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cAbdallah Ibn al-Faḍl al-Anṭākī 

Darlegung des Rechten Glaubens 
 

 

(B174
v
 C73

r
 D3

v A80
v) 

          2الواحد 1باسم االب واالبن والروح القدس االه .1

 واباحنا االحسان لدينا واجزل الوحيد بنجله وفدانا االيمان قويم الى هدانا الذي هلل المجد .2

3فانه وبعد. السلطان دايم ابًدا ملكا
 الماثور الخالص الى 4يقود مهيًعا االمانة كانت ان لما 

موات ملكوت الى 8يرشد 7يداورا 6المحذور العذاب من 5وينقذ  ما الى 11يدعو 10واماًما 9السَّ

 13وطيًبا الظالم 12معاثر من ينشل( D4r) ومصباًحا البركات واعظم الخيرات جسيم يجدي

                                                 
1
   BCD: االله 

2   B:  نبتدي بمعونة هللا وتاييده وحسن توفيقه وارشاده نكتب جز يتضمن شرح االمانة المستقيمة وابانة غلط اليعاقبة
بيل االيجاز تاليف عبدهللا ابن الفضل الشماس االنطاكي غفر هللا تعالى لمن ترحم عليه امين.والنسطور على س  Mit 

roter Tinte. 

    C:  نبتدي بمعونة هللا وحسن توفيقه وارشاده نكتب جزء يتضمن شرح االمانة المستقيمة وابانة غلط اليعاقبة والنسطور
غفر هللا لمن ترحم عليه امين.  ابن عبدهللا المطران االنطاكيتاليف عبدهللا ابن الفضل  على سبيل االيجاز  Mit 

roter Tinte. 

    D:  نبتدي بمعونة هللا وحسن توفيقه وارشاده نكتب جز يتضمن شرح االمانة المستقيمة وابانة غلط اليعاقبة والنسطور
امين.  تعالى لمن ترحم عليه امينعبدهللا بن الفضل بن عبدهللا عفر هللا على سبيل االيجار تاليف الشماس الخاطى   

3
  BCD: - . D: + رسالة وهي ضد غلط اليعاقبة والنساطرة واالراطقة mit kleinerer Schriftgrösse und in 

roter Tinte. Wohl von späterer Hand.  
4
   BCD: تقود 

5
   Konjektur: A: وينقذ . BD: وتنقذ . C: وتنقد .  

6
   C: المحدور 

7
   BCD: وزايًدا . Lies: ورائًدا 

8
   CD:  ترشد . A: ohne diakritischen Punkt auf dem ersten Konsonanten. 

9
   B: السماوات 

10
   D: von späterer Hand ergänzt. 

11
   AC: يدعوا 

12
   D: معاشر 

13
   C: طبيًبا 
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 18خدين المهين والعبد المسكين 17انا( B175r) 16رايت 15واالثام 14الذنوب درن  يرحض

 قبل اعتقده ما اسّطر ان االفعال ومهجور التضلل 21وحليف االعمال 20ومستوبل 19الزلل

 22الثالوث في يمكن ما بحسب اراه ما واذكر النفوس منزل الى المحسوس العالم من الرحيل

 ونقض والنسطور اليعاقبة الضالتين 24الفيتين 23غلط ابانة مع االزلي االبن وتانس القدوس

 اءاالب̚  اساطير من 28اقتبسته مما الضعيفة سهامهم 27وتعطيل 26الواهية 25شكوكاتهم

( A81v) الناطقة رياضهم من وقطفته المتالهين 30والقديسين المشهورين 29السعداء

  .الحي معينهم من واستقيته

 

 البحار يقصد الذي كان ان النه 32ويصيب 31يحظى بل يخيب ما املي بان واثًقا .3

 السما الى 38بالحظتيه 37يرنوا والذي 36يتلهف( D4v) 35غّلة   ذا 34يعود ال 33الخضارم
                                                 
14

   AC:  الدنوب  
15

   D: واالمام  
16

   C: unleserlich 
17

 D: ابا 
18

 B: ذينخ  . D: حزين 
19

 D: الزليل 
20

 Konjektur: A: ومستربل . B: وومستوبل . CD ومستويل  
21  A: وخليف 
22  D: الثالوت 
23  A: غلظ 
24  A: الفيتيين . Lies: الفئتين 
25  A: سلوكاتهم  
26  D: الواهبة 
27  D: تعطيل 
28  D: اقبسته 
29  A: االبا السعدا . B: ءاالبآ السعدا  

. C: االبآ السعداء 
30  B: القدبسين 
31  A: يخطي 
32  D: وبصب 
33  D: الخضار 
34  BCD: + يبّيض 
35  AD: علة     
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 الجود 40ينبوع الى مقاليده القى من 39اغتباط يكون  فبكم( B175v) ويشغف يطرب

 وحنان تفضل 41ذا يزل لم الذي واالمتنان الرحمة ومحبة والجريان الفيض الدايم واالحسان

 ذلك الى انضاف وقد السيما .الوخيمة الهفوات عن والعفو 43الذميمة 42العثرات اقالة وراجًيا

 46منبج مطران يوحنا طوية واحسن نية اجمل 45باذلال القديس الخّير االب سيدي 44سؤال

 .49الباب هذا في اّياي 48كفايته هللا ادام 47ودلوك

 

 فيها االيجاز وقصدت العربية اللغة الى 51وترجمتها يونانًيا 50االبواب هذه اّلفت   وقد .4

 يعرف ان يجب ما تحديد في 52منها االول: تعاليم سبعة وجعلتها كلها جميلة   عدة   السباب  

 55االزلي االبن تانس في 54الثالث القدوس( D5r) الثالوث في 53الثاني باالمانة يتعلق مما

 في 57الخامس فيه المتالِّهون  االباء( C73v) قاله ما في( B176r) 56الرابع سبحانه

                                                                                                                                            
36  B: بتلهف . D: تتلهف 
37  D: يزنوا . Lies: يرنو  
38  AD: بال خطيته 
39  D: اعتباط 
40  D: ينوع 
41  D: اذا 
42  D: العترات 
43  A: الزميمة . C: الدميمة 
44  AD: سوال . B: سوآل 
45  AC: البادل 
46  B: مبنج . D: منبح 
47  A: وذلك . B ل ول  ودِّ
48  D: كعاينه 
49  CD: + االمانة 

 50 BCD: االمانه 
51  D: وترجمته 
52  ABC: mit roter Tinte. 
53  CD: والثاني . ABC: mit roter Tinte. 
54  ABC: mit roter Tinte. 
55  C: über der Zeile. 
56  ABC: mit roter Tinte. 
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 في 60السابع الركيكة 59حججهم وابطال اليعاقبة مناظرة في 58السادس االلهية االسماء

 64تحديد وفي( A81v) اليها 63ركنوا التي 62السخيفة اصولهم ونقض النسطور 61مناظرة

 .65ينختم وبه المصنف هذا في بها ي نتَفع الزمة   اشياء

 

ال ت دافع   68ان يم ّدنا بمعونته التي 67الباري تبارك اسمه وعال جّده 66حن نسلون .5

يلتفت في القول والعمل وال  70القويةِّ التي ال تهتضم وال تمانع ويقينا الزلل 69ويحفظَنا بيمينه

 72ما نبديه بشفاعة سيدتنا والدته بالجسد مريم الطَّاهرة البتول 71الى سوء ما ناتيه وقبح

 وكافة القديسين امين.

 

6. (D5vفصول من كالم االباء السعداء المتالهين في االمانة المستقيمة جمعها )
73
من  

اساطيرهم ودّونها
74

( الحكيم الجليلB176vفي هذا المصحف ) 
75

عبدهللا الشماس  

الفضيل
76

. 

                                                                                                                                            
57  ABC: mit roter Tinte. 
58  ABC: mit roter Tinte. 
59  A: حجتهم 
60  ABC: mit roter Tinte. 
61  D: مناظر 
62  A:- 
63  B: زكنوا 
64  A: تجديد 
65  B: تنختم . D: نختم 
66   ̚ BD: ونسل  
67  B: ه  َمجد 
68  D: -  

 69 D: بيمنيه 
70  A: الدليل 
71  B: قبيح 
72  B: البثول 
73  CD: جميعها 
74  D: Wortwdh. 
75  D: - 
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  77عليم اولت

 

 وهو 78والقنوم والقوة والفعل واالرادة والجوهر الطبيعة هي ما: نقول ان اّوال لنا ينبغي .7

 79والفصل العرض هو وما والقنوم الجوهر بين ما والفرق  م نقسم   وغير وجه له يقال الذي

 المسيح 81سوعاي وربنا القدوس الثالوث في قيل ما هذا بعد نورد ثم 80االنواع ونوع والخاصة

 .موجًزا ايراًدا

 

 بتوسط متنوع   83جوهر   المقدسة للبيعة المباينين الفالسفة راي على فهي 82الطبيعة اما .8

 او مايتةً  ناطقة   غير او ناطقةً  84أكانت االطالق على الوجود بعد م تكيف   الجوهرّية الفصول

 على المحمول لعاما الن فكالجوهر القديسين االباء (D6r) راي على وأمَّا  مايتة غير

 (A82r) 86ذلك مثال 85وصورةً  وطبيعةً  (B177r) جوهًرا دعوه قد االنواع نوع اعني كثيرين

 وبولص كبطرس وشخًصا منقسم   غير فسّموه 87الجزوي  واّما الكّلي والفرس الكّلي االنسان

 88يؤول اليونانية اللغة في والجوهر الطبيعة[ عبارتي] اشتقاق كان لّما ذلك استجازوا واّنما

 .بالطبع واحدة   89داللتهما والنوع ايًضا والصورة فيه خالف ال واحد   معنىً  الى

 
                                                                                                                                            
76  CD: - 76  . الفضيل

 ̚ A: -. B und C in roter Tinte. 
77   ̚ ABC: mit roter Tinte. 
78  D: االقنوم 
79  D: والفضل 

 80 D: االتضاع     
81  D: يسوع  
82  B: mit roter Tinte. 
83  B: جوهًرا 
84  Konjektur: A لكانت . BCD اذ كانت 
85  D: محدودة  
86  A: كلك 
87  Lies: الجزئي 
88  A: يوول 
89  D: داللهما 
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ه الذي اي بذاته قايًما كان 92ما كل 91فهو الجوهر 90فاما .9  93والذي بغيره ال بذاته وجود 

ه ليس  اللون  94ذلك مثال خارج   من اخر الى وجودهِّ  في يحتاج ال الذي اي اخر في وجود 

 جوهًرا ن سّميه ما ولذلك له القابل الجسم من خلًوا بذاته يوجد ان يمكن ال مثال البياض اعني

 جسًما يكون  ان في اللون  الى يفتقر فليس فيه اللون  وجود الذي (D6v/C74r) الجسم فاّما

 فاّما يلّونه   لكي الجسم الجل و جد اّنما اًذا فاللون  96يتغّير وال االلوان 95هو يغّير ولذلك

ه اللون  وامَّا لذاتِّهِّ  بل الّلون  جلال يوجد فلم الجسم  وجوده فليس الجسم وامَّا الجسم في فوجود 

 .جوهًرا 97يدعوه ولذلك بذاته وجوده بل اللون  في

    100هيوالني وغير هيوالني: ضربين على الجوهر 99ان 98يعلم ان ويجب .01

 وامَّا دوالجما كالنبات مركب منها هو وما والّنار 102والهواء والماء كاالرض 101فالهيوالني

 تعالى هللا فامَّا والعقل 104والمالك الناطقة فكالنفس (A82v) 103بهيوالني ليس الذي

 .جوهر كل وفوق  الجوهر من 105فاعلى

 الفكر 106فتحرك االختيارية امَّا وطبيعية (D7r) اختيارية: ضربين على تقال واالرادة .00

ا االمرين كلي الى ذاته من  ان ويجب. الطبيعة قوام بها المور   جوهري   فايثار   الطبيعية وامَّ

                                                 
90  B: mit roter Tinte. 
91  A: am Rande. 
92  A: كلما 
93  A: والدي 
94  A: كك 
95  B: 177v-178r fehlen der Text. 
96  D: ينقّير 
97  BC: ندعوه . D: bietet die zwei Möglichkeiten. 
98  BC: نعلم . D: تعلم 
99  A: am Rande. 
100  A: هيوالي 
101  A: فالهيوالي 
102  A:  والهوي 
103  A: بهيوالي 
104  Lies: والمالئكة  
105  C: فأعال 
106  D: فنحرك 
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 هذه الن ونفسانية ومالكية الهية منها ان وذلك اوجه   ثالثة على االرادة في النظر ان تعلم

  .ارادة ذوات   وحَده نَّ  هنَّ  الثالث الطبايع

 التي 107للطبيعة ومصورة جوهرّية حركة هو الفعل ايًضا الطبيعية القوة كمال هو والفعل .01

ه   وقد جوهرًيا انفصاال غيرها من وتنفصل ت عرف طَهاوبَتوس   بَها خصيصة   هي  القديس حدَّ

 الجواهر من واحد   لكلّ  والحركة   الطبيعية   القوة   انَّه: فقال اخر بحد   109نيسس 108اغريغوريوس

 113احتاز ما ان 112ذلك على والدليل فقط بموجود ليس ما اال 111منه   110يخلوا ليس الذي

ب دّ  ال ما جوهًرا
ن  ان 114 ال   (D7v) الفعل َله   يكو   على الفعل جري  هي والقوة .عليه 115الدَّ

 .نظام  

 جملة 118الحقيقة 117وعلى بالفعل فيه 116توجد الذي المتجوهر المتقوم الشي هو والقنوم .01

 للبيعة المباينون  الفالسفة 121(B178v) وامَّا واحد 120موضوع بمنزلة لها وهو 119االعراض

 ال (A83r) خواص من المتقوم الشيء 122انه: فقالوا الصفة هذه على حدوه فقد المقدسة

 .ما 123وقًتا اخر في بعينها جملتها توجد ان يمكن

                                                 

 107 A: -  
108  A: اعربغويوس  
109  D: نيسيس 
110  Lies: يخلو 
111  D: منيه 
112  C: ذاك 
113  C: اختبار . D: اختار 

114
 D: حد 

115  A: الذَّال 
116  CD: يوجد 
117  C: على 
118  A: über der Zeile. Von späterer Hand (?). 
119  A: االعتراض 
120  A: موضع 
121  B: hier endet die Lücke im Textbestand. 
122  B: + هو 
123  B:   وقت 
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 الجوهر ان 127وهي االشياء 126بهذه القنوم يخالف 125الجوهر ان 124يعلم ان ويجب .01

ا فقط الوجود نفس على يدل  بل حسب 129فقط الوجود̚   128على يدل فليس القنوم وامَّ

 وهو الوجود نفس ان 131ذلك على والدليل ودموج بها الشيء التي والحال الكيفية 130وعلى

 بل تتشابه كلها وليس (C74v) عموًما الموجودات كل فيه تشترك الجوهر عليه يدل ما

 على̚  والقنوم العام على يدل اًذا 132فالجوهر فصول بعدة بعض (D8r) من بعضها ينفصل

 وامَّا القنوم معه ميض ال الجوهر واسم ينقسم ال 133والقنوم ينقسم الجوهر فان وايًضا الخاص

 .الجوهر معه 134فيضم القنوم اسم

 الى وينقسم 137الموضوع فساد غير من 136ويزول( B179r) يكون  ما هو 135والعرض .01

 138مفارق  غير فعرض   السواد وامَّا مفارق   فعرض   النوم امَّا. مفارق  وغير مفارق : قسمين

 141ينتزع 140كذلك اايًض  وحبشي ابيض غراب   يتوهم ان يمكن قد الّنه والحبشي 139للغراب

 .142الموضوع فساد من خلًوا اللون 

                                                 
124  BCD: تعلم 
125  A: الجواهر 
126  D: وبهذه 
127  D: هي 
128  A: Wortwdh. 
129  BD: -  
130  D: على 

 131 BCD: ذاك und an vielen Stellen. 
132  D والجوهر 
133  A: - 
134  B: يضم 
135  B: mit roter Tinte. A: +  في ذلك   
136  A: وينزل . D ويرول 
137  A: الموضع 
138  A: - 
139  A: كلغراب 
140  B: كذاك 
141  A: يننزع 
142  A: الموضع 
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ا .01  الفصل امَّا. الخاص وخاص وخاًصا عاًما: اوجه 144ثالثة على فيقال 143الفصل امَّ

 145تاليم قد هذه الن والبرودة والحرارة والسواد البياض ذلك مثال الكلّية فكاالعراض العام

ا. المتنفس»  وغير المتنفس  ليست التي 147العراضفكا (A83v) الخاص 146الفصل وامَّ

 مثال فكالخواص 150الخاص خاص 149فصل وامَّا. 148والقنية الفطسة ذلك مثال بمفارقة

 على 152المحمول هو الفصل: فيقال هكذا الفصل يحد وقد .والميتوتة النطق 151ذلك

 154والمائت الناطق الن هو شيء اي طريق من (B179v) بالنوع مختلفين 153كثيرين

ئلنا ما اذا فاننا هو ما طريق من ال هو شيء يا طريق من االنسان على يحمالن س 
 ما 155

: فقلنا حّقه الجواب وفينا هو؟ حيوان   واي 156سئلنا ما فاذا حيوان: نقول ان لزمنا هو؟

 الى انضم اذا فصل كلّ  ان 159يعلم ان يجب وقد (D8v. )158«مائت ناطق 157حيوان

 فصل وامَّا رّيةغي تحدث 161والخاصة 160العامة الفصول ان اال غيرية يحدث فانه شيء  

 .اخر فيحدث الخاص خاص

                                                 
143  B: mit roter Tinte. 
144  BCD: ثلثة und wo immer es auftaucht. 
145  Lies: تالئم 
146  B: mit roter Tinte. 
147  A: فكاعراض 
148  A: القنية . B ohne diakritische Punkte auf den vierten und fünften Buchstaben. 
149  B: mit roter Tinte. 
150  A: الحاص 
151  A: هللا 
152  A: المحمود 
153  A:  كثيرون 
154  ABD: والمايت 
155  A: سيلنا 
156  A: سيلنا 
157  BC: - 
158  D «» An Stelle dieses Abschnittes bietet D: هنا منفصل من االصل شى (hier fehlt dem Original 

etwas). Am seitlichen und unteren Rand ist der fehlende Text (entsprechend den anderen 

Hss.) wahrscheinlich von späterer Hand ergänzt. 
159  BCD: نعلم 
160  B: über der Zeile. 
161  B: + ال 
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 النوع لكل ال وحده لالنسان يوجد ما 162االول: اضرب اربعة على تقال والخاصة .07

 يوجد ما 164والثاني كلهم 163دون  الناس لبعض توجد هذه فان والطب والخطابة كالهندسة

 بل وحده 167لالنسان هو ليس هذا فان الرجلين 166لذي[ مثالً ] 165وحده له وليس انسان لكل

 دايًما ال لكن ولكله وحده لالنسان (B180r) يوجد ما 169والثالث 168غيره والشياء

 لالنسان يوجد ما 171والرابع 170دايًما ال لكن ولكله وحده (A81r) لالنسان فانَّها كالشيخوخة

 .175ودايًما ولكّله 174وحده لالنسان 173فانه كالضاحك 172ودايما ولكله وحده

 على 177المحمول وهو آخر نوع 176بعده ليس̚ » (D9r) الذي فهو االنواع نوع واما .08

 .هو ما 178طريق من̚   بالعدد مختلفين كثيرين

 

(C75rتعليم ثان )179 

 180في الثالوث القدوس

                                                 
162  B: mit roter Tinte. 
163  A: - 
164  B: mit roter Tinte. 
165  B: - 
166  B: كبر . C:  كبير . D: unklar. 
167  D: االنسان 
168  A: غيرها 
169  B: mit roter Tinte. 
170  B: - 
171  B: mit roter Tinte. 
172  A: دايما 
173  A: كانه . B: النه 
174  D: ووحده 
175  B: دايًما 
176  D: unklar. 
177  BCD:  محمول  
178  D: بطريق 
179  D: 179 . ثاني  ABC: mit roter Tinte.  
180  D: 180 . االقدس ̚ AC: - . B: am Rande; mit roter Tinte. 
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ا .09  هذه بما ايماًنا 183المستقيمون  182نحن ونعترف فيه نعتقد فاننا القدوس 181الثالوث فامَّ

 تدركها ال 185لحكمة 184بوعين انه وذلك وثلثة واحد راينا وعلى عندنا االله ان: فنقول صفته

 والروح واالبن االب السبب فلهذا 187«مطهرة مقدسة ولقوة االلباب 186تحصلها وال الصفات

  .والملك والربوبية الالهوت في 188واحد شيء القدس

 المقدسة قوته الى القدس وبالروح المكملة االب (B180v) حكمة الى باالبن 189ونشير .11

 192يتجزا وال الطبيعة 191بوحدانية له مسجود   هرةالمط وقوته حكمته 190الى ينقسم ال النه

 وينفصل 195وننقسم 194نتجزا 193الذين نحن فينا االمر يجري  كما وااله االه الى ايًضا

 فلهذه كلية بميزة   االخر من احدنا ويتميز والفعل الخواص 197باختالف بعض من 196بعضنا

 ثاني ذاك او هذا من ماقد هذا ان اعني فينا يقال كما (A84v) فيه يقال ان يجوز ال العلة

 وان وليس  200ثالثية 199والوحدة وحدة الحقيقة على (D9v) 198الثلثة الن ثالث او هذا

                                                 
181  D: unleserlich. 
182  D: ونحن 
183  Lies: المستقيمين 
184  D: unklar 
185  BCD: الحكمة 
186  D: تحصيها 
187  B: م ظهرة . D: فهطرة . 187  «» D: mit kleinerer Schrift nachträglich eingetragen. Von späterer 

Hand (?). 
188  B: حًداوا  
189  CD: ويشير 
190  BCD: والى 
191  D: بوجدانيه 
192  D: تتجزا 
193  A: والدين 
194  A: zuerst wurde يتجزوا geschrieben, dann wurde das و  gestrichen. 
195  A: وتنقسم 
196  B: بغضنا 
197  A: اختالف     
198  A: الثالثية . Lies: الثالثة 
199  A: والواحدة 
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 الجوهر في الواحد الن 202الوحدة تقسم ثالثية كانت وان وال 201الثالثية تقبض وحدة كانت

 التحقيق على الواحد معنى فيها يصح ال التي المخلوقات في 203نفهمه كما نفهمه ال االلهي

 لموصوف صفة بل( B181r) خاصة بالعدد واحدا فينا يوجد ال الواحد ان ذلك على الدليلو 

 هو الذي 205النعت بهذه منعوت انه قبل فمن» 204واحد انَّه   امَّا بواحد وليس واحد   فهو

 .اشياء عدة الى يتجزا انه اجل فمن بواحد ليس انه امَّا 206«واحد

 

 كل فوق  النه عظم   كابتداءِّ  وال عظم وال عدد ءِّ كابتدا وال العدد في 207واحًدا ليس واالله .10

 انه ال الذات بسيط اي واحد   210االله ان: واقول اتجاسر انني اال 209وتركيب 208وجزء كم

 الن كثرة من 213مركب او  اجزاء الى 212منقسم او( D10r) 211اسماء ثالثة ذو واحد

 من وابسط حدةو  كل وموّحد الواحد هذا علة هو النه يسّمى وال يوصف ال الواحد 214هذا

 الكل فوق  ومعلوم الكل في موجود وانه الحقيقة على واحد انه الجل  وكثرة واحد كل

(A85r) والوجود 215البقاء دايم وحده وهو الموجودات كل مجوهر وهو (B181v) دواًما 

 من منبثق قدس وروح 217ابن في واب اب 216في ابن انه َومعروف موجود كل دوام يفوق 

                                                                                                                                            
200  B: ثلثه 
201  B: - 
202  A: دةالواح  . D: الواحد 
203  A:  تفهمه كما تفهمه  
204  B: واحًدا 
205  C: منعوث بهذه النعث 
206  «» A: steht am Rande. Von späterer Hand. 
207  CD: واحد 
208  AB: وحز   
209  B: تركيب 
210  BC:  انه االه . D: انه االله 
211  D: + او منظم dann gestrichen. 
212  D: ومنقسم 
213  BCD: ومركب 
214  D: هنا 
215  AB: البقا 
216  D: - 
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 223القابلين (C75v) الى 222احسانا بالخليقة المّ  االبن 221توسطوب 220مبداه 219فاالب 218اب

 االنفصال عن بمعزل االنبثاق وكذا عارض او خلل او نقص 224يشوبها ال الوالدة وهذه

 .واالنقطاع

 

ا .11  227االيتحاد في الحال ان: فقال 226ديونيسيوس االلهية باالمور 225والخبير االلهي َوامَّ

 كل في منها 229واحد وكل واحد   بيت (D10v) في مصابيح مجري  228يجري  واالنفصال

 ومنفصلة بانفصال 230موتحدة فهي واضحة   بميزة ويتميز خاص بفصل منه وينفصل االخر

 الى وتجتمع 232تتحد كلَها 231اضواوها مشاعل عدة بيت في نعاين اننا وذلك بايتحاد

 يقدر ال انه ظّني وحسب (B182r) منفصلة غير بسيطة واحدةً  234نارةً  تنير واحد 233ضوء

 من االخر دون  الواحد ويشاهد االخر انوار من المصباح هذا 236نور 235يفصل ان احد  

                                                                                                                                            
217   vgl. Joh 14: 11a. 
218   vgl. Joh 15:26. 
219  BD: واالب 
220  BCD: مبداوه 
221  C: يتوّسط 
222  Lies:   احسان 
223  BCD: القايلين 
224  A:  يشبوبها  
225  D: والحبير 
226  B: ذيونيسيوس 
227  D: االتحاد 
228  A:  يجزي 
229  A: - 
230  D: متوحدة . Lies: متحدة 
231  Lies: ضواؤهاا  
232  A: يتتحد 
233  ABD: ضو  
234  A: انازة 

 235 BD: ينفصل 
236  A: علي 
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 من واحًدا مخرج اخرج وان نعم اختالط غير من ممتزج الكل في فالكل الشامل 237الهواء

 239اضواء من شيًئا معه ياخذ وال به الخاّص  238ضوه كل معه يخرج البيت من المصابيح

 .لها نوره من شيًئا اايًض  يترك وال 241االخر (A85v) 240تلك

 

 من شيًئا وال (D11r) المحسوسات من شيًئا هو ليس تعالى االله ان 242نعلم ان ويجب .11

 .كلها فوق  النه 245الموجودات من شيًئا وال  244الموجودات 243غير من شيًئا وال المعقوالت

 

[ التي] اعني القدوس الثالوث في عموًما تفهم التي االشياء ان 246يعرف ان وينبغي .11

 والالهوت (B182v) الجوهر: االشياء هذه هي القدس والروح واالبن االب فيها كيشتر 

 وما مخلوقين غير انهم  247مدَركين غير وانهم والّصالح واالرادة والّسلطان والقوة والفعل

 .منبثق القدس والروح مولود واالبن والد   االب فان خصوًصا تفهم التي وامَّا هذا شاكل

 

 الطبيعة غير هو االقانيم بين يتوسط االشياء من شيء ال نها نعلم ان ينبغي وقد .11

 حتى لها قوام ال ما لمسافة خال وال ذاتها الى تتجزا ان 248بتوسطه يمكن انه حتى االلهية

 بل( D11v) 251لالتصال 250وافصاله بتوسطه االلهية الطبيعة نظام في 249خلال يحدث انه

                                                 
237  B: الهوآ 
238  A: صوه  
239  B: اضوا 
240  C: - 
241  B: االخرا  
242  BCD: تعلم 
243  A: amRande; von späterer Hand (?). 
244  A: الموجدات 
245  A: - 
246  BCD: نعرف 
247  A: غير مدركين am Rande; von späterer Hand (?). 

247   ̚ D: - 
248  A: بتوسط . B: - 
249  C:  ًخللال 
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 252مع واالبن االب الن معه اايًض  االبن تصور عقله في تحصل فقد االب تصور من

 روح النها روح له هي الذي االعتراف هذا الى ضم فقد فقط بالروح 253تفوه ومن المضاف

 الممسك ان وكما الرسول( A86r) 255كقول( B183r) وعز جل هللا 254ومن تعالى المسيح

 هكذا معه االخر 258الطرف 257بتوسطها 256يجتذب السلسلة من الواحد للطرف

 262حاز ومن واالب االبن (C76r) بتوسطها 261يجتذب 260النبي ولكق للروح 259والمجتذب

 الن 265به الخاّص  روحه 264هنا ومن االب  هنا من معه 263فسيحوز االبن الحقيقة على

 كل الفاعل يكون  ان ايًضا يمكن وال منه ينفصل ان يمكن ال االب مع 266دايًما الموجود

 االبن معه قبل فقد البا قبل من ايًضا وكذا منها منفصال الروح بتوسط 268يفعل 267ما

 او انفصال االلهي الجوهر في الجهات من جهة على يفهم ان يمكن ال النه القدس والروح

  بل االبن عن 270بمعزل الروح او الروح من خلًوا االبن 269يعقل انه حتى (D12r) انقسام

                                                                                                                                            
250  A: وافضاله 
251  D: االتصال 
252  BCD: من 
253  D: unklar.  
254  BD: من 
255  D: كقولك 
256  A: تجتذب . CD: يجتدب 
257  BCD: - 
258  A: - 
259  ACD: والمجتدب 
260  AB: البني 
261  ACD: يجتدب 
262  A: جاز 
263  A: فسيجوز 
264  A: -  
265  A: - . D: von späterer Hand. 
266  A: ايما 
267  B: كلما 
268  B: يفعله 
269  A: يفعل 
270  A: بمغرل 
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 انفصال فال( B183v) 273االدراك 272يبلغها وال الصفات يفوقان 271وانفصالها اشتراكها

 .االقانيم بخاّصة تذهب الجوهر عمومة وال الطبيعة اتصال يزيل قانيماال

 

ا .11  ايًضا محسوس 275بمثال القدوس الثالوث مّثل فقد االلهي الكبير 274باسيليوس وامَّ

 (A86v) 276يسميها التي وهي الشمس شعاع قبل من السحاب في الحادثة بالقوس اعني

 واالزرق  كالناري  الكثيرة االلوان لكلت المبرزة هي وحدَها انها اي قزح 277قوس الجمهور

 فالقوس االخر من الواحد به ينفصل ما حًسا يدَرك ان يمكن وال واالصفر 278والبرفيري 

 .االقانيم تضارع وااللوان الجوهر مجرى  يجري 

 

 على 280جوهر هو فليس جوهر تعالى هللا بان اعترفنا وان اننا 279يعلم ان يجب وقد .17

 المضاف من (B184r) مبدا كل الن مبدا يكون  حتى (D12v) 281متكّيف او االطالق

 الجوهر فوق  ذات 284انه بل غاية 283ابعد والى بالكلية 282اضافة كل فوق  سبحانه وهو

 الموجودات 286مبدا هللا ان يقال 285فكيف: قائال مناقض ناقض فان .للجوهر ومجوهر

                                                 
271  B:  اشتراكهما وانفصالهما 
272  BC: يبلغهما 
273  A: االدراكات 
274  A: باسيلبوس 
275  BCD: تمثال 
276  C: تسميها 
277  B: قوز 
278  D: über der Zeile. Von späterer Hand korrigiert. 
279  B: نعلم . CD: متعل  
280  Lies:  ًجوهرا 
281  C: متكف . D: unleserlich. Lies:  ًمتكيفا  
282  A: اصافة 
283  D: بعد 
284  A: النه 
285  B: افكيف 
286  C:   مبداء 
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 كمفعول ال كفاعل عليه تحمل النها الصفات بهذه وصف انما: اجبناه   ونهايتها؟ ووسطها

 ونهاية 288كسايس ووسط كخالق مبدا له فيقال 287االسماء من بغيرها نسميه اننا كما

 .واليه وبه منه الكل ان يقول النه كمحدق

 

 290تكون  ان يجب النه ودايًما التحقيق وعلى بالطبع 289واحد هللا ان يعرف ان وينبغي .18

( A83r) لضررا فيوقع خارج من منازع ينازع 292ليال واحدة كلها 291الموجودات عّلة

 .293بالكاينات

 

 في للكل( B184v) 296معاينته الجل 295ثووس اي اليونانية 294اللغة في هللا له وقيل .19

 قلوبهم الى ويلج مًعا الكل حركات ينظر (D13r) وعز جل انه وذلك فجزا جزا ال 297واحد

 مشتق هللا اسم فان العربية اللغة في فاّما انظر معناه اليونانية اللغة 299في 298وثووا قاطبةً 

 .خلق 300اذ يلوه اله من

 

                                                 
287  AB: االسما 
288  Lies:   سائس (wo immer es auftaucht)  

289  A: وحدة 
290  BCD:  يكون 
291  A: الوجدات 
292  Lies: لئال 
293  Lies: الكائنات 
294  A: اللعة 
295  C: ثاوس . B: θεος steht mit roter Tinte über dem arabischen Wort. 
296  D: معايتنه 
297  B: واحًدا . A: واحده 
298  C: ثاوا . B: + θεω mit roter Tinte über dem arabischen Wort.  
299  A: - 
300  ACD: اذا 
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11. (C76v) القدس والروح االًها واالبن االًها 302االب كان ان: قائال 301مشكك شّكك فان 

 طبيعة النَّ  305الهة ثالثة يكونوا لم 304انما: اجبناه الهة؟ ثلثة 303يكونون  ال فكيف االًها

 307مايهااس 306مع تعدّ  ال واالمور غيرها ال القدس والروح االبن طبيعة بعينها هي االب

 والملك والّصالح واحد الجوهر ان 308وكما القدوس للثالوث عامة والالهوت تركيًبا الفلسفية

 فالثالوث( B185r) 311واحد الالهوت هكذا الخليقة لكل 310والسايسة 309الصانعة والقوة

 ان 312كال ربوبيات بثالث وال الالهوت من باختالف وال وطبائع بجواهر ال يعدّ  القدوس

 عقلية وخواص باقانيم بل عقال (D13v) 314المافونين 313االريوسية راي هذا هكذا يكون 

 منقسم غير وهو باقانيم اعني بوجوه (A87v) ينقسم القدوس الثالوث الن بذاتها قايمة كاملة

 . والهة وطبيعة جوهًرا

 

 ربنا من استفدنا هكذا اننا: اجبناه اقل؟ وال اكثر ال 315اقانيم ثالثة هي فلم: قال فان .10

 318القدس والروح واالبن االب باسم الناس 317يعمدوا ان 316تالميذه االمر لمسيحا ايسوع

                                                 
301  A: شكل متشكل . Lies: شكك مشكك 
302  D: - 
303  C: يكونوا . A:  يكون 
304  D: النما 
305  A: الهيه 
306  A: - 
307  Lies: اسمائها 
308  D: كما 
309  D: الصابغه 
310  BCD: السياسه 
311  BD: واحده 

312  D: unklar. 
313  D: االروسيه 
314  B: الماقونين . D: über der Zeile; von anderer Hand korrigiert. 
315  D: unlerserlich. 
316  C: لتالميده 
317  D: unleserlich. 
318   vgl. Mt 28:19. 
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 319المنطقية بالمقاييس المشيد من عندهم حقيقةً  واوكد العقول لذوي  مقنع الجواب وهذا

 من اكمل بل ال كاملة االلهية الطبيعة انَّ : فنقول قياسية حجة نورد فنحن حال   320كلّ  وعلى

 322مثلها كاملةً  ايًضا اقانيمها 321تكون  ان فينبغي كاملة كانت واذا كمال (B185v) كل

 . ثالثة صارت فلذلك والزوج الفرد اعني العدد صورتي يحوي  النه كامل الثالثي والعدد

 

ا .11  وشعاع الجوهرية االب قنوم صورة انه االبن عن 323االلهي الرسول قال لم   وامَّ

(D14r) ال مصور وانه لقنومه صورة بناال ان بقوله وحده لالب بالقنومّية فشهد  مجده 

 االب خاصة وكانت واحد كل لكون  خاًصا دليال القنوم كان ان النه االب بلوازم بل بلوازمه

 ليس (A88r) فاًذا بلوازمه تصور قد االبن وكان مولود غير انه عليه اتفق قد ما على

ه هو يوصف ان خاصة لالب بالزم  تصور قد ايًضا االبن كان اذ مولود غير بانه وحد 

 هذا في االلهيون  والحكماء (B186r) االباء قاله ما ونشرح السبب نذكر فنحن 324بخاصته

 واليه هذا غير معنى على مقصور الرسول قول ان يزعمون  النهم موجًزا شرًحا 325المعنى

 تامله واذا الجوهرية قنومه وصورة مجده شعاع انه قوله اعني العبارة هذه 326فعبر نحا

 مصروف   هو الذي للمعنى ماليًما بل 327يقول لما مناقًضا يجده لن ينبغي ما على المتامل

 ان الى به (D14v) يذهب ليس 328بولص الرسول قول ان ذلك (C77r) على والدليل اليه

 يجب كيف بل 330الظاهرة خواّصها 329بتوسط بعض من بعضها االقانيم تنفصل كيف يرى 

                                                 
319  A: المنطيقيه 
320  AD: - 
321  CD:  يكون 
322  D: منلها 
323  C: über der Zeile. 
324  BCD: بخاصيه 
325  A: - 
326  BCD: فغّير . Lies: فعّبر 
327  A: تقول 
328  BCD: - 
329  A: يتوّسط 
330  B: الظاهر 
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 قال ما انه وكما تتوسطه ميزة ال اتصاال به واتصاله باالب االبن اختصاص 331يتصور ان

 به الم قرّ  كالشي صفًحا هذا عن اضرب بل صادق القول هذا ان وعلى االب مجد انه

 مجده 334ان واي االب مجد (B186v) نوع غير هو ليس االبن مجد 333نوع بان 332وافادنا

ي عقل انه على وبرهن ابيه مجد (A88v) شعاع هو
 تمثل بما انفصال غير من ابيه مع 335

 انه وذلك معه بل بعده هو وليس اللهيب من الشعاع ان كما وانه 336الضياء مثال من هب

 من االبن نتصور ان 338ويلقنا االن علينا يشير هكذا الشعاع يبرز اللهيب يرتقى 337معما

 مسافية مدة وال البتة (D15r) جوهًرا بينهما يفصل فاصل عندنا يكونَ  ان غير من 339االب

 . وجوده منها التى علته مع دايًما 340المعلول انَّ  يفهم لب وجودهما بين ما تعترض

 

 محسوسة   بامثلة   341الحس عن الخفية االمور هذه تصور الى يقودنا ايًضا والرسول .11

 فما ذلك على والدليل ابانته قصد الذي المعنى من سلف ما في فعل ما حسب 342جسمانية

ه غير   الشكل حد ان اال( B187r) محالة ال شكل في الجسم ان 344فكما 343ذاكره انا  حدِّ

 حتى االخر الى احدهما يضم ان يقدر ما منهما 347واحد كل 346حد موف 345وفى واذا

                                                 
331  BC: نتصور 
332  BD: افادنا 
333  B: über der Zeile. 
334  BC: وراي . D: وراى 
335  B: - 
336  AB: الضيا 
337  D: مما 
338  BC: ويلقننا . D: وتلقينا 
339  B: + االزلّيه dann gestrichen.  
340  A: المعول . D: unleserlich. 
341  D: الحسن 
342  A: حسمانية 
343  BCD:   ما انا ذاكر  
344  D: وكما 
345  B: وفا 
346  A: جد 
347  A: واحده 
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 وال للطبيعة ذلك يعرض فليس الشكل من الجسم 349انماز وان انه اال واحًدا 348حًدا يصيرا

 هكذا تباين غير من 351يتصور االخر مع احدهما بل (A89r) وانحياًزا انفصاال 350يقبل

 االبن ان اال صاحبه من 352منها واحد كل وانفصل االقانيم تباينت وان انه في ولالرس راى

 له قنوم ال (D15v) كاّنه ال طبيعًيا 353اتصاال به ومتصل االب مع منضم بنوته في الفريد

 باللواحظ االبن قنوم تامل من فاًذا باالب اتحاَده يفصل 354فاصال يقبل ال من بمنزلة انه بل

 واحد كل 356خاصة 355تتغير ان غير من ايًضا االب قنوم عقله في رتقر  فقد النفسانية

 وانه 359مولود غير واالبن̚  (B187v) 358مولوًدا يكون  االب ان حتى 357تمتزج او منهما

 صاحبه عن بمعزل بذاته 361ندركه ثم االخر من الواحد نفصل ان ايًضا 360يمكننا ما

 لبه في يتحصل ان يرغ من االبن مسمّ   يسمي ان يمكن ما انه ذلك على والدليل

 االنجيل في قال قد تعالى الرب كان ان فلّما وايًضا ظاهره هي التي االب الى 362اضافته

(C77v) االب راى فقد راني من
 . الجوهرية 364قنومه صورة انه الرسول قال لذلك  363

 

                                                 
348  A: يصير احدا 
349  A: انجاز 
350  A: تقبل 
351  B: بتصور 
352  C: منهما 
353  A: ايصاال 
354  B:  ًفصال 
355  BD: يتغير 
356  B: حاصة 
357  BC: يمتزج . D: ohne diakritische Punkte auf den ersten, vierten und fünften Buchstaben. 
358  A: مولود 
359  A: -  
360  BCD: يمكنا 
361  D: تدركه 
362  A: لضافته 
363   vgl. Joh 14:9. 
364  D: اقنومه 
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 وصفه اّما. وحكمته وقوته االب نطق له يقال تعالى هللا 365ابن ان يعلم ان يجب وقد .11

 بل ال بالعقل (D16r) النطق كاختصاص به واتصاله باالب اختصاصه فألن نطق بانه

 وتالًفا 368وانضماًما اتصاال التمثيل هذا يفوق  اتحاد[ هو] به (A89v) 367ايتحاده 366ان

 369تاثر غير من فينا النطق كتولد انفعال عن بمعزل والدته والن منه ينفصل ال انه حتى

 هي االب معرفة 371حد فألن وايًضا (B188r) والروح باالب 370اندرنا ايًضا والنه

 تصور فقد 374تصورني من 373اي االب راى فقد راني من تعالى كقوله االبن 372معرفة

 .اليونانية اللغة 375في النطق كعبارة القول وعبارة قول له يقال والحد االب

 

 لشملها ةالجامع القوة اليها وتفويضه اياها وتثبيته الموجودات لكل لتاليفه قوة له وقيل .11

 انه الجل حكمة له وقيل. ترام ال التي بقوته الموت ركن هدّ  ايًضا والنه لنظامها والحافظة

 كل علة والنه واالنسانية االلهية االمور 376ساير علم اياه والمفيد لالنسان المحكم هو

 .ومعرفة 377وعلم( D16v) حصافة

 

ا .11  منظور غير 379وعز لج هللا̚  ان 378اعني: هذه فهي االلهيه الطبيعة خواص وامَّ

 وال به يلم تغيير وال له جسم ال معقول وغير م درك وغير مايت غير ازلي متشكل وغير

                                                 
365  B: über der Zeile. 
366  A: - 
367  D: اتحاده 
368  D: وانظماًما 
369  BCD: تاثير 
370  Lies: انذرنا (?) 
371  D: جد 
372  D: مفرفة     
373  B: واي 
374  D: تصوربي 
375  BCD: من 
376  Lies: سائر 
377  A:- 
378  D: unklar. 
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(B188v) صانع له مبدا ال 380االلباب في̚  يتحصل وال الزمان به يحط وال الصفات تلحقه 

 شيء منه يعوز وال للكل مالي شي يحويه وال للكل (A90r) 381حاو   ومدبره وسايسه الكل

 وال كيفية وال له صورة ال شيء الي يحتاج وال 384ويغذيهم الكل على 383بثرايه 382يفيض

 .386واالنتهاء االبتداء 385اعني الطرفين من متناه غير عظم وال كمّية

 

 387تعليم ثالث ̚ 4.

 388في تاّنس االبن االزلي̚ 

 

 390الثالوث في المتالهون  والحكماء القديسون  االباء ذكره ما شرحنا قد كنا 389واذ .17

 نورد ان (D17r) ايًضا بنا فالجدير مقدرتنا حسب موجًزا شرًحا 391االلهية والطبيعة القدوس

 .الجسد بتوسط الجارية سياسته وفي المسيح السيد في قالوه ما

 هللا ان وهو (B189r) 393صفته الصفة هذه االلهيون  الرجال 392هوالء يذكره الذي  .18

 عرض انفعال غير من واالزمان الدهور كل قبل منه والمولود بنوته في االب وحيد الكلمة

                                                                                                                                            
379  B: وجل عز  
380  D: بااللباب 
381  C:   حاؤ 
382  D: نفيض 
383  Lies: بثرائه 
384  Konjektur: B: ويغذوهم . AC: ويعدوهم . D: ويعذوهم 
385  C: über der Zeile. 
386  D: او االنتها 
387  BC: mit roter Tinte.  A (?) 
388  AC: - , B: mit roter Tinte. D: unleserlich, mit kleinerer Schriftgrösse von späterer Hand 

hinzugefügt. 
389  A: واذا 
390  A: الثالوت 
391  A: über der Zeile.  
392  B:  هوالي . A: هاوالء  
393  B: über der Zeile. 
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 397بطهارة المجملة القديسة 396العذراء مريم قبل ولج البشرية 395هفوتنا على 394لتحننه له

 ولبًّا 399وجسما نفًسا دنس كل من (C78r) العارية المتاّله والعقل 398البَهاءِّ  ذات البكرية

 وتصّور نهام 401وتجّسد االبوية االحضان يفارق  ان غير من والده هللا وارادة 400بايثاره

 هو الحقيقة على انساًنا وصار جسم وال صورة وال 402جسد ال له يكن لم الذي هو وتجّسم

 405حضن في يزل لم الذي هو بطنها في 404جنينا 403وظهر االها (A90v) يزل لم الذي

 هذه كل (D17v) 406وصار الزمان فوق  انه على الزمان تحت ودخل االزلي ابيه

 (B189v) الضالل 409واالوالنتياني 408المنانية يظن كما الخيال سبيل على ال 407االمور

 االبوية باالرادة قدره وجاللة شرفه من 410وغض ذاته بكلية وتخامل التحقيق على بل

  .االزلية

 

 جوهًرا نفوسنا تضارع ناطقة ونفًسا جوهرنا جوهره جسًما اعني طبيعتنا جملة 411واخذ .19

 انساًنا يصير ان تعالى 412توخى النه االمور هذه هو االنسان الن عقلنا يناسب وعقال
                                                 
394  D:   لتحنه 
395  D: unklar. 
396  C: العدراء . A: العذرا . B: العذرآ 
397  D: فبطهارة 
398  D: البهآ 
399  A: وحسما 
400  A: بابتاره 
401  A: وتحسد 
402  A:   حسد  
403  A: فطهر 
404  D: حيًنا 
405  A: حصن 
406  C: وصارت 
407  A: موزاال  
408  D. h. die Manichäer.  
409  A: واالوالنتيناني . B: واالولنتياتي . D: واال والتياني . D. h. die Valentinaner. 
410  A: وغص 
411  D: واخد 
412  A: + هللا 
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لي طهر
 تقدم قد جسًدا يتناول ولم 416بمجانسه المجانس ويخّلص 415بنظيره 414النظير 413

 بل 418كذلك ايًضا نفس او بذاته وجود وله صورته تقدمت قد بجسم 417اتصل وال خلقه

 في مًعا ووجودها 421االتحاد فكان 420طبيعًيا تركيًبا معها تركب 419عندما االمور هذه اوجد

 البتة (D18r) كانت وال سبحانه به اتصالها قبل البتة ذاتها في وجود لها يتقدم ولم مانالز 

 نفس مع (B190r) كونها 423كان بل مثلنا هم 422الذين الناس من (A91r) اخر النسان

 بولص يفتري  كما البصر لمح 426مقداره بما 425وال يتقدم ولم بالكلمة الطبيعى 424االتحاد

 واتم العذارءِّ  بطن في وانحمل عقال المافونان 428راًيا يفانالسخ ونسطوريوس 427السميساتي

 تجلب ال التي الطبيعية االمور كل في االنام معشر نحن 431وماثلنا الحبل 430سنة 429زمان

لد االنفعال ذات وضاعتنا من مستنكف غير خطية  شكل شكله بشري  بجسم االًها َوو 

 البكرية من عليه هي ما على 432والدته واقر متجسدة غير ناطقة نفس ذي البشرية االجسام

                                                 
413  D: ليظهر 
414  A: النطر 
415  A: بنطره . D: بنضيره 
416  D: المحاسن بمحاسنه 
417  A:  افضل  
418  BC: كذاك 
419  A: ما steht auf der nächsten Zeile. 

 420 B: korrigiert über der Zeile. 
421  B: االيتحاد 
422  B: korrigiert über der Zeile. 
423  A: كانت 
424  B: االيتحاد 
425  A: - 
426  B: بمقداره 
427  A: الشميصاتي . D: السميساطي 
428  A: السحيقان سرايا 
429  D: رمان 
430  BC: سّنة 
431  A: وماتلنا 
432  D: Wortwdh. 
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لد النه التحقيق على هللا والدة انها وارى   كله وهو 434ممّجد   االه كله فهو 433االه وهو منها و 

 وناسوت الهوت̚   طبيعتين من 436اتحاده الن تام وانسان تام االه 435ظاهر انسان

(D18v) 438طبيعيين ايًضا وفعلين 437طبيعيتين بمشيتين ومعروف (B190v) يشب ولم 

 بعد انقسام او انفصال فهم وال اختالط وال 440تغيير ال 439االتحاد جهة من الطبيعتين

 . الجوهرين 442وثنايية (C78v) الطبيعيه الفصول اجل من 441االتحاد

 واحد   قنومه (A91v) ان ونرى  واحد 443وابن واحد مسيح المتجسدة الكلمة ان ونعتقد .11

 بال انها تفهم التي وهي ابيه هللا نم منهما االولى: والدتين تعالى له ان 444ونؤمن مركب

 . ومحدثة زمنية انها 446نعلم التي وهي االله والدة مريم من والثانية 445وازلية زمان

 بذلك ونضع ابيه جوهر جوهره 448االه هو حيث من 447بعينه بانه صحفنا في وندون  .10

 منظور بعينه سبحانه انه ونقر. وجوهرنا امه جوهر جوهره انسان هو حيث ومن خطوطنا

 وغير (D19r) وملموس متجسم وغير ومتجسم 450مخلوق  وغير ومخلوق  449منطور وغير

                                                 
433  D: االله 
434  A: ممجد ه 
435  D: ضاهر 
436  B: ايتحاده 
437  D: طبيعتين .

437  A:- 
438  D: طبيعتين 
439  B: االيتحاد 
440  D: تغير 
441  B: االيتحاد 
442  A: وتنايه . Lies: وثنائية 
443  A: وبن 
444  ABC: ونومن 
445  D: وارلته 
446  CD: تعلم  
447  D: يعينه 
448  D: االله 
449 ̚ A: منطور وغير منطور 
450  A: +  آرضي وسمآي dann gestrichen. 
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 حيث ومن ونبيه 452خامل 451وسماوي  ارضي (B191r) محصور وغير ومحصور ملموس

 واقام ارغفة   خمسة من 454الوًفا واشبع بالسكون  الرياح وامر اليم على مشى 453االه هو

 458واعيا 457وغرث 456ظمي انسان هو حيث ومن شياطين وطرد مرض كل 455وازال امواًتا

 فاسد غير بجسم الثالث اليوم في 460كااله وقام طوًعا انصلب انه ثم ضرب 459حين والم

 هللا يمين عن وجلس اتخذه الذي الطاهر بالجسم 462الّسموات الي وطلع 461للتالميذ وظهر

 واحد كل 464ويجازي  واالموات االحياء (A92r) لمحاكمة ايًضا سياتي 463هناك ومن ابيه

 .انتهاء 465َوسلطانه الهوته لعز وال انقضاء لملكه وليس عمالها  حسب

        سبيل على الجسد بتوسط هللا 466ابن المسيح سياسة في االلهيون  االباء ذكره ما هذا.       42     

 .االيجاز       

                                                 
451  A: وسمآي 
452  A: حامل . D: خليل dann von späterer Hand über der Zeile korrigiert. 
453  D: االله 
454  B:   الوف 
455  BCD: وزال 
456  Lies: ظمئ 
457  A: وعرث 
458  Lies: وأعيى 
459  A: جين 
460  A: am Rande. 
461  A: للتالميد 
462  BD: السماوات 
463  BCD: هنا 
464  D: unleserlich 
465  BC: وسلطانها 
466  AD: بن 
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(D19vتعليم رابع  )467 

(B191v )468ي ما قاله االباء االلهّيون فيهف 

 

ا من اقوالهم المنيرة لاللباب في ربنا يسوع المسيح تعالى ايثاًرا ونحن نورد اشياء اخر ايًض   .34

فوصف المسيح على جهة الرسم والحد قائال:  469للمنفعة وهي هذه. امَّا القديس باسيليوس

االلهي فقال: المسيح امتزاج جديد  470ان المسيح الهوت مستعملة جسًدا واما اغريغوريوس

الذهبي  الفم والحكيم  472ن بتوّسط الواحد وقال يوحناوانسان واحد من اثنين واالثنا 471االه

من رصاص وفضة منظر ه منظر  474: ان القسطير473االلهي في مقالته في لعازر

طبيعتان كاملتان الهوتية  477فيه 476وطبيعته رصاص وعلى هذا الحذو المسيح 475فّضة

وقال لهما في ذاته هكذا هو فيهما وليس هو شيًئا غيرهما  478وبشرية  وكما انه حايز

(B192r( القديس افرام )A92vالسرياني )481: تامل يا صاح480في مقالته في اللولوة 479 

                                                 
467  BC: mit roter Tinte.  
468  AC: - . D: von späterer Hand; über der Zeile. B: mit roter Tinte. 
469  A: باسليوس 
470  B: mit roter Tinte. 
471  D: االله 
472  B: mit roter Tinte. 
473  BC:  العازر . D: العازار 
474  B: ظيرالقس  
475  A: منطره منطر فّصه 
476  AD:  والمسيح  الحد 
477  B: فبه 
478  A: جايز . Lies: حائز 
479  B: mit roter Tinte. 
480  Lies: اللؤلؤة 
481  A: صياح 
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فبمنزلة الالهوت واّما  482البريق والبهاء̚( فيها طبيعتين اّما D20rاللولوة فانك تعاين )

 البياض فبمنزلة الجسم الماخوذ.

 

الب دون ا 485( الية حال تانس االبن االزليC79r: )484قائال 483سال سايل̚فان  .44

فلو كان االب  486والروح؟  فينبغي ان يقال له الجل ان خواص الثالوث القدوس ال تتغّير

لد وصار ابن البشر لما كانت الخاصة اقامت 487اًذا تانس او الروح على ما هي  488َوو 

 غير مولود وان الروح منبثق. 489عليه اعني انه

 

فكيف  491ًفا ومنزلًة ومقدرةً قائال: ان كان االبن كابيه جوهًرا وشر  490فان راجع التشّكك  .45

الذي قدسه  494لليهود الخونة 493يقول الرب في االنجيل مونبا 492يتقّدس منه حسب ما

نجيبه: ان االله اعني االب واالبن والروح  495فاننا ( الى العالم؟B192vاالب وارسله )

( طاهر بهي وال يتزايد في القدس عما D20vصالح ) 496القدس بالطبع قدوس بار عادل

قوله بان االب يقدس االبن اي يطهره اي ان االب  497ليه واذا كان ذلك كذلك فاًذاهو ع

                                                 
482  D: التربق واليها 
483  Lies:   سأل سائل 
484  A: قال 
485  B: االولي . D: االولي dann von späterer Hand korrigiert. 
486  D: يتغّير 
487  A: - 
488  A: قامت 
489  A: ايه 
490  Konjektur: ABCD: التشكل 
491  B: وقدرة 
492  B: حسبما 
493  Lies:  ًمؤّنبا 
494  D: الخوته 
495  C: فاّنا 
496  D: von späterer Hand über der Zeile korrigiert. 
497  A: فاذا 



31 

 

حسب ما هو ومفتح عيون البهايم بمعرفة  ال يشوبها افك ويجعل االنبياء  498يريه للمستحقين

 ( باطراء وحسن ثناء.A93rان يمجدوه )

 

 ايًضا 499ماوفعله واحدة واالبن االب ارادة كانت ان: وهي اخرى  بمطالبة طالب فان .46

 في له يقال االبن ان: نجيبه   فاننا 500ولًدا؟ ايًضا االبن يلد لم االب ولد لّما فلم   واحًدا

 نقول ان عندنا المالوف ان وكما مجده وشعاع وحكمته وقوته هللا نطق االلهيه الصحف

(B193r )وما شعاع لها والشمس حكمة له والحكيم قدرة له والقادر نطق له الناطق ان 

 الحكمة في االمر 501يجري  وكذلك اخرى  قوة  [ لها] القوة وال اخر[ نطق له] النطق ان نقول

 .آخر ابًنا له ان يقال فال االبن فاما ابن له االب ان ي قال هكذا والشعاع

 

( االلهية عال وشريف D21rان الكالم الّصادق في الطبيعة ) 502وقد يجب ان يعلم .44

عليه  503بخوف وهيبة فلذلك ال يجسرّن احد  وعسر الفهم فيجب ان يلفظ به ويعبر عنه 

الروح القدس وما  505قائال: كيف ولد االب لالبن؟ وكيف ينبثق 504كشيء سهل وال يعترضن

عنها كقول االباءِّ  506يجب ان تكرم وتوقر بالصمت ̚شاكل هذه االمور؟ الن هذه االشياء 

االلباب  507( تجركB193v( الن كيف )A93vااللهيين الّنه  وال الماليكة يفهمون كيفيتها )

 الجسدية. 508الى تصور التعابير

 

                                                 
498  AD: المستحقين 
499  A: وفعلها 
500   ̚ A: -  
501   ̚ A:  وكذا يجزي 
502  BCD: نعلم 
503  B: احًدا 
504   ̚ A: ال نعترضن 
505  A: ينشق 
506  A: يجب الصمت 
507  BD: يحّرك . C: تحّرك  
508  A: التغايير über der Zeile; von späterer Hand (?). 
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يوحنا الذهبي الفم اذ يقول: ان كثيًرا من االمور  509وتامل لي يا صاح حصافة القديس .44

ايًضا من االمور نقولها وال ندركها  511في هللا تعالى وال نقدر ان نشرحها وكثيًرا 510نتصورها

له وانه اولد من  512ال بدء̚ل مكان وانه اننا نقول ان هللا في ك( »C79vبعقولنا مثال ذلك )

فال نعرف ونتصور ايًضا انه قوة  ما ال جسم لها ]هي[ عّلة كل  513«ذاته فاما كيف ذلك

( او ما هي فال نقدر ان نقول فها نحن ننطق باشياء وما D21vالخيرات فامَّا كيف هي )

 ندركها بعقولنا. 

 

  514تعليم خامس

 515في االسماء االلهّية

 

ت يا هذا االسماء االلهية فال تظن ان شيًئا منها دال على الطبيعة االلهية سمع 516واذا .44

ان يكون مثل هذا في هللا  517( يعجبB194rالنه ال يوجد البتة اسم لذلك الجوهر وليس )

ان النفس  521واحد اسًما دااًل على جوهره وعسى 520يجد 519المالك 518تعالى اذ كان وال في

م الذي هو نفس على ما اظن ال يدل على جوهرها بل بهذه الّصفة الن هذا االس 522ايًضا

                                                 
509  A: للقديس 
510  D: تتصورها 
511  D: وكثير 
512  A: ألبد . D : البد 
513  «» A: am Rande. 
514  ABC: mit roter Tinte.  
515   ̚ AC: - . B: mit roter Tinte. D: über der Zeile; von späterer Hand. 
516  BD: + ما 
517  BD: نعجب 
518  A: - 
519  Lies: المالئكة 
520  D: نجد 
521  C: + ايًضا dann wurde gestrichen. 
522  B: ابضا 
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اللهم اخلق في وعقاًل النه يقول  523على التنفس والدليل على ذلك انها قد تسمى ايًضا قلًبا

(A94rقلًبا طاهًرا )
مسماة في عدة مواضع روًحا هكذا قال يوحنا  525وقد يجدها الواحد 524

 لرسول االلهي بولص الى العبرانيين.الذهبي الفم والحكيم االلهي في تفسيره لرسالة ا

 

 وهللا االزلي ان: فقال االلهيات 526والقّوال االلهي المعظم (D22r) اغريغوريوس واما .11

 بقية فاما هللا 528من بهذا  اجدر واالزلي الجوهر على دالين اسمين يكونا بان 527اولى هما

 على دال هو ام ومنها السلطان على (B194v) ظاهرة داللة دال هو ما فمنها الصفات

 .بالجسم منوطة وسياسة 529الجسم من اعلى̚  سياسة: ضربين على والسياسة. السياسة

 

 هو انما انه ذلك على والدليل ورب وملك الكل ضابط 530فكقولنا السلطان اسماء اّما .10

 هو انما 531وصباووت رب ايًضا وكذا المالكين او الحبيب قوات او الدهور او المجد ملك

 . القوات او رباباال او االجناد رب

 

 الكل ضابط سمي انما تعالى هللاَ  ان: يقول 533ديونيسيوس االلهي ان 532يعلم ان ويجب .52

 عندها ماثور والنه لها ممازجة غير من عليها 534ورئيس الموجودات كل ماسك النه

                                                 
523  C: am Rande. 

 524  Ps 51: 12a 
525  A:   واحد 
526  A: والقوول 
527  D: von späterer Hand über der Zeile korrigiert. 
528  B: unlerselich. 
529  A: على الجسم 
530  A: فكفولنا 
531  B: صباووث . A: صباوث . C: صاباووث 
532  BD: نعلم 
533  A: ديونيسبوس . B: ذيونيسيوس 
534  C:  ورئييس . B: ورّيس . A: ورييس 
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 535جذًبا للكل( A94v) الجاذب̚ صالحه عشق على اراد من لكل ومحرك ومعشوق 

(D22v )ّمي وانَّه لذيًذا عذًبا يًكاتحر  منه انفكاك ال  قد ملكه الن( B195r) ملًكا س 

 والفووق  العلو ليست ربوبيته وان وتاليف 537ونظام وعالم حدّ  كل على واشتمل 536اقتسم

 والتحقيق له 539والتثبيت صالح فاضل امر لكل الكلي 538االقتناء وانها بل فقط االداني على

 .541زلل يشوبه 540ال الذي

 

ا .11  اّما فكااله (C80r: )الجسم من 542اعلى هي التي السياسة على الدالة الصفات فامَّ

 وكل ويعقوب واسحق 543ابراهيم وامَّا العدل وامَّا السالمة وامَّا االنتقام وامَّا الخالص

 خوف: وهي 545نساس االمور الثالثة بهذه الننا تعالى هللا والناظر الروحاني 544اسرائيل

 اسم اّما االمور هذه تتوجه منها التي 546الفضايلب واالهتمام والمجد الخالص ورجاء العقاب

 الفضايل (B195v) اسم وامَّا االمل فيبسط الخالص اسم وامَّا الخوف على فيبعث االنتقام

 . والنسك الجهاد على فيحرك

 

                                                 
535  AC: الجادب للكل جدبا 
536  A: انفتسم 
537  A: نضام 
538  B: االقتنآ A: اقتنا . D: االقناء 
539  D: والتثبت 
540  D: über der Zeile; von späterer Hand.  
541  D: von späterer Hand über der Zeile korrigiert. 
542  A: اعال 
543  BD: ابرهيم 
544  ABC: اسراييل 
545  D: تساس 
546  A: بالفضل 
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 المثقف ثقف ما اذا حتى ذكره تقدم وما (D23r) الخالص االه تعالى له قيل وانما .11

 عن الناجم واالختصاص الكمال الى التوصل في يجتهد المناقب هذه من 547واحدةً 

 . سبحانه هللا (A95r) معه من اجتهاد الفضايل

 

 اللغة في 551هللا وهو اليونانية اللغة في 550ثاوس 549اشتقاق ان 548نعلم ان يجب وقد .11

 انه الجل االحراق من وامَّا 553االحضار من اما امرين احد من 552المتفّقهين عند العربية

 ذكره[ ما] هذا. محرقة 555نار له قيل هنا من النه 554الردية المملكات ومبيد الحركة دايم

 .558االلهيات 557القّوال 556اغريغوريوس القديس

 

 

 نطق   بنوته في فريد   ابن  : 559«هذه هي ايًضا االبن صفات» الباب هذا في ويدخل .11

 دق (D23v) اننا اال  قيامة . فداء قدس  ( B196r) عدل   حياة   نور   صورة   قوة   حق   حكمة  

 فنحن بقيتها تفسير فاّما وقوة وحكمة نطًقا هللا ابن سمي الجلها التي العّلة قليل قبل اوضحنا

 ما يقول انه وذلك بعينها  560اغريغوريوس الالهوت في المتكلم عبارة ونستعمل نذكره االن

                                                 
547  BCD: واحد 
548  ACD: يعلم 
549  C: انشقاق 
550  B: ثاووس 
551  B: unleserlich. 
552  A: المتفيقهين .  
553  A: اخصاف . D: unlerserlich. 
554  C: للمملكات الرذية . Lies: الرديئة 
555  B: ناًرا 
556  A: اغربغوريوس . C: غريغوريوس 
557  A: القوول . D: القوال korrigiert durch الناطق. 
558  B: لاللهيات . D: بااللهيات . 
559  B: mit roter Tinte.  559

«» AC: mit roter Tinte. 
560  A: اغربغوريوس 
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ّمي انه: 562وفحواه 561لفظه هذا  هناك ليس والنه جوهًرا كابيه انه الجل اظن ما على ابًنا س 

ّمي هناك ومن بل قطف  على والنه بل فقط 564واحد من  واحد النه ال 563بنوته في فريًدا وس 

 الحق الن( A95v) كثير   ال الطبيعة في واحد النه حًقا وسمي كاالجسام ال 565وحيده جهة

 افك 566يشوبها ال التى وصورته ابيه رسم ايًضا والنَّه االصناف فكثير   الكذب وامَّا واحد

اباه   ال ابيه من والنه( B196v) ابيه جوهر جوهره الن 568ورةوص 567مثاالً  وسمي
 منه 569

 انها 571يقال وحيث باالصل شبيهة 570تكون  ان اعني الصفة هذه على الّصورة طبيعة الن

 هذا سوى  ما في انها ذلك على والدليل واكثر اوكد هنا فهي( D24r) 572واحرى  اولى

 574غاية تناسب وهي لحي حية نهافا 573هنا وامَّا لمتحرك متحركة غير هي انما الموضع

 الصفة هذه البسايط طبيعة الن والد لكل والمولود الدم شيت مماثلة من واكثر المناسبة

(C80v) 575للكل رسم الكل بل آخر في وتخالف شيء في تشاكل ما انها اعني صفتها 

 وفعالً  قوالً  المطهرة النفوس ضياء النه 576نوًرا وسمي. شبيهه يكون  ان من اولى هو وهو

 ضياء االلهية والسيرة (B197r) 577اًذا فالمعرفة ظالًما والخطيئة الجهل كان ان النه

                                                 
561  D: الفظه 
562  A: وفحوله 
563  A: نبوته 
564  B: واَجد من واحًدا 
565  A: وحيدة 
566  C: بها steht auf der nächsten Zeile.  

567
 A: مثال. 

568  B: unleselich. A: صورة .  
569  D: اياه 
570  BD:  يكون 
571  D: يقال dann wurde es von späterer Hand gestrichen und stattdessen يقول über die Zeile 

geschrieben. 
572  A:  واجرى 
573  D: unleserlich. 
574  D: عناية 
575  D: الكل 
576  C: نور 
577  A: اًدا 
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 ونتحرك نحيا به 578الننا وتجوهرها وقوامها ناطقة طبيعة كل نور النه حياة وسمي

 580شريعته تحت هم للذين بالقسط وحاكم قسمته في عادل النه عدالً  وسمي. 579ونوجد

 582رئيس (D24v) احدهما ان (A96r) حتى جسدوال وللنفس 581نعمه تحت هم والذين

 على االحقر 586يتوثب 585لئال االدون  على االفضل 584وتصدر 583مرؤوس واالخر

 نحن 588اعتقنا النه 587فداءً  وسمي بطهارة الطاهر يحويه تطهير النه قدًسا وسمي االشرف

 شلالنا النه قيامة وسمي المسكونة طهرت فدية بذاته وفدانا الخطية سجن في 589المعتقلون 

 .الجريمة اماتتنا 591الذين معشر 590نحن الحياة الى والمعيدنا هاهنا من ايانا

 

 592( الصفات الدالة على السياسة المنوطة بالجسم اعني صفاتB197vواما ) .54

 594المتجّسد فهي هذه: انسان ابن انسان مسيح طريق باب راع غنمة حمل 593االبن

في االجسام بتوسط الجسد  597. فسمي انساًنا ال النه انحصر596كهنة ملكسداق 595رئيس

                                                 
578  D: االتنا 
579   Apg 17: 28 
580  A: شريعة . C: شريعه . D: شريعته .  
581  AD: نعمة 
582 AB: رييس 
583  C: مرو س . A: مرووس 
584  A: وتصدز . Lies: تصدروي  
585  ABD: ليال 
586  D: يثوثب 
587  A: هدآا  
588  D: unleserlich. 
589  Lies: المعتقلين 
590  D: ونحن 
591  A: اللدين 
592  B: صفاة 
593  A: باالبن . B: البن 
594  D: جمل gestrichen von späterer Hand und korrigiert über der Zeile. 
595  A: رييس . B: رّيس 
596  B: ملكيساذاق . D: ذاقملكيسا  von späterer Hand gestrichen und stattdessen ملكيصادق über der 

Zeile geschrieben (und wo immer es auftaucht). 
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فقط اذ كان ال ينحصر على جهة اخرى الجل ان طبيعته ال تدرك بل والنه قد قدس بذاته 

( فانه صار بمنزلة الخمير لكل العجنة وضم الى ذاته على جهة D25rاالنسان )

القضية وَصار عن الكل كل ما نحن سوى الخطية  599المخصوم بجملته بازالته 598االيتحاد

ا ونفًسا وعقاًل اللواتي بتوسطها كان الموت ومنها عموًما لالنسان المشاهد االًها اعني جسمً 

(B198r .لما يتصور فيه ) 

 

 600ين منهما صار اّما ادم فكجّدهلدال»( الجل ادم والعذراء A96vوسمي بن انسان ) .54

ا فليس الذي وان كان ناموسهً  ̚فمنزلة امه على ما يوجبه ناموس الوالدة   601«وامَّا العذراء

 603وسمي مسيًحا الجل الالهوت النها مسحة البشرية ال بالفعل كتقديسها 602هو ناموسها

سمت الماسح  607ان 606التي فعلها 605االخرين بل بحضور جملة الماسح 604المسحاء

الناهج السبل لنا بذاته وسمي  608انساًنا وصنعت الممسوح االًها وسمي طريًقا النه بمنزلة

 610بمنزلة المسكن في مكان ذي كأل والغادي 609وسمي راعًيا النهباًبا النه بمنزلة المدخل 

(D25v( على ماء  منوط باستراحة )C81rومن هنا هو مرشد ومحارب للوحوش )611 

شعث المضمحل وحافًظا لقوته  612( للضال ومستعيًدا للهالك والًماB198vمسترجًعا )
                                                                                                                                            
597  A: انحضر 
598  D: االتحاد 
599  A: بازالة 
600  B: فكحّده 
601  «» D: - 
602  A:  الذي وان كان ناموًسا فليس هو ناموًسا 
603  B: كتقديس 
604  C: للمسحاء  
605  C: لماسخا  
606  B: unleserlich. 
607  Lies: اذ (?)  
608  D: بمنزله 
609  B: unleserlich. 
610  A: والعاذي . B: والغاذي 
611  B: الوحوش 
612  BD: المما  
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مي غنمة اذ هو في . وس615باقوال العلم الرعاي 614الّصيرة 613وضاًما اياه من هناك الى

وسمي  618كهنة اذ هو مقدم 617النه كامل وسمي رئيس 616محل ضحية وسمي حمالً 

منا وال اب له من حيث هو مثلنا وانه ال  620النه ال ام له من حيث هو اعلى 619ملكيساداق

( اي A97rوالنه ملك ساليم ) من ذا الذي يشرح نسبهنسبة له من فوق النه يقول 

المة وملك العدل و  االباء المجيشين على القوات الخبيثة ويجب ان تعلم انَّ  621معشرالسَّ

ملك العدل الن هذا االسم  623هو العدل وملخي هو ملك فيكون ملخيساداق 622ساداق

(B199rمركب. هذا ما ذكره ابونا اغريغوريوس )624. 

 

54. (D26rواذ )علة الكل ازلًيا فهلّم بنا لنقول  627في تسمية 626كان ما قد تكلم البتة 625

في هذا المعنى ونوجز وذلك انه يقول: انما سمي  628مما ذكره االلهي ديونيسيوس شيًئا

الوجود ذات قوة فوق الجوهر وخالق على الحقيقة الكون  630لكل 629ازلًيا النه علة متقنمة

                                                 
613  D: كالى 
614  D: über der Zeile von späterer Hand korrigiert. 
615  D: الراعي . Lies: الرعائي  
616  A: جمل  
617  B: رّيس . A: رييس 
618  C: متقدم 
619  A: ملكسداق . B: ملكيساذاق . D: vgl. Anm. 614. 
620  B: اعال 
621  A: ومعسر 

622  AB: ساذاق . D: ساذاق allerdings von späterer Hand über der Zeile durch صادق korrigiert. 
623  B: ملخيساذاق . D: vgl. Anm. 614. 
624  A: اعربغوريوس . B: اغريغويغوريوس 
625  A: َواذا 
626  B: über der Zeile. 
627  B: über der Zeile. 
628  B: ذيونيسيوس 
629  D: von späterer Hand über der Zeile korrigiert. 
630  D: Wortwdh. 
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االزمان ودهر  633والطبيعة ومبدا الدهور ومقدارها ووجودية 632والجوهر 631والقنومية

والكل فيه من المتضادات وغير المتضادات ومنه وفيه نفس الوجود  634الموجودات

التي فيها كّل العدد على صفة مفردة وقد  637صورة واحدة كالوحدة 636وعلى 635موتحدة

فيها وبحسب ما يبرز عنها  641مفردًا وهو كله موتحد 640كله حوًزا 639في ذاتها 638حازت

خطوط الدايرة قد  642( ينفصل ويتكثر وكالمركز الذي سايرB199vبذلك المقدار )

بعضها  645( وهي فيه بنوع منفرد موتحدD26vواحًدا ) 644( فيه ايتحاًداA97v) 643حدتايت

 647امَّا في المركز فقد ايتحدت ايتحاًدا 646مع بعض ومع مبدا واحد وهو الذي عنه نجمت

 649يسيًرا ال بل تباعدت ونقول على االطالق 648كلًيا وكلما تميزت قلياًل تفاصلت تفاصالً 

بعضها ببعض  653به وّيتحد 652بذلك المقدار تتحد 651طوطمنه الخ 650انه بحسب ما تتدانا

 من االخر.  656احدها 655الحذو يتباعد̚ منه على ذلك  654وبازاء ما تنفصل

                                                 
631  A: والقيوميه .   
632  D: الجوهر 
633  D: von späterer Hand korrigiert; unleserlich. 
634  B: اموجدات 
635  C:  ًمؤتحدة . Lies: مّتحده 
636  A: وغير 
637  A: كالواحده 
638  B: خازت . D: جازت  
639  C: ذاته 
640  A: جوزا . D: جواًزا 
641  C: مؤتحد . A: متوحد 
642  Lies: سائر 
643  D: اتحدت 
644  CD: اتحاًدا 
645  C: مؤتحد . D: متوحدا  
646  A: نحمت 
647  D: اتحدت اتحاًدا 
648  A: تفاضلت تفاضال 
649  A: االطالف 
650  Lies: تتدانى 
651  D: وبالخط  
652  A: يتيحد 
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ان  657وهذه المثاالت وان كانت ضعيفة عن بلوغ الغرض في المماثلة فليس بمنكر .66

( والمتضادات فيه تعالى B200rكل الموجودات ) 659منها الى علة الكّل وتتامل 658تترقا

وعلى جهة  مفردة  النه جّل اسمه  662من العالم موتحدة 661بل اعلى 660بعيون ال عالمّية

 صفة كان. 664ومنه سبحانه نفس الوجود وكل موجود على اّية 663مبداوها

 

61. (C81v( فان ناقض مناقض قائال: ان )D27rكان علة الكل يقال له الهو )على  665

الن الهو  666َله اًذا خواّص جوهرية ( المسيحيون الذي هو االزلي فليسA98rرايكم اّيها )

له خواص  668: ان كان الهو هو الذي ليس667هو الذي ليس له خواص جوهرية؟ اجبناه

بالفعل وعّلة الكل  671كان شيًئا بالقوة فليس هو اًذا 670بالقوة واذ 669جوهرية فاًذا هو شيء

                                                                                                                                            
653  A: ويتيحد . C: يتتحد 
654  D: تفصل 
655  A:  الحدو ويتباعد . BD: الحّد ويتباعد 
656  A: احدهما 
657  A: منكر 
658  BCD: نترقا  
659  BCD: نتامل 
660  A: عاملّية 
661  CD: اعال 
662  C: مؤتحدة 
663  Lies: مبدأ ها . CD: مبداؤها . D: das ء von späterer Hand.  
664  AD: انه 
665  D: الهوا 
666  A: +  اجبناه 
667  BC: mit roter Tinte. 
668  A: لنس 
669  A: سيء 
670  Lies: واذا 
671  A: واحًدا 



42 

 

خواص بالفعل فله اًذا  674كان شيًئا 673بالفعل ببرهان ال يناقض واذا 672تعالى فهو شيء

( واذا كانت له خواص B200vجوهرية الن كل ما هو بالفعل فله خواص جوهرية )

وقولك ذي االفتراء  676تعالى الهو على رايك ذي الركاكة 675جوهرية فليس اًذا االله المبدا

هلل  679والمرضي 678بل على ما يقتضيه اعتقادنا الواضح ذو االصابة والتحقيق 677والخرافة

 تعالى.

 

 680التعليم السادس

 681في مناظرة اليعاقبة وابطال حججهم الركيكة

 

 683سبيل على فيه الكالم وعدنا ما الّصالح الفايق تعالى هللا بتفضل وفينا قد كنا 682واذ .62

(D27v )االباءِّ  اقوال من جمعناه 685وكلما واالرادة والجوهر الطبيعة امر من 684االيجاز 

 واستقيناه الجسدية المسيح ايسوع ربنا سياسة وفي( A98v) القدوس الثالوث في المتالهين

 راي 690بابطال 689نبتدي ان بنا فالخليق 688الكتاب 687هذا 686وخّلدناه الناطق معينهم من

                                                 
672  A: سي 
673  C: واًذا 
674  A: سبا  
675  C: über der Zeile. 
676  A:  الزكاكة  
677  A: والحرافه 
678  AD: التحقيق 
679  D: المرضى 
680  ABC: mit roter Tinte. 
681  D: - . B: mit roter Tinte. AC: - .  
682  D: واذا 
683  A: سييل 
684  D: االتجاز 
685  Lies: وكل ما 
686  B: + في 
687  D: بهذا 
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 ذوي  لهم االباءِّ  مناظرة ونذكر 692عوازه وابانة 691الفاسد والنسطور( B201r) اليعاقبة

واب طرق  وناهجي االلباب  . وترمًثا طهارة تبارك المسيح والمتدرعين الصَّ

 

يعلم ان اليعاقبة يقولون اّن المسيح طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين  وقد يجب ان .63

الالهوت والناسوت وقنوم واحد مركب النهم يزعمون ان الجوهر والقنوم شيء واحد وان له 

 واحدة ويعضدون مذهبهم هذا بعدة حجج اال انها عنكبوتية. 693فعال واحدا ومشّية

 

ان االنسان هو المجتمع من تركيب على هذه الصفة كما  694( منهاD28rاالولى ) .64

وال الجسم استحال الى جوهر ̚   696الى جوهر الجسم 695فال النفس انقلبت̚ نفسه وجسمه  

وال  699وال مختلطتين̚ ( B201vجميًعا مكثتا غير مستحيلتين ) 698بل الطبيعتان 697النفس

المسيح هكذا ̚ منقسمتين اعني طبيعتي النفس والجسم ويقال لهما كليهما طبيعة واحدة  

مركبة من الالهوت والناسوت فال الهوته انتقل الى ناسوته وال  700( واحده  A99rطبيعة  )

غير حايلين وال مختلطين  702الهوته بل هما على جملتهما 701ناسوته استحال الى جوهر

 .703وال منقسمين موجودين في قنوم واحد  مركب وطبيعة واحدة مركبة

                                                                                                                                            
688  D: + المقدس über der Zeile; von späterer Hand. 
689  A: نيتدى . Lies: نبتدئ 
690  B: ابطال 
691  B: الفاسده D: الفاسدة. 
692  A: عواره 
693  Lies: مشيئة wo immer es auftaucht. 
694  AB: mit roter Tinte. 
695  A: انتقلت 
696  A: über der Zeile korrigiert. 
697  A: am Rande. 
698  A: الطبيعتين 
699  B: Wdh. 
700    ِِّ A: Wdh. 
701  B: über der Zeile. 
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 707والبنوة االبّوة على 706ويحمل 705واحدة يعةطب الالهوت ان كما( C82r) 704والثانية .65

 ويحمل 708واحدة طبيعة المسيح هكذا االخرتين غير الخواص هذه من واحدة وكل واالنبثاق

 . االخر غير( D28v) واحدهما والناسوت الالهوت 709عليها

 

عّدة جواهر اعني الحي  712واحد مركب من 711كما ان االنسان جوهر 710والثالثة .66

مستحياًل هكذا المسيح طبيعة واحدة  714( وليس واحد منهاB203v) 713والناطق والميت

 مركبة من الهوت وناسوت وليس واحد منهما مستحيال. 

 

كما انكم تقولون ان المسيح جوهران وهو الجل البشرية عدة جواهر والدليل  715والرابعة .64

 718نعم واالعصاب والشحم والعظام 717والعقل جواهر متباينة 716على ذلك ان الجسم والنفس

                                                                                                                                            
702  D: ursprünglich جملتها dann von späterer Hand durch جملتهما über der Zeile korrigiert.  
703  D: über der Zeile; von späterer Hand. 
704  B: mit roter Tinte. 
705  D: - 
706  C: وتحمل 
707  A: والنبوه 
708  D: + من هذه dann wurden sie gestrichen. Von späterer Hand (?) 
709  C: عليهما 
710  AB: mit roter Tinte. 

 711 BCD: جوهره 
712  A: ومن  
713  B: Änderung bei der Nummerierung. 202r-206r  stehen die Ziffern rechts. Der Text, der 

dem Sinn entspricht, steht auf 203v.  
714  BC: منهما 
715  AB: mit roter Tinte. 
716  A: النفس ; über der Zeile. 
717  A: متبانيه 
718  A: والعطام 
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(A99vوالشعر واالظافير )والشريانات وكل ما سوى هذا مما هو جوهري لطبيعة  719

االنسان وال تستشنعون هذا وال ترون انه خارج عن حكم القياس هكذا نقول نحن انه طبيعة 

 واحدة وان كان اثنتين اعني االلهية والبشرية. 

 

 721«هذا لكذ مثال واحد الى به يشار مضمّ  اسم   هو الذي» هذا ان 720والخامسة .64

(D29r )االنسان (B202r )ما النه كثيرين الى وال اثنين 722الى به يشار وال الفرس هذا 

 724اًذا فالمسيح المسيح هذا ويقال حقا هذا كان واذا الناس هذا او 723االنسانان هذا يقال

 728اًذا فهو 727هو 726ليس وعرض 725عرًضا وامَّا جوهًرا يكون  ان اّما الواحد وهذا واحد  

 .واحد جوهر 729اًذا حفالمسي جوهر

 

وسكن فينا 731والكلمة صار لحًماان البشير يوحنا قال  730والسادسة .64
وهذا هو  732

وال  734عرض لطبيعته 733اعتقادنا الننا نعترف ان هللا الكلمة صار انساًنا من غير حؤول

                                                 
719  C: واالضافير 
720  AB: mit roter Tinte. 
721  «» D: steht nocheinmal am Anfang von 29r. 
722  A: - 
723  D: االنسان 
724  D: اذا 
725  A: عرض 
726  AD: فليس 
727   A: وهو 
728  D: اذا 
729  D: اذا 
730  AB: mit roter Tinte. 
731  A: لخما 
732  Vgl. Joh 1:14a. 
733  ABC: حوول 
734  D: لطبيعه 



46 

 

. ومن البين الظاهر عند ذوي االلباب ان كل ما صار شيًئا آخر من غير استحالة  735غيار 

في الموضوع وهذا الواحد  739واحد   738فهو وما صاره 737لطبيعته 736عرضاط وال اختال

(A100rفهو جوهر النه ممتنع ان يكون عرًضا )740 ( فالمسيحD29v  اًذا جوهر )741 

 .  واحد 

 

46. (B204vوالسابعة )ايًضا علينا ويقولون: ان كنتم تزعمون ان  743ويتشككون  742

حد فكما انه ابن  واحد  هكذا هو طبيعة  بل ابن وا 744المسيح طبيعتان فلم ال تقولون انه ابنان

 واحدة.

 

 747اعتقادهم اال اننا نحن 746وبها يؤكدون  745الى هذه الحجج الضعيفة يركنون  .41

 749( ومحّكم االضراء االهنا الفايق الّصالح ننقضC82vمبصر لواحظ اللب ) 748بتفّضل

بل الحق على نظام من غير اسهاب  752البعيدة من مضاهاة 751الّدخيلة 750هذه القياسات

 . 753ايجاز

                                                 
735  A: عير 
736  Konjektur: A: عرضنا BCD:   عرًضا  
737  D: لطبيعه 
738  B: صار 
739  B: واحًدا 
740  A: عوًضا 
741  BD: جوهًرا 
742  AB: mit roter Tinte. 
743  D:  ويتشكون 
744  B: اثنان 
745  B:  يزكنون 
746  ABD:  يوكدون 
747  B: mit roter Tinte. 
748  A: نتفّضل . D: ننفصل 
749  BC: بنقض . D: بنقص 
750  A:  القياسيات 
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 احوال ان 756حكماء انهم 755الظانون  ايَّها: 754الركيكة االولى الحجة حل في فنقول .42

 وتردفوا االنسان على ي حمل ما عليه 757تحملوا حتى االنسان كاحوال ليست تعالى المسيح

 االنسان اجزاء امَّا. شك بال مواضع عدة من( B203r) يتبين وهذا بعينها المقولة عليه

ا( D30r) نسالج في فمًعا  له جنس ال سبحانه هللا الن 758كذلك فليست المسيح اجزاء وامَّ

 فال واالنسان فقط نوعان المسيح 759وجزآ وفصول   فجنس االنسان( A100v) واجزاء

 ناطق وغير ناطق انه يقال ان يجوز ال انه اعني متضادين شيئين جوهره حدّ  في 760يقبله

 ذلك على والدليل طبيعًيا 761قبوال فيقبله ما المسيح اوامَّ  مالوم وغير مالوم   مايت وغير ومايت  

 وغير ومحصور   محصور   وغير الزمان وتحت وازلي ومخلوق  مخلوق  غير بذاته هو انه

 االه انه يقال والمسيح متجسدة نفس انه يقال ما واالنسان. ومايت   مايت   وغير ومالوم مالوم  

 هللا الن كذلك فليست المسيح حال وامَّا( B205v)  الزمان في مًعا االنسان واجزاء متانس

 االنسان واجزاء. الزمان طبيعة صانع( D30v) هو النه الزمان عن بمعزل تعالى

 معروض غير االله الن كذلك 764فليسا المسيح 763جزءا وامَّا العرض قبول في 762تتشابه

 767جزوين  الحقيقة على 766فليس المسيح 765جزءا وامَّا اجزاء الحقيقة فعلى االنسان واجزاء
                                                                                                                                            
751  AD: الدخلية 
752  A: مضاهات 
753  Lies: بايجاز 
754  B: mit roter Tinte. 

755  B:  الضانون 
756  B: +  ًال بل جّهاال 
757  D: يحملوا . C: ohne diakritischen Punkt auf dem ersten Buchstaben. 
758  C: كذاك 
759  BCD:  جزء  
760  B: بقبله 
761  C:  ًقوال 
762  B: تتشا 
763  CD: جزء 
764  C: فليس 
765  B: إجزا . CD: اجزاء 
766  Lies: فليسا 
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 768كحال الشرف في دونه( A101r) االنسان واجزاء الجزء غير والنوع فقط نوعان النهما

 من بانقص ليس تعالى هللا الن كذلك فليس المسيح امر وامَّا به الخاّص  كله عند الجزء

 مختلف ايًضا 769تركيبها مختلفة   طبايعها التي االشياء انَّ  هوالء يا تعملون  امَّا. شيء

 ذلك في 771جارين االلهية الطبيعة 770فصل تنكرون  ال كنتم فاًذا مختلفه؟ يضاا ولوازمها

  التركيب؟ بمشابهة 773تطالبونا( B204r) فكيف 772مجرانا

 

الجل انَّه  نوع واحد وله حد  775طبيعة واحدة 774ونقول ايًضا لهم انما قيل لالنسان .43

حد الالهوت غير  ( النD31rله حد  واحد  ) 778وال 777وامَّا المسيح فليس هو نوًعا 776واحد

قالوا ان المسيح  780. فان779حّد الناسوت واالشياء التي حدودها مختلفة طبايعها مختلفة

َيا هؤالء فليس من الزم  781طبيعة واحدة الجل انَّه  قنوم واحد  اجبناهم وقلنا لهم: تيقظوا

( والّدليل على ذلك ان هذا C83rطبيعة واحدة ) 782الضرورة ما هو قنوم واحد ان يكون 

                                                                                                                                            
767  Lies: جزئين 
768  B: وكحال 
769  A: ركيبهات  
770  D: فضل 
771  A: جاريين 
772  A: مجراًنا 
773  B: تطالبوننا . CD: يطالبوننا 
774  B: لالنسا 
775  A: واحد 
776  A: - 
777  D: نوعان das  ن ist über der Zeile von späterer Hand hinzugefügt. 
778  D: ال (?) 
779  B: unleserlich. 
780  B: unleserlich. 
781  B: تيقّضوا 
782  A: يكو 
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اال انَّه  ليس جوهًرا واحًدا وايًضا فانه بحسب رايكم هذا يجب ان يكوَن  783لعالم قنوم واحد  ا

(A101v الالهوت )اقانيم. 785طبايع النه ثلثة 784ثالثة 

 

  786حل الثانية

انكم ما تعرفون ما هو الجوهر  788فنقول: على ما ي ظن 787وامَّا في حل الثانية .44

من اآلخر النَّ اعتقادكم بعيد من  790حدهاا 789والخاصة والفَصل الجوهري وال تفصلون 

الحق الن هذه خواص وليست طبايع وذلك ان الالهوت والناسوت جوهران. وليس من الزم 

( الخواص مختلفة الجوهر وال االشياء الكثيرة D31vالضرورة ان تكون االشياء المختلفة )

مختلفة فالضرورة من كل  الخواص يلزم ان تكون كثيرة الطبايع فامَّا االشياء التي طبايعها

 طبيعًة واحدًة.  793اال تكون  792الى 791بد  تدعوا

  794مناقضة الثالثة

يا هوالء ان االنسان وان كان  795ونحن نعفي على اّس الثالثة االن فنقول: ال تضّلوا .57

مركبا من جواهر متباينة كثيرة فال يقال انه جواهر كثيرة الن االجزاء ليست الكل الذي 

                                                 
783  B: قنوًما واحًدا 
784  BCD: ثلث 
785  B: ثلث 
786  BC: mit roter Tinte. A: - 
787  B: Lücke im Textbestand. C: الثاتيه 
788  A:  تظن . BD: نظن 
789  A:  تقصلون 
790  A: احدهما . D: ursprünglich احدهما , dann von späterer Hand durch هما über der Zeile 

korrigiert. 
791  Lies: تدعو 
792  D: - 
793  C:  يكون 
794  AC: mit roter Tinte. 
795  A: تضلو 



50 

 

النه ال يقال ان االنسان  797 (B205rكل واحد  منها يحمل عليه ) له اجزاء وال 796هي

النه لو ̚ يقال انه طبايع عدة  799شعر ولذلك ال 798( والA102rجسم وال نفس وال عقل )

الن هذا ممتنع بل يقال له طبيعة  ̚ واحدة؟  يكون طبيعة 801كيف كان 800كان طبايع عدة

 احتجاجكم الضعيف. للعلل المقدم ذكرها. فقد انهدم االن اس 802واحدة  

 

 803بطال الرابعةا

 بهذا الثالث احتجاجكم النَّ  805الهذيان في االسهاب( D32r) تهوون  االن 804نراكم .57

 ال 807فاًذا ركيك واه   به اعتضدتم ما ان يدافع ال ببرهان دللنا فقد ونحن 806تمثل المثال

 . 808االطناب على ومقامنا التكرار استعمالنا في لنا فايدة

كما ان االنسان يقال له طبيعة واحدة الجل انه واحد  في الموضوع ان كنتم تقولون  .55

فاننا  810(B206rالجل انه واحد في الموضوع ) 809هكذا المسيح يقال له طبيعة واحدة  

ان يكون جوهرا واحًدا والدليل  811نقول لكم ليس من االضطرار ما هو واحد في الموضوع

                                                 
796  A: - 
797  B: hier endet die Lücke im Textbestand. 
798  D: unleserlich. 
799  B: - 
800  D: - 

801
 A: am Rande. 

802  C: am Rande. 
803  ABC: mit roter Tinte. 
804  A: نركم 
805  C: الهديان 
806  A: بمثل 
807  D: فاذا 
808  A: االطباب 
809  D: احدة steht auf der nächsten Zeile. 
810  B: Die Ziffern stehen wieder links. 
811  B: unleserlich. 
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اال انها ليست طبيعة واحدة وقد  ان كل انواع الحيوان واحد في الموضوع 812على ذلك

( الجل انه نوع واحد  وان له A102vتقدمنا فبيننا ان االنسان انما يقال له طبيعة واحدة )

 .813حًدا واحًدا والمسيح فليس هو نوًعا بل قنوما وال له حد واحد

 

   814افساد الخامسة

( اال C83vفصحيح انه عبارة عن واحد ) 815( مضمرD32vامَّا هذا الذي هو اسم ) .44

انَّه  ليس يدل من كل بد على طبيعة بل على ما يدل عليه ذلك االسم الذي هو خلقه. 

وعلى الوجه الذي نقول هذا العالم عليه بعينه نقول هذا المسيح وكما انَّ القول بان هذا 

 817( جوهر واحد مماB206v) 816نفسانيهالعالم المركب من عدة وافرة من الجواهر 

 يتطرق على من قال انَّ المسيح جل وعز جوهر واحد. يضحك منه هكذا واكثر

 

 818وتعطيل السادسة

انه ليس من الضرورة ما هو واحد  في الموضوع ان يكون طبيعة واحدة  819قد كنا قلنا .44

على ان مقدمتكم ال يقر بصحتها كل الناس ومع هذا فان كان المسيح طبيعة واحدة 

؟ الن الموجود يجب 823تسمونها 822انه واحد  في الموضوع فكيف 821رايكم الجل 820على

                                                 
812  A: - . BC: ذاك 
813  B: واحًدا 
814  ABC: mit roter Tinte. 

815  B:  ّمضم 
816  D: نفسانية 
817  B: فما 
818  ABC: mit roter Tinte. 
819  A: über der Zeile. 
820  D: unleserlich. 
821  A: über der Zeile. 

822  B: unleserlich. 
823  BCD: يسّمونها 
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ماليًما كما اننا نسّمي طبيعة هللا الهوتا وطبيعة االنسان  824ان يسّمى اسما خاًصا

(A103r( ناسوًتا. وايًضا فانَّ ما جوهرها )D33r واحد فهي ال محالة مختلفة االقانيم وما )

يح وناسوته اما ان تقولوا ان الهوت المس 826فاًذا 825قنومها واحد  فهي مختلفة الجواهر

منهما غير االخر وامَّا ان تقولوا ان قنومها  828( كل واحدB207rواحد وقنوم ) 827جوهر

 واحد  وهما جوهران.

  

على رايكم  830هذا السوال: هذه الطبيعة الواحده التي للمسيح 829ونحن ايًضا نسئلكم .46

زء لج̚ فان االب حسب قولكم اب   832لها او كل؟ فان كان جزءاً  831هل هللا الكلمة جزء

الطبيعية فابوة االب الطبيعية جزوية  835بحسب بنوته 834واذا كان الكلمة جزويا 833طبيعته

 837االب واالبن يعوزان النصف من حد الطبيعة 836ايًضا وكال القنومين االلهيين اعني

وليست توجد طبيعة كاملة في واحد من وجوه الثالوث القدوس. وان قلتم انه كل لها فاول ما 

( وبيان ذلك على هذا الوجه امَّا ان D33vا احدى شناعتين ضرورة )يتوجه عليكم من هذ

االيتحاد بالجسد  840قبل 839( قبل المسيح الن الكلمة وجودهB207vكل المسيح ) 838يكون 

                                                 
824  B: خاصًيا 
825  A: الجوهر 
826  D: فاذا 
827  B: جوهًرا 
828  B: واحًدا 
829  Lies: نسألكم 
830  A: المسيح 
831  BCD: جزًءا 
832  A: جزء 
833  A: طبيعته بجزء 
834  B: جزًءا . Lies: جزئًيا 
835  A: نبوته 
836  A: يعني 
837  D: الطبيعّيه 
838  D:  تكون 
839  BCD: - 
840  A: بعد 
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(A103vواما ان يكون هللا الكلمة وجوده بعد االيتحاد بالجسد )وايًضا فانه كيف صار 841 .

كل؟ وهذا ما ال يمكن مشاهدته اعني شيًئا واحًدا  الكلمة جزءا لهذه الطبيعة الواحدة وهو لها

 وجزء لشيء واحد بعينه. 842هو بعينه كل

 

  843نقض السابعة

كاالب والروح القدس  845طبيعة 844ان االبن الذي هو اسم هو دال  على قنوم ال على .41

وليس من الزم الضرورة ما هو طبيعتان ان يكون قنومين والدليل على ذلك ان البيت 

( الجل ذلك بل قنوم واحد وهذا بين C84rجواهر وال يقال انه عدة اقانيم ) مركب من جملة

 846عند ذوي االلباب فاًذا ليس ضرورة الجل ان المسيح تعالى طبيعتان ان يكون اثنين

( والذي B208rالجل انه ابن  واحد  يلزم ان يكون جوهًرا واحًدا ) 848قنومين وال 847اعني

( قولكم ان الجوهر والقنوم شيء واحد وانكم لم D34rدهوركم الى وهدة هذه الشناعة )

 احدهما من االخر.  849تفصلوا

 

يا هوالء؟ ان كان القنوم والجوهر شيًئا واحدا وكان المسيح مساويا هلل  850اما تستيقظون  .42

( القنوم وتصير A104rلالب ولنا في ) 851ابيه في الجوهر ولنا نحن فهو ايًضا مساو  

                                                 
841  A: mit kleinerer Schriftgrösse über der Zeile; von späterer Hand (?). BD: - 
842  D: Wdh. 
843  ABC: mit roter Tinte. 
844  A: über der Zeile. 
845  B: unleserlich. 
846  CD: ابنين 
847  BCD: اى 
848  A: فال 
849  A:  تفضلوا 
850  B:  تستيقضون 
851  BCD: مساوًيا 
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 852ان كان القنوم والجوهر شيًئا واحدا̚ عة البشرية قنوما واحدا. اقانيم الالهوت واقانيم الطبي

هو مساويه في الجوهر. ان كان  854هلل ابيه في القنوم فاًذا وال 853وكان المسيح ليس بمساو  

القنوم والجوهر شيئا واحدا وكان الجوهر جنس اجناس فالقنوم اًذا جنس اجناس وهذا فما 

 اي فاسد التصور. الر  855استجاز ان يقوله حكيم بل سخيف

( انه B208vوالخليق بكم ان تعلموا ان االسم الذي هو القنوم اسم مشترك وذلك ) .43

على ما هو قايم بذاته ليس وجوده في غيره وال هو عرض وهذا المعنى فما اقل  856يدل

ويدل على الموجود بذاته اي الشخص الذي ̚ في الجوهر  857استعمال االباءِّ القديسين له

( هو غير قايم بذاته D34v) 859يدل على ما ليس هو في موضوع والو  858ليس بمنقسم

 ويدل على الموضوع للحمول.

  

 جوهر له يقال القنوم الن واحد قنوم اي واحدة طبيعة المسيح ان نقول اننا قلتم فان .44

 امركم من فيظهر هذا تقولوا 860ال ولكن منكم هذا نقبل فنحن مترادفان اسمان وهما

 . نفًعا تجدي 863ال التي 862للمناقضة( A104v) يثارواال 861بالهذر االعتصام

فان قلتم ان االشياء الموتحدة هي شيء واحد فاسمعوا الجواب وهو ان االشياء  .45

( الذي بحسبه هي B209rليست من كل وجه شيًئا واحًدا بل من الوجه ) 864الموتحدة

                                                 
852   ̚ BCD: - 
853  B: مساو . C:   بمسآؤ 
854  D:  ًاوال 
855  A: سحيف . D: خسيف 
856  A: - 
857  A: - 
858   ̚ D: - 
859  D: Wdh. 
860  A: - 
861  BC: بالهدر 
862  D: المناقضه 
863  B: - 
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 867مركًباواحدا وكان االنسان  866من كل وجه شيًئا 865موتحدة النه لو كانت الموتحدات

واحد  من  868من طبايع غير متماثلة لدعت الضرورة الى ان يقال بان النفس والجسم شيء

جسم والن الالهوت  870وهو ال̚  869كل وجه ولصار ما ال جسم جسما والجسم شيًئا

 873ايًضا يجب ان يصيرا ايًضا شيئا واحًدا مع وجود الفصل 872قد ايتحدا 871والناسوت

( مخلوقا وامَّا ان يصير الناسوت غير مخلوق. D35rت )الجوهري فامَّا ان يصير الالهو 

( وكان الجسم مركبا من كيفيات C84vشيًئا واحًدا من كل وجه ) 874ان كانت الموتحدات

شيء  واحد  واليبوسة والرطوبة شيء واحد  877الحرارة والبرودة 876فاننا نقول ان 875متضادة

( بحسب هذا الراي انهما B209v) ايًضا وبطرس ويوحنا الجل انهما واحد  في الطبيعة يلزم

 ايًضا.  878( واحد  A105rفي القنوم )

 

 واحد 879الموتحدات ان بل الحق عند وال االلباب ذوي  عند ال كذلك ليست الحال انَّ  اال .46

 الطبيعة في 881ايتحدا قد انهما الجل ويوحنا فبطرس 880االيتحاد وجب حيث من

                                                                                                                                            

 
864  D: ursprünglich الموتحدة dann von späterer Hand gestrichen und durch  المتحدة über der 

Zeile korrigiert.  
865  D: ursprünglich الموتحدات dann von späterer Hand gestrichen und durch  المتحدات über der 

Zeile korrigiert. 
866  A: سيا 
867  A: مزكًيا 
868  D: - 
869  D: شىء 
870  B: unleserlich. 
871  B: في الناسوت 
872  D: اتحدا 
873  A: الفضل 
874  D: vgl. Anm. 886. 
875  C: ضاددهمت  
876  B: über der Zeile. 
877  D: unleserlich. 
878  B: واحًدا 
879  D: vgl. Anm. 886. 
880  D: االتحاد 



56 

 

 في موتحدان انهما الجل والجسم والنفس الطبيعة في 883واحد هما الجوهر في 882وسويان

 في واحد   انهما عليهما عاقل يطلق ال والجسم النفس الن واحد   884القنوم في هما̚  القنوم

 . الجوهر

 

انَّ النظر  887القسمة فاعلموا علًما سديدا 886( توجبD35v) 885فان قلتم ان الثنايية .44

تالط احاد فاًذا داللته الفلسفي ال يرى ان العدد يحدث القسمة بل انما هو جمع احاد او اخ

( فامَّا الثنايية B210rعلى االيتحاد اولى من القسمة الن قسمة الوحدة نصف ونصف )

احرى بالقسمة والقول باّن واحًدا واحًدا  888فزيادة الوحدة الن القول بانَّ االثنين واحد  واحد  

النه ان كانت انما هو يجمع ال يقسم  890اًذا 889اثنان اولى باالجتماع وااليتحاد فالعدد

قسمة ال زيادة  893الوحدة وكان المنقسم انما ينقسم قسمين فالعدد اًذا 892قسمة 891الثنايية

( هكذا فكما ان الوحدة بانقسامها احدثت الثنايية على هذا A105vواذا كان االمر )

فالثلثة  895( في انقسامها تحدث الرباعيةD36rايًضا ينبغي ان تكون الثنايية ) 894الحذو

؟ وبحسب هذا فانما يجب ان تعد االزواج وحدها دون االفراد. ال 897اين جاءتمن  896اًذا

                                                                                                                                            
881  D: اتحد 
882  A: وسوبان  
883  B: واحًدا 
884   ̚ D: Wdh. 
885  D: الشايبه . Lies: الثنائّية wo immer es auftaucht. 
886  A: يوجب 
887  D: شديًدا 
888  BCD: واحدا 
889  A: والعدد 
890  C: - 
891  D: الثنايه 
892  B: قسمت 
893  D: اذا . Hier wird der Satz انما يجمع .. فالعدد اًذا wiederholt. 
894  A: الحدو . C: الحذؤ 
895  A: الراعيه 
896  AD: اذا 
897  ABD: جات 
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بل االولى واالصح ان نقول ان العدد على ضربين: منه ما هو بذاته كنفس طبيعة العدد 

( على سبيل االضافة كاالبيض والبياض والمبيض فطبيعة العدد اذا B210vومنه ما هو )

جميعا مثال ذلك الثنايية ان انت تاملت الواحد والواحد ال تقسم وال تجمع بل تقبل االمرين 

منهما تقومت فاليهما تنقسم الن االثنين ينقسم الى واحد وواحد وان انت نظرت  898اللذين

 وواحًدا اثنان واثنين واثنين اربعة. ̚ قد اجتمعت الن واحًدا  899الى اجتماعهما فمنهما ايًضا

 

 902اكانت الموضوعات 901كمية على الدلي بل قسمة هو ليس العدد فان 900وايًضا .44

 ان( D36v) نقول الننا العدد غير شيء هو 903والجامع لهذه فالقاسم منقسمة ام موتحده

 عشارّية ايتحاد( C85r) 907يقسم وال̚  متصل 906شيء هو اذ 905اذرع عشرة 904العود هذا

(A106r )ونقول 910منقسمةً  اال 909يعرفها فال ثمرات عشر ايًضا ونقول̚  بالعدد 908اذرعة 

 الحب 912نعرف فال اتفق ان( B211r) 911البسر من او الحنطة من واحد   مدي هذا ايًضا

 . منقسًما اال فيه الذي

 

                                                 
898  BD: الذين 
899  BCD: اًذا 
900  A: am Rande. 
901  A: كتمية 
902  C: ان كانت . D: ان كانت oder اذ كانت (?) 
903  A: او الجامع 
904  A: العدد 
905  C: ادرع 
906  A: شيا 
907   ̚ A: فال تقسم 
908  C: ادرعه 
909  Lies: فال نعرفها 
910  A: - 
911  A: النسر . D: البشر 
912  D: يفرف 
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واذا قيل العدد على طبايع فليس يثبت على القصد االول كميتها بل اختالف اجناسها  .44

 والدليل على ذلك اننا اذا ما قلنا ان طبيعتي الثور والفرس اثنتان فليس يدل على انقسام

كميتها بل على اختالف نوعيهما واذا ما قلنا ثالثة افراس او ثالثة اناس كبطرس مثال 

ال ]على[ الكيفية واذا ما قلنا في الثالوث القدوس  913ويعقوب ويوحنا فانما ندل على الكمية

وطبيعة واحدة  916واحد لها 915بجوهر 914المتساوي جوهًرا ثالثة اقانيم فانما نعترف

(D37r واذا ما قلنا )919على غيريتيهما 918فانما ندل 917في المسيح المخلص انه جوهران 

. فكما اننا هناك اضربنا صفحا عن عدد الجواهر وان كان 920في النوع ال على انفصالهما

( واحد  غير متجوهر هكذا وهنا قد ازلنا عدد االقانيم B211vالوجود وال قنوم ) 921ليس في

 طبيعة واحدة غير متقنمة.  922( ليس في الوجود والA106vكما يجب وان كان )

 

 طبيعتين من مركبة الواحدة الطبيعة هذه ان قلتم فان. الدمشقي يوحنا القديس قول هذا .46

 واحدة   طبيعة   منَها وتقوم ايتحدت ما اذا الطبايع الن تتركب ان المركبات شان كيف فعرفونا

 العناصر من كبالمر  كالجسم الحقيقة على منهن واحدة وليست محالة ال غيرها هي فانما

 كمل وتمازجت ايتحدت لما االسقسات هذه فان والماء واالرض والهواء النار اعني االربعة

 عن الكاين ايًضا وهكذا غيرهن بل[ ارضا] وال ماء وال هواء وال نارا هو ليس شيء عنها

 .غيرهما بل حماًرا وال فرًسا 923ال هو̚  وليس بغل هو انما االمي اي والحمار الفرس

                                                 
913  A: + كاالبيض والبياض dann gestrichen; statt ال stand   الن  dann wurde das ن gestrichen; von 

späterer Hand (?). 
914  D: يعترف 
915  BCB: وبجوهر 
916  A: لهما 
917  BCD: وجوهران 
918  ACD: يدل 
919  D: غيريتهما 
920  AB: انفعالهما 
921  B:- 

922   ِِّ A: - . BCD: Lücke im Textbestand.   
923   ̚ Konjektur A: هوالء 
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 في ايًضا كامل الهوته في كامل   والناسوت الالهوت من فهو المسيح ايسوع ربنا اوامَّ  .41

 في يوجد ان يمكن ال ما وهذا انسان وبجملته االه بجملته وهو وانسان االه وهو ناسوته

 بجملته االنسان وال ناًرا ليس كله الجسم ان ذلك على والدليل( A107r) مركبة طيبعة

 آخر هو وليس مركًبا واحًدا قنوًما بل مركبة واحدة طبيعة زوع جل هو ليس فلذلك حجر

 وانسان كامل االه فهو وناسوت   الهوت   من النَّه   هما هو شيئين من هو بل اخرين من

 .طبيعتين في مركب واحد وقنوم مركب واحد   قنوم في جوهران كامل

 

ا تاًما وايًضا فان كل مركب كامل يجب اال يزيد حده وال ينقص بل يكون صحيحً  .42

والثنايية فهي التركيب االول والعدد الزوج االول واذا كان ذلك كذلك فكيف يكون اًذا القول 

بان الطبايع المتركبة والمكملة واحًدا تاًما اثنتان والقنوم واحد قوال في غير موضعه النَّه لم 

 يكن ايتحد احدهما باالخر وتركبا كالطبيعتين. 

 

واحًدا حدث عن الطبيعتين فنحن نسالهم عن هذا الوجه على  وايًضا فاذا قالوا ان شيئا .43

اي معنى تقولون انه واحد؟ النهم اما ان يقولوا انَّه واحد  في االسم وامَّا في الجنس وامَّا في 

. فان كان واحًدا A107vالنوع وامَّا في العدد النه خارًجا ) ( عن هذه ال يمكن ان يقال واحد 

واحد منهما غير  926في اشتراك االسم فقط وكل 925قد ايتحدتا 924مافي االسم فان االثنين انّ 

 928فقط واما شيء 927االخرى في الذات وال تركيًبا بينهما وهو امَّا انسان فقط واما االه

الذي هو  931اعني 930منهما. وان كان واحًدا في الجنس 929غيرهما ليس يسمى باسم واحد

                                                 
924  Ab nun fangen BCD wieder an. 
925  D: اتحدتا 
926  D: unleserlich. 
927  D: االله 
928  B: اسم 
929  A: am Rande. 
930  C: الجنسي 
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العام لهما؟ وقد يجب ان يطلب جنس  932االه وانسان فهما اًذا مًعا في الجنس فماذا ت رى 

تعالى وكيف يحصل لهما جنس ازلي من ايتحاد محدث؟ وان كان واحًدا في  933يعم هللا

( او اكثر اعني االقانيم ويلزم ان D37vالنوع فاالشخاص التي تحته ال محالة اثنان )

هو ̚ سوت والنا 934( واحد  لالهوتB212rيتصور المسيح في وجهين او اكثر واعتقاد نوع  )

  ال يعقل. 935شيء

 

القسمة للقياس فلم يبق بموجب الضرورة اال ان يكون الناجم عن  936واذا نافت .44

انه واحد  في القنوم ال في  937الطبيعيتن واحًدا في العدد والواحد في العدد هو الذي نزعم

هو واحد  في نفس تركيب االعداد  939من االعداد 938الطبيعة النه كما انَّ كل واحد

 941( هكذا االقانيم تتقوم بتركيب الطبايع واجتماع الخواص وتكون A108r) 940داتوالواح

على اقل االمر من اجتماع طبيعة واحدة وخاصة  واحدة وهي واحد بوجه  ما الن الواحد 

 بالطبيعة انما هو خاص للوحدة التي ال تركيب البتة فيها. 

 

 942مركب امَّا من ايتحاد( وكان كل مرّكب انََّما هو C85vان كان المسيح مركبا ) .45

( مركب؟ D38r) 944هو 943اًذا̚ اشياء سالمة من التغيير وامَّا من غير سالمة  فمن ايهما 

                                                                                                                                            
931  C: am Rande. 
932  B: ترا 
933  BD: هلل 
934  C: للالهوت . D: الالهوت 
935   ̚ A: - 
936  D: ناقت 
937  BCD: يزعم 
938  D: واحًدا 
939  A: العدد 
940  C: والوحدات 
941  BCD:  ويكون 
942  D: اتحاد 
943   A: اذا . B: - 
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(B212v امن سالمة ام من غير سالمة؟ فان كان مما على الوجه االول فكيف ال نقول )

محفوظتين فكميتهما معترف  946طبيعتان؟ النه اذا كانت الطبيعتين 945انه في نفس االيتحاد

 949وناسوته قد انفسدا 948وان كان من غير سالمة فكيف ال يكون الهوت المسيح 947بهما

هكذا  952النك على واحد تحمله 951عدًدا 950وكما ان ما ليس بسالمة من االستحالة ال يقبل

كانت االشياء المتساوية في  954ال تعرف من غير عدد. ان 953االشياء السالمة المتفاصلة

في النوع اثنتين في النوع اال ان جزوي  956المتباينة 955تكون  النوع واحدًة في النوع فكيف ال

(A108vالمسيح في االيتحاد متباينان في الجوهر وان كانا قد ايتحدا )فاًذا اثنان هما  957

( ان كانت االشياء التي ليست واحًدا في العدد B213rفي الطبيعة في نفس االيتحاد النه )

ليس اًذا  959هو كثير في الجنس فما 958جنسهي كثيرة في العدد وما ليس بواحد في ال

 ( كثير في الطبيعة.D38vفي النوع والجوهر فهو من الزم الضرورة ) 960واحًدا

 

                                                                                                                                            
944  A: - . C: unter der Zeile. 

944
  ̚ D: gestrichen. 

945  B: unleserlich. 
946  Lies: الطبيعتان 
947  A: نهما . B: بها 
948  A: للمسيح 
949  A: انعد (?) 
950  A: تقبل 
951  D: unleserlich. 
952  A: تجمله . D: يحمله 
953  B: صله steht auf der nächtsten Zeile. CD: المتفاضله 
954  A: + وان كانت في التركيب 
955  BC:  يكون 
956  A: المتبانيه 
957  D: اتحدا 
958  D: +  اذا واحًدا gestrichen; von späterer Hand (?). 

959  C: وما 
960  D: واحد 
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 الطبيعتين هاتين متوهمي فيا والتصور بالتوهم طبيعتان المسيح انَّ  قلتم فان .46

 االشياء 963كافصال حقيقية الشياء توهم 962اهو التوهم لنا قولوا 961ومتصوريهما

 ال التي نفسه نتصور فاننا االنسان في كالحال بالعقل؟ بسيطة 965الحس عند 964المظنونة

 الحس عن يحدث تركيب وهو .الفكر 967يختلقه 966اختالق او ̚ الظاهر جسمه مع تبصر

 971واالبوكنطورش عنزاّيل وكاختالق 970لموجود بموجود ليس ما 969يضع بان 968والتخيل

 سنكديسوس ̚ مثل 973.لدا غير مجرد   972صوت   هو او شيء على يدل اًذا افهو

 خيال هو انما 975اًذا السياسة فسر الثاني الوجه على كان فان( B213v) ؟974وطوبيتري 

 اًذا فالتصور 976للطبيعتين( A109r) تصوركم اي االول الوجه على كان وان وتمويه

 من الطبيعتين ̚ 979تفاصل توهموا قد 978القديسون  االباء اذ ت عدونهما؟ ال فلم 977لموجودين

 بالوهم هو انَّما الطبيعتين 980تفاصل ان اي االخرى  من احداهما يفصلوا ان( D39r) غير

                                                 
961  D: ومتصورهما 
962  BCD: اًذا هو  
963  ABD: كافضال 
964  A: المصنونه 
965  D: الجس 
966  B: واختالق 
967  A: بتخلقه 
968  D: والنحيل 
969  BD: يصنع 
970  BC: كموجود 
971  B: واالبوكنطورس . A: بوكطورشواال  . D: فاالبوكنطورس 
972  A:   مصوت 
973  BCD: ذاك 
974   ̚ A:  سكندبسوس وطوبليتري 
975  D: اذا 
976  A: الطبيعتين 
977  D: الموجودين 
978  BCD: القديسين 
979  A: تفاضل . D: انفاصل 
980  A : am Rande. 
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 ايًضا هو ليس 984بالوهم هو وما بالفعل هو ليس 983فاًذا̚  بالوهم 982تفاصلهما كان 981واذا

 بالوهم االباء اطلقه قد الذي 986التفاصل لكان الوجود في بالوهم 985ما كان ولو الوجود في

 بعد والناسوت الالهوت بان قلتم ما  990اذا  989اًذا  988فانتم. ممتنع وهذا 987بالوجود

 حسب هو ليس 992فاًذا 991بالفعل ليسا انهما اعترفتم فقد بالوهم المسيح في االيتحاد

(C86r )غيرهما آخر شيئا بل انساًنا وال الوجود وفي الحقيقة على االًها رايكم. 

 

44. (B214r وايًضا فان كنتم تزعمون ان طبيعتي المسيح بالتصور و ) التصور انَّما هو

بهذا االمر فطبيعتا المسيح موجودتان ال محالة واذا  993المور موجودة حسب ما يزعم الخبر

. فان قلتم ان القايل طبيعتين قاسم 994كانتا موجودتين فلم ترهبون من العدد كانَّه شيء مفزع

(D39vللسياسة ومعتقد  مسيحين اجبناكم )من  997ايًضا بان االيتحاد 996والقايل 995

( هذا A109vفي ) 1001.فهذا ما يذكره1000من مسيحين 999انَّ االيتحاد 998يعتين معتقدطب

 الباب.

                                                 
981  B: واذ 
982  A: تفاضلهما 
983  D: اذا 
984  A: am Rande. 
985  A: - 
986  A: التفاضل 
987  B: ال بالوجود 
988  A: فاينم 
989  D: - 
990  B: - 
991  A: بالعقل 
992  AD: اذا 
993  BCD: الخبرا 
994  A: مفرع 
995  A: احياكم 
996  A: فالقايل 
997  D: االتحاد 
998  BD: معتقًدا 
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ا .44  الن واحدة   مشية له هكذا واحد   قنوم المسيح انّ  كما: يقولون  فهكذا 1002المشية في امَّ

 رايهم على الطبيعي الن 1003طبيعية انها يرون  وال اختيارية ويسمونها قنومية عندهم المشية

 . بينهما تضاد   غير من مشيتان واحد   وجه   في 1004يوجد ان̚  يمكن ال هان ويقولون  ضروري 

 

ا .44 ماوي  االبا مجمع 1005افادنا( B214v) بما نخاطبهم فاننا نحن وامَّ  المتكلمين 1006السَّ

 على تدل النها مشترك اسم االرادة ان: الصفة هذه على الكالم ونفاتحهم الالهوت في

 1008الشيء اي 1007لالرادة وهوالموضوع نفسه مرادال وعلى االرادية النفس قوة اي االرادة

 وامَّا فعال يكون  ان اّما بد كل( D40r) من والمراد االرادة 1009غير والمراد المريد يريده

 .انفعاالً 

 

ان كانت االرادة طبيعية او قنومية؟ اهل كل انسان له  1010والخليق بنا اًذا ان ننظر .166

ن له قوة على ان يريد وكل انسان يمكنه ؟ انه لمن البين ان كل انسا1011او ال̚ قوة ارادّية 

وليس كل انسان  ̚الى الوجود فلم يرد شيئا؟  1012( النَّه أي انسان برزA110rان يريد )

                                                                                                                                            
999  D: االتحاد 
1000  A: مستحين 
1001  BCD: نذكره 
1002  B: mit roter Tinte. 
1003  ACD: طبيعة 
1004   ̚ C: am Rande. 
1005  BCD: اهافادن  
1006  A: ماي  السموى  :D . السَّ
1007  A: + والمراد من 
1008  C:   شيء 
1009  A: وغير 
1010  A: ينظر 
1011   ̚ A:  ًاوال 
1012  A: يرد 
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يريد  1014واالخر يريد شيئا اخر وال كل انسان 1013يريد الشيء بعينه بل الواحد يريد شيئا ما

كل  1015ريد ارادة ردية( يريد ارادة جميلة وهذا يB215rعلى حالة واحدة بعينها بل هذا )

 1019تريد وان تريد ̚  1018قوة النفس االراديه التي بحسبها 1017فاًذا 1016واحد حسب غرضه

 على االطالق هما شيء طبيعي فامَّا المراد فاختياري وقنومي.

 

شيئا ما وكيفية االرادة والمراد وذا  1021ان االرادة وان يريد 1020وقد يجب ان يعلم .161

( القوة D40vكما قلنا ) 1022الخر. امَّا االرادة فانهااالرادة والمريد كل واحد منها غير ا

الخالق تعالى في طبيعة النفس اي االمكان على ان يريد وامَّا ان  1023االرادية التي ركزها

يريد فهو استعمال القوة االرادية بالفعل اذ ليس في الوجود ما يريد وليس له ارادة اي قوة 

وامَّا  1025عز وجل̚ باهلل  1024فان يريد االتحاد( ان يريد واما ان يريد شيئا ما C86vعلى )

( تقتضيه A110vكما ) 1026كيفية االرادة فان يريد جّيًدا اعني ان يريد الزيجة بامراة تخّصه

اي اخد غريبة خالفا لمرسوم الشريعة وامَّا  1027( هللا تعالى او ان يريد رديًّاB215vشريعة )

 ̚مثال ذلك انني اريد ان اسبح  1028المراد فهو الموضوع لالرادة اي االمر الذي نريده

                                                 
1013   ̚ D: über der Zeile von späterer Hand hinzugefügt aber unleserlich. 
1014  B: Wortwdh. 
1015  C: رذّية 
1016  A: عرضه 
1017  AD: فاذا 
1018  A: بحسنها . D: يحسبها 
1019   ̚ BCD: نريد وان نريد 
1020  BD: تعلم 
1021  BCD: نريد . B: + وان نريد Wdh. 
1022  C: am Rande. 
1023  A: تركرها . D: ذكرها 
1024  B: االيتحاد 
1025   ̚ BD:  ّجّل وعز 
1026  A: تحّصه 
1027  C: رذيًّا 
1028  AB: يريده 
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وامَّا ذو االرادة فهو الذي له القوة االراديَّة من الطبيعة كاالنسان  1029فالسباحة هي المراد

والمالك والباري سبحانه فان كل واحد منهم له من نفس الطبيعة قوة ارادية الن كل واحد 

يكة يريد وكل واحد من اقانيم المال 1031وكل واحد̚  1030( يريدD41rمن اقانيم الالهوت )

وما هو لكل واحد من االقانيم فهو شيء طبيعي والشيء الطبيعي  1032من اقانيم الناس يريد

اري في كل االشياء المتساوية نوًعا وجوهًرا وهي االشخاص وامَّا المريد فهو  هو السَّ

 اعني القنوم.  1033المستعمل لالرادة اي القوة االرادية والموثر

 

 1034التي هي القوة االرادية ̚( B216rى شيئين على االرادة )امَّا المراد فيدل عل .162

وامَّا االرادة وان نريد على االطالق فشيء  1035وعلى المراد الذي هو االمر الذي نريد

( ذلك ان كل انسان له قوة على ان يريد وكّل انسان يريد A111rطبيعي والدليل على )

امَّا المراد فليس انه طبيعي فقط بل يستعمل االرادة الن االنسان حيوان ذو ارادة ف 1036ان

. وايًضا فانه ليس كل انسان يريد على صفة بعينها وال يريد شيًئا بعينه  واختياري  وقنومي 

وان يريد هذا او ذاك ليس  1038( االرادة وهو ان يريد جيدا او ردًياD41vكيفية ) 1037فاًذا

 ناس. هو طبيعيا بل اختيارًيا وقنوميا وهذا موجود في الماليكة وال

 

                                                 
1029   ̚ A: فالّساحة هي المراة 
1030  D: يريده 
1031  B: واحًدا 
1032   ̚ C: am Rande. 
1033  Lies: والمؤثر 
1034   ̚ A: - 
1035  B: نريده . C: يريد 
1036  BCD: اي 
1037  A: فاذا 
1038  C: رذيًّا 
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طبيعية اعني االقانيم الثلثة ̚ واحدة  1039فامَّا الثالوث القدوس الذي ال ينقسم فارادته .163

خاص وال  1041( مرادB216vطبيعي وهو الخير وليس لكل واحد منهم ) 1040ومرادهم واحد

 حركة خاصة بل حركتهم واحدة ومرادهم واحد فلذلك ليس هم ثلثة الهة  بل االًها واحًدا. 

 

وما ال ̚ امَّا البهايم  1042وة حيوانية نطقية والحيوانية ال محالة حسيةواالرادة هي شه .164

على سبيل السلطة  1045حسيًّا ال نطقيا وال 1044له من الحيوان فيشتهي اشتهاءً  1043نطق

فاما االنسان فالنه حيوان ناطق يشتهي امَّا من حيث هو حيوان فشهوة حيوانية  1046الذاتية

 ̚(D42r) 1047نطقية اختيارية. واالرادة الطبيعية( وامَّا من حيث هو ناطق فA111vحسّية )

وحدها واالرادات الطبيعية فهي  1048( حيوانية لالمور الطبيعيةC87rهي شهوة نطقية و ) 

 1051هلل ثم ما يقوم 1050هللا تعالى الن االنسان بالطبع عبد 1049الرضوخ لشريعة̚ اواًل  

ا االرادة االختيارية ( وما جرى هذا المجرى. وامَّ B217rالطبيعة كالجوع والعطش والنوم )

القنوم المستعمل لها ومسرته ال على ما  1053حسب غرض 1052القنومية فهي شهوة ما تتوجه

القنوم المستعمل  1054توجبه سنة هللا. وجهة استعمال االرادة الطبيعية حسب غرض

                                                 
1039  C:  فان ارادته 
1040   ̚ A: - 
1041  A: مراًدا 
1042  B: جسّية 
1043   ̚ A: وال يطق 
1044  A: اشيا   
1045  D: - 
1046  C: الداتّيه 
1047  A: الطبيعة 
1048   ̚ A: - 
1049   ̚ A:  الرضوح الشريعه 
1050  AC: عبًدا 
1051  Lies: يقّوم 
1052  A: ننوجه 
1053  A: عرض 
1054  A: عرض 
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في االيثار واذا كان االمر هكذا حسب النظر  1057الخلف 1056االقانيم احدث 1055وتفاصل

المسيح طبيعتين االهيًة وبشرية فله اًذا ارادتان  1058اقب وكان ربنا ايسوعالعادل والفحص الث

ليكون االًها تاًما وانسانا تاًما ال يعوز شيئا من خواّص الالهوت وال من  1059طبيعيتان

 ( مختلفة. D42vخواّص الناسوت ويريد شيئين وعلى ضروب )

ال  1063ان الطبيعيةالّن ارادة االنس 1062ال تتضادان 1061جّل وعز̚  1060اال اّن ارادتيه

 1065( وال القوة االرادّية الطبيعية وال موضوعاتهاB217vاالرادة االلهية ) 1064تضاد

الطبيعي لالرادة النَّ كل االشياء الطبيعية عن  1066( وال االستعمالA112rالطبيعّية )

 الوجود.  1067االرادة االلهية برزت الى

ا  الشهوة وهي االلهية رادةلال فتضاد 1069الطبيعية السنن عن خارجا التي 1068االمور فامَّ

 الرب ياخذها لم وهذه 1071الخطّية اعني اثًما المنتجة المالذّ  الى 1070الغرض عن الناجمة

 حسب المريد كان واحًدا والمسيح واحًدا المسيح قنوم كان ولمَّا 1072جريمة اجرم̚  ما النه

 . كانسان ويطيع كااله يريد فهو واحًدا الطبيعتين

                                                 
1055  AC: تفاضل 
1056  C: اخدث . D: اخذت 
1057  A: الحلف 
1058  D: ursprünglich ايسوع dann von späterer Hand über der Zeile durch يسوع korrigiert. 
1059  AD: طبيعتان 
1060  A: اراديته 
1061   ̚ B: الجل 
1062  BC: يتضادان 
1063  A: الطبيعة 
1064  CD: دتضاد  
1065  A: موظوعاتها 
1066  A: استعمال 
1067  D: اى 
1068  D: unleserlich. 
1069  AC: الطبيعي 
1070  A: العرض 
1071  Lies: الخطيئة wo immer es auftaucht. 
1072   ̚ A: اخزم حريمه 
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ون كما انَّ المسيح قنوم واحد هكذا له ارادة واحدة كما انَّ ونحن نجيبكم ايها القايل .165

الشناعة  1075ومن 1074ارادات اال ان هذا افتراء   1073لها ثلثة̚ الالهوت ذات ثلثة اقانيم هكذا 

ءمملو
1076 (B218r( َّالن )D43rاالباء القديسين )يرون ان االشياء الكثيرة االرادات  1077

هي في ̚  1080سلف انَّ االرادة الطبيعية 1079افي م̚   1078هي كثيرة الطبايع النه قد تبّين

. واننا لنعطف عليكم فنقول لكم ان كانت االرادة حسب رايكم 1081خلقة االنسان القديم

ليس  1083واذا كانت مشتقة فاالختيار كعنصر  وجوهر  فان قلتم انه 1082اختيارية فهي مشتقة

ية  من كيفية وهذا ( توجد اًذا كيفA112vاًذا كيفية واذا كان كيفية فقد ) 1085فهو 1084جوهًرا

ممتنع . وايًضا فان كان الطبيعي على رايكم ضرورًيا ال محالة وكان هللا االًها بالطبع وخيرا 

مثل هذا  1087بالزم الضرورة االه وخير وباري وتصور 1086بالطبع وخالقا بالطبع فهو اًذا

النه يلزم  1090( التجديفB218vعلى غاية ) 1089( دليلC87vالتفوه به ) 1088فضاًل عن

 ون له طابع طبعه على مثل هذا واضطره اليه. ان يك

                                                 
1073  BD:  ثلث 
1074  B:  افتري 
1075  A: من 
1076  A: مملًوا . BD: مملو 
1077  A:  القديسون . B: unleserlich. 
1078  A: يتين 
1079   ̚ BC: فيما 
1080  A: طبيعية 
1081   ̚ A: - 
1082  A: مشقة 
1083  A: اّيه 
1084   CD: جوهر . A: - 
1085  C: افهو 
1086  A: اذا 
1087  D: ونصور 
1088  A: من 
1089  A: ودليل 
1090  A: التحديف 
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 المسيح ارادتي ان رايكم حسب القايل كان ان النه 1091مقدمتكم افتراء فتاملوا .166

 لها بالطبع( D43v) المريدة واالشياء اختيارية حركة كل عنه ينفي انما 1092طبيعيتان

 ليس تعالى هللا افاذً  اختيارية 1094حركة لها بالطبع تريد ال التي واالشياء 1093جبرية  ̚  حركة  

 جبرية حركة لها بالطبع المريدة العقلية الطبايع وكل بل الموجودات فوق  هو الذي وحده هو

 سبيل على العقلية الطبيعة في طبيعيا شيء ال 1095النه بحق ليس الراي هذا ان اال

 . المتالهون  االباء يزعم كما 1096الجبر

 

 ̚من تضاد  1097واحد خلًوا وايًضا فانه ان كان ال يمكن وجود ارادتين في وجه .164

( فقد B219rواذا كان ذلك كذلك ) 1099قد يمكن وجودهما مع تضاد 1098حسب رايكم فاًذا

في العدد بل في التضاد فقط  1101ولم تخالفوا 1100حال باثنين̚ (   A113rاعترفتم على )

فاية علة تقولون انها اهي االرادة  1103ان نفحص عن العلة الفاعله للنقاض 1102فقد بقى اًذا

فليس لها علة حسب ما نعلم اال هللا  1104ام الخطية؟ فان كانت االرادة الطبيعية ̚ية الطبيع

 1105( وخطّيةD44rتعالى فالباري اًذا على رايكم سبب الحرب وخالقها وان كانت الخطية )

                                                 
1091  CD: مقدميكم . B: ohne diakritischen Punkt auf dem fünften Buchstaben. 
1092  A: طبيعتان 
1093  A: حبرية 
1094   ̚ D: - 
1095  A: اليه 
1096  D: الخبر 
1097  A: حلًوا 
1098  A: فاذا 
1099   ̚ B: - 
1100  C: 1100 . باثنتين

  ̚ D: über der Zeile; von späterer Hand. 
1101  BCD: يخالفوا 
1102  A: اذا 
1103  A: للنقاص . B: unleserlich. 
1104   ̚ A: - 
1105  A: - 
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 1107اًذاوالنه  1106ارادتيه الطبيعيتين  ̚لم يصنع االله المتجسد فاًذا ما كان له تضاد في  

. فهذا ما  1109من البين الظاهر ان المعلول ايًضاالعلة ف 1108ارتفع وجود غير موجود 

 في هذا المعنى.  1110نذكره

 

 1112ان الفعل على راي االباءِّ االلهيين 1111ونحن نبدا بالكالم في الفعل فنقول .164

 1114(B219v)1113حسب ما ̚حركة طبيعية يتعرى منها ما ليس بموجود. والمسيح تعالى 

ان اي فعالن النه لو كان له فعل واحد  على جوهران فله اًذا حركتان جوهريت 1115قد تبرهن

فقط. فان قلتم ان الفاعل واحد  ففعله اًذا واحد   1116رايكم لكان اًذا اّما الًها حسب وامَّا انساًنا

اجبناكم انَّ الفاعل واحد  في القنوم ال في الطبيعة والفعل هو طبيعي  ال قنومي النه لو كان 

( االفعال D44v( اختالفها. ان كانت )A113v) 1117لفقنوميًّا لتكثر تكثر االقانيم واخت

ال جوهرية طبيعية وكنا نعتقد ان الالهوت جل  1118قنومّية شخصّية̚ الطبيعية الجوهرّية 

ان نعتقد ان افعاله  1120جوهرا فالضرورة تلجي الى 1119وعز ذو ثلثة اقانيم متساوية

الثلثة وتنتزع اتفاق  لالقانيم 1122في الجوهر معادلة في الكمية 1121الطبيعية ثالثة متباينة

                                                 
1106   ̚ D: اراديته الطبيعتين 
1107  BCD: اذا 
1108  D: جود steht auf der nächsten Zeile. 
1109  C: über der Zeile. 
1110  B: ندركه 
1111  B: unleserlich. 
1112  B:  االلهيون 
1113   ̚ B: حسبما 
1114  B: Lücke im Textbestand. 
1115  A: ترهين 
1116  CD: انسان 
1117  CD: واختلفت 
1118   ̚ A: قنوًما قنومّية صحيح شخصية 
1119  A: متسا 
1120  A: - 
1121  A: متبانية 
1122  A: الحكمية 
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 1123( الطبيعة وما قد ثبته االباء بغاية التعب والنصب وببذلC88rالجوهر ومناسبة )

 الدماءِّ حين اجتمعوا من مضارعة الجوهر.

 

فان كنا قاطبة نقول ان فعل الذات االلهّية تعالت واحد  طبيعي جوهري وان كان   .164

التساوي في الجوهر من غير  1124ونرى  لثلثة اقانيم الجل ان جوهرها واحد  والالهوت واحد  

االفعال اًذا الجوهرية الطبيعية قنومّية او شخصية بل  1126وال غيار فليست 1125حوول

( ما D45rالى الطبايع الحاوية عموما ) 1127جوهرية باعتراف ال يشوبه زلل  ومنسوبة

ية ( الحاو A114rلالشخاص التي تحتها. واذا ثبت االعتراف بان االفعال خاصة للطبايع )

المتساوية جوهرا دون االقانيم ففعل المسيح اًذا حسب الناموس  1128الشخاصها ووجوهها

الطبيعي ليس واحًدا ان كان الفعل الطبيعي يتولد على رايكم من القنوم وليس هو حركة 

 1130تكون االفعال الطبيعية التي لكل طبيعتنا 1129(B219vللجوهر الكلي فانه ينبغي ان )

واذا ̚ ادراكه على الناس.  1131ويتعذرا وهذا شيء يفوق كل عدد البشرية في عدة اقانيمه

فعل كل الناس الطبيعي واحًدا حسب قياس الكيفية الجوهرّية المتحركة وليس هو  1132كان

ان االفعال الطبيعية  1134ينحصي حسب عدد االشخاص فمن البين الظاهر 1133كثيرا ال

                                                 
1123  C: ببدل  . A: ويبدل ويبدل   
1124  D:  نرى 
1125  A: جوول . Lies: حؤول 
1126  C: +  اًذا dann gestrichen. 
1127  A: بل جوهريه باعتراف ال يشوبه + ومنشوبه dann gestrichen. 
1128  A: ووجودها 
1129  B: hier endet die Lücke im Textbestand. 
1130  A: طبيعتا 
1131  ABC: ويتعّدر 
1132   ̚ A: واًذا 
1133  CD: اال 
1134  A: الواضح 
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ن الجواهر والطبايع تولدها عن الوجوه بل ع 1137كيفية الجوهر ليس 1136حسب 1135الفاعلة

 التي منها تبرز بروًزا طبيعًيا فتحد بانها حركة طبيعية. 

 

في رسالته الى  1138( قلتم ماذا نقول في قول القديس ديونيسيوسD45vفان ) .116

في صورة  1141فعاًل جديدا صادًرا عن االه 1140الخادم انه تعالى تصرف وارانا 1139يوسيغا

اًذا ال تدل على فعل واحد بل على كيفية ف 1142( الجدةA114vرجل اجبناكم ان كانت )

(B220rجهة ظهور )الجديدة التي ال توصف واتصال  1144فعلي المسيح الطبيعيين 1143

وعلى سيرة انسانه الغريبة المعجزة التي  1145احدهما باالخر اتصااًل ماليما ال ينعت

التي بحسب  1147فهمها على طبيعة الموجودات وعلى جهة التقايض 1146يتعذر

االه في صورة  1151بانه 1150على كنهه. فان قلتم امَّا القول 1149يوقفالذي ال  1148االيتحاد

فعل واحد قلنا لكم ليس االمر كذلك بل بالعكس  1153على 1152رجل اي االه رجلّي  يدل

( فعليهما اذ كان D46rوذلك ان هذه اللفظة تدل بتوسط الطبيعتين المعدودتين على  )

                                                 
1135  C: über der Zeile. 
1136  A: + الظاهر 
1137  C: وليس 
1138  B: ذيونيسيوس 
1139  C: اغبييوس . BD: غابيوس 
1140  D: وارارنا 
1141  D: االله 
1142  A: الحّدة 
1143  A: طهور 
1144  C: الطبيعيتين . D: الطبيعتين 
1145  AC: ينعث 
1146  ABC: يتعدر 
1147  A: التقابض . C: التفايض 
1148  D: االتحاد 
1149  B: يوصف 
1150  A: - 
1151  A: بايه 
1152  A: تدل 
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ال يمكن ان  1156ذلك انه المسيح متوسط والدليل على 1155الطرفين ال يوجد في 1154بسلب

تدل على  1158رجلي 1157االه̚ ( التي هي C88vيقال انه ال رجل وال االه بل ان اللفظة )

االه وانسان ولذلك وجب ان يكون لهما  1159( بل انها تدل علىB220vشيء متوسط )

فعل  1161اذ كان ̚على فعل واحد لكان فعل االبن غير فعل االب   1160فعالن ولو دلت

الن الفعل  1162جلي مع اّنه قد صور طبيعة بهذه الصفة وقّوماالب ليس فعل االه ر 

. »الطبيعي مصور طبيعي للطبيعة   ومثبت 

 

( يا هؤالءِّ واسمعوا تعليم االباء الوادين هلل تعالى والمحبين للحق A115rتيقظوا ) .111

منهما  1165غير طبيعية النار وفعل كل واحد 1164«طبيعة الحديد̚ كما انَّ  1163النهم يقولون 

وتضيء والحديد ايًضا ال ̚ خر والدليل على ذلك ان النَّار ال تقطع بل تحرق غير فعل اال

احدهما  1168ما ايتحد 1167وال يضيء حسب جوهره بل يقطع وهو اسود فاذا 1166يحرق 

( الخاص به على جهة موتحدة ال منقسمة B221rمنهما فعله ) 1169باالخر فعل كل واحد

                                                                                                                                            
1153  A: - 
1154  B: يسلب 
1155  A: - 
1156  A: الّيه 
1157  C: über der Zeile. 
1158  D: unleserlich. 
1159   ̚ A: - 
1160  C:   ذّلت 
1161  A: ادكا 
1162  A: وقنوم 
1163  B: يقولوا 
1164   ̚ C: 1164 . الطبيعة الحديد

 «» D: am seitlichen und unteren Rand ist der fehlende Text von 

späterer Hand ergänzt.(entsprechend den anderen Hss.). An vielen Stellen ist es 

unleserlich. 
1165  B: واحًدا 
1166  A: - 
1167  A: فاًذا 
1168  D: اتحد 
1169  B: واحًدا 
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طع يكون وذلك ان النَّار تحرق ( على ذلك انَّ االحراق مع نفس القD46vوالدليل )

وتضيء بتوسط الحديد وليس الفعل واحًدا طبيعًيا بل اثنين واحد طبيعي برسم النار وهو 

االحراق واخر طبيعي برسم الحديد وهو القطع ولكل واحد منهما كماله الخاص به اما كمال 

 الحراق ذا قطع. النار فاالحراق وامَّا كمال الحديد فالقطع وان كان القطع ذا احراق وا

 

االمر في ربنا ايسوع المسيح وذلك ان كل واحدة من طبيعتيه تفعل  1170هكذا يجري  .112

واحد وال كمالهما  1172( والفعالن اثنان الA115vيخصها مع مشاركتها لالخرى ) 1171ما

( الرادة هللا تعالى B221vواحد بل ]اثنان)؟([ امَّا الطبيعة البشرية فكمالها الطاعة )

لالرادة  1175رضوخا 1174ولمس الفتاة ̚ا طوًعا واختياًرا ومد اليد باالرادة له 1173واالنقياد

غاية  1177( فاًذاD47rاللمس ) 1176االلهية واّما كمال الطبيعة االلهية فاقامة الفتاة بتوسط

 الفعل البشري مد اليد طوًعا واللمس وغاية الفعل االلهى اقامة الفتاة. 

 

على  1180الموجودات ما دام البثامن  1179ان كان وال واحدا 1178ونحن ايًضا نسألكم .113

والجليد ال يبرد  1181حاله الطبيعية يفعل الشيء وضده الن النار ال تسخن وتبرد

ان  1184وييبس فكيف تقولون  1183واالرض ال تيبس وترطب والماء ال يرطب 1182ويسخن

                                                 
1170  A:  يجزي 
1171  B: unleserlich. 
1172  D: او 
1173  A: واالبقياد 
1174   ̚ A: - . vgl. Mt 9: 18-29; Mk 5:21; Lk 8: 40-56. 
1175  A: رصوخا 
1176  A: يتوسط 
1177  D: فاذا 
1178  CD: نسئلكم . A: نسلكم 
1179  CD: واحد 
1180  C: البًتا 
1181  BCD:   وال تبرد  
1182  A: ويسجن 
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الكلمة المتجسد والصاير انساًنا مصيًرا جوهرًيا فعل االيات واحتمل الحوادث التي كل منهما 

 1187القاضي المقسط والمؤثر 1186جوهره بفعل واحد وال تراقبون  1185من االخر ي حد متميز

 . 1189الدهور امين 1188للحق والمجازي الذي له المجد الى اباد

 

     

(B222r C89r) 1190التعليم السابع 

 اشياء تحديد وفي اليها 1192ركنوا التي السخيفة اصولهم ونقض 1191النسطور مناظرة في̚            

 1194ينختم وبه المصنف هذا 1193«في ابه ينتفع الزمة

 

( A116rالنسطور يقولون ان المسيح طبيعتان ) 1197ان 1196ان يعلم 1195وقد يجب .111

على ̚  1198( والن كل ما هو قايم بذاتهD47vوقنومان الن القنوم والجوهر عندهم بالسواء )

يعترفون بتركيب البتة في المسيح تعالى ويزعمون ان له ارادة واحدة  1200قنوم وال 1199رايهم
                                                                                                                                            
1183  A: ترطب 
1184  D: unleserlich. 
1185  A: بحد 
1186  B: unleserlich. 
1187  ABD: والموثر 
1188  A: االباد dann wurde das ال gestrichen. D: ابد 
1189  A: Wortwdh. 
1190  ABC: mit roter Tinte. 
1191   ̚ B: mit roter Tinte 
1192  Konjektur: B: زكنوا 
1193  D: هنا . 

1193  «» D: von späterer Hand mit kleinerer Schriftgrösse am seitlichen Rand 

ergänzt (entsprechend Hs. B).  
1194  Konjektur: B: 1194 . تنختم

  ̚ D: - . 
1194

 AC: Fehlt der Titel 

1195   ̚ B: mit roter Tinte. 
1196  BCD: نعلم 
1197  A: - 
1198  B: + عندهم 
1199   ̚ B: über der Zeile. 
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بالجسم ذي النفس الناطقة العقلية ايتحاًدا  1201اًل واحًدا الن هللا الكلمة حسب رايهم ايتحدوفع

والدة هللا  1203ان القديسة العذراء 1202ودادًيا وبالفعل ال في القنوم ويمتنعون من ان يقولوا

فامَّا والدة انسان او والدة المسيح فيقولون ويقسمون ما يتضمنه االنجيل وما ذكره الرسل 

وما خفض ̚ ( الكلمة B222vالقنومين فما عال والق باهلل تعالى اسندوه الى قنوم هللا )على 

 1205وجًها واحًدا̚ ويزعمون ان المسيح   1204نسبوه الى قنوم االنسان الذي اتخذه هللا الكلمة

بذي جسم وال شكل وال صورة لم يكن له  1206وذلك انهم يقولون ان هللا الكلمة لما كان ليس

 1207نسان ايسوع الذي اتخذه هللا الكلمة فهو ذو الوجه اي الخواص الظاهرةوجه فامَّا اال

( به ويقولون ان هذا الوجه الذي برسم االنسان ايسوع يقال انه D48rالدالة على المعرفة )

         .1208( الكلمة على سبيل النقلA116vوجه هللا )

 .1211اال انها ضعيفة 1210علينا بعدة شكوك 1209ويتشككون 

 

 1214يكون  1213على هذه الصفة: كل ما هو متركب مع اخر اما ان 1212االولى منها .115

النَّه ال يمكن ان يكون تركيب  1215واما جزًءا مع جزء واما جزًءا مع كل̚ تركيبه كال مع كل 

                                                                                                                                            
1200  B: unleserlich. 
1201  D: اتحد 
1202  A:  يقولون 
1203  C: العدراء 
1204   ̚ D: am Rande von späterer Hand ergänzt (entsprechen den anderen Hss.) 
1205   ̚ Lies:   وجه  واحد 
1206  A: - 
1207  AD: الطاهرة 
1208  A: التنقل 
1209  D:  ويشكون 
1210  A: سكوك 
1211  A: صعيفة 
1212   ̚ B: mit roter Tinte. 
1213  BCD: - 
1214  A:  تكون 
1215   ̚ A: - 
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فلم يتركب هللا الكلمة ̚  ر( ال يوصف بهما ما ال ينحصB223rعلى وجه اخر وجزء وكل )

فهو متجزي  1217وان كان قد ترّكب الذي هو منا النه غير محصور 1216اًذا مع االنسان

 . 1218ومحصور وهذا كفر

على رايكم فهو على ما يوجبه  1221مركبا 1220ان كان السّيد االله 1219والثانية .116

( فاهلل الكلمة D48vن كّله الخاص به )م̚ ناموس المركبات جزء وكل جزء انقص بمعنًى ما 

ص من كّله يكون جزًءا وليس هو انق 1224النه ال 1223من شيء ما 1222اًذا انقص بمعنى ما

واذا كان ذلك كذلك فاهلل الكلمة ليس بااله حقيقي النه ال يمكن ان يكون االله الحقيقي 

 من شيء الن هللا على كل حال ال ينقاس وال له نظير.  1225انقص

 

( C89vالكلمة االلهية اما ان يكون غير متغير في قنومه كما هو في ) 1226والثالثة .114

( B223vاًذا بالجملة ) 1229غير متغير فليس هو ال 1228يكون فان كان 1227طبيعته وامَّا ال

( له A117rوان كان غير متغير فكيف يكون ) 1230بسيطا وال غير فاسد نعم وال هو االه

 قنوم مركب من بسيط. 

 

                                                 
1216   ̚ A:  فلم يترك هللا الكلمة يتركب اذا هللا مع االنسان 
1217  A: تتركب 
1218  B: كفًرا 
1219  AB: mit roter Tinte. 
1220  D: االه 
1221  C: am Rande. 
1222   ̚ A: - 
1223  A: - 
1224   BCD:  وال 
1225  A: انقض 
1226  AB: mit roter Tinte. 
1227  A: اال 
1228  B: - 
1229  B: über der Zeile. 
1230  B: اله 
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ان كان االنسان هو االمران انسان وااله كما ان هللا الكلمة االمران  1231والرابعة .114

انساًنا  1232االًها بالطبع هكذا وال الكلمةجميًعا فمن البّين الظاهر كما ان االنسان ليس 

 ( بالقنوم. D49rوال ) 1233بالطبع وان لم يكن بالطبيعة فاًذا

 

ودادًيا  1236بالطبيعة المخلوقة ايتحاًدا 1235هللا الكلمة يمكن ان يّتحد 1234والخامسة .114

 فامَّا طبيعًيا فال يمكن النه ما خلق طبيعته فال يقدر ان يولفها مع جوهر آخر. 

 

االنسان الذي منا متقوًما وليس له قنوم فكيف ال  1238ن كانا 1237والسادسة .126

 قنوم.  1240بصورة من يعتقد الشيء وضده بقولكم ان المتقوم غير ذي 1239تكونون 

 

ازلي كما انه وال  1242( الطبيعة الزمنّية ال يكون لها قنومB224r) 1241والسابعة .121

ا ال طبيعة المسيح االنسانية ام 1244تلجي الى ان تكون  1243بالعكس فالضرورة اًذا
                                                 
1231  AB: mit roter Tinte. 
1232  A: - 
1233  D: فاذا 
1234  AB: mit roter Tinte. A: Der Inhalt des fünften Arguments steht in Zusammenhang mit 

dem vierten zusammen. Wobei unter dem Titel  والخامس steht der Inhalt des sechsten 

Arguments und unter dem sechsten steht der des siebten. Der Titel والسابعة (das siebte 

[Argument]) fehlt dem Text. Ab dem achten Argument fängt die richtige Klassifizierung 

wieder an. 
1235  A: يتيحد 
1236  D: اتحاًدا 
1237  A: والخامسة . AB: mit roter Tinte. 
1238   ̚ A: wiederholt.  
1239   ̚ D:  وكيف ال يكونون 
1240  A: - 
1241  A: والسادسة . AB: mit roter Tinte. 
1242  C: + زمني كما يقتضيه الواجب فاد dann gestrichen. 
1243  D: اذا 
1244  BD:  يكون 



80 

 

الواجب فاًذا قنوماه ال  1247يقتضيه 1246وامَّا ان يكون لها قنوم زمني  على ما 1245متقنمة

 ( برسم الجسد. A117vازلي برسم الكلمة واالخر الزمني ) 1248محالة اثنان واحد  

 

في الوجود شيء  1251هو ولد  بجملته لوالده النه ليس 1250الولد خاصة 1249والثامنة .122

ن جزء وال اب ايًضا علة لجزء فقط دون كل انه ولد لهذا م 1252( يقالD49vمن شيء )

فان  1255االنسان 1254الحيوان المركب من نفس ناطقة وجسم يقال له بن 1253ولذلك جملة

 1257فقد جرت عادتنا ان نسميه 1256عرض لجزء هذا الحيوان الواحد ان يبرز من الرحم

 1258وبنسقطا ال ولًدا ولخروجه اسقاط وال والدة. فان قلتم انَّ المسيح ابن هللا من جزء 

خاصة على  1260ابيه 1259( جزء فمن البين الظاهر انه ليس ابنB224vاالنسان من )

 لنا اًذا ابن من هو بالطبع؟  1262امه فقولوا 1261الحقيقة وال بن

 

                                                 
1245  B: منقسمه . D: متقنمة aber über der Zeile von späterer Hand ist منقسمة hinzugrfügt. 
1246   ̚ BCD: كما 
1247  A: يقتصيه 
1248  D:  ًواحدا 
1249  A: mit roter Tinte. 
1250  B: unleserlich. 
1251  D: über der Zeile; von späterer Hand. 
1252  D: Wortwdh. 
1253  A: حمله 
1254  BCD: ابن 
1255  C: انسان  
1256  B: الرسم 
1257  A: - 
1258  BCD: وابن 
1259  A: - 
1260  D: ursprünglich ابنه dann von späterer Hand über der Zeile korrigiert. 
1261  BCD: ابن 
1262  D: von späterer Hand über der Zeile korrigiert. 
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على الحقيقة  1265ام هللا على الحقيقة فاهلل ابنها 1264ان كانت العذراء 1263والتاسعة .123

ا اال يكون شبيهها فان كان  على الحقيقة فهو اما ان يكون شبيهها 1266وان كان هللا ابنها وامَّ

 شبيهها فليس هو ابنها.  1267شبيهها فليس هو االًها وان كان ليس

 

124. (A118rوالعاشرة )1268 (D50rان كان االب والّروح القدس )حيث هللا الكلمة  1269

بالذات فقد  1271في بطن العذراء 1270الجل ان الجوهر ال ينقسم وكان هللا الكلمة على رايكم

 . 1272( العذراءC90rي  بطن )كان اًذا الثالوث ف

 

لالنسان  1274ان كان المسيح االًها وانساًنا مًعا واالله ليس االه 1273والحادية عشر .125

( كما يقاالن اعني ليس االله االًها لالنسان وال االنسان B225rفاًذا ليس احدهما لالخر )

 عبًدا له.  1275انساًنا لالله اي

 

هكذا وال هو  1277يس بجزء للجسدان كان هللا الكلمة كما انه ل 1276والثانية عشر .126

الكلمة غير  1279لالنسان فكيف ال يكون االنسان غير هللا الكلمة كما ان هللا 1278بجرء

 وليس بالهوت. 1281وليس بجسد  كما انَّ الجسد جسد   1280الجسم؟ الن الكلمة االه

                                                 
1263  B: mit roter Tinte. A: (?). 
1264  C: العدراء 
1265  D: ابيها 
1266  D: ابيها 
1267  D: +  هو über der Zeile; von späterer Hand. 
1268  AB: mit roter Tinte. 
1269  A: القدوس 
1270  A: زايكم 
1271  C: العدراء 
1272  C: 1272 . العدراء

  ̚ A: - 
1273   ̚ AB: mit roter Tinte.  
1274  Lies: االًها 
1275  A: اعني 
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فليس هو  1284اي متالًها 1283ان لم يكن المسيح انساًنا البًسا لالله 1282والثالثة عشر .124

لم تحاولون من هللا الحق النه يقول:  1286وال انساًنا اعني المسيح السامعاًذا  1285االه

(D50vان تقتلوني )انا االنسان الناطق بالحق الذي سمعته من االب 1287 . 

 

( يصل ذلك الى A118vان قالوا ان معنى تالم بالجسد اي لم ) 1288والرابعة عشر .124

ن كان الجوهر الذي تالم بحسبه الخاّص به فقد ناقضوا في هذا الن هللا الكلمة ا 1289جوهره

 1293منفعل 1292من ان يعترفوا بانه 1291ال يرون انه جوهره الخاص به حذرا 1290على رايهم

غريب منه والغريب هو لشيء اخر هو غيره وهو  1294بالطبيعة فما ليس بخاص  له فهو

الذي ليس هو له خاصة فليس يقولون انه جوهران فقط بل ووجهان واحد  هلل الكلمة وآخر 

                                                                                                                                            
1276   ̚ AB: mit roter Tinte.  
1277  A: وللجسد 
1278  A: بجر 
1279  A: - 
1280  D:  االه + االله dann gestrichen. 
1281  BD: جسًدا 
1282   ̚ AB: mit roter Tinte. 
1283  D: لاله 
1284  A: متولفا 
1285  BCD: - . Lies: االًها 
1286  A: مع 
1287  D: تقبلونى 
1288   ̚ AB: mit roter Tinte. 
1289  B: Lücke im Textbestand. Seitennummerinrung durchlaufend.  
1290  A: زايهم 
1291  C: حدرا 
1292  A: بايه 
1293  A: منفصل 
1294  CD: هو 
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البين انه جوهر  النسان ما  1296الذي تالم هللا الكلمة بتوسط جوهره ومن 1295لذلك

 ما هو وجه.  1297وانسان

    

ان كان الواحد من الثالوث يستدل على انه من الهوت   1298والخامسة عشر .124

 1299وناسوت  فكيف ال يكون الجسد للثالوث؟ وان كان الثالوث القدوس على معنى وحدةً 

( وان كان الجسد للوحدة وهو مخلوق فكيف D51r) 1300؟فكيف ال يكون الجسد   للثالوث

 مخلوقة؟  1301تكون الوحدة غير

 

بنا قبل ان ننقض حججهم هذه العنكبوتية ونعطل هذه الشكوك  1302والخليق .136

ونوجز وهي  1305( هذه المناظرة ونحددهاA119r) 1304ان نذكر اشياًء تقتضيها 1303الردية

 هذه. 

 

وحدة هي التي ال تنقسم كمية . ال1307هو ما ليس له موضوعات متباينة 1306الواحد .131

لها كل.  1308وال لها وضع. الكل هو الشيء الذي ال يتعداه جزء من االجزاء التي يقال انه

                                                 
1295

  C: über der Zeile. Lies: لذاك 
1296

  D: فمن 
1297

  BCD: - 

1298
  A: mit roter Tinte. 

1299
  C:   واحدة 

1300
  BCD: للثالوث 

1301
  C: وغير 

1302
  A: والحليق 

1303
  C: الرذّية . Lies: الرديئة 

1304
  D: تتقضيها 

1305
  A: ونجددها . C: وتحددها 

1306
  A: الواجد 

1307
  A: متبانيه 

1308
  C: am Rande. 
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منه ومن  1311اليه ينقسم الكل والذي 1310الكمية او الذي 1309الجزء هو الذي اليه تنقسم

 نظرايه تركب.

 

هو القنومي  1313واجتماعها. االيتحاد 1312االيتحاد هو اشتراك امور متفاصلة .132

( واحد  وقنوم واحد  بعينه. C90vالجامع والمركب جواهر مختلفة اعني طبايع في وجه  )

الى ارادة واحدة.  1316متباينة 1315هو الجامع اراء 1314(B225vااليتحاد الودادي )

. االيتحاد 1317االيتحاد  1318الجوهري هو العاّد اقانيم عدة والجامع اياها الى جوهر  واحد 

 1321اجزايه صور 1320يحفظ بعد ايتحاد 1319لتكميل كّل ما الواالختالط هو تركيب اقانيم 

( واشكالها بل انها تختلط وتستحيل حتى انها ال تعرف وال يوقف D51vالذوات الموتحدة )

 ( الجوهرية.A119vعلى خواّصها ) 1322لها على فصل طبيعي دال

على االطالق وعلى هذا الوجه  1324على ضربين: على الموجود 1323ذو القنوم يدل .133

عراض متقنمة وان كان وجودها في غيرها وعلى القايم بذاته كاشخاص الجواهر نقول ان اال

                                                 
1309

  CD: ينقسم 
1310

  A: المدي 
1311

  A: الذي 
1312

  A: متفاضله 
1313

  D: am Rande von späterer Hand mit kleinerer Schriftgrösse ergänzt. من نظرايه تركب 

wiederholt. 
1314

  B: hier endet die Lücke. 
1315

  A: ازاء 
1316

  D: متبانية 
1317

  D: االتحاد 
1318

  D: االتحاد 
1319

  D: über der Zeile; von späterer Hand. 
1320

  D: اتحاد 
1321

  A: صورة 
1322

  C: ذال . D: ذاك 
1323

  A: يد 
1324

  A: الوجود 



85 

 

على هذه الصفة: المتقنم هو العام جوهًرا اعني النوع الموجود وجوًدا ذاتًيا في  1325ويحّدونه

( ايًضا هكذا: المتقنم B226rما تحته من االشخاص ال المتصور بالوهم المرسل وقد يحد )

وجه واحد  وكون قنوم واحد وليس  1326اشياء مختلفه الجواهر لتثبت هو المركب والمتقوم من

 يعرف بذاته. 

 

وغير المتقنم على ضربين ايًضا: الضرب االول الذي ليس بموجود كعنزايل  .134

بل الذي وجوده في آخر وال  1328والضرب الثاني ال الذي ليس بموجود 1327وابوكطنورش

 ( له بذاته كاالعراض. D52rقوام )

 

وجيز  دال على طبيعة الشيء الموضوع. الحد الكامل هو  هو قول 1329الحدّ  .135

( ينعكس على المحدود. A120r) 1330الحد الناقص هو الذي ال المنعكس على المحدود.

ان ينقص او يزيد ويتقوم من جنس   1332ورذيلته 1331فضيلة الحد ان ينعكس على المحدود

 وفصول مقومة اي جوهرية. 

 

ظ الشيء الموضوع واذا ما غاب ( يحفB226vوالجوهري هو الذي بحضوره ) .136

افسده. الرسم هو الكاين من االعراض مثال ذلك االنسان هو منتصب القامة عريض 

. والحد الرسمي يتكّون  مثال  1334من االشياء الجوهرية والعرضّية 1333االظفار ضّحاك 
                                                 
1325

  A: ويجدونه 
1326

  A: لثثب (?) . D: لثبت 
1327

  A: وابوكطورش . D: وابوكنطوروس 
1328

  B: + كعنزايل dann gestrichen. 
1329

  A: الجّده 
1330

  A: Wortwiederholung. 
1331

  D: am Rande mit kleinerer Schriftgrösse von späterer Hand ergänzt. 
1332

  A: ورديلته 
1333

  A:  يكون 
1334

  A: والعريضة 
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للعقل والعلم منتصب القامة عريض  1336االنسان هو حي  ناطق مايت قابل 1335ذلك

 االظفار ضحاك. 

 

 بعض في بعضها المتركبة الذوات حصول هو التركيب طريق على الجاري  االيتحاد .017

 وايتالًفا مزاًجا قوم يسّميه وقد 1338بالبدن النفس 1337كايتحاد لها يعرض فساد غير من

 . طبيعًيا

 

 1342لمطلوب بهتان وال طغيان 1341يشوبها (D52v) ال 1340معرفة 1339هو االعتقاد .018

 موضوع راي هو الكلي االعتقاد. 1343الضالل من عار   اقوال   في موجود علم او حقيقي

 . دونه ما ويبطل (A120v) سواه ما 1345يناقض اغتصاب غير من 1344للكل

 

019. (B227r) المحدود (C91r) ليس الذي هو المحدود غير. للحد الموضوع هو 

 من المرسوم هو الحد العسر. الخالق جهة من محدود مخلوق  كل الن فقط بمخلوق 

 . والنفس 1348والشياطين 1347كالماليكة ذاتال قبل من ال ظاهرة 1346اعراض

                                                 
1335

  C: هو dann gestrichen. 
1336

  D: قايل 
1337

  D: كاتحاد 
1338

  BCD: والبدن 
1339

  D: االعتقا اذ هو 
1340

  B: المعرفة 
1341

  C: يشؤ بها 
1342

  BCD: المطلوب 
1343

  D: ursprünglich الظالل dann von späterer Hand über der Zeile korrigiert. 
1344

  A: للكلي 
1345

  A: يناقص 
1346

  A: اغراض 
1347

  C: getrennt: لماليكة steht auf der nächsten Zeile. 
1348

  D: getrennt: الشياطين steht auf dernächsten Zeile. 
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 الجاعل هو التركيب. كليا حصوال بعض في بعضها االجزاء حصول هو التركيب .011

. وكذا كذا وامَّا االختالط سبيل على وامَّا القسمة طريق على اما وآخر آخر من واحًدا شيئا

  .منها واحد كل خاصة يعرف ال مختلفة اشياء من المتقوم الشيء هو التركيب

 هو الجزئي الجوهر. البتة موجود وال بمخلوق  ليس الذي هو 1349متجوهر ليس ما .010

 . شيء على يدل 1350وال يكتب قول

 (B227v) بعضها كيفياتها 1351المتمازجة (D53r) االجسام ازدواج هو المزاج .011

 . ببعض

 يقول للوجود هو فالذي للحمل واالخر للوجود احدهما ضربين على يفهم الموضوع .011

 الموضوعة االشخاص هي 1352للحمل والذي لالعراض الموضوع الجوهر انه العلم اهل

 . لكلياتها

م الناس كل على يدل فانه كاالنسان كثرة على (A121r) الدالّ  هو الكلي .011  انَّه 

 واحد وكل 1354وبولص 1353كبطرس له موضوع وهو الكل من المنقسم هو الجزئي. كثيرون 

  .الناس من

 

 على الكذب 1355المفّضل هو المخالف. الكل من به المعترف هو العام الراي .011

 اشياء وتاكيد بحث غير من غامضة 1356امور تصديق هي االمانة .االيمان في الصدق

منظورة غير
1357. 

                                                 
1349

  Lies: بمتجوهر 
1350

  D: ال 
1351

  A: المتماجزة . D: المتمادخه 
1352

  A: للجمل 
1353

  A: كبطرش 
1354

  D: وبولس 
1355

  A: فصلالم  
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 . االمور هذه في اوردناه قد ما جملة 1358وهذه

 

  1359نقض شك النسطور االول

011. (B228r) هذا ان ذلك على والدليل كاذبة 1360الكلية مقدمتكم (D53v) العالم 

 مقوم انه بل وجودها تقدم اجزاء   من وال كالت من ال تركيبه ان نقول وال مركب المحسوس

 ان عساكم فماذا وكيف كم من مركب جسم كل فان وايًضا. البتة موجودة اشياء من ال

 كالت 1362تركيب كان فان اجزاء؟ ام كالت   تركيب هو اهل التركيب؟ هذا في  1361تقولوا

 تركيب كان وان الكالت؟ هذه اعني اًذا كانت فاين الجسم وقبل مفارقة 1363جواهر اًذا فهي

 ان ايًضا لنا ينبغي وقد (A121v) اجزاء له والكيف 1364لكم الذي الكل هذا هو فما اجزاء

 ان الى اجزاء من او كالت من التركيب كان ان 1366هذين 1365كلي كل تركيب نطلب

 هللا الن 1369نهاية ال ما الى يمر (B228v) 1368وهذا المركبات كل اصل هو شيًئا 1367نجد

 انه الصفة هذه على فيتبين اجزاء من وال كالت   من ال يصر لم بالكلية بسيط وحده تعالى

( D54r) واما كل مع كل انه 1371على اما 1370تركب قد انما مركب كل (C91v) ليس

 . كل مع جزء وامَّا جزء   مع جزء

                                                                                                                                            
1356

  A: المور. CD: االمور 
1357

  D: + هكذا dann gestrcihen. 
1357

 vgl. Hebr 11,1. 
1358

  B: unleserlich. 
1359

  ABC: mit roter Tinte. 
1360

  D: الكلمة 
1361

  BCD:  تقولون 
1362

  D: am Ramde von späterer Hand mit kleinerer Schriftgrösse ergänzt. 
1363

  A: جوهرة 
1364

  A: لككم 
1365

  BCD: ّلى ك ّلىك   
1366

  A: هدين 
1367

  A: يحد 
1368

  BCD: + هو 
1369

  B: + له 
1370

  D: تركيب 
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 . االولى مقدمتكم يلزم ما فهذا

 

 ان فينبغي التركيب 1372انحاء من كان نحو   اي على مركب كل ان ايًضا وقولكم .017

 على والدليل بصحيح ليس اجزاء ذي غير 1373ال ومحصوًرا اجزاء   ذا محالة ال يكون 

 ال النقطة 1377ان[ وذلك] 1376القياس 1375من وجه فله النقطة تركيب احد ينكرن  ال 1374ذلك

 . 1381الخط 1380تركيبها عن 1379فيحدث تتركب وهي فيه اختالف ال مما 1378لها جزء

 غير انه يقال فقد واالله بمحصور ليس ما على يقال ال رايكم على كلال كان ان وايًضا

 1382برًيا كان وان كل له يكن لم واذا له كل فال محصور غير كان واذا (B229r)  محصور

 . ذلك عن تعالى 1384تجديف وهذا بالنقص 1383يعرف اًذا فهو التركيب من

 

018. (A122r) ذو الكامل 1385الشيء انه اعني تظنون  كما هو ليس الكل هوالء يا 

 في الكامل الشيء (D54v) والتاكيد التحقيق على هو بل بد كل من االطالق على االجزاء

                                                                                                                                            
1371

  C: über der Zeile. 
1372

  A: انجا 
1373

  B: الن 
1374

  A: - 
1375

  C: + النقطه dann gestrichen. 
1376

  A: + لبس بصحيح والدليل على ذلك 
1377

  BC: على 
1378

  BC: جزًءا 
1379

  B: فتجدب . C: فتحدب . D: فيجذب 
1380

  D: تركيب 
1381

  B: خظ ذاكال  . CD: الخط ذاك 
1382

  A: يريا . Lies: بريًئا 
1383

  Konjektur: BC: يقرف . A: ohne diakritische Punkte auf den ersten und vierten Buchstaben. 

D: urspünglich يقرف dann von späterer Hand über der Zeile korrigiert; unklar.  
1384

  A: فحديف 
1385

  D: اشى dann von späterer Hand durch (الشيء) الشى über der Zeile korrigiert. 
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 غير من لعمري  1386اخرى  اجزاء ذا مركبا ام اجزاء ذي غير بسيطا اكان حده وحسب ذاته

 ضعف 1388اًذا وضح فقد 1387كذلك ذلك كان واذا صفاته من شي في ينقص ان

 االنسان مع الكلمة هللا 1391يتركب لم 1390فاذا قايلةال ولالطفال حتى السخيفة 1389نتيجتكم

 كنا (B229v) اما الشنع اعتراضكم ابطال يمكن ال حتى 1393انه لو 1392هوالء يا منا الذي

 من ال الموجودات هذه اوجد الذي وعز جل هللا ان وهو التصور هذا 1394نتصور ان نخاف

 جديدا تركيبا لذاته ديوج ان قدر ما 1395التكييف هذا وكيفها التركيب هذا وركبها موجودات

 الموجودات اجل من يتركب ان 1397ايثاره عند 1396التراكيب من عندنا لما مخالفا ضرورًيا

  منها؟ واحد مع

 . 1400االجابة في يكفي 1399موجزا كان 1398وان وهذا

(D55rابطال الثاني  )1401  

 يحقق والذي (A122v) نفًعا يفيد ال 1403قول كل من الفضل 1402السكوت ان .019

 على والدليل طايال تفيد ال النها عنه الناجمة 1405والبراهين الكلي ايجابكم 1404هذه مقدمتنا
                                                 
1386

  AB: - . D: اخر 
1387

  A: لذلك 
1388

  A: اذا 
1389

  D: نتيحتكم 
1390

  A: فاًذا 
1391

  A: يتركيب 
1392

  D: هوال 
1393

  A: ايه 
1394

  A: تتصور 
1395

  CD: التكّيف 
1396

  B: التركيب 
1397

  D: unleserlich. 
1398

  D: اوان 
1399

  C: مؤجًزا 
1400

  D: االحانة 
1401

  ABC: mit roter Tinte. 
1402

  A: ان كان الشكوت 
1403

  B:  ًقوال 
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 حيث من الكلمة هللا يكون  ان ذلك الجل يلزم كله دون  هو جزء كل ان الجل ليس انه ذاك

 ̚  تركب ما كل النّ  بالعكس االمر بل المتركب 1406الكل ذلك دون  لكلّ  (B230r) جزء هو

 1409فليس تعالى هللا فامَّا كالتها دون  اجزاء هي حيث من 1408هي سواه 1407الموجودات من

 تركيبه وليس كثيرا منها واعلى عنها 1410بمعزل بل كلها الموجودات من واحدا (C92r) هو

 . كله الى اضيف اذا الجزء على يطلق ما عليه 1412نطلق حتى 1411مجراها جارًيا

 بكم اًذا ان تعلموا انَّ كل المقدمات الكلية انما يتوجه منها البرهان 1413فالجدير .156

لما هو  1415( في الجنس والنوعD55v) 1414الضروري اذا ما كان المطلوب مناسًبا

فاّما اذا كان مخالًفا في الجنس والنوع فالمقدمات كلها ال تفيد  1416محصور تحت السور

 طاياًل في معنى المطلوب. 

 

( B230vاالول على هذه الصفة: لو التمس ملتمس هل بولص ) 1417فالمثال على .151

المقدمة الموجبة الكلية الحاوية للنوع القايله كل انسان  1418كانتاالنسان حيوان؟ لقد 

                                                                                                                                            
1404

  A: هده 
1405

  A: والبرهن 
1406

  B: - 
1407

  A: am Rande. 
1408

  C: وهي 
1409

  A: فليش 
1410

  A: معزل 
1411

  C: über der Zeile. 
1412

  BCD: ي طلق 
1413

  B: فالجذير 
1414

  CD: مناسبنا 
1415

  A: او النوع 
1416

  B: الصور . D: الستور 
1417

  B: - 
1418

  Lies: نتلكا  
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(A123rحيوان نافعة في تثبيت هذا المطلب )وامَّا على الثاني فعلى هذا النص: لو 1419 .

ناطًقا فقال ان كل حجر عادم للنطق  1422ان كان بولص ليس 1421ان يثبت 1420اثر مؤثر

يه النه اوجب لشيء عدم النطق لما انتج البتة شيئا ياليم الموضوع ووجب ان يضحك عل

ان كل جزء دون كله  1423ايجاًبا كليًّا اال ان ذلك الشيء مباين لنوع المطلوب وانتم فزعمتم

مناسب لها  1425وهو 1424( المتركبةD56rفان كنتم تعلمون ان الكل افضل من كل اجزايه )

عليه في الجنس والنوع وتعتقدون ان هللا الكلمة مضاه  ايًضا لها فبالواجب حملتم 

( اقتضته المقدمة الكليه الموجبة لتكون نسبته الى كله بمصيره B231rما ) 1426بالسواء

فان كان هذا شيئا  1430الكل 1429الجزء الى 1428شبيًها بنظرايه جنسا ونوًعا ونسبة 1427جزءا

الظاهر ان قياسكم  1433به اذ هو نفاق وكفر فمن البين 1432على التفوه 1431ال تتجاسرون 

 ياس. لحكم الق 1434ليس بقياس بل مخالف

 

                                                 
1419

  B: المطلوب . D: ursprünglich المطلب dann von späterer Hand gestrichen über der Zeile 

durch المطلوب korrigiert wurde. 
1420

  AB: موثر 
1421

  C: am Rande. 
1422

  B: - 
1423

  A: فزعتم 
1424

  D: المتركنة . B: ohne diakritischen Punkt auf dem sechsten Buchstaben. 
1425

  B: هو 
1426

  A: بالسوء 
1427

  C: + نوًعا dann gestrichen.  
1428

  D: + الى von späterer Hand Hand über der Zeile hinzugfügt. 
1429

  D: von späterer Hand gestrichen.  
1430

  D: - 
1431

  D:  يتجاسرون 
1432

  D: المتفوه 
1433

  A: + الواضح 
1434

  A: محالف 
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اما تعلمون ان االشياء التي طبايعها مختلفة تراكيبها ايًضا مختلفة واذا كان هذا  .152

الجزء وقد تركب  1435( جزء ولكن ليس يلزمه نقصA123vحقا فقد وضح ان هللا الكلمة )

داليل  1438كال بوجه من وجوه 1437وليس هو بادون من المسّمى 1436ال كما تعتقدون 

المخلوقات في االضافة  1439س بمخلوق  يضارع وضاعةالمركب وال كماله الجوهري الذي لي

(D56v .الطبيعية ) 

( مغالطاتكم تصرم الدخان المظنونة عندكم B231v) 1440وعلى هذه الصفة تتصرم

 . 1441ممتنعة االنتقاض

 

  1442افساد الثالث

( C92vان حددتم اواًل القنوم البسيط ثم المركب ) 1444كان االجدر بكم 1443لقد .153

قايلين: كيف تفهمون  1445ا الشك ان الق ذلك ولكن نحن نسلكموبعد ذلك تشككتم علينا بهذ

 القنوم الّن االقانيم هي طبيعة او طبايع مع خواص؟  1446بساطة

وخاصة  1448ذو طبيعة  واحدة 1447فان كنتم تتصورون بساطة القنوم من اجل انه .154

اتفق وخاصة واحدة فقط  1451او من اجل انه ذو طبايع منهما 1450بسيطة 1449واحدة

                                                 
1435

  A: نقض 
1436

  D: unleserlich. 
1437

  B: المسّما 
1438

  A: لوجوها  
1439

  A: وصاعة 
1440

  B: تنضرَّم 
1441

  AD: االنتقاص 
1442

  ABC: mit roter Tinte. 
1443

  B: unleserlich. 
1444

  A: االجد ريكم 
1445

  Lies: نسألكم 
1446

  D: بسطة dann von späterer Hand durch بساطة über der Zeile korrigiert. 
1447

  B: - 
1448

  A: - 
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قتوم بسيط لشيء وال االقانيم االلهية بهذه الصفة  1453وجود اًذافليس في ال 1452بسيطة

للروح القدس  1455وغير مولود ومبثق 1454( ذلك ان االب والد  للكلمةA124rوالدليل على )

( وبمنزلة المركب للروح القدس وهذه خواّص كثيرة B231v D57rواالبن مولود ونطق )

لقنوم االبوي والبنوي الواحدة خاصة ا 1458تفهم 1457كلها مًعا 1456بسيطة لقنوم واحد ومنها

 . 1459المركبة

 1460منهماوان كنتم تفهمون بساطة القنوم من انه ذو طبيعة واحدة وخواّص بسايط  .155

ما بين القنوم البسيط والطبيعة البسيطة؟ فان كان ال  1461اتفق فقولوا لنا ما الفرق اًذا

نا نفهم ان ضرورة ان يجري االمر على هذه الصفة وهي: كما ان 1463بينهما فاًذا 1462فرق 

مع طبيعة اخرى هكذا نعتقد بساطة  1464بساطة الطبيعة اّنما هي من قبل انها لم تتحد

 مع قنوم آخر.  1465القنوم انها من اجل انه لم يتحد

القايلون بتركيب  1467بقنوم بل انتم فاًذا انتم 1466اّما نحن فلسنا نقول ان قنوما يتحد .156

(B232vاالقانيم والدليل على ذاك ان راينا نحن ع ) لى هذه الصفة: كما ان الحديد

                                                                                                                                            
1449

  B: - 
1450

  A: + القنوم dann wurde es gestrichen. 
1451

  BCD: مهما 
1452

  A: بسطة 
1453

  D: اذا 
1454

  D: ursprünglich للكل dann von späterer Hand durch الكلمة über der Zeile korrigiert. 
1455

  A: ومنبثق 
1456

  D: منها 
1457

  C: + فيه ما فيه النه مندرس am Rande. D: من يفهم 
1458

  B: يفهم . C: نفهم 
1459

  A: المزكبه 
1460

  AB: مهما 
1461

  A: اذا 
1462

  A: الق 
1463

  A: فاذا 
1464

  A: يتتحد . D: يّتحد 
1465

  A: يتتحدها . B: تيتحد 
1466

  A: يتيحد 
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( D57vفي قنومه ) 1468المحمى في النار ال ياخذ قنوًما جزويا من النوع الناري بل يتناول

بعد التهاب  1470( النار على جملته غير منتقصA124vقنوم ) 1469طبيعة فقط ويبقى

 . 1472من طبيعتنا لقنومه طبيعة تخّصه 1471الحديد هكذا نقول ان هللا الكلمة اخذ

 

 1475في القنوم ولم يصير 1474هو االيتحاد انما هو الطبيعتين 1473اًذا الذيفالتركيب  .154

على سبيل االختالط وال ايًضا قنوم مركب  النَّ  1476منهما طبيعة مركبة النهما ما تركبتا

 1477التركيب لم يحدث عن اقانيم بل صارت خاصة بسيطة لقنوم الكلمة باجتماع الخواّص 

تركبت  1481طبيعة 1480على انَّ  1479يدل ال 1478البسايط فيه بعد التانس فهذا ال

التركيب في القنوم وان  1484اجاز االباء 1483( وال قنومها ايًضا. وقدB233r) 1482واستحالت

بيوت.  1485( منC93rلم يكن مركبا من اقانيم كالبيت يقال انه مركب وان لم يكن مركبا )

 ولهذا نظاير عدة ثم التفسير.

                                                                                                                                            
1467

  A: - . D: فاذا انتم 
1468

  D: يناول 
1469

  A: ويبقا 
1470

  D: منتقض 
1471

  A: احدا . C: أخًدا . D: احًدا 
1472

  A: بخصه 
1473

  C: über der Zeile. 
1474

  BC: للطبيعتين 
1475

  C: تصير . B: ohne diakritischen Punkt auf dem ersten Buchtstaben. 
1476

  B: تركبا 
1477

  B: خواص 
1478

  C: 1478 . فال
  ̚ A: وهذا فال 

1479
  A: - 

1480
  A: + تفسير 

1481
  D: الطبيعة 

1482
  D: واستحاله 

1483
  BCD: قد 

1484
  B: über der Zeile. 

1485
  B: - 
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 1486تعطيل الرابع     

منهج المستقيم هل اذا كان شيء ال يوافق اال يعرف االكمه ال 1487ليس بغريب .154

(D58r في الجوهر ال يجوز ان يوافق في القنوم ايًضا؟ اترى الجل ان نفس الفرس ال )

( A125rكذلك هي ايًضا ) 1489اذ هي محركة وهو ليس 1488تضاهي في الجوهر لجسمه

وز القنوم؟ وايًضا الجل ان الضوء والهواء غير متساويين طباًعا ال يج 1490ال تضاهي في

 ان يتساويا قنوما فيوجدا واحًدا في النهار بل ينفصل احدهما من االخر.

 

   1491اعالل الخامس

مخلوقة الجل انه ما  1493بطبيعة 1492ان كان هللا الكلمة ال يقدر على رايكم ان يّتحد .154

( بطبيعة مخلوقة B233v) 1495على رايكم اذ هو قادر ان يتحد 1494خلق طبيعته فاًذا

له  1499ذاته فاًذا 1498وان كان قد خلق عرض 1497ضهقد خلق عر  1496ايتحاًدا عرضيا

 . 1502آخر راي آخر وهذا افتراء 1501ما راي ووقًتا 1500وقتا

                                                 
1486

  ABC: mit roter Tinte. 
1487

  A: يعريب 
1488

  A: بجسمه 
1489

  A: am Rande. 
1490

  A: + الجوهر dann gestrichen. 
1491

  ABC: mit roter Tinte. 
1492

  A: يتيحد 
1493

  BCD:   وبطبيعة 
1494

  AD: فاذا 
1495

  A: يتيحد 
1496

  B: غرضيًّا 
1497

  B: غرضه 
1498

  B: غرض 
1499

  D: فاذا 
1500

  B:   وقت 
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 1504امَّا تستيقظون؟ اما تتصورون الحق؟ كل ما تقدر عليه طبيعته 1503يا هوالء .166

 1508ان يفعله تقدر 1507يتكمن عرضه 1506على فعله وكل ما 1505يقدر ايًضا عرضه

( في D58vة في هللا الصالح البسيط )والطبيع 1509طبيعته ايًضا على فعله الن العرض

االتحاد  1512ان يقدر على 1511البتة فاًذا 1510الغاية القصياء الذي ال خلف فيه ال يتناقضان

( طبيعية الن طبيعتنا A125vبنا مقدرة عرضية فهو اولى ان يقدر على ذلك مقدرة )

 نه.ما بيننا وبي 1514فذات اثم تفصل 1513صالحة وال عيب فيها وعنه صدرت واما اعراضنا

 

  1515هدم منار السادس

161. (B234r )تنتبهون لما تقولون وال تفهمون ما نذكره نحن لسنا نوثر ان نبرهن  لستم

كال ان يكون الحال كذا بل على انَّه ال يختص  1516لكم على ان انسان الرب غير متقنم

او ما  1518من الكلمة ومن يشك في ان فرقا بين غير متقنم 1517بقنوم اي انه ليس بمنفصل

                                                                                                                                            
1501

  A: وقت 
1502

  D: unleserlich. 
1503

  D: هوال 
1504

  A: طبيعة 
1505

  B: غرضه 
1506

  C: كلما 
1507

  AB: غرضه 
1508

  A: بقدر 
1509

  AB: الغرض 
1510

  D: يتناقصان 
1511

  A: فاذا 
1512

  D: + ذلك dann gestrichen. 
1513

  BD: 1513 . اغراضنا   ̚ A: - 
1514

  A: تفضل . D: تفصيل 
1515

  ABC: mit roter Tinte. 
1516

  D: منقسم 
1517

  A: بمتفضل 
1518

  BD: منقسم 
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على انه  1520قنوم اذ هذا يدل على كيفية وجوده باالضافة الى ما سواه وذاكب 1519يختص

 بالجملة ليس بموجود.

 

  1521نقض السابع

( طبيعة زمنية ان يكون لها قنوم ازلي قد يمكن D59rاال انه وان كان ال يمكن ) .162

ينحل كل هذا الشك والدليل  1522ان تقتنى على انها تحت الزمان وتتقوم في قنوم ازلي وبهذا

باهلل صانعه الذي ليس  1523يقوم( الكاين انما قد C93vلى ذلك ان كل هذا العالم )ع

 بكاين.

 

  1524افساد الثامن

163. (B234v( يا هوالء اترى الكتاب االلهي يكذب اذ يسّمي المسيح تعالى )A126r )

على االلفاظ  1526ابن االنسان؟ ومن ذا الذي يفضل هذيانكم 1525بعينه دفعة ابن هللا ودفعة

اذا عسانا ان نقول في المسيح االبن؟ النه ان كانت الصحف االلهّية حسب ما االلهية؟ فم

كل الجزء من االنسان بصفة الكل مثال ذلك  1528انتم ايًضا قد تصف 1527تولفون 

1530ودخل يعقوب الى مصر في خمس وسبعين نفسا اليك سيرد 1529جسد
 1531وتصف 

                                                 
1519

  BD: نختص 
1520

  A: وذلك 
1521

  ABC: mit roter Tinte. 
1522

  D: ولهذا 
1523

  A: تقوم 
1524

  AB: mit roter Tinte. 
1525

  C: getrennt: das  و steht auf der nächsten Zeile. 
1526

  AC: هديانكم . D: هذا بانكم 
1527

  D:  توالفون 
1528

  BD: نصف 
1529

  A: حسد 
1530

  Vgl. 1. Mose 46: 27(?). 



99 

 

ة امراتهودفنوا هناك ابراهيم وسار ايًضا الكل بصفة الجزء مثال ذلك 
الن جسم  1532

( كذلك فكيف انكرتم ان يدعى من D59vوحده اندفن هناك. واذا كان ذلك ) 1533ابراهيم

( B235r) 1535ان ابانا انما 1534جزء ابنا لكل واحد من الوالدين؟ هذا على انكم تطابقون 

هم علة اجسامنا فقط وان اب االرواح آخر على راي الرسول فكيف ال يكون من البين 

ان الناس يسمون اوالًدا من جزء وآباء من جزء؟ وايًضا فان جسمنا بعينه ان الظاهر اًذا 

( A126v) 1536كانت علة وجوده ليست من الذكر فقط بل ومن االنثى امَّا الذكر حسب ما

ما هو ارطب  1539ما هو اقوى وامَّا االنثى فتنيل 1538في بنيته 1537يذكرون فيصدر عنه

هذان  1541ء؟ فيبين انهما ابوان جزويانعلة له من جز  1540فكيف ال يكون كل واحد منهما

ابوين من جزء فليس على  1543ان كان ليس بصواب على رايكم ان ي سّميا 1542اللذان

لواحد من الناس المولودين في هذا العالم اب  وال ينبغي ان يقال  1544الحقيقة يا مجادلون 

 1547قد صرنا. وماذا 1546وال ام وال ابن بل كلنا من ذواتنا 1545ايًضا اب  للجسم وحده

(B235v( يكون )D60rاوضح من هذه االدلة في تبكيتكم )؟1548   

                                                                                                                                            
1531

  BC: ويصف . D: ونصف 
1532

  Vgl. 1. Mose 25:10. 
1533

  D: unleserlich. 
1534

  A:  تضايقون 
1535

  A: ايما 
1536

  C: حسبما 
1537

  A: عنهم 
1538

  A: بيته . D: نيته 
1539

  A: فتيل 
1540

  BC: منها 
1541

  A: جرويان 
1542

  A: هذا ان اللذات 
1543

  A: يسمي . D: تسميا 
1544

  A:  محادلون 
1545

  A: وجده 
1546

  A: دواتنا 
1547

  A: getrennt: ذا steht auf der nächsten Zeile. B: ذا auf der nächsten Seite (B235v). 
1548

  A: مكمتبلي  
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ا .011  وليس االطالق على 1550جزء هو̚  هل فيه؟ رايكم 1549يكون  فكيف السقط مثال فامَّ

 كجزء انه قبل من كان فان بحي؟ ليس انَّه اجل من او ابن له 1551يقال ال بكامل

 من وغيرهما ينورجل يدين من خلوا المولود الجسم سّمي فكيف االطالق على 1552وناقص

  صفته؟ هذه نقص ذو جزء وهو ولًدا المفاصل

 

 اب المدعو  عدة سنين منذ المايت 1553ابراهيم في تقولوا ان عساكم فما وايًضا .011

 لمن انه تعالى؟ للرب اب موته بعد له (A127r) المقول داوود وفي 1554االسرائيلي الشعب

 قد الحي وحده الجزء كان فان فسالن اعني اًبا المسمى هو منه الّسالم الجزء انَّ  الواضح

 الذي الشيء انَّ  اًذا تبرهن فقد ؟1555الحي جزء من ولًدا ي سّمى ان المانع فما واًبا ابًنا يسمى

 اجل من بل جزء انه 1557قبل من (C94r) هو ليس 1556ولًدا يسمى ان (B236r) يجوز ال

 ظننتم الظن (D60v) 1558بيس انكم قلناه مما اًذا ظهر فقد هكذا هذا كان واذا حيّ  غير انه

 يسّمى اب وال الحقيقة على 1560وولًدا جزء من واحد 1559ولًدا يسّمى ان يجوز ال انه وهو

 .نحن اعتقادنا وصح جزء من 1561اًبا

 

                                                 
1549

  BCD: - 
1550

  B: unleserlich. 
1550   ̚ A: موجز 

1551
  D: urspünglich تقال dann von späterer Hand durch يقال korrigiert. 

1552
  BC: ناقص . D: وناقص aber das و wurde von späterer Hand gestrichen. 

1553
  BD: ابرهيم 

1554
  BC: 1554 . االسراييلي

  ̚ A: المدعوات الشعوب االسرايلي 
1555

  A: - 
1556

  A: واحًدا 
1557

  A: قيل 
1558

  Lies: بئس 
1559

  A: والد . BD: ولد 
1560

  A: والًدا 
1561

  B: اب 
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 1562ابطال التاسع

 يكون  ان يمكن قد انه تعلمون  اما باطال؟ شكا علينا 1563تتشككون  لم حكماء يا .011

 من يتولد الضوء ان ذلك على الدليلو  الجهات؟ كل من بوالده شبيه غير الحقيقة على الولد

 والسمك بنفس وليس النفس من يتولد والتصور 1565جهة كل من 1564يضاهيها وليس النار

 المسيح كان فان بوالده 1567شبيه   غير 1566االشياء هذه في فالولد بماء وليس الماء من

 شناعة 1569فاّية (B236v) اخرى  جهة من بها 1568شبيه وغير جهة من بامه شبيًها تعالى

 وهو 1570البرديقوفاسيانوس يكون  ان يجوز ال (A127v) الطبيعيون  ايها اترى  ذا؟ه في

 كل من به شبيًها هو ليس اذ الحيوان لهذا 1571ولدا والفاسيانوس الحجل من يتولد طاير

 موجوًدا؟ ايًضا يكون  ان وال (D61r) الجهات

 

  1572اعالل العاشر

 االب يكون  نا يلزم االب 1574حضن في االبن ان الجل مقدمتكم حسب 1573فاًذا .017

 في الرب اعتماد عند القدس الروح ان والجل القدس والروح االبن مع ذاته 1575حضن في

                                                 
1562

  ABC: mit roter Tinte. 
1563

  A:  يتشككون . D:  تشككون 
1564

  A: يضاهها . D: نضاهها 
1565

  BCD: وجه 
1566

  B. unleserlich. 
1567

  A: شبيًها 
1568

  A: سبيه 
1569

  A: فانه . D: urspünglich فانه dann von späterer Hand gestrichen und durch فاية über der 

Zeile korrigiert. 
1570

  A: البرديقوقاسيانوس . C: البرديقوفاسبانوس . D: البرديقوفاسبانيوس 
1571

  A: والدا 
1572

  ABC: mit roter Tinte. 
1573

  A: فاذا 
1574

  A: حصن 
1575

  A: حصن 
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 الفاضل 1576االعتقاد ان اال طار قد االب يكون  ان اًذا يلزم طايرة   كحمامة انحدرت االردن

. جوهًرا له المتساوية االقانيم من نظرايه على 1578يحمل ان واحد لقنوم 1577يجري  ما يلزم ال

 1579تخابًثا عنكم الناجمة بالكلية مغالطتكم اًذا تهو  فقد

 

(B237rهدم منار الحادي عشر )1580  

 عند منهما واحدة كل حال كانت عنهما كشف ما 1581اذا الرب طبيعتي ان اال .018

 االخرى  وامَّا 1583الهّية محالة ال هي اذ فالهت الواحدة اما 1582الصفة هذه على االخرى 

 الذي نفسه والمسيح االهية (A128r) تقرر دق ما على بالطبع (D61v) ليست اذ فتالهت

 عبد ايًضا هو وال جملته وااله الناس االه االطالق على هو ليس والناسوت ذوالالهوت هو

 البشرية 1584بلبس االله من ينفصل فهو معا وانسان االه هو بل القنوم حسب ولذاته هلل

 . فيه الالهوت بسكنى الناس من ويتميز

 

  1585تعطيل الثاني عشر

 1588تتشككون  حتى 1587لالنسان او ̚ للجسم جزء الكلمة هللا ان قال منا 1586من .019

(C94v) قنوم 1589الن المسيح جزء الكلمة هللا ان فنعتقد نحن اما الشك؟ هذا عليه 

                                                 
1576

  B: unleserlich. 
1577

  A:  يجزى 
1578

  D: تحمل 
1579

  A: تاتحاب  
1580

  ABC: mit roter Tinte. 
1581

  B: اذاذا 
1582

  A: - 
1583

  BCD: االهّيه 
1584

  D: يلبس 
1585

  ABC: mit roter Tinte. 
1586

  A: امن 
1587

  B: واالنسان . C: ولالنسان 
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(B237v) المسيح هو وشيء   االطالق على انسان قنوم هو ليس تعالى المسيح سيدنا 

 يا الباطلة 1590مغالطتكم ًذاا انحلت فقد هكذا هذا كان واذا. الجسم هو آخر وشيء

 .1591جهلة

 

  1592نقض الثالث عشر

 ان ذلك على والدليل لالله البًسا انساًنا هو وليس االله (D62r) فيه انسان هو بل .071

 صار والكلمة 1594يوحّنا الرسول كقول الجسم في الكلمة بل الكلمة في 1593يسكن لم الجسم

فينا وسكن لحًما
1595. 

(A128vافساد الرابع عشر  )1596 

 ان. هذا على االن ندل ونحن كاذبة غريب هو بخاص ليس وما القايلة ممقدمتك .070

 هو اذ للنفس خاص انَّه يقال العقل ان ذاك على والدليل كثيرة جهات على يقال الخاّص 

 لها خاص والجسم لها االفعال (B238r) بمنزلة لها خاصة ايًضا والتصورات لها قوة بمنزلة

 حقل ايًضا ويخصه منه هو اذ ما 1598اين اناالنس هذا 1597يخص وقد االداة بمنزلة

 على 1600يخّصه منها واحد فليس هذا ومع له خواص   الحقيقة على هذه وكل 1599كقنيان

 الحقل ان وذلك بعينه واحد وهو عليه تقال كلها كانت وان عليه االخر يخّصه الذي الوجه
                                                                                                                                            
1588

  BC:  يتشككوا  . D: يشكوا 
1589

  D: das ن von späterer Hand über der Zeile hinzugefügt. 
1590

  B: getrennt: لطتكم stehe auf der nächsten Zeile. 
1591

  A: باجهله 
1592

  AB: mit roter Tinte. 
1593

  A: تسكن 
1594

  B: يحّنا 
1595

  Joh 1: 14a 
1596

  ABC: mit roter Tinte. 
1597

  A: نخص 
1598

  Lies: ابن 
1599

  A: كقينان . D: كنعتان 
1600

  A: نخصه 
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(D62v) 1602ّصهتخ فليست البقية فامَّا المعروف المعنى على الحقيقة على 1601يخّصه 

  االطالق على غريب 1603فهو بخاص   ليس ما كل ان رايكم وعلى بعينه المعنى هذا على

 والجسم العقل وامَّا االنسان لهذا فخاص الحقل امَّا 1605اًذا  1604التخامل بعض الرد هذا في

 جاهال؟ يكون  ال 1606كيف هذا يعتقد (A129r) ومن له بخواص فليست سواهما وما

والبيعة هي خاصة  1607هو غريب على رايكموايًضا فان كان ما ليس بخاص  .142

غريب  1609( فاًذا ما ليس يخصه خصوصية البيعة هوB238vكقول الرسول ) 1608للمسيح

الجسم المسّمر يخصه على الحقيقة كما تقولون فالبيعة ليست  1610منه. وايًضا فان كان

غريب حسب ظنكم  1613بالمسامير الن ما ليس بخاّص هو 1612النها لم تسّمر 1611تخّصه

( D63rاًذا بما قلناه كذب مقدمتكم. اعلموا يا هوالء ان الجسم ليس بخاص ) فقد تبين

لطبيعة الكلمة بل انه صار في آخر االزمان على الحقيقة خاّصة لقنومه فاننا قد نقول ان 

الشكل المنتصب يخص االنسان وليس هو خاًصا لطبيعة النفس انما يتصور القنوم 

(C95rبتوسط الجسم. وهذه االدلة )كافية في االجابة. 1614 

 

  1615ابطال الخامس عشر

                                                 
1601

  A: نخّصه 
1602

  A: يخّصه 
1603

  A: هو 
1604

  A: + 1604 . امَّا
  ̚ BC: - 

1605
  BCD: فاًذا 

1606
  B: فكيف 

1607
  D: unleserlich. 

1608
  AD: المسيح 

1609
  BCD: وهو 

1610
  D: - 

1611
  AD: يخّصه 

1612
  A: تستمر 

1613
  B: فهو 

1614
  A: الدله 

1615
  ABC: mit roter Tinte. 
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ان ما شارك في شيء ما  1619حّجة تثبتون  1618هذا باية 1617ال بل نقيض 1616ايها المنطيقيون  .143

فان كان الجسم قد شارك الالهوت  1620(B239rفمن الزم الضرورة ان يشارك في كل شيء )

(A129vفي قنوم الكلمة حتى انَّه  يوجد لذلك على الحقيقه معه الحدى وحدا )الثالوث القدوس  1621ت

( مع D63vالالهوت الجوهري اي يوجد ) 1622اعني العدد القنومي فاي قول يلجي الى ان يشارك بحد

ويناسبها في وحدة وجودها؟ وانتم تعلمون انه وال الالهوت يشارك بذاته لكلي  1624الطبيعة االلهية 1623حد

اخرى واذا كان  1626ثلثة من جهةو  1625االمرين اعني الجوهر والقنوم والدليل على ذاك انه واحد من جهة

الجسم الغريب منه من كل الجهات ولو جاز مثل هذا الوجبت االلهة له ما  1627ذلك كذلك فكيف يوالف

والسمو في البساطة الى ما ال  1630في االلهية 1629على طبيعته الى ابعد غاية وهو الفووق  1628يعلو

يلزم  1633نوم فعلى رايكم اًذاالنفس في الق 1632(B239v. وايًضا فان الجسم يشارك )1631يمكن ان يقاس

يكون  1634ان يشاركها ايًضا في بساطة جوهرها وفي غير ذلك من خواّصها ولكن من يقول هذا كيف ال

 صبي العقل. 

                                                 
1616

  A:  المنطيقبون 
1617

  A: نفيض 
1618

  C: بانه 
1619

  CD:  يثبتون 
1620

  B: der Text fehlt; eine leere Seite. 
1621

  A: وجدات . C: وحداث 
1622

  CD: حدل  .dann gestrichen الثالوث + ;
1623

  A: جد 
1624

  A: االهية 
1625

  A: وجهة 
 1626
 A: وجهة 

1627
  A: موالف 

1628
  A: يقلوا . D: يعلوا von späterer Hand; über der Zeile.  
 1629
 A:  الفقوق 

1630
  A: االلهة 

1631
  C: يقايس 

1632
  B: ab nun fängt der Text wieder an. 

1633
  D: اذا 

1634
 AC: فال . D: urprünglich فال dann anscheinend von späterer Hand über der Zeile korrigiert: 

Die Korrektur ist aber unleserlich. 
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 1636يختص 1635( في ماA130rفهذه جملة ما نذكره في هذه المعاني وبها ينختم التعليم الّسابع ) .144

 ( المستقيمة. D64rباالمانة )

القدس المجد والعّز  1637ومودته لالنام الذي معه البيه   مع الروح بنعمة ربنا يسوع المسيح .145

 . 1640امين 1639االن ودايًما والى اباد الدهور كلها 1638واالكرام

  
 

                                                 
1635

  D: von späterer Hand. 
1636

  C:  يخّص . D: نختص 
1637

  A: ولروح  
1638

  BCD: واالكرام والعز 
1639

  BCD: - 
1640

  B: dreimal wiederholt. 


