
 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقوال أنطونيو/ املتروبوليت 
  مطران طنطا وتوابعها للروم األرثوذكس

  والوكيل البطريركي لشؤون الطائفة العربية مبصر
  ٢٠٠٨نوفمرب 



١ 

  عقيدة التأله
  مقدمة

وهذا يتحقق . أن تقودنا للحياة يف اآلب، حبضور املسيح احلي فينا، بقوة الروح القدس: إن هدف العقائد األرثوذكسية
لكي نتخطى طبيعتنا الفاسدة البشرية، ونسموا ونبلغ إىل احلياة احلقة، ونتأله أي نشترك يف . باحلياة األسرارية املقدسة الكنسية

  .إلهلية؛ وذلك بعد تطهري أنفسنا من األهواء والشهوات املعابةالطبيعة ا

أحدى عقائد كنيستنا . وعقيدة التأله، الشركة اإلهلية، املساِهمة يف حياة غري املخلوق، االحتاد بالطبيعة اإلهلية
  .ع من الشركة معهااألرثوذكسية، وَمن ال يؤمن مبا تقره كنيستنا األرثوذكسية من عقائد يفصل نفسه عن الكنيسة وُيقط

وفيما يلي بداية نص جوهري عن النعمة املؤلِّهة غري املخلوقة كتبه القديس غريغوريوس باالماس بنفسه ومهره العام 
  :رؤساء األديرة ورهبان جبل آثوس املقدس اجملتمعون يف بروتاتون كارييس ١٣٤١-١٣٤٠

ميع واملعلنة عالنية مل تكن حتت الشريعة املوسوية سوى أسرار إن العقائد اليت هي مرياث مشترك اليوم واليت يعرفها اجل" 
من جهة أخرى تشكل خريات الدهر اآليت اليت يعلنها القديسون أسرار اجملتمع اإلجنيلي، ألن . ال تدركها سلفاً إال رؤى األنبياء

كان أنبياء العهد القدمي ُيعلمون . كريجيعل القديسني خلقني بالرؤيا فيحصلون على اخلريات ويروهنا سلفاً كبوا) القدس(الروح 
هذه هي الوظيفة النبوية ميتاز هبا من .باجمليء األول للمسيح ويعلنونه، وأنبياء العهد اجلديد ُيعلمون باجمليء الثاين للمسيح ويعلنونه

  .".موا ما يتجاوز العقلوقد حققوا الوصول إىل اهللا بإحتاد به نسكي يفوق العقل، فقد تعل.. .عاش التجربة نفسها وتعلم منها

اليت تؤمن هبا كنيستنا " التأله"لذا رأينا أن نوضح مفصلني ألبنائنا األحباء بالرب يسوع املسيح، مبصر، عقيدة 
لئال ُيَضلوا بتعاليم غريبة خارجة عن إميان كنيستهم . األرثوذكسية، كما تكلم عنها وعلم هبا آباءنا القديسون املتوشحون باهللا

على كتاب، يباع يف املكتبات املسيحية،  إطالعهمومن ذلك، . ة احلق وينساقوا ورائها ظاناً منهم أهنا اإلميان احلقيقياألرثوذكسي
، لقداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية األرثوذكسية، يف الالهوت "New Heresies"، "بدع حديثة"عنوانه 
ان تعبري . هو بدعة" بتأله اإلنسان"، وقد خصص هذه املقالة ليبني أن القول "تأليه اإلنسان" عهاواملقالة اخلامسة فيه موض. املقارن

حبسب املترجم، والبطريرك شنودة الثالث يستخدم التعبريين يف مواضع " θεόςις"، هو ترمجة للكلمة اليونانية "التأليه"أو " التأله"
  :وقسم املقالة إىل جزئني. خمتلفة

أغرى الشيطان  اإللوهيةبنفس شهوة . هو خطية للمالك التألهموضوع : ،١٤١، ص "التألهضوع مو"اجلزء األول 
اإلنسان معناه أن يتصف الصفات اإلهلية لذلك حمال أن أحد تأليه ). ٣: ٢٠خر (ال تكن لك آهلة أخرى أمامي . اإلنسان األول

مث يكتب . وغريهم.. .هل نأكل ونشرب الالهوت يف اإلفخارستيا. يةينادون باحتاد طبيعة إهلية بطبيعة بشر. التألهاآلباء نادى هبذا 
  ".تعاليم خاطئة كثرية " ، ١٤٧يف ص 

. !؟هل السيد املسيح أله ناسوته. !؟منذ خلقه لنا تأليهناهل اهللا أراد : ،١٦٠، ص "شركاء الطبيعة اإلهلية " اجلزء الثاين 
. هل القداسة هي شركة يف الثالوث. !؟صار اهللا إنساناً لكي يصري اإلنسان إهلاًهل . !؟هل نشترك يف الطبيعة اإلهلية باالفخارستيا

  . وغريهم.. .!؟التألههل حلول الروح القدس أقنومياً هو 



٢ 

إمنا اهلدف، هو أن يعرف ". بدع حديثة"وإين هنا لست بصدد حبث ومناقشة ما كتبه البطريرك شنودة الثالث يف كتابه 
. ، وذلك بإطْالعهم على إمياهنم القومي احلقأن عقيدة التأله بدعة، إمنا هي البدعة عينها: التعاليم القائلة إنأبنائنا األحباء بالرب 

إميان كنيستنا األرثوذكسية اليت أجنبت ومازالت تنجب، بالروح القدس الذي يعمل فيها، قديسني الهوتيني يوضحون ويشرحون 
ما ورد من شذرات وإشارات، تتعلق باإلميان  بإسهابكما يعرضون . األرثوذكسي اإلعالن اإلهلي مع حفاظهم على تقليد اإلميان

. األرثوذكسي، عند اآلباء القديسون السابقون مل يتعرضوا هلا بالتفصيل لعدم حاجتهم لذلك، ملواجهة هرطقات مل تكن يف زمنهم
األرثوذكسي مل يستخدموا لغة غريبة عن اللغة اليت وهؤالء، مجيع اآلباء، القديسون الالهوتيون عندما تكلموا وأوضحوا اإلميان 

كما أهنم ومل ينكروا إمياهنم خوفاً من أن يتهموا بالِشرك . ومل يتحاججوا بترمجات يف لغات أخرى له. كُتب هبا الكتاب املقدس
  .!باهللا ممن هم خارج اإلميان املسيحي



٣ 

  عقيدة التأله في الكنيسة األرثوذآسية
  عند اآلباء

  

ليس كشهادة كان يقوده إىل الزهد الرهباين لأللوهة الطبيعية للعقل البشري  )احلديث(هوم األفالطوين احملدث إن املف
 )مبعىن العقل كقوة تفكـري νους باليونانية (لكن كتجرد عن املادة للعقل ، حتملها املادة نفسهاعلى حضور ملكوت اهللا فينا 

  ."لنشاطه اخلاص به"الذي يف الصالة يتفرغ 

املسيح الذي أتـى والـذي   . مرتكز على جتسد الكلمةفإن التنسك بكامله القديس مكاريوس الكبري ما بالنسبة إىل أ
إمتالًء لكن حتقيق أكثر ، "للنشاط اخلاص بالعقل"فاحلياة الرهبانية بالنسبة له ليست جتديداً . سيأيت واآليت عرب األسرار يف الكنيسة

ابتداء مـن  ، بالوصولتسمح لإلنسان  إهنا، لصالة الدائمة حترير الفكر من العقاالت اجلسديةليس هدف ا. لنعمة املعمودية فينا
، ان اإلنسان بكليتـه ، روحه وجسده يف الشركة اإلهليةجتمع ، ملكوت اهللا، )أخروية(إىل حقيقة إسخاتولوجية ، احلياة األرضية
إن نسكية مكاريوس ُتدخل امللكوت السماوي يف العامل . إلهليللمجد ا، بكليته، وهو مدعوُخلق على صورة اهللا ، روحاً وجسداً

  .أشعه الدهر اآليت تتألق فيه، املنظور وجتعله سلفاً

إخوة يسطعون باملسيح ، أوالد للروح القدس، ذرية جديدة، أبناء آدم السماوياهنم ، إىل عصر آخراملسيحيون ينتمي 
فهـو يـرفعهم يف   ، والذين فيهم أخذ الرب شكالً، أيدهم بنعمتهم بنفسه الذين ولده. آدم الروحي واملضيء، مشاهبون ألبيهم

من يأكل جسـدي  " أمل يقل السيد . ألهنم يعيشون مع أبيهم، يعطيهم نفسهانه ، غذاء وطعام وشراب خاصمع ، راحة خاصه
هو إظهار مخرية النعمة ، كاريوسبالنسبة ملهدف احلياة املسيحية ، وال ميوت أبداً، )٥٦: ٦يو (" ويشرب دمي يثبت يفّ وأنا فيه 

نالحظ ببساطة عند مكاريوس أن روحانيـة الربيـة   .هتيء فيهم جميء امللكوتاليت ميتلكها املسيحيون منذ اآلن يف ذواهتم واليت 
يصـل   ،ُتجدده األسرار، فيه الكائن بكليته، بالتعابري التالية، اإلنسانوالصالة املستمرة موجودتان لديه ضمن نطاق مفهوم عن 

  .إىل النعمة

االسم األبرز من بني  إن. اهلدوئية األهم انتشارمنذ القرن السادس صار دير القديسة كاترينا يف جبل سيناء مبصر مركز 
" سلم الفـردوس "بسبب كتابه " الُسلمي"م، ومحل لقب  ٦٥٠ – ٥٨٠املعلمني السينائيني هو يوحنا الذي كان رئيساً للدير حنو 

ولن يكون من املستغرب أن جند لدى . ، الذي وضع له ثالثة وثالثون درجة هبا يصل الراهب إىل الفردوس"ماءالسلم إىل الس"أو 
الكتاب الكنسيني الالحقني كنيكوفورس املتوحد وغريغوريوس السينائي وغريغوريوس باالماس إحاالت عديدة إىل مؤلَف يوحنا 

أن مالذ الراهب األوحد هو أن يبحث عـن اهللا داخـل نفسـه    لعشرين وُيظهر قول الُسلمي يف الدرجة السابعة وا. الُسلمي
القلب يف الكتاب املقدس هو مركـز املعرفـة، والـذاكرة،    ( "القلب"وسيجده فيها ألن نعمة املعمودية يف الواقع موجودة يف 

حضـور   أن :ختيالً خارج عن نفسهوعلى هذا فعلى الراهب أن ال يتخيل ). واالنتباه، ومركز احلياة الروحية، ومركز االحتاد باهللا
حقيقة متتلئه ووجودية، ال تتعلـق  ) املعمودية، التثبيت، االفخارستيا(تعطيه احلياة األسرارية ) احلضور(الذي يسوع داخل كيانه، 

 هوت التألـه ارتباطاً شديداً باللرهبان الصحراء، ترتبط احلياة الروحية هلذا السبب . بالتخيل، هو ما يّدعي الراهب إىل أن يعيه
، )θεόςιςباليونانيـة  (" يتألـه "، أي "مؤهلاً"فاملسيحي يصبح . الذي جنده عند اآلباء اليونانيني، وال سيما االسكندريون منهم

  ). ٤: ١ بط ٢(بالطبيعة ) θεόςباليونانية (" إله"بالنعمة، يف حني املسيح هو 



٤ 

، ان إىل ساللة نساك املشـرق الكـبرية  ياللذين ينتم، القديَسْين غريغوريوس النصيصي ومكسيموس املعترفكما أن 
تكلما عن التأله وعاجلا يف الالهوت مسألة السـر املسـيحي يف   ، اللذين جنحا يف شرح املعطيات األساسية للروحانية املسيحية

  .التجسد واخلالص بيسوع املسيح

.." .هم وأنت يفّ ليكونوا مكملني إىل واحدأنا في. لقد أعطيتهم اجملد الذي أعطيتين حىت يكونوا واحدا كما حنن واحد"
عـن  ) Néotastamenentaireبالفرنسية (" العهدي جديدي"يفسر اآلباء اليونانيني هذا املذهب ). ٢٣و  ٢٢: ١٧يو (

م مبفهـو االحتاد القابل وحده أن خيلص البشرية من املوت واخلطيئة والذي يشكل جوهر العمل الذي أجنزه املسيح، االحتاد باهللا، 
املعطـاة بـالقوة يف   نعمة التألـه   إن. ككل الكتاب الروحيني، يرتبط غريغوريوس النصيصي مبسرية ذلك االحتاد نفسها". التأله"

احلياة يف اإللـه  (تقودنا إىل الرؤيا والوحدة ، سر االفخارستياُتقبل حبرية وتدرجيياً على مر احلياة كلها، باملداومة على  املعمودية
  .)ألقانيمالواحد املثلث ا

والرؤية اليت جرت له فيه مع اهللا، بأنه رسم ملن هـو غـري   وصف غريغوريوس النصيصي دخول موسى الغمام وقد 
تقدم موسى يف املعرفة بالالهوت أعلن أنه رأى اهللا يف الغمـام، أي أنـه يعـرف أن    فعندما . معروف الذي يتكشف لإلنسان

هبذا طرح غريغوريوس املسألة عقائدياً ملعرفة . ما ال تقدر سبل الفكر أن تطالهوااللوهة هي جوهرياً ما يستعلي على كل معرفه 
غري املعروف يعلن عن نفسه  إن. وتناقض) Paradoxeبالفرنسية (تعرب عن مفارقة " الظالم املضيء"أن صورة : بكل سعتهااهللا 

الذي وجل يف ذلك الظـالم  قال يوحنا اإلجنيلي لك وذلك ببقائه غري معروف، ال معرفته هذه ليست إال أعمق بالنسبة ملن يراه لذ
ليس فقط النـاس   أن معرفة اجلوهر اإلهلي يستحيل أن يبلغهاوقد ّعرف بذلك النفي ). ١٨: ١يو" (اهللا مل يره أحد قط"املضيء 
ومـع  . بتعاليهفإنه سيشعر بشكل ساحق أكثر  فعندما يتواجه اإلنسان مع اهللا فجأة يف صعوده الروحي. كل طبيعة فكريةولكن 
ومن أجل شرح هذا االتصال جعل غريغوريوس فرقاً جوهرياً بـني اجلـوهر اإلهلـي و    . ويتصل باإلنسان فاهللا هو حيذلك 

. أي الظهورات احلقيقية اليت جتعل الوصول إىل احلياة اإلهلية ممكناً، دون أن نرتع عن اهللا صفة ال إمكانية الوصول إليـه  " أفعاله"
ال ميكنه أن يكون من األشياء إال فعالً حراً منه، الذي يبقى عادم الوصول إليه يف جوهره، ونعمـة مـن اهللا   هلذا فحضور اهللا 

  .يف أساسهامتعالية 

إن . على أن رؤية اهللا يف الغمام تشكل اشـتراكاً وتأليهـاً  أيضاً يركز كغريغوريوس النصيصي ومكسيموس املعترف 
") قوى فاعلة " لترمجة احلرفية هي ا ένεργέωباليونانية (فعل على الطبيعة بشكل تام، إذا أمر يسمو التأله بالنسبة ملكسيموس 

القديسني يصريون إىل ما ال ميكـن للقـدرة    إن. مع بقائه غري معروف جوهرياًصادر حبرية من تعاليه، من اهللا الكلي القدرة 
أي مظهر مـن  يف الواقع . بة قابلة ألن تدرك ما يفوق الطبيعةألن الطبيعة ال متلك أية موهالطبيعية أن حتويه أبداً كُملك خاص، 

ملكاً خاصاً، االستعداد اإلهلية متتلك ،) χάριςباليونانية (فقط النعمة . ألن الطبيعة ال تقدر أن تفهم اهللا التأله ليس نتاج الطبيعة
، بذلك تسطع الطبيعة )، قياسه، الروحيةأي حبسب قامته) (Amalogiqueبالفرنسية (ألن متد اإلنسان بالتأله، بشكل قياسي 

  .بنور فائق الطبيعة وجتد نفسها حممولة فوق حدودها اخلاصة بفيض من اجملد

ال ميكننا يف الواقع أن نشارك يف جزء من اهللا ألن الكـائن  إن املشاركة يف اهللا هي، باملسيح يسوع، مشاركة كاملة، 
  .غري منقص ولكن ظاهر حبريةو اهللا، اإلهلي ه والفعلاإلهلي بسيط، إذا غري متجزئ، 

  



٥ 

وأيضاً ) نصوص خاصة ببولس الرسول(استعان مكسيموس بنصوص بوليسية احلالة التأليهية لإلنسان، من أجل وصف 
  :بالصورة الغريبة مللكصادق

: ٢غال.." (.لست أنا أحيا بل املسيح حييا يفّ"كان بولس املدهش ينفي وجوده اخلاص ومل يكن يعلم إذا كانت له حياة خاصة به 
 تنتصـر فيـه   ألن نعمة الروح، ...إنه ميلك متاماً أن يهجر كل ما لديه من طبيعةاإلنسان، صورة اهللا، يصري اهللا بالتأله، ). ٢٠

الواحد، ") الفعل("نشاط إذاً، اهللا وهؤالء املستحقون له ليس هلم يف األشياء كلها إال نفس ال. بوضوحوألن اهللا وحده يعمل فيه 
وملكصادق كان حيوي . ألنه بكليته يتصل هبؤالء الذين بكليتهم مستحقني لههذا الفعل املشترك هو فعل اهللا وحده أو باألحرى 

صار يف اآلن نفسه بدون بدء وبدون هناية، ألنه مل يكن حيمل يف نفسه أبـداً احليـاة   .. .يف نفسه كلمة اهللا الوحيد، حياً وفاعالً
حياة الكلمة اإلهلية فقط اليت أتت وأسكنت فيه احلياة األبدية الوقتية املتغرية، اليت هلا بداية وهناية واليت هتزها األهواء العديدة بل 

  .اليت ال حيدها املوت

 ) املسيحانية أي البحث يف شخص املسيح ورسـالته (مذهب مكسيموس يف التأله نفسه هذا مرتبط باخلريستولوجية 
يف واليت انتصرت يف النهاية يف اجملمع السادس املسكوين، يدافع عنها ) أي مكسيموس(اليت كان الراهب املعترف كسية األرثوذ

، )λόγοςباليونانيـة  (، ممتزجتان عملياً يف ألوهة الكلمة ان طبيعيت املسيح ال تشكالن مفاهيم جمردة. ٦٨١القسطنطينية، العام 
باليونانيـة  (يريدون، وهم بذلك يوالون القائلني بالطبيعة الواحدة ) μονοθέλησιςباليونانية (كما كان أتباع املشيئة الواحدة 

μονοφύσις(:  

رغـم أن االثنـتني    اخلاصة هبـا " اإلرادة"ومتلك وجوداً خاصاً، ُتظهر كل طبيعة ظهوراً واقعياً، بالنسبة ملكسيموس 
مفهوم اإلرادة مل يكن له عند  إن. يف كل شيءالبشرية ختضع لإلهلية وأن اإلرادة  )املسيح(كليتهما متحدتان يف شخص الكلمة 

، كمـرادف  أهنا تعين يف النهايـة : املعاصرة) Personnalisteبالفرنسية (مكسيموس املعىن الذي هلا يف الفلسفة الشخصانية 
إن تأكيـد  : يموس صفة وجوديةتعطي هذه املفردات بذلك لفكر مكس. جتلي الوجود احلقيقي) ένεργέωباليونانية " (للفعل"

على أن للمسيح طبيعة وليس إرادة بشرية يعترب خالياً من املعىن احلقيقي، ألن هذه الطبيعة بالنسبة هلـم مل  . أتباع املشيئة الواحدة
رادة أو اإل" الفعـل "أن بالنسبة ملكسيموس، على النقيض، . إذاً، أهنا ليست يف الواقع سوى جتريد. تكن لتتجلى بشكل وجودي

يف كـل  للفعل أو املشيئة اإلهلية  –حبرية  –خاضعة واخلالص يرتكز بالتحديد على كوهنا كانت توجد كلياً يف املسيح  البشرية
البشرية يرتبطـون   بإرادتهباملسيح، بارتباطهم  ونسكياً )األسرار املقدسة للكنيسة(املسيحيني كلهم باحتادهم أسرارياً  إن: شيء

الذين هم هللا مستحقون، ليس هلم يف األشياء كلـها  "يف النص أعاله، أن ، إذاً، عندما كان يقول مكسيموس. أيضاً بالعزم اإلهلي
يؤكد أهنم يف تأهلهم ُيخضعون فعلهم اخلاص لفعل  مع اهللا ال ينفي، فيهم، وجود الطبيعة البشرية لكنه" إال نفس الفعل الواحد
  .اهللا ويتلقونه يف أنفسهم

هو الوحيد الذي من بني نساك العصر الوسيط األرثوذكس كلهم الذي ) ١٠٢٢(+ ويت احلديث القديس مسعان الاله
  :رؤياه اخلاصةيكتب حتدث بفيض عن جتربته الشخصية والصحيحة، أنه 
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رأيـت إشـعاعات   .. .رأيت، كما كان يبـدوا يل، أنـواراً سـاطعة حتـيط يب    .. .أخرياً تنازلت كاشفاً يل السر الرهيب"
رأيتـك  . مث أُعطي يل بأمر من رمحتك أن أتأمل سراً آخراً أكثر رهبة أيضاً.. .من نفسي واخُتطفت يف نشوةفخرجت ...وجهك

أنت وحدك الذي يعلم، أنت وحدك الذي  –لكن لست أعلم أباجلسد أُخذت أم بدونه . تصعد إىل السماوات آخذاً إياي معك
  ..".خلقتين

ا يعيان انتماءمها ملدرسة روحية، مدرسة الكنيسة، وحىت عنـدما  ، كانأن يوحنا السلمي ومكسيموس املعترفوكما 
يف ومسعـان  . ال يريان يف هذه العناصر األصلية إال تعبرياً جديداً خاصاً هبذا التقليد نفسـه جيرؤان على قول ما مل يقله غريمها 

الشركة مع الـذي ال ميكـن   : اشةفهو يعرب عن جوهر التجربة املسيحية بصورة مع. احلقيقة ال يشكل شواذ عن هذه القاعدة
هـذا  . الذي ينتشل اخلليقة من اخلطيئة، ومينحها احلياة اإلهليـة  إدراكه ومعرفة من ال ُيعرف الصائرتني ممكنتني بتجسد الكلمة

  ".األفعال"بالتحديد، متاماً، ما سيشري إليه فيما بعد، القديس غريغوريوس باالماس مميزاً يف اهللا اجلوهر و

  :ميزة أساسية للتقليد النسكي األرثوذكسيشدد على ) ١٣٤٦(+ غوريوس السينائي والقديس غري

بالضرورة فقط لكـن ينتجهـا   ) طبيعة اإلنسان(اليت ال تصدر عن الطبيعة الواحدة أن يصون اإلنسان نفسه من الرؤى اخليالية 
  .لإلحتاد مع اهللارادية هو العدو األخطر إن التخيل بأشكاله كلها اإلرادية منها والإل: الشيطان يف أغلب األحيان أيضاً

جيعل اهللا نفسه منظوراً حقيقة ألن امللكوت اآليت يف الكنيسة إسـتباقي   )١٣٥٩(+ والقديس غريغوريوس باالماس 
: ويةإن القداسة املسيحية إذاً هي أساساً ذات طبيعة نب. متاماً كما أن املسيح ُيظهر نفسه سلفاً لصاحلي الشريعة القدمية. حقيقة

أعلـن  .. .العربون الذي حيصل كل املسيحيني عليه خالل معموديتهم وُيظهرون سر اخلالص ليس فقط بأقواهلم ولكن يف حياهتم
  .أن هذه النعمة املؤلِّهة غري خملوقة أبدية ومنبعثة من اهللا األبدييف حديثه عن ملكصادق، مكسيموس اإلهلي، 

املظهرة هللا تكون النعمة،  للكلمة من معىن يعرب عنها باالماس بتأكيد ال ينقطعبكل ما رؤية القديسني هللا احلقيقية ميزة 
ما مييز اهللا كما يف مصطلح اآلباء اليونانيني، يف املصطلح البالماسي، . كالنور الذي أنار التالميذ يف جبل ثابورغري خملوقة حبسبه، 

الكائنات هو الطبيعة املخلوقة، وعندما يعلي هؤالء من جمـاهلم  الوضع اخلاص ب إن. ميزة غري املخلوق هي أساسياًعن الكائنات 
شـيء  "مل يلجأ الالهوت الشرقي أبداً، يف احلقيقة، إىل فكـرة  . باالشتراك يف اهللا، فإهنم يسامهون يف حياة غري املخلوقاخلاص 

. هو احلياة اإلهلية غري املخلوقة، التألـه ما يبحث عنه املسيحي، ما مينحه إياه اهللا يف النعمة األسرارية، : "خملوق يفوق الطبيعة
إذا معرفة تفترض بالضرورة نوعاً من اخلارجية فيما بني الشخص العارف والشيء املعـروف   معرفة اهللابالنسبة لباالماس، ليست 

نت هناك من رؤيـا  إن اإلنسان ال ميلك يف احلقيقة أية قدرة ختوله أن يرى اهللا وإذا كا. فقط، بل هي وحدة يف النور غري املخلوق
  .اهللا نفسه، يف كل قوته، يتحد باإلنسان وجيعله مشاركاً يف املعرفة اليت ميتلكها منه هو أنفذلك 

ال خيتلف عن الفكرة الكتابية اليت مبوجبها حيصل املرء يف املسيح علـى  تأكيد باالماس على حقيقة التأله الكاملة رغم 
كما يقول بولس تراكه يف اهللا نفسه، ويف نعمته غري املخلوقة يصري املرء نفسه إهلاً، باش) ٦: ٣يو " (أن يكون روحاً"القدرة يف 
متييز كانـت عناصـره   إىل التمييز فيما بني اجلوهر اإلهلي وأفعاله، جلأ املعلم اهلدوئي . الحيا أبداً لكن املسيح حييا فيه: الرسول

  .املعترف موجودة مسبقاً لدى القديَسني غريغوريوس النصيصي ومكسيموس
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مل "يفوق اجلـوهر " الذي" ألن اهللا"رؤية اجلوهر اإلهلي " مل تكن تعين يف احلقيقة لباالماس"رؤية اهللا وجهاً لوجه " إن 
  .تكن ممكن مما مثلته، بأي حال من األحوال، مع أي تصور خملوق، وبشكل خاص مع التصور الفلسفي للجوهر

إذاً، ليس يكون هو الـذي  ). ١٤: ٣خر (" نا الذي يكونأ": بل" جلوهرأنا ا"إن اهللا عندما حتدث مع موسى مل يقل 
  .يصدر عن اجلوهر بل اجلوهر يصدر عن الذي يكون ألن الذي يكون هو الذي حيتضن يف نفسه الكائن بكليته

كـل كشـف، كـل    ولكنه بشكل أساسي أيضاً أمسى من كل خليقة، إله حي، إله الكتاب املقدس، إله املسيحيني، 
انه يبقى أعلى . اهللا نفسه ال يتماثل كلياً مع هذا الفعللكن . هو فعل إهلي: يقوم به إله حيهو إذا فعل حر ، كل تأله مشاركة

أن إدراك اجلوهر اإلهلي يعين يف احلقيقة أن اهللا هو من ميتلك اخلليقة وميدها حبياته هو واحلال : منه يف الوقت الذي يظهر بكليته
  .اهللا امتالك

باليونانيـة  "والـنفس  " πνευμαباليونانية "ماس من جديد املعىن الالزم لكلمات العهد اجلديد كالروح اكتشف باال
ψυχή" باليونانية "، واجلسدσωμα " باليونانية "واجلسمσαρκικός "  اليت ال تقابل الروحي باملادة لكن ما يفوق الطبيعـة

اجلسد، واهللا، عندما مينح نعمته، خيلص اإلنسان بكليتـه   اختالفاهللا بقدر إن النفس البشرية ختتلف جزرياً عن . بالعامل املخلوق
  .جسداً وروحاً

حياة شخصية بكليته، هو يعلم أن نعمة املعمودية واالفخارستيا . إن ما يبحث عنه املسيحي هو احلياة اجلديدة يف املسيح
كل خالصنا "مؤكداً أن عن املعمودية واالفخارستيا،  اسيؤكد باالمهبذا . انه يبحث عنها كذلك داخل نفسه: منحته هذه احلياة

  ."اإلنسان يتلخص فيها –يكمن يف هذين السرين ألن تدبري اإلله 

املرتكز علـى املسـيح واألسـراري    " التأله"لقد شكل الالهوت البالماسي تكامالً عقائدياً، من جهة ثبت أساس 
  .فظ ميزة اإلمتناعية الكاملة للجوهر اإلهليحصراً ومن جهة أخرى، حي) األسرار املقدسة للكنيسة(

يف هـذه  . األساس لالهوت التألـه بشكل خاص، املعمودية واالفخارستيا األسرار املقدسة،  بالماس رأى يفكما أن 
علـى مسـتوى   " احلياة يف يسوع املسيح"فبدالً من أن حيدد كتابه . تلميذه كذلك) ١٣٧١(+  نقوال كباسيالسالنقطة حتديداً، 

. املعمودية التثبيت االفخارستيا: الثالثة كتفسري مفصل ألسرار العضوية يف الكنيسة يتعامل مع موضوعهالنفسي فإنه " قتداءاال"
بالعبادة .يصف كباسيالس االفخارستيابعد أن حتدث عن سر املسحة أي التثبيت، يف الطقس األرثوذكسي، االندماج العمادي، 

  ."يف الروح واحلق"احلقة 

تشـكل السـبل إىل اهللا ألن    الـيت هي الكنيسة واألسرار : منظور كنسي، حبسب كباسيالس، يندمج إذا يف فالتأله
  .جسد املسيحبطريقة واقعية متاماً، الكنيسة، 

املتروبوليـت فيالريـت   ختاماً، نذكر عظة ميالدية لواحد من أكرب الالهوتيني األرثوذكس يف القرن التاسع عشر هو 
  :بعبارات على دوام هذا الالهوت يف الكنيسة الشرق األرثوذكسية الذي يشهداملوسكويف 

هلذا ) ٣: ١بط ٢(والتقوى من عطايا قدرته اإلهلية . ُوهب لنا كل ما هو للحياة. منذ أن صارت االلوهة إىل البشرية"
هذا هو السر اجمليد واجملـد  .. .هليوظلماتنا سينريها النور اإل. وكذبنا ستمحوه احلقيقة اإلهلية. ستمتلئ عاهاتنا من القوة اإلهلية

اجملـد هللا يف أعلـى   : خدام النور السماويني قد رأوا قبلنا فجر ذلك اجملد ولساعتهم أنبأونا به وصـرخوا  إن. هلذا اليومالسري 
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  ."لسماواتلريتفع جمدنا أيضاً، لريتفع بدوره حنو قاطين ا: اآلن ليس فجراً أبداً بل هو اليوم الكبري هلذا اجملد. السماوات

 St. Grégoire Palamas et laيوحنا مايندورف، القديس غريغوريوس باالماس والتصـوف األرثوذكسـي،   : املرجع
Mystique Orthodoxe يوحنا الالطي، منشورات مطرانية طرابلس والكـورة وتوابعهمـا للـروم    . ، ترمجة الشماس د

  .٢٠٠١األرثوذكس، لبنان، طبعة أوىل، 

أبانا الذي يف "ونناديه ) البشر(كيف يكون اآلب، أباً لنا : )يف هذا املوضوع(ه ويطرح نفسه بقوة والسؤال الذي أطرح
إن مل نكن أبناء له، أي أبناء لآلب بالتبين بابنه املسيح يسوع الذي هو واآلب والروح القدس واحد يف الطبيعـة ويف  ". السموات
ون، أو مؤلَّهون، بالنعمة بالروح القدس الذي هو واآلب واالبن واحـد يف  إن مل نكن متألِّه. كيف نكون متبنون لآلب. اجلوهر؟

إن مل نكـن مقدَّسـون، أو   . كيف نكون متبنون لآلب بيسوع املسيح، ومؤلَّهون بالنعمة بالروح القـدس  .الطبيعة ويف اجلوهر؟
سني الذي هو واالبن والـروح القـدس   القدي) άγιος(بالقوى اإلهلية غري املخلوقة باآلب قدوس ) αγιασμός(متقدِّسون، 

  واحد يف الطبيعة ويف اجلوهر؟
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  مطران طنطا وتوابعها للروم األرثوذكس  

  والوكيل البطريركي لشؤون الطائفة العربية مبصر  
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