااالنممنانيخلصانارلدمخنلصنابنقاكغئماالنعرفية

ءلنشحعيدلمعمفوتخنر424PRINCرلجع
المقدسلنكتابصافكارشيعةأبقادتهالبزوحبغكرةتمعسكهبن
سابقةاألرواحوجودائفيكيعتهإلمثالسبيلعالالمسيحيتوش

فيهتحناالذىبجسدقبلميجودةالروحilنàLsاألجمممالوجود
يشالهخثصهوالخحصانايضماللغريبةكرهاوصءوقسكنه

يغدىVدىإنقافالممميحQOMOأياكوالجميع
قظزةؤالممنماقطينكةالمحعىبلفحسبالبثصرىالجنطمى
154P1VOLFASBON

ويالجمبعدبالووحلللوجؤسشةعدسبقفيمارأينائاوبما

رهابدوللزوحالروخوتأليهرفحفىيعملجقسلللقانوكيف
ماسالعنمؤاالهذاةئصاكانيجبةانجصدوتأليهرفعلجهبلىت

بالنشنبةوللوجوسهومناآلمبوبئمىلللوجوبنللقائفةالعالقة
ء50000ألالب

البثصريةالمانميعبروحلللرجوسعلقةبأنفناصأننمبقلقد
احنبماسابمحضءالروافختارتغدماوبالتحديدالمعتوطمفدبداتقد

الممبببلمذاباللقجوس8الكاطةوالطاعةالمخبةظريقشاالتحاد

ةاآلرخنىالععجنبلىتصقهـلنمءالمعممافيللوحيدةءالروهالهظثة
vمة
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العالسصلالتالرابعءلجز

انيومالتجعديومإليباللوجوسخحدةوحاهدهظلتوهكذا
للناحيةهنهـالHفاالنسانالمسيحيسواالنساققحلتيهةالخى

انأمريجانوسمفموموفيوجسدعاقلةروحمنمكفنالحبيعية
فيممعجينةاألرواحوكلةاألجسعادتبلومغلوقةجودةاألرواح
يموميلعهاللوجوسمعءللسمافينكلنتالممعحروحلمااألجسام

الناصركالعسوعاالنسعانفإنالنلحرىيمعوعاالنسلغفيملمماحللى
اللوجومىئمثوجسعلقلةروحمةانسلنgممالةنàايتكونكان
األنععاقلللهفىوبالتالىللناصرىيسوعاالنمسانهذافيكان

ةالحهىهاهوJسابقاطرحناالذىالسؤالنعنرحوهنا
القاممهالعالفةماساخرىبطريقة11واللهائوجوسبقالقأئ

ساللوجلىهوومنلالبنبالغدمبةاآلبهومناالبناآلبراللهاللهمن

لالببالمنمسمة

وهذااآلبمنانبثئساللوكبأنيعلماوريجانوسبن
يةاىللعمنيةهدهبنبلاللهداتفيتقسيمايعدألاالنبئأق

وحيةعمليةههاآلمبهمناللوجومىاواألبنخروج3ابثاقاال
tفاالبناللهحكمةايضاوهوالمنطيرةالعيراللهميرةهونب

الحئبلييتودناللذىنصاألعالنسعبةاماءللفقهوببالنسبة

اذلىابغاالبنوهذاء621NCPRnEانظرأ
االبنأمكتىهألموقتيوجدواللاألمنذموجودفإثلهبعايةأل

كPRMCءة4ءيهطرافيهصجودا

فيمابنادىالتياألفبممقعفايرفغقبأوريجانوسوكانمه

فيهموجودااالبنيكنلممماوقثيوجدبأنهعلغالذىاريوشبعد
ليعقبابتبغهابنااصعبعيممموع1نL55Sالتبنىعقيدةيرنضهن54

421NCPRDEلمظرابالعلبععة
ألم

ه8
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للعاثسخعالجزللرابع

لللهجمنافبققاللوجوشاومةالالحكمةانوبمايتوذتثم
5ثثالا07انظركندبهبلصأجوكلومولودمناللهفص

االصطالححعاغفقدوولضحةصصحةبطريقةاوريعجانوسيعبرولكى
مجمعفيوخاصةالمسيحيةالعقيدةتنريغفيكبيرادمراسيفعبللذى
الذىOMOCألكماميزيرسوهوثم5سنةنيقية

االبنعبنرالهذافبحسباآلبطبيعةمناالبنطبيعةانيشى

هاآلبجوهرنفسمن

كاستنcنقودانيمكنفقعإلسابقةساتباالقمتااكتفعنايذا
QUASTENIبخطولتشقعمتالكرستإلوجيةامريجاتوستعاليمبأن

نححظانناعلىسبقوهالذينالمعلمنتعاليمعلىمام8ىلابلىواسحة
تتفقهالاباتثاخرىكثيىةاماكنؤهالنصوصبعضلفتركقد4اد

وذلتيتهالجوهرةوثبخصوهىاليمااشرناانسبقالتىواقواله

للوغوساوريجننوسضصمعلىصعفقه3ODSJلوJويقو
صففينأنواوثانيابلياإالهوماوالناس4االفياسوسيبن

وصالطبيعةؤابيهصمختلفولكنهابنهوسريجاصا

اللعبتابعىIدرجةخهاقلفص2اآلبمعاواتههمالمسعحيل
اآلبهوتyلىباالشعتراكاللهفماآلبمنيتقبلهبلهالالموتيطئا

فصاالبنأمابذلتهاللههووحدهاآلب822JOBINانظر

انظر0000ادنيدرجةمنبله

كعابامتهفيانجرىعباراتقوجدبأتبالقولتعليقهزJلاحلويو
ولعمحosاولهالمعفينفممىعلىتدلممكندرىالىالالهوتا
oحمطكع6ثعهئظرت11ثانوىاوثانبلهاىه

àlIoJOBINآكمئعخصتميزهفيفقطليساآلبعنيخمالتانهبل
76143PAGE211ككق15انظرايضاجوهرفيفي

oeg
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سلدس11الفصىالرابعءلجز

وعباراتةنودهاذكالتىالعباراتهذانفيهئمكالوممأ

قلبمصافلتتقدالنتيجةنقيلةالمحنىليرةخجمرةاخركأل
بعيةالعطقهبصللبعضاتمفقدالمعببوليذااوريجانوسى

الدرجةاآلبصاقلاالبناناUJSOكلععكثططم

انعلىjرsiنgiاتابعيةبايصفهجيروميسقعهفاةلهوتنبغ
خماانهيبرالمصرىاثانعمعيوساقديممرواالعجائبىكريعريوس

REGNONاتوبررنيينالامالحديثنالكتاببعضكذاك
LNمافظزالتممةمثعلىيوافقانالفععاPRATأ

95

هخههنالمحرىالالهوتىيبررالبعضانيتضحعثومن
ىوالعىءللتابعيةصريحاصالكتابلتهفييرىاآلخروافبعضطقةالص

هىالتابعيةهرطقةمننوعااوريجانوسفىيرواانلىالبعضدنع
ونحنتىالىالنصوخاصةبليمااالشمارةشقتالتىللنحوص

أعظمهوارسلهالذىاآلببأنيقول11Sالسيدبالطمفؤصالذين
اللقبهذافاسجابالصالهيلقعبهبأنيمعمحالواقفمنه
بأقنؤمنفنحناطبافياالبنياجدونالدينيدينبمذافاثءلالب

السموانعظمةفيالمخلوقةءسيااكليفوقانانقعسوالووحلمخلص10
سعوهمابدرجنةمووالممالعظمةيفوقممافياآلبكذللىارنةناوجهمال

ءافظراألخرىالخمقكلةعلىوقفوقمما

عقيدةرفضققدأمريجأنوسlنيبوضخطنراهتصريحهذابن
مراتالفالوثشتكلمانهبلكعكملMOميمالةالمود
تافكقافيكثيرة

134531PAG13CUAIT1514JESHOM1

غدمانشتعماانيمكنالتىالميدةالمرطقاترانحةهنوبالرغبم

60
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للساثمىالقصلالرنبعءلجز

عيماألمويااوريجانومكانفقدكتاباتهانقiفيبرحاةفقوم

المسيحروخعيدةالئمرقيةالالهوتيةالتعاطمافيفخللذئ1
يوجودعلمكدعليمةءاخطاوارقكبذللثفيبالغانهخيهالثمممط

بفكرةايضأ5jناالذىالرجلوهواألجسلدوجودقبلاألروأح
كارولحنبشريةروحافباتخاذهلللهوينالبشربفىنللوعوسطةروت

هوللوقتنفممىوفيIنعممااصمبعانداسجLSبثممروجسدا
يربطاناسحصاحبنسانإلهاالمتيازبخاءانالهوت6اللوجوس

الروحفكرةبيكاليممهفيكثنرايرجعريجانوسواباالنسلنالله
yكواللوشملللوكوسصورةهوللروحبأنيعتقدفإنهبالجععداتحلدها
وخاWIçالمخلصالمسيحثممخصفيراىانهكعااللهرةهو

ىالخعطيةبلظنانهبلىةالخعصنظريةفممفيتطرفقدايضأ
ايضاللفممياطلىمتاحةوالغرصةلمكل4للكوقصمة

األمرانبماولكنالنمايةفيسيخلصكلهالكونانيعتنهدوهو

عصيالطنةLاتحدثانفيكفهواختيارهاالخحقحريةعليمتوقف

مةاأخلقىعطيةفتبداللخعصيؤدىالذىأطريقاقبوكموع
سقوطثغجديتعالمخلقاىالعمليةهذهتمستصوهكذاجديد
جمابانظرنهايةندهءدواليلوهكذا5ءفداثم

155P1VOLBONIFAS

خلطةمغايضاوبالزالالهوتيةءاألخطاهذهولمنبالر

المسيحيةبتعادمهاالوفنيةاألساطيريولنرواقيةللغنوسيةالتحاليمبعض
فبعداألولىللقرونكنيممحةعليعميقثنرمانوسألوريكلنفص

جماعاتانثماباادىوكآراعهتويدالهوتيةجماعاتقاحتحوته

التىdiتالماقاخةالجماعتينهاتينوبينء61راهذهرفضضاخرى

المعنيحمأالفنىتارمضيبمنا

ةاة9
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يلسدمالفصلالرابحءلجر

تظصالتيلمااألمريجانوسيةالمجادألتالمسيحىالغكرتؤيخقتدضى

هلريجأصوساتعاليمضدكلنفقد0هG400بمءسغةق
OحEءحمعهـهاالسثندرىوبطرسالفيلبىمطخودإ

قعاليمهصداضعولقدمكمعلىثممعا
ذللوبعدالقيحعرىباحفينومكمع

ثممحمهممم5السالهمنيإبيفافممى40معنةفيءجا

زفأصريجانوساتحاليملمياجمةثعوفيلوسريةYIبطويرلىثم
الذىالمجمماالسنودسانجملىلتعاليمةهذهخعدممنودسياقرنرا

حرفتعثعرةبخمسالقراراأصدرtYdسغةفينقسحدلميغيةةفيعص

الحرماناتهذهعلىوقعولقدامريجانوستعالميمالبعكاصعلى
QUعانظرالبطارئأوكلعفيجيلالعأبا

حياةفيعظيماراداوريجانوستعاليغلعبتهفقدكةاهنبالرغم
وكمءوالمعلمينءاآلبامنمحيرينفيعميقاةثراوتركتوتىاالكئيسه

هخاخالععبعضامنمممغييضyاينبشوبخفونذينانلونتخى

الجوانعبهمماةصيرةلنالتعطىLالحظيمالمصرىالمعلمهذاقركاالقى
بنوعيحوعالمسيحلشخعىمهضصوشعاممغوعتعاليمهش
خمح

670
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األديجثوموشعمحيللدريسةلمرلجععض
EnparTraduitغكهيمامةphe

ميومثلرمنأمسنممفمااللك

لىكغنمصغعnيمdممعه4مةف

معهعهمقةمثا

ثهممةةعمدهغلط

baFlacحمعقممألثألمحعهثحعصي

ملى

C4لثحصمألهامةمهمالعهمة

cerfduMous61قمةeاءعم5ددe
ص92

raكهلىهفعألمصةعهمةاممملم

ceddduéditionsاهغمظفهsمdالغيقة

Pمأل

trisaintelasipositiveحممةل

منريخقصةهأللكنيم

1898Psrfs

Parised3eممثهالقهظe

اث

8فاثهايمم
1932ParisمههمحةعLعoCadiouR9

ألiممألألمقالالuمع5gماص
435BILEJeansaintdeأالسيهـrمه

طألطمثعaهمهحفك

ParisieOrigchezDieudeمألالe5gمكألمبهيهض
42110ر

عالمهفال

ممألمهـLالصممحعيهععصأألمثه

منثنورلئةالعخلمىانطحااللهمدينةثيسةرسثملسداللكتورا5
1frهىمناالولءللجرلبنانوتبللنور
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ائالى

والممموو30

لتمايند

غممكيفةيمعوعالممميحثتمخعفىلوبيةةالكنيمممةضتعدةهىماة
شلكنيممةبالنعممبةانغاصرىيسوعهومنلفتجسدضهطيةبيينالغك
بيةأالحر

هومنالعمؤالقالتماريغعبرالمعميحىانغكرلمظيكعرضعأفي
انهرايناأنسبئولقدضنؤعةمخعالعنةءرارايناالمسيخيسوح
ولنمنفيلبسقيصريةفيلتالميذهالنععبدسألهالذىالسؤاك

علهثبماألولىالكنيسةعلىطرحتداالنسانأبنانابنيالناس
علهنفمممةخيطالنععؤللطهدايؤللوماةالعحقةاآلجيالفيللكغيسة
كانتأينعاكماالكنيممعة

قلغةالماالجاباتنرىانحاولناالمصيحيامكراالقطورراستناو

هذانوبماءاألفرادلىوالإلماعاتئامسإنباأجانجتالثغىالكنية

كهيعبرةجواباضممينتظروكاتذهتفئالسيدملرحهقذعؤالهال
الةيئوماايضاطرحمانسؤالنفسفإنشفصهفيوخيحتممبيمتن
حانكأوفيزمانكلفيلكنيسةiكلكىيحلزخ

0tit
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صبحللغصلالرلبحءالجز

علهتجاوبأنوجدتاينعامسيحيةجطكةكلحاولتخقدولذد
انابنيإدناسيتهلصنلسؤالهذاعلياالجابةوفيءللسؤللتهذات
األفعاراخمالفتءاآلراتضاربتIlwمتيأنععانالابنا

فإنينيةلكللطولنفابعدفيماولتلملتيالفكريةالمدأرستوظص
المخقلفةاألجاباتتظصكماتظصللدينيةوالمذاهبالفكريةالمدارس

ىالناصيمعموعفيراىكدالبعغىانبدالسيدسؤللعلهالمتنوعة
راعفيهاآلخراونالبضالجصدفيظصالذىاللهإلموجولسالمسيغ
راىاآلخزالبعضانعلىنبىبنسانولكنهينمعانرمجردبنمعانا

500مادالهبعدللالهوترجةبلىوححلاناانمفيه

ظصتقدوالمدارسولألفكرءاآلراهذهمعظماقبللغكووالجدير
ءهللنعنرقفيظمرتقدساخقةلألكلبيةبأنفقيلانيمكنبلالثمنرةفي

التكزيختأفأجداهامرعيمعيبدورحامتاالسكندربةفإن
لتمدريممعهصسيحيةهدرمةاولت6سستاالسكندريةففيالمممعيجى

فحتهأيفييانتيغوسيااسسمااشتىالمدرسةإلالهوتعفوم
شقوننصفبعدولدتوللتىتيحرمةمدرسةالثاتيعةالمدرسة

اورمجننؤهوهوايضاممرىمؤسمعمانKمحنطريةاالمدرسةتأسيس

عالميذكاناألخيروهذارىمحماالطيفعمعىيدىعنىتمالعدالذى

ءلبننجتينوس

ئكريثورةفينرقالفياخغيمممةافيعهكلننةانذىللوقتفف

لتهالمكلفبععكعنالكثنخلالغربيممتكائتفتديةوعافيةوفلم
للزوماتيةةصيضاك4اانففغالثصرقفياخنابلببماوحطناالثيالالهوننة

جدالنشفةحيةكنيسعةكانتبلذاتناعلتىمغطويةكئيمببهتكنلم
ةلكعيربنظيمةاعةبنننإلبلنجوفابالاالئجيألرشعالةتطناناسشطات

حتهيغعكؤاتفكرىلنتاجبالوالالهوتيةالتعليميةالناصةصظتامنyiا
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السابحللغصلللوابعصجؤ

وشحيحيةاكعنالثعرقيندفاعكععهكانتفبينطايثالثلنقينبدلية

فىنرىالوعرضماتاالمبراطيريةطولقمنشرةجحبالممبممان
جمهالرجوعاالعتمادمننوعاربماؤإاالهمامننوعاإالالعرب

وثعرحادهيحىالمسااليماندفاعماشمرقيةالإنكنيمسةبحامتقدعا

النصامياهذافيالغربكعيسةظلتونقدالممسيعشخصفياليماتما
اقحقيقةالىدللويرجعالنالثالقونبدايةللىللالهوتىللقعنيمي
يعةاالدلللناحيةمنالكنيسةبتمظيمكثيرااهتمتللرونلنيةللكنيسه

المتشريةوواالجتمماجمةروالخانومية

فيلفممىمبهمينوكيوسدفاعيطعوورلمطصللثالقونبدايةفغ

الكتبوفصلحةاألسلوبسععهمنويالركمحمثبهلآلم
Gالمكعوبهذااقعليجعامعيدمنإالالمسيحىأالممانلعرالهإ

طيمفثسمممىنجانيمكنفالالوومانيةللنهنيعسةقهإألولباهكتبيكننم
ةعنهافعواوالمسيحىااليماناشSممننريغواللرومانى

بنومنالثمقرهدافثهبكتابنقارنممعندماقليلنtكالكنمم
نذثوالمممعيعمخصعنرومافىوعلموارواظفلذيئالمعلمين

مقمهييوليتوس4ليتهيي

بظمورنععبيياالثالثللقيبنبداعةفيهيعولعتؤمرظقيتولم

1iيقملمنايهامريجانوساواالءمكندريةفيبانتينوسالمحرى1لمعل
قامبلهحامعنيالكلمةفيماالبمدرسةكلمةتعملسةهدضبتثسعمس

الرومائىالمعلمخاحتىانمللذوجحيرالالهوتعةتعاليمهبنثرطقط
بأقيعتقدمثأفىآعتتكافإناألصلضرقىكانانهصيحتعل

للفلمعغةالمدهممةمعرفتهفاتتينعاوالرومانيايكغلمهييوليتوس
السريةللعبآداتايضامعرفتهيخلكءعصربلىبدايتياخذلليونانيه

كمانبقىاصلمنكانانظىندللليونائيةالشتضيةأليهنجننية
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لبعالهالبخصلللرابعءلجز

يضفيمااالسثندريةتعاليموبينبعنهطموسةقرابةايضايالحظ

هباليونانيةكتبروهانىمسيعحىكاتب

شتئبنكمبهساردينمأفيولدهيبوليتومىانيحتلى

V5V4مبucولقءإلرومانيةالكلثولعكيةالكنيسةفيكاهغا
مكميذاكانIتفمهصP121CODBIBoحكأفوتيومكنقال

ابلهرومانىةالمعلمlنايفاريحتملاليونانىنموسىايرللقديس
يارتبئاألخنرهذاقامعندهاريجانوساالمصرىالالهوتيهعاقشوت

بعنوانالمعنونةالعظةبأنيعتقدجيرومبنبل22سنةلروعا
رومائفيهيبوليتوسالقاهاقدمخلصناللسيدتعمبيحاواجص
هريجانوساحضرة

اتجعاتجدتايرينايوسلنقعيسعالميغاهيبوليتوسكانقتي
هدفيهنشمرةكانتالتيطقاتالصهحاربةفىمحلطخطواتراث2

ايريناوهىالقديسبشدةقاوماوإلتىالوقت

مبهعهتاخالعطاالمتممعالفكرعميقمبيوليتوسكلمن

اهغافيالمعارفاهذهتوجتولقدالعنوممنمخمالفةفروحعدةالى
تغاليمهفيقملىقدانهوهعءضوهاخطعماكانمفقدالوعناجمبةالرجل
كتاباتفيأنتجايغناuiمعالمحرىالمعليطرقمالمابواباوابحاثه
التالدرجةنفمىبلييحالانيمعتطعلماتاالاجخمنهاانتاج
المسعتمرهللتجديدافكواعمقفيريجانوسلبايمااوصل

سوماانرايافلقدلمعبمناحياةفيخثابكثيرةنتاوجدك

األولقطعىSafiواسقفبمااالجكندريةابنننشبالذىالتعاهم
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اسابعاالفحللبعلىاAالجز

ن1الووالمعلمبننايضاالحاصمغةهذههبتهكداوحرههاتخمعسةخا
فعندهاتحروجهعلىولنم5همكاليستوسصقفهوا

ارتدف3بعدلاليمأناجعنظراماماآلميرلتسسىليستبكةللبلباحاول
هذاثافدةاخووألسبابالقاهعيةالعنيفةخطاداتالسببكه

بالخعيسةستموتالتىبالليونةواتيمهباباضدعارمةنيردالمتقشغ

البابااتامانىاألمربهوصلبلضيضالالىالرسوليةوتقاليدها
ونعصاوامععقنههالكاهنبناألهيروتغاقمتاسابليغيقةطظنجص

وإختاروهعنيوانفصلواروماكنيمعمةصجحاعةهيعوتتوسحوق

اباباابأخدادبحدفيحاالتارييممعميمالذيناولفأحبحاسقغات
الرومانيةإكنيسةاىإلفقمممامهذامراراقدهثهم
اباباوابgrwمحأثعاربانعومىالبابامايJ4حتى

قائمااالنشقاقهذاوظلأPU325woعبونتينوس

ينياساثفيوهيبوليعرسبونتنيوسالبابامنكلتقابلانالى

ضالحاانيماويبدالمنفىفيعفالهح

نلقثيمةجممحلكىبونتينوساستغالشةسبتمبر38فى
اآلخرصهوتنازلهيبوليتوساتكمالهخليفةتختازانالرومافية

انتنممرتالتىالغيومتبددتالرومانيةخيسالواطعدتوموحغهخصبه

هيبوليتوسوماور5لماباباحعانعروسىوانتخبسمنهممافى
ولفابيانوسالباباامروقدتلياجزيرةفيصبومتنيوس

tCw250اذبجوبونتنيوسفدفنروماالىجسديهماباحضار

هيبوإللحوسابياLاالباباواتمقبرةأوسناقكلليممتوسالقديمى
حقفلوامضلمممفياقبيرتينابرةاآلخرقهودفن

اهحتفغيmاوm2ممعنةاغسطسrbiyانيوففسمدفغمماق

هالممحابببنيةوتعقمبمعقيدةبعدفيماسنرىاا
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المابعللغصلللرابعءلج

ثوليتوسهيالقطيسباستشمادنيسةالتغلباليوم

هيبوليتوسكتدببن

واجقنماiإالجداعديدةهيبوليتوسكنبماالتيالكتبانومع
نطلالاوريجانوسالمحرىثهالكتاباتواجقهاذىاالمصيرنفمى

بعغىبليناتوصولكناليونانيةكتاباتمنجداقليالعددةإالحاليا

والقبطيةالسريانيةالالئينيةالىمةخراخرىلغاتفيكماجاته

50األثيوبيةبيةمرأاو

غنمرةمننخكهالقىعةالمجصومانىالوالمعنمكقعبمااهموص
تدعىإقىواكتب

ثأمPHOUMMAألUهلهصطمNجمDألالئأ

كتالئالهرطقلتكلضفjال

الثانئإلكابانالمجموعةهذهمنظالءرلضاعوننتد
MUvoIDEميناهغواذاكمعمفمافقدعةالمجصهذهبقيهثماواتنالث

الرابعالقونfiبقباليونافميةمكقوبة1842شنةفيكم

ا51سنةفيبطباعحمامكممميللرقاماوعنامأ5غمر
Dنكرباقاهالتىللطبعةفيولكنريجانوسآفىبلىنسبما

هيبوليتوهإىإونطنيةريقؤاضحةعتطالمجصهذهنسبAcسنةفي

هوعأنهآخرينفصعلينفيكمامتمامقفييغكرالمجموعةهطلىمؤلفألق
كاتع1نالمؤكàوصالعألمتاريخفياكيناجوهرلكتاهبالكاتب
UASLWحظزاةزهيبمولعقوسهوتاكتاعينينه

بفالالمجموعةهذهمنوالثمالثالثانيللكتابانخماعلهت5أ99
hOlءاألسموبرجمكوهؤنانيةاليلىفلممصة11لتاريخخيصطعقجمارةاألول
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المعابعالفصلالرابعءلجر

منالثانىءواتجزالسحروعنالفلكحرفيتكلمالرابعالكناباها
هيتد0التامعالكتابإلىالخاهممىألكعابعلىيحتوىالمجموعةهنه

اطقةالصءأر7ومفندارافضاأنصحمحةالضيدةيعثعرحانلضلمبiحاول

تاريخرذصلنايعطيألن4همية91ضكنيةفييعتبرءالجزعذاانةولذلك
انايقدمالمجموعةهذهمنالعاثمرعابالوفيالةئوسيةطقاتالص
هذهنويحتلىءالصحيحةالعقيدةتعععمراثماليرديخباتاس

انباباانسيذالكاتباقبلىكاليستوسانباباموتبعدكعنتالمبموعة
بنبكعابعيايقوآهيبوليتوسكانعنعحاة22معنةضوصابكا

تاريغفياسنبيوموالكعبهقائمةفىنفسهتباليذكوهالمبالهذه
ءجيروموال32ةالكنيسة

MALEجيدعىآخركنابأهيبوليتوسكتب2

انفرتالمرطكلضدبسواهيعنونهأسابيوبر
ههرطقةالمؤلضويخكوأكحمم

Yالمقاععالكنابوهواالمسيحضد

هيدصشخعىالىهوبوالكتاب5كاحالييناومعلالذىللوحيمد
ممذاخحنصاتمبالويعطيفيوكيلوسالمحبوباألفيهيعوليتوس

خدبىسيالتيانميغيةفيهوشرحخامسلفحعكciللكعئب
سيأقىوقتىLوفيالمسمعخدهوومنتالمسيح

وكمانللعيدينتفسيريةكتبععةثقبلقدمسريةكبح

االسكئدريةمعلماتبعماالتىاناجازيةإلطزيقةنفستغسردـفييتبع
ننااعطىإذىإالوحيدهوهيعوليتوسانهنانذكرانبنايجدرilعل
لمالعيالتوارييملبعضخديدادانيالسلتفمعحيرالرابعكمابهفي

ديمسصزoءآلربعاiيوبمصولدالمسيبأنيظنصءآلبامنحديغكرها
eV
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لمسبعالفضكبعالزءعجز

فةهالموانهاكسطمىاالصواطورحغكهواآلربعنالثلنيةللمععنةفي
ابرمناeOيو

y2سنهحواليفيكثلالفضعسنكثاب5

للوظيعهكتبةبنالتمييزالمملىمنوليسوعليةآلمب6

50للوطأالمفيتنبمقفاصبيرهمملمألنcوالعممعبية

طقةالكلضدتعاليماوظلت7

دالعصضدكتاب8

يطةفصيمةاهميةذوالكمابوهذاالرسولىامتقليد9

الكعجمعةنظامننايصالكلتبألنالدسقوليةبعدالنانيةللدرجة

خفياجمنيممةإضارسياكدنتهالتىوالفرائغحللنظمعنميتثمللقحعمة
الكائعتعةللدرجاتالعمادالربانيءالعنصاالوقت

هيميلمتوسنهكئاباتمنبعضاإالليستناهاخللتىالكتبهذهبن

انجرىتياكامحددلنايخكروجووممنياألكثيرضاعولقدةجداالعميدة
الجقنكأكتابممدتماماضاعتألنيامحتوياقماصثمنعرفال

ممألهإنظرافالطعذأعقكتاباليونانخداتنوب

اسايبوحىكوهالذىطططمNمينارتةاطقةخمدصكنابهثم
وماجهذضهالذىالقيامةشوكتابهايكل5Cالا

DEملمكم61

اكعتععفطللتيالمقسىالكعأبقائمةسهييوليتوالىايضاينمعبتصا
أهكا45سنةقلCRIMURAIمورلتارت

Cأك
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السابحالحصكابعافءطلجز

يجولوتعمIAهيموليتوسليمت

المسماواللوجوسفكرةهببوليتوسفيمكبفا

يوستعنوسغيهسلكالذىإلطريقنفصفيسلكقدرومأمعلبمن
عننغاليمهفيوترتايانوسوشوهيبوسائيغاكيرابربنومعبىعنهعة
ألإشتابيةعقيدةعليجميعاممنكنرثعنذاتإالألمعنيغبمعوع

DINالكلمبنباتتمييزيكنفنماخهاذل

قدبمبلثيوفيلوسفعلكعاالمنطوقةلموالاللهفيللإلتننةأوالداخلية
فيمابليطاالشارةسبقتاللعتىالنظرياتكلماصئوعائخمنهفهنظرية

كانتالنوغومبظصرعمليةانعيموليتوهسقتويمباالوشسيخض
ثالثىئلخصانيمكننالحلصبعدةمرتقطعريةعإلة

األj3الىحلة100

لمذلكومعته15معويدااللهكانالخئيقعةوقبلهءيلبدمنمنذ
والحففةوالحفاالتغكيرمنقطيتجودنبماللهألنوحيداقطيكن

نظر1جمعاالوقتنفمعىفيولكنهوحيعااللهكانهقوالطاقة

انغكرألنجمعاكان10NOErOSإثانيوتسضدكعنبه
حعافداخعهفينieفيهكانلنلوجوساصحبعبارةاوالعقلأو
حقيقةفييكنلماتبداياتكلبدايةوقبلللبدليةفيوحمدالللهكان

ماطزكانورهـأفالكلعةاللوكوسابفكرأنبلىوحيدااألص
هاالنمسلنفيكالفكوالئهفيبذنساوشإاكانفقدJه

قبألايضتموجوخاللوغوسالوجودكلقبلموجودإنلهوبما

1P4لوخصعلتابعبنا1ننكرةjlنالب4درجةمنهاقينه
بمناكلاثبننكعفيهءوبنااالبنمناعظم

0V
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اافممببغللفصلللرابعءلجر

يكنلمماوقتيوجدوالللإلألزليةتماماممماويةأزليتهالوجودكل
بخالكعةبالاللهنتصحرايمخننyألن4فيهموجودنجيزاللوغوسر

بطرمقةفيعهممناكماكلنىاملىانعقلهوأللهفكوهوساللوشصألنعقل

لللوضسلمهرةولوجوداألولهفالمرحلةمنهإالسروكةأومفظبرةخيم

لللهاواللهكفكولللوغوسأىالكلطفيطكانلقىةللرحنةهى
ثم5ألمدث10NOLثعابهانظرمفكرا

النكميألالمرحلة3

هذهتننعذفيوبداالعالخلقللسابقعلمهفيى1رالمفكراللهبن

تالكلمةيقوموبكىالععلمةهبتبالقياملوكوس11بتكليفناكطة
نطقهاوذاتهمناللهاخرجهفلقدعاللهمعالخليقةبعحليةهاللوغو
بعداصحالهاكاهنافيكانالغىالداخليللفكرهشافانكهخارجا
ففىاللهخارجاصوفةععضظورةحقعفةالخليقةوقبلنبثاالعمنية

صبحlعتارجاواضرجهلللوعكوساللهنطةتعندمااواالنبثاقعفية
الفكروهذاعنهخاريخاداخلهjواللهفيكلحاكانالذىالغكر

جوهركاخارجنهاوبمالللوشسهوك11اخارجاشاحعبعالذى
فطاللهإيدبانهعلىاللهنفسايضاوموبكرهينفصسهنفالله
للثمعأعصلنخابىجوالشاعالنيرمنخارج11لبنهرفمووبذاتذاته

الخفيقهقبلماوقعتفيساللوفيداكلهفييملدكلنالذىدالفإر
اوكغعراوكصوتتاللوشساىالكلمةداخلةمناكرجاوبثققد

خنرنجةحقيقةفيهحخفياظرالذىاألفكراصبعوغدمذءكشعاع
لللوغوسيكنلاالنبثاقأاولللغظعمليةاىليةالهذهفقبلخه
اصبعالخروء3اوااالنثعطيمةبعدامااللهداخلفيفكراإأل

بعدçlبعدوفيعاءلوجهاوجيراهاهامهاواللهرجاصتلللوكو

ثههب
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للسايعالفحبريلرابحلعؤ

حمةأضع11منخلعرعلللهفقطلعسوطعومعاخظوراصلرتالخليقة

أجلماصتىوسيللوشعطيئهمللتىالخليقةفبعدرلخحق
ىlالكلمهيقرمكهخارجااخرباوخارجاتإاالفظهواحعماآ

تIlرةتنفيذضىيعملهفصوالقيادةالعنايةهو4رخ3بحعراللوكوت

إصحععاالطريقالىمدممويرالبثمريقودالذىايغعاهوالله
ميةكتبخاتهلنظرللمديمالعمدفيءألنبياةءلالباظصللذىايضاوس
ممE8310مكNOطماكثمأل

ألهـمالHAUTIN1075267NAUTIONأل457

اللوغوسفيمامترامىكانالتهـهلمرحلة1هàههييولعتوسوشح

حاركعىثاللةيئجميهحلةصءاآلباوبعضءاألنبيالبعضالكلمةأو
انظزجسدبعوناننوكرحاىحألخهع
عه10ثعهةمسهء

i4لمال4دح

كلضهاللهيأصغدهااللوكوتطيرفيللثالثةالمرحلةوتبدا

وعدثوحقيقيةكاملةضاركةحياتمالبثعريشارلىبأناللوجوس
دجسلوعوممىويصبعخيتجسدآلبامرسصخواIuبنايطيح
فهاللوغوسرىةأعطكماوألهلع

سىاللوفيحخأجسداصارمةإإةالجسعدفيالكمةأوكجسد

كاطعاوالدنملءعجينتناالنفسومنتممامابأجممادناشبيهجسدق
خاخععاكاناtاالبشريةطبيعتنانفسمنكانةاوغوسإاثالبن8قمحى

ويعكةويحزنويتألمويعفثعقيجوعكلناتذناطبيعلقوانن
فهانتصىأتعلىالموتفعيلاقaوألموتحتىلمانهلج6ويفرح

عتانئوجعطبيالمسعيعيمموعفغىبقياخهالموتهذاكااألهرتنيت

cyf
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للسابعالفصلللرابعءلجز

لللوكوسبهاتحدآلذىاالنسانثمبماللوكوسهااللصلكائنةيوجد
كممة1aمثعهثهانظرحيسشنصالفي

هيعوليتكلهىيلخصاعالهذخرناهااشيالثعثالمرلطهذهفي
فثزءالبدؤكانتنوجيعسبأقيؤفإنهاللوجوسرلنخنيفموهه

aiLjeLاflجاخاالكمةاهالفكوهذااللهاخرجاونطةوضعمافيهمن
فحسبله11منليسوالمعروفوالمنظير4هtمالموجودطمةالر6Lعنه

الكلمةهذااصبعولقدايضاتإلخحقمندمعروفاخضوراهل
اجعملبسغعطحمسيةبطريقةوهنصساوهعروفامفظوراجوسالل

هنساتوصار

تعسلليبمجمانالنظريةهبمالرومانيالالفوتىاربرولقد
فيمابالتفصيللئعرحاممنتعرشالتنىMODALISMعطعإسيمألموك

لعسواللقدسوانربربمواالبناآلببأنتاعتقالجماعةهؤفإنبعد

أللهفنفسهاللةاظكلفيماطزقاوهيئاتثحثبلنيماثةهم
كاللهظصضقتةالقدسالووحاللهنفسههباالبناللهنفسههياآلب
التجعععدايامiالمسيحيعموعقviبنكاللهظمرثمءاآلبامايIفياآلب

تأسيصاياموالخمسعنيوملقئسالروحكاللهظكلواخيرا
بنالبتةتميزالالتىالنظريةهذههيبوليتومسيمدمولكىالكنيمسة

لبنابتافيقابهذهبأنتنادىإلتى3القعمىوالروحواالبنآلب1
3JJتثعرحلكىالشخصلنغساعطيتقدءاممه1الهي4قدمأح
لتميعزةعيىسعمدفقدالشخعىنخسبياهرهواحلاوهيناتنعث

اوفيياوجدمرحلةاوهيئةعناوحالةعنتعبرالوانمااألقانيمبين
حقمقةلتثألئةاألقانيمهذهانبلالشخصنغسبمامراولبسما
ءهؤإلفانألقععىالروحههاالبنوالالبنهوليساآلمبوأنبية
اآلبيللهباظصخرقاوهيئاتثعثوليسوااقانيمثة

ovin
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للسلبيمللفصلالريبعلجؤش

كاولضدماالصرابعينعلكانهيبوليتوسانفيهشظلىL1هو

فان5خحسالروحاقنوموصاالبناقنومصاآلبأقنوميميزان
ئغطةلجاواشدأةإقنوماليعسواولكنممواحدجوعمائمتةاءهؤال
هالتوكيفىاخإكلمحقاخاتانةفمعصدسcilsوابنأباقانيم
ديبعانيستفحلمانهإألتيماألتةالثبنالتمييزعلوالشدتد
الخطيرةاالنزالتقحدراتعنقدصه

ءالخأطىالموداليسمضموممعيتعأرضكاننلوكوسعفهومهفإن
زيفرتيرسالبابامنىخعوممعايضايتعارضكانافكما

نافيينالنقعكممعمكانيستوسالباثم
فيهوقعتذىإألولالخطأالانتعليدىالبعميطااليمانطنيدامعان
هاملوشسشخحقالتصهراالنموبعفيهاغقادهسهيبولعت

وهذا4لإةكعقلالمنهخمكراللوغوساألبادفيلناقدبمفهو
إالبنوهذااللهابناللهخارجاصواقعيةحقيقةللىينقيرالغكر

حممارعندماةجسدايأخذعنحماوحسيةواقحيةكثريفويقةايضايتصير

يعترفلمجحامممةبحقيقةيعترفالرومانىالمطمانغمعاانسا
يعترفاتإالاللوغوسهذاازنيةوهىالمدلفعلىءالىثابعضبا

انظرؤخفسهالالهوتفيالقغييراووالتطورالنصمنوعةبوجود
Il1071NO

مبحبأنتعليمههوهييوليتوسارتكبهالذىدلثانىوالحطأ

عطيةوليستللخليقةاللهكخلقحرةعطيةهوانبثاقهأوحعاللوش

خأرجاساللوإللهبثقفخحعاحنيامهرباوخرالعضويةححنجة

ضعريااووالراصحقمياعمالكانألئهاابمذايحملمفإفهعنه
حرعملفصحريتهظويقعنليعاالابيبمااللقاملقدفيوضيريا

بليأيجطلانإللةادالو55تالكععاذللحةابحدذهبفي
كابهانظرسلللنصالكلمةخالوخالىذتألالستفا
همموو73310
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المحايعةابيمرصفي

الظوههبليماءالقارىنظزلفتيجبلخؤىفغطةوقوجد

لينامرهعميةصحيحةبطريقةيدعلملللرجوسبأنيعتقديموليتمه
دعجوذمعصرلللوجومىجوبأنيؤمنهنaامتجسدبعدإاللله
داتموجوSلسواللهضص6حطاللة

وحقيقيةرسميةبصغةيحطلماالبئلغببأنيعتقدانl4األرلمفذ
االنبثاقعطيةانصحيعللعغراتالميددصبعدىالتجععلىبمدإال
ثيةàyوعمليةتعداللهصاللوجوسخووجعمنيةاو

عقعةانإألاآلبمةخروجهبعدأبنايدسانمكنيفاللوجوس

مريمءللعفراولدشانبعدإالكاطةةyوعمليةتكنلمهذهللوالدة
لبناالنوجوساصبعللعطيةبمذهمعروفةةسLحنقعرةبطريقة
هNJTUANOLأل224226241اققرطه

فحذكعااللجوحابغويةينكأنيمريدالالرومانىوالمعلم
لللوجهعىانهوقصدهجلكانصلطمعIXائبنويس

يتظالتجسدبعداالوخظيرةصحيحهومخةبابغايدعلم
5مححمأول2114259

فيهسقطالذىالخفأمفىوهبللصومامحلبميتطعوليم
قكسإبقيهانزلقفقدسبقوإذينإوالمعفيئالمدافعينمنالكثيهعن

يبونينوسبنهههـالانتابعالةلضحدر

ليساآلبانليثبتفلكىالمواداليسبمةماخعدكاخàjتصرف
هولملولحدانلهوآنالقدمعىالروحهوليساألخيرهذلواناآلبنض

مبالرضخىإشخالواحدخميزةالنألقانيمةوان6أقانيحمثالثة
للقائالتميزهذةعلىيعرهنفلكىواحدوجوهرواحدةوحدةانمن

فقطليساللوجوسانمعناهمايقولانللىاضطرألقانيمةةالثبئ
أفعميحىبخلمكرتاريغم1
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سابعالفعلبح11للءجز

ومابWإالصوعتهوماU9خهاقلولكغهاآلبكأهتميزاقنوما

فىممسلبمايوثaij6LSlbqb0iCiIliاألنورانحذشإالهو
غدمايقولوهل11NOELااظراآلبصفيخمفصالمالئوت

عنخارجاتبمآخرظمرهكذااالنبثاقعمليةلثعرحيتعرض
بلبلهانيوجتنهاقصلآخر1Jاقوطندماونكنهءللله

ينضموهناولخورانظراألنوارنيرإاليوجدالكمباله
كححعلىانظإؤترتليانوسبلىكيرهءئهيبوليتوس

ءPك58

بعقيدةصالحتتعاليمهفيامرينلوسمعثمهايضمااتبعوضد
جسداذأخقدالمسيحبأنيعلبمضمواهحمحكم1صا

القأالحجينةنفسومناجممداخجسادLءرانلعمريممنحقيقيا
طبيعتغاصتخعالفطبيعةصالمسيحكانفلوانانكلهنياصنع
شمختلفةسأصةيعةمنوهو4خطواتهنتبعانلنايمكنبدكيف

بكلتجربقدوهواخرىطبيعةمنيكونانيمكنوكيفطبيعتتا

يخلصنالخىءجاالذىاالنمسانااللهفصانخطيةإالالبثمرئجرب

صقيقىجمسدفيUلقدجايلحةIلءجالللهمعويجثدعموكت
راجعكلهاالنسانميخلاناستطاحاوهكأل4سOSه
هحبةإعلنهبللحالالىاالبنمجيءانم343310

تنهاحباهألGلالمالمجديدةوبطريقةفمالمالجديدةالله
لهتكهبببهيؤمامنحليملكاللكيالوحيدابنهبذلحتىهالم11

5لميوحناcاألبدثالحياة
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يولينوسهوتععيمحياللدراسةعجJالمرعقق

Vandeفقn2Volpèresamfionور7ممنمأ

نعاحمفىأصكأمعمطثقصPألمثصال

بخصوهىاالهمبةغايةفيمراجععلىيحتوىالنهwlبIAراجع
الموخنوعهذا

IA2لهقالهفهممثألهع

ثعصطفميهامقةفمسصصم
دممم1935هه

ReligSeinece4بسعلمممحعغ

عقحأاه

1854LondonASfilsAndBppdytusمكمخمعا
inBmeofمدمعاثهحقمusمفtمهصيطع

1953idonLoiكعامثعهutye

poنفtbeologieladansDieude7مألمأصكللهعأ

طمكمهـأل109أل

مهلصعحلطلققمق1961

9ولحهللدمفهعكاهممع

ءعم5قمالعثكهألهغنمقة

16حاألمعيةغليةفىنيهالموجودةوالمرلجعالكابهذاراجع
171

مهابأعحمهةهملمهمة
مالمممعةغهـةهالممكغممععكلكقعلكح

حعططمثهمممه

lفىقأالممم

80582حةصفمنراجع
ءنفسههمعوليتوسكابلثراجع21
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لىتجاجمنم

هـكهلؤفايالؤص

الروماتىالمعتمبهفصنثعرحانالمغمعابقةيلصغحاتفيحاولنال
التكاتت4تعاليعهبأنالقوليعنناالالممميإضمخصهيعولمتوس
ميبوليتوسبأتوخاصةdروكنيععةظباتعترفهالقىالعامةالعقيدة

علىحيامنيايةفياليمارجعtyتإةالكاثوليكيةالخنيممتشانغصله
كامتوالتىالمسيحبشخضالمختصةللتعاليممنعينةتضلتعالعمهان

رومانترلىانوقبلالؤمنمنانحقبةمالدوفيلمنطقة10إكفيخغنعرة

بنعايليتىالمسيحىالفكرتاريغفينالزمانمنقبةااهذةفترلىوانه
هولخررومانىمعلمتعاليمعلىلمرمحةنقوةننقىان

هيبوليتوسبررحدالىايضاهويشبهىاتاموفاتيانوس

على5ضماحرمايضاوكليمماالرومانيةالكغيسةانفصلظيممافإت
هيبولميتوسالمعلملىهذينظببفحملتالعتىاتللخانبالذكوجدير4ا

مالكنممىبالنخالممختصمعظمماكاناساقفتمماوبنونوفاتيانوس

ءهقائعية11ايأصببعضخعلقاكمانجداوالقليلبلوالحليال

كلنيبعولحهإلرومانيةالكنيصةفيكاهأنوفاتيانوسكه

جمآلثقنمماهاتفرهعمةقمزانفقدولخلداألسقفيةدرجةالىعحغغهبيصبو

58ة
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لنألللثاتللرابعءلجؤ

بعبارةاواسقغةئةهنطلبربهاكنيمسةعليتسيطيشIالتى

اسخفارمامتهعليهاليدوضععلىاسقفةثمةميداارغبماصع
عالولطعممUQ9436صمالافظإ

للبابإبئالحراعوبداترومامحنعمعمةاالنقممماتجدداهسذا
والأتيإعهنوفاتيانؤمعوبن25ءأشفأنصبالذىكيرنيليوس

بمثممكةيتعلقuألبينمماقامالذىالنزاعتفاصيلفينعخلاننريض
االضطيادوقتفيااليمانعنئاارتعالذينءاألعضاقبولعماهـقبول
والتئيسةالكنظامتممىالقأىMiاالمشاكلببعضئعفقuاكما
فيالبحتبذنفلنترلىراستعاموضوعصلنمرةةبفرتتصال

هىصاةبحثفامركزهوىاللىاالصؤاهداولنمسألاحالذهوضنوع
نممخعىقوبيمماتعتيعتهمىما1الكرستولوجيةنوفاتيانوسافكار

وعأيعالمصيح

الوقتفيروماJوعلمهيعوليقوسبعدنوفاتعانوعموءجادلع
اقبنىوكيدةوالموداليمنممالعوسوتيةقحاليمفيهانتثعمرتىلدت

DOMLEMDDOLEممط

يةنفيروماكزتللتيالتعاليمهذهيحارباننوفاتيانوسعليفحان
ولكنعديدةكمباكتبفقداوليالثالثالقهنبدايةالثانيللقرن
الثالؤثهـشكملبهالعقائديةالناحيةمنللكتعبهذهاشمر

DEثعرحللرومافىالمعلمحاولالنالهبههذاففيأ

هذافيايالذىولكنرباآلخاقنومكلوعحةالثالوثذعقي
ةهثممالإلهوتىهذافمكيفاوبناوللوجوسمفمومههوبالكب

القعسحوiوباباالبناآلبمكمةهيوماللتجسد

واالبناآلببئيميزانحاولهيبوليعبىسبانرايناانسبقلقد

المذاصهاخمعاراابسببأمزالهذلعلىبثتعدةوكدالقدسللووح

أهه
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امنتلالفصلبعil1ءلجؤ

اندوسوتيةانتعاراىعينهالسببولمذااليماأنرناالتاالثدن

نوفاتيانوساخعفرفقدالتبنأوعقيدةCاالنتحاليةأليعمموايود
علىصمابقعهكثرصشددئهإالتعاليمهفيننظاممفساتباحاله

حقانمساناةكاقالمسيحوانتالقدسوالروحواالبناألببورالتمييز
61رلضذحقاوإنيا

ميمالجئةاواالنتجاليةعقيدةيححفلكأ

هوليسالنوجوسبأنعلمفقدالدوسوتعةوعقيدةالتبنطوعقيدة
خذاآلبساكناقكانفالكلمةبحعايةكلقبلآلبتهعكانبلبا
Iوجودألنللزمناخضاعمااوتحعيدهايمكنالالقىالبعيدةألزمنة

خذأبااآلبيكينفالوإالللزهنسابقاآلبفىالنوغوساىالكلمة

موجودهوماواندلوجلىiكلقبلموجوداالبنانفمحاألبد

منهنبعأذىاالمنبعهواالبناحلهواآلبانyإوجدبقد
لهااآلبنألاللوجوس

فاآلبذلكضنىءوبنااألبصووجودهاصلهفيستمداالبناما

هواالبنفأصلاباأصبعوإالابالكوتبةبابلالبئسابق
تكيدوبكلايضاهومةلةاوواالبنخهولداوانبثقاقاآلب
منأثلهوالكلمةاواالبنوهذاالثانىاألقنوماوالدبنويدعىالله

ذاتهمنموجوداآلبنألiالثالوثفيالثائيةأندرجةيصكلبهالله

انظرومنبحهمصدرههوالذىاآلبمنفمنبثقاالبنLiونجذاته
معثطثألمهماببماث

هوبذاآلمبهوليسالمسيعاناالنتحالينلجعاعةمبتولكى

أقياعانفيللهيئةلىانتحقيةبافلهناكلمةجمنتدا
انتفلاوانسدنهيئةانتحلسهنغ91ببلنيعتقالمذهب3
هيثقهعدة

0AY
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ألئامنللفعملادنبعءلجز

ونادىY71التكوينسفرالىيرجعاآلبرغأخراقنوم
نادىالذىذابأنيعتقدفصهالسماتمنهلجراللهطق

صوبلاآلباللههوليمصهاجرادىنألدىفانحاهوهاجر
نوفاقيانوساراداوبىاآلبليسولكنهاللهايضاهوالذىالمسيح
الهذاهوللذىاالبنواللهاآلبانلهبينالتجيز

فيقأبعبارةاوواالبناآلببئالفرقالثباتمحاولتهوفي

الهئةاواالنتعاليةعقيدةوتحطيمواالبناآلببنزالتعبمحاولته
وخاححةءاآلبافيابعضسقهالتىءاألخطانثسفتسقطفص

هوذلكعلىالدنيناراآلبخميزصاالبنبأنعلمهن3اذ6يبونيتوس
الروتانكمأاآلبمناقلاألخيروهذااالبنمناعظماآلبان

حمDعممالثادثصكتابهانظرإلبنةمناقلالقدس

قدكان1ذالسيعمنرسالتهأخذالبراقليطوسبنأليقولفص
يكنلمفلوخهإعظميمالماألكيرهذافيكينلمسيعمنانمعنالمما
DEمكهألالكتابففسمرخهرسالقهعالمةu1لحاعظما

مقاومهعلىمنصباالشاغلوشاغلهاألعظمتيلنوسنوفهبمكان
نادتانقىاالنتحالمةهرطقةوخاصةعصرهقمرتااتتىصتاتالص

وليسواءامم1Lإالهمماالقدسوالروحواالبنواآلبواحداللهبأن
يعيزانابلىالوبكلالرومانيالمعلمحاومافقدالسمبببرلمذااقانيم
لتىقانيمالىهذهبنالتمييزمحاولتهوفيبعغىاصادورميه

الوحدةهأهيدصللشاروسصإبتعداللههىواحتوحدةتكين

االنتحالينءهؤأللنفانفسممناالنتحالبتحاشاهكانماوهو
لللهوهوولحدالهإاليوجدألتنادواnoMareمعه

العقيدةهبيتمسخممJالتاريغتجرمتعثدةبيناتظصائذىاآلب
فقدنوفامميانوسوامأثيةاتعثدخطهفيالسقوطمنالمروبارادوا

إالهبمماالقعممىوولواالبناآلببأنوعلبمةانجعاهدههاجم
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اثاماثفعلةالرلعليم

حاوفةعنحماولكقالجوهرفيمخعلفينممةئالنةولعسوااقانيمنمه
صخطروبئقعلالالمىتيةءاخطالرتكمبفقدالحقعدةهذهشرح
االنتحللينءثخطا

ووسطهاآلبقاعدتهمكصالثالوثيقصيرللروحانىبالمعلماوكأنى
يرتكزةالذىوالقاعدةاألصلهوفاآلبالقدسوقضهاالروحاالبن
حدايةكلقبل4ح5كانىالذاالبنمخرجمنهوالدىءالبناكلعليه
مناقلهووايفااوامرهوينفذلرادتهإالسملواللهحععخاوص
منومرسلمنهواقللبنايغاخاخعحفصللقدسالروحاطاآلب
EDك712718NTRانظزبأهرهروهأهياالبع

بميدايكنأاألقلمأاوآخرنزلقمنوبالمطعولم
الدوسوتيةطقةالصضددفاعهففىوخفيرآخرحمنحدرفياالنزالقاعن

هوالدىلللوجوسأىاللهابنوانتنتجسدضيقةبثباتهحاولتهو

ناألحإبعضغفياضطوقدLوشرحقيقيااخذخعالجسدلقدالله
اوانافيتعموابنإللهابنهينقاطعةبطريقةيميزاويفصنىانالى

النمععانiابنأمناللهابنيفحلبأنهءالقارىيثمعرفإناألقلعال

ويخلظوناالنسماقوابغاللهابنبننيميزالالغمينبنمدةانتقدفقد

5كانظريماالنسانبابناللهابن

بابناللهابنوحدةصيتكلمنوفاتيانوسانمنوبالرغم
اجسادنامئل4أيوأجسدةفعالاخذلوجوسlJI11ن4سانافي

الممسيموتعنيتكلماعندمافحئي5المسيروحشيقكاملàyفب
يتكلمنهلثإلءثماانظرالروحشيئاشايضايغال

بلهفصاالنسلنوابنانلهابنبينتمالذاالتادصبوضوح
حم2624611TRINEطر11صعاوإنسان

ءيمسوعلميلشحخصنوفاتيانقمعىراىاهكإل
ممعه
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نوفعيثعمىوقعيامعةaففايعtاق

ediLesEVoLمهقd1مقكعألمعكه

277253pcartdu

وميتمخمالفةتملفهدةفيكقبدععةيعطىالتللكتابهذاراجيم
للباحتدا

مالعوللل71A1AYفكرسابقاحى

ملل8385احىفكرساب

tyمجمهثأليهم

ماه

mdNovalianDalyBC5دطعحملكاه

كإصا19لثثث

كاولممللىtheologielasurEtumNovatienمهةعه
1925Parieمللألمة

CLaFavreE7ةععمعهمعةا

نماهكمحم3ألمألهكطأل

مة3همالأفالن55ن

183163106671949vc3

العظمهـاهلطحهلللهمدينةكنيسةسقملسدJiقو
البنفةؤبالنورمفشورلتباU11l1Ailاالولàللجر

الحتينيههقلغةدهممابكبب0rlgلمJيثموسنوفالهكلنتمعحظة
4ممةيننلر

A
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صععلىقى

برىفالحهبفيرصرل

هله

قمضريةفيواسعفراالسثنعريةحدرممةاوريجانوستركصعا

للكنيسةاشفامارالذىذهتاحدبعدهخماالمدرسةيدلرةتولي

تالميذاحدعàوعنحئذ5ووهيراكغصمىوهوالمضرعة

وهوالمدرسةهlAارة3Yبتعاليوالمتمسكينبهالمعجبنيجلشساو

المصريةشلكنيسمةاسقفاايضااختيراألخيرخاانعاىديوتيسيوس

8Yt0خماسنة

كانولقدجداغنيةوثنيةعاعلةفيوشبوسيونيسيولدلعد

وجدلموفةواالحقصيعحثالعلمحبابالعلمشغوفاحمبامنذ
االطالحطؤيقشالمقدسهالكتبفيعنهيبحثكانالذىنلحزهخا

لنظراكتاباقهفياألهرهذانفممحههوكرàإقدوالبحث

بئليممط3117

الكنيصهموتويبدها2هاسنةفيأسقفاديوتيسيوسرسم
قةبوفيتقريعااالمبراطوريةكلفيفيفقطمعرفيلعسالمسيحية

عليءضعواحوباننمععيموسماالصرلطواناذالممحصةتجلرب

DAti
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تامعالفصلافرابعءلجر

بحداالممكندريةالىà6ثوبالصبلىاألعممتناواضطرالكنيسة

فالريانوسراالمبراطيخكمءاثناوفيدسيوساالصراطورموت
مىالممنثتهوبحدسليبياالىالممرىاألسحفانفىكاك

وقسوتياشثراستطفيتقلالاخرىلتجربةالمحريةالبألظحتتحه

يخاةوبعدنانطاصءوبااألهنيةالحربوهىةالعمابقةالتجارب

ءئنا263ciسنةفيديونيسيوساألسقضماتوكفاحرعملوحعبرجماد
وسعىJبصببجلساتهحضيريستطعولمكيااشمجمعانعقاد
وصبرهجفدأحظمةالكبيراوالعظيمبديونيسيوساالسخندريةاسقف

اتتجاربفئ

بلمصرJ4أهراشبعلىفقطليسعظيحااألسقفههذاتأثيرص

إلذىاننزاعيخضإنحاولفلقد5البالخارجاليوشأثرهنفوذهامتد
علمافديايحنهرسالةنوفاتيانوممىللىوكتبوماكميمعحةيممزق3كا

طأمكةلدعدكهانظرالكنيمسةالىالرجوح

تتعرضكاشتالةىالمواضيعبعضلمعالجةعثيدةكنباثتباكما
وكاقءاعيدلمةصوكتابئةالطبيكتاباشكنبفلقدعصرهكنيسةال

بيانادىالقىءاألرابعضتححيحهوالكتابلىهذيرمنالغرض
ساوريجأنتماليمرفضالدتههنيبوسالمصرىاألسقف

للكتابفيالمذكروةالمواجمدبقبوليؤمنوكانوإلمجازيةستعاريةااله
التىينسنةفijابنقالعلرأللهءوبنامجازيةالحرفيةيطريقة

حرفياصتتحققوانمادب20Y6Yرؤالرفماسفرغاميت
األميمقفهذصباولغه5مكلماوشابيوسانصر
حوارالىاالخؤةودعانيعوساألسقفمقراليبنفسه

اشظرءبأخطائهإألسقفهذايقنعلكىايامنالثةدام
ام7دكدهـ8ساوهممابيب

هAبها
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قلسعللغصللبعللميلجفىء

دافعفيماوالنىروماباباسميهالىخمخمةرسامكلاربعكعفثم
شرحةارئوذحممياليسبأتكفتهبعضبمااتممهانتاألتيمةكه

وعقيدتبيمعهاديونعمميوسالبابارومااسقخهلزمملهاالسكندريةاسقفا

عقيدةهيعابحثناصلعباهوالمذىالالسئهدانسألاوالمعمحيحق

المستققىIرماذا6لوجيةالكوتثهتعاليهىوهااالسخندريةاهمععا
يصوع

ولقدريجانوسالتعاليمعاوقخمميخورامكميذاديونيصيوسكات
نمعليمهينتعاليمينكبيرافرقانجداللذلكعغليماتأثراتأثرب

اللوجوسبأنرعجانوساكهكمعلنادىالمصرىاألسقفافبئ5كاالمص

منخرجفاللوكوساآلبمندرجةاظاuونائواوثان41اهو
المناقشامةاحدفيبإتاشبعضواتيمهلمساوعيرناىاآلب

علةطقةالصرانحةمنماينمعتبمالتىالتعبيراتببعضدنلىتقدصةال
جوهرهايخعكفكليقةولكنهللهابنابالطبيعةيكنلمالمسيعبأنقرله

بالكرانمالكرمةبععةئممبيمةباآلباالبنعالهةكاناللهجوهراكا
األسقفمعامحانااألخبارهذوصلتوغدما5بصانعماوالسفينة

ديونيممعيوسالىللرومانئيونيصيوسàكاباكعئهرومافيسميه
والتنممبيدالتعبيراتفيمايرفضهةحاولكنارقيقةرسالةالمصرى
ألنالالهوتجوهرفيانقساماحلياتمافيتحاالوالقياسقملطالتى

نفسمنوهمافياألزضذمولمودؤاالبنالذاتختمسمغيرهوتلال

االحطراستعملىالذى3هالرهـمابئديوتيسيوسبنويقال5الجوهر
HOMOOكهوهونيقيةمجمعقىالعظيمالنصرلهكونسالذى
هذاامستعملمنأولبأنيظنونالبعضانكيرالجوهرنفمعىصاى

اوريجالوحاهواالصطال

مهمنعثبعهانكلألم45ت44معثاحىلولبانظو1

هطه
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القلسعالفصلللرلبعلبزة

تعاليمتأثيرنالحفنفسماالمصرىاألسقفهكتاباتالىنرجعععاوعن
زمنيوجداليقولفمواالبنازلعةينكرالولكنهعليهامريجانوس

لللوكوسمناآلبفيياحرممالحظةوالتوجداباانهفيهيكنلمها
نفسهمنوجودهيستمدلداالبنانعلىهللقوةمنالحكمةمن

قمنيربنهايضاازلىناالبنازلهاآلبانوبماءاآلبهنلجا

بإيمإألنروحاللهانوبمالمعائdئهرفالمسيعاللهانوب55نقر
انظزنغختاالبنندسأنفيليق4Yليوأروحاللهيقول
معغرلماليديونيسيوسويوجعقمكص2267
داثمافرحةلدتهيومكلوكنتصاناعندهكنت835لألمنال
لللوجوسباشتراكوجثتصنعتقدءاألشياكلانيثبتلكيقدلم
ءاألشعيأهدهكلقبلموجودو

قسأوريجاناذهمعأاتبعقاالسكندريةثممقفهانصفبالرغم
االبنازليةعلهدثممayنهإالةابعثعدة

ادبرلعبواالذينأالسكمدريةمحلمىبعضقشهنامأنناوبما
المعلبئننسماالفانناوصيهالمسيحىالفكزتاريغفيجعاهامأ

قديونيصيوساألسقفخلفاىالفهGNOSTEيثيوغونممتوس
مائقر2652rMسنةمنإاللمختدريةمدرسهبدأرة
5ه06

انظؤأبياريوممعاالمعلمبعدهادارتماتولىنم
27E7الذlوصعظئأنموالبالئوىيتصفكان

الصغيربعداوريجانوسمنءوجاءالصغراوريجانوسفقدمعممى
امكعاالسكندرىبطوسالمدرسةهذهعفتىلالمراف

لكغيمممةاختيراسقفاانالىفيالبميفحمعظعثطحمل

b5ا
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سمعالتالفصلللرابعيء

شهيدااألسقضهذاماتولقدمب350سنةحوالىفياالسكندرية
غيماشقريظايقرظهسويباسIالكنممىالمفرخانومعrسنةفى

ثممظيذكاثإنهإالطمم7هكم31هوعابيوستظر

وتحاليمىاالسكندهبطرساألسقفاانللىذلكرجعويكعاباثص
بضوصملتناالحلحسنولكنءالنقيغطرفيعياتاوريجاتوس

كمامألزرBEDEمممييهاليزنطىليوممطريقعئليمهتعا

فيطبيعتنبوجودعلمبطرسفانr5م1cسنةغصسىحجببهتطه

ومعجزاتماتمنوكيرهاءابالممتهذهفكهقاعالكتبفلقدتالممعيح
بالطبععهإللهكننفقدينساناحارالذىانلهكانانهفىتدا

يطححمانظياؤ5ايضاهنسانابالطبيعة
حمالطفى

ةكاهلبثمريةالطبيحةوجودطىحقيقعلىبطرساألسقفشددفلقد

هفيهايضاكاملةإاللحبماالطبيعةووجودالمسعحفي

تبنةالروحبوجودالغاصةأمريجانوسىاخكاركليارفض4نiك
قواحدةدمحهخلتتاألرواحبأنيؤمنكاناوريجانوسiaنبالجسد
ذلدهشرحناانسبقكماللبداية

04
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عيقفينيممعيوولتعيمكاحيالييدريبعجا

132124Pvol2eكيو

مةتعاليحتوىألنهمرلتهدةفكرهسبقافذىللكهذاانظر

هوالمثمىوفرنسلوىانجليزىومرلجعاألمميةغايةفيمراحع

eFeltoeLC2امعةعهمالمهمى

طهيماgdiح

هنكفهtreaandLettersص

1918LondonSPCK

ء3اعهمهينفهمحمالueoeutempesonح

1910paris

للهعممهofhasttàeهقفه

rDimلألثث

مءـمألحlمملا

4644PLodsMate7لمسابقافكرا
RadfordBL8عععهفه

المعبهولثقمحطاطلمفجملقمه

Astiandلعماهم

o
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رلى

قأعهلألقاب

ءاب2ببعضءاراالعقائدىالتارهخييلعوضفيرايناانسبتىلقد

مخمكفةاماكنوفيرالححمرعلىالءهلىفبموكيفصماومالكعيصة
ءالهؤجوابكلناماذاصحبعبارةIوcللسيعيصوعهبالشخصية
السيدالصئعليمختلفةأماكنوقلملتاريمنيجمرمقوالمضللقادة
Wt5خىc1االنعممأقلبنلنابئللناسيقوذهن

األوأللقرتئرةكنيصةاجوبةخماألولىالكنيصةلجويةبىايالقد
معغىلتعاليبمضناصءاثناiوثالث11القينكنيمسةجويةوىنناغtوا

القفونهغهفيتظصالتىوالجماعدتللمطوائعهيعغقوعقلفالمعليئ

معمملهموداليعحماالحمطالحأخكصرناألوليIيلثفئة
فضصهجمرمريعننمرحاوشرحناه

تأظصوأصشومتياليسمalالموغمدةاهىفمأ
عةاةلمخعالتعاليموخاحةلمصيخىالقكرممغتانتتبعضحما
هالمذلصبهنجداكبيرعثدرظنالحظالمصيحيمسوعلرببشخعع

ألمقطىبأخقىاابطريقةالجأبةLحاولولميئالحتوالمعلمننطوائفهJو

االجابةنى50االمسمبنأبغانأبنالناسيقوألمنمعيد

فيجه
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صللعععلالرلبعءلجز

نبيمناعظعبلنبماالنمسانيمعرحفيالبعضراىالسؤاالهذاعلى
بنعساناوماتهبنساناوكاننبياظلuiعلى5النبييرفيهدإوافقد

وطاعتةهبتقووصلالذىللنبييمموعفياألكرابعضtىIمر
بعضواعتقدبالتبنىللهابنافأصبحتالالههدرجةيليللهطةال

وفيةبثمربأتللناسشبهوقدءالسمامنءجاقدالمسيعانرخ2
بإناآلخرابعشاوظنخياالإالإلمععيعجسديكنلمNiمرححمم
خاولقدةواتوحعةألتتقممعيمهيحنوالعظيمسعامواحدالله

الوحدمملىاوالوحدويةجعاعةتدالتيالجملعكةالتعليمبمذا
لليمودمغالجماعةهفهءاعضاوكاقONARأ

واحدالقهفإنلنلهقجزفةاوممعيبمعدبمهمماوثانالمعمميحبين

بعضتجزفتهوعدبماللهوححةالعقيدةهذهفيثتعنرlو

تدعىطائفةورلثتللجعاعةهذفتمخغمتالعادةوبعخبىالمعذفي
للطزبعةـتعفيلداليممسمالمومهوكاورالمودإليممحم

ثعنكالاوطريقعةاوهيئةأنتحالىاومعينةبطريقةرااظإئةالاو

الطانعةبذةعيدةثمرحفيتدظانوقبلالناممىامامرللظ
بنايحسنئيلبستيحريةفيالسيدسؤلألعلىاجلبواثلريقةويأية
اهقابعغغعلنىاوالفنتان

بماقومتتفئنثععرةلللهوحدينيةبشمبةالغلعةالتعاليمكانت
الثاقيللقونفيللحرجماتةهذهبعوعموجمانلمعسيحيةايةمواليLLيألو
هللعييمررتهثقلحؤجملىخممألمعلمينمبةاليإسدعهاءشةلليحو

اييمفأللىمأدفيالمذهعباتهذأئعكمرثمNOلحهه
تبشنةبنقدابVإ91ةكزفيريعومعىباال

نتبلعهبعضقونشاتعاليمبفضكالرومانىعالمجيتفيتأحعلضالجذوره
المممبيجيللفكلخلـهrAUPإكل

جمة
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هلمصرللفصلللرابعءشجؤ

كنممإطوبراكسياسوكليحفعمىايمونوسمعنى

هذهلنعئرايقيرفj1ببعضممذهبولتدعطمحطم
الىحوترمكياتوسالشميراألفريقىالمعلممعاوتقابللىتعهليم11
5oاالفقحالينجماعهفيوابهزهاشخصيةثعصاانعلي522ا

ولدالذىمحكدوسسابلعالكاكههوعيعكح

للمعلممعاصراكانفقد261سنةفىوهاتنانىالقوننمامةق
فيعلمالجنمسيةميبيوكاقتAc4o2ريجانومعىاالمصرى

باههـواسعةروما

الوحدانيقجماعةوتعالعمربالفشابليوستأنرولق
I5كالهبداونقداللهبوحدةوالمختصة

وكيرصعببماغيحةالواحداللهفيلوثالعضيدةانالجماعةءلمضبدا

انااويقسمانيمكنالالغىالواحداللهانيعنوكيفاممتولة
هذهبنالوقتنفعىفيالقحسح5Aلاووابحاأبايكونأن1يجز

الوثنينغنىالفمموصعبةداليصمنكليارففموفوضةخانتالفكرة

مسابليوسوجدثلنياوللرئنيناواللليمودالعقيدةهذهولتسيل

جذاباطععاآلنiحتىومازللهعصرهفيللكفيرينىاشقدبسيطانمرحا

سسبليلىالكأهننظريةممكلخصاصظالالهوتينلبعض
مىاLف

االلمهننWاكانبدايةكلبدايةقيل

والاختدفوألدرجاتوالقتئعالمححنغةطنقةوحدة
األبدينوالضمتالراخةكانورحيدةولحدةوحدةأنهاهـفيهتعت

كمفمعقالهالمألفظو

مفقةمألام

oNi
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للحدموللفصلالرلبجء

والمجيعةالخالوالقواتبالطاقاتءملىفوالراحةصالهانهومع

الحركهعلىقحعرانهوبما5وقطعالصضاالكالمعليدزريرايغعاوهو
فمهاواالوشسنسميهانفيمكنوالذكاوالكمالتأكرملوالص

والحراتعملوهحعرالكومصدرياةاامصدرالئهاللزكوس

االلىالكافنأألوالحلةالملى4ههـومذه

امألعبااإللهواتصالااللمخلقبعدفتبداالئانيةالمرحلةاما
بمكناللمتىاالاليةللوحدةصالجديدةنظريتهيعرضوهناالمخلوق

قسبمئهاوقتمجزاان

صخرجيهماوكلالعالمخلقالذىاألزليلللهبأنيؤصفص
اآلباللهحبص1خلقهوكدماالعالملمذابخلقهراحتهوشحعصه
ايضاوهوولحددووحدةواحدوسخصادواجوهروهوامقالض

شعبهوقادءلبياواوحىلموسىقناموساعطيالذىمواآلببخنهاى

وقتبلهالخليقةءبدمنذالشخصنفسبفنفموودامةمعمموقطع
للخلععةبعدالثانيةالمرحلةتبدأللتجسعمليةفيوهناالتجس

ونفممالجوهرضسيآلمباللهإألصحاصارةبااوالنفهاللهفإن
الفاصرىيصوعاالنسانفيتجسدالذىهوالنعمخص

بالمشسهجوطLلاواالبنليسالناصرىيسوعفيجعمحدفالألى
واصبعاالبنشخميةانتحلللذىهونفسهاآلبلجاءاآلبافئمهالذى
للشخصضفسىiجسدلتففععهآلبIاخدللتجعسدلحظةففىاالفي
واوحىللناصسأعطىوالذىبعدهالنخليقةءأثنافييعمملكنالذى
وغعصاءانجناوضارجسدااخذالدىهوهوسعبهوقادءلالنبيا
اىابناتاصبعاإلنشمانهيئةللعئةهذهفيماروالجعححداهإخد

اشعخعنمااالبناآلياللةظكوهكذالبغاهلصباباكاناقكطللنعخص

هقيه0
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هلعثراالفصلابحالجلى

وصلعبلمقاالذىاصاهوالعنخصعذاواحدهراوجلىواحدأ
المجئعةاواالنتحاليةغيىرح2اسمابسالياخميفوهنةوهأت
اآلبفإنايالتم3ابنينيؤنينiاىMطهكلئbSو
لةاذىنفصهوهوالقحيمالعيدفترةفيملكانالذىهو

عهوعتألءالفدابعمليةوقاماالبنهيئةأخذأواالبننمخصية
وقاموملت

علىنقحسالزوحبحلولةالخليقةبعدالثالثةالمرحلةوتبدا
يوالتعميذعلىحالىالحتفالروحللكنيسةوقيادتهذيلتحمي

نفسضاهوحياتممسويقالمؤمحنيرشدواتذىللخمممين
والذى5العيودويعطيمابالقديمألعمدLيعملكانالذىالشخص

ويقودلمؤغفىتيقدسالذىنفسههوكابنةوالمصعالءداالبعمنيةقاه
انتحألاؤاالبهينةفيظمراآلبفالله50قدسحكردهاويرثيلكنيسة

هيئةاآلبأخذالتجمسدوفيالتجمسدالىالخليقةءبدمنألبصعكئ
iهؤالمذىألباخذالقحسالربرحوبحلولوفلدبممصالحفعملنبال
مومرشخحسافعملالقدسالروحهينةاالبغ

ئالثةوابقابميليىواحدئععخصبوجوديقمنفعسابليوس
طابالىإلىرجعافكارهيؤيدإكىالزصهنحخباتثحضفي

قولطفييرىفموالمحافطفىوكقإضتةالصمعظمبديهرجعكماالمقحس

لموانتنفتعثسواىبلهالآخوليعمىالرباناءاثممعيا
اللهعندكانعةوالالكلمةكانءللبدفيههاشتعرفثي
بم1105يوواحدواآلبانا10ا4االكلمةوكان

ءاء1يوفيواألنجاآلبفيأثه5صدقونى

االنتحانيةمدهبانلدرجةجداعظيمانجاحاابليوسالفيلقح

نىساعدوماسابليوسعبلىنسبةبالسابلينيةايضاlيدملجئةأو

http://www.ebnmaryam.com



فلعالئنرللفصلهللرابعءلجز

أيضافىلجهإلمههغغةاألوساطفيفقطليسوانتتمعارهاالتعاليمهذهنجأح

ةوابإحمادهاالتعاليبمدبساطةهووالحامةالبسحيطةسلطاأله
8ينلكثرتهظالتعاليمهذهينلجاالغلسفيةتاتحايواللتعقيدات

قعاليمبائماواعمدتماالكميسةغلدةمنبلءالبسطامنفقطليس

اللحظاتمنلحضةايةفيينكزلبمزكممابليوسفوارثودكعميةسمذ
هذلنانقدسانروحالهوتاالبنالهوتاواآلبالهوت

11ويتجزانيمئنالللدىإلمهاللهوحدانيمةعليحاففللتحليبم
واالبناآلبهيقنوماألقانيمبمممعاةمعمابليوسارادقةيتقسبم
لمايتعرخىالتأوالتجزئةالتقسيمعمليةيتجنباناتقحسىوللروح

بوجوديعنبمانJوبد50للثالوثفياقانيمثثةبوجودالمقممسكإن
الجوالموحداوحيداولفد1114ilبأنعلمالثالوثفياقانيمثحة
للبثعرهنغمممهالعحنمختلفةطرقثالثلستخدبماواستعملاوانتحل
استعملماالمخىللطوقفيبلوذاتاللهجوهقنبلىاليوجدفانتنوع

للليعيالكاهنبممفىفبجسعيهطريقماللبثعرشذفممعهيخهرالكى
ءالطرىخلثبلاألقانيمأمثلثإللهفإن

كاملةمحاقظةالمافظةبلىللتعاليمبمذهفيطمعمابلعوسكان
ومأاخرىناحيةمنمعميعاالهوتوعلىناحيةمناللهحدةcع

فإناألولعهالحصيرميصةمناوتقامعىتعانيكانتالتيالمشطة

للذىإألمرباالالمممميحصعاواةبسممولةيقبلوالملمتتعرينداليص
هبئحاولسأبليوسولكناالكمةتعدمصدرهاوننيةعقيدةلممبدة

القديماالعهـدويلهويعتوبواسحقابراهيمبلهبأنلمممعنانالتحاليم
الكنيعسةئدعىكمارخ2اقنومااولخرشخضاوليمصفسههو

نفمعثايضاهوالقعسوالروحيمععوعفيظصالذىهيالممميحية
نجفددالكنيممنقيادةانرىوبيئةلخرىبطريقةظصقدللشخص

غوينلمىليظصلكىالثثاللطريهذهاممتعملاولنتحلاالت
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هلمثرالفصلالرلبعءنجز

باالنتحفلينالمذهبهذااتباحعàفقدوليذاسعمم
MODALEمأكع

رقدوالعمملنتعليموبسيطالباجيبدوالمذمبعذاانومع
ايضاكفعسلىمنصبازللومااألولهنالخرفينكعنبهالننوت

وقادتماالكنعيمسةءباصكثيرت1vنإالحاخرتالعصرفينللكنيرش

iفيماراواألنممبرفضطوحكعواإنوهاودالتعاليمهدهتخطواوكرد
أيضاكاصةمالثمعاةنمالفدائىوعطهاالبنمننعخصمةحمعاة
وجودأىلثالوثبوجوديؤمنالسابليوسألناالثاتوتوجود

اللهانمنيقبلدالوااللهفيقحمjcوابن3بالثالئةاألفانيم
وفاقدسءرووابنكابمخمالفةطرتبثهظصقدالواحد

النالثفيالنالنهباألدوآرمقتلللهبأنعلمسابليوساتوهوأخرمري
تدسوكروحكابنكأبالزمنمنإلحتبات

وابن7باألقانيممثلثاللهبأنفتعلمالمسيحيةالقفيعماما
J5اآلباللههعاويععلونبدايةكلفيكلمبمصجودونقدعىوح

فيإلكميمسةيقوثكانالذىالقدسوالروحئالقانألنوجوس
ثالنةفاللهةالجديدالعصفيايضايغودهاالقديملعمدLفيبمرنئيل
بأنبلعوسLاعتقدحاعكسعلىللتعبيرطرقصالثةوليممرأقانيم
اللهبتامماشتلتعبيىءاسمانةطثالثةإالهىمااألقانيما

هللثالثالمراحلهذهخعلق

بلالقولمسبتىكعاعظيمانجاحاالقتسابليوسحماليمبن
المذهبانلدرجةماريفيانفسمممعاقغةاأليلىكرتاتعإليمهين
كاليسوسالعاباولكن5رسميامذهبايياتقرحمبحىالحتنyا

IكمCAYYYYIواتباعهسابليوسضدحرماناصمدر
منمطهفيتواستصultهرببدروماiظكنسابليوسنأنالبعضيظق

هطي
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الحالثموللغصذللرلبعمجز

عليهسميهرومافيبقاعهوانبرعايتايقوبمكانالتىالكعيمسةفيملهوع
اآلخوايعغىإأنعليافياتعاليمهونشرالثعتىاممىبخJLاالت
كبرمحداوجدحيثمحرللىحرمانهبعدذهببأشابليوسيعتقد

مممرعةننتفرتالليبىالالهوتىهغاتعلعمابنمويقاليهنلكاتباعهمن
شالوعظانلدرجةةاوريجانوسموتبعدوخاصمةمعرقعظيض

المصرىاألسقفانعلىجدانادرااصبحاللهابنوصالمسيع

الالهوقهايضأوكذكللتعاليمهذهضدءنعععوابحطةقامسيونيسمع
ضدهااكتعواالغرهبوفيقالثمفيكبرروصدهيبولعتوسالرومانى

وفهعليمةبعرعةلنتمعرفىاالنتحاليةمذبفإنذكمنوبانرنجم
كميرخاقى

Iمثهدحااللنظarمثطيكعحعملث
t0ءلفظركغقاs
اواللهيثتداثمتحقيةبكبةغلعصصأهكلمهنشجعاندحاولنالقاكا

هحقيةالف1كلمهةضلنولقغارهظملIلى

ة99
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يللتعïمثمبمنالمراجى

ألمثممعغهعمعولع

الغألمهكلمظم1179
3سAdvlienه

4140PLo4فكرملبقا
edeثهحهفعمعممةه

الاك

مlemehritdogleunedففم

earL

7مهحعلممم6ofهح10081pp3eVolا
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كالضرابفصلى

اطوفيلعىا
DEPAULةعه

إالنقحاليهelوMONللؤحداتيةأتعالبيمكائت
مريةوجعتولقدللثعرقوفيلننربفيمنتثمنرةMODل

لليعودهغكعربنانàةالممميحيعةديةلليصاإلوسعاطفيخصية

فيمامعتقدلتمعوانصجاماتوافقاللتعاليبمهذهفيوجعواالمتتمريئ
usNoverنوتوسمنإناقانيمبىوعثمهتسيمهاللهدسبويختص
ألثالثبماالقيبنبدايةوفيللثانىللقرننيايةفيالذبوخدانيةنادى

الكافهرئممموعليDDهاالنتحاليننجمأعةتظص
50المسابقللغحلفيàllبلىاثمرناانسبقأكماسابليوساللععى

األوساطفيوملحوظاعظيمانجلحاالقعاليمهملىقتهلىودقد
للعامانينبعضبقليسلنشمرتاانلدرجةالمممميحيةلليمودية
وفيالوبفياألبعماقفةبعضعليليضاةشطرتبلفقوالكنة
ضحاياهاأمةحIوللسميععاطأبولمعىاألسقفئرىوفيالننق

محنكاابدإرباااالماكرااماصوسياسيامفوهاخظيبابولعكلن
اوبفمبهلملفةاملكةفيعلببمايحمسدمرموقامركرااحعنئفقدوفذلد
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رعالحالىالغعلللراببءلجز

ijبةBIEويحتعل5لليهودصافتانياصويظن

الذىالسميسعاطيبولسافكاربعضأجزمبولوتعرفكلمتاتايضت
انغصالمابلىتمدفكانتانماوبماءللدولةمرحوقاقححاؤيشغلكان
فقدالسبباولتفعالةسياسيةداةبولسفيراتفقدروماص

انطاكيااسقفيةكرمعيبىللوصولبولسوسلطانيابمغوذهاصعامحت

نفسنمجبولساألنطاكىاألسقفانايضايظنY7سنةفى
وكان5ءالعداالرومانخاصبةوهوزينبالملكةرسقهالذىالمنمج

هنaبذالوقتنفممىفينيةومحينيةبسلطةيتمتعاآلنصاكىاألسقف
األميرعلىاالسرأفمممةيعارماألسقفيةبلهوصولهبعدحتىظل
5الدولةقاجبايةوالماليةا

قطيمهماهى

بولسانحرافبأقيعرفناالكنبمىالمفرخاسابيوسبن
تتفقالتعاليعلماتبلىاسقفانصبانبعدLYحظصالسعيساطى

درلمصااوممح2277FOCSاسابيوسالكعيمعةوقعاليم
ولكنفنيلةاألنطاكىاألسقفقعاليمفطىحتوىتافقيقيالتارمخب
يوستفيانوسخرواالمبرةالبيزنطىبولسمنكالفإنانحلحمعن

11çjحواراةمنالشفربئببعضلنااحتفظواقدالنمماسوبطرس

األخيىهذاانبذطكONمالكيينهنالوبنبينهدار

هرضتههىفمااألسقفهرطقةواعلنانهثئهالذىمو

منتثمرةاالنتحالعةوالوحدانيةالتعاليمكانتاالشارةسإختاكما
األوساطفيtfوتترتعموكانتالتحاليمهذهانوبماالوقتذلدفي

ثهممعقهـمكلهثمأللابأفظأ

11AYصلاكبىءالجرربممتمبركابا
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خثمرمىللحالغصلللرلبعنجز

كانالذىالسميساظىلسيوثمعخصفيتوجفإنااظمميحيةاليمودية
ممظفظبرفتالتيزينبالملكةوفيماهرافالحاالتعاليمبمذهمشثرا
واضحةبطريتةضيعقهتحديدالصعبدمنخصبةتربةاليصدنى

التهانحججهىتعالعمهنطكماصالتىالوثائقمعظمألنصحيحه
مضانطاجميةاسقفابأنقيختملءافكارهفيهعهيتفقوالمالذينقدمهأ

نعميؤانننايمليماقنلىةهفاوفيواحدأقنومأىواحدألنهبأنيعن
ولقداقنومنوليساصفقينعنجمارةوهماجكمةوبةلوجوسال

تتصميةويمناألزلمنذخهلنبثقاوإللهمناالوغومىخرج
وبتداغنومنوليمساصفيفىعنجمارةوهماحكمةواةالإلجوس

لللوغوحهبلهتثدلللهعنامماقنوماوليسضميةكيرقوةاو
يعاالقكانذىايضاوهوويرسدهمءاألنبيافييعطاكانآلذىهو
مثلنانسانعفيعالناحرىيسوحءالعذرامنالمولودداودابن
علهولقدلمحاملبنمممانولكنهءواألنبياموسىمناعظمدفمبمةتماما

بئالتمييزالضيورىفضولحقيسوعساناالاههفتاللوجوس
يمعوبمانبلىأانثانىمناعلاألوالفإنيسوعنوباللوجوسم
حعلقهبلاللوغوسبطنمافيتحمللمومريمطبيعتهفيوخلنابشرى
فرقأالمثلنانسافايسوعاالنسانهذاظلومكذاالبثمرىيمبموح
طريقةوصانناثقالذىعمادهيومبليآخونساناىوبئبينه

وارتبطاللؤجوسقيهحليلذىيعالمبأتخاصةبطريقةلهاوحى
القويةالمحبةبوباطالناحمرىبيسوع

ليططهينتحمرانيةالقالمحبةرباطبفضلالمسيحاستطأخؤلقد
المعبباولضاجدلدهخطيةطىايغطلنتصربكليةالعلىقه

وبفضلملةجبطريقةاللهمشيثةتمم4hومخلصافادياصيمفقد

هقمممانظراة

مهةب
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ممىالحمدىصلالبعالراpمج

سدقدمسوحوألننابتةونيقةبربطارتمبطفقدالقويةالمحبةءهذ
سهرفعهنقدبهاتحدقداللوجوصوألناللهاماموتدقيقبإمننة

اسبمكلفوقاسماواعطالهكمطماله

اازاكإلهالمسيحمصفالتىالترانيمكلطبولعىحذفولقد
هـككاستنويعتقدوتأسعسعهايحالبمجودقبلموجود
MODALISTEانتحاليةتعالييحنبمكأنبولسانالمحتملمنبأنه
االقتباعمءاتفياقانيمنمةوجوداىالثالوثضيدةقفبهال

ىلللىباللهاالبيسمىبأناكتفىبولسانايظصلينوسأقتعصهللذى

افضلكانيعمموحوانبنساناححارىàواالبنءاألشياكلخلة
انظرالكنصةيكنلمولكنهءواألنبياموسىمغواعلم

DELmNCE11ي8

التةةالتمماتلمجصىاخزىواقتبمافاالقتباعاتهذهفهت
بيمائههيألونىالتة6هزدوجةتيمةاإلنظاكىاأليقفاليجمت

الهبوجودلجااألقانيمالثةبوجودشصالفصاالنقحالينةبعقي
التىالثانيةةوالتاقافيمةثوليسصفاتنحثلهورحيدافى

بالبنويةعقيعتههىسيرياألصالصبىىالمماتالهوتيهذاةببماتمم
اثعمصبعدإالانلهابنيصبعلميسوخانçاهشهء

لهابغاإيكين3ءيسواالنمسانهذاتبنىاتاآلباغلىانبعد

فإنهدامعضيموالتبنياالنتحالىةاالتجاهننفيوالخفر
عقيثةصنثثععاةالىيمدفكانعارةاالثمبكتكماألنتحالميةخطر

pheكعسكeeقءملمحالمثدم01
i3مالمرلفاانظرنفسmafكمحعل

حم
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عثىااحالىdللرابعإجر

قدإالطرقاهىمامانيماهذهبلاقايخملنعمةوجودالالثالوث
هدإمايضافصللتبننىخطرااماناهاشبمفينمسمهنمطنرالملهاتتحلما
الكلمةاىاللوجومفإنجصداصاراالكلمةولغضإةناليعلن

دقتفيرىالنايعوعاالنصانتبنىقدلللهانبلأجسيحرلكل
ئإنبالتبننىلكئبالطيعةليسابنااصبحلللحظةهذومنللعماا
الضرللتبنهملريقشالالهوترجةبلىيصوعنماراهذاهـفعالله

كماللهابنفىوجودهورخ2نسمالئحليممذااءوراومكمنالطبيعى
ألثمصهعكفهارنئاالالهوتيالمؤرخكتقبائمعارا
Wللصطقاتعليللصممساطيبولستعاليمجمتوتتلمحه

ييواألرطوصنيةوبلعتنىةيالحتتyا

ثعمخصيةإنCAابإلمعنياومثدةبذننثالمسيحيةعقيدةنا

الثمعموممابهالليقللتىبالطريقةظاهرةروفيرباهتةكانتالمسيع
رلبعةفيالئعمصضسحولضحةكانتاآلسقفقاهرطقةانفيه
عيهبيقبضللدىاألسقفهلدiاتهامعلييجوقكلمنولكنرالنط
ينةلمغشفهوحيةللفلقدامسدبيدللسلطةءينظيسلطتينفي

يعقبركانلنهبذللزمنيةالسلطةطياألخركلهبالبدقبضنمانفاكيه
لمااوصعتتعمارينبالملكةخزينةعلىالمنعرف

للريهفإنبهشحىالعالمزدوجالسلطانهذامنبالركمونخن
لنحئلنوايعاننوعصريستطيجيلكلفيءثمنائععصدالففسهيقيم
فإنومكلغانلياالفمنكانأجلهمنومضحينبخمممعكينعاميا

األجيالعبراايطنولكيلللىبوسمقيمممويقيممماقاممدالشصءهوال
نجيبدانيلزمناالنحربوخذيانئلينقاتومتغطربسومبممدظمتلكل

AاrJL66tدانياء5ظامJهدص
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عمثرللحادىللفحلابغللجزة

ئاكاألسقفاهذالمفاومةنقياعييراخصاخعالوباقمامفلقد
انهبذكاعسلأءبمموبلايضافقطالتعليمافيإفرطقةباليممىعرف
لموحافخيراعالمبفكانوالمكامالملولىخمجحياتهقنهج

بالحسافحةمممةالكاهنONهللعكوناألخمممةختف
رثيسهاحدومتتفييهاجمكانسقفYiممتععلمماجعتهففىخضيرة
فكلست5ومنحلقياعالماالكامنهذاوكانايضاالمدنىيهثوالروحى

عليهوالنصرةلسبلىبدانهفياكيينمالمىيرجعالنخعلنةيقول
166A2VOLQUASTENافظر

األستهفههذاصدصرإعهفيوحيداكانمالكيينانيعنى4وهذا

فإقالنبىاينياظنكماللهاميناوحدهالرحباهأإأليخننموانه
للبحلثملمالدشكبشملىكلالف3تسبصاسرائيلفيأبخىالرب

ء1Ju19121يقبلهلمفموكل

المعلماتكاصفيالصحيحةللتعاليماألصنةالبقيةهذهتضلتولخد
ةواساقفةمنببأسألàعدلمييماوانضمودوطنينهللثيين
رومانيةيونانيةثقافةمقفنوعلفغيين

المجمعهخالعتددعاالذىهوظرسوساسقنهلينوسانيظه
سنةفيأالتعمنودالمجمحواجتمlبولسفقس9امزiللنظر

نعمرببهوالمجمهذااهمرالذىانويحمفتنغسماأنطاكيافى264
المجيمهذااعتبولقدعمليةنتيجةبلىالمجتمعينيصلنلمننسه
الولالىالمجمعبليماانتصالتىلنتيجة10نفمعىبلىإنتىآخرجمح

صاألوكءالجراسدرستمبكلنابانطflIا
معم503LDogmaidHistهمهارنككلتدمهاافظر

ة93حىهدرئكالمرلفآنغعى
Yأمم6محابأيضاانظر
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ععموAl1lLsالفصلالرلبحلجز

لاألالمجمعفيلجتمعواالذينلنرستماسدحيردلويقولط
رايتهàووحكمتهأالسكنعريديونيسيوسعلممنةاألستخارغبوأ
انديوتيعمعيوعمىوأرايااتطفيمعممعاالجتبنىدـمندصفونممص
أعتذمهولدالمسععكنيسةصفوفبلهللوحدةويعيدالدعوةهذهينبى
وكوفىاستعشعنىألساقفة1وحضالسنفيلتقدههنظرارتحفةص

ثyكصرشبمأسد5ؤدالله

ألمجمحانبتيماوصلالتىالمثممجعةالغيرللنتيجةمنوبالركبم
الطماثعفلرمنممنلونبليهءجاالذىالثانعآلمجمعكصهاتالسمابص
ئىاخذواالذينفإناألعظبمبائجمععىوالذىةكلهالممممحا
المجمعصهذيغصدمةتععتطعلموالضمبخهطقةللصمكحاربةعاتقمم

إلىالانحقىتععJالنغمللتابعوافقديمتممصهنتضعفان
jjمجعلنعقدوفعالآخرعمجلعقدامجيدالجهدبنلوامقدذند
الذيئضعدفيءاآلراتضاربتوقدايضااتطاكيافي36سنة3آ

انظرنافب80او70حوالىكلنوانمبمةالبعضفقالالمجمعفيحغروا
86PSYNOD43سعمكرحSYNODDESامممك

اتظوناميبأAمحوالىكائوابيبماآلخراليعضوصل
38PVOLمعطعط

الثعلبئبوامميىفكراالممنودالمجمعاشءعاااليجوا
الهـلذاوالعبنوماسيةالممعيالسيةلألمورفيوتحنكهالطويلة4وخبر
فالمعرالثممميرالمنطقومدرسالعالغماهينلكاهنمنطلبوافقت
األسعقفعلياألشلةوظرحبالنقلشالقياموتقواهوخبرتهبعلمه

هالسريعةالكتابةعليتمرنوااثنخاصالحولرسجلوإقداألنضاكى
هرطتلمجماروعنمةبانجاقتهنالهذااستطاعطولجا11النقاشوبحد
مزبقطعهالمحبمعفحكمعقيعتهوظهتعاليعه3tمهقغاأل

15إل
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عنرلمفاىالفععلالرلبهءلجر

المجتمحنعأةااكألكعبمولقداخعدلىرخ2امضفاوعيغوامميغكل4

امعتفاوماكسيموسماراسقغهديونيمميوسمنكلالىرماتة
شارحنىاألخووالبددالمقاطعاتكغاععسكلعايرللوةفياالسكندرب

أسسابيوسرلجعكهسلمقءوسوتضيوفمسادهرطحة
عم1301297

لقراريخضعلبمالسميمماطىبولسهإقيدالشلالمفاولكن
الملكعةألنكأسقضمنصيهفيفظلللخاثقراريقبلولبمالعسنودممق

ئمييحدثلبموكأنهبماالمنافذةاواهرهفظلتتايدتهعنب
تأستصوقدتعاليكهوالبولسشخصيةالسمنودسقرارايغيرونم

ىافياتسنىعبرiلمدعليهمنتمحانتعالتسيرميري

زيغباطلكةوسقطتالحكماورعليانوستولمىغدهاولكن
بزوالهاآلنطاكىإألشفونفوذسلطانالjIiاألميرتغيرتومضلحانا
هوحاميتهسيعت

اسقفمنرتتحيانبعدءالصعداتتنفممالكنيسةبدامتوعندئذ

نيفيائخلصاتخلصتبأناالوقتذلكفىظنتولقدخطهرظوقى
وقطعهالسميسماطىبولسعلىبحكمماالضالةتعاليموطقانتلصمن
طولجاوكبمنواحداإاليكنلبمبودمعبأنتعلمولمالكنيسةهن
نكىانسامةسمامنمععببوجالذينالكبةوالمعلمنالمراطةش

الذىبأنيقيناعلصلكنها505هذاتعلملم5عليهاويقضوايقتتوها
وسيحققJiوعاامفىعليماتقوىلنالمجحيماوابوانجا5قامالوعدهأ
امانتاةموعخععنياصبابرغملماوعده

اسقغالمعينةينتخبىالJهوثومنومىبمنلسذرستميمعتتدب11
AءاrYHهىاألولالجزةرستبدممطفظربولسمنبدالمط
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عمياطىللصسبولهليبموقحيدةللرلسةالىلجعىب

طحقمهلخش7هـثي

6odالغلنتىقمح

ثأصكألمغثه3أ

fsعمةممهأل

120115452019181917

SamosatedePauldeمdu5وئأنصهعهأل

ما6lعقألحعك

منمثمةعليمىيحبةحىعقكتراجع1
سابقافكرالموضوحهذاالتاتعقحالكنب

VIالعطعىانطحماطلهملينةخيسةرسقملسدثكعركتابراجع
صمنjilلءالجؤ
مةالممنمةةعقنكومابقا

5034pp3Volوسمكعمبمه

5كفألممههةنكرمبقا

ةالمسيحافكوقلريخ9م
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مرفصاللتاال

للوتجيالؤمع

السؤاألهذاعاىاالجابةايضاهىحاولمتتدانطاكيةكنيسةبن

لبنانابنيالناسيقولمنألفيلبسىقيصريةفياشسيدطوحهالذى

50هبمأعضاههانذبتديمةكنيسةانطاكيةوكنيسةاالششمان
فاجتازواماستغلنهبسببحصلالذاضيقاءجواهننعمتتواالذينا

1114ا500وانطاكيةوتبرصنينيتيةبلى
بعسحعنراعافيمرةألولالتدصذدسانطأكيافيفكط

mوالتقليد6ااعاوالنطاكيافيمميحعصالتالصبودعي
بطوسديسالIليأنطاكياسةكنيأسيسيرجعلألنمكاكىالكممعى
السؤالطنفسعلىاعضامىتجأوبانالكغيسةهإلهعلىنكانثففسه

وفياالسكندريةفياقمااخوصل05ءسلملفيقولمنالمطروح
ومعلموهااساقنهتيابهالقيامحاولماوهذاءماbورظجنةوتكععرية

بموالقادةوالمعلمنماتفةاألءالهقانومع5واعضاؤهاوتادتما

ءالجزالعظمىالإلفطحيامديتةخيسهرستبمأسدبمحابراجع1
ilfiهبىول

6آة
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هفنرالئانىالفصلىالرلبعءئجؤ

انطاكيامثرسةفإنةكناثمممممفيوالعقائديةالتعليميةالناحيةيطوا
تابموللذىالثالثالقينمنالثالثءالجزفيإالتظصلبمالالهوتية
هوفيمااطعليمواالمدرسةهذبتأليممى

مىيانوةلو

بولسبلداىسميساطمنلوقيانوسبأنالبعضيععتقد

لوقيانوساستدعىثسقنهااألخيرهذاأصعحفمنعماساظىالص
هدينةفيالتمنيممممةإليهواوكلهنارسمالمثقفالحالمالرب
أu4المجلدصنفسرممتبماسددانظؤانطاكيا

وصدقدماولكنالرجلهذاوتعاليمحياةعنريئ5ااونجمل
هتعاليمهحياتهعنجزميةj9نكرةلناالىيميلينا

اعليمقشقافةوهثكفعآالمعةبارزةكمممخصميةلنايقدمهوهارئد
للقديمللعمدترجمةبتصحيعقامفقدوللدألعبويةإخةاتيجيدكطغ

ةلبهقدهعطكياللفظر

يعكزالYتعأللوقيانوسكتبةقدبيك5بلىايضايشيوجيروم
مممالكميبهفامحتويات

تقبعهنتesالذلنظامممظيخعلمانيتبعكلنj4لوقياب
لطرجمةاميتةكانتاألخيرةفمذهتحليعمافيحريةاالسكههدرسة

فإنذلدعلنىءوبناالمجازىللتفسيراثينتتمنمريةاوريجاننس
لماللقعممىالكتابفيمحانكلفيالسبيديرىكانلتفسيرهذا
هستعينةكتلبيه11للفصولهالتحليلناحيةاتجىفقدنفاقيمدرسة
انيمكنلتبعمآثظاماائطاكيافصرسةوالتاريغواعداةوااللغةبعغ
tJمهمفثقضممههموو6مألمه
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عثمرثاناالغصلابحالءفجر

يمكقنظاهااتبعتخقددريةاالسمعرسةاماطمية11الطريقعةنسميه

التىالتفاسيراننجدالسببلخاربماالروحيةالطريقةنسميهان

للتىالتقاسرمناطولوقعاعمرتانطاكبمدرسةبانتاجئقامت
انبإلناشيغيبالانيجبayنهإ6االسكنعريةآلمدربانتجت

يعيهعنىيحبورضيعلكانطاكيامعرسةفيهتظصالذىالوقت
عظصمااوجالىوصلتقداالسكندريةمعرسةكانتتمرجليه
اخرىألفيردبحدفيالجاتدريةاالسثغقليستعاليمفانتتعرت

قيحريةفيبتأمسيسماقامالتىوالمدرهعمةريجانوسابغضل

الكلمعتولوجيةلوقيدنوسليمتهصما

بنايجدراطنرىطاحقائديةالوقيانوحماقعأليمصكمانقبل
lعليمةةبشصعمتكاننطاكىاالمعنمانحقعقةللىفثعميران

الحياةيحياكانألفبلفقعاانعبريةالحةدتهواجLالواعنتلثكاغته

حياةمارسولقدونزماالدنايأضرفعاشكانفقدةشاثبسحونجيا

انعسميساطىبولساألمممقفنعمملىمنتعامأالحكممىعىالتقشف

وهبمايلىعانااليعنودافعطكوتهوانتشأرللهغميراايضاوكان
jهYYيناير7مفيماالستشهدحياتختمعلممةمخدرةكه
انبحدورثسدايهمكمعيمفوساطيراالمبيد

5ههـانظزالوصفاتفوقخابامتقاسى

مقدرتهصرامعةخيرةصمورةلنايتهعمكنممىاالمورخنمنبيوسوا
اسابيوسانظرواستثمممادهدفاعهعننبمالتقشغيةحيافوصالعلمية

yكصائ19اءالجزرستماسدوكتابMSTهبثه

هاعكرناهtالتىالصورةئعموهايهنطاكيالمعلانإولوإكن

اثرابتعاليمه3ربولساألسقفهانيعتقدمافعلى50المنحركةهبتعالمي
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عثعرالثقللفحعللبعالرلجرك

لماألخنراهنوللسعسطىلوقيانوسالشعابعلىجداثةع
انطاكيامعرسةفيوعلميابيأادكأبلللبونسمةعاليمالضفقطيقبذ

هتويانومىلوةالشخصهذاعلىراخيكنلمعقيدبئوفساد
هذالنلجاةانصاكعامددسةىIكاملةلمدرسةمميتاسمأكانبل

1IRIخئوعةمخعالفةوبالدعديدةاجيالطبلىفعلهلمدالقاعاال

لالكمقفاخلفاكاننوقيانوسبلتعرفناللتاريخيةائقاتوفإن

تحاليمعاوينبووهصدرأواباقيدتهلةتعليمهفيجاطيالسصسبوله

للوقيانوسملميذبأنهفخوراكاناريوساألخيرهذافإناريوس
1لللوقيانومياريوسjبالقونغسهيصفكانانهلدرجة

منسنواتكمربعداالسكندريةاسقفههارسالذىوالخطنب

ببرفناادوكلنةياو2سياومةةفقنسIكلبليلوقيانوهوفاه
مقاعارعوسانبلىآلريوسوابالبولمعىخليفةنءلوقعانوسبل

بولسهوطقةاعتتقنوقيانوسانكمالحبماونادقاألنطاكىالمحلمافكر
Doعمط4ينظزيطبماوعغ
HAعمع80

دتهلتتىاألريوسيةطقةالصبأننقولانيعنناذالىكلعيءوبنا
والتاوفؤلمةخطيرةانقساماتالىبعدفيماتalوالتيالكعيسةكيان
وولدتبياحبلقدلجامعرأةتولدلماآلنحتىنتائجمامننعأنى
jاريوسمهابالمنأداةقامعندمااالسكندريةفيظمرتفمطاكيةا

هاألنطاكىلوقيانوستلميذالليبى

بولساستاذهبماعلمالتىالتبابيمبنفسلوقيائوسعلنموضد

عه1712pVo1ابهنمافظرإ
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معمرالناكهالعصلللرلمعبيمء

بأنيؤصفموالطفيفةاالضافاتبعغبلمهااضافانبعدقبلمن

هوماوكلءشبااأللكلالخالقوهومههساذاليدوواحدالله

ومذهةاللوجوساوالحكمةخلقالذىفصمخلوقفصكهخارج
وبماروحاالبثعوباجسدااخذالكلمةأواللوجوسهذااوالحكعة

جسدفعالاخذفإنهواضطربوعطشوجاحلماللبماابنان
جحمقيقةتعإيمهليعىهناوالخطورةءحقيقيابندمانايسوخكأنبل

انساناكانيسوحبأنالمناداةفيكاخةرةخنا11انبلالمعميحناموت
بالجوهر4ال4ابنوليسطقطبالتبنىوابنا

المجدبنيأرتفعوالدباللهعرنناالذقالشخصهووالمسيح
تفسايضاعلماتويحتملللهعارمةومحبةكاطةعةأاظصانبعد

عيممسينبالتمييزالمختصةواسقفهاستاذهيمانادىالتىقيدةال
وابخناللهابنبقالتفريتىهوالعقيدةهذهفيوالخطأاللوجوسوبلى

نب1الللهامغانيوجدوكانUالناسوتوينالالهوتبئاالنسان

األريوسيةوللصخقةوسألريللطريقلوقيانوسممدفقدوبمذا5واحد

تسنواتعمريدصيئالبمااألنطاكىالمعلإستنمعماوربعدمممتظصالتى

بليهاثعرناالذىاالسكندرىالكمبعندراألسقغخطابمنونحرف
فيماقولىأتىإالفتإةءاثنافيمحروماظللوقيانوسبأنسابقا

الىالتلىعلىخلغواالذيناألساقغةالثالمةاذطاكيةعىكرعلىالجلومم

KrSTETDURميأل4انظرالمحميساطىبولممبىاألشف

زيننبالملكةومزماعداثعلىرببيانوسااالصراطورانثمرئفث
اطيراالمبرألنبولعبىاألسثفسلطأنطيزواكالفرشوكعياوكسز
اخبارهمةشيئانعلبموالءtiAشةiaسنومجمعتزاراتنغذ
ونيواصاكاشونبولنماتباعبأنيعتقدالبعغغانعليذلكبعد

6آنا
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هلثرالثانهللغصلاإللبعلجز

اإءغاالفياجتماعات

وببعادلتنزاحفياالمبرإطؤرتدخلبعدشعرتانطاكياكنةيخقبن
حعرهاعلىجاثعاكانللذىانكابوسبكنرئاستامتىبولساألسقفه

األبدللىلختقتحالالكنيسةتمددكانتالتيطقةالصوآنانزابمقد
7سنةفياورعليانوسإالصراطورنفذغدماذلكالكنيممتظنت

اخلisكانبأتتعللمولكنماA0شةسعسنومجمعقرارات
الكرومافمممادعليءالخفافيتعلىمختقيةصغرةثعلفبسةللكغي

نشيدء5للكروبمالمفسدةاخمغاراالثعالعبلئئالبلنامخخوا
ا25األنفععاد

fil182لنظرPaidusألع
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األنطعىلوقيانومىوتمليبمحيدةعنالمراجععض

عألصجم555وله369eceLHistيه

h77911virميصطمل40

حعمحمدعLsuintdeمقه

قعنملمحمهـا4871925لمحع

sonetAntiochedLuciensaintMW3ثهكمممم

ههمهو50

liعنهامةبكبسمةقاتجدا7حىحمكععقمت2كالطرلجع
ةالمخنوعففممر

oمنرسقماسدعابابمنتاألولءالجزايضاراجع
ءالموضوتخععابكعبايضحاهامةقثمةيغمكر

مههصطكعحةممالهثمعلحالقطاال

DDMillerوودسهـبمهـممعهثةyeditionanس
61ppEVVolume

7ولعلكالمةسألغبهمم179176ppسبتاافكر

MI
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فصلىلظىمحض

عهأسلرسر

بكهتيعافمالدينطىيخرااألنطاكيالمعلملوتيانوسكان
fدنافقدولخلكبوسدينعوىوالوجدصيخافالوعلمهقوف

هذمظمانالشديلولطمععفبلممابمايؤصكانالتىبمعتقدلته
المطمهذاانمنوبالرغمةطوقيةالصبالصبفةتصطبغكانفالتماليم

وقترثيقاتمسكبياتممعلفقدوهعتقداتهتعاليمهفيمرطوقيأكا

فألقهـأسيريافيالمسيحينضدمحعميمنيوسثعنهالذىاالضصطد

فيقامعىنيقوميديةفيوسجنممعميحيألالمطمهذاعلىللقبغمى
للقلبمصاحبويعجزاألبدانلماتقثمعرالعذابمنانواعاسجنه
ضجاتعلىورخمعوجلدبفقدحقيننهعكاعلىوحمفماشللمعيال

االثمنيحةالعذاياتهذهصوبالوغموالئصرباثلىمنرحرمسلخنة
هممععحانهنحذبيهجوابهكان

موضوعالرومائيبةاالصبراظيريةفيالمسيحيروكانفلقد
وقدمختلغةاماكنفيوكثيرةاوقاتفيوقاسيةعنيفةاضطمدات

الذىالعغوقراربعدحتىهومصرمورياصاألالمناطقبعضاجتاحت
كانوالذwاسغةفيسديفيبقالريوسىاالمبراظيراصدره

6بفبما

http://www.ebnmaryam.com



عممرالثالضالنصلللرايعفيمء

لمثانظرالمسيحمنىصاالضطماداتوقغهعلىيحتوى
هكل17

هاحئةوبأوقاتعاصفةبأوقاتكنمعممة11مرتالمسيحيةرخلذف

صعنبمعاهدةيسمىماليكمنيوعموأحسدرCعططنءجاأنبلى

حريةفقطليمماالمبرإطيراعلنوعنعئدياناألàحويةتضصتالتى

بطةالمعالممملطاتصابرتاتدالتيكناش11امادةبلةللحب

وبنانماهومرصمماإكناشاةممعاعدعلىايضاوضت

كانتالقىبايحريةوتثمععرءللصعداقتنفسإكنيسةاهدأتوهنا

الوتتهذانصبعلمالكنععمعمةأننمعبعيدزمئيهاصيتتوق
فإزاشعظيمةبامتتمحغكانتولكنماخطأالبحضيظقكماولةالثدياتة
األخرىالدجانامتالباقيالحقوقفيممماويةهعارتافياويكفىجدا

كنيسعةبحدفيعاالكنيمسةاصبحتوقاالمبراطيريةiالموجودة

الزمنيةوانقوةالروحيةةالقوانعخليمتاناتالقوصحدوهناالدولة

اتوقيصرالله

اللميذظمبالحريةالهعميحيةفيهتقمتحكأنتالذىالوقتهذاث
طاكىاالمعلم

دياررلنق

شيئاذلدعننعلمالتننيةامصميحيةضاملةولدوئفععأفي

قينلحمنحاثتلملىلوالمعميحيةتبلتسظنطنننبالبعضىيعتقدأ
الصليمبهمعهيرسمانفيماطلمهامنهيةرراىانبعدللعسيحين

كمممبوقديعخوضهاانلهبدالكانحرببةمعركةعلىاتدامهتبل
عثانظرمنهماطلبنعلانبعدالمعركةنعال

اهحىولءللجزرستبماممدكثإده1م

في
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ثمضءللئقمةالنصلالرابعءلجز

انطاكيياحرلعةفيالالهوتدرسالجغسيةليبيافيهومانعرفكل
ءP2VOLBONIFASهاظرملوقيانلىسالمحلميدعلى
بنكلليمىثنيممتفينععيخاالىهمربععبماالسقتدريةبلىذتدبعدءجأنبم
معول4VOLDOGMAOFهارنلىدصبفراإ

ثلني11المجلدبونيفاسطمبانخلوكاهنااو6PPاثمأل
واعالمثقغاعالماكاناريوممىانعليالكتامباجمعولقدMص

الشايهذافاستطأعللتفصيرفيوعالماخقثفاوزاهداهاخلى
االسكندريمةاهلمنجماعةخودهمبيجعىانالزاهدالمتقشفال
الوعلىاصلوبهفيوجدواالذينوالراهباتالرهبانمنصطله

عليتعوذواالتىالطاتيخعالفاصوابتكاراييهجديدةلعم
ناتقرو

جعمابكافتاتاسابليوستعاليمهعظافيهياجمارووسكلنم

وانبثاقاالبنليةاعقيدةايضايمماجمثكتةبهد3دزئاتبلعمممعألوأ
الساهليئيةاألدتقوالصيدةهضاثنهئعدكثآإبئثكبة6امryثأثزت ءا001ءكاجو

طلشأحىثل1فيثجم2برثيفآكةآتظزنه
ءلنإنثأتتنئثتبإأألتهبنثدتثملمدءاتغأاا

L4اعىاذئمإنأللىصتكغتنضنااللنجنهغظمدلدانأئخمذوراثةأنأ و

بنإضيةغتالؤضبيماطفممظؤفيكنالثنأركيافأللبالمئبئأ
لكزليلنقليماضافإلواتغألهعالمهاقتاضلمحههلؤخفىفي

جسأبإتثخاتلحضءضألحتلصدجهانجالتحا7طكلبكىاخعصهدد4كدت
نآلحبمجمصلهوجىفيللىوللئللعللمالمىالحالطزخحألالثبعاي

أوكبيقإلظبلبمالمجمنهعهثثفكةلتمثضعلافعكممتئف
عاايمفئسضثءمثلتكلمأننندلقيصآجماطدكراأأفذنجه

بأليفبالمنفملمحجببهيففياللعبه3
الغ50إتغيرإعديبمابشرةجمىللعلبمثييرأإبلمالليةإاليابعفيتد

طأني
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عثرللثقتالغصنهبمع1الءئجز

tعداالبنمعرفةانjانيممتطمعالمطلقةوليمستدة
كاطبطريقةاآلبلنايعنن

انlااماعنألفألجلنااالبئالكلمةخلق11بن5

هصورتعالنكينلكىالحكمة1وعةاليدعهكائاحلقيحنلغا

فاالبنسعتحيالاالبنوجودألصبعيخلقناالاناذارادفلو
ولقدالعلمكلىليسازألغيةضغيرتىالخلمعرخلعق
بلىيرتداناواللهيدىينصخرجكماحمالحابخلهانحراكان

فياألبنيسلدبأنروقيسبققدلتهاأنعلىالشيطانخلالثصر

هومااإللمهايجداوهذابليامجداضحهفقدولمذاالصالحطريغا
كلفيقإلارتععالممنوحالمجدهذاطريقوعنننةمنهبةإال

245بوتمفاسكتابظرث10قالض

لقدتوقتذلدفياالسكندريةأسقفهواتكمعندروممىكان

يكنلملو5ومريضاصعيفانمميخاكانبأنيبالقولبونيفنسوصغه
لمرتوحماعمغرةالمتقدائناشوسسايفعمسموالشاببجانبه

أنونظن341بونيغاسكبراإهتمامااحدعرهايانحونراألمي
أنفيهصعاعالوممأاالسندريةأسففهوصغفييبالغبونيفأممم

هامربدلتأموقدوالتقوىوالفرةاأليمانمنطةكانأننامميوس
ألكسنعدرسةاالسحنعناسقفاانyإأدىالعقاانحراعهدافيإجد
وناقنمىاستدعاهاريوسبتعاليمسمععاعتلجااألمرهذااللم
طلمبألخضوعاريوسرفغغعنثماواخنيرانئمكةةهخهمعه

حضرهدقدوحوالىفيسنوحععقجعغدسالكمفدر
كتلبانظطاريوسقضيةفيللنظروليبىمصرىأسقفههائةإىحوا
صمثعمFعمط7PPVOLفأل

بدعةطيدسلمهةالمجمعفىالشكغدروساألسقفهضصواحع
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عثعرالنالثالغمذابعالرحض

أصمقغاقإالزائهفياريوسيتبعولممعافناقشوهاأريوعمصال
يدةلدقريحخعهارندوهمعكوندسثيوفاسوهمالمعيان

وبعضأ8صللرابعءالجزمopج
إنظرمعلحعمة6وقسوس9اوؤيلشمامسةوبعضللقمموس

صالالمجعقفعوقررuهيهاآلرولءللجزرممتماسد5دكب
اشخعهةكااريوس

هلتغالتىعةالجطانمومىاوجدتحرماتةقوارححروغدما
عالوتعد5جداقليلةاالسكنحريةفيبايطفوتؤمنبقولهوهعولهل4ح
انناà5jانصبئءولقد8الخارجعليانظابىهثبتخقدولدلابعاأل

ذلدطىءونجالوقيانوسالمعلميدىعليانمطاكيافيدرساريوس
خصوماانطاكاحطممتعاليمنادواالذينمنالببضيحرفكانفمه

لوقيانوسيثعلىبعطمذهفخيراكلنبل5بمانفسهbونادىنه4
زصفيزجمثىلهببحغعصلةمأكاناويعرفكانابئلجنجنهيحتاال

اسعاميوسJامثعقائدهفييانوشلوةبعونينعحانواوالغينةالعمون
ريوسيوفلسطلىقيصرتةامعقفسابيوسوايةنيقومياسقا

اريوسءفجا5ءوآخرروللحذقيةأشقاوموسjينيووتبصثفهاء

هذهاسقغهاسابيوسالعظيمالكنيسةوشرعلفرخشدععطننيهلخيبدئ
الكغيسةتاريخفيراعخعالمااوسابيوسموكانوضيدتهموقغهالمحينة
بلىيميلكلنJاiإ5كاللالمنطةفيعظيمةبمكانةويتمتعءواألبا
بأناريئساوسابيوسوتصح5باالمجابرةدونلوقيانوسىتمالميم
وبعدبقابلتهذباثمبليهفكنبةنيقوصديمقفأمهممعبلييكعنه
كقبسساوتبليمرةافعلعايةنيقومينمقفااوسابيوسلمجلعان
الوتوفعلىاماهمحlضاeاألشعلقغةمفىجداجصرحدبلىبحورههلى

أقهع5مد55تظروتأييعهيئسilبجمنب
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هشوالثقتالفصلالرابعءلجؤ

L21يوسابىقضمةفىلننظرفيمامجمععقدبلىنيقوميحيةاستف
ولقدهانشركةفيواتباعهالكاهناريوسقبولوقررالمجمعواجتع

اريوسعفالحرمانيرفعبأنالمكسنحووساألععمقفهبلىالمجمعكش
ثلممانهموضحاعقيدتاسقفهبلىيكنببأناريوسهناايتطلبءكه

بأتةفيافامعشولبقةرقيقةرسالةاسقفهبلىاريوسهالةوكتب

اطهاتظزاسقفهبهنادىمابغيرينادوشميعلمليم
مبم

وفيغيابيتمنلطفيانحقداقدمجمعلىبأنبونيفاسيعتقد

ولكناريوسبرجوحكالهماوطالباريوسخعكلةلبحثفلمسظين
افباعهمعيشاففانفصلالمجمعىالقرارمذارفضقالكسندرومم

أ4VOL2BONFASاطزصأالكضيةص

فيهحكبمإلذىالمجمعهوكيابيتسنودسانهارندويقن
وتحتبأهرالمجمعهذاانعقدفلقدوخعمترجتهبلىارنريعى
لنإقوصديةاوسابيوساألسقفوهوالعالمذةفياريوسحلدماثعة

المصرىاألسقفبيناتاماكانتاخرىناخيةومناناحيةمنهذا

فييفملالدمراالاألحرانوهذانطيبةكيرالنيقوصدىوالهسثفه

المجمغانومعاجوهريئيكونالبمانمماإالسارييمويخوع
دسالسنالمجمعقرارعلىيوافقلكىاالسكندريةباسقفتات

القرارهذاربنهضالكعمحندروسانإالءإلخدمةفياريوسبقبللك

وحدةفيتصدعاخيهاراىاألخباريليهوصلتالموحLباتارنضا

قولهاألالمكانتحتلانيجبوالتالمسيحجعمحدهىالتىالكنيسة
األساقفةالالرسائلمنجذاكعراعدداأرسلفقدلذلدبهظ
همثلهإتفطرمهثسي

هيمعةاروةءةممهعدىمبركبرأبمطحثاإالهيرمم
كاالبكلبهال4هرثحسه

JM1
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عثمربلثالثالنعلللرابممءلجز

elIهجمعاصدرهالذىللسنودلىالقبرلرهذاانتضفعقدسوير
وبداآباعهمنجماعةمعالسكندبهةIبأوعادصالحهقنيتوحيية

فيامماقiللنىالفمرةءانن1فياريوسالفولثذانخدمةنمشطه
طمهمبالمثالميةالمعروفكنابهنيقوصحية

التىالعقانديةالترلنيمبعضفالفاوشاكلبكلتاريوسكات
فقطليعىالعدوىوستالمحرىالمجتمعطبقاتجميعبينانتثصرت

االئفععقاقاتتجارمنجعماعةؤقزعمالاخرىطدفيبلمصرفي

خاثيالنثممرقبالدفيجاليلذىاسنقبرويوسامثاالاماتقعمافيك

كبما1ولاهنلصنكالموجعنفممربانظراألريوسيقهبالبدعةومبشرا
1975صاألولالجزرسنأسد5دكابالرلبعنمالمجلدهق

فيفقطلمسجديدهغيلعابإلأريوسنجمفإنيظصماوفى
األخصعلىاليعضيتغنيكانحياالسكندريةانامىوفيصر

الهضاعحعةبالترانيمالسفنويفرغونيحملونكانوالخينالمدحون

ينبلباألبنaاةعفييايصعفلمحانوالتىآريوسثمبياالتهـه

واغدادمكعيرينلتباعهواصبالننرقكنيرةيالدبلهأقدتهشص

الجانبنهنt5أنبولعمتفحلتللخالفنمعقةتمممعتةفثداوبت

الدفوذخوىقفةاألسوخصوصاكاباالعددإليهيجذبآنحاول

صكلكعنافقدولذلدوالدينىالسميامبىءكاالمستوركلىيروللمأف
مدعبوموقفهيبتهفيايشرحهلويلةوخحاباتعببضرسأكألللطرفن

القويواإليماقالميمبمتقيمالحرلطعلىإالكلععلكYواف4حةعلىبأت
للتىيياتهوقتبممالمتدسالكاببلؤرجغلطرئنةمنربنفي

ةفطرهوجتؤيد

خطابيةومعار4ةكثرفرةفيعبارةتàlالمجاهؤهتكنولبم
وو2ب
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عثرالثثتلملفصلالرابعءلجز

ذلدنطألقنمماالمبراطيرظنكحاعظيمةوهجمات

وشاعةاألتزابتولحتبلىبكثيرذلمداخطركاناألهربنبل

اتباحينفعقظصرفيليسالكنيعممةلنقععصةوهعااالخطرابات
االنقععامهذابنبلأريوسالكاهغواتباعاألستفلكمسنددوس

ربنانأماقفةبننsالشرقفيكثيرةكنائعىفيايخاانتنعرقد

الشحب

إتعئرغيةالنهيسةفيواالنقساماتاالضطراباتهذهظمرتلقد

باألطضانيشرقسطنطنناالهبراطيرفيهبداللذىالوضةنفسفى

ورخيصغالكلابذلانهبذاالمبراطيريةوحدةعلىوالععماضمالجزنى
وصلوقدوتوحيدالرومانيةرصiةيروطاإهذهعرشللىللوصسل

بينهإألحرسويتفياالتىخويمسوبوليسموقعةبحدالحمفممدبلى

يظصاوهناYraiسنةفيقفللصممعيداواصبحديكنبىسوئى
بأنأألصبدايةفىظنأتوهعاالصراطوريةهذهلتعزيئجعيدخطر
كدصةعارلىوفزاعاتإالهىماواالضطراباتاألنقمنعلماتهذه

Istرlاطوريةاالصرسالعةدتممعماماتواالعاتاالفههحتأنالالح

وخطيراجدياتمحيدا

واالضطزاباتاالنقساماتهته2نوالمفزنوالمؤلمالمؤسضوهن
منينسياحزينينالكنففاصبحتبنسحةبصورةللكنيعمعةفىتظص

فياىوصمسكععىرylماهدحIيقاماالجيشنبينثحرمببك
يانةàىاوتضلثتمممببانتريدالكنيسةكاشتالذينالوهنين

ااوسحمأصواىواممعالمالحعبديانة4المسيحمسوع

تظصالتهالبعمعةالصيرةهذهمسطفطناالمبراطوريفبللم

الغيرالمثنرفةرةاجمالمذهرفضهبجنبماألمرحقيقةموفيجيةلممهاب
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هئرالتقثالرلبعءنجز

هذهفئيرىمفنصلفقطوللمسيحعةهسيحليضرقهنأجمعاسللمسيع
االمبرلدمديةلوشةوهدلماخطيراعامالالالهبقيةوالمعارلىاالنقسامات

العزيزصديقهراالمبولطاسشارفقدالسعببولمذاالفومانية

يكتبهأقعلىاألننننواتفقHOمهومعيوسيهسقف

وإليسكعحريةإئمحقفألكمممنثروسنبلىئعحنصيااالهبراطور

بلهوالرجوحللتانمةالعقيفةالتiالمجاترلىبلىاياهماادااريوس

هوسيوسيابألشمنهالرهممالةءهذوحملوالبنيالنامموالححع
هالخطيرةاالصقسامةهثمقباألصةالمضينايفسخاصينخشىلنفسه

قسطنطفىاكتبالقىالدينيةمعاعكلللرrامنللرسالةهذهوقعتبر
مع15134VOLDOGOPراجنعأ

ينتظرهاكانالتىلنتائجباتأتلمسأشةللرهذهاتومع
الداخلةاألطرلفلبعضوضابلتههوسيوعىرحلةانIا6لوراالمبرا

مممتقدنيقوصديةقفاثمواريوسخممندروسمتاعالنزفي
عقداقتراحنعصومناللعوقفللجوانبصكاملةحيرةكونبأنله

األمرهذااطمتنيقيةفيحسكونىمجمع

ءانمجمحهذاةد3علعادللذىهوشحوقءytرامضاربتولقد

األمممقفههومسكينىخجمعاجتماعمبادرةاخذللذىبأننعتقدفمارند
هعهش1134PVOLDOGثمأل5نغمممهمرهوسيو

حمونيمجمععقدفيفكزللذىبأنيظناآلخزالبعضانإال
همطكلنظزعندروسالكاالممكندريةاسقفJه

يعتقدفيواسابيوساكنممىإالمفرخاماLي71
قسطنطناالمبراحنورهونيقيةجمحالجتغاععا8الدىبإن
تولانبعدالمجمعهغابضداالمبراطرواهرلقدحاالاىعلى5نف

فكرئه

هسللثكرطععيختاريخءول
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عمصرابثالثالغصللبيلدرفي

معطأCMEمNIOEEDEنيقيةمجع

نعقدالمبادرةاخذالذىهوقححيدصعلىاختلفتءرا9Iانكعا

العقيمالمجمعهذارعيستصنفيايضااختلفتفلقدنيقيةمجمع
صمحاولانهإالالكميمممةتاريخمجعفااولطيكنلعوانانذى

فستاثيوسهوالمجمعهذاراممىابذىيأنالبعضفئدبسكونه
هبىالمجمعهذاسبىالذىعأناآلخرالبعضواعتقد5انطاكيااشفه
اسمانبرخصوحطومستفععارهاالمبرلطيرضديقهومميوساألسقفه

الكنعيالمورخأسابيوعىفياآلنجراليعضورأىالموقعينلاكلن
هذلراساشخىهومنقانالندهابىويتمساشاالمجمعلمذارئيعما
معغاسهوشواوالفهحرىاسابيوساوفمعتائيوساهوأالمج

كراصيحمكلكانهوسيوسانالجلبىللواخععات4إلىءبالضيط
ءيبمفيقبةمجمعبطسمجررقابمجدأغهأمة

نيقيةينةمفيغدالحظيمالمجمعهذالهفيهشدالالذىواألمر
نفسهقايعحنطهاالهبراطوراالختتاحوحضرألهاقفةةدحlوراسه

غحماناخايةمؤثرابلومدهثماوعجيعامعاضالمنظرثانوكم
للتنموهاتهبعغقعلهـايعغبيميعرضوكانساغفاءالهباجتمع

فعرةقركقباالقىوالجلداتوالضرماتهالجروحوآحارانجسحية
اإلصراطروبنبزتنيرتدءنعمأكأمواآلنقالمعميةإحنينةااالضخيادات

بمهوالعنايةنجحراستممجيشهيأمرمحمحاخرنفصه

اخبالفولقدجمهيونيبىأل9فيجنساتهئيقيةوبعاهجمع

él201هىولاءالجزلسدردكتلميلقظر
Y5145volكسصبع

Y
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هثعنالثفثلملفعملالرابعجز

عددبأتيفكلئأيعتقتةالمجمعهذافيالمحلفىعثدعلىاأيالمورخين
القعيسلخطابيتعوضثم35ة25ءبنيتراوحكاناألمعماظة
انإالامنعق3أفياألساقفةدعبأنفيهيخكراشدىاثناسيوس

معمانظزمالثعجولى4كواتحوماخطاباهداينيقول
51454OFDOGMAVOLالمجمعهذافياثعقاكناشمواحبهت

للنصرقصبخأاعضائهصلنساحقةلألغانجيةبنبلاألولىنمةالم

صالةائيوجدلمءاشخلصخممعةاراربعةyاايربامنتأتونم
منايكماواحدتشخصاسبلنياكغيسةصوئابالنيابريلكغيمت

روماكنيصةفيناببواحدكمائممخعفرنمساالغالببهدخيمعةمن

ثثمه5ثهرندالمرصعفنسشخصان

المجمعهذافياحزاياثإلثةوجودنعحظانويمكئنا

واثناسيعسكصغدروسسقفاألراسهعلىالمحرىالحزبا

هاقليةوفبمالفبربمصلولملخزبمذابلىوانضبم

راسهوعلىلوقيانؤسىاقباعميانومععيوناللةاريوسحزب2
Iإالاآلخوهويغنبمألالحزبهذاالنيقوميدىاسابفوسألسحف

متحممعةاقليةولكنمالمجمعاءاعغامناثلية

المحأيدالحزبنممميعهانفيعكقالثالالحزتيواما3

القيحرئاسابيوسبرأسهوعبنىريجانوسااتياعاو
إنظروالمعرفةواالنزلنبالعلبماشتؤوقذالمعروفللكنيعمةمفرخ
محهرفنلفيم42P1VOL1BONIFASكله
للذيقاألساقفةاغلبيمةبأنهارئلويقولOحمج51454

منمثومممفةخربجةعفىكإئنواالمجمعمفافياكتامسايملينكافؤا
يؤدءألغئني

فثنبثبما
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عشرللنالثللفمقبعIالءلجز

المجعالممسكونههذاعنجزميةولوغكرةيناتالصيرةهذه

رميمعىبحأولقدوتعلليمهاريوسشضيةفيتظرإذىاألعظياألول

lدعانمبالدبسةوضابتهاهتمامعلىوشكرهاالصراطيربتحينمع
المجمعهذالنضداجلمامنالتهالعضعةنحصبمىالمجمع

أبيانادىابىاريوستعاليمالمجتمحنءاآلباابمانحرضت
عقارنوالكىالمئاليةيدعأالذىكعأبللغحسالبعضاقراهـدقد

ءاآلباوتعاليمالمقحسامحإبابتعاليمتعنليعهـ

انممl2مدولالمجمعفيالمجتمعينءاآلبابأناشبعضويعققد
بيذهواكعقواطوقيةللالتعاليمهذهسماعممحلليشفزلزا
المجمعاتيظىالمفرخنبعضانعلىعليهللحكمالمقرومةميعات
انهوإحققاالمؤكدواألهرواستجوابهأريوسلصعتحخمارطب

خهفبعدسلرةاالثعسبقتكعااحزابةنيضمظننمععهجمع
راسهوعلهلهالمواألالحزبقام2طقةبالصاريوسىولتيامالقخعية
جدللطوبمدغيدفوصاللييهالكاهنشفاعبالديةنيقواهمنهض
يؤيدنKاذاوحزبنيقوميديةاسقغهاقترحطويلونقاشكيف
ىإلاالصانقانينرفضالمجمعولكنااليماننلتاعصااريومى
األوضاعتعيرتهناللنيحوميدىأسابيوساألسقفاقترحه
اسابيوحهاألمعقفأقترحهالذىااليمانصائينقبوالعالمجرفضفعنحما
كاقالتاتونهداانيداريومىهزطقةشفسةللوقعتافىرفغأفإت

ءالقارىنظرنلغتانبناوجحيراريوستعالميمكعيرصعلىيحتوى
انفمعلمجمع1هذفيافناشيوسإلشمابصربهكامللدىللدوإلبى

مجمعفيتاللتأثالمناقشاتفيلىيثسترلمأثئنممعيوسانبظنلمبعض

كنملىطصولمعهمهمأللمنظر1
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عغرللفقتللغحقابعللرلجبز

وهبئالقضعةهذهفيتفاوضواالذمنهفقطماقغةاألواننيقية
كاآلخرالثعضمعنعتقدفإنناالقراراصتلتخذواالغينوحدهم
المجمحهدأفياثناسيوسالخيسبهقامللذىرلدةبأنالمفرخنن

دأوحاسمايجداهامادوراكانر

كيداشمدافعأععريةاالسامنه5طاألريوسيينرأىولقد

وخارتهائمممصفوهنتتءواآلباالرسلتعاليموكهتمابر11للض
اريوسحزبانضمفقدللسببلهذالليأسيمموسيطرقواهم
ببصاألغلبيةحزببألإلنصراالححسلفيلهاألفقدللذى

هنلقيحرىاسابيوسثايترعمهكانالذىالحزبوهوريجانوسااتباح
8مجمعءاعضااغلبيةيضموكلنمحايدالحزبايضبراحزباهغماوكان
فيقية

تكوناتالحزباهثرئيمعىالقيصرىاسابيوسألسقفiادار

وجمنمباألحزلبجميعمنالصرضىالمقبولوالحلاألخيرةالكلمةله
ءإآلبإبكعابانةللواسعةفتهلمععظيمةةبشصبتعتحانقيعرىاألكسقف
هالمجعاتجلنورفضغرمةلنتؤفقدولذلكللكنيسةوتاريمبئوالنقاليد
6هذحلزنقدءلإليمانرخ7قائوناواقترحسميهقحمهالذىااليمأن
ومحارضهخاقنمفكدولكنالمجمعفيالكئنرينقبوكالقانين
يخفيمماكاناشتىألالهوتيةءاإلخظارتظاجزائهلبعضلمصرىاللحزب

يحتهوالتعالتصعويياتبعغقادخالهاقترحفقدذللوعليقنغون11هد
القيصرىاسابيوسانايانونةعأل

الكعمتخروص4هاألسقفاسهوعلىاالميعكندريةحزبثعموهنا

كصجةااصمةحمقعممكفعمألأل
tبميلنثأءلمالللجزبونيفامياثتلبلنظاty45هب
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جميثبلالهالمثفضلامقالحبلمص

جمكبإرةهبىيتببإلجمئإمايعثعتعإل3اجكائويئضمخسبشاثجئاميييللهيمابع
إيبعضءظبنيرورتعنهإيهومييابمعاجيماغمج7لىإلولةغالقلةرومبهججنئيجمش

جمبماايتجائجملوجمعثباعبعفيجخذءثيهابعبئجمامريرلثفعفدنزق
تعزخحلىوكدممااممههدصيعمىوألكصفدكانيممانانينآلم

عنعهخلعثaiاسأبيوساثترحهالذىااليمانقانينمةلمناقالمجاسى
بحكاووبنإئماتهةايهتغاجمصإبتبنعبربئنيتدتببعاكخناتيبحىلتعيع

ميهطيهمبااإبعقفإقةييجمنييليجيءعبعطنجإلفيالىجصرإطاثييهحدبأ
إابإاإأذإبممجممبركمنببئإيةصإإجلليمصمتا

اغاافياةاصأسةاتثصسساةلعتة
عيممهاآلمثتوفلهمخق3يفياثنقاالممائيقاثبزناثبجهيعجنجلقممتيك

كأغفزدبملمخئذنالجمئنإكتجبيمعيئبهوالأئهيهثبهيقيةطفيهمعهيألالبقيتي
ثأبئثئاأللالياإةالكمأألتحتهآفيلهلمعنئاوئاألبآوتمفرتجومنi1البن

ؤفاثكيرمخلولىاآلبرلكنهمولودصاالبنانبعقيدةعمكواتءاآلبا

ىتاءكعأكاااأؤيؤنلميهصلتغاليمتؤضريخحضمصةؤنعخؤيمة6تتبفونجنلم
لفشفتلغبنةئخنتئشنثئكأنثحتمألإظبسةطفىخص

100بةمعائراء8
غيااإةوخمعاانآلنجنبنصعuلاثرينئنممخهععاختجههرأضرفى

كقتيعالكعهمفميخأظنيأقاماافجلىتنفئ
ءخاكنثغيةؤحميةفقختنناثلآفكوخختبباتئنزةفدةثةامالؤنفكإ iب

اخيفئظفغئادؤاةيددعأأكناتععفؤنمائتيقضتمااثكجمفىلل
عاااصمكواءضمخماألةإفةأذألوفيلنعحرممث
اتخفاحوألنااالمءبهطعمومملالمماظلالكظةتكميقاتيضخ
كل3غلمثملخلعنةجنجبللنتتوأنتP2VOLBONIFASثهكه
اءالصطالحاذاكانكافاشانعإلذلببمءومنااألبلجواللىمحمانامخشعنهلان Lt4حةبصدثإصث4ححأ

معهامنجهرطدجبمخأهلوبانجيةككلفهآدمبهبئممثحميهأميكيالل ءنميئ05نخهيمستإمملىحهثهنأ

P6بم
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هعثرالكقثالفضلالرابمءلجز

معنرياخهصصتوحيولكنهلفظياتابالعألغريبا

كلالمنقحائييمانقانونقعولعليالراىاستقرطولجانقلثنوبعد
Jكاآلقىوه

4تيرىالومايؤئماءاألشاخالقالكلضابطآبواحدنجإلهنؤمة

الوحيدئالمولوداآلبهنالمولود4االأبنالمسيحيسوعواخدوبرب
حقالهفيشlب4ضرمننو11بمنبلهاآلبجوهبرمناى

فدنعماهكلكانبهللذىالجوهرفيلثبمماوقمخاغيرمويود

منالصأخحومنللبثممرنحناجلنامنالذىاألرضوعلىءالممعما

بئوصمدالمانثاليومفيايضاوقاموتألموتأنسجمعدونزذ
وبالروحواألمواتءاألحياليحينهنالىمنوسيأتي5ءالسما
يكنةلنموبهفيهيوجدلنمزمانكانبنهقيقولنيالذينواعاالقدس

اذلخرىمادةمنبنهاوالعبمصخلقوبنهولدانكلبلوجودله
نهمخغزاوللتصيرقابلبنهاومخلفقاللهابنبنثوآخرجوهر

Tاللرسوليةةالجاالكنيمععةمنظعونؤق

ةمعؤالمجتعليهووقعهذاااليمانقلنونهعلنيقيةمجمعووافق
هثيوتعنبعامعرياناسقفانإالانفسمهـاألريوسيونحتي
هاريوسفضاليمطقتهبصحكبمفبموصععبو

وجدةالهالمجمعهدالءراصببممحىكائأااليرإطورانوعما
فيونقيةاريوصنن3بحرقإمرتفتهاألصراطرية

للغجالةالمسيحيةللثقافةدارصدرعنللالهوتعلمكتامبلنظرأا
للقاثمثهثجنلباالمستعلااليتاناوقثمونVهصللعاهرةة

للكتابفهنفممىمنضفيمغكيرةيليجئJاوللكثسىاثوليجةلل
اهالهالمئكور

Tiعلكقصجممم4ءح

البهأل
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عنىالثالتفصلبعاالرلجز

العقيدةيغظفيجداهاماتاريخياحدثايعتبرالمجمعهذابن
الجوهرهنبمفيصماواالبنانهممكونياالمجمهتقورهذا3tنالمسيحيم

لثمرقةلقنيمسةبألنسبةهاهامكريخيأهجمعاايضايعتبرالمجعحهذاأنكمأ
اسقغهأستطاعفيهبذخاصبنوحهعرلكنيصةحسبةوبالعابغوع

المعرىفدلiكضهعالمتحمممىالتقىوشماسهاامععندروسريةاالمممكن
هذهالعهيثمعيروهارنلعنهوالدفاعوللتمسدبدااللصلمحقابن

ثععقفاتخذهاالتىاألولىالخطوةنيقيةمجمعكانلقدبالقوتقيقةال
IYإألالغربطىالثمىاولويةاظمربهوالذىثمريةنكس

اقانيناهواصدرهالذىااليممانقانينبأننيقيةمجمعقربىلقد
تعاليميخالفهفمنذلدعلىوبناالحقيقىالمسيحىااليمانلمعبرشا
محلىفقدواذلدحرمهيجبالمسيحىااليعانيخالضونللا3ه

امسابيوساكاخمؤيديهبعغنهعوتفيمواتباعهموساالمجمع
إلنيقىنيوسونيوىالغبتو

قتفمعىواقباعداريوسالمصكونهالمجمعهذألحرمماوعن
يبددكأنالذىالخطؤانوظنaiالصحدقسطنطناالصراحعهيى

وخصوصأالكنيسةانكمااخانزقدالدينيةالغاحيةحناالمبرإظهبرية
عقابومشايعيهبأريموسنزكالذعالعقابهذابأنعمعرتضكنيعنف

ولكنعليماتقوىلنالجحيمفأبوانجاالكنيسةانتصرتفقدبنى
اعمالهفيائمعتركواالذينءjJباوساقفةJاهنكثيرينفإنإلثتمحيدلسف

ينادونيدجمغوبداواوكنائسمممابرثممياتاتىعلدواالمجعكلهذا

سببولقدةالمممعكوتهللجمعاهذاقبلةمنبانيطاكائوللتىاتحاليمعا
وانجتماعاتةجدبكزستولوجيةومعارلىكثيرةاتإلإضظرأألموهذا

حاللمثمعكلةايحلانتيفيةمجمعاذنيسنظعئلنموممنممكؤئيةمحلية

crfبههممبلءب

بههل
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عشريلئالثلغصلةالرابعءجز

بنةهاهالمنعولنافدةللشيخسمعاننبوةوسحظلوظالتنطئيا

لوأخاوبمولعحتااصفيكثرينوقيابملسقووضعهذا
2rt

نيقيةمجمعاجتمعاجلههنالذىألعاجلالتاريخىالعوضهذابعد
المسعللخاصبئعمخصتحاليهاريلىسنظرضطىنلقىانآلنIنجنايحسن
فافناةالعمحرمرعلىيصوعالمسميعشمخضعلىهركرحمنثطانوبعا

قيحريةفيذلتللعميدسألهللذىللسؤالنفسآريوسلحانطرح
أة13ا6متي1االنممطنابنانابنىالناسيقولفيلبس

خعاالسعلىمععؤللعلىايضاهويجيبانلللععىسوير11خولقد
جولبههو

المعسيحبشغصالكاهةاريوسىتعاليماIمعتولوجيةهىائضبم

ىاالناالمسيحيمموعفياريوسراىماذا

ملويهببمملصتطارألحثموواعالضوهاخظيباالليبىالمعلمكان
كاتأالتىنجغكلليصكميسلألللكثيرشيجتعنبانالوانعمعوعلمهالععلس

بدايةفييماجمانولباقةةبعمااستطاعاتكمااالسكعحموبيرعاهاق
لالمععكندريخكعيعةبنمعدةقاوضماالتىعسابليعمعىخلليميلرعويةخدخه

وللراباتللؤبانيشجماعةحولهللتعهىاخوألشابالهسبابهلض
جميكللقاوتعلليمهبوعظهاألصربدايةفياعجبواللذينالثممعبهوص
وللتطيغالؤظبحأغدماولكهالثألوثفاحمةسابليوممىضعدةيمة
دظكمعقوظهانvاللكثيرونقبلهانزلقكماانزلقنقدءاالبئص

ضيدةياجبماقلألمربدايةlliرأتاالشارةسبقتغكعاط

كهبما
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عثشللئقثللفصعلحالرلبءلجز

يلرحانافحاولالثالوثفياقانيبمبوجودتعنرفالالتىسابليوحة
واحدلنسخصاليساوانيماواالبناآليينالموجودوالتمييزاالختالف

وجزنياسافااخحايخملضاالبنانهبلبذللكسابليوسعهاكما
واألؤلىالمولودالغيرالواحدااللههووحدهاللهبأنيؤصفصاآلب

ئنافياالبنفيعقيدتهوأما5آخرسلطاناىتعخلوبدونبذايئموجود
اآلقىفيانلخصان

موجودااالبيطيكنليمماوقتيوجدlàنهإازلياليساالبنبنا

أوجدتقداألخيرةهوالخليقةوجودقبلجودصاالبنفمعفيه
ازلىكيريف1إب

الخاللقكلخلاآلهباللهخليقةوهوازلىغيراالبنبن2
لماهسابىاناللألخرئ

منخرجفقداخجوهرمنبلعبلجوهرمنليممىاالبن3

ءقصدهاللهمشيئةبحسباسعنم

ثاجمقاوليسمتغيراالبن4

انجمبنمتطمعوالمطلتةوليععتمحدودةلعباالبئسرفةين5
هكاطةبطريقةأآلبلناهعنن

يخلصناlنداراغخماألبئألجلنااالبنخلققداآلب114بن6

يردلمفنوءحورتهعلىننكيلبمكمةالأوللكلمةيدعىئفاولخاتفقد

مصتحيالاالبنوجودألحمبحالخليقةخلئللنه

الصفاتيمفدوالبلماليسالممميحيونلهيتعبدالذىانمسيعان7
القغيريموعالحكمةكليالعليمجمىطالقفوةىمثلانطلغةاألمية
هاثخ5ءازاى

بليارمصولكنهذاتهومنبذابلياليسثصذلدسكلىءوبفاول

46w
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الرابعءلحر

أتثثيرأثثنابملىلاآلباللهرفعلريقعنالدرجةهذه

اهاأتجبمأإنجممئناآيهوالقعسالروحبأناريوسوئحنفد
فيمغقصمألحمااانئرثاقضاهنئوق

ثبأئماص

نئمتنيآلنقطتفياريوسيدةينخصانهرندل8حاولقد

أناساميأعظيمابليااآلمبابهفيrيراريوبمكانا
اثرنابابإيئالساميهاهذاناا5ءالمخلوقاتوعتالبمئرعن
هالخليقةهذدـمن

جبصl31واظيقةالكلاولهوالذحلمسي5االكلمةفخلق2
نحووسميهابرتهمنطريقنماللهمنلهالمحوحةالنععةظويقكا

نلانظرصبالتبنىتالالهبدرجةJقدفالالكمال
5040P4VOLعطOF

وصلمكلغاساحنلقداالبنبأنيعنفدكاناريوسانخمكل
تمةتعصجدلهعمظكلامحفىتدJ3نهباالرتفاعفيدرجةاعلىالى
لمسانigويعتراألرضتحتوصاألرضعلىومنءنسمافىمركبة

يخقدكانهن310Iaفياآلبأاللهلمجدربصالمسيععميسوان
بكلذالذىالمجدوهذااالبناليهوصلالذىإلعموهذابأنايضا

اآلباللهمنوعطيةهبةإالهىماهذهبهاعظمالعتىالمظمةوهذدـ
األبمسرةهكذايبماقهلبن

تيةالكبيفظر
منعليهغثامة185179

5023volDogofقععلمعيحع

هعبènhCDagdesHistثمعألصثمأل

40372voLDogdesمفة

Y1lSAYIحىالمسيحيةللثقافةدارللنظلصالدهوتأوهلبئ

a
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عمثرالثالثالفحلللربعءلجر

هواالبنبغنقولانيكننجأئهللقولدرجةللىاريوسوملقدوة
عمص8مu1ائغهرالخ550قوىإلهحتىاوبلهاوالله
018VOUDOG5

فيعاهنااريوسكالمظاهرقتناقخسيوثاتءللقارىيبعووغد
لهيتعبدالدىالممنعيحبأنيؤمنبأفقلناغعمامابقا51ذكز

رةالقىصكلالمطلقةةاإللإلححخاتيملدوالبطنيمسالمسيحيون

الخمهءالتغيروعدببماحكمةاكلىملنفي

وهنااريوسعقيدةفيتناقضاىيوجدالإألمرحقيقةفيونكن

وبلهبلبلههواالبنبأنالقوليمكنبأتيعكدخصلتمرطقةتكمن

رعاسةكافوقاارتفعالذىيمالالقوىااللههذاولعثنههقوى
خذوبلهرسامعظيمألنهليصالدرجةهذهالىوصلsتشخاى
اآلبألنلجهوسلطانوعظمةسصفيصدرففسهعوفمهةاألرل

هالمععاطانوهذامةالهذهضحهقدخليقةكلبكووجعلهاخقهالالى

خذبيكنلمانهبمعنعهبلماليسالمممميحيعنلهيتعبدالذىفانسيح
زمنفياالبناخلقثداللهينلجهjايأزمنذموبودليكنولمبماألرل
كألتفوقجةوهءاألممعماكأفيقاسمالهمعطيارفغهمبناهثممعين
وصعكالتىالرهعةههذطريقوكةالتبنرهذاطريقكعنهرجاتلى

هبلماندعوهانيحناآلبرفعهانبحالبن1بلييا

لمطبالطبيعةوالاآلصلمنالتالبتةمكنلمالالبنانعف
وندللاآلبجوهرشوالجزنىىالاالختالفيخدلضاالمنفجوهر

مسعاواةصنيقيةمجمعفياستحلىىالحتاالصعطالحآريوسرفخفقد
هالجوهرفيمتمماووصاالبنبجوهراآلبجوهر

يمخرءئىبلالتبنىطريقصاصبخئالذواالبنثمىآلyا4

ثعم
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عثعرالثالثلملفصلىللرابعءلجز

القممعطنطينىدالعفيبممرعةانتنمرتأريوستعاليمبنهرنويقإلال
فيالكنيسةلىانضمواتالذينلمتعلمنةوانحمافالمتعلمنالوئنمنبئ

للتهللوننيةطراألفبعضمعكبيرحداألتتفقكانتألنماالوكتذلن
حوجتكةوالذىبأحدمقلرتتهمكنيوالعامواحداللهبأدىتف
فط04ههرندحلراآلبةعدة

واآلباآلببجوهواالبنجوهرواةصيرفضبذنيوسكأ

حجتهيدعبمولكىءبأحدمساواتهنيالللذىرلىااللهعووحده

انظرواةهنمانحوصعدةفاغتبسالمغدسإلكعابانىرجعفقد
tةà4ثمثقث550معىلمهوليمعىهوثناulاآلن

iمبAyLه408مز

خهوسةالتثيممفبايضاشيخعالفهللتبنىاريوممىمومفى
جوهرمنخرجاالبئانيعنيالالتبنىهذاولكناللهابنيسوحيدعو
تبنىقداللهانبلالجوهJوفيالقدرةفيلهمساوفمووبالتاشااآلب

تهورارثاثمرعياابنالألخيريصيرفمذاطغالشخصيتبنىكمااالبن

عنالتعنىرجةالوصلفاالبنالجوهرقاآلبصيخطفونثه

بالتبنالبنانأصبحالمسيحيعصعتبنىاالاناىااللىاالعدرطويق
سلكهالذىننضويقنفممعاسلداريوساننظوهناعةبالطببوليمى

رجعهذهكرقهةيؤيدولكيهكمأADرجمالبنويين

يثبآولكىا2533لوفاقمبهسأكلباالىايضا

اآلتيةإنصوصأاقتبسساهيةدرجةالىيسوعرفعقداللهأنايض
ء433ةاعبا152كو2361اع
وكلنخلققداألبنأنائباتحاولغدماايضاالكاتابالىرجعانهكمأ
كوؤخلشةبكرالمنظيرغيراللهورةموالذىخليقةكلىبكر
أيومحناانىرجعبناصاعلبماآلباقيعينولكى0ثا
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عمعنرللثالعثللفحللدرايعءتجز

çنتJانعلييبرهنولكىخىاعظمابىiيضطربهكانالبن
متىyأYYVيواقتبسللبشرلةللطبيعةخاخعاويحاف

Y1ء

بضعماوافيوالاالبنبأزليةيؤمنالكاقاريوسبأنيقضنعحهدامن
هذهعلىئععددالنيقوىااليمانقانونفانالسبعبولمذااآلبجوهرفى

ةنؤيقولفصاآلبلجوهروحمماواتهاالبنأزليةمحلظللغقطة

اآلبمن3المواللهابنالمسيحيسوحواحدوبوبهء5واحدبإله
لجمساومخلوقغرهولوداألبجوهرامنأىنيالو4والمو
هءافجوهوفى

ايضاالمخثيرونيهوقعوالذىاريوسفيهوقعالذىوالخضآ
صمقنعتلوكمااالبنناسوتعنتتبهمللتياآلياتاعتبرانههو

يسوحاالنسانهذاانذهنهصغابولق5وجزئياااالبنثص
نهـايةفيثبموعطشوجاعوتألبموعاشولدالذىمريمابناناحزكطا

يوحناعنهالذعيقولمسهعواألمواشقامصوماتعمصلبالمطلف
99نيءاللهإلكلمةوكاناللهعندكانمةوالمةللكانءالبدق
رؤا5ا8vيوحناكائنانالبوامميكينانقبل50
822wا

ضمايدةوعكنيرةبليةءبأسمافيمااألبنسالتىتاي1و

ءألتس90yرو20عc25fفييو0iجاما
امتةاش2ء5ير8Aءأعبا36نىآ

w2

ابنةانكمعآفيه1ومماالعلممحدوداألبنبأتاريوسادعىونقد
لمرفة10ومحعودالطبممحدودالناسوتالناهمرىيمعوحاالكنممنن
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هفعتههالئعفةلملغعملللزاءلجز

صفلةائبرويينعوكعاوعاديةطبيعيةبطريقةينعوكانàiنهبوافقوق

يسوعاالنسانهذاانإال1335مرهة3لوءآخر
ظونالذىاللهكالقبلفقطالناصرىيسوعمجرديكنلبمأالناصر

عظيمDانهبلىاعادراكليفيقالذىالعقيمالسرهوهذاأنجمسدفي
رآمافكل316تيحواأالجسدفيظمراللهالتقوىهوس

كانالذىاللهيرىانيمعمتطعولبمءفقطوالجسدالجسدهواريوس
الذىانلوغوسنallIcISكانالجسدهذاوفيائجممدفيظفات

ثقحقدءئممأكلشفمسهيقوالصفموءشيكلويعلمءكأثىيرى
إالاآلبيعرفاحدوالاآلبإالاالبئيعرفاحوليسابىمنبلى

20كليو1022ولتلهيعلنانالبنةارادومناالبيظ

المسيحانتثبتاآلياتهذهكل135رؤ1072يو2oiبه

يعرفكانبلسيحدثلمافقطليسشأهلةكاطةبمعرفةيتعكلن
انيعستطيعامذىالوحيدفصولذللجيدةمعرفةاآلهبافيعكمافدمعه
تبقولهأريوبعىيدعهكماليسخموباآلبويعرفناألمصرهذايعلن

يحلنانيستضيعوالمطلقةوليستمحدودةلعبنبYأممرتبنإل
عينهخطةنجمعرنجةيمححكانالمممميحانوكماكاملةبفربةبyالنا

رو3ابمعدودةغيربقدرةإضايتمتعكانفمواآلبوصنعمنه
10110111

خيرفصومعجزاتحيلتهبرسرمعةوونظرةئلقىأنويقفى
وتعجبوافخافواتدرتهمنيذالقتحجبللذىاكiàقحرعلىدليا

نتطعمعالماايضاالرياحيأصصإنهءهذاهوصبينبفيماائفىة
8oل

كثرةالمممميمموتوناالهوتالىتثمعيرالتيللكعابيةالثنمواهدبن

ءآبايليهارجعولقد5كلمانتتبسياانحاولشالوالوقتيعوزناديدةو

اسقغةالكسندروسوان5فيماظمرتالتيللمرطقاترفخمهمفيالكنيسة
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عثعمشالثدثالغصلالوابحءجو

ةالمراحنطيرةالحرلد5lوحركاالوعىكلواجماكاناألمممكنحرية

حةطتةالصهدهانيضبركانينههرنكعنهيقولوكمالألريوسعية

خعدهرطقةأنما1المسيحىاريغالعرفماالتىطختابشعالص
المسيحتالهلىوقامكوءاللهواتباع1dعدااريوسوانمالمسيح

ءOثحنظرهرند1

الهوتعقيدةيالجمالذىاألخرعكونونغاألوليكنلاريوسين
خمجهينيجعننوريئ5اريوسيوممىسيقوم4موبعدفحتأاالبن

ينادمنبلبتحاتيمهينوينافيهسلانذىالطريقستفىهـسعنخون

هكذاالصحيحةتعاليمويماجمونضالالثئراخركأبتحاليم
انقساممافيتعتمربغهانقوللجاجديدحاقحقعممانكانيعسةبنقولأل
معضابعضماينمنمىوجماعاتاباحزالى

فيمايكونانوصالكنيسةربانهوالمؤمنقلبيطحنيلذىولكن

وحتهامواجاالاهىمامجماتوهذهاآلصءامماطياالىàويقو

اتسفينةهلنلطممافيطريالوتستصقويةعاتيةاامولجاكانتوبن

فالقؤيةرانممخةصخزةمالظمباقريةرلسخةحممخرةملفهفإنط
اثرyوقوةلمايبقىفالعلياالقتتضلجااننطةمكلتنإقيدكاترحزحا

üNءنلؤاويةراسصارقدهونبناؤرفضهالذىالخجزمحتو

صةدمعحقهعليهسقظكاينرضغعاالحجرهذعههعقطومن

21iNiaà16صةعلعماتقوىلتهالجحيعاهبلوبA
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للنيقوىوالنواعومضقدانهاررسمىضوعتمبميلتىالمرلجعض
ووعهمقMrlةمTءحعهـم

ميمضPعهمنكرسابقا

2مدلفصغدهأأميم

مثمنكرسلبقا
3كثمهممةمحطكغال4يعكم693

ءثسعهكأثتمsonetAntioeliedف

مملىه

ثهمهمفكهـفهههنأل

pG43421GesHouEüe450لمالمه

97كضممنةطمحتمامكمأل

لغنحفملة71

50الولهعلهيةثههـ7

s1eeLBSis0ص

1ضحعمtعمemثنقا

عجمهمممsndJDDةلهم
صلألهحصطممةكووك

حأهمطصهععمحثهثهـمحقسممحة

x191763م

هثهصمألعمةعهاهدممأل

كأل

U10للنظامهللالهوتعلمàللقاهرةنلفجقةالمسيحيةللثملغةلر
CAi55oص

وللليمرسونوفنلراوسقبتاليفاليمانlلاصونعرح1ه
65هىIالقاهرالمسيحيةانقلفةااردسعيداهممابرللقد
ilv1YIi

ci1nرL9ءللجزللعظهىلطجالللهمعينةكئبسةةلسدرستم
lألولJci11y253

المسيحىالغكرتاهـمخiم1
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رلىاف

اصاصالىسلمد
ممككملى

هقامدىاتعوضهذابحدبالناعلىيخطرالذىيفوyاJالسؤبن

ءواآلبااألساخغةموقفماهواإلتىمواريوشىلمثحبكلةالموجزالتاريخى

والتمليباالمناداةءواآلبااإلساقفةاعاممتهلأنيقيةمجمعبعد
نيقيةمبمعاتخذهاالتىبالقرارات

األخرىفضايأبعضفيامخانظرانبعدالمجمعهذاانغضلقد
الكبرىوالمعثشلةالعظمهألتغميةانغىالكنيعنعةءآباتثمغلكانتالتي

كنابوعوهتتفقألبتعالببمعلمواالدينواقباعهاريرعىتضيةتئ
بأزميةيعلعالذىااليعانقانينقبولاالمجمعهذافيتقورفتدولذتق

جوهرفياختحفى10يوجدوالاآلباجوهرصمماوهرهوادجرنبNا

1YنيخملHOMOOSIOB

جرهزقومسأواتهاالبنبأزليةافاالعترنيقيةمجمعقبلماوعن
كانتأأأيقؤاكiاألرثوانتصارراجأعلنبلاعترفقداآلب

العتيموئمعماعمالكسندروساالسكندريةاسقفامنكلعمياينت

1Xlالمستقيبمالراىذىقعنىرنوفكس
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عمعرعيلرلبالمصللبعالمءلجز

فأمزاصلهصءالدايستأصعذانادمبراحلورارادولقداثناسيوش
صمهرفثانظرأريوهمىكننيحرق

النقساماتةامىتؤدالتيالعتنئديعةالمماحكاتاليتجنبحتى

واتباتاريوسمننهياصنمريةاطياالمبرفيإنسمياشةاباتواألضطر
4عليمبانتصاراألرئوذكسيونشعرهناالسيءااعألبهدرهصواكب

قدنيقيةومجمععظيمربانقحطيشعرونالوكيفهءماراناليخوقه
شعرصراطورالىأنكما5كلهاالخنيسةتهددحانتتىطقةالصسحق

االتقحابمرخوانتماووحاطيريةاالمبيةمععاسباالطإنأنايضا
ءانزاحتدإلحزبيةالمعارلىنبحوازيلقحى

األسأقفةمنالكليرينولنطباعاتاالصراطيرانطباعاتهىهذه

نيقعةمجمجقراراتبعدثوذكسعن91

كلهاالختحفتدئعالفالواقعةالحقيقةكطنةتالثمعديدلالسفولكن

مجمعبعداألسامهرجعفقدءوالمجمعيةالعمبنودسيةانفرارأت
اكانيطمميملوبداكنائممحممانىوالقسوسابرشياتالىنيقيه
اريوسهرطقةاغعتالتطقةللصفيتطرفالبعضينبلءقبالبهيعلم
ببهمممابنتاألريوسيةابئإالنفوااتباعهوبعضاريوسانفمحنفسه
والرعاةاعممقفةاألهنحميريندانقق

الكنيسةجوفينجديعهمنتصعداالنننقاقغيومبداتوهكذا
البرشممىجزئياعنماوحجبتعيدتمانوئمجبوهتفاهعlضفعكرت

منتخلصنيقيةمجمعقكانتانقىاألحؤابفإنرهبغيواشتمغ
رلىللوالوساهنىكلمصتغلةنثمناظمافتواستأنالمجمعهذابعدجديد

األخزئاألحزلبتعاليبموهدمعاليممانثعمرلمى

واختهيمةاالمبراطيرابمتأثيراأللكàaإلمعمبمبويرج
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رعالرابعالغعلللرابعءنجز

كلنعاالمبراطيرواختامفاناالكليريكيةوحاضيتحاقمطنطمية
اريوسبأنقسطنطيناكناخعلىهيالنةعطتخعقدلألتولاريوسيتف
ومنالقأممىالحكمهداJUبأيةحقينيععوالءابريأوآتباعه
الغلفةهذهواصالحالنصاتاخرىمرةقضيعفيالنقرالواجب

تؤثراناالمبراخورعلىولجاجتااحاحمامااستطاكأوإقينيمةالع

وفحالبهأبرثألىنيقوصديةمدينةئمعقفاسابيوسيرإخعنكىعليه
بونيفاسكقابانظرثمAMسنةفيابروئعععتهللىأبيوساهرجع
50772TOMEكهرفكطب

ه257صاألولءالجزرستبمامسدالدكمؤرباحل3ثم

نشاههبدألمابروتمعيتهالىالعيقوصدىاألشفهرجعوغدما
ههسمومهينفثبداانهعلىةنيقيةمجمعتعاليمضدسمومةونخث
وتأثيرعطمةبسلطةيتمتعأسابيوسكانمبانعرةوكهخفيهبفريقة
طريغاعغاسعتطأعفقدولذلداالمبراعريةلالصاشيةةعلهقوى

وععقاعهلغودهاستغدثملوغهوهرومكوهالمحكةبلوماسيته

اوحمعتالنىاالمبراطوراخضححموصعاالبعطفيالشخععياتببمض

لحكمLفينيعتيةهجحعفيارتكبتالتىافغلطةباصالحموقاتياخاها
صدىالنيقيأسابيوهعىاستظلقداريوسضدصدرالذىألهإدلالغير

sقعمفقدولذلكخصبهالىوإعادتهاريوساعةبوالثباتالطرقهت
اإلنوذكسيةطلىهالهريدلبيمانفونةاألساقخةبعضمبمآسابيوسى

هذاألقاريوسعقالعفواالصراطرمنوالتممعىغياغشالالتى

بيمانهفيهيثمرحالذىاريوسبيمانتانينهوتدمالذىالمتانين

تثمعوبهدالوارثوذكممىسليبمقاضنوهواالفيئمخصفيوعيدته
نجأرجاحاموهقسطنطيناطيراالصراصدرعنحنذالمظاهربحسبشعانبة
منصبهالىعهاعاةيردنكسyااسقفامقوطلبثقيستهالىساريب
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عمثرللرلبعالغصلالرابعءلجز

لضعغابابعضاوصغهالذىامجيزالكسندروساألبقفاكان

فياألسقغيةبميكهعلهالجلوصفيوخقهاألبديةاضلماالىحلهـقد
ائناسيوسالشهلحماسةعيىءالمملوالورعألثقىالثماباالسكنعرية

هثمسنةيونيو8يومظيمةالهالمدينةلهـذهصضاابعخ8الذى

العظيمالبطلالقحيمنهذاحياةصيلتدةفنعخلاننريدوال
وحدهيحتاجإألمرهذاألنàوممدالربلحعمةمعاتهكرسالذى
وتتاالدارمنمنشخعكرسانونافعاصيدايكونكملمجات
بأننشيرفقطائناسيوسلقمديسمادوحياةبحثاصليكف

ققىواسنةفيثمماسارسمشم96حوالىولداثغاسيو
لةبسصنجةتنعهدهللىائناسيوسيصلولمAمعنةفياألسمقفية

للتذكيةكلضهومذكىالثبمحبمنمحبوباكانانهفمعتومةموبال
عمدفيميوسراسمموعلىإكنةاشحففةوجبماتقدئهإال

اسقغاتغصيبهعنييوافقوالمدـعيفيارتفايوحناثمالكعندروس
األسقفضدالمقاومةفياجنبيةعناحرإخلتوتدالمكاومكأوقأوموه

خصعمااثناضعيوسيعتبوكانيةنيقوصباسقفممابيوسافإنالجديد

نثمريعمشطيعخىمعحةوشلةبأيةخهالتخلصيجبكيداقوببا
الشابناسيوساثءارققاانمنمتكداوكانقالثعفيةيعممويرyا

علىالمؤكدللعاجلءالقضايعنىاالسكندريةاسقخيةلعرشاستقىالفيير

ولنمععالابلألحزوتكوينالفتنبثارةعليعلىنقدولمذايوسيةاألهـ

انويظنالمصرشبلكنةبعضويقائناسيوسبفىءالعدانار

ارتفايوحنبهايتممالتيالتممةياكةبرينامكنلماساييوس
اتهمقدارتفووحناانةغسطنطناالصرلطيرلدىسموساثت
بكممرامرقدوانهالمؤمننعلىلفغرائبطفبرضبأنهاثناسيوسكيمبىالة
s1هاشخنراسهناليستمطهكإنالذىفخارشية

نل

http://www.ebnmaryam.com



عثعرللرلبعالفصلللرلبعءلجز

أسقخادعىغفستحقيقيالاألمرهحتاإلبراطيريتراحونم
فرجعلحعيهننإينlابيذا3وبراعتهاألحيرهذااظمرءاألسخندريه

الراسمرفوعشريغاكريما5mمسنةفىأنجروشيتهالى

يغثمللمةأخرىاهراتوصللرخيصةاطؤامرةهذهفثعلتوغدمأ
الفرصةكانت6اخرىحيلةايجادLAالمجااألمننمممقفاتهاعدة

االحراطيزأعرهوةإلقوىالغمصرصطيادألثصرنهذالنحبالذهبية

اكنوأنناسيإلعىءااعإلفاناالسكنعرمةفيهركزهالياريومىبارجاع
يخضمعونناالهبراطورىالقرإرهذايقبلأقيعنهالفيقينايالمين

بلهJوسلحطير1االمبويخشلمالعظيماللهرجلفانوفعالء4
9yy5ألعوالتعبدالصالةحbiiيدعليههuWàخغع
الخدمةللياريوشيرجعانيقبلولماالمبراميزامررفغىفقدنثiو

ةخاذنابشياليهوانللكرومنهعمعدثعلببأنهيطمىوالمقدسة
افخاعتىقئنفةال

فيللنظرمجعاوغدواالغرصةهذسويسانثelاعداانتونولقد

للفدتاريوعىدةضا

زصمجمح

األسقغهرناسةتحتtreمسنةفيصيرفيالمجمعامالاجتمج
ثححمكبهرنلافظرلكيسةةمرخالقيصراستبيوس

خمممينمعاالسكنعدريةوسأثناسيءجاولة624VOLعه
الدخرلمنمنحثلوفدولخنصنودسالصالمجمعهذالحضوراسقفة
المجعlmiالنيإبةلالتعترمدعوغيرالمصنرىالوفدانبمجةالمجممالى

ب6

http://www.ebnmaryam.com



عرعالرابحللفحلالريبعءلجز

حممممطمألمءألفطهطمءكتلبضفر

حغرائناسيوسانيحعملاتإال5عبمحمخثال

هالمجفعهذاصءجز

الممنودسالمجمعهذافىالبحثموضوعيكينانننتظروكنا
قانينمبئوآخحقةالعقيدةمشكلةهوءبالذاتالوقتذاككعقلالذى
قانينفعالداريوقبقوهلهوسصحتهمناتكدواأرنرسبيعان

مازالàمجم5سنةفيباإلغرافرفضالذىاننيقوىااليمأنة
لماللممعنودالمجمعفاناللهأابنفيالشخصىدهأكلعلىمصرة

البحثينلجاهذاععهاجتطفيالهوتعهمنكلةايةلبحذإلبتةيتعرض

االسكندريةاسخفضدالمقدمةاالتالماتألنظرقغيكزصألانفيه
أكاذيبايضاطهاكلنتولكنياوعديدةكثيرةتماماتافهدهوكانتأ

األتماماتمذهضمنفنههالسكندريةiخممعقفضدمخمطنعةاتءوافترا

خاالمصاألساقغةاحدبقعكلرمd1انهىانصاقهابحدزلوأالتى

دلقدهAMNIOSارسينوعمياألمقفوهوستهلسبرصالم
مبىارسعنوالغقيدذراعبأنهوادعىمملحاذراعااشصدأحداحضر
بإنهيقسمانيمستطيعخكممنحأئألوسألاثناشوسشقدوعندئذ
األسائفةمعضفتقدمأذراعهالذراعهذاوانجيدآرسيرسىيعرئ

اثناسيوسغطتذراعههذهوانجيدايعرفونينممبواقنموا
جمظيمةالدهثةكانتالشاهدمذاثàVوغدولبالبلشاهدبماحالم

بذرأعيننفسهرسينوعيكنلمالثمماهدهذAنكبيةاألملوخيبة
هسليمتين

بعضأصرفقدمخجالذريعافشالالحجةهذهخشلهنكموبال
إجتممواقداجنهمنالذىالمفالفيلالوحمبىعلىالمجعاهحثءاعنما
اخرىباتيعاتهناتمصالكرسثأمنوخلعهأثتاسيوسبذانةوهى

6470
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عفمىللرلبحالفصلابعللءلبم

كلنألذىعتيااألفخاركاسعمرباصنهامعللياسV1رخيععة

ايضاأتممكمااثغاشوسهحارخىاحدأمخيراصهنللطصعطهيم
يمستطيعوالمولكنمماألخالقصعيئةبامراةثمرمفةغيرععةظابأنه

مالحجAمنحجهأيةعلىالدليلتقديم

بحثامهوليمعىالمجهعفاناثناسيوممىللقديس4اكروغحما

اطيزصوااليانطلقفقدضدهفياتععحكمايصعرانبلقالحقيقةص

علىفحكبماسغرصةهذهالمجمعوانتصاليهدعواهيرفعلكىمعمرأ

مركزهالىبارجاعهوحكماريوسببميخابياآثنأسموس

رفضإألخيزهذاأنإالاالصراطيرمقابلةأنناسيوسوطلب

خروجفرصعةانتزالمقحعمىeaوعناصرارهLiاقابلة
ءاباجراالمبراطيروظاهرقضعيتهعلعهوسضانجزهةراطهاالمبر

هذالعحيلءفجاصورمجمعمنثوكلاليهيحضرانفحلبالعل
نآخرواربعةالقيصرىوأسابيوسللنيقوميدىاسابيوسالمجمع
وكانت1tا213صاألولالمجزرستماسد5بام3ائظر

بعدمهداتهىانناسيوسالقديسبمااتممالتىالوحيدتاكعمة
واغضمباكاالذىاألمرالقسطنطينيةالىاالسكندريةقمحتحميماير

والغضبهلالكاظةحاجةiيكنلمامراالصرانإالكئيرااطيرراال
شلروحيةالممططةصالعينيةالسلطةفصأيعاولالذىالوجلهذاخد

عمجرهC5anINالحكمعلىاالمبراطعرقسطنطنصدقافقدولذلذ
واعادةونغيهكرسعهمنأثاسيوسخلحعلىاشعتعلىوانذئور

ايكنيسةفيهوقبولانتهالىاريوميا

كتابالنطا11

ciثم

A4

غ512

فهألعنجسعصطكد4ععلهمخ
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عئعرالرابحالفصلابحاليءلىلجز

المانيةمديغةوهىكأتريفزللىالعظيمإتديساونفى
تيرةهذهولكنللقرارهذاخدالمصرتالثعععبفارولقدأحا

ئناسيوسيهالقديسافقاثواالمبراطروارقومنشيئاقغيرلامارمةة

طويلةسلسلةفىحيةاالالنفىهدايكنولمwoV5ةتفىالمنفيالى
وثباتونممكربصبركنفهعلىيحطمااناللهرجلعنىكانوئقيقة

منوالتهارتكبماالتيللجريعمةانداخلهكوقنكلنهنyمو
وليذاازليتهوعناالبنالهوتشدفاعهtهوينفىيحاكمااج
كالصخربلحتمدالرجلهذانرحزحاناألرضيةالقولتشمعتطيملما
lبطوباكبمالقولهذاجمنيهمعحبيضعكان19انطهقيدوللى

منكمممريرمنممنعواخوجواوكموعافرزوحموبذاالناسابخضتم
6238لوقاهاالنسانابناجل

قهوسالانتصار

اسيوحماااألشفبفمعلحصيرمجمعاحمععرهاالتيتالقرارابن
كفلدبممنصبلتىوارجاعهألريوسالمعركةيمنءاعطاثبمونفيه
وألتباعهألريوسعظيماانصستحعدكلنت

هذاقراراتوجزميأكليارفغعتقدمصرفيإلكغيسةانوبط

الىاريوشرجوعبالطبعرفضعتفقدالمعارضةحزبإالالمجمح
لنظزاورشليمفيكنيمعمةفيرسميانصبفقدلدولعىكعحريهال

492JOMEBONWASبونيفاسكتاب

معودخلماالقمععطتطينةانيذهبامرشليمفيتخضيبهوببد
لماالنتصاراملىولكنخبخمانتعمارموكبفياتباعهمنجماعة
ثمموارعفييسيركانبينمالليومتفسففىيونانئةكيقظيإاليكن
فترلبطهفيشديدبألنيشعراتباعهبعضمعللقسمطنظينيةمدينة
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عشرللرابحللنصلللرلبحءلجر

أحشاؤهفافعلقتحاجقهءلقضءهلدثهكانألىودخقثصعخاعه

موتهسببلىءاآلراضاربتولقدهثسنةفيالالفيتو

مقدسيينذوئرiYواما5ءبسمهاألرنوذكسينناتعموااتبلكهفاز

اريوسعلىyعاتبحاءقضاانمعريعءالمفاجيطوتةهذافيراوا
وليستقسعمعمعةإالموتهفييبروالمينالمحايولكنناليرعفوقى

بمرضاحعابتهوهىيحيةعمليةالىعيرموتهينلجابلحاءغضا
تجاوزالذىهجيزاريوسيمستطعلمالذىالمرضإياالعوسنثا
اعليموالتغلبمقاومتهعمرهصالئمتبن

قمعطنطئربهIYموت

انيطلبولمطهمmمسنةيوi234قسصغطيناألمبراطيرمات
اساميوساألسقغهعمدهولقدمحيانصإألخيرةانمحظاتقإاليحمد

02JOBBONIASءصكقابانظرؤالنقوصدى

فحثموهاراهإلريةلرثةءابنانةمبراطيرالىرأثولقد

الثانأاالبناماأبغرباتناتىتسطغطناالمبراطيراعنهنتهيئمعا

البريةحكمتولىفقدقسطنعىاما6الشرققحكمقسطنديوسوص
اريوسياالثميقحكمالذىتسطغعيوهعهكانولقداخريقيامنعاوجف
ارنوذكمميبنفكلناوقسحلنعمثاالثابئقسطنطنوأ

االمبراطوريةقالحكمزماماالثالتةاألباطزةءهؤالتولىانوبعد
مامألمفيويعمكدالمنفمقمعاقغةاألباعادةقرارااصدروا

احصاطحقفيةالمبإدصاحبهوالثانىقسطغطنراالصراطيبأن
واالضطرانجاتالشصبثازةللىذلدمنمحفوكانالمنغيبناألسعاتفة

كتابانظرالثصرقأفيقسطغديوساحؤيحكعماكانالتىءاآلجزافى
فكثحممكممكعك

11LIمحابنظهJOM3BONWAfi
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ععمرالرابحالفلابعالءئجز

وطنهيىانناميوسرجعنقدالترارهذاامرفييكونولعكن
غياببعدلخعيعارائعااستقبااللثمعبةواستقبلههمكرف42كفي

بخبرواصدقاؤهمأألريوسيونعلموعندماسنتنلىحوالىطاق
حياكةفي1ILوبحأوااضطربودريةسكاالالىاضاسيوسلوصيم

امرحفياأليمانبطالالقصالتمموحبدالمؤامراتوتحبيريدالم
عودةفيالمحارخعنراسعلىوكانالمدينةهذهعنبعيداوقت

اصيحانغنيقوميديةاشفااسابيوساالسكندريةالىاسيوساثت
لجاطبىثيالقوىاالشعارةسبقتكماوكلنمحننحلينيهننقاسقفا

ءاطورىاالمبرالبدطفيبنفوذعظيميتتبمالذراع

رومااسقفاالىنبماألبلطرةالياثناسيوسءااثكتبولقد
اتةأثنامععيوسعودةفييرغبالالمصرىانشصانندصيوليوس

ونقدسعةبأمرباقصاؤهويجباآلوضاعهذهعمىغاضبنا
واخدهمحرءشقراعلىللكععتوزيغمنحبأتايضااثناسيوصااتمم
حهلنف

السنةنغممىفياجتععوااألرنوذكسيإنصالمحاألساقفةولكن

ويحقالجزدتوابتالجممألنناسيوسمىالكاملمأييدممواظمرواrfAأ
فيبمظاهرةيقوموالكىالربانبأصثقانهاتصالقدسعوساثنابأن
يؤيدلكءالصحرامنئفسهانطونيوسالقدبشءجاوعندشثضال

المذلير6مألصككتابانظراثنامسيوسألسحغاقيصديقه

ت50سابقا

نفصعيةوعلالشمغبنفمميةعلىعميقأنيرالمظاهرةشبذهنوظ
وكانالشببكلاعفىفيمكرماكانانطونعوسألنآففسi9مؤيدئ

هواالمنكنذزيةاسقفهخعدالمغرخنةياتFbsفذلحأزؤطاسقفترد

tiaàl
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عضرللرابعالغصليلرابعءلجر

Iونكنالمماحكاتهذفيللبتروهافيصعكونىمجمعلعقدلدعوة
علىبشدةاحتجوابلاالقتراحهذارفغوااألريوشنماقغةاأل

حكمااصدانسبئقدتمرقعةقضيةفىلينظرصكونىمجععتددعوة
مرخمأفيهأمجمع

اسقغروهابنبلشديدااالحتجاتحاغىرومانعلردوكان
1أألخوىاألسقفياتبقيةعلىرومااولويةخرحةلهذفياظص

اسابيوساسعالموغدهااسابيوساالاللمجةشديدخطأباوارحعل
يكغعمعبانهوقعفههنيلطفبأنارادللخطابهذاانقمممفنطينيةامعمقض

ولخلدلنامقصجماعةحوايجمح1Jركفحلومجانباالشالكث
ييماننقانهحزبهمعفيهوقحمألكسنةفيطاكيافيمجمعاعقدفقد

وبماءةيسوير9والعقيدةالنيقوىاليمانةقانينبننحطاحالكيحععر

الئفينيمكانوايوحزبهاسابيومعىهذااالعمانقانينهؤلفىان

الموقفوقخقيةوبطريقةبلباقةولكننيقيةإيمانىقانخومة

الصيغبعضايجادفيوااجتصفقد6لمريومشنالمشاعدةيدحدنغمعه
يعمعوحوتحجيدتعظيمفينيقيةمجمحفيانمعتعطتالتهـأاهباراتوا

األسلسيةاتإالصخبعضاهعتخدامنبوامولكنممالمسيع
الجوهرفيمساولعبوهوصكلنيقيةهبمعلستعملماإلتىواليأمة
لقبولطواألرثوذمممعينناألريوسيلىجفبفىيفعنeuمالانمموظنوا
امناسيوسالقحيسخلعالمجمعاiهقررلقدالومممظبنحلهذلم

المحلمبمافيريومعيضوتحن

كهقضليهيصضرومالكيالىاالسعتريةاصقفنجأوغدنذ

عه5صهيال11

Tمكلبييضااثظو

lnllكلمهابهلنظر

tac
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ععمرللزلبحللفصلابعلإلءنجز

ألعهعامجموعخداستقبالخيراألخنرهذافاستقبلهمىيوليهاألممعقف

انطكعااهمجمحاتقرك

حزبنالىجعيدصخقسمةكنيسةنرىوهنا

وأثناسيوسنالنربيوهمنيقيةلحماننكانييؤيدونالذيرا
مراوعتهـهالمثرقيونوهمالنيقوىااليعانقانينيرفخعيناذينوا
المحتدلنيغعمكاناسلبيوسحزب1نIإدىلننيقومعمنبعوسأ

هايمغلعاه

الهونيهتيارلتاواحزابئةتوجدكانتلألصحقيقةوفي

بقانفلنهالمتصمخنناألرفوذكسيقحزبااثناسميوسحزبا

هنيقيةلحمطن

األمزيةàبؤيلحزبراممىعلىوكاناألريومسينحزب2

جزئيااتجاههيغيرانقبلنيمقوصحى11اسابيوس

الحزبهيدعىإلذىالثالثالحزبولدالحزبينهذينوهن3

اسابيوسالحزبهذارأسعليوكانكهوواألريوسىخغا11

ميالعقيمدةاريوعيدةارفضوالفينمنابحزباهنيئمولقدللقيصرى

عكةللوسطحلايجادالحزلباصاقبإعحاولولقداففماسيوس
بالطبيعةاللههوبلاللهصعورةإإلبنئراوافقدالكرمعتولوجية

األرميمسيينملثماخلرفضواولقداآلبلللهطبيعةهنليممىولكن

للجوهرفيلمصععاوءاضطال

كامهااقلر
ممتمعءهغgمبمقمعمألث

or
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عئرالرابعالفصلالرابعءلجز

سيماثيمجمح

هوخ3تعنىنبعدالغربفيالوحيدمبراطورإيكسطفطينثصب

التىلراباتواألنحاالنثعقاقاتجسهممعفمتولقدالئانىقششفنن

نتصفقدونذلك3االمبراطيريةوحدةتمدثكانتوألتينيماأقممت

هذهفىللنظرمجمععقدعلىقسطنحيومسالشيقاصراطيراخيهمع
Jحاألمث

حعودعليSARDIQUEسارديكامدينةفىالمجمعوعقد
مالعمرجاعةهوخهالمدفوكانء343ممنةفيريتينانامبراطه
سادقدانضنديدلمسفاولكناطوريةاالصروالىنيممالالىواشوحدة

اوالوصقغلتديجتممنقبليالمجمحمذافيتقساموانرانجطاألض
ومنألغربىالوخدصحبةفيمناسيوساألسقفااالجتعاعمكانالة
تنيقيهلمجمعرئيساكانالذىحههوسيوساألسففهبيحم
قبلاعمالهالمجععوبحأيكاممعارمجمعلرفاسةايصاأنجتيرهنaووث

بأشعرفوااألسابيوسييندصلوخندماألسابيوعمىالحزالوصول

ااحتجوالمجمعهذألlJعافيواالشتراكالتصويتفياحقإتتاسيومى
مجمعمنبفرارالخعمةهنخلعقداثناسيوسانخةبذلكعلو

خليبوبولينممتداكرىمدينةالىوذهبواسارديوتركوا5إكيااات

محيتتنفياعفاليماالمجمعانبداوهكذاآخرمجمعاعقدواوهنمك

زاتهJقرمنممأكلواحدرمختنفتفى

منكدقدشاثناسبالقديسحضرهىالتسارديكامجمعفإن
تظبممنحبهإلىاثنأمسيومعىوارجاعنيقيةييماننبقموتمسكهجدتد
األسكعفزيةاسقفريوممنوغريغيانقرةصقفاايفيومصربام

محواقزالنيقلىاأليعاقلنونةقبرلطرفضفقدةفيلييؤبؤليعتنمجمعأما

نةآلئ
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عثمرابعالالغمملابعللءلجز

ثناسيومبخلغالحكبماتدرثماألنحالكىيمانانهقاةناني
قرطبةأنععقفوهوسيوعىروهااستفيئليوسوقطعوخربخومى

األحزابهذهبئاتسعتتدالخالفنجوةاننعحظبذوحة
هالدمنية

فمممطنديوعمنرااالمبربممماعدةششعسابيوسينااحئرياوكاق
يضمكاننهاضباصكانفقدذلدفيالرغبموغيانمددوكفرة

ائناسيوسوتتبريعبللمثمكةحلايجادحاولواالدينإثضينداخلهفي
نوcالمتطرضناألريوسيندلخلهفيايضايضمكاناكمااريوصمن

معاتربطهبمكانةرابطةخالىتكنفلمبشدإآلخرينتقدكأصم
للحزباماءإلجوهرفيلعبمساوعقيدةرفغىضلىاتفاقهماإال

صفوفهوحدتوثيعكةقريةبروابطيتضعالعكسىعليفكانالنيقبى
يجبأسأحميةعقيدالجوهرفيلالبنبyاهساواةعقيدةكانتفاقد

بأنايضايمتازاألرثوذكسيالحزبهذاكانكماوتمليممابماالتصعد

وقفتولقدالضيدةهذهعنالمدافعهوالعظيمإلرطااثغاهميوس
هيمانهجمادهىفأيعقهبجانبهالزومانيةالينيةالكنيسة

لجهوهجالرومانيةالجنودثارتعنثمااألوضاعتتغولقد
تممعطنديرسبفلكواححبحwمسنةفيوقعالتانعسقمراالمبراطي
هبالشوعألقالثهعلىاشوحدوراالببرا

والبعنبلبربلاذتسطنديوسالهبراطفزااوادوكحئذ
3iمصرفياألرئوذكمممملىواآلساقفةائناشوساخالألصهيتعاونفن

حمكووريومممبلصيلغدخابا11

5
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عثمرللرلبعفصللبعالرلعز

اجتمعوعندما55rسنةفيميالنوفىمجمعلحقددعاواذلك5غيرها
iاثناسيوسبخلعالحكماصدارعلىالمواففةخبمخلبهناكألبممنخغة
بنحنلحكبماحدارعلىالتوقيعالبحضرفضولقدللجميعصنفىاو

هافذىثسة2roلبعاريوسرومااشفأضالانؤإصميوس

علىوقحتالساخةاألغلبيةولكنottمسيوليوساألسقفا

بنضىاالمبراطوراهووغدنذاتحيدواالضغئأئيرتللقرارهذا

منليسهtشعلىبلاألمرهذاالشجاحالرجليقبلولماصعيومىثف
فاخدظشمينافييايفممالالتىلنديغعهراألسفيخليتابئالحاكمحق

عسكريةمكونةكوةوارسلالقديسمذاضدعارمةنيرةوثارلطوناالصر
4المنفىللىيادتوةاألسقفعلىللقبضصمنحينجندى5ءحوالىحن

يقيباثغامععيوسللقديسكلنالتىالكنيسةالىالجيثعوصلاوغ

األشناالىثيرونالكتوسلواقدبالعابدينتعجوجحوصافيماالةال
اثناسيوممىفرفخكءبنوالضروريه3طكعللثمينةبحعاتهثنجويمرببأن

خفتاالمقوهوأختالرهبانبعضذكلالتوسلىثهذفشتوعنحط

الحاكمةالممطااتنهدكلهالثسعبثارولقد5ءالححرالنىهبوهربوا

والمظاهراتالثيراتهذهيعرلماألخيىاهألولكنراالمبرأطيثعروخت
يهومكنوقسليمهاثناسيوسعننجالبحثمالعامربتاهتنمامات
علىالقبضريةاالسبحاكميممتطعولمبالقشكباعتكهخالمى

ملجأاثادجوسوجدولقد1ؤيداناص5الشععبكلألناثشلصيوس

الفرصةهذدء4يهـتحبانالعظممالقديسواستطاعيلرهبانعندآمنا
االسكندريةإلىخقيةآخالمححينمنذهبيكاقبلالختنمنبعخا

nدنمبرمنسنواتشهالحاالهذهعلىظلوهكذاالموجمةليئفحد

ابلفاثفامنعيوسبدلاسقفاالماليةموظفىاحداالصرأطورعألولقد

واالحتقازوالغضمابالسخطإنهمرهذاالنمعيا

جديدإلاألسقففييايصلىكانالتىالكيشةإنشحبوهجر
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عثرللرلبععلابعللوءلجز

احغانلبوليسمنفطلباألشفانتضرفهذاواغاظجيوصجو

البكلنيممعانيامنحاللصالةالتامةانصحارعوالمتابربلىذهبواالدين

كتابلثظبرتؤالسجينفيبممقىوللكنيرينعليؤصبصألمقابرهذه
45ثمسابقاصذكعأجمأ

هائجبحرفىسفينةقفمعبهالعصيبللوقلئهLفيالكنيصةوكافعت

عبمتتتlكاإتىاالسفينةهذهالقاسيةالعاتيةامولبملطصاصب
انمتطرفونسييناألريلىرأىولقدالهعميقاليمفيرتختغىوخسر

مفمالعحضتطرفولذلدحليفممالنحرانالممتدلونواألريوسيون
حمولسصوايوشثماحملاآلمخوساخادتعنيمهفى

ألنهالخمثقباقىعالمخلوقفىبدايةلهاالبنبلمنممأكلعلمفظ
اآلجايلهجوهومنانهيعنىالانتJءبدايةالاىازليااالبنكلناب

اآلببننالموجودالتئعهابوهذاهجومنليسولكنللنهيشبهفمو
يعتتدكمالياااالبنكانابلىهن9اآلجةبرابحسبهوألبنأ3

علىءوبناL4jiه3وجووعلةاصلنفسهموانهيضيكمذاناألرئوذكمميب
ينمححهجوصمنبلاآلباللهمنهإلذىالجوهزنفسمنليستموذلك
يدةبالقولاالبنازليةيقبلوقالالديناعترضولقدانجوهرهذا
ءوبنا5دموتهكيرنصارلياكانوبذاازلىغيرنمومولوذاyiبنكا

تصحمحهغيرهعقولوويحببالنيقوىااليعانقانينانراواففدفملدغلى
سباسيليانويحتظo3آمعنةفيأصترةفيجعيدمجمعدوهقذا

مهـبأممعيليومعفىكانولقدمtCنعقا6Lالذىهوإلمجنةأهذهقئهأمما
اففتااللتقامموالتويكوئوانقطةانحاولواالذيئالمعكبناألريوعشنحزب
هاألرنوذكدعصونوبئلمتطرفناقيسويرhابن

ألثألمهلنظرك
iمطمغهمع

حنىالمسالنكرتاريخy4ب

t
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مرعللرابحالفصقللرابعءبجز

جهاعةهمالمجمعهداجمطنئنيسيطرنواطالذينانالمعرهفوم
انذفيمعكهثعلىالمعتعليناواألريوهسينفاlLن

واليقبمينالانممجطياالنجبهلجوهربهخممنإجمنابتقنيؤخ
منبنهاآلبoبلذىالجوهرسمنإالبنانبفكويشرنون
مغاآلبخهالذىالجوهرذاتمنوليعوآلبلجوخمعابجوهر

النعرقفىناألرثوشخسيهتمسدبالتىاألساسيةالبقيدةهنايرفضيى

dيحاربأصضااجلياشوالتىنيعيةمجمحاقرهاوالتىةانغرب
حممةوهىاننامبيوسالشجاحوالكديساباسلاالبضأويناضل

مجمعقبهالذىاالصطالحاستبحلواولقدإلجوهوفى5uلط
فيبلهبعشابهباالصطروالجوفيامبمساوفينيقية

رغصواانكعكااألرنوذكعسيننعقيدةرفضوافقدونجلد5الحوهر

أنعحعمنخلوقاالبنبأنتعلمالتىالمتفرفننإلىآلريوسينكبدةأيغ
اآلبهنمولوداالبنبأننيقواأامعتلونفمملخالتقةكشية

المغمومهذابحسبهفاالبنمميئتهاتةقمدبحممنبرالدصكلقبلى
Iإنظرةإالويناللهبنوسطاانايحعاألريومعلنصف

كقدإصبيعىوصمحاب
خصوصاألمتطإفعنايضارفضياكماالعقبإةهذهزنونكممعيينارنص

الهرعهفداةلمتطرفاألريوسماالحؤبؤحلتبخثيدةضاحران
علنمونقدالمعتدلينحزبوفياألرثوذكسيةواألبتعادشاالنزألق

التىعلغاتعاليمامنهرطقةوأبشغخطيرةكثرتعالعمافتطركونالiهق
لمحغعمهأريوحمابا

سدمةيهددلرأخعاماالنقعويصبحاتسلعاالفجوةتزدادوهنا
المقمسكينثاألبىئوذكسبئبعديعدلغاالنقسامألنيةاالصراط
االنقمسامألنفيقبولهيرفضحنالذينةنونجانيقوياافىيمانبغانون
إألخوليخزبهذايرابضاسيبر

8ة
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عمثريلرلبعالغصلللرابعءلجز

الكنيسةاليئنتتعودتوالتىالملحةلنحاججديدمنتظمروفا

اتعقننديهالمشكألهâهdلميغصلةخرمجمعانعيدالىالخجةومى
األصراطيرنصولقدوالكنيسةاالصراطيريةمانتمسامتثدالتى ا
المجمعفياغليةيكونوابأناخثصللذيناألزيوشنهننينالمضبعض

تيهيتنافممحعفائركياسفكعةفيالمقفيمجمعمجمعيزبحمل
ايطاليةفيريمينةuJالغرفيومجمعاليونانيةاخةابالمجتمعينا

فياعمالةريمينةجمعويداالالئتبيةاطغةباالمجممعيغفمهويتتاقش
الحغورهجااسقنهات4المجمعهذارلحضيءجاولقدء35كيوليو
باألمرذلكعىمرصقجامواانميطنمافملىمرجمفىاهراكبين

انظررالحغعلىخممكبيردعارغصاألقلعألاورىاالطراط
سابتاذكرمأUX41م43كعاب

وهكذاالثرقمناسقفاوخصسونمائةسلغثيةمجمعحضرولقد
لتسجذامنولهةفياآلكرالثموقفيالواحدضعزلفىانجمعاناجتع
مئطلبالذىاالهبراطيزعلىالبعضإقترحكعاduاوتوخيرهمالتالظ

تابئالمجيناقشهلكىايمانقائينبعدارسيزاشفاموقساألسقف

عىàوإنؤرخااليمانقانيناسمبعدفيماإقانونإهداوسعحمل
لفقةالقانورسنصوقبلاوالsiرمرقساألسقف9نyاايض

الذئواليومالعممصيالسعنةايضناذكزثنياالجتماعهذاعنىاألصراطير
هقةالمواةبذهفيهمصث

المعقدلتانجزريومبعيئنواتجافانائمنفقنكانهذاصلتومحته
فألعببمثمإببعبارفيالجوهرفيلمعبمساوككبارةاشمظفقد

انسبققدوتءرو13لاتيصلوداالبنبأناقرانهacS1للجوه
وألوليئنيرايقانيناأنإألالمعتدليناألريوسيلىمدةعالياشرنا

ألمل
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عمثرالمرابحللفصلالرلبعءلجر

1جحيمالالىالمعمميعنبزرنبلىمرة
بتطبيقهوصلبتالمفرخالقانينيمنيةمجاظبيةورفضحة

التجحيدقبلتأنمريباàسقفا8ايةقليةأنإالالنيقوىإنونالظ
وحدداوأضحااطوراالهبرامركلنلقداالحرنطريةواألوامر

انعلىحدةبالاوباللننءسواالمعملتالمجمعهذاظىيثمرفهنللعين

المجمعاالصراطورقهمكلقامولقداألقليةحزباليكلمهالمجمعينضم
انغرمهمجمعءأعضاحعظمبأناألمروامتىقيامخيراألمراهبمعفمب
إالمبرلطعرىالخعغطبمععببالقرار11ه1قبلو

قفبللمفيهغلبيةYiألنعالذاحهاتتعمفقدنلثمرقمجمعاما
قعاديظنتاتثمرقمجمعقاألغلبيةقومعءالمققرحااليمانقافين

عنهينتحجديدفبيمانتانعنقبولترثلمانماإالانناعععيوسالغعيممى
اخزىعاتومرجحيدةافقمممامات

االيمانقانوتعلىالتوقيعقبولهوعحمالمجمعاهدااصراروامام
ثالئظيامبعداقجمعduاءبأنمااالجمراطيرىالمضالاصفقدالمؤرخ

اطعؤاالمبوقابلةالقمممطنطينةالىالمجعنصوفدانونجعببحايتهمن

الذىالموقغانفمستعنواالغربأساقغةبأنالثصرقيوناألشقخةظنولقد

اساغغةبأنفواكحماصعظيمةكانتعنإهاألملبخيعةولكنامخوه

الحفهالبوليساسحععلولقثالمفرخااليمانقانينعلهوقعواالغوب
مجمغءاعكماالىاعضافهمحظمضعمصتألفسلفكيةمجمعءاعضاهع

فالتوفداتوقعثمشهيغاوواولوققليلةاصمابيعبعدمعميه
4340LEROUXانظرطبكاالمرااليمانقانونالقسطمطيمغيضطيا

ilينظرjuiكالعمكعغنلعممهناالمغكفرةجع
315HieLFragمك

sitةولعطمهةم
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عثوللرابعالفصلالرابعءلبز

كماالمسكونةاساقفةجميعلىبذلدرمسالةوارمسلتسلبقاورا
نقدذلدمغوبالرغبمالغرارهذاعلىيواقئالمنكلالسلحامتتهد

بهبأسالعدااليمانقانينعنىاتتوقيحضلحع

قومحرنفيلكنهالمجمعوبميداصمنفياكأنائنلسيوسارمميم
التمممعلوالليعىالمعرىللوفدصطلبفقدولذلكالععلطةعلييرالت

علىءوبناةخريمانقانيناىالىاالنضماموعمألنيقوىبإاليمان
القرلرههذاعلىوليبيامصرمفلوأغلبيةيوقحفنبمذلد

ففنيءرخالمهااليمانقانيزعلىالمعاحقةاألشكلبيةعتوقغحما
انبمقعلنشائاعليهءوبناالغيقوىاقانينااعداوثيقةعلىبياشقع

الساصقالصراكفىشوللخلعبالنفاالتمعيدوامامااللهابنازلية
المطوجيالالواسعالطريقالساحقةاآلغلبيةاختارمآالعظيط
قعتايضاهذاوألجلامتاألرضيوالمجدالتعظيمشباالكرأم
إالصراخيربهامرىالحىالمؤرخااليمانقانينعلىالساحتهاألغبية
هاالنقساموتجنبماريةاطياالصرتوحيدالهراثمنيسعىقب3والذى
هذايصللكيوالنغىدواالضططعثعدةولقسوةاصمقعطافغدولشد

بقاتؤنهالمتمممكينالنيطويونمروهكذاالجميعمنضبوالونللظ
انتعرتسعبةواوقاتعصيبةبفترلتاألرثوذكسييننيحتيةييمان

ممطةومربحةبطريقةاألريوسيةخالطما

عنماتكغالتىالضيقءاياغممرةإالتكنلمالفترةهذهولكق
تجربوأىلالعبمجنفيمنكمبحغماناقانمزفعييليسهوذاالراني
الةاألحلىيرتخهلقدL15رؤهايارةعثخميقلكمويكون
هوواوهيعيعسمبرàفيقممطنغموساالصراطروماتطغجؤصاة

االممواطانهعيوليوسبنيوأيلنومعىبدهيتوألبنهنفنم

15Mi
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عثراالرالغصلللزابعءلجز

القسامعحرأظهر1vنهإللممميحيةوصثعجعامحبايحنلملجميد
ولخلكاوظمملىبعودتموأهرالمنمأتلالساقغةوخصوحعاجزفيآ

أكنرءاالصفىحتغىتانبعدللخلمورإنياثملسيوسيسانقجس

اساتفةةسفرصةاالممخندرىاآلمعمقفافقهزولقمدسنواتصتعن

معافىروايتئمالخىباالسكغدريةرهممرءأنفافيمجمعتدءوالمنتأ
رككبتاألريوموضوحوخصوصاعمتءاننافيحإلئتالتىاآلمور
شالكظاألريوسيإزققبوييريدوناألرثوذكنممينناألساثيعغى

المصتلحةيدلمديمميقكاافناسيوساعلىبمحاربتمويعنانبون
ارادوهكذاىالغيتهياالعماننقاةيقبلينإلخينلالريوسم

انممقالبنافيءالبدالمحبوبةرعيحهالىوصولهفيراثناسيومعى

رنعببثعحعهاإاللئسكندريةوصولهعدىيمضلمشديدالألسفاونكن
نيرةالثمععبغثارانناسيوسعلىبالقبكىأحراطيرىأمرصدبىحتا

الثورةهذهيعرلمالوثنىاالمبراطيرونكنالقراراهخدجداعطيمة
غكاناثناسيوسالقعيعمىاهاجحيدمننفيهعنىواصراهتعاماى
رجلوانطنققريباستختعيكيوهاإالهماصبالقولشعبهىبمض

قواتتستطعبمءضالىءلالخقفاءالصحرائلمحممدقلفهإنىالجماد
IVءلىعختغيااء5ـهوظلمكاتهعلىالتعرفجمراليهالوصولروطاربع

سويسانث3خرجعيونيهjVاالمبرإطيريوليانوسقعكلانة
إليهطريقهالفشلفيصالقويانشيطا4عافى

فتكتبسيوفياشلىاوجوفيانوسىلوريةاالصراعرشتولىوغعما

لزيارتفيهيدعوهاننلسيوسالىجحاولطيفارقيقاباكنIwثwسنص

اطرواألحبروكانالوقتبعضااالصراطهرىإقصرافيالقام1

األسقفالتيدموفالنيقوىبالقانينخعمعكانببارتوذكبلضلبىجو
IYةاطيريةاالمبراندعوةإىنكص

6Iبغ
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عثبوالربعالنصلللرابعءلجز

واستولهlieفيماتفقدطوياليععرلمإالمبراطيراصانإأل
االحاصدرالغيNSvALفلنساالصراطيراألهيرأزهابعدهمنى

مكماقسنديوسسبأطفاهمالذيناألساقفةكلينفوليرياامبراامرا
فالبداثغاممعبسطيايضاينطبئالقرارابأننجصااامرااعفىانه

نفيهص

المرةهذهولكنهللخأمممةللمرةالعظيبمالرجلاتنفىذاو
كثروالوفاصةللراحةبللوساظاومعدالمدينةمنقوباثهحعرمخبدأاختلر

آحدفيالذلختبأبلءاالصحإللييذهبفلمالسابقةالمراتمن
والنطماهـكلبنهافيملحوغغىحيثاالسكندريةضواحيفياحبماقانه
ةنى6هبعرليراولفياالسكندريةشمعبدفعتللتيالظروفبالخمبط
األمراوأكماوتأييعبحياتهوللمبمافمخبئهمقرالىللذهاب

قىلزعةكمهستثنافبالهيسمعانللىاألصراطيرضطقعالو
هاالسكندريةيغةم

حياةمنسنةحوللىاستمرتالتيللنفىفتوةمكتمىذأو

لمدينهعقفااكانحنقدالصمحيحااليمانسبيلفيالمجاهداللهرجل
المنفىفيصعنعثركاضاتغىماe40لمدةاالهعندرية

بالحظالمجإهدولتعللحظيمالقديساتحياةلتاريغوالدبرس
انيئةالقديسلىمنككثصبهانفردقدخاهااتعلبإعاثممدبال

يينمسالقنتصوراكنوىانتوجغافقدالتاريغميكلضا
ازضىهولهمصلةالcللسعاوىالروصلهللتأجوقنسيني

بالثمعلاومعاوالوعظالصفيونالرهملوانتأامصالةفةنيلمميقضون
وفوهةليمةشركةلهصوكانتصالةرجالحانثنايوسالقحيسأنفمه

انعمجاتهوكنيرينصالغعيسهذاجزالذئاألمرشلانربمع
63I
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عععرالرابعالفصلبعاالرئجر

للقوأتاعلمقوىتحدىلقدااللىالحقاصفيهودافعالمجتمعفي
وأليأسللفشليعرفولمللعوت31لننفىهيامبغيوقعفىاألرضية
وحعاسةعيرةمفاضلللهابنبالممميعحاوالامتالمذىقلبهلىظريقيماا

ضدئمينةغيرصفسهاحعبحتوافللثلهوحبا

اننيقوىيمااقالينانتصارسبيلفيالمجاهـدلبحللالهو

aتإالنععبياءممدومنسنواتاببضعيتحعانحياتهصعايةقاشطاع

مجمعفبعهانذىالغيحوىااليمانقإنونانتحبفيهىأنلليوميرلمبم
هحياتطااجلهجاهدصوللذى81منةفيلنخينيةلملقسم

القسطنطينيةممع

فيللبما3إسنةفيالقسططينيةمدينةالمجمعهذااجتمع
انيظنماوعاكاالكثيريناذهانمشغألكانتالتيخيةالعاألمور

المسكونرتالمجمعهذالحقدVالذىهوثيودوسيوسراالا
هذامةءجزرثاسةوتولىسقغااوخمسنمانةحوالىمضموكلن

رتيولقدللقسطنطينيةاسقفالنزيغزىشبغوريوساألسفالمجمع

اضافوائملبنيقوىااليمانقانينقبولالشنىابعمممكونأالمجمع3إ
المسمكوتاالمجمعنويختملوثمعرحهلتوضيحهاتالخقوبعغرإليه

اهااليمانقانينفيالموجودةكيالعباراتبعضاخعافقدالثانى

ىاكاآلبهنالمنبثقلمحعىاللربالقدسالروحمثللإحت
اهثانمازباألنبياالناطقهمجدلهسعجودواالبناالتبمعمو

وقكنهاألولءالجزفيالمسيميعموحالمختصةالمادةيوجزفلقانون
ايضعاونإلحطالتفلصيلهبعغىيغمعصثممللثانيةاجادةفييتوسع

غرانالغباراتهذهيضيفالثانىلمسخونياالمجمعبيمانتانونان
فيالعباراتهئهنجدإألبديةالحياةالقيامةللتغيعنمةالياخا

يخكوالئيكيةيعارنمقانؤنقةiموجوظيركناولارسبك10بيمانخانين

ب91ع
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هنعرللريبعللفصلابعاللبز

عتيدةعلييشددئبمالنيقوىالقانينفيالمعكيرننحرماقبلقانينه
لومساواقهالقدسالروخ

األخوىالمثاكلبعضقىالثانيإلممسثونىالمجمعنظرانوبعد
زإألحراطرواعتمدراطورلئمعكرممالةروأرسلاعمالهانمى

نرئالقرلزوبمذاءارثوذكسيامجمعااعتبرهللذىالمجمعهذاقرارات
صجاهـافذىالقرازهوtuaجديدمنلنتصرتوكدذكلشيةاألرث3

نحمنناسوسالقعيسالطيماللهرجلبليهوالوصولحقااجله
بمافيهواعترفاألرنوذكعميةفيهانتحرتالذىاليوهذانرلمبنه
االنتصاريىقربلليتنمميركانتةثعمكاتموتهقبلراىانهyإ

فيءالرجاهذةعنىالعظيمااالسكندريةقديسافظلقفقدولذلدءهذا
انأويعننانوجهوجمااللهابنامعيتميلكىطمهمممنمايو3يوم
هبمدميتاثناسيوسماتوبنالرجلفلكعننقول

تانويتتت3سدآلفيلنتسطنطينيةفياجتمعالذىالمجعبن
وهذاواالضنفدتالتعديمتبعضشيهئخلانبعدالنيتوىاإلمان

بللةطؤفنللقبنعفئظينيةمجمعالىنسبالذىااليمانةقالوننصهو
3Icءيرىالومايرىماجماواألرضءاصسماثالقالكلضابطآب

تقبلإآلبمنالمولودللوحيدلنلهابنالممسيعيسوعواحدوبزب
مسأمقلؤقغيرمولودحقبهصحقبنهنورمنئيررالد

فليثمرنعناجلناصالذىءثيكلكانبهالذىالجوهرفيلعب

يمصالقدحمرالروحمنوتجسدءآلمسعامننزلشاخأبخنومغ
وقبرلبوهللبنطيبيالطعمعيدعلىعناوصلبوتأنسءالعزا

كاوجلنصالسعالليوصعدللكقعبطtiفىالثالعأاليومفيوقام
غلملكهءنا8لىالذىاتواألصءألحيا1ينليبمجديأتىوايغنابiيين

واالاآلبمعAوIللذيآلبمنالمنبنئلمعهلالزبالقدسrونجلرو
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هعثرللرابعللفعلابحرلرلجر

ضحسةنجامعةواحدةوبكميصةءايبت4باللناورتوممجدلهمسجود

قيامةونتوجى5الخطايالمغفرةواحدةبمعموديةونعترفرسونية

آمنالعنيدبلدهرفياةوانهألموتى

للقانيننتسه9Aسنةاسبانيأjعقدالذئتوليدمجمعقبتوة
المغبثئوالمحيىالربسالقوحبالواوهنلاآلتيةجطةالغيرانبع
وحدهاآلبمنيغبئهتلمالقدسالروحأناى550cواالبناآلبمن
والكفائسالغربيةالكنانسكلوقبلتايضاإالبنهنإنبثقبل

منالقدسحألرانبثاقيتكلمالذىالنحيههذابعدغيمااالنجينية
األرثوذكسيةاليونانيةالكنيسةورفضتهواالبئاآلب

تنفساعمانهالثالىالمسكونىللقسطنطينيةجمحانصابعد
شعركوشعرواءالصكداالكنيسةوقادةثيوحوسيوسرلىااالجمر

النيقوكهاأليماتانينةقبولبعدالكنيسةوقادةقمطنطيناالصرإلر

اممعتطاعنيقيةمجمعبأنطوانممàcعظيعوارتيأتبسييرمك5حغةفي
االصراطفريةإليانوحدةيحيدوانبتيرطصطقةالصيعمتأصلان

اواالضطراباإنقممماباالممثدتقانكنعشهوللى

اشوهدةهذهألىتصالانوالكنيسةريةاالمبراطيعتتطااعخال

اطيريةاالمبستشطيعوهلا11األوالمعنمكإنىالمجمعبعدالمنفودت
نقسطنينبماتمجمبمبعدفممودةالمالوحدةهذنلىتحالانوأنعميسة
نىإلظالمجلدفيراستهàjسنحاوماهذالالنىالمعسخونى

وجدريةلخإلةتطيراتفيماحدثتابتىالحقبةهذهئنزلطانوتبل
عيشضالىألكؤيمءالقارىنجظرئلغضنممنودالمنميحيجمرالهتاريخق
اإلسحاثنعخضعيةوبئظقاتللصتاريغفياوكبيراهامارادنصتىاخه

rا31ثدهمممسكمبوتوناريوس
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مسكعرلمالخ

اصيلوصايولوور
همعلع

للقحيسحميماوصديقالحذقيةاسقفاأبولوناريوسكار

يصارعأاالمصركةاألسقفبجانبيقفكانحياقهءبدوفأاثناسيوس
وللدللعيقوىااليعانقافينركضواالذينضدالهنغاخبلوينبجانبه

نزولهانناسيوسعألالعقائدىابولوئاريوسحرافإةخبرنزلطفلقد

صطمياحاليجداقيريداظذقيةأسقفكاناألحقيقةوفيعقةالص

سبقفكا5المحععرلكàdالكفيسةلماتعرضتاقىاالالهوقيةللعمتنكتة

توجماطاحزابالىنبقمةمجمعبعدانمحمتالكنيممحةاقراينأان
الممميعطرحهالذىابسؤألنغسهونكسابمالسببن5وارسوم
الذيننإن1االنشانابنانابنىلناسةيقولمننالصذهعلى

ريةاإلسكغفقعم3راسهموعلىالنيقوىااليمانبقانينيتمسكعنكاموا
اسلهاابنالمممميعهوانتهوالعسؤللهداعلىالجواببآنأةعلص

لموالغينهالجومرفياآلمبمعمتمعاواآلبجوهرذاتهمن2الحى

حمأحقممكمحابقي11

7i6
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عثعرانخامسللغصلللرابءلبم

المسيحفيراكةفالبعضةاحزابللىإنخسموانيقيةيممانقانينيقبلوا
اللهانىIتبالتبنىلجابالطبيحةالللهابنافيهراىإآلخروللبحضنبيا

المجداتدداعفىالىأللهرفعهفقدذلكعلىءوبناالمسيععيمعتبنى
أألحزابعلىيعسيفركانالذىمقافدي11اخلصراع505وللعقه

فيماالممسيعجوهرعلىاالقفاقمعفيمالخصالوحتذافيبهارضةالم
حخلوتاكانبذاوفيماآخرجوهرمنأبرإآلبجوهرنشىمنكانيذا

بنوموانلهبدايةالالذىواألرلىالخانقنفسههواالخممقكبخمية
لماتعرضتالتىوالمفكأاألمسئلةهىهذهاآلبألبوةتمامامعنمرة

ئحمممكالذىالقيةاسقغهيظصوهغانيقيةمجمحبعدالكنيعمحة
بإليمةيؤهنكانفإنازلىساللوبأنيعتقدألنهالنيقوىإصانينبا

Iأنيهرطقتهعىمماالبن

شمومكبيرحدالىيائعبهلالنسانابولوناريوسمهفصكاق
بأنتعلمكاتتالتىونيةباألفكبيراتأنراتأثرالذىيوسحينوس
النغععىSOMAYالجسد1كأصرئمةمنطونااالفسان

PSYCffEYم3ابوMA

النظريةهذهمنيصقغيدانذقىااألسقفحاولولقد

الكنيسمةقتمكانتالتىالالهوتيةالمثعحكةبماجالألطونيةاأل

علمابولوناريوسفإنآخرلخطرضتهسالجديدةنظريعانيعنمولم
نالذىهوالوكوسوالنفسالجسعدغاصرثمةهننيتخإلمسييبن

حألالكمعةسولللوفيهعاقلةحيويةطاقةهوالجسديحولىكان

واضنحااألفونىالتأثرنوىوهناالروحأمحكاتلمسميمفى
جسدمنيتكوزاالنسانبأناالثممارةسبقتكماعلتيهفألطوشيةiف

حآلغوساتلهبأننرىابولوناريوستحليموفيقلهJPiCLونفعى
ولكىالمسيحاذعاقتةciiوجودبذنيرفضنصلتاتلةحaالرمحآل

bM
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عثمرانخامعمىللفصلللريمحءلمجف

األرثوذكمعينكلالعهرجعكماالمقحسالكئابللىرجعهذضقدبدجمتهيئت
توللحنايوالرسولقوليقتبسكمو5ءالمممواعدىذاطفوانص

الرسولبلبالقولجسعاصارعبنرةعلىمعلقاجسداصار

الفوكriدفإن1جسداصاربلروحاصارةمل15انضولال

حلىفقدالجسدهذاaiاقخاوفياجعمثلنفسهائخذاألزتىإللهابلى

ابنأوغوسلللباوالكلمةألنعاقلةبالروحذافالمسيحتالرويمححل
العاقلةالروحهذهمحلحلجمممداذخ2انذكأالله

اسععحيجردانالترممنبلرىالضرمنKبأنيعتقالوهو

كلهخلبثمرمةروحللعممعيحكانJلuayموعاقلةبشؤآلردعمن
الخطيةألنةإلكلملإلقداسةدرجةالىيصناlنلهممكناغU6البثمر

كامالتكويغامنبنسانيوجدفحيثالبثصريةلروحبلقةوعامرتبطة
يميؤوانذىالخطيةوقكئمنتسكنفالىتcونغسجسدمن

انهوخيهجمباالقدممعايحونألناهلهوالذىالبئصركلنيميعوع
عفياضهاعترابولوناريوسويواصلللروحمحلحلمسالقوغل
اهيةاجةبالانسيحsJروجود

تحلى8مشاكلدعاتخدقالمسيحفيiرiوجونكرةقبوالبن
تتمتعحالرهذهانرضيفتالمسيعفيبثصريةوجودروحبنومنما

بماتتضعالقياألمتيازاتهذةوللسلولىوالتحرفاإلرادةبالحرية

فيضكوسألللىةوببرابنئفقالعيناءاألسياوهذهتالبنصريةأألرواح
افقالتموعدموالغضالحالصراعينثممأوهنااستعماالعندكثيرةاجان

المسيعفيالبثعريةالروحوبنبلكلمةساللوشبئاالنسجائمءو
يممكنناوكيفالمسيحفياألحوالمنJحابأيةقبولهيمكنيةاألمزوفذ
نهذهوحالالممميحأداظقوتناقضلاوتفهراعوجودنقبلان

iهعيههافظركتاب
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عرعللخامسللغصلةللرابعءبجر

ألنهالممسيعنربئمويةحJوجودعثميوسابولونااقتوحغقدةالهتم
ويقعمالمسعحشحنصفيتناحضاوصراحوجودثكرةتبولئعنال

المسيحقرووجودفكوةتبولانفيقولهاخرىحجةللإلذقيةاسقة
مسيحينبوجوداالعترافيألالرنضتقبلالةبفريتقوصنا

تكويناالمكوناالنسمانثبمئاحيةهنالعهابنهإنكلمةلللوغومو
ىzخ3نعحيةمنروحيانغسيابيولوجيا

ابناتحدعنثطتصتقدالتجسدعمليةانيعتقدوابولويريوس

طريقهاعنالتىاساسمةوحدةلتخوينصريةببطبيعةساللواؤلأل

االنسانààصمبحاالتحأهذاتدوبالبشرىااللمهانكاننتكينعبا
بعبارةيعنىةالذتيةالواسقف5سماوياأماناإئعالمركباوالمكين

مننزلتحدجسدهانالمسيعصهكعدالسعاؤىاالفسان
اخذالمممعيحبأقجمطبمفإنهالعكسبلخطأذبدالبعضخمكماةاهاال

بيدإألألجةخمبعولمءالعرامريممنوالجسديةلبثعريةةطبطعته
يمموعواالنععاناللهبناالتحلدعمليةتخوقولكىبالالهوتاتخادها
هذامنانووحنفىيجبةعانقااىيحوقماالوكملةواسأسمقوية

تكونإنتىاصرفالعتمحلماطالكلمةاللوغوسألنىالسماياالنسان

الناحيةهنتالناصمونمفوقمنانالهؤتهىاوىالمماالنسانخما

الكائنوهذاالبثمريةالروحمنخالالناعسوتهذاان1yالبثعرية
الكلىكائن11يكروالناقصةالبنصريةانطبيعةومناناوغوسهرالمركب

بئ3المسيعاي

الموضوعنفسبخصوصالمراجعهذهانظةا
AdEppoilللكضأححث7

MEpApoliهلمعكلء7ث

وللممسمغسم1550

rlههيلىمحغعءصثغكابانظر
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هعثوالخلععىيلفعلالكنجزص

اتعحادكبيرحدإلقيشبهبالجسدسانلواتحاالانيعئخدومو

للتيوهىبالجصلتتحدالربرحفبنلبنمرىبالجسدالبشريةالنفس
تجسيدهفطاحتشممدلللهابناللوشسفانكلكوخيرهطيهقسيمطر

الخبرىوالضبةعليهوشميطرالجمملىيعملالذىفصةانروحمكن
يغرخىالممنيحفيiiحوجودانهيسابولوناريهامامظصتالتى

وميؤلماتارشبلهللروحألنافقالتووجمكدمالصراخصنوطبالضرورة
iaلللوويولنهباترمعتماماتتفقالالتر

يظجوفيمنوساالصراطورالىارسلهإلذىخطابهونعن

ءمقبصلةةهنعالةبطريقةشرحهاحاولفقداضقيدتخغامنكانانه

لم65Y1صفلدبصدحعءجويلصهـيرويقول

هcوالبالسمولةيمذهالعقيدةهذهينمرحانقبلهاحدبشتحلع

الالهوتيةافنارهميقاناستطاعابولوناريوسانفيهشلالمما
فيحثسحوااوئمماماهراكاتباكانألنهوواضحةوسالةنجذانجةبطريقة

ثدافتاهرطقةيعدالممعيعفيروحلوجؤدانكلرهولكنءوبعيفتهصره
فيliوجودلغخرةقبولهفعدمتعاليممامنمابححفنتالكتشة
اعقعزهن5كاخلوغرناقمنانsالشرالمسيعتموينانيعنىالعيح

4jايضاوهىوتديرهالجسدلحأتسيطرالتىهىالروحان
قدالمسيحجمدكانقإذاوالعمظولىالتحشتتلىمهوللتياالنفعاالت

فييعننافالجسدهذالهافيمكلكوشااوانوخ11هذهجردص
نجمايمرامىإالتجارببتجربتدالمسيبننقوانانحالةهه

الممميحفيرؤيموجودفخئرةلقبقعمفإنءعادياتركيبالمركبسانافي
نلنفنلغيفءوبئاوالنضرفكوالسنهابةاالزمركزبزالةيعنى

لكالبآانظر1

6wا
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ععرلنخلبسالفصلابعjiرءلجؤ

عاللبألنطكانتايماتجرقيأليةاألرضعةحيايئفيدئوضلمالمسيح
وهذاإرادةكلمجرداجمعمدايقودكانالروحظاحلللدث

الجممدوهذاالجممعدتفيظمراللهبأنيعرفتاالذىامتوبهبميتعأرض
كانبلابولوناريوسىاألسغفظنكماالروحمجرجاصجسثايحنلم

بحزنيبكهيسوعنرىكنافإنتخوينهحيثمنوجممالحقيقباجسدأ
األحاشممىءبهديمركانخإنههبللروحيضطرببفربميتإلم

كاطهكانàنeوالتكوينكالمهبعسانانألتViتواألنفغوالمشاص

فالرسولطآخرانساناىيجربكمابثعرعتهقجربفقدينللصكا

ببإنالمبيعينانيقدرجرباتأليمقدهومافيألنهيفول
مجوبلجاسفحنهاتنايوثىانغيقادركفةرئيسلناليسNن2180

يو6tلم415736عثلنابالخطيةIءشىملىفي

86tymyبلىاترسللةكلتبانبله3يوط

انينبغىكلننمنقولهفيالحقيقةهذهعلىبثمعدةlللعبرانين

يكونانلهيعنمفكيف2yبتءثمىكلفيبخوتيشبه

بئعريةحرالبوجوداليقمتعالمسيحكاناذاءثمىكلفيإلخوتمثلبما
تهخياحسيحيثممبهانيرىالضمنكانافييحولحضرضمربءفعه
iكاملةالععابمةتكينلكىءيخطيانأيضاالضيرىلكلنءثمهـاكل

انهفمكلوقدراتهوقداممعتهيصوحعخإهةنجرىوضاحقيقياوالتجسد
الناحيةصكامتكوينامكوناكانانهى1ءثمماكلفي4بخويشبهكان

51لمأيتحإضالتىالتجاربانواعلكالومعرضااطبيعيةاالنفممعية
ضحديايقولانذلفيالوحيدوهواشطاعنقدهثلهبشعان
انأليضىوهذا86يوخطيةعلهىيعكنقمنكممنلليمود

اiوالروحالجممديععلكماالمسيحقيحمالنالناوالروحللجسد
جسدمجوبافيكننالمسيغانبلوالرتكابماالخطةندهعهؤخ3بنمعان
ابنهارببالبذفالله5يقولوللرسولآكرإتاندىوروحه

8روالجسدفيالخطيةدانالخطيةلوألالخطةجصدنعمبهفي

6ء
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ععثراشخالممىللغصلyliلجطء

يرجعاللماهوقصالخطيةعلهالمسيحفانتصار3eيةك3
يعتقدكمايممعهيمصالبمثريةالروحيخابنلىاألحوالمنLJحبأب

قيععلخلناذىإانوهىواحدةحقيقةامىجعسبلابونوناريوس
هووجسدطنجيعهعاقلةروحمنالمخونالناصرىيسوعإالنالتهد
تحرفهدكماليسوعفقداسةاالنسانهذافيحلاللهامنسإتلوان

الىحتيوألفهالروحغيامباليترجعالحياتهوضاليةاخحهوسكو
حبلانهصحيحانكوبنءعدرامنبهالحبلفيامخكرىالعاملغيأب

عظيبمهو4كمافيالوحيدالسببولخنمعجزيةبطريقةءعغراعنيه
لمالنسانفيطنفمممهاللهانىIالجسعدفيظصاللهالتقوىسرهو

هالمعسيحيمعوع

يرجحالهبالتجاهسوعلىالخطيةعلىالناصرىموعيانتالحمارفاهن
يرجعبقةتححيةةفيالسقوطإلىميالةبفممريةروحكيلببألن

االنعسانفياللوغوسووجودةفيهحماللوشوجواليبالحرى

هويقودهويرئمعدهيوجيهكانبلالناسوتيالثلمالناصرىعيس

امن19لخورهااولضذابولوفاريموسبدعةامكنيمععةرثشععتالقد

االنسانليخلصبلفقطالجسديخلصلكىluجاألمسيحبأقثوعن
منألصبحالبئصركبقيةريحللمسيحيكنلمفلووحبسدأروكله

عليمامئعدداالدغيقةهذةكررولقدالباثرارواحثخلصانيلالمعخ
غريغوريوصبمدفيماصنماوتكلبمأوترماليانوسالمصرىإوريجانوس

الةينزلنزا

الثكهانظر1
r184AC18137PGملظمه

r4المسيحىلغنكرتلؤخ
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هلاصاالةصللامilلحؤء

يةقفنظطر2Ylسغةقاجتمعالذىاالسكندريةهجمحبن
أيضاةالمشهدهبحثالنيثوىأذيمانباننألخرإفاتتركالذين

المجمع1ؤةقابولوناريوسقعاليموحقةبابمأحعدرمتولقد
بهمسنةدماسوسالباباكدهانذىالرومانىأLهaالعمشوإ
ممنةنممخندرية4اقاجتمعالذىالمحرىإلممنودسالمجعفيأ
A5المجمعوفي4إسذآلقكةفطاالمجثعةبئإوفي

فقددندمنوبالرغبم3axسنةالقيعمطننلينيةفيانىالنالممعؤنى

ظيرتوهتذاY4عسغةبعدهايمىحتىمنتثممرةتعاليم11ههظلت
خيرةالىيدالشلمممغاتكنولبمالكنيممةقجحيدةمرضنة

تلتقطاناألولىاألربعالالقرونهذهخاللقللكنيسةتعودتولقد

رمسميمجمعفيافييتحماافتمرةكلفيءالصعداتتنعممموانانفاسيا
خضتقديأنيظناالخعالالتمنخمعلهاوعلىالغرطقاتعن4هعلى
ضدرهانعتاستضالدىبالحكمالضطةهدهوعليلقةالترهدهعلى

ليذهيكنلبمالثمديدلألسفهولكنإلعالعمهذهخدكنممىمجعحق
كافتتتيرةاحيانفيبلثجزفىإالتأثيروالمجمعيةالكنممحيةاألححكبم

الفكرتاريخفيظهرتالتىالمرطقاتخمدالكنمميةالمجمعيةماألحهذدـ
شهذاالمضلةوللتحاليمالمرطقاتلهذهاندعايةبعثابةالممعيحئ
الكنيسةحكمتمالتالتعاليمبعضرتلتثاخرىوألسبابللمعمبب
وتعاليبمماركييقوتعاليمالغنوشننتعاليمانتثصرتفخخابحومننما
يعاليبماصىالسحبئلسوقعاليماالنتحالينوتعاليالبنويبن

ص5ال055واتباعهاريبىسخانعيميانوسلوة

كانتاألولىاألربعةالقرونفيالكننينععةبيمرتالتىالفترةإن
الفكرتاريفيظهرتهالتطحاتالصمعظمانبذمعقدةصععبةةفب

منالحقبةهذهفيتظصالكرستولوجيةالتمعالبيمبخحكحوصالممميحى

Y67ه
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مثنغللخالمىللفصقللرابغءلجر

القرونفيظيوتقدمضلةقعاليمهرطقاتانفيهالشكومماالزمن
إلمضلةنلتعاليماغلببةانإألإلشنيالمجلدفىلهاخرضوسعهاألخرى
الخرونهذهخاللظهرتقدامسيحيةالعثائدتاريخثتظصالتى

فرصةاختشتلياللعدوبليماءجانيعمةالنشأةخذبلاألربعة

ءf2اغمتالحنطةوسطفىزواناوزرعالناسنيام
بالنباتاتاسوتالحقلنفممىوفيالتربةنعتمىفيالزوانهذانعاولقد

بجانبالزوانهذةوكبرالحتقحماحببذرهاالتىالجيدة

المدمدةالرديئةاثمارهواعطىالطيبةانجيدةالنباتات

األثمارةالفبذدـلادراسمفيرايناانسبهتولقدوالمخربة

عنأبتعادةلىمضلةتعاليمالزوانهذانتجهاالتىالمرالردينة
التىصعةاكاىالمسيحجسدفيمحزنامريوأوانتمماماأآللالحق

ابناةانىابخاسيقولمنالمسعيحالسقعلىجابةالوتتمامفي
وحنوائغطأبصزواجماعاتبلىانقسمتا6تأكامناالنعط

هءبوىهذاحلعنمموهووألجلهاللهباهمممبعفبعضهايحأربناشو
نانخراهذةلخافتحققتكدببئالثنسمصنبوةاننرىوهخدا
انخاLهذايوخاالىبمانطقانخذايضاتتحقتىلوالألبلأألربعة

لوضاومونعالكثيرينوقياملسقوطوخمعقدتالمسيح
2riSIالشديدذممشبلهناكناعفيةيمممقطعثرةحجرححارانه

عثرةالمسيحفيراتالدساحقةاألغلبيةألنذللCئةالسانجيةkاأل
ااخرةايضأحلتهوج

سظفينجنمإنذىالزوانمنبالرغملههذامنبالبرغمولكن

والمضلةمشيةااالتطنيممنوبللرغمالنمعيدحقلفيالجيدةبأظالب
ميظوبالركموزمانمكانكلفيالهـنيسةلياوسقشعرضتعرضتةالقئ

السفينةعلىوبعنفبثنمدةتبللتهـهوالقاصمنهةمكعفةأذالزوابع
انكاطماالنمالبميمنحهوالذئالمؤمئآقلبهىيظصالذيفإنيلصغيرة
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ععمرظخامسالفصلساالرابئجر

والرياحائعفبالعوالمهددةالسفينةهذهشدانللصحتقبلوالخعمان
لكنيمسمكلمتهاعطىىالنفسههوألنهءتطكوسطمامفلنفيJموجو

15متعليماتقوىلنالجحيمابوابوانلالليافوعده
صعلىعدواعلىوالغلبةبالغصرةالكنمعمةوعدوالذىواملىصادةتوكأ

فيطلبفلقدواالنشقاقاالنقممماهنوحفقاوختيااجلمناايض

اآلبايماانتانألكماواحداالجميعليكينشالغانكامودةحسنرنه
ارسلتنيأنكالحالمليؤمنفينااحداوأيضاهمليكونوافيدطوانافي

األنشقاقاتتثقفىانهىميالاظممميحامنيةان5اvيو
وعدملتفأهمةوعمالكراهيةإالتندالالتىإلبغيضةوااللشتعات
منعبرةخخذةبالروحمتحدةاحدةكنيسةيريدبنهاالنسجأم

الحاخرفيبئوتمالماضيفيهزقتالتىوإإلنقساماتاالششقاقأت

كنيعسةيريدالمسيحكانقإنإشكنيسةهوءالذألمسيحجعثايخا
فيلبسقيحريةفيسؤالهعلىجوابماالعخيدةسليمةااليمانصحيحة

حتفاعلةحيةكنيسةايضنايريدفإنهنحىةاللهابنلمسيعةهوطأنت
ءجاقدصعيدهاليمانلهوخادمةفيهوجلالذىالمجتمعفيامجتمحمع

هلااالكنيسةهذهاينكثيريننفسفثيقئوليبظآيخشمألليثنم
سحابةفيمايزىلعشرينةالقرنفياليومكنيممتهلىاطمعيعينظرعت
هأنكزيملثمثحمهءامناداشنكونلكىإلربليساعدنا1انجمعمومن
آص

تصعععحعمه

دحلتغابراثتهلمعدايذاللهبممناصلسنونلنىاملخلتق

للسللمينئللقبليلدرابعنالقهنأهرريخيمةالتيةالفندئ
لسابعو
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تةنيقيمةمجمعأئاميوسواسورlعنللدرلسةراجعالمض

ورووكحممثعمovaofلقءمألهـم
مةمكمmdeم194176

مثهممةعesمهعولمغعم

192149

مهشفمهعةهمم1deرهبمنعميم

محه

awGILIL5كفممأمأل

مهـممةعطكغمentامععملعduسفه

هألمقخهلممهمألكp947م6

7جمعففمقهمعةعgleطAtha8tdeحم
ئمطفىأله

مهممAStatierمعلمةالبمح

1936حممثه500

هـلهأنماحهعلهيةنعدص

ediLesnjourdIhuهيق

نممكتلسيولفقفيممىمف
لىلمولمم

زفللحكقلقميعم
QuatreLes3لهقلةهعمحهم

أمةللأمقمعمعم
ثههـلمقةكمدمأمغمة

غحمعأفألهة

An8صمعفكtdevieLa7

مملههحمقالهقل
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لنظبرفيقيةجكح

طىمةممطكغإليبهثالثهث9a5م

غم871فكرسابقا
مثهعههمءحمةم1928م79ما

ءق1077bevitcont3ه

310eceLSstRufia5

م4وهقممألطعك

57مقصطمكك171

محمغص1

43بحىالممعيحيةاحافةاارàمهالنظالالهوتاملمإل
i11lV1911X359صفحةمنالقاهرة

لللهمدينةكليسةمطحىاعىللكرمورخلععدرستمنالعمور101
991052صفحةميظاالولءللجالعظيماثمطحية

ساننأسيوايولوناريعسعنمراجعبعض

nisioVG1همالللمثIمأقغا

fyهـغعصهممكعكالق

معممعمهـألممث

8معبياب

GaudeLL4مقهمعبفعه
هعئمألرعه

هwLطصمهمىةسطهـثمإت

مغللعلىمهدبالغأبههطالهكالالك7
5

7مةمطنكالعالهيكتم
هثنمح94912

3eمهقمكئحمكمعسعدn

هثهم
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مههكمك5

مألثهمغأعمفمهمةألثه

وللدكتورسعيدابراهيمالقسعيرالدقأليفااليمانيصولنرح1ا
43بصيالممصيحيةانقلنةادارواطسونرانمىلنللقس
ه10مصرصالقاهرةللفجانة

9في
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