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  اإلهداء
  

عـامل  إىل  ورحلوا عنا ،مونا اإلميان األرثوذكسيالكلية اإلكلرييكية الذين سلَّ وأساتذةإىل آباء   
  :موكب الظافرينإىل  النور وانضموا

  .سأستاذ اللغة اليونانية والطقو –األستاذ يسى عبد املسيح   
  .أستاذ تفسري الكتاب املقدس –األستاذ بقطر شحاتة   
  .أستاذ التاريخ الكنسي –نيافة األنبا ديوسقوروس أسقف املنوفية   
  .أستاذ الالهوت الرعائي –نيافة األنبا صموئيل أسقف اخلدمات العامة   
والكنيسة والوطن لقد كنتم حبق آباء ومعلمني ومثاالً للصدق واألمانة والبذل ورجاالً أوفياء هللا   

  ...وعلى دربكم نسري .. 
  

  جورج حبيب بباوي                
  

  
  

  م١٩٨٢مايو  ١٥يف  رصد
  ش١٦٦٨بشنس  ٧

  اإلكلرييكية أسرة القديس كريلس عمود الدين
  تذكار نياحة القديس أثناسيوس الرسويل
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  مقدمة
  

عقيدة املسـيحية  لل مع شرحٍ ،كتاب عن تاريخ الالهوت املسيحيإىل  حنتاج اليوم أكثر من قبل  
ودراسة من هذا النوع تشبه جتديـد ذاكـرة   . األرثوذكسية يف شكلها التارخيي والروحي عرب العصور

  .ويكتشف بذلك حاضره ومستقبله ،هضياإلنسان لكي يستعيد ما
هذه الدراسة ألقيت يف شكل حماضرات على طلبة وطالبات الكلية اإلكلرييكية بالقاهرة وطنطا،   

 أسـاس وعلـى   ،لوضع األساس الالهويت والتارخيي للعقيدة املسيحية األرثوذكسيةفجاءت كمحاولة 
حـىت العصـر    السـكندري  أكليمنضسآبائي، ويف إطار التراث األرثوذكسي املصري الذي ميتد من 

هذا الشرح املتراكم، . احلديث، فقد ساهم كل جيل يف شرح العقيدة األرثوذكسية وقدم أفضل ما لديه
. عرضه وهضمه، حىت ميكن أن نسهم حنن بدورنا يف تقدمي أفضل ما لديناإىل  ة شديدةأصبحنا يف حاج

 ،املصادر املعترف هبا عاملياً وأرثوذكسـياً  أدقوحسب  ،ولذلك السبب نعرض الشروح املتوفرة عندنا
نا شرت يف طبعات علمية خمتلفة صدرت يف باريس ولوفان وفييوهي كتابات آباء الكنيسة اجلامعة اليت ُن

وضعت  ،بنشر التراث الشرقي اهتمتوأُكسفورد وكامربيدج وغريها من كربى اجلامعات الغربية اليت 
له جداول ومقدمات وتواريخ وضبطت نصوصه حسب أفضل املخطوطات املتوافرة واملعروفة الـيت ال  

نصوص  أن يعبث فيها باحلذف أو اإلضافة أو اختراع -حيرص على مستقبله العلمي  -جيرؤ أي باحث 
فكل شيء اآلن معروف وحمصور وحتت أعني الباحثني الذين يتقنون أكثر من لغة قدمية ... ال وجود هلا 

ويكلف أي إنسـان مسعتـه    ،ألن مثن العبث والتزوير باهظ جداً ؛وال ميلكون فرصة العبث أو التزوير
  .اولة إذن حمكوم عليها بالفشلالعلمية، كما أن هناك أيضاً النقد واملراجعة من األساتذة والعلماء، فاحمل

التعريـف باألصـول   إىل  ألهنا دراسة هتدف ؛وضعنا هذه الدراسة يف مستوى القارئ العادي  
ولذلك مل نتوغل يف التفاصيل التارخيية كثرياً، كمـا مل نعـرض   . وأقسام الالهوت يف الشرق والغرب

لم نستعن مبـا  ف ،هو منشور ومعروفبإسهاب واستطراد الكثري من نصوص آباء الكنيسة واكتفينا مبا 
  .يف أضيق نطاق ليس معروفاً إالَّ

هنتم هبدف الباحث، كما تعودنا على  نقرأ مقدمات الكتب وتعودنا أالَّ دنا يف مصر أالَّلقد تعوَّ  
وعنـدي أن  . إطالق اإلشاعات واألقاويل وهو ما مل يتمكن أي كاتب يف عصرنا من أن يفلت منـه 

واملثابرة على تقدميها هو أفضل رد على الذين ميلكون اللسان وال ميلكون البحـث  احلرص على احلقيقة 
  .والقلم وهؤالء ليس هلم مكان يف احلياة وسوف ينساهم التاريخ متاماً
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ليعِط إهلنا الصاحل كل خري وبركة لصاحب النيافة األنبا يوأنس أسقف الغربية ومـدير الكليـة     
وإيبارشيته للكلية اإلكلرييكية ليس كضيف وافد من القاهرة، وإمنا يف  اإلكلرييكية بطنطا الذي فتح قلبه

مكاهنا الطبيعي حيث االحترام واحملبة والتقدير الذي رأيناه فيه هو أوالً وانعكس على الطلبة والطالبات 
  .فأحاطونا مبحبتهم وأعطونا أعز مرتلة ليس يف قلوهبم فقط، بل يف بيوهتم أيضاً

هم كتبنا هذه السطور كدين يف أعناقنا وكتعبري عن حمبتنا وتقديرنا ملا رأيناه وإىل هؤالء قبل غري  
  .وملسناه فيهم

  جورج حبيب بباوي                
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  القسم األول

  
 
ُ
  تعريف

َّ
  الهوتال
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  الفصل األول
  

  نظرة معاصرة إىل
  "املسيحية بني ديانات العامل"

  

  ما هي العقيدة؟
فهي عالقة بني  ،"العقيدة املسيحية جمموعة عالقات"أنَّ و لعل أفضل تعريف للعقيدة املسيحية ه  

 ،هي عالقة حياة بني أشخاص أحيـاء . وبني اإلنسان وغريه من البشر وسائر املخلوقات ،اهللا واإلنسان
  .تأمالً يف أفكار أو نشاطاً ذهنياً توليس

 ،ية يف هذا اإلطارفإننا نستطيع أن نفهم العقيدة املسيح ،وإذا كانت املسيحية جمموعة عالقات  
بل نكتشف دورها يف احلياة الروحية ال سيما دورها يف عالقة اهللا باإلنسان ودورها يف عالقة اإلنسـان  

  .باهللا وعالقة اإلنسان بغريه
ذا كانت العقيدة جمموعة عالقات، فهذا يشرح لنا بكل وضوح اجلانب العملي يف العقيـدة،  إ  

قيدة ليست جمرد آراء أو نظريات، بل هي عالقة، والعالقة ممارسة، وهذا اجلانب العملي يؤكد لنا أن الع
  .تكون بني طرفني، الطرف األول هو اهللا والطرف الثاين هو اإلنسان ما واملمارسة عادةً

  :أساس العقيدة
  :تعتمد العقيدة املسيحية على أساسني مها  

  .إعالن اهللا عن نفسه -١
وهي عالقة بني األصل والصورة، فاهللا هو األصل واإلنسان  ،وجود عالقة كيانية بني اإلنسان واهللا -٢

  .هو الصورة
فقد أعلن اهللا عن نفسه يف إطار إمكانيات اإلنسان الـيت  . ويف احلقيقة أن األساسني مها واحد  

 أودعها اهللا فيه عندما خلقه على صورته، ولذلك جييء هذا اإلعالن لكي يرفع اإلنسان ويقوده مباشرة
  .ع اهللاشركة مإىل 
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  إعالن اهللا عن نفسه
أساس العقيدة الدينية يف كل الديانات، ذلك أن الـديانات   -أصالً  -هو إعالن اهللا عن نفسه   

، قد يكون هذا الكشـف أو  "اإلله يكشف عن ذاته" أنمهما اختلفت تتفق على حقيقة مؤكدة وهي 
ولكن الدين أي ديـن يف  ... أو قد يأخذ أشكاالً أخرى  ،اإلعالن يف صورة وحي أو صورة ظهورات

  .جوهره هو عالقة مع اإلله الذي يعلن عن ذاته
ويرفض متاماً الكالم عن ظهـورات أو   ،ما بالكالم عن فرائض اهللا وأحكامه وقد يكتفي ديٌن  

إعالنات إهلية، فبعض األديان ترفض الكالم عن ذات اهللا، وغالباً ما يدور البحث فيها عـن الشـريعة   
  .ائض إهلية معلنة يف كتاب ُيكلَّف اإلنسان هبافيكون الدين فر

وهي أن املوقف املسـيحي   ،ولذلك علينا وحنن ندرس ديانات العامل أن نتأكد من حقيقة هامة  
اهللا يكشـف   أنوهي عالقة قائمة على أسـاس   ،الواضح يف جمال العقيدة هو العالقة بني اهللا واإلنسان

  .ذاته، ومن خالل عالقة شخصية
 ،وهـي احملبـة والصـالح    ،هللا عن ذاته يعتمد بدوره على خصائص يف الذات اإلهليةوإعالن ا  

وكالمها جيعل اهللا دائماً ُمعلناً عن ذاته لإلنسان مقترباً من احلياة املخلوقة اليت خلقها هو لكي حيقـق اهللا  
  .الغاية من خلقها

 ،جود ال لكي يعبـد اهللا اإلعالن عن ذات اهللا هو سبب وجود اإلنسان يف الدنيا، فاإلنسان مو  
مل "ر القداس القبطي عن هذه احلقيقة يف عبارة الهوتية قوية ويعبِّ. وإمنا لكي يعرف اهللا وبعد ذلك يعبده

ربوبية اخلالق هي حاجة إىل  وحاجة اإلنسان ."ربوبيتكإىل  بل أنا احملتاج ،عبودييتإىل  تكن أنت احملتاج
على أن يتعرف على اهللا لكي يتمكن من أن يشـترك يف احليـاة   أصلية يف اإلنسان جتعل اإلنسان قادراً 

معرفتنا باهللا هي أساس صلواتنا وأساس كـل   ،إذن. اإلهلية بالقدر الذي يساعده عليه كيانه كمخلوق
مث نتذوقه على النحو الذي أخربنا به الرسـول   ،حنبه ،نعرفه. أسرار الكنيسة مثل املعمودية واإلفخارستيا

  ).١٩ :٤يوحنا ١" (ألنه هو أحبنا أوالً حنن حنبه"يوحنا 
. االثـنني خملوق، ولكن ال يوجد تناقض مطلق مينع العالقة بني  وحقاً إن اإلنسان حييا يف جمالٍ  

فهذا اإلعالن ال يلغي الفوارق  ،وعندما يعلن عن ذاته ،فاهللا حيفظ الفواصل اليت تفصل بينه وبني اإلنسان
  .علها األساس الوحيد الذي تقوم عليه العالقةبني اخلالق واملخلوق، ولكنه ال جي

ولو جعل اهللا الفوارق اليت تفصل بينه وبني اإلنسان األساس الوحيد للعالقة اليت يريـدها مـع     
ولذلك نرى يف الكتـاب املقـدس   . اإلنسان ألصبح هذا إعالناً عن الفوارق وليس إعالناً عن ذات اهللا

ويكتفـي   ،)خملـوق = حلم ودم (شر وأنه ليس َب ،ثل اإلنسانوهي أن اهللا ليس م ،حقيقة هامة مؤكدة
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وإمنـا   ،ث اإلنسان عن الفوارق اليت تفصل بينه وبني اهللاألنه ال حيدِّ ؛الكتاب املقدس هبذه احلقيقة اهلامة
هـو أن  و ،واحـد  عن الفرق اجلوهري، وال جيعل هذا الفرق اجلوهري األساس الوحيد للعالقة لسببٍ

ولكن من خالل الشـركة ال مـن خـالل     ،يف املستقبل حقيقة هذه الفوارق اإلنسان سوف يكتشف
  .اخلوف أو االبتعاد عنه

زها عن ديانات العامل وهو يعتمد بشكل أساسي على أن اإلنسـان  تعليم املسيحية الواضح مييِّ  
ه احلقيقـة  ر القداس القبطي عن هذويعبِّ. حبكم تكوينه على استيعاب اإلعالنات اإلهلية وإدراكها قادٌر
، وعلم معرفة اهللا أو الالهوت هو اختبار يتذوق فيه اإلنسان كيف تدخل "علم معرفتك أعطيتين": بقوله

وتؤهله لكي يتذوق الشـركة مـع اهللا    ،ر من تكوين اإلنسان الداخليمعرفة اهللا يف حياة اإلنسان وتغيِّ
 ِمـنْ  َعْينَِها، الصُّوَرِة ِتلَْكإىل  َنَتَغيَُّر ِمْرآٍة، ِفي كََما وٍف،َمكُْش بَِوْجٍه الرَّبِّ َمْجَد َناِظرِيَن َجِميعاً َوَنْحُن"

  ).١٨: ٣كورنثوس ٢" (الرُّوحِ الرَّبِّ ِمَن كََما َمْجٍد،إىل  َمْجٍد
لكي يتمكن اإلنسان من أن يـنعم  ) ٢٧ - ٢٦: ١تكوين (اهللا اإلنسان على صورته لقد خلق   

م برؤية اهللا قائم بشكل أساسي على اقتراب اهللا من اإلنسان، فـاهللا  برؤية اهللا ومعرفته، ولكن هذا التنع
ألن شقاء وتعب رحلة  ؛ف وتعبهاولذلك ال تعرف املسيحية شقاء وشك رحلة التصوُّ ،هو الذي يسعى

  .ف يتعارض بشكل جذري مع اإلميان بالنعمةالتصوُّ

  اإلنسان صورة اهللا ومثاله
وهي أن صورة اهللا ومثالـه   ،ا نكتفي بتأكيد حقيقة هامةوحنن لن نناقش هذه العقيدة هنا، وإمن  

 ،أن اإلنسان ال حيمل كل مالمـح األصـل  على  تعين اقتراب اهللا من جمال اإلنسان وفكره، ونؤكد هنا
ألن األزلية والقدرة على كل شيء مها فوق طاقة الطبيعة اإلنسانية واحتماهلا، وميكننا أن  ؛فهذا مستحيل

فال ميلك اإلنسان . واحملبة، فاحملبة اإلهلية أمر يفوق كل إمكانيات الطبيعة اإلنسانيةنضيف أيضاً احلكمة 
. أن حيب كل اخلالئق ويرعاها ويعطيها بشكل دائم، فهذه حمبة مطلقة ال ميكن أن ميارسـها اإلنسـان  

للمشاهبة ولذلك نؤكد دائماً أن اإلنسان هو صورة اهللا بشكل نسيب أو بشكل خملوق ال جمال فيه باملرة 
وعقيدة  ،وهي الشركة يف الطبيعة اإلهلية ،وهذا يطرح علينا قضية هامة سوف ندرسها يف وقتها. الكاملة

  ).٤ :١بطرس  ٢(التبين يف الالهوت املسيحي 
 ،الشركة مـع اهللا إىل  وعندما حيمل اإلنسان بعض مالمح اهللا، تظل هذه املالمح قنطرة العبور  

  .وغايته وبدوهنا يفقد اإلعالن معناه
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  اإلعالن والصورة
 :وحسب تعبري أغسطينوس املشهور ،وهي دنيا خلقها اإلنسان لنفسه ،اهللا يدخل دنيا اإلنسان  

فنحن خلقنا اللغة بكل ما فيها مـن مجـال    ،"ولكننا بدورنا خنلقه مسكناً لنا ،لقد خلق اهللا الكون لنا"
  .ارة اإلنسانيةوخلقنا ألنفسنا الكثري مما نراه يف تاريخ احلض ،ومشاكل
بل هو يتنازل لكي يأخذ حروف اإلنسـان   ،اهللا ليس بعيداً عن دنيا اإلنسان اليت خلقها لنفسه  

وأن  ،وكلماته ويصنع منها الوحي، وهذا ما سبق وذكرناه يف البداية عندما حددنا أن العقيدة عالقـة 
  .واملمارسة تقوم على ما ميكن أن يتحقق بني اثنني ،العالقة ممارسة

وما ينطق  ،"أعطيتين موهبة النطق"أي قادراً على التعبري والنطق  ،خيلق اهللا اإلنسان على صورته  
  ...جمال يدخله اهللا ليأخذ منه ما يناسب اإلعالن وما خيلق الرؤيا إىل  به اإلنسان يتحول

الً والصورة اإلهلية يف اإلنسان هي وحدها اليت جتعل الكالم عن اهللا أو الالهوت أمـراً حـال    
تأكيد الفـوارق  إىل  فالكالم عن اهللا حرام لو كان َخلْق اإلنسان يهدف). باملعىن الدارج لكلمة حالل(

اإلهلية واإلبقاء على اهلوة اليت تفصل بني اخلالق واملخلوق، ولكن ظاهرة الوحي يف حد ذاهتا هي دليـل  
  .اإلنسان ويطلبهإىل  باهر على أن اهللا يسعى

  ات العاملديانإىل  نظرة موضوعية
لومـات الـيت   عية عن ديانات العامل كان يف املعلعل أول حماولة جادة لوضع دراسات موضو  

 Encyclopedia of"شرت حتت اسم موسـوعة العقائـد واألخـالق    ُن ،مجعتها طائفة من العلماء

Religion and Ethics"  وهذه . ١٩٥٥يف عام مث أُعيد طبعها  ،١٩٠٨بتداًء من عام االيت صدرت
منتصف القرن العشرين، وقبل ذلك كانت كل دراسات األديان املقارنة ال تعدو كوهنا إىل  تُّحملاولة َتُما

  .مسودات أو حماوالت للدراسة
مث افتتاح أقسام لدراسات األديـان   ،كلما أمكن ذلك –جبمع املعلومات الدقيقة  االهتمامومع   

بحث عن مقياس موضوعي أو عدة مقاييس تسـاعد  املقارنة، بدا من الواضح أن اخلطوة احلامسة هي ال
  .اإلنسان على أن يدخل جمال املقارنات

كانت الطريقة القدمية اليت سادت قبل القرن العشرين أن يهاجم كل إنسان عقيـدة اآلخـر     
أخطـاء   اكتشـاف كانت املقارنة تعين . وديانته انطالقاً مما جيده يف ديانته وما يراه متعارضاً مع ديانته

بل من خالل جترمي عقائد اآلخرين جملرد أهنا ختتلف عن عقائد  ،ال من خالل دراسة موضوعية ،خريناآل
  .ديانتهم
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الباب املسدود، أي انعدام الصـلة  إىل  ت دائماًوقد أدَّ ،كانت هذه هي طريقة القرون الغابرة  
ال جيب أن يقوم  هناك عناصر مشتركة، وأن البحث أنولكن جاء وقت اكتشف فيه اإلنسان . واحلوار

على طريقة التجرمي، ذلك أن أحد قواعد أدب احلوار هو البحث عن األمور اإلجيابية واحترام عقائـد  
  .اآلخرين مهما كانت

وكان من املفيد لكي تستمر الدراسة أن جيري البحث عن مقياس موضوعي، ذلك أن حماولـة    
  .البحث جعلت مواصلة الدراسة أمر حتمي

هو املقياس الصحيح للكالم  ،اهللا كشخصأن اعتبار إىل  االجتاهالعشرين كان  ومع بداية القرن  
عـدم  إىل  ىأدَّ "Personalism"م الدراسات اخلاصة للشخصـانية  غري أن تقدُّ ،عن صحة أية ديانة

بل ال زال حىت هذه اللحظـة   ،، ذلك أن جمال الدراسات اخلاصة بالشخصانية هو بدوره متفرعاالتفاق
  .)١(ثقيد األحبا
جماالت األحباث وساهم يف  اتساعإىل  ى بدورهونستطيع أن نقرر أن عدم وجود مقياس قد أدَّ  

  .خلق احترام كامل لعقائد الديانات

  موضوعي يف علم الديانات املقارنة؟ما معىن غياب مقياس 
وأن  ،ومن خالل مصـادرها  ،أول ما نراه بكل وضوح أنه علينا أن نأخذ كل ديانة كما هي  

  .كم عليها من مصادرها ال باستعمال مقاييس ديانة أخرىحن
ففي هذه األهداف توجـد   ،كل ديانة إليهاواألهم من كل هذا أن نرى األهداف اليت تسعى   

ن كل ديانة تقدم ، وإالديانات مشاريع نَّإولذلك السبب ميكننا أن نقول هنا . اإلمكانية لعقد املقارنات
  .نسانمشروعاً قائماً على اهللا واإل

بـاهللا   واهتمامهالبحث يف هذا اإلطار أمكننا أن نتكلم عن املشروع املسيحي  اجتاهوإذا حددنا   
  .وباإلنسان
وأن اإلنسان هو الصورة، وأن اإلنسان حيمـل   ،مشروع املسيحية قائم على أن اهللا هو األصل  

تمد أول كل شيء على أرض ولذلك يرتفع املشروع املسيحي بناًء شاخماً يع ،مالمح من اهللا كما ذكرنا
وهي تنازل اهللا وجتسده لكي يقيم  ،ثابتة وهي الطبيعة اإلنسانية كما خلقها اهللا، ويعتمد على خطة بناء

اإلنسان من سقطته ويعيد بناء حياته من جديد، هذه املرة ليس على أساس الطبيعة اإلنسانية كما خلقها 
  .سها االبن الكلمةالطبيعة اإلنسانية كما قدَّ على أساس اهللا، بل

                                                 
القاهرة ( –وعشرين مفكراً من علماء النفس والفلسفة وهو يضم دراسة لواحد " نظريات الشخصية"ميكن مراجعة الكتاب املمتاز  )١(

  .أمر مستحيل حالياً" اإلله كشخص"ونظرة ممعنة إىل هذا الكتاب تؤكد أن االتفاق على معىن كلمة ) ١٩٧٨
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الـذي جيـب أن    االجتاهوكلما وقفنا عند هذه الفكرة البسيطة استطعنا أن نرى بكل وضوح   
  .نسلكه يف كتاباتنا ويف شرحنا للعقيدة املسيحية

الروحية اليت جيب أن  االجتاهاتن ندرك أل -بشكل خاص  -لنا الديانة املسيحية مشروع يؤهِّ  
  :لنبتعد عنها وعلى سبيل املثا

تؤكد وجود تناقض مطلق ال ميكن هللا أو اإلنسان عبوره، أي استحالة العالقـة،   اجتاهات -١
  .األبدإىل  من الطني يسكنه اإلنسان وهذا كوٌخ
تؤكد أن إدراك اهللا هو عمل إنساين حبت، وهذا مشروع صغري حمدود، جيعـل   اجتاهات -٢

  .حمصلة سعي اإلنسان هو طاقات اإلنسان وحدها
تؤكد أن جوهر العالقة هو األحكام والفرائض اليت تؤهـل اإلنسـان للسـلوك     اتاجتاه -٣

  .وهذا اكتفاء باجلانب األخالقي وإمهال لكيان اإلنسان الروحي ،الفاضل يف هذه الدنيا
تصور عالقة اإلنسان باهللا على أهنا عبودية حمضة وبال جمـال للتطـور خـارج     اجتاهات -٤
  .العبودية

مصري اإلنسان النهائي هو الذوبان يف اهللا، وهذا يصور اهللا مثـل قـوة    تؤكد أن اجتاهات -٥
  .كربى تلتهم كل الكائنات وتقضي عليها

، تقوم على تصور عالقة اإلنسان باهللا على النحو الذي أشـرنا إليـه، وهـي    االجتاهاتهذه   
  .مشروعات حمدودة ال تفتح أي آفاق روحية لتطور عالقة اإلنسان باهللا

  سيحياملشروع امل
إذا كانت العقيدة عالقة، فمن الواضح أن أقوى عالقة تقوم بني اثنني هـي أن حيمـل أحـد      

وهكذا منذ البدء محل اإلنسان بعض مالمـح اهللا كصـورة هللا،   . الطرفني بعض صفات الطرف اآلخر
شخص واحد،  وإنساناً يف إهلاًد االبن، إذ صار االبن ولكنه نال بعد ذلك أعظم منحة من اهللا عندما جتسَّ

فصار بذلك املقياس الكامل لإللوهة لدى اإلنسان، والصورة الكاملة لإلنسانية لدى اهللا، أي الصـورة  
  .ر لإلنسان عن حقيقة اإلنسانيةالكاملة اليت تعبِّ

الذي يصل فيه املشـروع   ناهلدف األساسي للتديُّ وما إحتاد الالهوت بالناسوت يف املسيح إالَّ  
بـدون  "حد اإلنسان باهللا على مثال إحتاد الالهوت بالناسوت يف املسيح وهو أن يتَّ ،قمتهإىل  املسيحي

  .، إذ يظل اإلنسان كما هو، واهللا كما هو"اختالط وال امتزاج وال تغيري
ن لدى وهكذا نرى بكل وضوح أن اإلنسان يف العصر احلديث ال زال يف بداية الوعي مبا تكوَّ  
على مقياس موضوعي  االتفاقعدم اكتشاف مقياس موضوعي أو عدم وأن  ،وعقائد اجتاهاتغريه من 
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إىل  العبارة اليت سادت يف العصر الوسيط يف أوربا وعادتإىل  قاس به صحة العقائد والديانات يقودناُت

أحيانـاً   - فاإلله ."ن أنتأخربين عن إهلك الذي تعبده، أخربك َم" :الظهور مرة ثانية يف العصر احلديث
هذه الصورة أساسية لفهم التطـرف  . تكوَّن يف عقل الناس وطموحهم الروحي وخماوفهم اصورة مل -

  .وهي ليست صورة لإلله احلقيقي... الديين واالستغراق يف الكسل وعدم العمل 
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  الفصل الثاين
  

  ؟ما هو اإلميان

  

  متهيد
ـ    غول بـاهللا  اهللا هو أكرب موضوع يف الالهوت املسيحي، واليوم مثل األمس، فإن اإلنسان مش

حىت يف بالد الرأمسالية أو الشيوعية أو دول العامل الثالث اليت مل تستقر أنظمتها السياسـية وفلسـفتها   
  .أو حماولة التغلب عليه بالفكر والنظريات السياسية ،القومية، ويف أعماق اإلحلاد يقبع الشعور بغياب اهللا

رافات اليت تستتر وراء اإلميان أو العقيدة ويف أعماق اإلنسان يقبع فساد التصور واألخطاء واالحن  
باهللا، ولذلك  اإلميانأو أفكار عن حقوق فئة من الناس بدعوى أهنم ال يشاركون  ،مثل الكسل والتراخي

فإن طريق دراستنا شاق، فعلى اليمني الشكوك، وعلى اليسار التهور وفساد الذوق الديين والصنمية اليت 
، ولذلك سوف ندرس صور اإلميان ومعناها كما عرفهـا اإلنسـان،   "ه احليلإلل"أقامها اإلنسان بديالً 
إن استسالم اإلنسان لصورة دون أخرى هو يف الواقع ما حنتاج لدراسته أكثـر  . وكما استسلم هلا اآلن

وقد يعشق اإلنسان صورة عن قوة اهللا أو عن غضبه ويصبح من الضروري يف مثل هذه احلالة  ،من غريه
ألن هذه الصورة كـثرياً مـا    ؛ننيبل صورة هذه القوة عند املتديِّ ،ىن القوة اإلهلية فقطال أن ندرس مع

تكشف عن أمراض نفسية أو ُعقَد معينة تظهر يف احلياة الروحية لإلنسان، فهي وحدها املكان والبيئـة  
  .الصاحلة اليت تظهر فيها االحنرافات حيث ال خوف من القيود

موا عرب العصور الكثري من فقد سبقنا فيها آباء الكنيسة وقدَّ ،اماًوليست هذه الدراسة جديدة مت  
  .على الكسل وانعدام التخصص الآللئ اليت ال زال التراب يعلوها يف دهاليز املكتبات، شهادةً

سقوط اخلدام من "عنوان مثري حتت تب عندنا يف مصر يف هناية القرن الثالث عشر ففي ميمر كُ  
 ،فاعلم أن اخلوف دخل اجلماعـة  ،ومىت كثر الكالم عن العقاب والدينونة": يمريقول واضع امل" الكهنة

فأصبح خياف منه كما خياف املـرض   ،ألن اإلنسان َعِدَم معرفته ؛لإلنسان فرحٍ د مصدُروأن اهللا مل يُع
 ث عن اهللا ال يعرف عنـه الرمحـة  مىت حتدَّ ،فإن الكاهن الساقط الذي بال معرفة) ولذلك. (..واملوت 

، وأسقط االسم احملبوب من اهللا نفسـه  "الديان"من استخدام اسم  َرثَواحملبة بل الغضب، فإذا وصفه، أكَ
بل يرى الدينونة مقبلة، وقد  ،وإذا قرأ اإلجنيل ال يرى أسرار امللكوت ألن عينه مريضة. ." .اآلب"وهو 
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اه سوى الدينونة، وما سـيحل مـن   ن معنعُت خادماً قرأ إجنيل معلمنا يوحنا احلبيب، ومل ُيظهِر ِمِمَس

وخملصنا يسـوع   وإهلناعقاب بالذين رذلوا ابن اهللا، وملا سألته عن الباركليت وتعزية اآلب لنا يف ربنا 
ـ ، وقال إبغضب بعد ذلك إيلَّونظر  َتَماملسيح َص ن ال يـتعظ مـن   ن الدينونة أعظم من التعزية، وَم

فسـد حيـاة اخلـراف    م نوعاً من الطعام دون غريه ُين يقدِّن مإالدينونة ال يتعظ من التعزية، فقلُت له 
عن طعام واحـد وهـو    ث إالَّن سيدنا له اجملد مل يتحدَّإالناطقة وجيلب عليهم اهلزال واملوت، فقال يل 

ن رسل ربنا يسوع املسيح أخربونا عن خملصنا بأنه جاء إالعقاب والدينونة اليت تنتظر املخالفني، فقلُت له 
من درجته ال رجاء له،  وألنه ساقطٌ ."اهللا حمبة"بل  ،"اهللا عذاب ودينونة: "واإلجنيل ما قال. ةًورمح حمبةً

م تعاليم ربنا يسوع املسيح رجاء البنوة ويعلِّإىل  أن يعودإىل  كان جيب إبطال خدمة هذا الكاهن الساقط
  ."...الصحيحة وكلمات التقوى احلقة 

ل لنا هذا يده على نوعية الكارزين واخلدام، وقد سجَّوهكذا نرى أن كاتب ذلك امليمر يضع   
  .احلوار كنوع وشهادة على أن الوعظ هو إعالن إميان الواعظ
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  املبحث األول
  

  ؟يف العهد القدمي ماذا يعين... اإلميان 

  
، )٣: ٤رو .." (باهللا إبراهيمفآمن " إبراهيمكانت عن ... أول مرة ظهرت فيها كلمة اإلميان   

حمور اإلميـان ومل يكـن   هو كان الوعد  .الوعد مبجيء اسحق -كما هو واضح  -اإلميان وكان حمور 
وليسا موضوعاً واحـداً، وإمنـا    ،واحد اإلميان هنا مرتبطاً بالغيبيات، فليس اإلميان والغيبيات من نوعٍ

  .العكس هو الصحيح
بشكل مباشر بـالوعود  يرتبط  ،مه العهد القدمي من أمثلة أو تصرحيات عن اإلميانفكل ما يقدِّ  

وهو أحداث يشترك فيهـا اهللا مـع    ،بل بالتاريخ ،عطاها اهللا وليس هلا ارتباط بقوى الغيب مطلقاًأاليت 
  .غاية حمددة تربز بكل وضوح يف هذه احلياة وليس يف احلياة األخرىإىل  اإلنسان للوصول

 َوِفي: "شعياءه، ولذلك يقول إما وعد بأي  ،اإلميان هو ثقة مبا سيحدث وانتظار ملا سيفعله اهللا  
: ٧إشـعياء (" واـَتأَْمُن الَـفَ ُتْؤِمُنوا لَْم إِنْ ...َشْعباً َيكُونَ الَ َحتَّى أَفَْرايُِم َيْنكَِسُر َسَنةً َوِستَِّني َخْمسٍ ُمدَِّة
  ؟..، فما معىن اإلميان هنا)٩، ٨

ن مل تثقوا فيما أقول فلـن  إتايل يقول وبال ،د هناية أفرامي كشعب وحيدد املدة التارخييةالنيب يؤكِّ  
بعد ذلك يقول عن  .ألن اهللا هو مصدر األمان وليس الشعب ؛يكون لكم أمان أو قدرة على االحتمال

 ِفي أَُؤسُِّس َهئََنذَا" :الشعب على قوهتم العسكرية مؤكداً أهنا سوف ُتسحق اتكالسقوط أورشليم وعن 
 ، وهو نٌص)١٦: ٢٨إش (" َيْهُرُب الَ آَمَن َمْن. ُمَؤسَّساً أََساساً كَرِمياً َزاوَِيٍة َحَجَر اْمِتَحاٍن َحَجَر ِصْهَيْونَ

 ،ن آمن ال ميكنه أن يهربهنا َم اإلمياندخل العهد اجلديد بعد ذلك عن املسيح، وصار معىن الكالم عن 
  .بل يظل يف أورشليم يف انتظار اخلالص

ويشرح مزمور . فوتصرُّ بل حياةً ،وليس هذا فكراًعمل، إىل  تتحول بل ثقةً ،فليس هذا غيباً  
 اْنَتظَـْرتُ  ِاْنِتظَاراً" :على املواعيد اإلهلية االتكالولكنه انتظار  ،معىن الثقة، فهي انتظار) ٦ - ١: ٤٠(

وهو انتظـار   .)٣ - ١: ٤٠مز " (َجِديَدةً َتْرنِيَمةً فَِمي ِفي َوَجَعلَ ....ُصَراِخي َوَسِمَع إِلَيَّ فََمالَ الرَّبَّ
 )كربيـاء اإلنسـان الباطلـة   ( الَْغطَارِيسِإىل  َيلَْتِفْت َولَْم ُمتَّكَلَُه الرَّبَّ َجَعلَ الَِّذي ِللرَُّجلِ طُوَبى"احلياة 

مع االنتظار يرى اإلنسان حتقيق املواعيد اإلهلية دون أن يكون ف). ٤: ٤٠مز " (الْكَِذبِإىل  َوالُْمْنَحرِِفَني
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 ِمـنْ  َوأَفْكَاَرَك َعَجاِئَبَك إِلَهِي الرَّبُّ أَيَُّها أَْنَت َجَعلَْت َما كَِثرياً" عن طريق اخلالصلديه صورة واضحة 
  ).٦ - ٥: ٤٠مز " (ُتَعدَّ أَنْ َعْن َزاَدْت. بَِها َوأََتكَلََّمنَّ ْخبَِرنَُّأل. لََدْيَك ُتقَوَُّم الَ. جَِهِتَنا

و يؤكد عدم اخلوف بسبب وجود اهللا يف وسـط  فه ،هو قطعة فريدة عن اإلميان ٤٦ومزمور   
 .أهنا لن تسقط، وال حىت يف هجمة الصـباح  ورغم أن األمم والشعوب تزجمر ضد املدينة إالَّ ،أورشليم

: ١٩ ملوك ٢. (م.ق ٧٠١ويوجد شبه إمجاع على أن املزمور هو نشيد حصار سنحاريب حوايل سنة 
بل الوعد الذي قطعه الرب، ولذلك فإن كلمة  ،غيبياً ، وبالتايل هذا ليس كالماً)١٤: ١٧ إشعياء، ٣٥
مزمـور  (يعين أحياناً االنتظار تساوي كلمة ثقة، وكلمة ثقة تساوي حتقيق املواعيد، وهذا بدوره  إميان
  ).٩١، مزمور ٤ - ٢: ٥٦

  بدأمنوذج يف الواقع وليس جمرد م.. واملواعيد  اإلميان
 .بل منـاذج حيـة   ،يف العهد القدمي نظريات أو مبادئ، إذن حنن ال نرى إذا كان اإلميان ثقةً  

بل املقياس الذي تقاس به كل األمور، هو اخلروج من أرض مصر، ولذلك  ،ومنوذج اخلالص األساسي
 لَْم. َعَجاِئَبَك َيفَْهُموا لَْم ِمْصَر ِفي آَباُؤَنا" والتسبيح أو أغاين اخلالص قائمة على ما يفعله اهللا اإلميانفإن 
. بَِجَبُروِتِه ِلُيَعرَِّف اْسِمِه أَْجلِ ِمْن فََخلََّصُهْم. ُسوٍف َبْحرِ ِعْنَد الَْبْحرِ ِعْنَد فََتَمرَُّدوا َمَراِحِمَك كَثَْرةَ ُرواَيذْكُ

. الَْعُدوِّ َيِد ِمْن فََداُهْمَو الُْمْبِغضِ َيِد ِمْن َوَخلََّصُهْم. كَالَْبرِّيَِّة اللَُّججِ ِفي َوَسيََّرُهْم فََيبَِس ُسوٍف َبْحَر َواْنَتَهَر
 .)١٢ - ٧: ١٠٦مـز  " (بَِتْسبِيِحِه غَنُّوا. بِكَالَِمِه فَآَمُنوا. َيْبَق لَْم ِمْنُهْم َواِحٌد. ُمَضايِِقيهِْم الِْمَياُه َوغَطَِّت

 ِمْن إِْسَراِئيلَ َيْومِالْ ذَِلَك ِفي الرَّبُّ فََخلََّص" ل بنفس الطريقة يف سفر اخلروجوما نراه يف املزمور نراه يسجَّ
  ).٣١، ٣٠: ١٤خروج " (ُموَسى َوبَِعْبِدِه بِالرَّبِّ َوآَمُنوا الرَّبَّ الشَّْعُب فََخاَف ....الِْمْصرِيَِّني َيِد

ففي كل أوقات الشدائد واخلوف يرى شعب اهللا يف أعمال اخلالص اليت صنعها الرب  ،ولذلك  
عيد اإلهلية وعلى حقيقة مؤكدة هي أنه إذا كان اهللا قد فعـل  العالمة الظاهرة الواضحة على صدق املوا

  ).١١٦مزمور (فهو لن يتردد يف أن يعمل من جديد مثلما كان يعمل يف القدمي  ،هذا يف املاضي
، ولذلك فهي )١(ويربط اإلميان أحداث اخلالص بالوصايا اإلهلية فهي جزء من امليثاق أو العهد  

بل جانب من العهد بني اهللا واإلنسان يلتزم هبـا اإلنسـان    ،ظيم احلياةليست مبادئ أخالقية نافعة لتن
  .وألهنا تعبري عن طاعته هللا وخضوعه لسيادة اهللا ؛بسبب ثقته يف اهللا

                                                 
 .coptology.comراجع معىن العهد يف دراستنا للقداس الباسيلي، منشور على موقع  )١(
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  اإلميان والتاريخ
إن من يدقق النظر يف العهد القدمي يرى بوضوح شديد أن اإلميان حيمله أشخاص مثل إبـراهيم    

  ...ثل داود مث األنبياء مث امللوك م ،وإسحق ويعقوب
وكلـهم  . بل يشتركون يف أحداث اخلالص ،اإلميانهؤالء مجيعاً ليسوا جمرد شهود فقط على   

وتصبح  ،مث تكرب احللقة عند يعقوب ،تبدأ حلقات صغرية وهي الوعد إلبراهيم ،ميثلون حلقات مترابطة
ات ليست قائمة على اإلميـان  ولكن هذه احللق ،عند داود االتساعأقصى إىل  أكرب عند موسى وتصل

فإن العهد القدمي ليس سجالً ألحداث، بل هـو   ،ولذلك. مبواعيد تتحقق يف التاريخ إميان وإمنا ،مببادئ
مث ستتم بشكل آخر أعظم يف الزمان الكامل  ،تسجل لتاريخ مترابط قائم على صدق مواعيد اهللا اليت متَّ

  ).ملء الزمان(أي العهد اجلديد 
مبـا حـدث يف    اعترافمناسبات  –ال سيما أكرب عيد وهو عيد الفصح  –اد وكانت األعي  

وهنا يعتـرب  ). ١١ - ١: ٢٦راجع تثنية .. (سيحدث بعد ذلك التاريخ واستعادة للحدث نفسه ومبا 
 ُهَكإِلَ الرَّبُّ أََنا«" مبواعيد اهللا، وعلينا أن نالحظ نفس الشيء بالنسبة للوصايا العشر إميانياًالعيد احتفاالً 

 - ٢: ٢٠خـروج  " (أََماِمي أُْخَرى آِلَهةٌ لََك َيكُْن الَ. الُْعُبوِديَِّة َبْيِت ِمْن ِمْصَر أَْرضِ ِمْن أَْخَرَجَك الَِّذي
فاإلميان باإلله . فالوصية تأيت من واقع احلدث التارخيي الذي ميثل رفض الوثنية كفكرة غري تارخيية). ٣

ص الذي أخـرج  لشعب ورآه بعينه، واإلله الواحد هنا هو اإلله املُخلِّالواحد هو اختبار تارخيي عاشه ا
بل هو حقيقة واقعة، ولذلك فإن الوصايا العشـر ليسـت    ،الشعب من بيت العبودية، فهو ليس مبدأً

  .جمموعة أوامر ووصايا أخالقية فقط، بل حقائق يعيشها الشعب كجماعة مترابطة
 إِنِّي الرَّبُّ السَّيُِّد َيقُولُ أََنا َحيٌّ" :السيب يقول حزقيالإىل  وحىت يف حمنة اإلميان، وتدهور الشعب

 ِفيَهـا  َتفَرَّقُْتْم الَِّتي اَألَراِضي ِمَن َوأَْجَمُعكُْم, الشُُّعوبِ َبْينِ ِمْن َوأُْخرُِجكُْم ... َمْمُدوَدٍة َوبِِذَراعٍ قَوِيٍَّة بَِيٍد
 كََمـا . ِلَوْجـهٍ  َوْجهـاً  ُهَناَك َوأَُحاِكُمكُْم الشُُّعوبِ َبرِّيَِّةإىل  بِكُْم َوآِتي ... َمْمُدوَدٍة َوبِِذَراعٍ قَوِيٍَّة بَِيٍد

فاحلدث القدمي وهو اخلروج يصبح ). ٣٦ - ٣٣: ٢٠حز " (.... ِمْصَر أَْرضِ َبرِّيَِّة ِفي آَباَءكُْم َحاكَْمُت
ص ( إشعياءهي اللغة الغالبة يف نبوءة  وهو ما جيعل لغة حادثة اخلروج ،منوذج اخلالص اآليت يف املستقبل

 الْبِِسـي ! اْسَتْيِقِظي ِاْسَتْيِقِظي: "إشعياءوذلك يقول .. فالعطاش هم صدى لتجوال الربية  ،)٥١إىل  ٤٥
 الُْمَنشِّـفَةَ  ِهَي أَْنِت أَلَْسِت....الْقَِدَميِة اَألْدَوارِ ِفي كََما الِْقَدمِ أَيَّامِ ِفي كََما اْسَتْيِقِظي! الرَّبِّ ِذَراَع َيا قُوَّةً

  ).١٠ - ٩: ٥١ إشعياء" (الَْمفِْديَِّني؟ ِلُعُبورِ طَرِيقاً الَْبْحرِ أَْعَماَق الَْجاِعلَةَ الَْعِظيمِ الَْغْمرِ ِمَياَه الَْبْحَر
هو ثقة بغري املنظور أو الغيب؟ أم أنه إميان له قاعدة يف  اإلميانن إ قولفهل ميكن بعد ذلك أن ن  
، وهو الـذي  من نبوة إشعياء هذا نراه أيضاً يف اإلصحاح التاسع..  ؟وهي أعمال اهللا العظيمة التاريخ
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فيضع هزمية مديان أمام جدعون كحدث تارخيي يشـرح   ،)٧ - ٦: ٩ إشعياء(ينبئ عن جميء املسيح 
  ).٥ - ٤: ٩ إشعياء(الوعد مبجيء النور واحلياة واخلالص 

 أحداثقائم على  إميانباهللا يف العهد القدمي هو  اإلميان نأوهي  ،احلقيقةإىل  من كل هذا نصل  
بل مبادئ متجسدة يف الواقع احلي وهذا جانب أساسي ... وليس على مبادئ جمردة بال حلم وال عظام 

  .علينا أن ال ننساه يف خضم الدراسة
احلياة علـى  اهللا يف التاريخ، وهذه اإلعالنات هي مواعيد تتحقق يف  إعالناتقائم على  اإلميان  

  .على ما عمله ويعمله اهللا اإلنسانهو جوانب  اإلميانهذه األرض وبذلك يصبح 
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  املبحث الثاين
  

  ؟يف العهد اجلديد ماذا يعين... اإلميان 

  
 أنيصـدق أو يـؤمن، وعلينـا    ... يتكل ... يعين يثق " πιστευω"الفعل اليوناين يؤمن   

  .نستعرض معاً جوانب اإلميان يف العهد اجلديد
إن ما ذُكر خبصوص اإلميان يف العهد القدمي ينطبق متاماً على العهد اجلديد، ذلك أن االستمرار   

الالهويت بني العهدين هو أمر واضح جداً ملن يدرس بعناية، ومع استمرار اخلط الالهويت الواحد علينا أن 
حدة اليت تربط بينهما وجتعلهما كتاباً نتذكر دائماً أن العهد اجلديد ال يتفق متاماً مع العهد القدمي رغم الو

أن اإلميان يف العهد اجلديد قائم بدوره على منوذج يف الواقع أي يف التاريخ،  ورغم الفوارق، إالَّ. واحداً
  :هيبني العهدين وأهم الفوارق  ،إنه ليس إعالناً عن مبادئ عامة، بل تاريخ وأحداث

وهو املسيح اإللـه املتجسـد    ،بل منوذج واحد ،الصد يف العهد اجلديد مناذج للخمل يُع: أوالً  
ألن اإلنسان املسيحي  نصر جوهري وهام ال ميكن أن ننساه؛هذا ع .واملصلوب والقائم من بني األموات

وهو حياة املسيح، وحياة املسيح أحداث  ،إمنا لديه النموذج الكامل ملا يريده ،يف كل ما يذكره أو يقوله
  :هو الذي يعطي يف شخصه معاين األحداث وكمثال لذلك مترابطة جيمعها شخص واحد

، كـل هـذه   "القيامة –الصليب  –املعجزات  –التجربة على اجلبل  –املعمودية  –التجسد "  
األحداث ال معىن ألي منها منفرداً، وهي عندما تستخدم يف العهد اجلديد، إمنا تستخدم معاً لتحديـد  

  .هللا املتجسدكإعالن يف التاريخ عن حضور ا اإلميان
ن التاريخ ال زال هو التاريخ مثل العهد القدمي ألن املواعيد تناهلا اجلماعة إميكننا أن نقول : ثانياً  

  .أو بعض األفراد، ولكنها تصبح نافذة أو تتحقق بشكل واضح يف اإلنسان الداخلي
 وإمناأرض املوعد، إىل  ال يعرب األردنهو و .وإمنا يعرب املعمودية ،املسيحي ال يعرب البحر األمحرف  

وهي تلك اليت أشار اليهـا السـيد قبـل     ،أي املعمودية لكي يدخل األرض كلها ،يعرب األردن اجلديد
وال ميلك املسيحي ). ١٥: ١٦مر " (كُلَِّها ِللَْخِليقَِة بِاِإلْنجِيلِ َواكْرُِزوا أَْجَمَع الَْعالَمِإىل  ذَْهُبواا" :صعوده

ملك األمم حيث يقيم الرب كنيسته اليت جتمع كل األمم، ولكن هنا جيب أن وإمنا يف  ،يف أرض كنعان
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يف اجلماعة اليت ليست هي مجاعة جمـردة جيمعهـا    ،نالحظ بكل دقة أن مواعيد اإلميان تتم يف الكنيسة
  .بل املذبح الواحد، حيث تنسكب حياة املسيح يف اجلماعة يف اإلفخارستيا ،شعار أو رمز غييب

والسبب يف ذلك هـو   ،ص دور الكلمة يف العهد اجلديد عن دورها يف العهد القدميتقلُّ: ثالثاً  
ألن األسرار جاءت لكي جتعل  ؛لم تعد الكلمة صاحبة الدور األول كما نراه يف العهد القدميفد، التجسُّ

ر العهـد  مل يكن يف العهد القدمي أسرار، وإمنا جاءت أسرا. اإلنسان يتذوق بالقول والفعل ما يعلنه اهللا
صنع األسرار بالكلمة، ولكن اإلنسان ال يتذوق األسـرار  بل لكي ُت ،اجلديد ال لكي تقضي على الكلمة

ن يسمع عن طعـام جديـد   وإمنا الكلمة يف األسرار، والفرق بني الوضعني هو فرق بني َم ،يف الكلمة
ن ميد يده ويذوق الطعام َممن يتذوق أسرار اهللا يف الكلمة، وبني هو ويعرف نوعه وطريقة إعداده، هذا 

ترتيـب  إىل  وقد أدى هـذا . من يتذوق الكلمة يف األسرارهو فعالً ويعرف أن ما مسعه صحيح، وهذا 
) قداس املوعـوظني ( وهو أن تسبق الكلمةُ ،القداس اإلهلي على النحو املعروف من بداية عصر الرسل

  .عرف أن الكلمة صادقة ومستحقة لكل قبولومىت تذوق املسيحي أسرار اهللا  ،)قداس املؤمنني( األسراَر
إىل  كلمات األنبياء يف العهد اجلديد هي إشارة حمـددة إىل  الكتاب أوإىل  لذلك فإن اإلشارة  

كلمات، ففـي  إىل  فكرة أو مبدأ، واخلطأ هو أن يتحول احلدثإىل  أحداث اخلالص، وليست إشارة
لكنها ال تصبح هي جوهر اإلميان يف املسـيحية،   ،ختدمه الكلمة" سر"إىل  العهد اجلديد يتحول احلدث

وعلى سبيل املثـال  .. ى بالكلمة اليت تصري سراً أما املسيحي فيتغذَّ ،ى بالكلمةفاإلنسان اليهودي يتغذَّ
ولكن ). ٢٢: ٢يوحنا " (الكالم الذي قاله يسوعآمنوا بالكتاب و"يذكر إجنيل يوحنا عن التالميذ أهنم 

فلما قام مـن األمـوات    ،"عن هيكل جسده"أن اإلميان بالكتاب وبالكالم هو مىت دققنا يف النص جند 
  .تذكر تالميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب

فكـر ال  إىل  لهوهذا يصحح احنرافاً ساد عندنا ويكاد جيعل اإلجنيل جمرد كالم عن املسيح وحيوِّ  
ار أو الطيب الذي جاء يكـرز باحلـدث   بينما اإلجنيل هو األسرار، هو اخلرب الس... عالقة له بالواقع 

  .العظيم الذي وضع هناية لكل خيال اإلنسان عن اهللا املتعايل
ولذلك فالوحي يف املسيحية هو حياة ُتعلَن يف أسرار اخلالص حيث ميارس  ،صار جسداً الكلمةُ  

  .روح الوحي دوره يف تصحيح األخطاء ويف كشف األسرار وإعالهنا لإلنسان
ولذلك فهي ملقاومة احنرافات  ،النقاط الثالث كتحذير من أخطاٍء شائعة عندنا لقد وضعنا هذه  

دون أن تكون هي يف حد ذاهتا جوانب اإلميان يف العهد اجلديد، وألن اإلميان والغيبيات صارا عنـدنا  
  .ر عقولنا لكي نتمكن من استيعاب حقيقة اإلميانأصبح من الالزم أن نطهِّ ،موضوعاً واحداً
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  حيب؟ –يقبل  –يؤمن  –يسمع  : هذه األفعال يف إجنيل يوحناماذا تعين
وهي لغة مسموعة أكثر منـها   ،ألن السمع هام جداً يف اللغة العربية، فهي لغة الشعر واخليالو  

أصبح من الالزم أن هنتم بتصحيح دقيق  –كما يقولون عن ظهر قلب  –باحلفظ  االهتماممقروءة، ومع 
د، فكيف ثل، وهو أكثر األناجيل تأكيداً حلقيقة التجسُّيوحنا كَم إجنيلنا الستخدام فعل يسمع، واختر

  :أم أن األمر غري ذلك؟... بأمور غيبية؟  وإميانٌ هل هو مسٌع.. ميكن أن نفهم السمع واإلميان؟ 
يسمع األموات : "ونرى هذا بوضوح يف النصوص اآلتية ،ل، ويقبل هي يؤمنقَبيسمع تعين َي -أ  
فقـال  "اإلميان، ) = ٦ص (ونالحظ أن السمع يف  .)٢٥: ٥يوحنا " (والسامعون حييون اهللا صوت ابن

مث الحظ  .)٦٠ :٦يوحنا " (من يقدر أن يسمعه.. كثريون من تالميذه إذ مسعوا إن هذا الكالم صعب 
كالمـي ال  "، )٤٣ :٨يوحنا " (ألنكم ال تقدرون أن تسمعوا قويل... ملاذا ال تفهمون كالمي "بدقة 
  ).٣٧ :١٨يوحنا " (كل من هو من احلق يسمع صويت"، )٣٧ :٨يوحنا " (ع له فيكمموض

 ،)٣٨: ٥يوحنـا  " (لستم أنتم تؤمنون به" ل أي يؤمن، ميكن أن منيز هذا بدقةقَبيأيت أو َي -ب  
أنا هو خبـز  : فقال هلم يسوع"، )٤٠: ٥يوحنا " (إيلَّ لتكون لكم حياة وال تريدون أن تأتوا"مث بعدها 

يوحنا (" من يقبل إيلَّ ال أخرجه خارجاً... اة من يقبل إيلَّ فال جيوع ومن يؤمن يب فال يعطش أبداً احلي
يوحنا " (تذبه اآلب الذي أرسلينال يقدر أحد أن يقبل إيلَّ إن مل جي"، ويتأكد املعىن أكثر )٣٧، ٣٥: ٦
: ٧يوحنا ..." (من آمن يب ويشرب  إن عطش أحد فليقبل إيلَّ: "، مث وقف يسوع ونادى قائالً)٤٤: ٦
٣٨، ٣٧.(  

حيب، ولعل النقطة اخلاصة باحملبة هي أهـم  = يأيت = ل قَبوطبعاً يصبح من الواضح أن َي -ج  
، وقـارن  )٤٢ :٨يوحنـا  " (لو كان اهللا أباكم لكنتم حتبونين ألين خرجت من عند اهللا وأتيت"نقطة 

  ).٢٧ :١٦يوحنا (مث ) ٤٣ :٨يوحنا (مع ) ٤٢ :٨يوحنا (
وبينما هو يتكلم هبذا آمن به كـثريون،  "قبول املسيح نفسه، = وأخرياً قبول كالم املسيح  -د  

: ٨يوحنـا  " (حلقيقة تكونون تالميـذي فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتم يف كالمي فبا
  ).٤٨: ١٢يوحنا " (ل كالمي فله من يدينهمن رذلين ومل يقب"، )٣١-٣٠

ألن الكالم الذي أعطيتين قد أعطيتهم وهم "وبشكل ظاهر جداً  ،اإلميان= م وطبعاً قبول الكال  
، مث ذلك الـنص  )٨: ١٧يوحنا " (أرسلتينقبلوا وعلموا يقيناً أين خرجُت من عندك وآمنوا أنك أنت 

، مث قارن مـع  )١٢ :١يوحنا " (أي املؤمنون بامسه... ا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً وأمَّ"املشهور 
  ).٤٣ :٥يوحنا (
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  :اخلالصة
ا كالمـه  من هذا نتأكد أن اإلميان ليس سوى قبول املسيح، وقبول املسيح هو قبول كالمه، أمَّ  

  .فهو ما أعلنه وما شهد به عن اآلب وعن نفسه
حيز الفكر االختباري، والفرق بني االثـنني  إىل  ج اإلميان متاماً عن حيز الفكر النظريرِهذا خيُ  

ا الفكر مها مث ينسى كل شيء بعد ذلك، أمَّ من يرى مسرحية وينفعل هبا وينقدها ويقيِّأشبه بالفرق بني
االختباري فهو احلياة اليت تسعى خلف املسيح لكي تتذوق ما سبق وأعلنه ويلتزم الفكر فيها باختبـار  

ة ليس بالقياس النظري، بل بإدراك عقلي على ضوء اختبـار احليـا   –صدق إعالنات املسيح وصحتها 
م اإلنسـان  وطبعاً سوف نرى يف الدراسة القادمة كيف يتقـدَّ  .نفسها بأن قول الرب صادق وصحيح

ل مستنداً على قَبقها على صعيد احلياة الداخلية لكي يسمع وَيأسرار اهللا وتذوُّ إدراكإىل  خطوة فخطوة
  .ما ناله من هبات اهللا

 اإلميـان كان . لقاء بني اهللا واإلنسان ولد يف أحداث اخلالص، وهو خربة قائمة علىفاإلميان ُي  
إىل  وجاء املستقبل أي العهد اجلديد، وصار اإلميان يتطلع ،قائماً على مواعيد سوف تتحقق يف املستقبل

  .كماله يف املستقبل أيضاً وهو القيامة وحياة الدهر اآليت
اسه التارخيي الـذي  أسإىل  لكن من األمور اهلامة اليت جيب أن حنرص عليها هو أن نرد اإلميان  

واألساس التارخيي هي األحداث الـيت حـدثت   . فاألساس يكشف عن متانة البناء وغايته. د عليهيُِّش
عند موسى هـي   اإلميانوطاعة . عند إبراهيم كانت اخلروج من أور الكلدانيني اإلميانوتؤكد أن طاعة 

. ل الصليب شـريعة سـلوك وحيـاة   فهي قبو ،ا طاعة اإلميان يف العهد اجلديدأمَّ. دخول أرض كنعان
  .األحداث تشرح ليس فقط أساس اإلميان التارخيي، بل معىن اإلميان وغايتهإىل  والعودة دائماً
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  الفصل الثالث
  

  العالقة مع اهللا من خالل الصلوات والطقوس

  
واملثـال  . تارخيية، فالطقوس ُتصنع من هـذه األحـداث   إذا كان اإلميان مشيداً على أحداٍث  

وطبعاً من السهل علينـا  . هو احلدث العظيم للخروج الذي منه ُصنعت طقوس عيد الفصحهنا ضح الوا
أن نرى كيف صار خبز الفطري واألعشاب املرة وغريها من التفاصيل املعروفة، أساس االحتفال الـدائم  

  .باخلالص يف العهد القدمي
ن اإلميان، هو إميان احتفايل، هـو  أل ؛هنا الطقس واإلميان ال ميكن فصلهما مطلقاً مهما حاولنا  

  .مواعيد اهللا وأعماله واالحتفال هباإىل  عودة
وهـو أن   ،وما ذكرناه خبصوص العهد القدمي، ينطبق على العهد اجلديد مع فارق هام وأساسي  

  .الطقوس مأخوذة من حياة املسيح نفسه، مثل املاء يف املعمودية، واخلبز واخلمر يف اإلفخارستيا
اليهودي حيتفل باخلروج من مصر باخلبز واألعشاب املرة واخلمر، وحيتفل وهو قـائم  ن كان إو  

احلياة بقيامة إىل  فعالً يف األرض اليت حلف اهللا أن يعطيها إلبراهيم، فاملسيحي حيتفل باخلروج من املوت
  .ط اجلماعةاملسيح، واملسيحي حيتفل يف العهد اجلديد مبا حتقق يف املسيح يسوع احلاضر دائماً يف وس

  السؤ
  ما هي حقيقة الصالة وإىل أين تقودنا الطقوس؟ -١
  ل داخلي يف حياة اإلنسان؟هل الصالة جمرد كالم مع اهللا أم أهنا حتوُّ -٢
  وهل ميكن فصل الصالة عن الطقوس؟ -٣

هل ميكن أن تكـون  . أال نرى أن الصالة هي جانب جوهري من االحتفال بأحداث اخلالص  
اس غري االحتفـال مبـا أعطـاه    دَّبحة شكر على أعمال اهللا، وهل ميكن أن يكون القُاملزامري سوى تس

  املسيح؟
وهذا هو مدلول هذه العبارة يف القـداس   ،مجاعة واحدةإىل  يف القداس حنن نتحول من أفراد  
، أليسـت  "اجعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك لكي نكون جسداً واحداً: "الباسيلي

حالة حتول أخرى وصفها املسيح يف العظة على اجلبل حينما أعطانـا صـورة   هناك و ذه حالة حتول؟ه
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البنـوة  إىل  حالة حتول داخلي من العبودية دورهابوهي  ،م بعد ذلك منوذج الصالةوقدَّ ،واضحة لآلب
  .طلب املغفرة هلم ولناإىل  ومن كراهية الناس

ل كيـان  حية وحدها هي اليت تنفرد بالكالم عن حتـوُّ والسؤال األول هام جداً، ذلك أن املسي  
حالة الشركة يف الكنيسة، يف الصـالة  إىل  شخص، ومن حالة العزلةإىل  اإلنسان، فهو يتحول من فرد

  .ويف كلمة اهللا، ويف األسرار، فالصالة والطقوس هي جسم العقيدة
الصـالة مـن خـالل     والسؤال الثاين جييب بشكل أساسي على السؤال األول وحيدد حقيقة  

هذا الدور يعين بشكل مباشـر أن الطقـوس   . اكتشاف دورها الفعال يف حياة الفرد ويف حياة الكنيسة
وإشارات ملا يتحقق  ،ليست عالمات أو إشارات خارجية، وإمنا هي بكل تأكيد عالمات على ما حيدث

ن التحول الذي حيـدث يف  فعالً، ولوال وجود حقيقة روحية حاضرة ملا ُوجدت الطقوس، فهي تعبري ع
  .وسط اجلماعة، ومن هذه الزاوية وحدها ميكننا أن ندرس طقوس الكنيسة ونؤمن بأمهيتها الروحية

البنوة وإىل إىل  أين تقودنا العقيدة املسيحية، فهي تقودناإىل  وإذا درسنا السؤال الثالث اكتشفنا  
خاصة بالصالة يف املسيحية جيوز فيها الصـالة  حقيقة أبوة اهللا لنا، ولذلك فإنه ال توجد مواقيت  إدراك

وأخرى ال جتوز فيها الصالة مثل العهد القدمي، وحىت صلوات السواعي أو األجبية هـي يف جوهرهـا   
 ،صلوات يف مناسبات اخلالص وتقوم على إعالنات احملبة اإلهلية يف نزول الروح القدس يف الساعة الثالثة

أن يصبح اإلنسان مذنباً مبعىن  ،ومع ذلك ليست هذه فروض. إخل.. أو صلب املسيح وموته يف السادسة 
  .إذا جتاوز الصالة ومل يؤدها يف ميعادها املطلوب

وبدون هذه العقيدة ال ميكن أن نـتكلم   ،حقيقة بنوة اإلنسان هللا قائمة على عقيدة الثالوثإن   
ية ال تأخذ شـكل الفريضـة أو   هذه احلقيقة هي اليت جعلت الصالة يف املسيح. عن اإلنسان كابن هللا

  .عاقب اهللا اإلنسان ى وإالَّالواجب الذي جيب أن يؤدَّ
هي اليت جعلت املسيحية ختلو من الطقوس اخلاصة بتطهري  ،بنوة اإلنسان هللاأي  ،ونفس احلقيقة  

اغتسال  إىل ألن اإلنسان وقد نال مرتبة البنوة من اهللا يف املسيح يسوع ال حيتاج ؛اجلسد كما يف اليهودية
به من اهللا وجيعله قادراً على الصالة، وإمنا الذي جيعله قادراً على الصالة هو موقفه من اهللا وعالقتـه  يقرِّ

  .باهللا يف املسيح يسوع
ممـا جيعـل    ،هذا كله جعل الصياغات اللفظية للصلوات املسيحية فريدة وخاصة باملسـيحية   

  .حافلة مبضمون معني ظاهر جداًاكتشاف الصلوات املسيحية سهالً وميسوراً ألهنا 
وبنوة اإلنسان هللا جتعل موضوع التقديس وطلب النعمة اإلهلية من املوضوعات األساسـية يف    

أي النعمة اليت تنحـدر   ،ولذلك حنن نسأل اهللا التقديس وهو نعمة اهللا غري املخلوقة ،الصلوات املسيحية
د هذا أن اشتراك اهللا يف حل مشاكلنا الروحية ولذلك عندما نتقدس بعمل إهلي مباشر يؤك ،منه مباشرة
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ما جيري أمامنـا مـن   إىل  ر الطقوس عن هذه احلقيقة عندما توجه نظرناولذلك تعبِّ. مباشر هو اشتراٌك
  .انسكاب مباشر لنعمة اهللا ال سيما يف األسرار الكنسية

إلهلي يف حياتنـا  فإذا هي مكونة من التدخل ا ،وكأننا ميكننا أن نرى شرحية الصالة والطقوس  
هذا التدخل قائم على حقيقة تنـازل اهللا وجتسـده   . ابنإىل  ل اإلنسان من عبدوهو التدخل الذي حوَّ

ولذلك تظهر هذه اإلعالنات اإلهلية كمحور أساسي يف الصـالة   ،وصلبه وقيامته وحلول الروح القدس
مـا جيعـل   هـو  و ،القداس هذا هو لب وجوهر. املسيحية يدور حوهلا موضوع حتول الفرد والكنيسة

  .القداس الصالة النموذجية أو املثالية يف الكنيسة حيث تتجلى وحدة العقيدة والطقوس يف الصالة

  العقيدة والصالة والطقوس
. مما سبق ندرك أن العقيدة وهي نسيج احلياة مع اهللا والعالقة به، هي حمور الصالة والطقـوس   

ولذلك ال نستطيع أن نرى عقيـدة مـن    ،نسان وتغيري كيانههذه العقيدة يف جوهرها دعوة لتجديد اإل
هذه . الذي جاء من عند اآلب السماوي) اخلرب السار(وهي إحدى مكونات اإلجنيل  عقائد املسيحية إالَّ

النظرة متكننا من أن نكتشف وضع املسيحية الفريد ونراه بكل وضوح يف أن املسيحية مل تقـف عنـد   
وهو أن اإلله الواحد قـد   من ذلك، ما هو أبعدإىل  بل تقدمت ،وحدانية اهللاإعالن أنبياء إسرائيل عن 

  .دخل يف شركة مع اإلنسان وصارت هذه الشركة حمور الصالة والطقوس
بل يقف عند مستوى روحي معني، وهو  ،التوحيد بالشكل القدمي ال يساهم يف تكوين صلوات  

اهم هذا يف صياغة الصلوات نفسـها أو حـىت يف   اهللا وحده، دون أن يسإىل  أن يوجه اإلنسان صالته
  .إضافة قوام روحي هلا

بكل شكر على الوضع املمتـاز الـذي أتـت بـه     ميكننا أن نطل على العهد القدمي  ومن هنا  
املسيحية، وسوف نرى يف الفصول اآلتية أن صعوبة املسيحية قائمة على طريقة العرض وتقسيم العقيدة 

عل الكثري من العقائد يبدو عندنا غامضاً بينما العقائد هي أناشيد وصـلوات  واحلياة الروحية، وهو ما ج
ر متصوف قبطي عن هذه احلقيقة يف نـص  وقد عبَّ ،ألهنا إعالنات احملبة اإلهلية، وحقيقة شركة مع اهللا

  :صالة قدمي يقول فيه
لكي األبد عندما تنازلت وجتسدت، وأخذت طبيعتنا إىل  يا حمب البشر يا من قبلتنا -

  .تؤهلنا لإلحتاد بك
يف األردن اعتمدت وأخذت املسحة لكي نأخذ حنن شركة يف مسحتك بالروح القدس،  -

  .ومن خالل معموديتك صار لنا شركة مع الروح القدس
  .رأس احلية القدمية ،أي يف قدميك ،يف الربية سحقت الشيطان لكي تدوس أقدامنا فيك -
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قوة حياة إىل  ل عقوبة العصيانفيك فتحوِّ ُصلبَت على الصليب لكي ينفذ املوت -
بالقيامة، حقاً قمَت يا سيد وقهرَت الفساد لكي تفيض احلياة من القرب بعد أن كان القرب 

  .يبتلعها
عد لنا طريقاً جديداً مل السموات وجلسَت عن ميني اآلب لكي حتدد وُتإىل  وصعدَت -

  .وفيك جلسنا عن ميينه ،اآلبإىل  اولكننا فيك صعدن ،تسلكه الطبيعة اإلنسانية من قبل
هذا الذي يهيئ ويكمل األسرار  ،وسكبَت علينا يف الكنيسة املقدسة الروح القدس -

  .املقدسة اليت هبا نتغذى ونتعلم احلكمة ونراك فيها فنرى اآلب
  .وساجملد لك يا حمب البشر الثالوث القد -

مثـل  هـو  و ،تأثر به بشكل ظـاهر بل هو م ،حد بعيد صلوات القداسإىل  وهذا النص يشبه  
ولذلك كلما تقدم فهمنا . القداس جيعل ما عمله االبن ألجلنا حمور عالقتنا باهللا وأساس كل صالة عندنا

 وهو ما يؤكده الرسول يهوذا ،كلما تقدمت صلواتنا كثرياً وحتسنت حالتنا الروحية ،وإدراكنا للعقيدة
 َواْحفَظُـوا  الْقُـُدسِ،  الـرُّوحِ  ِفي ُمَصلَِّني اَألقَْدسِ، إَِميانِكُُم َعلَى أَْنفَُسكُْم فَاْبُنوا اَألِحبَّاُء أَيَُّها أَْنُتْم َوأَمَّا"

  ).٢١، ٢٠: ١يهوذا " (اَألَبِديَِّة ِللَْحَياِة الَْمِسيحِ َيُسوَع َربَِّنا َرْحَمةَ ُمْنَتِظرِيَن اِهللا، َمَحبَِّة ِفي أَْنفَُسكُْم

  العقيدة عالقة حمبة مع اهللا
ن، وهي شرحية من الديانـة  الصالة تكشف لنا طبيعة اإلميان، وتؤهلنا للكالم عن جوهر التديُّ  

كمشروع، وهي بدورها تعلن حقيقة العالقة بني اإلنسان واهللا، ولكن الصالة بدورها ال ميكن فصـلها  
حقيقة الطقوس، وإذا انطبقت حقيقة الصالة على . عن الطقوس، كعالقة خارجية تعلن عن تعليم الديانة

وقوية، وتعلن عن عالقة قوية بـني اهللا   أمكن لإلنسان أن يدرك من هذا التطابق أن الصالة فعالً عميقةٌ
  .واإلنسان
صالة . بكل وضوح يف موضوع الصالة والطقوس ظاهٌر ،تعليم املسيحية األساسي عن احملبةإن   

ولقاء كيان اإلنسان املخلوق  ،إهنا لقاء حمبة ...أو املسيحية تعلو على كل صور نداء اهللا أو احلديث أو 
حتقيق هذه اجلوانب األساسية يف كيانه اإلنساين إىل  على صورة اهللا والذي يتحول بالصالة ويف الطقوس

  .أن يكون مثل اهللا
حنن ال نستطيع أن نتكلم عن اإلنسان دون أن تكون لدينا اجلوانب الروحية الواضحة حلقيقـة    
واحملبة أعظم ما يعرفه اإلنسان من عالقة، هي هبة اهللا العظمـى  . ه الداخلية الروحيةأي حيات ،اإلنسان

نان اإلنسان، هذه القوة القاهرة الساكنة جِ. للطبيعة اإلنسانية، والقوة القاهرة يف عامل التوحش والبغضة
ميكن مطلقاً أن ليست غريبة عليه، وليست بعيدة عن اهللا، هي أصل العالقة وجوهرها، وبدون احملبة ال 

يف هذا اإلطار جيب أن يكون . نتكلم عن اإلنسان، وكذلك بدون احملبة ال ميكن أن نتكلم عن اهللا نفسه
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لدينا الوعي بأن دعوة احملبة يف املسيحية هي دعوة وحدة بني اهللا واإلنسان، بـني احملبـة يف شـكلها    
حملبة يف شكلها الضعيف املشوه أحيانـاً،  وجوهرها النقي الفياض املعطاء الذي ال يعرف احلدود، وبني ا

. هذه هي النقطة احلامسة يف املوضـوع كلـه  . والذي يقف عند حدود الشر وال يتعدى حدود الذات
  .فاحملبة اليت نراها يف اهللا، هي أصل الصالة والطقوس يف املسيحية

ادة واخللـق  ، فالسـي أيضاً بل وخالق ،فاإلنسان الذي يصلي، يقف أمام اهللا، ليس كسيد فقط  
  .يفقدان معنامها إن مل يكن كليهما تعبري عن احملبة

 لئال يتصور إنسانٌ. ولذلك السبب علينا أن نسأل السؤال الذي يكشف لنا عما يقال عن احملبة  
  :رة ضعيفة قابلة للنقد أو التشويهأن احملبة فك ما

  ية؟ننقد العقيدة املسيح هل ميكن أن هل من املمكن أن ننقد احملبة، أي
وسوف تظـل دائمـاً    ،ه إليهاوما أكثر ما سوف يوجَّ... ه للمسيحية من نقد ما أكثر ما وجِّ  
هل من املمكن أن ننقد : وهي ،ولكن يف جمال النقد نفسه نريد أن ندرس نقطة واحدة هامة ،هدفاً للنقد

  احملبة؟ وما هو مقياس النقد؟
ألن احملبة  ؛وكان هذا جهالً باحملبة... بة لقد حاول البعض أن جيعل من العدل مقياساً لنقد احمل

  .ال ميكن للمحبة أن تقف ضد العدل. تعين أيضاً حمبة العدل
ميكن للعدل أن يكشف عن خطأ معني يف ممارسة احملبة، أو أن تشويهاً أصاب احملبة ولكنـه ال    

العدل فهو ال يستطيع أن  اأمَّ. مستوى رفيعإىل  يستطيع أن يتفوق على احملبة، فهي حتتوي العدل وترفعه
أصـاب   أو تشويٍه ،وقع ضد اإلنسان ألن قدرته الوحيدة هي تصحيح خطٍأ ؛العدل حمدوٌد .حيتوي احملبة

إن دنيا الشر واخلطيئة هي اليت أوجبـت  . ولذلك ال يستطيع العدل أن حيتوي احملبة ويتفوق عليها. احملبة
  .بة والعدل، ال يفترقان وال يتخاصماندنيا احلق، احمل يف هذا التحليل واملقارنة، ولكن

ألهنا ال تقف عند حد إصالح األخطاء، بل  ؛احملبة تتقدم على العدل وتفتخر بأهنا تغذيه باحلياة  
: ١٣كـور  ١" (ال تطلب ما لنفسها" بأهنا تعطي من ذاهتا، ولذلك فإن احملبة اليت وصفها بولس الرسول

  .ق نفسهأقوى بكثري من العدل، حىت يف دنيا احل) ٥
حمبـة  : احملبة نفسها، أي مستويات احملبة مثـل  لذلك السبب نفسه، ال ميكن أن ينقد احملبة إالَّ  
أن  ،إخل، هذه كلها مستويات للمحبة، ولذلك ميكن ملن يشاء... حمبة العلوم  –حمبة الوطن  –الوالدين 

أن يرى أن حمبة الوالـدين   ،وميكن ملن يشاء. يأخذ هذه املستويات لكي يكتشف األفضل واألقوى منها
 ،ولذلك ال ميكن ملقياس آخر ،حمبة الوطن، ويف بعض املواقف حيدث العكس، إن احملبة حياةعلى تتقدم 

  .لنقد احملبة تظل احملبة فوق النقد دائماً وال ختضع إالَّ. وال ميكن ألي فكرة أخرى أن تنقد احملبة
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اعتبار احملبة كمحـور  إىل  ه لديانة تدعونايوجَّ فما هي قيمة النقد الذي ،إذا كان هذا صحيحاً  
  .وأساس لكل شيء يف احلياة

كيف نستطيع أن ننقد هذه الديانة؟ يف اعتقادي توجد طريقة واحدة، وهي أن نرى مـا هـو     
وعند ذلك نستطيع أن ندرك أيـن تقـف    ،مستوى احملبة يف املسيحية وما هو مستوى احملبة يف غريها

  عها يف حياة اإلنسان، وإىل أين تقوده؟املسيحية وما هو موق

  مستويات احملبة يف املسيحية؟
 ،مستوى واحداً منه تنبع املستويات األخرى على الرغم من أن الالهوت املسيحي ال يعرف إالَّ  

 أننـا  وهو مستوى احملبة اإلهلية نفسه، إالَّ ،بل هو املستوى الوحيد الذي تعيش عليه كل مستويات احملبة
  .ح ألنفسنا بالكالم عن مستويات احملبةسوف نسم

 ِفـي  َعِشـَريةٍ  كُلُّ ُتَسمَّى ِمْنُه الَِّذي" :ر الرسول بولس عن هذا بقولهويعبِّ ،اهللا هو أصل احملبة  
يف العطـاء أعطـى   : فهو مصدر احملبة ومنوذج األبوة الكامل .)١٥: ٣أف " (اَألْرضِ َوَعلَى السََّماَواِت

مرتبة ابنه، يف إىل  بن الوحيد، يف االحتمال احتمل كل شيء لكي يرفع اإلنسانأفضل ما لديه إذ جاء اال
 غَْضَن َوالَ ِفيَها َدَنَس الَ َمجِيَدةً، كَنِيَسةً ِلَنفِْسِه ُيْحِضَرَها"الصرب ال زال يصرب على ضعفات الكنيسة حىت 

أوالد اهللا ومل يظهـر  ألننا حنن اآلن  ؛مستويات أخرى سوف نراهاهناك و .)٢٧: ٥ أف" ()شيخوخة(
ولكن مىت ظهر ابن اهللا يف جمده سنكون مثله ألننا عندما نـراه يف جمـده    ،بعد ماذا سنكون كأوالد اهللا

هنا نرى احملبة وأينما توجَّ). ٢: ٣يوحنا  ١راجع (ذات جمد االبن املتجسد إىل  سوف حتولنا هذه الرؤيا
لكل من يتناول،  جديدةً فخارستيا تعطي ذاهتا، حياةًدية تعطينا التبين، وحاضرة يف اإلحاضرة يف املعمو

فإذا كانت حمبـة املسـيح   ). ١٤: ٥ كور ٢" (حمبة املسيح حتصرنا"ر عنه الرسول بولس وهذا ما يعبِّ
 إليـه وهذا ما مل يلتفت  ،بل مستحيالً ،فإن نقد املسيحية يصبح عمالً شاقاً ،ذهبنا اجتاهحتصرنا ويف أي 

حماولة اكتشاف تناقض يف األناجيل أو ثغرات يف رسائل بولس أو   إخل، لكنهم إىل  النقاد الذين انصرفوا
، أم إليهاملطلوب هو جوهر الرسالة وقلبها، هل هو صحيح أم خطأ، هل ميكن توجيه النقد  أن مل يفهموا

نسـيجاً   ألننا نرى يف رسالة املسيحية بنـاًء أو  ؛هذه احلقيقة تقلب موازين النقد. توجيه النقد مستحيل
ألن احملبة ال  ؛نقلده أن  خاص ال ميكن لنا أن نصنع مثله أو حىت سداه وحلمته احملبة، وهو بذلك نسيٌج

  .ميكن أن تكون مثل أي شيء ويستحيل تقليدها، فاحملبة هي اإلله احلي احلقيقي
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  بة والتعليم املسيحي اخلاص باهللانقد احمل
غة إميانية عرفتها الكنيسة، ولكن الرسول يوحنـا مل  ، هذه هي املسيحية يف أقصر صي"اهللا حمبة"  

" ألن اهللا حمبة"السبب ، وبعد ذلك حدد "من ال حيب مل يعرف اهللا"بل أضاف  ،يقف عند هذه الصيغة
ن احملبـة تعلـم   والعالقة واضحة، من حيب ميكنه أن يكتشف اهللا يف اإلجنيل ويراه، أل). ٨: ٤يوحنا ١(

فقـده ألنـه مل   . من ال حيب ال ميكنه أن يعرف اهللا، بل قد تاه عن اهللا متاماًا اإلنسان حقيقة اهللا، وأمَّ
  .يصدق بأن اهللا حمبة، أو فقده ألنه ظن أن اهللا شيء آخر

وأن  ،وأن ندرك أننا إزاء إعالن حمبـة  ،يف هذا اإلطار وحده ميكننا أن نفهم التوحيد والتثليث  
احملبة ليست نزهة أو عملية مسلية أو أغنيـة  . د جداًويف أغلب األحيان معق ،اإلعالن عن احملبة صعب

وتطلـب   ،فهي عطاء وهي تعطي ذاهتا ،احملبة فوق كل هذا... رقيقة حاملة زاخرة بالعواطف واألحالم 
اخلـالق واملخلـوق   حمبة اهللا ترى اهلوة بني . الوحدة وتسعى إليها وال تقبل الفواصل وال ترضى بالقيود

ولكن  ،تبقى العوائق كما هي. بة ال ميكنها أن تقبل مبا هو موجود من عوائقألن احمل وتعربها بكل فرح؛
 ،د وعرب العوائـق دون أن حيطمهـا  اإلنسان وجتسَّإىل  رولكنه عَب ،لقد ظل اهللا هو اهللا. احملبة تتخطاها

دون هذا ما نعنيه بعبـور العوائـق   . ولذلك ظل الناسوت الذي أخذه ناسوتاً مل يفقد طبيعته اإلنسانية
  .حتطيم العوائق

وهو غاية احملبة ال يفقد فيه اإلنسان كيانه اإلنساين، فهو ال يذوب كمـا يف حالـة    ،واإلحتاد  
الوحدة ليست اختفاء لإلنسان وليست . اهللا ويظل اإلنسان إنساناًهو النرفانا يف البوذية، وإمنا يظل اهللا 

يظل اهللا هو اهللا ويظل اإلنسان هو .  معاً يف وحدةضياعاً للكيان اإلنساين، وإمنا الوحدة هي بقاء االثنني
الالهـوت بالناسـوت    احتدهذه احلقيقة ليست قائمة على ما حدث يف التجسد فقط عندما . اإلنسان

ألن أقانيم الثالوث ثالثة يف  ؛، بل قائمة على أساس الثالوث أيضاً"بدون اختالط وال امتزاج وال تغيري"
ووحدة الذات . وإمنا يظل كل أقنوم كما هو ولكن يف وحدة اجلوهر ،فيجوهر واحد ال تذوب وال ختت

أو اجلوهر هي أساسية جداً لفهم احملبة اإلهلية ذلك أن حمبة اهللا بال وجود إذا مل يوجد اجلوهر الواحـد  
االبن الوحيد الذي هو واحـد   أنوميكننا أن ندرك أمهية اجلوهر الواحد لو تذكرنا . الذي جيمع األقانيم

شركة اآلب، فلو كان االبن من جوهر آخر غري جوهر اآلب ملا استطعنا إىل  ع اآلب جاء لكي يردنام
بل لكان الرسول يوحنا سيعجز عن كتابة ذلك الكالم اخلالد . دة ثانية واحدة يف حمبة اهللاملنفكر ولو  أن
  ).١٦: ٣يوحنا " ( حىت بذل ابنه الوحيدهكذا أحب اهللا العامل"

ولكن تعدد األقانيم هو اإلعالن عن هذه احملبة، وعن مصدرها  ،حتدد لنا حمبة اهللاوحدة اجلوهر   
احملبة الفائقة اليت مصدرها اآلب، ولكنـها ختلـق   إىل  والطريقة اليت تصل هبا إلينا، وكيف ترفعنا احملبة
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ر عن نفسها ليت تعبِّد هو قناة احملبة اوالتجسُّ. دعندما تعرب هوة اخلالق واملخلوق بالتجسُّبنا لنفسها صلة 
  .مبشاركة اإلنسان حمنة املوت وتعطيه هبة احلياة يف القيامة وشركة الروح القدس للحياة األبدية

ـ   ،بالتعـدد  ولكن اإلعالن عنها ال ميكن أن يفهم إالَّ ،احملبة يف جوهرها واحدة   ر وهكـذا يعبِّ
لو حـذفنا كلمـة   ). ١: ٣يو ١" (هللاحىت ندعى أوالد ا أنظروا أية حمبة أعطانا اآلب: "الرسول يوحنا

، ذلك ألن أبوة اهللا وحدها أي أقنوم اآلب هي السـبب  "أوالد اهللا"ستحال علينا أن نكتب ال" اآلب"
ا كل الـذين قبلـوه   وأمَّ"لنفسه يف االبن  اختذهمالوحيد الصاحل ألن يؤهلنا للكالم عن أوالد اهللا الذين 

  ).١٢: ١يو " (د اهللاأن يصريوا أوال فأعطاهم سلطاناً) املسيح(
ر عن احملبة وهـي  هي الصيغة الوحيدة اليت تعبِّ) يف األقانيم( )١(والتعدد ،)يف اجلوهر(والوحدة   

 ،باحملبة ن احملبة ال ميكن أن ننقدها إالَّإلقد قلنا . تعمل، ذلك أن احملبة ال تقبل السكون والبقاء بال عطاء
وعن احملبة وهي تعلن عن ذاهتا يف  ،ر عن احملبة كما هيتعبِّ وصيغة احملبة يف الالهوت املسيحي هي صيغة

واحملبـة   ،واحملبة كما هي أي يف حقيقتها هي اهللا الواحد يف الثالوث. عطاء ملن تراه أهالً للحياة األبدية
أنـا واآلب  "ولكن أيضاً  ،"أنا يف اآلب واآلب يفَّ"تكشف الوحدة والتعدد مثل  ،وهي تعلن عن ذاهتا

وجيعلنـا   إلينابل هي الوحدة اليت َيعُبر فيها الثالوث  ،وهذه الوحدة ليست وحدة الثالوث فقط ."واحد
، وحدة تتجلى )٢١: ١٧يوحنا " (هم أيضاً واحداً فيناأنت أيها اآلب يفَّ وأنا فيك ليكونوا "واحداً فيه 

  .االنقساميف التاريخ، وحدة صارت هاجس الكنيسة الدائم عرب العصور يف مواجهة 

  االختبار هو أداة النقد الصحيح
وإمنا النقد هـو أيضـاً    ،فهو ليس املقصود بكلمة نقد ،حنن ال نقصد بالنقد اكتشاف األخطاء  

  .من األمور اكتشاف اجلوانب اإلجيابية أليٍ
ونقد احملبة بشكل عقلي نظري ال جيدي، وإمنا نقد احملبة بشكل عقلي مبين على االختبار يؤهلنا   

وهذا يعين بشكل أساسي أن تعليم املسيحية عن اختبار اإلميان وتذوق احلياة مـع  . ة احملبةإلدراك حقيق
فمن الضروري أن نبلغ هذه  ،فألن اهللا حمبة. هو أصالً يصاغ هبذا الشكل كتعبري عن حقيقة حمبة اهللا ،اهللا

بة اهللا أو اهللا حمبـة ال  والكالم عن حم. ولكن من خالل االختبار حلقيقة اهللا الفائقة ،احملبة بوعي وإدراك
فاهللا هو كذلك يف  ،، وإمنا العكس هو الصحيحإلوهيتهجيعل اهللا حتت احلواس أو جيعل اهللا يفقد شيئاً من 

هكذا أحـب اهللا  "بل العكس إنه مبدأ جيعل اهللا عظيماً  ،جيعل اهللا صغرياً احملبة فقط، وليست احملبة مبدأً
ن إدراك حمبة اهللا جيعل اهللا رهيباً جـداً  إويف احلقيقة ..". طانا اآلب انظروا أية حمبة أع"أو  ،..."العامل 

                                                 
كما هو واضح، وكلمة تعدد تعطي العمق املطلوب لفهم احملبة، ألن الوحدة تعين أكثر من واحد يف  استخدمنا كلمة تعدد مبعىن تثليث )١(

 .وحدة
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يظل اهللا فوق كل إدراك، بعيداً جداً عن متنـاول   ،ألنه مهما كان اختبارنا وتذوقنا حملبة اهللا ؛بالنسبة لنا
  .لكنه يف حمبته يظل بعيداً عن دائرة إدراكنا ،نظل على شركة معه. دائرة حمبتنا
الدينونة هي اقتراب أو ابتعاد عن دائـرة   أنوهذا ما جيعلنا ندرك  ، قائمة على احملبةودينونة اهللا  

ألنه جيعل اختبارنا ومنو حياتنا يف احملبة هـو نفسـه قاعـدة     ؛جداً بالنسبة لنا رهيٌب أيضاً احملبة، وهذا
  .االقتراب أو االبتعاد عن اهللا

بل هـو   ،وليس هذا استنتاجاً ،احلياةإىل  نونة أوالديإىل  إذن احملبة ليست رحلة حاملة، إهنا تقود  
ب أخـاه  من ال حي. احلياة ألننا حنب األخوةإىل  حنن نعلم أننا قد انتقلنا من املوت"تعبري مباشر صريح 

درس بعناية عنـدما  وهذا بدوره يطرح علينا عدة أسئلة جيب أن ُت). ١٤: ٣يوحنا ١" (يبقى يف املوت
إذا كانت احملبة هي قاعدة احلياة  :ق املسيحية، ولكن السؤال اهلام اآلن هوحيني وقت الكالم عن األخال

 ،أي اإلميـان بـاهللا احملبـة    ،فما هو أساس األخالق يف املسيحية؟ وطبعاً ال أساس سوى احملبة ،واملوت
 وهو بدوره ما حيدد لنا ضرورة تغـيري  ،وبشكل مباشر تصبح األخالقيات تعبرياً عن هذه احلقيقة اهلامة

ألن األخالق املسيحية هي يف جوهرها نظرة عقائدية قائمة على إعالن حمبة اهللا يف  ؛األخالقإىل  نظرتنا
  .املسيح يسوع
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  الفصل الرابع
  

  الالهوت املسيحي إعالن عن اهللا

  

  أصل كلمة الهوت
، واستخدام الكلمة السريانية يؤكـد  "الهوثا"فهي بالسريانية  ،كلمة الهوت من أصل سرياين  

ولكن نفس الكلمة معروفة أيضاً يف . أو الشرقي" Semitic"التراث املسيحي السامي إىل  تماء الكلمةان
أي " λογια"و "Θεος"وهي مكونة مـن كلمـتني    "Θεολογια"اليونانية القدمية قبل املسيحية فهي 
مث  ، اللغات األوروبيةمث ،الالتينيةإىل  ومن اللغة اليونانية دخلت الكلمة. الكالم أو احلديث أو معرفة اهللا

 ،"الالهويت" "θεολογος"واإلنسان الذي يتحدث عن اهللا هو ". Theology"أصبحت يف اإلجنليزية 
  .أو ثيئولوغوس ،أو حسب التعريف السائد يف الكتب الطقسية الناطق باإلهليات

ة ويف كتب الفالسـف  ،عند آباء الكنيسة" θεολογια"وهناك فرق ضخم بني استخدام كلمة   
كل كالم . ذلك أن كلمة ثيئولوجيا خيتلف معناها يف الفلسفة عن معناها يف املصادر املسيحية. اليونانيني

عن اهللا أو الالهوت يف الوثنية يعين احلديث عن الكون وشئون احلياة يف إطـار األسـاطري وخرافـات    
  ".Olympus"على جبل اُألليموس " Nymphs"احلوريات أو اجلنيات 

وهزيـود  " Homer"وهـومريوس  " Orpheus"أورفيـوس  : هو الشاعر مثـل  فالالهويت  
"Hesiod " وطبعاً كان هؤالء الشعراء يتحدثون عن أحوال اآلهلة ومغامراهتم وميالدهم وظهـورهم، 

فالالهوت يف املسـيحية  . من وجهة نظر املسيحية" Theologians"وهؤالء الشعراء ليسوا الهوتيني 
  .هذه ميزة أساسية يف املسيحية. مه اهللاإلعالن عن اهللا الذي يقدِّ وإمنا ،ليس القصص الشعبية

  العقل يف التراث اليوناين الوثيندور 
البحث املوضـوعي  إىل  جهود العقل اإلنساين واجتهتعندما ختطت البشرية مرحلة األساطري   
لذي بدأه أرسطو بني ظهرت املدارس الفلسفية يف الشرق، وكانت بداية دور العقل يف التمييز ا ،العقلي

وبني ما يفكر فيه الفالسفة، ولذلك اعتـرب   ،ما كتبه الشعراء من أساطري وروايات عن العامل واإلنسان
هـؤالء   ."Theologians"هم طبقة مميزة عن الالهـوتيني  " Philosophers"أرسطو أن الفالسفة 
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ظريات متكاملة عقلية ال هم دعاة لن" Anaximander"وأنكسيمندر " Tales"الفالسفة مثل طاليس 
فهـو   ،عالقة هلا مع األساطري، لكن الكالم عن اهللا مل ينشأ يف الفلسفة بشكل عقلي منظم قبل أفالطون

يف معناهـا املعـروف يف كتابـه اجلمهوريـة     " θεολογια"أول من استخدم كلمـة ثيئولوجيـا   
)Republic:379A(أتباع األفالطونية احملدثة  ، ولذلك يسمي"Neoplatonists " أفالطون بالالهويت
"Theologian "ىل أفالطون يعود الفضل يف استخالص مبادئ سامية عن اهللا وعن الكـون مـن   إو

. قائم على البحث العقلي يف إطار فلسفي دقيـق  مي فكر متكامل عن اهللا وعن الكون،وتقد ،األساطري
  .حبث صويف عقالينإىل  فلسفيل البحث العقلي الولكن نشوء التصوف على يد أفلوطني هو الذي حوَّ

عن الفلسفة عند أرسطو، وقد قال أرسطو بكـل  " Theology"كانت بداية فصل الالهوت   
البد وأن يكون لدينا وضوح يف التمييـز بـني   "": Metaphysics"وضوح يف كتابه ما بعد الطبيعة 

وما نسـميه   ،"Mathematics"والرياضة  ،والطبيعة ،ما بعد الطبيعة: أركان الفلسفة الثالثة وهي
ومع أن الالهوت حاضر يف كل شيء ويف كل أركان املعرفـة ألن العلـم   ". Theology"بالالهوت 

  ).A19:22:1026( "يل هو الذي يدرس الكائنات العلياالعا
بل كانت  ،هذا النص بالذات يؤكد أن األساطري أياً كانت مل تكن شيئاً استخف به الفالسفة

معرفة هذه الكائنات، وقد مسى إىل  وكان على الفيلسوف أن يصل ،ئنات اإلهليةحتتوي على معرفة بالكا
وهي املعرفة غري احلسـية   ،"Metaphysics"أي ما بعد الطبيعة  ،أرسطو هذه املعرفة بالفلسفة األوىل

 وهو الالهوت الذي ال أثر لألسـاطري  ،ولكن الكالم املفهوم الواضح عن اهللا. معرفة اهللاإىل  اليت تؤدي
م موضوعات املعرفة الذي قسَّ) م.ق ٢٦٤-٣٣٤(مل يتحدد قبل زينون الرواقي  ،باملرة على موضوعاته

وبعـد وفـاة   ". Physics"وعلوم الطبيعة " Ethics"، علم األخالق "Logic"املنطق إىل  أو الفلسفة
ـ قسمنيإىل  م كل قسم من األقسام الثالثة السابقةوقسَّ" Cleanthes"زينون جاء كليناتس  م  مث قسَّ

  .الطبيعة والالهوتإىل  الطبيعة
الذي من جزيرة رودس مدرسة رومانيـة  " Panaetius"قبل هناية القرن الثاين أسس بنايتوس   
وقال يف نص مشهور عرفه فيما بعـد   ،ز بني ثالثة أنواع من الالهوتوميَّ. م.ق ١١٠-١٨٠يف روما 

أغسطينوس، الـذي  ) م.ق ٢٧-١١٦" (Varro"رو أو رمبا عن فا ،العالمة ترتليان ونقله عن ترتليان
  :نقالً عن بنايتوس" مدينة اهللا"يقول يف كتابه 

 [Theology, or the systematic treatment of the divine, may be divided into three 
parts, of which the first is called mythical, the second physical, and the third political] 
(bk 5:5). 

القسم األول يسـمى   :ثالثة أقسامإىل  ، ميكن تقسيمهالإللوهةالالهوت أي الدراسة املنظمة [  
  ].والثالث املعامالت أو الطقوس ،والثاين الطبيعة ،األساطري
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وهو ما نراه بعد ذلك عند  ،الفالسفة اليونانيني دخل الفصل بني الالهوت واألخالقعند ومن 
ومنه سيدخل هذا يف التراث الغريب املسيحي ال سيما مع بدايـة العصـور    ،أغسطينوس بشكل خاص

  :الزوايا الثالثة يف التراث اليوناين هذه على أي حال استقرت. الوسطى
  ".Mythology"وفيها يستعني الالهويت باألساطري " Poetic"الزاوية الشعرية  -١
ث يستخدم الالهوت النظريات الفلسفية أو علم الطبيعة حي ،الزاوية اخلاصة باملعرفة العقلية -٢

"Philosophical"،  وقد مسى فارو"Varro "     هذا النـوع مـن الالهـوت باسـم"Natural 

Theology "   ألن كل ما خيص اآلهلة يف األساطري سوف يقاس على أساس فلسفي ألن اآلهلـة هـي
  .مظاهر الطبيعة، وبالتايل فكل ما يف الطبيعة خيضع للبحث العقلي احملض

ألن هـذه   ؛"Political"وهو ما جيب أن نفهمه من كلمة  ،"Ritual"الزاوية الطقسية  -٣
الكلمة بالذات تعين املدينة، والطقوس الشائعة يف املدن الرومانية واليونانية هي ذات شأن كبري وتعكس 

  .الكثري من املفاهيم القانونية واإلنسانية وحتدد بذلك املمارسة الدينية
وطرح الفالسفة اليونانيون برنامج البحـث يف   ،"الهوت"ت كلمة َدِللة املبكرة ُويف هذه املرح  

وما استقر يف الفلسفة من نظريات عن اهللا والكون واإلنسان، سـامهت بشـكل    ،إطار التراث اليوناين
  .واضح يف تطور الوعي الديين

  :أسباب أمههااملستوى املسيحي لعدة إىل  لكن مل يصل الفكر الديين اليوناين الوثين  
كان الكالم عن اهللا هو كالم عن قوة ونظام بال عالقة شخصية مع اإلنسان، فهو كـالم   -١

  .عقالين حمض
مما جيعل هذا علماً من علوم الطبيعـة   ،كان البحث يرتكز على مظاهر األلوهة يف الطبيعة -٢

  ).٨ف  ١٦مدينة اهللا ك (وليس الهوتاً 
ل مباشر لفكر اإلنسان فقط، دون أن يكون هلذا البحث كان البحث عن اهللا خاضعاً بشك -٣

  .، أي الوحي وإعالنات اهللا عن نفسهاجتاههأي روافد تغذية وتصحح من 

  الالهوت يف املسيحية
فقد كانت حريصة منذ البداية على أن تفصل بـني   ،عندما استخدمت املسيحية كلمة الهوت  

ثقافة يف تلك الفترة، واملعىن املسيحي الدقيق لكلمـة شـائعة   وهي لغة ال ،املعىن الشائع يف اللغة اليونانية
فأهم ما يشكل البنية املسيحية هو اإلعالن اإلهلي املرحلي يف العهد القدمي، مث اإلعالن . يعرفها كل الناس

ر عن مضمون الالهوت وإذا شئنا أن خنتار نصاً يعبِّ. الكامل والنهائي يف العهد اجلديد يف يسوع املسيح
 قَِدمياً، بِاَألْنبَِياِء اآلَباَء كَلََّم َما َبْعَد ُهللا،ا: "العربانيني هي أفضل النصوصإىل  فإن افتتاحية الرسالة ،يحياملس
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ويصبح الكالم ) ٢، ١ :١عربانيني " ( ... اْبنِِه ِفي اَألِخَريِة اَأليَّامِ َهِذِه ِفي كَلََّمَنا. كَِثَريٍة، َوطُُرقٍ بِأَْنَواعٍ
 أو الالهوت املسيحي هو التأمل يف أقوال اهللا كما جاءت يف العهد القدمي ،أو النطق باإلهليات ،عن اهللا

  .ده وبكلماته عن ذاتهفأعلن حبضوره وبتجسُّ ،د يف العهد اجلديدأن جاء اهللا نفسه وجتسَّإىل 
علـن يف اآلب  الـذي أُ " The Mystery of God"الالهوت املسيحي يبحث عن سر اهللا   
ألن سر الثالوث يف اإلعالن املرحلي أي العهد القدمي مل  )١(وهو حبث غري نظري. الروح القدسواالبن و

يكن كالماً عن اهللا، وإمنا كان ظهورات وإعالنات عن حضور اهللا وأحداث تارخيية تعطي معىن حضور 
هـو اإلعـالن   فاهللا ال حيتاج ألن يعلن عن ذاته للكون، وإمنا لإلنسان، فاألساس  ،اهللا ليس يف الكون

ولذلك ليس يف الالهوت املسيحي حبث عقلي طبيعي باملعىن الذي جـاء عنـد   . واهلدف هو اإلنسان
أي الهـوت يـبين   " Natural Theology"أو " Physical Theology"أرسطو، أي ليس لدينا 

أن  إالَّألن الطبيعة وإن كانت تعلن عن قـوة اهللا وعظمتـه،    ؛عقائده على قوة اهللا وعظمته يف الطبيعة
قد . الطبيعة بكل ما فيها من جبال أو وديان أو حبار ليست اجملال الذي يعلن فيه اهللا عن ذاته كشخص

 ،ولكن هذا ليس هو الالهوت املسيحي، فالطبيعة قد تعلن عن بعض صـفات اهللا  ،تعلن الطبيعة عن اهللا
  .وره الشخصيولكنها ال تعلن عن ذات اهللا، فاهللا وحده هو الذي يعلن عن ذاته وحبض

" Natural Or Physical Theology"ومع هذا ليس لنا أن نرفض الالهـوت الطبيعـي     
جملرد أنه حبث عن اهللا يف إطار مظاهر صفاته وحضوره يف الكون، فهو موضوع ال ميكن فصـله عـن   

جيب كما  .ولكن جيب أن خيضع للمبادئ األساسية اليت تقوم عليها عقائد املسيحية ،الالهوت املسيحي
أن نؤكد أن الالهوت الطبيعي ليس أحد مصادر العقيدة املسيحية، وإن كان من اجلائز استخدامه لفهم 

  .العقيدة املسيحية وشرحها

                                                 
 .ةمبعىن غري قائم أصالً على ما وصل إليه العقل، فالعقل مل يصل إىل عقيدة الثالوث، وإمنا أُعلنت يف اهللا ال سيما يف جتسد االبن الكلم )١(
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  بحث األولامل
  

  السكندري أكليمنضسالقديس عند  تالالهو
  م٢٣٠- ١٥٠

  
-ذه البداية ه .بداية الفكر الالهويت املسيحي -يف عجالة سريعة  -من الضروري أن نقدم هنا   
وهي بداية حتدد لنا بشكل واضح ما رفضه اآلباء يف التراث اليوناين . هي كتابات آباء الكنيسة -تارخيياً 
فاهللا أعلن عن نفسه يف يسوع املسـيح، وهلـذا   . وهو رفض مبين على أساس عقيدي واضح ،الفلسفي

  .اإلعالن جيب أن ختضع كل املعارف والعلوم وتساهم يف شرحه
ال الكالم عن الالهوت عند اآلباء، جند أن البداية كانت يف اإلسكندرية وعلـى يـد   ويف جم  

فهو أول من كتب يشرح العقيدة املسيحية يف الكنيسة اجلامعة على وجـه   ،"Clement" أكليمنضس
فإنه كان ال يتردد يف استخدام كلمة ثيئولوجيا يف معناها الواسع  ،وعندما كان يكتب للوثنيني. اإلطالق

أي  ،هو أن املسيحية ُتعلِّم بـأن اللوغـوس   ،أي معرفة اهللا، لسبب واضح عنده ،ملعروف لدى الوثنينيا
أو االبن يعمل يف  ،فاللوغوس .)٩: ١يوحنا (العامل إىل  هو النور الذي يضيء لكل إنسان آٍت ،الكلمة

  .اإلنسانية يف معرفة اهللاوحىت شعراء وفالسفة الوثنية كانوا خطوة أساسية يف تقدم . كل اخلليقة والبشر
مهم كانت الفلسفة ضرورية من أجل اليونانيني لتقدُّ" ):املتنوعات(يف كتابه  أكليمنضسويقول 

وهي متهيد وتدريب لكـل الـذين    ،وهي اآلن تساعد على التقوى احلقيقية ،أن يأيت الربإىل  يف الرب
: ٩١ مز" (قدميك لن تعثر"ن إتاب املقدس اإلميان عن طريق الرباهني العقلية، ولقد قال الكإىل  يصلون
يف اليونانيني أو فينا، فهي اليت تعمل يف الفلسفة ، وإذا كانت العناية اإلهلية هي مصدر كل الصالح )١٢

أو  ،وهو يعلن عن نفسه بطريق مباشر يف العهد القدمي واجلديد ،كلهلإلميان؛ ألن اهللا هو مصدر الصالح 
ن إولكـن ميكـن أن نقـول     .اليت استفادت من الكتاب املقدس بعهديه بطريق غري مباشر يف الفلسفة

أن يتجسد الرب ويدعوهم لقبول اإلميان، وعلـى ذلـك   إىل  من اهللا عطيت لليونانيني مباشرةًالفلسفة أُ
س الذي يساعد العقل اليوناين على قبول املسيح، متاماً مثل الناموس ب أو املدرِّتصبح الفلسفة هي املهذِّ

 ".وهلذا كانت الفلسفة هي التمهيد الذي يهيئ الطريق للكمال يف املسيح. املسيحإىل  قاد العربانينيالذي 
  ).٢٨ :٥املتنوعات (
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فهو ينري اإلنسان لكي يتقدم . فاملعرفة اإلنسانية ليست بعيدة عن جمال عمل الكلمة أو اللوغوس
يعتـرب أن الفالسـفة    أكليمنضسو ما جعل وه ،األسفار املقدسةإىل  يف معرفته باهللا، ولكنه يظل حيتاج
وأن الشـعراء   .)١٤: ٥نوعـات  املت(موا منها الكثري من احلقـائق  استفادوا من األسفار العربانية وتعلَّ

من األساطري بعدما " Theology"بل تعلموا الالهوت  ،والفالسفة مثل هومريوس، هم رجال حكماء
وإمنا املعرفة اإلنسانية اليت  ،ليست املعرفة اإلنسانية وحدها هنا الثيئولوجيا. جردوها من اجلوانب احلسية

أ البشـر لقبـول   وهيَّ ،فالعقل البشري عربانياً أم يونانياً احتاج لعمل اللوغوس. استفادت من اللوغوس
  .ظهور اهللا وإعالنه عن نفسه يف املسيح

 ربانية كانت تسـعى الفلسفة إذا كانت بربرية أو يونانية أو ع: "بكل وضوح أكليمنضسيقول   
وإمنا باالعتماد على الالهوت الذي يأيت من اللوغوس  ،احلق دون االعتماد على أسطورة ديونسيوسإىل 

فإذن جبانب االستعمال املعروف لكلمة الهوت أو ثيئولوجيـا يوجـد   ). ١٣: ١املتنوعات " (مباشرة
  .ذي يأيت من اهللا مباشرةوهذا الالهوت هو الالهوت احلقيقي ال ،الهوت من اللوغوس أي االبن
كـان  ... اللوغوس هو قيثارة اهللا املقدسة ": أكليمنضسالوثنيني يقول إىل  ويف مقدمة رسالته

ألنه هو ... ولكن اآلن صار له اسم املسيح  ،اللوغوس يف البدء وهو ال يزال املصدر اإلهلي لكل األشياء
معيننا هو الرب الذي يف البدء أعطـى  ... اً وهو وحده اإلله واإلنسان مع ،د وظهر كإنساننفسه جتسَّ

  ."م الذي منه تتلقى التعليمولكنه اآلن يدعونا جهراً للخالص، هو املعلِّ... اإلعالنات 
شـرح فيـه    ،أي اللوغوس ،"Paedagogus" "باملؤدِّ"كتاباً عن  أكليمنضسوقد خصص   
من يقرأ الفلسفة أياً كانت هذه ولذلك كل . عمل اللوغوس يف الكشف عن اهللا اآلب للكلود التجسُّ

املعرفة " أكليمنضسوهي كما حيددها  ،املعرفة احلقيقية اليت أُعلنت يف املسيحإىل  الفلسفة عليه أن يصل
 أكليمنضسكما شرحها " قانون"وكلمة ، )٧: ٧املتنوعات " (احلقيقية اليت تنمو حسب قانون الكنيسة

يعـين أن املعرفـة    أكليمنضسولكن ). ١٥: ٦جع املتنوعات را" (اصة بالعقيدةقواعد اإلميان اخل"تعين 
ي الالهوت احلقيقي الذي أعلنه اهللا نفسه يف يسوع أاإلنسانية جيب أن ختضع يف النهاية للمعرفة احلقيقية 

واملسيحي يصلي ال  .)١٤: ٦املتنوعات " (اإلميان هو قاعدة املعرفة": أكليمنضسولذلك يقول  ،املسيح
، )٧: ٧املتنوعـات  " (إنه يصلي دائماً ألن الصالة هي شـركتنا مـع اهللا  "عن اهللا،  ألنه يبحث عقلياً

سان اهللا تعمق يف ألنه كلما أحب اإلن ؛والصالة تقوي احملبة اليت هي الطريق امللوكي الذي أعلنه االبن"
  ).٢٧: من هو الغين الذي خيلص( "الشركة مع اهللا

الالهوت اختبار حقيقي . ا معرفة تنمو بالصالة واحملبةفالالهوت احلقيقي، ليس جمرد معرفة، وإمن  
عالن عن اهللا يف املسيح ليس تقدمي معرفة فقط، اإلف. شركة مع اهللاإىل  يف يسوع املسيح، يقود اإلنسان
جـاءت يف   أكليمنضـس وهو ما جيعلنا خنتم هذه الفقرة بعبارة من  ،وإمنا تطوير احلياة اإلنسانية نفسها
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اللوغوس صار إنساناً حىت ما تتعلم أنت من إنسان كيف ميكن يف أي وقـت أن  : "يبمقدمة كتابه املر
هو قائم  ،فهم وإدراك اهللاإىل  وتطور احلياة اإلنسانية لكي تصل). ١٢: ١املريب " (يصبح أي إنسان إهلاً
رفة اهللا كابن أي بال فساد وبال موت أو أمل نامياً يف مع ،أو أن يصبح اإلنسان إهلاً ،على الشركة يف اهللا

  .له
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  املبحث الثاين
  

  العالمة أورجيينوسالالهوت عند 
  م٢٥١ - ١٨٥

  
إذا كان عمل اللوغوس يف اخللق ويف اإلنسان هو أحد مفاتيح الالهـوت املسـيحي عامـة      

فإن أهم ما جيب أن نراعيه يف دراستنا للعالمة أورجيينوس هو منهجـه الالهـويت    ،خاصة والسكندري
وهذا يعين أن جمـال فهـم    ،فهي تتفاوت من إنسان آلخر ،ة الطبيعة اإلنسانية نفسهاالقائم على دراس

العالمة العظيم على أن الذين يقرأون الكتاب املقدس ينبغي عليهم  ُهَحَرَش األسفار املقدسة نفسه هو جمالٌ
 األخالقـي  ، مث"Litteral"أو احلريف " Somatic"املستوى احلسي : زوا بني ثالثة مستويات هيأن مييِّ

"Moral" أما الثالث فهو الروحي ،"Pneumatic " الرد  – ٩: ٤راجع كتاب املبادئ (وهو أعظمها
  ).٩: ٤، ٣٥: ٣على كلسوس 

ألن إمياهنم بسيط وال يعتمد  ؛وبالطبع يأخذ البسطاء النص كما هو يف معناه احلريف أو احلسي
اهللا هلم ال يتورعون أحياناً أن ينسبوا إليه عـدم  ولذلك عندما يفكرون يف معاملة . مطلقاً على الرباهني

هؤالء الذين يربطهم متامـاً بـاملعىن   ). ١٦: ٥ – ٢٦: ٦الرد على كلسوس  – ٨: ٤املبادئ (عدالة ال
يستخدم أورجيينوس كلمـة  (هو اخلوف من الوقوع يف اخلطأ أو الدينونة، أما املسيحي الناضج  ،احلريف
فهو يبحث يف معاين كلمات األسفار ) ب عقلياً على التفكريلذي تدرَّوهو يعين بذلك املسيحي ا ،مثقف

 إالَّ إليـه وأن جيد معناها الروحي العميق الذي ال ميكـن الوصـول   " فتشوا الكتب: "كما قال املسيح
ألنه  ؛بالبحث الشاق عما وراء النص، وهذا املسيحي وحده هو الذي يستطيع أن يكون الهوتياً باحلق

على الفيلسـوف الـوثين   والرد  ،على سفر الالويني ٣: ١٣عظة (وعن أغوار الثالوث اهللا  يبحث عن
  ).٧١: ٤ – ٧٩: ٣ – ٥: ٢كلسوس 
وعندما يتأمـل املسـيحي    .فالالهوت احلقيقي هو البحث عن اهللا وعن كل ما خيص الثالوث  

الرد علـى  (سيح بل يف موته هو مع امل ،فإنه ال يفكر يف موت املسيح وحده ،الناضج يف موت املسيح
إىل  ولكنه بكل تأكيد يصعد ،إنه يقف مع املسيح وهو يشفي األبرص لريى املعجزة). ٦٩: ٢كلسوس 

ألنه على اجلبل حييا مع املسيح ال ). ٢١: ٣الرد على كلسوس (جبل التجلي مع التالميذ ليشاهد الرب 
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الذي ال يرى يف املسـيح   بل مع اللوغوس كمعلم، فاملسيحي الناضج هو ،كطبيب يشفي أمراض الناس
إن اللوغوس اإلهلي جاء ليكون طبيباً للخطـاة  ": ويقول أورجيينوس .بل اللوغوس ،جمرد طبيب يشفي

: ٣الرد علـى كلسـوس   ( "ولكنه يصبح معلماً لألسرار اإلهلية للذين كفوا عن اخلطية وصاروا أنقياء
ي ألسرار اهللا، وهو ما جيعل نقاوة القلب فالالهوت ليس نظرة عابرة على التعاليم، إنه تذوق داخل). ٢١

  .أساسية للعالقة مع اهللا
ولكـن   ،اهللا ميكن أن يبدأ باخلوف من الدينونةإىل  وحيدد أورجيينوس بكل وضوح أن الطريق  

كليمنضس علـى  أوأورجيينوس حريص جداً مثل . ل الطريقوليس اخلوف هو الذي يكمِّ ،اإلميان وحده
بواسـطة   األمام إالَّإىل  ي يبدأ باخلوف من الدينونة ال ميكنه أن يتقدم أكثرفاملسيحي الذ ،هذه النقطة

إذن ). ٢٧: مقالة علـى الصـالة  (املعرفة اخلالصة اليت ال تقوم على املعىن احلسي لنص الكتاب املقدس 
  .أجواء املعرفةإىل  دراسة الالهوت تعين حترير اإلنسان من املخاوف وانطالق يف ثقة اإلميان

ز أورجيينوس بني املسيحية والفلسفة يف رده على الفيلسوف الوثين كلسوس بأن املسـيحية  ومييِّ  
ا الفلسفة فهي للمتعلمني فقط، لكن البسطاء والفالسفة معاً جيدون هي ديانة البسطاء والفالسفة معاً، أمَّ

: ٣على كلسوس  الرد(واألهم من كل هذا جيدون اخلالص يف املسيح يسوع . يف املسيحية حياة التقوى
فإذا كانت معرفة الكتاب أساسية جداً بالنسبة للمسيحي سواء كان هذا املسـيحي  ). ٦٠: ٧ – ٥٣

رجل الكنيسة الذي حيـرص علـى دور التسـليم     هو فإنه من املؤكد أن أورجيينوس ،بسيطاً أم مثقفاً
أن الرسل يؤكدون مبادئ  وهو ما جيعله يؤكد يف بداية كتابه املبادئ ،الرسويل يف شرح الكتاب املقدس

بينما هناك أسـئلة   –ويكتبها أورجيينوس  –وقواعد ثابتة معروفة، بل عقائد صيغت يف عبارات حمددة 
أن يبحث عن إجابات هلـا يف   ولذلك على الالهويت ،املرةبأخرى مل حيدد هلا التقليد الرسويل إجابات 

  .ضوء الكتاب املقدس، وما استقر يف الكنيسة من تسليم
لقد حبث أورجيينوس يف الكتاب األول من كتابه املبادئ عن إجابات لـبعض األسـئلة، ومل   و

فإذا كانـت معرفـة   . عرف باملشكلة األورجيانيةونشأ ما ُي ،يعجب هذا البحث بعض الهويت الكنيسة
 فإن كل املعارف األخرى جيب أن ،أو هي أساس الالهوت املسيحي ،الكتاب املقدس أساسية ملعرفة اهللا

تأكيداً على خـط   نوس، إالَّيوهي بكل يقني بقلم أورجي ،"املبادئ"وما فاحتة كتاب  ،ختضع هلذه املعرفة
وما ميكن أن نفكر فيه مـن  " Rule of Faith"أي قاعدة اإلميان  ،فاصل قاطع بني ما ُتعلم به الكنيسة

نه ميكن إول أورجيينوس وعن هذه املوضوعات يق. موضوعات أخرى ليست مرتبطة بقاعدة اإلميان باملرة
  ).١٠فقرة : مقدمة املبادئ(مبا يتوفر لدينا من معرفة حىت من الفلسفة اليونانية  االستعانة
 ،لة منتظمـة ويف احلقيقة كان أورجيينوس هو أول من عاجل موضوعات الالهوت بطريقة مفصَّ  

م وقسَّ. ي خاص فيهاوللموضوعات اليت كان له رأ ،لكل عقائد الكنيسة" املبادئ"فقد خصص كتاب 
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الكتاب األول عن اهللا اآلب، الكتاب الثاين عن اللوغوس، الكتـاب  : على هذا النحو" املبادئ"كتاب 
ويف احلقيقة أن هذه األجزاء  .الثالث عن حرية اإلرادة، والكتاب الرابع عن قواعد تفسري الكتاب املقدس

صدر األساسي للتعرف على عقيدة الكنيسـة  أول ما كُتب يف تاريخ الالهوت املسيحي وال تزال املهي 
  .يف القرن الثالث

 ولكن أورجيينوس ال ميكن أن يكون جمرد فيلسوف أو رجل يبحث عن فروع املعرفة اليت تؤدي  
مرثا رمزاً حلياة  اختذوكان أورجيينوس هو أول من  ،"حياة التأمل"فالالهوت أي معرفة اهللا هي  ،اهللاإىل 

ولذلك يقف الذين ميارسـون  ). يف تفسري إجنيل يوحنا ٨٠شذرة رقم (اة التأمل العمل ومرمي رمزاً حلي
قدس األقـداس  إىل  ا الذين يتأملون، فهم يدخلونحياة العمل وحدها يف الدار اخلارجية يف اهليكل، أمَّ

وأقسام هيكل العهد القدمي هي مثل مراحـل احليـاة أو    .)١٦٥٢: ١٢جملد  – ١٣٣تفسري مزمور (
ولذلك األبواب اليت تفصل اهليكل عن الدار اخلارجية هي أبـواب املعرفـة، وإذا    ،فتنا باهللامراحل معر

فإن الدار اخلارجية هـي تأمـل    ،تذكرنا ما قلناه سابقاً عن منهج أورجيينوس يف تفسري أو فهم الكتاب
) ١٥٨١: ١٢جملـد   – ١١٧تفسري مزمـور  (ا دخول قدس األقداس فهي معرفة اهللا املعىن احلسي، أمَّ

  :اإلنسان على هذا النحو إليهاوهذه املعرفة جيب أن يصل 
" απαθεια" "عدم اهلـوى "إىل  عن طريق التوبة وهدوء العقل وضبط احلواس للوصول: أوالً  

أوىل درجات التأمل أو تأمل الكائنات املختلفة ملعرفة أسرار اخللـق  إىل  ويف هذه املرحلة يصل اإلنسان
، أما معرفة اهللا عن طريق اللوغوس أو مشاهدة اهللا يف اللوغوس فهـي  "θεορια φυσικη" "الثاؤريا"
فهو حيدد مراحل املعرفة علـى   ،وألن أورجيينوس هو رجل الكتاب املقدس". θεολογια" "ثيئولوجيا"

ألنه يتضمن القواعد  ؛يف مرحلة تطهري اإلنسان والتوبة جيب أن يقرأ اإلنسان كتاب األمثال: هذا النحو
وهي إدراك أسرار اخلليقة عليه أن يقرأ اجلامعة ليدرك  ،ويف املرحلة الثانية .قية اليت تضبط اإلنساناألخال

هنا يرفض أورجيينوس بكل يقـني الفلسـفة   (أن كل ما يف العامل عاجز عن تقدمي معرفة سليمة عن اهللا 
. سفر الزواج بني النفس واللوغـوس  ألنه ؛فعليه أن يقرأ نشيد األناشيد ،ا يف املرحلة الثالثةأمَّ). اليونانية

  .الالهوت هو معرفة اللوغوس الذي يعلن لنا اآلب ،وهكذا. وهو طريق تأمل اهللا ذاته
متاماً بوضع كل معرفة اإلنسان وخربته يف ضوء احلقائق اليت  اهتمإذا كان أورجيينوس قد : ثانياً  

تاب الالهويت األول الذي جيمع بني دفتيه فإنه إذن يرى يف الكتاب املقدس، الك ،أعلنها الكتاب املقدس
حىت تلك اليت حدثت يف العهـد   ،حقائق احلياة األبدية واليت سوف نراها متاماً وبكل وضوح يف األبدية

من املؤكـد أن األسـرار   ": يقول) على سفر يشوع بن نون ٤: ٢٣يف العظة (ويف نص فريد . القدمي
والذي عندما وجد  ،السماء الثالثةإىل  طة اإلنسان الذي أُختطفت متاماً بواسَمهِعلنت وفُالسمائية قد أُ

نفسه يف السماء رأى أورشليم احلقيقية، مدينة اهللا، ورأى أيضاً حربون وكل املدن املبعثرة هنا وهنـاك  
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هـذه  ... واليت حتدث عنها الكتاب املقدس، ولكنه فهم بالروح أسرار كل ظهورات اهللا يف هذه املدن 
 ؛الفهمإىل  إذا ُوجِد لدينا استعداد للسهر، وحلياة الفضيلة اليت تقودنا ية اليت لن نفهمها إالَّاألسرار اإلهل

فإننا ندركها بالكمال يف احليـاة   ،ألننا إذا فهمنا هذه األسرار واستحققنا أن ندرك أعماق هذه األسرار
. امتـة مطـاف املعرفـة   فالالهوت هو رؤيا، والرؤيا هي خ). ب ٩٣٨: ١١جملد ( "األبدية السمائية

خامتة املعرفة وهي تذوق احلياة اآلتية عن إىل  فاإلنسان ال يعرف ألنه يريد أن يعرف، بل عليه أن يصل
  .طريق املشاهدة الروحية

فاألحداث احلقيقية  ،وال يفصل أورجيينوس بني الالهوت والتاريخ املقدس أي العهد القدمي: ثالثاً  
ور وهي ظهورات اهللا يف العامل لإلنسان، هذه الظهـورات يف حـربون   حدثت يف العامل املادي واملنظ

إلبراهيم أو على جبل سيناء ملوسى ميكن لرجل مثل بولس الرسول أن يفهمها، بكل حقائقها وأسرارها 
وهناك يف أورشليم اليت هي مسكن اهللا مع  ،ىل مدينة اهللا احلقيقية أورشليمإالسماء وإىل  عندما ُيختطف

القديسني ميكن للنفس أن تدرك كل أبعاد حقيقة عالقة اهللا باإلنسان كما حدث يف التـاريخ  املالئكة و
وإمنا قائمة على عقيدة وتاريخ  ،فالرؤيا ليست رؤيا ذاتية فيها شطحات اخليال. وكما تكمل يف السماء

  .يتشارك فيه البشر
بكل مـا يف اإلعـالن    وأورجيينوس يريد من كل إنسان أن يكون الهوتياً باحلق أي أن يتمتع  

من حقائق ألنه سوف يدركها كاملة يف الدهر اآليت إذا كان يريد هذا،  –يف الكتاب املقدس  –اإلهلي 
  .ولكن عليه أن يبدأ هنا على هذه األرض

وإذا كان أورجيينوس يطلب أن يكون للنفس استعداد ورغبة بالسهر والنسك، فإنه يطلب من   
ولذلك يلزمنا أن نقف قليالً عند ارتبـاط   ،ياة اليت تليق أي حياة النسكاإلنسان أن يكون مستعداً للح

النسك بالالهوت يف هذه املرحلة املبكرة من حياة الكنيسة، فالَعاِلم العظيم هو مؤسس التيار الروحـي  
  .النسكي يف الكنيسة اجلامعة

  سك والالهوتالنُّ
القة بني مدرسة اإلسكندرية الالهوتية قالئل جداً يف هذا اجليل أُتيحت هلم فرصة اكتشاف الع  

بـه   ،وقالئل من الذين جنحوا يف احلياة النسكية أدركوا أن النسك هو قدمي الالهوت. والرهبنة القبطية
 ،وأنه ال تناقض باملرة بني الالهوت والنسك، أو العقيـدة والرهبنـة   ،أعلى درجات املعرفةإىل  يسعى

وهـي  . ول من دوَّن لنا األصول الالهوتية للحياة النسـكية ولسوف نرى كيف أن أورجيينوس ُيعترب أ
وبشكل خاص يف العظات الروحية  ،أصول تظهر بعد ذلك يف رسائل أنطونيوس وكتابات كل النساك

  .املعرفة الروحيةإىل  والنسك هو الطريق للوصول. ملكاريوس املصري
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 ،اً بسيطاً وإمياناً ناضـجاً إن هناك إميان"): ٤٣ف : ١٠ك (يقول أورجيينوس يف تفسري يوحنا 
بـل   ،تذوق واختبار، إنه ليس إمياناً ميتاًإىل  واإلميان البسيط هو ذلك النوع من اإلميان الذي ال يتحول

فإنه يتأمل اهللا أي يتذوقه، وهذا التذوق  ،ا اإلميان الناضجولكنه يتوقف عن النمو، أمَّ ،فيه تسليم وقبول
ألنه يقتضي الصراع الروحي الذي ال ميكن لإلنسان أن ينتصر فيه إال  ؛النفس بدون استعدادإىل  ال يأيت

  .")أي حبياة التجرد والصوم(بالنسك، 
إنـه النمـو   : "اهللاإىل  على سفر العدد حيدد أورجيينوس طريق النفس للوصول) ٢٧(يف العظة   

فنت حتت أفكـار العـامل   الدائم يف خلع قوة العامل وفكر العامل، إنه خلع النفس من العامل ألن النفس ُد
وعلى النفس أن تصـارع ضـد   . وهذه كلها جعلت النفس اإلنسانية تتشكل بصورة األنانية ،وعاداته

ا حنن فعلينا أن نتعلم أمَّ. األرواح الشريرة اليت حتاول أن تستغل اخلربات القدمية قبل أن تنفصل عن العامل
ن األخطاء اليت ارتكبتها النفس واآلثار اليت تركتها من اخلربات القدمية، أي قبل أن ننفصل عن العامل، م

ولكن الصراع ليس جمرد نضال ذايت يف اإلنسان، . ننال الشفاء ،حىت بالصراع ضدها ،هذه األخطاء فيها
فالنسك  ،وهذا هو معىن الصراع الروحي، إنه تشبه واشتراك يف حياة املسيح ،إنه اشتراك يف حياة املسيح

به،  وهذا هو الطريق الالهويت احلقيقي، فاإلنسان ال يشترك قط يف حياة املسيح إالَّ ،املسيحإىل  هو حتول
  .)١("...وأيضاً هذا هو الطريق الرسويل األصيل 

  بداية الطريق الروحي
وقائد هـذه   ،أرض املوعد أي ملكوت اهللاإىل  طريق النسك هو رحلة خروج من أرض مصر  

يف مصر يعملون يف خدمـة فرعـون    إسرائيلكان بنو ": ينوسيقول أورجي. الرحلة هو الكلمة املتجسد
الرب الذي عندما مسع إىل  كانوا يعملون حىت بدأ األنني، وصرخوا ،مصر الذي أعطاهم القش والطني

وحنن كنا يف مصر أي يف  .صراخهم، أرسل كلمته بواسطة موسى الذي استطاع أن خيرجهم من مصر
عندما كنا نعمل يف خدمة الشيطان أي يف إمتام الرغبات اجلسـدية   جهاالت هذا العامل ويف ظالم اجلهل

واخلضوع لألهواء، ولكن الرب حتنن علينا وعلى أنيننا وأرسل اللوغوس ابنه الوحيد لكي ينقذنا مـن  
ن بـين  إر موسى عن ذلك بكل دقة عندما قال نور ناموسه اإلهلي، وقد عبَّإىل  اجلهل واخلطايا ويقودنا

قـوة  "، وما هي قوهتم إن مل تكن املسيح )١: ٣٣عدد (رجون من مصر بكل قواهتم سوف خي إسرائيل
وهو جاء لـيس   ،د لصعودنا حننإمنا كان ميهِّ ،فوقإىل  ، الذي عندما صعد)٢٤: ١كورنثوس ١" (اهللا

إىل  والذي نزل هو نفسه الذي صـعد : "بل من أجل رمحته لكي يتم القول ،من أجل احتياج خاص به

                                                 
وكما ... من قبل صالحك ودعوت بولس هذا .. يا رب املعرفة ورازق احلكمة : "جل هذا يف القداسالحظ أن الكنيسة تصلي من أ )١(

 ".نتشبه بك أنت يا رئيس احلياة هكذا حنن أيضاً اجعلنا مستحقني أن نكون متشبهني يف العمل واإلميان
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وهذا يتحقق فينا حنن عنـدما   ،اللوغوس لكي نصعد حنن معه إلينا، هكذا نزل )١٠: ٤ أفسس" (فوق
تنتهي عالقتنا بعامل اخلطية الشرير القاسي الذي كنا فيه خندم أهداف الشيطان أي أهدافاً أخرى غـري  

  ".اهللا
لقد كتب موسى رحالهتم وحتركاهتم من أجل ": إسرائيلوهكذا يشرح أورجيينوس رحلة بين 

حىت عندما نقرأ عن األماكن اليت توقفوا فيها نعرف ما الـذي يعيـق   ) ١: ٣٣عدد (مة اهللا املسيح كل
النفس عن التقدم، وعندما نقرأ عن املراحل اليت مروا هبا نعرف ما الذي ينتظرنا يف رحلتنا حنو امللكوت 

ع حياتنا كلـها  ونضيِّحىت ما نستعد للطريق، وعندما نرى الطريق ال هندر الوقت يف الكسل والتراخي 
أو أن جند سعادة يف األشياء اليت ُترى أو اليت ُتسمع أو اليت  ،ألنه ال حيب أن نتأخر بسبب أباطيل العامل

ُتلمس أو اليت ُتشم أو اليت هلا طعم حىت ال متر األيام يف اختبار كل هذه األشياء وحىت ال ميـر الوقـت   
لة، ولكي ال نفشل يف الطريق أو نشارك مصري أولئـك  بدون أن نسرع لكي نقطع املسافة ونكمل الرح
العـامل  إىل  حنن يف رحلة، ولقد جئنا). ١٧: ٣عربانيني (الذين مل يكملوا الرحلة الذين سقطوا يف الربية 

وال نبقى على األرض لكي نتذوق األشياء األرضـية   ،قوةإىل  ومن قوة ،اختبارإىل  لكي منر من اختبار
يا نفسي كل وأشـريب لـك   : هدم خمازين وأبين خمازن أكرب منها وأقول لنفسيأ: "فقط مثل الذي قال

يا غيب يف هذه الليلة : "ليت الرب ال يقول لنا كما قال لذلك اإلنسان ، يا"خريات كثرية لسنني عديدة
ألن هذا اإلنسان قد ُصرع ليالً مـع   ؛بل يف هذه الليلة ،وهو مل يقل يف هذا النهار" تؤخذ نفسك منك

-١٨: ١٢لوقـا  (ار املصريني ألنه أحب العامل واشترك يف حياة رؤساء هذا الدهر على ظلمة العامل أبك
ألن الذين يعيشون فيه إمنا يعيشون يف ظالم  ؛وهذا العامل يقال له الظلمة والليل). ١٢: ٦، أفسس ٢٠

  ."..هـ أ. سكوتإىل  والذين ال يبدأون يف رعمسيس ال يصلون ،اجلهل وال يتقبلون نور احلق
والرحلة بكل ما فيها من أخطار وصعوبات هي رحلة املسيحي وليست رحلة بـين إسـرائيل     
ولذلك ميزج أورجيينوس بـني يشـوع    ،ألهنا لو كانت كذلك ملا كُتبت يف الكتاب املقدس ؛وحدهم

ون مجوع ها أنتم تر": يقول اورجيينوس. بل ذات النطق ،ويسوع ومها يف العربانية واليونانية ذات االسم
كل هذه الشياطني قبل جميء ربنا  .القوات املعادية والشياطني الشريرة اليت تقاوم يشوع وجيش إسرائيل

ولكن عندما ظهرت رمحة اهللا وخملصنا  ،وخملصنا امتلكت نفوس البشر وسادت على العقول واألجساد
العامل مبتعدين عن دنـس  معلمةً إيانا أن حنيا يف عفاف وقداسة يف ) ١١: ٢تيطس (يسوع على األرض 

هنا  ،اخلطية وذلك لكي تعود كل نفس ومتلك من جديد حريتها وصورة اهللا اليت ُخلقت عليها يف البدء
ويف البداية هذه األرواح الشرير . تبدأ املعارك مع األرواح الشريرة الذين قبل ذلك امتلكوا نفوس البشر

على حربنا وتتآمر معها على الشر وهم يهربـون  تنهزم، عند ذلك هتب أرواح أخرى شريرة ملساعدهتا 
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وكلما منا شـعب اهللا، ازداد   ،فإنه يقوم معهم لنصرهتم عدد أكرب ،من الصالح، فإذا ُهزموا مرة أخرى
  ).على سفر العدد ٣: ١٤عظة ( "جتمع األرواح النجسة للحرب

ولكنه ليس  ،امللكوت إىل ويف النهاية ،النقاءإىل  والصراع ضد الشياطني معناه أن تصل النفس   
إنه صراع املسيح نفسه ومعه كل الكنيسة، وهذا هو معىن الصليب  ،صراع الفرد ضد األرواح الشريرة

لبوا مع املسيح ُيشهرون الرؤساء والقوات ويفضحوهنم جهاراً ظافرين هبم على الصليب، كل الذين ُص"
  ).على سفر يشوع ٣: ٨عظة ( "باحلري املسيح يكمل هذا فيهم

  بالنسك بداية املعرفة الالهوتية رتطهُّال
بل هو صراع  ،فالالهوت ليس تأمالت جمردة، نظاماً فلسفياً عقيماً، الالهوت هو منهج احلياة  

 ،"Vision"أي رؤيـا  " ثاؤريا"ولذلك يؤكد أورجيينوس أن معرفتنا باهللا هو . اهللاإىل  من أجل الوصول
الالهوت املبين على ذكاء . على قدرات اإلنسان وذكائه وليست نوعاً من التدريب العقلي الذي يعتمد

ولكن الالهوت الذي يبدأ باخلروج من مصر هو الالهوت احلقيقي الذي فيه  ،اإلنسان كله ختمني وإثارة
  :وقد حدد املعلم العظيم نوعني من الرؤيا). الرؤيا" (الثاؤريا"إىل  صراع الربية وحرارهتا ولكنه يؤدي

  :النوع األول
 اهتمـام وهـو   ،هبة  وتشجيع للنفس ودفع الرجاء يف القلب لكي يتابع اإلنسان رحلتـه هو   

نبدأ بالفعل يف مالحظة كيف ننمو وكيف ": اإلنسان باملعرفة الروحية كعطية من اهللا، يقول أورجيينوس
ه هـذ . وكيف ننمو قليالً قليالً وحنن نتغذى بالرجاء دون أن نتعب بسبب نضـالنا  ،يولد فينا الرجاء

فـوق  إىل  ألن النفس تصـعد  ؛"العظمة"وهي تعين  ،"مبجد ألوم"املرحلة هي مثل وقوف بين إسرائيل 
ملراقبة عظمة األشياء العتيدة اليت متر أمامنا وتراها النفس، فتتجدد وتتغذى هبذا الرجاء العظيم وهـي ال  

  ).سفر العدد من ٩على اإلصحاح  ٢٧عظة ( "تزال يف طريقها دون أن تستقر يف حياة الكمال
ألنه بينما النفس يف طريقهـا الكتشـاف    ؛هذه الرؤيا الروحية ليست إعالنات واضحة متاماً  
  أنفإهنا تتعرض إلغراء الشياطني وخلداع األرواح النجسة، ولذلك فإن الـنفس جيـب    ،اإلهلية اإلسرار

متييـز  ال شك فيه أن موهبة ومما . األرواح حىت ال ختدعها الشياطنيأي متيز " ... التمييز"تطلب نعمة 
لقد عربوا البحر األمحر مث نصبوا خيامهم ": األرواح هي عمل الروح القدس يف النفس، يقول أورجيينوس

. تعين العليقة والتجربة، هنا بعد العبور يشرق رجاء خريات الـدهر اآليت " سني"، "Sin" "سني"يف برية 
وكان هـذا   ،عليقة حيث ظهر الرب وحتدث مع موسىأين يأيت رجاء اخلريات األبدية؟ من ال نم ولكن

تترجم التجربة، ذلك ألن مـالك الظلمـة   " سني"ولكن ليس بدون سبب أن  .أول ظهور لبين إسرائيل
وال جيب أن نثق يف أنفسنا وأن حنترس لكي نستطيع ) ١٤: ١١كورنثوس ٢(مالك نور إىل  حيول نفسه
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ألن يشوع بن  ؛ؤيا نفسها ألهنا قد حتتوي على جتربة مستترةز األرواح وأن نتعرف على طبيعة الرأن منيِّ
، لذلك )١٣: ٥يشوع " (هل أنت لنا أو ألعدائنا"نون عندما رأى الرؤيا سأل الشخص الذي ظهر له 

كورنثوس ١(يف متييز كل األشياء " روحية"متييز الرؤيا وتربهن هبذا على أهنا إىل  فالنفس اليت تنمو تصل
 ٢٧العظـة  ( "كعطية من عطايا الروح القدس" متييز األرواح"املواهب الروحية ولذلك ضمن ) ١٥: ٢

 اقتنـاء إهنا . قدر من املعلوماتأكرب فاملعرفة الالهوتية ليست مجع ). من سفر العدد ١١على إصحاح 
تضل النفس وتفقد معرفتها باحلق، فالصراع الروحي يعتمد لـيس علـى    أنالتمييز الذي بدونه ميكن 

والذين درسوا النسك والرهبنة يعرفون ملاذا حدد النساك عطيـة  . وإمنا على اقتناء التمييز ،ردةمعرفة جم
  .فبدون التمييز ال رجاء يف معرفة روحية سليمة. التمييز كأفضل ما يناله اإلنسان من اهللا

  :النوع الثاين
ـ   ،خيتلف متاماً عن النوع األول، إهنا ليست رؤى للتشجيع وغرس الرجاء   ا يقـول  بـل كم
هي الرؤيا اجمليدة املستترة، إهنـا الرؤيـا   " Rathma" "ورامثا" "رامثا أو فارما"إىل  ونصل": أورجيينوس
عدم االهتمـام بـآالم   إىل  وملاذا ال تنمو النفس وتصل". الوجه املنظور"فهي تعين " فارما"ا أمَّ ،الكاملة

إهنا تعرف بكـل  . عىن احلقيقي لكل األشياءوألهنا ال تفهم امل ،اجلسد؟ ألهنا مل حتصل على رؤيا كاملة
ولكن ذلك . كمال عمق وحقيقة أسباب جتسد اللوغوس ابن اهللا واألشكال اليت تغلف تدبري هذا السر

  ).على سفر العدد ١٢عظة ( "ال يكفي، بل على اإلنسان أن ينمو لكي يرى وجه اهللا املشرق
 أورجيينـوس ر عنه دري يف الالهوت كما يعبِّالسكن االجتاهومما ال شك فيه أننا نرى هنا حقيقة   

إن منو . )رؤية اهللا وإدراك أسباب التجسد والرموز اليت تغلف تدبري التجسد –ثيئولوجيا  –الالهوت (
لكن كـل  . عن األرضيات االرتفاعوهي صعود النفس أي  ،ر عنه أورجيينوس بكلمة أخرىالنفس عبَّ

ذلك يعلق أورجيينوس على مرحلة من مراحل رحلة اخلروج ول ،هذا ال يتحقق بدون األتعاب والتجارب
خنلة، وهنا  ٧٠ينبوعاً من املاء و ١٢حيث توجد " إيليم"وغادروا املياه املرة ونصبوا خيامهم عند ": قائالً

النخيل إىل  نرى أنه بعد املرارة واألتعاب والتجارب ما أرحب األماكن اليت ستصل إليها، وأنت ال تصل
 ،بعد أن تنتصر على األحزان واملصـاعب  الينابيع العذبة إالَّإىل  وال ،تتحمل التجارب املرة بعد أن إالَّ

هذه هي هناية الرحلة ومتام كل األشياء، ولكن اهللا الذي يسود على كل التدابري للنفـوس   تولكن ليس
قـوة حيـاة   وجيعل النفس تشكر ألهنا ُوِهبت  ،يضع يف برنامج الرحلة، ومن وقت آلخر إنعاش النفس

 ١١على إصحاح  ١١عظة ( "النضال ومواصلة بقية الرحلةإىل  وأنعشت وأصبحت قادرة على أن تعود
  ).من سفر العدد



٥١ 
 

ولذلك ال ميكن أن نضـع  . معرفة الهوتية يقينية قائمة على الرؤياإىل  هناية الرحلة هو أن نصل  
اة أو الذين فصلوا بني الالهوت واحليـاة  أورجيينوس بني املفكرين العقليني الذين فصلوا املعرفة عن احلي

ر عنه بكل أمانة ودقة لفظيـة  الذي عبَّ السكندريعلى العكس إنه ميثل قوة التسليم الرسويل . النسكية
نراها واضحة عنده أوالً، وبعد ذلك يف كتابات النساك مثل إيفاجريوس ومكاريوس وقبل الكل عنـد  

  .أنطونيوس
ولكن ألن  ،هت إليه بعد موتهجِّاليت ُو االهتاماتلكي ندفع عنه لقد شرحنا دور أورجيينوس ال   

مل يضعه هو،  سكندريفهو منهج  ،والدراسة باالهتمامكثرياً مما تركه أورجيينوس يف كتاباته هو جدير 
ن ما كُتب بعد ذلك ال خيتلف عما سـجله  إله لنا، وقد كشفت الدراسات املعاصرة ر عنه وسجَّبل عبَّ

هذا كله دون التغاضي عن . شكل خاص عن إحتاد النفس باهللا يف مراحل التطهر بالنسكوب ،أورجيينوس
  .اليت وردت يف بعض كتاباته ءاألخطا
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  املبحث الثالث
  

  القديس أثناسيوس الرسويلالالهوت عند 
  م٣٧٣ - ٢٩٦

  

  هوتية املغروسة يف طبيعة اإلنساناملعرفة الال
 العامل برية من خروجها حلظة يف النفس رحلة بشرح اهتم قد أورجيينوس العالمة كان إذا
 نتديُّ أسباب بشرح أثناسيوس القديس اهتم فقد" الكنيسة" املوعد أرض أو الراحة أرض ودخوهلا
 يف ووقوعه اإلنسان احنرافإىل  أدت اليت األسباب بشرح اهتم كما ،اإلنسانية احلضارة عرب اإلنسان
 حمفوف الروحي الطريق وجعلت اإلنسانية الروحية ياةاحلإىل  أساءت متطرفة خربة وهي الوثنية،
 عن اإلميان هذا ريعبِّ وكيف ،املسيحي اإلميان حقيقة شرح يف أثناسيوس أسهب وقد. والضالل باملخاطر
 بل ،اإلنساين الكيان يف هلا جذور ال خيالية أفكار العتناق دعوة ليس فهو. احلقيقية اإلنسانية احلياة

 وإلعادة جتديدإىل  حتتاج النفس يف مدفونة عميقة جذور على مبنية باملسيح نساناإل معرفة إن العكس،
 على خملوقاً اإلنسان كون حقيقةإىل  انتباه هي بل ،ختميناً أو افتراضات ليست الالهوتية فاملعرفة. خلق
  :األساسي مصدره اهلامة احلقيقة هذه وتأكيد. اهللا صورة

 أي ينافس جيعله ما والعقائد القصص من ميلك الذي ينالوث الوسط يف املسيحية انتشار -١
 اهللا صورة على املخلوقة النفس قدرات حقيقةإىل  والعودة ،شيء اخليال لكن. فقط املسيحية وليس ديانة

 لكي صحيحاً، الهوتياً تقييماً الوثنية مُيقيِّ أن عليه الوثين الوسط يف فاإلنسان خمتلف، آخر موضوع
  .والوثنية املسيحية بني احلقيقي الفرق يدرك

 الشعيب رالفولكلو مثل اإلنسان خيال مصدرها خيالية صياغة ليست املسيحية والعقيدة -٢
 مالمح اخلالق فأعطاها ،ُخلقت عندما اإلنسانية النفس يف كائن هو ما حقيقة عن كشف هي بل ،الوثين
  .خالقها على التعرف من متكنها منه

 حقيقة إدراك،إىل  يعود إنسان هو وإمنا اخليال، أوهام يف يعيش إنساناً ليس املسيحي فاإلنسان  
 العقيدة دراسة أن وهي اإلسكندرية، املدرسة مالمح أهمإىل  نصل وهنا اهللا، ابن جتسد أعلنه الذي كيانه



٥٣ 
 

 أي ،إهلاً اإلنسان صريورة لكيفية دراسة هي. الوقت نفس يف وتطوره اإلنسان حلياة دراسة هي املسيحية
  .اهللا صورة حسب يشيع أن

  واحد وقت يف واإلنسان اهللا عن إعالن التجسد
 تلك يف اإلسكندرية كنيسة وضعته كتاب وأهم أخطر ثناسيوسأل" الكلمة دجتسُّ" كتاب يعترب  
 ىلإو اإلنسان، خلق أسبابإىل  الفور على وعاد التجسد، أسباب أثناسيوس شرح لقد. اهلامة احلقبة
  .اهللا صورة على خملوق أنه وهي ،واضحة ألسباب اهللا يعرف أن على قادر اإلنسان أن هي حقيقة

 البشر أصل عن ثالتحدُّ علينا يتحتم بيننا املخلص ظهور عن ثالتحدُّ عند": أثناسيوس يقول  
 إغاثتنا يف الرب يسرع لكي الكلمة تعطف استدعى عصياننا وأن بسببنا كان إلينا نزوله أن نعلم لكي

  ).٢: ٤( "البشر بني والظهور
 ،املسيحي الالهوت وخالصة املسيحية مميزات عن يتحدث وهو أثناسيوس أن نرى وسوف

 اهللا هبة هي املعرفة هذه أن أثناسيوس ويؤكد ."باهللا اإلنسان معرفة" هو الالهوت موضوع نأ لنا يؤكد
 ُخلق؟ عندما اهللا عن عقلياً إدراكاً اإلنسان ينال أن الضروري من كان هل": أثناسيوس يقول. لإلنسان

 عندما( البداية يف له ُتعطى أال األوىل فكان ،املعرفة هذه ينال ألن السقوط بعد أهل غري هو كان فإن
 على َقِلُخ عندما املعرفة هذه فيه ترَسغُ أو ،اهللا يعرف أن أصالً َبِهُو فاإلنسان). ٣: ١٣( ")ُخلق
 كما خلقهم مبجرد يكتف مل فإنه ،أخرى نعمةً" منح الذي اهللا من منحة هي اإلهلية فالصورة. اهللا صورة
 قوة يف نصيباً وأعطاهم ومثاله صورته على خلقهم بل. األرض على العاقلة غري املخلوقات بباقي فعل

  .)١()٣: ٣( "عاقلني بفضلها ويصبحوا للكلمة انعكاساً كانت لو كما القوة هذه ينالوا لكي كلمته،
 طبيعة يف تكونت وعندما ُخلق عندما له نحتُم لإلنسان اهللا هبة هو اهللا معرفة أي ،فالالهوت

 عالتطل مث ذاته إدراك على قادراً اإلنسان جتعل اليت اإلهلية الصورة أي املعرفة هذه بذور نفسه اإلنسان
 خلق غاية ألن اهللا تفهم أو إدراك على قادراً هبذا ويصبح صورته، على نتكوَّ الذي األصلإىل  الدائم

  ":الكلمة جتسد" يف نرى حسبما اهللا، يعرف أن هي اإلنسان
 من تستطيع ال وأهنا طبيعتهم ضعف ورأى البشري اجلنس الكل ضابط اهللا خلق عندما"* 

 على البشري اجلنس على اهللا حتنن اإلطالق، على اهللا عن فكرة أي ُتكوِّن أو خالقها تعرف أن نفسها
  ."احلياة يف وجودهم من اإلطالق على منفعة ال أن واير لئال معرفته من خاليني يتركهم ومل صالحه قدر

                                                 
(1) “Giving them a portion even of the power of his own word; so that having as it were a kind of 
reflexion of the word, and being made rationed”. 



٥٤ 
 

 بدون عاقلة تكون أن ميكن كيف أو خالقها؟ تعرف مل إن للمخلوقات منفعة أية ألنه"* 
  ".!يعرفوه؟ أن يريدهم ال كان إن اهللا خلقهم وملاذا..  احلياة؟ يف أوجدهم الذي اآلب كلمة معرفة

 على وخلقهم - املسيح يسوع ربنا - صورته من باًنصي بصالحه اهللا أعطاهم هلذا وتفادياً* 
 جتسد( "اآلب عن فكرةً نوايكوِّ أن استطاعوا اآلب، كلمة أي الصورة تلك رأوا إذا حىت ومثاله، صورته
  ).٣ -  ١: ١١ ف الكلمة

  :اإلنسان لسعادة الزمة الالهوتية املعرفة
 خالقهم عرفوا ما إذا" اإلنسان ةلسعاد الزمة أساسية منحة هي الثيئولوجيا نإ أثناسيوس يقول  
 من كل ويصبح ،لإلنسان الزم الالهوت أن أي). ٣: ١١( "املباركة السعيدة احلقيقية احلياة عاشوا
 الوصول هي الالهوتية املعرفة فغاية. هبا يعترف ال أو اإلنسان خلق من اهللا غاية يقتل الثيئولوجيا يتجنب

  .حقيقية سانيةإن حياةإىل  الوصول حتقيق أي اهللا،إىل 
 كإنسان، يعيش أن من يتمكن لكي نفسه، اخلالق من اآلتية املعرفة هذهإىل  حيتاج فاإلنسان  
 من تأيت اليت اهللا معرفة فإن ولذلك ،اإلنسانية للطبيعة اهللا وهبها اليت والقدرات اإلمكانيات بكل ويتمتع
  .املسيح يسوع يف لإلعالن ختضع وأن البد الكون

 الطبيعي، الالهوت وجود بإمكانية يعتقدون ال بعده من جاءوا الذين اآلباء كل مثل فأثناسيوس  
 املخلوقات بواسطة استطاعوا أنفسهم تلقاء من اهللا مبعرفة يعنون ال كانوا إذا" البشر نإ يقول أنه حقيقي

 يدرك أن كنهمي اإلنسان نإ" االقتباس هذا تلي اليت الفقرة يف يقول كما أو ،)١: ١٢( "اخلالق يعرفوا أن
 دخل الذي املرض بسبب أنه يؤكد وضوح بكل ولكنه ،)٢: ١٢( "اخلليقة يف بالتأمل السماوية األمور
 كل يف الشيطان غواية وسادت البهائم مثل البشر صار" الشيطان غواية جبانب اإلنسان يف ما كل وأفسد
  ).١: ١٣( "احلقيقي اإلله معرفة حجبت حىت مكان

 الكون ومن اخلليقة من اهللا عن الكثري يتعلم أن من نلتمكَّ عادي ضعو يف اإلنسان كان لو
 كانت إذ ،أثناسيوس يلحظها أن ودون بسهولة متر ال النقطة هذهلكن و البشر، من غريه ومن بالذات
 الذي ذا نفَم خفيت،أُ قد اهللا معرفة كانت وإن"..  العامل سادت قد اإلحلادية واملعتقدات الوثنية العبادة
 مقدور يف يكن مل نهإ أجبناه اإلنسان مأمورية هذه نإ أحد قال إن اآلب، عن العامل بتعليم يقوم كان

 ولعل. الشريرة األرواح غواية مقاومة عن يعجز نفسه هو أنه كما..  مكان كلإىل  جيتاز أن اإلنسان
 اجلسيمة رالشرو هذه كل حدثت ملا كافية، كانت لو ولكن. كافية كانت اخلليقة نإ يقول أحداً
 فإىل اهللا، عن الضاللة نفس يف يتخبطون يزالون ال البشر وكان ،فعالً موجودة كانت اخلليقة ألن. مطلقاً

 عالقة اهنيار هو اإلنسان سقوط أن يعين وهذا). ٦ ،٥ ،٣: ١٤( "الكلمةإىل  إالَّ احلاجة كانت إذن نَم
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 كان. الوثنيةإىل  أدى الذي هو سقوطفال بالذات، وأثناسيوس اآلباء كل يقول كما باهللا اإلنسان
 ال أنفسهم تظلمَّاو كلية اهللا تركوا" السقوط؟ بعد حديث ماذا ولكن اهللا، يتأمل السقوط قبل اإلنسان
 ألنفسهم رواصوَّ ألنفسهم، اخترعوها اليت الكثرية باختراعاهتم أيضاً بل ،اهللا عن فكرهتم ترك مبجرد
: ١١( "اإلنسان ىلإو املادية األشياء وكل واحلجارة اخلشبإىل  هللا جمد لواحوَّ..  احلق بدل التماثيل

 .آهلة بل ،فقط أبطال جمرد ليس صاروا الذين الناس أو الكون كان اهللا مكان حلَّ الذي ألن ،)٤
 فلسفي نظامإىل  حمتاجاً اإلنسان يعد مل اإلنسان نفس يف اهللا مكان هذه كل احتلت وعندما

"system" ٣يوحنا " (امليالد الثاين"قوة اهللا القادرة على جتديد النفس أو إىل  بل ،ينقذه من ضالله :
 "إعادة ميالد النفس وجتديد خلقتها على مثال صورة اهللا: "بأنه، وهو ما يشرحه أثناسيوس )٥، ٣
أسفل كأهنم قد إىل  رفضوا التأمل يف اهللا واحنطت نظرهتم"كل هذا كان ضرورياً ألن البشر  .)٢: ١٤(

فالثيئولوجيا بدأت بالتجسد ). ٢: ١٥( "ا يف العمق باحثني عن اهللا يف الطبيعة ويف عامل احلسياتغاصو
وهو ما جعل اإلنسان حمتاجاً ألن يعرف اهللا  ،بسبب ما أصاب الطبيعة اإلنسانية -بشكل خاص  -

وأعلن عن  ،فجاء اإلله املتجسد ،بشكل يتناول تأسيس معرفة حقيقية وبشكل قريب من إدراك اإلنسان
مستواهم، إن رأى البعض منهم مل يستفيدوا بالعلوم إىل  املعلم الصاحل الذي ُيعين بتالميذه ويتنازل"نفسه 

  ).١: ١٥( "اليت تسمو فوق إدراكهم يقدم إليهم تعاليماً أبسط

  :د الكلمة هو بداية الالهوت احلقيقيجتسُّ
نسان مشـى بـني النـاس وقابـل     إن خملص الكل احملب كلمة اهللا أخذ لنفسه جسداً، وكإ"  

وأن يـدركوا   ،إحساسات كل البشر يف منتصف الطريق حىت يستطيعوا أن يتعرفوا على اهللا يف اجلسد
ولذلك فاهلدف من املعجزات هو إظهـار  ). ٢: ١٥( "احلق مبا يعلن الرب يف جسده ويدركوا اآلب به

هو احلق الذي ظهـر يف اجلسـد،    كل هذا. وتأكيد الهوت الكلمة وسلطانه على الطبيعة والشياطني
اهللا مل يره أحد قط االبن "وهذا هو اخلرب السار يف اإلجنيل . والذي مل يعد نظريات يف الفلسفة أو غريها
" ا النعمة واحلق فبيسوع املسيح صاراأمَّ"فاخلرب هو التجسد  ."رالوحيد الذي هو يف حضن اآلب هو خبَّ

احلق ظهـر يف  . رد ختمني أو دراسة خيالية ملوضوعات عقليةاحلق إذن ليس جم). ١٨ - ١٧: ١يوحنا (
 .أي االبن الوحيد الذي عرَّفنا باآلب، والذي جعل هذه املعرفة ظاهرة بكل وضوح يف اجلسـد  ،اجلسد

، ألن االبن أعلن )٩: ١٤يوحنا " (الذي رآين فقد رأى اآلب: "وقد أحب أثناسيوس كثرياً نص اإلجنيل
 الالهوت الطبيعي حىت يؤسس عالقته باهللا أي مل يكن حمتاجاًإىل  نسان حمتاجاًاآلب، ولذلك مل يكن اإل

ألنه مل يفكر يف جمرد التجسد أو جمرد الظهور ألنه لـو أراد أن يظهـر فقـط    "جمرد ظهور الكلمة إىل 
عالج إىل  كان اإلنسان حمتاجاً). ٣: ٨( "الستطاع أن يتمم ظهوره اإلهلي بطريقة أخرى أمسى وأفضل
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كـان اإلنسـان   . شيء آخر يفوق كل هذاإىل  بل ،ليس جمرد معرفة أو إعالن عن اهللا يف اجلسد آخر
وإذا مل يكن التجسد هو الطريقة املثلى فكيف كـان  "الهوت الكلمة إىل  الكلمة نفسه أيإىل  حمتاجاً

من  سد إالَّظهر نفسه؟ ومن أين كان سيجد اجلأن ُي -وقد اختار اجلسد ليستخدمه أداة  -ممكناً للكلمة 
الهـوت الكلمـة   إىل  وكان احتياج اإلنسـان ). ٣: ٤٤( "إىل الهوته بني البشر الذين هم يف حاجة
وكانت الظروف اليت واجهتها الكنيسة يف صـراعها ضـد الوثنيـة     ،موضوعاً أساسياً عند أثناسيوس

ما استلزم جميء الكلمة وهو  ،ضرورية جداً لتأكيد انتماء املسيحية حلقيقة خلق اإلنسان على صورة اهللا
وإعادة خلق اإلنسان، لكن من املهم جداً أن نؤكد أن الثيئولوجيا هي حقيقـة اشـتراك اإلنسـان يف    

، يالعقل البشـر  إليهوهي ليست ختميناً أو تصوراً بشرياً أو فلسفياً عما ميكن أن يصل  ،الهوت الكلمة
أو ) .. ٣: ٥٤( "ر إنساناً لكي نصري حنن آهلةألنه صا"جيا هي عبارة أثناسيوس املشهورة ولكن الثيئولو

هذا التطور والكمال الـذي   ".أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"حسب عبارة أخرى ألثناسيوس نفسه 
حيـاة  إىل  ألن اإلنسان املائت يصل ؛ب الالهوت املسيحيحياة عدم الفساد هو لُإىل  يصل فيه اإلنسان

ل هذا أحد عناصر رد األرثوذكسية على اهلرطقـة  وقد شكَّ. انوهو املقصود بتأليه اإلنس ،عدم املوت
اإلنسان يف طبيعة اهللا وحياته من خالل كلمته املتجسد، وسوف ندرس هـذه   اشتراكاألريوسية وهي 

  .النقطة يف مكاهنا املناسب

  :دور أثناسيوس البارز
ته واضحة أينما وقد ترك بصما. إن أثناسيوس من أهم العالمات يف تاريخ الالهوت املسيحي  

  :ص أهم النقاط اليت ذكرناهاولذلك علينا أن نلخِّ. ه اإلنسان ليدرس شيئاً عن اهللا أو عن اإلنسانتوجَّ
والدليل . س على حمبة اهللاهو إعالن اهللا عن نفسه، وهو إعالن مؤسَّ" ثيئولوجيا"الالهوت : أوالً

  .هن لإلنسان نفسه ما هي حمبة اهللافهو العمل اإلهلي الذي يرب ،على حمبة اهللا هو خلق اإلنسان
وهذه الفكرة . الالهوت هو حماولة اإلنسان كصورة اهللا أن يقترب من اهللا لكي يتمثل به: ثانياً

لقد شارك االبن اإلنسانية لكي . د نفسهاب عقيدة التجسُّ، بل هي لُ"د الكلمةجتسُّ"هي جوهر كتاب 
  ".شركة الطبيعة اإلهلية"من اهللا أي  تشترك اإلنسانية يف ما ميكن أن يناله اإلنسان

الالهوت ليس ضرورة حلياة اإلنسان ومستقبله األبدي فقط، بل الالهوت ال ميكن فصله : ثالثاً
" علم حياة اإلنسان"اخل، بل ... فهو ليس علماً من العلوم مثل الطب والصيدلة  ،عن الكيان اإلنساين

سعيدة، أو بعبارة أخرى ال ميكن أن يعيش اإلنسان حياة وطريق معرفة اإلنسان باهللا وبداية احلياة ال
  .إنسانية حقيقية ما مل يكن الهوتياً باحلق

  :تصنيف املعرفة الالهوتية: رابعاً
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 النسك حياة يف األساسية اجلوانب وأبرز ،واملعرفة العارفني مقسَّ قد أورجيينوس العالمة كان إذا  
 يف حيدث مبا انشغل أثناسيوس فإن الروحي، املعىنإىل  احلسي املعىن من واالنتقال املقدس الكتاب وفهم
 ،اهللا معرفة أي ،الثيئولوجيا :صنفنيإىل  الثيئولوجيا ففصنَّ الالهوتية، املعرفة أي ،نفسه الالهوت داخل

 عندما االبن به مرَّ الذي اخلاص اإلهلي الوضع وهو ،"التدبري" أي ،"οικονομια" اإليكونوميا" مث
 الزمان يتعدى بشكل اهللا معرفة هي فاألوىل ،واإليكونوميا الثيئولوجيا بني أثناسيوس زيِّومي. دجتسَّ

 والذي املتجسد باالبن اخلاص الوضع فهي ،الثانية اأمَّ .اهللا ذات إدراك حماولة هي واحلدود، واملكان
 ،األمهية من بريك قدر على التمييز هذا. العادية غري اإلجراءات تلك كل اإلنسانية خالص فيه اقتضى
 الوحيد باالبن خاص موضوع التدبري أنإىل  هنا نشري أن يكفي ولكن ،خاص فصل يف له نعود وسوف

  .املقدسة الكتب تصفه الذي النحو على األمور صارت ملاذا نفهم أن يقتضي وهو ،اجلسد يف
 أحد وهو -) ٢٢: ٨ أمثال" (القدم منذ أعماله قبل من طريقه أو قناين الرب" املشهور فالنص  
 حدث الذي التدبري عن بل ،االبن جوهر عن" يتحدث ال - األريوسية البدعة استخدمتها اليت النصوص

  ).٥١ -  ٢٠: ٢ أريوس ضد( "الكلمة خالئق أجل من
 يتناول وال ،لالبن األزلية احلقيقة يشرح ال ألنه ؛فقط الزمان يف االبن عمل هو التدبري هذا

: التدبري أو اإليكونوميا عن هام نٌص أثناسيوس وللقديس. التجسد قبل بنباال اآلب عالقة عن احلديث
 يف العمل وصية لتقبَّ خلقه بعد ألنه أوالً إنساناً ليكون بل األرض، يف يعمل لكي ال ُخلق، آدم"

 لتقبَّ ذلك بعد ألنه ؛إنساناً ويصبح وحييا يوجد لكي ولكن ،الفُلك أجل من ليس ُخلق ونوح. األرض
 مسئولية عليه وضع ذلك وبعد أوالً إنساناً ُخلق العظيم موسى وكذلك...  الفلك زجيهِّ لكي الوصية
 وأنه ،"الكلمة كان البدء يف" وإمنا ،ُيخلق مل الكلمة أن نفهم أن علينا التدبري جمال ويف. الشعب قيادة
 منذ كائناً االبن نكا اخلليقة قبل ولذلك هبم، اخلاص التدبري أجل ومن خالئقه أجل من ذلك بعد جاء
 على الكلمة أخذ هنا جتديدهم، تدبريإىل  ذلك بعد احلاجة واستدعت اخللق مت عندما ولكن...  األزل
  .)٥١ ،٢٠: ٢ أريوس ضد( "خبالئقه هويتشبَّ يرتل أن عاتقه

 باحلديث عن التدبري، الغنية املقاطع من أريوس ضد الثانية املقالة من ٢٠ الفصل عدُي الواقع ويف
 هي اإليكونوميا أن نؤكد أن هنا يهمنا لكناليت يشرح فيها أثناسيوس كل ما خيص هذا التدبري، و

 الثيئولوجيا حتكم اليت القواعد ألن ؛األمهية غاية يف نقطة وهذه ،اجلسد يف باالبن اخلاصة الثيئولوجيا
 عن احلديث حتكم اليت القواعد مثل ليست هي ،الثالوث عن احلديث أي ،العريض الواسع معناها يف

 يف يستقر بأن جدير وهو ،العظيم املعلم هذا لنا تركه ما وهذا جتسده، أي االبن تدبري أي اإليكونوميا،
  .اإلنسان منو يف وأمهيته املسيحي اإلميان حقيقة ندرك لكي وعينا
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  :الالهوتية معرفتنا أساس هي الصحيحة الروحية احلياة
 املعرفة ومعرفتها الكتب، دراسة إن": أثناسيوس القديس يقول اآلباء وباقي أورجيينوس ومثل  
 وأنار العقل، هبا استرشد ما إذا حىت باملسيح اليت والفضيلة طاهرة، ونفساً فاضلة، حياة يتطلبان احلقيقية

 عن تتعلمه أن البشرية الطبيعة تستطيع ما يدرك وأن ،إليه يصبو ماإىل  يصل أن استطاع طريقه، هبا
 القديسني أقوال يدرك أن اإلنسان يستطيع ال القديسني سرية ومماثلة النقي الذهن بدون هألن. اهللا كلمة
 وتنظيفها، نفسه بغسل يبدأ أن اهللا عن يتكلمون الذين فكر يدرك أن يريد من على جيب وهكذا... 
 يف ممعه اشترك ما إذا حىت بأعماهلم، باالقتداء أنفسهم القديسنيإىل  ويقترب حياته، جمرى بتغيري

 ارتبط قد يكون إذ -  مث ومن هلم، اهللا أعلنه ما أيضاً هو يفهم أن استطاع املشتركة، احلياة يف السلوك
  ).٣ -  ١: ٥٧ ف الكلمة جتسد( "الدينونة يوم يف ونارهم اخلطاة من ينجو - وثيقاً ارتباطاً هبم

  :باهلرطقات باملقارنة دركُي الثيئولوجيا أو ،الالهوت
 بني املقارنة ضرورة يؤكدون بل ،اإلميان بواسطة نناهلا اليت املعرفة عن بالكالم اآلباء يكتفي ال  
  .الديانات من وغريها املسيحية بني الدقيق الفرق ندرك لكي وغريها، املسيحية عقائد

 يف املنحرفة الثالثة االجتاهات نتجنب أن علينا": الثيئولوغوس غريغوريوس القديس يقول  
 املنحرف االجتاه وهي ،سابيليوس هرطقة ذلك وبعد اآلهلة، وتعدد واليهودية، حلاد،اإل: وهي الثيئولوجيا

 أشباه اجتاه هوف الثالث االجتاه اأمَّ )٢(الثاين املنحرف االجتاه وهي أريوس وهرطقة )١(والشائع األول
 هذه يف وداملوج اخلطر أجتنب أن أستطيع هل ؟أنا موقفي هو وما .)٣(معنا زالوا ال الذين األرثوذكس
 التحليل يتضمن الذي اجلديد االجتاه يف أسقط أن وبدون التقوى بروح مكتفياً الثالثة االجتاهات
 يعين واحداً ليسوا الثالثة بأن اإلدعاء ألن ؛سابيليوس إحلادإىل  يقود الذي وهو ،اهللا طبيعة يف والتركيب

 خواصه منها كل يفقد ببعضها وختتلط ولتتح اليت األشياء أن كما باملرة، أقانيماً ليسوا الثالثة أن
 يف تولد اليت اخلرافية الكائنات مثل مركبة طبيعة له شاذاً إهلاً لنا أن أو ،الثالوث على يقضي مما األساسية
 خمتلفة لطبائع تعدد هو اهللا أن عىيدَّ الذي وأريوس األريوسية، جنون عن أبتعد أيضاً وأنا )٤(املخيلة

 على االبن سيقضي هل اجلوهر، وحدة من خناف فلماذا يهودي، فقر يف ماساالنغ هو وهذا منقسمة،

                                                 
 .أي إنكار إعالن اهللا عن نفسه يف ثالوث وهو حسب تقدير اآلباء نوع من اإلحلاد )١(
 .عندما أنكر أريوس الهوت االبن، كان هذا مبثابة عودة إىل اليهودية )٢(
 .ه االعتقاد بتعدد آهلةعدم اإلميان بوحدة جوهر الالهوت معنا) ٣(
االجتاه اجلديد هو حماولة تركيب أو توليف اهلرطقات حبيث ميكن مجعها معاً يف اجتاه واحد هبدف املصاحلة بني كل الفرقاء وهو ما ) ٤(

ألن هرطقة  جعل القديس غريغوريوس  يرى يف االجتاه اجلديد التناقض التام الذي مل يدركه الذين قاموا بتوليف األفكار املتعارضة،
 .سابيليوس ال ميكن مصاحلتها مع األريوسية وإالَّ أدى هذا إىل اختراعات خرافية للقضاء على التناقض
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 كان لو كما وحده) املولود غري( اآلب يف اإللوهية بتحديد متعارضة كائنات ثالثة نرتب أننا أو! اآلب؟
. اإلهلية الطبيعة يف موجودة والغرية احلسد أن رفتصوَّ ،ثالوثاً كان إذا إهلنا يضمحل أن خياف أريوس

). ٢١٢ فقرة ٣٧: ١١ مقالة( "الوثنية من صورة هي هذه كل...  بعضها مع متعارضة هي لذلكو
 باهللا معرفة ليست فالثيئولوجيا. به نؤمن الذي اإلميان نفهم لكي الزمة واهلرطقات املسيحية بني فاملقارنة
  .اهلدف يف الفرق الكتشاف اهلرطقات مع مقارنة ولكنها ،فقط

  :الثيئولوجياإىل  يقود التدبري فهم يف جوالتدرُّ التدبري، فهم يف جتدرُّ الثيئولوجيا
 مشكلة ليست الرئيسية املشكلة أن ندرك أن ميكننا والوثنية واجلديد القدمي العهد بني باملقارنة  
  .املعرفة احنراف بل معرفة

 ،لشرا يف سقطوا عندما باهللا صلتهم فقدوا الوثنيني إن": الدين عمود كريلس القديس يقول  
). ١١: ١ يوحنا على ٩ فصل يوحنا تفسري( "العاملإىل  آٍت إنسان لكل يضيء الذي ذاك معرفة وفقدوا
 يف بدأ التجديد هذا. جتديدإىل  حاجة يف صارت اإلنسان يف اهللا غرسها اليت الطبيعية املعرفة وهكذا
 القديس يؤكده وهذا القدمي، نلإلعال كمال هو إسرائيل لبين املسيح وجميء .املسيح يف ومت القدمي العهد

 بوجود" تقبله مل وخاصته جاء خاصته إىل) "١١: ١ يوحنا( لنص شرحه يف الدين عمود كريلس
 االبن أي ينريه الذي يعرف مل العامل إن": قائالً بينهما العالقة ويشرح الالهوت يف أساسيني موضوعني
 خطايا وضوح بكل ذلك بعد مقدَّ الرهيبة، إسرائيل بين خطايا يوحنا شرح أن بعد ولذلك...  الوحيد
 أي الالهوت عن يتحدث أن وبعد كله، العامل ساد قد اإلميان وعدم اجلهل مرض أن وأعلن ،أيضاً األمم
 عن احلديث أي األزل من فيرتل ،اجلسد يف التدبري وبني الالهوت بني زومييِّ اإلهلية، الطبيعة خيص ما

 فصل: ١ كتاب يوحنا شرح( "ألجلنا االبن أمته الذي اجلسد يف لتدبريا شرح درجاتإىل  اإلهلية الطبيعة
  ).١٤٩: ٧٣ جملد ١١: ١ يوحنا على ٩

 اهللا عن كإعالن - التجسد ويصبح ،الثيئولوجياإىل  التدبري معرفة من جنتدرَّ اهللا بتنازل وهكذا  
  .اهللا حقيقة إدراكإىل  نرتفع أن أساسي بشكل يعين -
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  الفصل اخلامس
  

  الالهوت املسيحي خصائص

  

  :متهيد
 -لغويـاً   - ، فهي وإن كانـت "الهوت"فنا على مضمون كلمة يف مقدمة هذه الدراسة تعرَّ  

فاملعىن الدقيق هلذه . يف املسيحية وحدها أنه ال جمال الستعماهلا إالَّ مث اليونانية إالَّ ،مأخوذة من السريانية
وليس جمرد حشـد معلومـات أو    ،اهللا واإلنسان وجود عالقة وشركة بنيالكلمة يستند أساساً على 

  !موضوعات تتحدث عن صفات اهللا ونسمي ذلك الهوتاً
الالهوت ُيستقى من اإلعالن اإلهلي، وتأثريه يف طبيعة البشر ووجودهم ومصريهم نظراً الختبار   

فإنـه يف   ،ى هذاوبناًء عل... وتفصيالً  اتساعاًوسوف نورد هذه احلقيقة بأكثر ... البشر هلذا اإلعالن 
ومل يظهر يف اليهودية علم الهوت، على الرغم من إعالن اهللا عـن  . املسيحية وحدها يوجد ثيئولوجيا

نفسه، فقد اقتصرت عالقة اهللا مع اإلنسان يف اليهودية على إعالنات اهللا عن نفسه بشكل رمزي، ورغم 
أنه مل يأخذ جسداً  مع البطاركة، إالَّ وأنه أقام عهده ،"إله إبراهيم وإسحق ويعقوب"أنه يقول عن نفسه 

ويظل إعالن العهد القدمي قاصراً على ظهورات ونبوءات ورؤى، وهذا هو شكل  .يف العهد اجلديد إالَّ
اليهودية كمرحلة من مراحل عالقة اهللا مع اإلنسان حيث اقتصرت اليهودية على هذا الشكل الرمـزي  

  .فقط
ما مل يأِت الوقت الذي فيه يتحقق املضـمون واجلـوهر   وهذه اإلعالنات تظل مبتورة وناقصة   

أن  إالَّ ،توقفت عند هذا الشـكل وإن ولكن اليهودية .. واهلدف املنتظر من ورائها  ،الذي انطوت عليه
ف احلقيقي الظهور احلقيقي واإلعالن املطلق والنهائي الذي فيه متت املواجهة والتعرُّإىل  املسيحية امتدت

وبالتايل . دوهذا اإلعالن هو التجسُّ. ع الطبيعة اإلهلية والطبيعة البشرية يف إحتاد كامليف اللقاء الذي مج
  .حقيقية واضحة حلقائق اليهودية صارت املسيحية كشفاً ملضمون إعالنات العهد القدمي وترمجةً

 بل يوجد يف اليهودية حقائق ،من كل ما تقدم يتضح لنا أنه ال يوجد علم الهوت يف اليهودية  
  .حتمل مضموناً معيناً اكتملت حقيقته وصورته وجوهره يف املسيحية
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 متَّن اإلعالن النـهائي  إأهنا تقول  ا املسيحية وهي تؤمن بأن اهللا أعلن عن نفسه لألنبياء، إالَّأمَّ  
وهلذا السـبب ال  . )١(د االبن وأقام الكنيسة جسدهخاص وهنائي يف اإلنسانية نفسها عندما جتسَّ بشكلٍ
نلخـص  د، وهبـذا ميكننـا أن   إذا كان يتفق مع إعالنه يف التجسُّ املسيحية مبا يقال عن اهللا إالَّ تؤمن

  :على هذا النحو خصائص الالهوت املسيحي

  املسيح مركز وقلب الالهوت: أوالً
ىن عليها اإلعالن اإلهلي، واإلعالن الذي نقصده ليس جمـرد  د هو النقطة األساسية اليت ُبالتجسُّ  
ولذا فقـد  . ولكن اإلعالن املقصود هنا هو اإلعالن عن شخصية اهللا ،نبوءة أو تعبري عن صفة رؤيا أو
من رآين : "د أشياء أخرى منها اإلعالن عن طبيعة احلياة اإلهلية وطبيعة العالقة مع اخلليقةب التجسُّصاَح

وعطية إهلية، وبالتـايل   وذلك منحة" املعرفة واإلدراك"بنا يعين  كما مرَّ" يرى"والفعل " فقد رأى اآلب
هذا اإلعالن  .أيضاًفهو يعرف اآلب  ،فكل من يعرف االبن املتجسد ،ارتبطت معرفة االبن مبعرفة اآلب

وتفسرياً حياً لكل اإلعالنات السابقة ال سيما ظهورات اهللا يف العهد القدمي، وظهور اهللا يف  أعطى قيمةً
  .حقيقة ُتفهم وُتشرح يف املسيحإىل  له وحوَّاجلسد أعطى منهجاً جديداً لتفسري العهد القدمي

وبالتايل صار كل ما يف العهـد القـدمي مؤشـرات     ،لقد أعلن اهللا عن نفسه يف يسوع املسيح  
فنحن لكـي   ،ر عن هذه احلقيقة بصورة أخرىوميكننا أن نعبِّ .وإعالنات هتدينا على طريق هذا اإلعالن

إىل  الـوراء أي إىل  لينا أن نبدأ بالعهد اجلديد راجعـني نكون على وعي وإدراك بعمق العهد القدمي ع
نقرأ الكتاب املقدس من التكوين، ولكننا ال نستطيع أن  أنوهذا ال مينع . اإلشارات والنبوءات والتاريخ

  .نستوعب أو ندرك ما يف الكتاب املقدس ما مل نبدأ حبياة املسيح كهدف ملقاصد اهللا وكغاية للنبوءات

  إعالن عن شخص اهللالتجسد : انياًث
إقامة عالقة تربط اإلنسان باهللا بناًء على إعالن اهللا عن إىل  أنه يهدفبميتاز الالهوت املسيحي   

الكون يعلن عن ... ضنا هلذه النقطة يف بداية الدراسة عندما درسنا القديس أثناسيوس شخصه، وقد تعرَّ
ث عن صفات اهللا كصـفات جمـردة خاصـة    قدرة اهللا وقوته، ولكننا يف املسيحية ال نبحث وال نتحد

عليها  تقومجبوانب شخصية اهللا مثلما ندرس تكوين شخصية اإلنسان، بل نتحدث عن صفات اهللا اليت 
  ...صفات اهللا أُعلنت لنا كشيء مرتبط حبياتنا وعالقتنا معه، هذا من ناحية  أنعالقته بنا، أي 

                                                 
جسد "تأسيس الكنيسة معناه أن إعالن اهللا عن ذاته يف املسيح هو إعالن دائم، وهذا ما جعل الكنيسة حتمل اسم أداة اإلعالن أي  )١(

 ".املسيح
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جوهر اإلعالن اإلهلي ال يقوم علـى   إنَّ. هومن ناحية أخرى فإننا نتحدث ونتعامل مع اهللا نفس  
ر عـن تـذوقنا   بل على اهللا نفسه، ومن خالل معرفتنا باهللا نستطيع أن نصفه بصفات تعبِّ ،صفات اهللا

بنا مثل الرمحة واحملبـة   اهتمامهر عن وخربتنا لعالقته معنا، وهذا ما جيعلنا نصف اهللا بصفات كثرية تعبِّ
صفات على أمهيتها ليست هي جوهر اإلعالن وال هي اهلدف والغايـة  ولكن هذه ال. والعدل واحلكمة

  .ا اإلعالن احلقيقي فهو عندما كشف اهللا عن ذاتهمن اإلعالن، بل هي وسيلة إعالن، أمَّ
والثيئولوجيا حديث عـن   ،أنه ثيئولوجياعلى فناه سابقاً واحلديث عن اهللا هام وشاق، وقد عرَّ  

  .للثالوث هي دراسة وفهم حلقيقة ذات اهللا وحقيقة عالقته بناوهذا جيعل دراستنا  ،"الثالوث"
 أو طبيعة احلياة اإلهليـة إالَّ  ،الثيئولوجيا احلقيقية –مل يكن يف مقدورنا أن نتكلم عن الثالوث   

ندرك ذلك حينما  أنيف العهد القدمي، وميكننا  رمزيٍة لقد ظهر الثالوث بأشكالٍ. دعندما حدث التجسُّ
يف .. رها بامليالد العجيب تعبريات املالك للعذراء حينما بشَّ نيرة حلول اهللا يف اخليمة وبني صونقارن ب

وتعـين بالعربيـة احللـول    " بالشـاكيناه "خيمة االجتماع ظهرت السحابة تظلل املكان، وهي ُتعرف 
لـذلك  ف ،عليك، وقوة العلي تظللك الروح القدس حيلُّ"واحلضور، ونفس التعبريات استخدمها املالك 

  ).٣٥: ١لوقا " (أيضاً القدوس املولود منك يدعى ابن اهللا
 يهذه السكىن ه ."الكلمة صار جسداً وسكن أو خيم بيننا"تعبري يوحنا  يةوالشاكيناه هي خلف  
  ).٣: ٥جتسد الكلمة (إقامته بيننا يف جسد مثل جسدنا  اختاذه

وهو أول ظهـور   ،مودية األردنأن هذا الظهور السري أو اخلفي ظهر بشكل فائق يف مع إالَّ  
كان االبن يرتب طريق اخلالص، وجاء واعتمـد  فقد  .ر عن ارتباطه خبالص اإلنسانعلين للثالوث يعبِّ

وظهور الثالوث هبذا الشكل جعل العقيدة اخلاصة باهللا مرتبطة بقوة ونعمة التبين . س املعموديةلكي يؤسِّ
وبالتـايل   ،"هذا هو ابـين "ة كشف لنا عن حقيقة األبوة ألن ظهور الثالوث يف املعمودي ؛يف املعمودية

ومن خـالل ظهـوره علـى     ،ظهرت أبوة اهللا يف مناسبة ظهور ابن اهللا. صارت املعمودية دعوة للتبين
هكذا أعلن اهللا عن نفسه أوالً . أعلن لنا أنه تبنانا يف ابنه وبالروح القدس ،أي ظهوره كثالوث ،حقيقته

  .وبعد ذلك يف الصليب والقيامة وجميء الروح القدس ،عالن يف املعموديةل اإلويكُم ،ديف التجسُّ
اهللا لنا دون أن يكون يف اهللا األبوة، أي أقنوم اآلب؟ وكيف  أبوةنتحدث عن  أنكيف ميكننا   

نتحدث عن بنوة اإلنسان هللا ما مل يكن يف اهللا نفسه ما جيعل هذه البنوة ممكنة وحقيقية؟ هذا  أنميكننا 
وألن البنوة روحية وليست مادية وال جسدية على حـد   ."االبن"لنا نؤمن بأن األقنوم الثاين هو ما جيع

ا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصريوا أوالً اهللا أي املؤمنون بامسه أمَّ"تعبري القديس يوحنا الرسول 
، هذه البنوة حيققها لنـا  "الذين ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل من اهللا

  .أي الروح القدس األقنوم الثالث ،روح االبن
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عالقتنا مع اهللا هي عالقة شخصية معه وليست مـع صـفاته،    أننستخلص  أنمما تقدم ميكننا   
دوس حقيقة حبه الثالوث الق َسوهذه العالقة مل تكن ممكنة بدون التجسد إذ أنه من خالل التجسد ماَر

  .لنا وارتباطه بنا
تأسيس عالقة شخصية بني اهللا إىل  سنجدها هتدف ،فإننا حينما ندرس عقائد املسيحية ،وبالتايل  

  ...واإلنسان، بل إن كل عقيدة قائمة على هذا األساس دون غريه 
لنجـد أن اإلميـان    ،املعمودية أو اإلفخارستيا أو قيامة اجلسدإىل  وميكننا أن ننتقل من الثالوث  

اإلفخارستيا هي وليمة أن و ،ملعمودية، وأن املعمودية هي عالقة شخصية بالثالوثبالثالوث هو أساس ا
جلانب أساسـي يف   اإلحتاد السري باملسيح، وهي عالقة شخصية أيضاً، بل حىت قيامة اجلسد، هي بعثٌ

  .شخصية اإلنسان وهو اجلسد وبداية عالقة أعمق يف األبدية
د كان يهدف ألن التجسُّ ؛لون هبا كل عقيدة يف املسيحيةد هو اللون أو الصبغة اليت تتإن التجسُّ  
إقامة عالقة مباشرة بني اهللا واإلنسان، عالقة بشخص أو عالقة شخص اإلنسـان الصـورة   إىل  أساساً

"Image " وسيلة لإلعالن عن اهللا كصاحب مبادرة  -إذن  - كان التجسد. ..بشخص اهللا أي األصل
  .إلقامة شركة مع اإلنسان

  حدةاملعرفة واالختبار وحدة وا :ثالثاً
ميتاز الالهوت املسيحي بأنه اختبار حلقيقة يتذوقها اإلنسان، وليست نظريات مطروحة للبحث   

فهو مل يـأِت   ،"الكالم الذي أكلمكم به هو روح وحياة" :ولذلك يقول الرب يسوع. والتأمل العقلي
ة عن نظام اجملتمع وتوزيع الثروة، وامللكيـة  أو نظري ،أو نظرية عن أصل النفس البشرية ،بفكرة عن اهللا

لقد جاء املسيح لكي يعلمنـا  . كل هذه ال مكان هلا يف الالهوت املسيحي مطلقاً.... اخلاصة أو العامة 
هكذا "فوصفها بأهنا حمبة وعطاء  ،منا عن طبيعة اهللاوعلَّ .ا ال يعرف األبوةفأعلن اآلب، ومن منَّ ،عن اهللا

فهي ليست حمبة كالمية، بل حمبة تعطي وتسـهم يف خـالص    ،"بذل ابنه الوحيد أحب اهللا العامل حىت
 ،اهللاإىل  ال تقف يف انتظار عودة اإلنسـان  ،وحمبة تسعى وراء اإلنسان ،اإلنسان من براثن الشر واملوت

  ".ها أنذا واقف على الباب وأقرع"بل تطلبه بشكل دائم 
صورة اهللا ومثاله، فهي مل تكن تـتكلم عـن   وعندما أكدت املسيحية أن اإلنسان خملوق على 

. ولكنها كانت تعين عالقة اهللا باإلنسان على أساس هبة اهللا الفائقة يف اخللـق  ،نظرية يف أصل اإلنسان
صـار   ،على أن يعطي صورته لكل إنسان  قادراًفقد شاء اهللا أن يطبع صورته يف اإلنسان، وملا كان اهللا

على فئة دون فئة، بل يشمل كل البشر، وهذا تأكيد علـى وحـدة   هذا العطاء غري حمدود وال قاصر 
مهما  -وتأكيد على أن اإلنسان  ،اجلنس البشري واشتراك كل البشر يف أصل واحد هو الصورة اإلهلية
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. هو مساوٍ لغريه من البشر ال يعلو عليهم حبكم طبيعته، بل يشترك مع الكل يف طبيعة واحـدة  -كان 
بل قائمة على  ،ل والصورة، اهللا واإلنسان، ليست قائمة على فكر اإلنسان وخيالهوالعالقة هنا بني األص

النفس مسـيحية  "وترتليان بأن  أكليمنضسولذلك كتب آباء الكنيسة األوائل مثل . هبة اهللا لإلنسانية
ـ  ،فاهللا عندما خلق النفس. لة للحياة املسيحيةالعامل خملوقة مؤهَّإىل  أي أهنا جتيء ،"أصالً ا علـى  خلقه

أها بإمكانيات تعينها على إدراك احلياة مـع  لقد هيَّ .املستوى الذي ميكن فيه أن تتجاوب مع طبيعة اهللا
وأقـرب  أ النفس فعالً ألن حتيا يف مستوى العمل اإلهلي، فاهللا هيَّ. ف على اهللاهللا، وأعطاها نعمة التعرُّ

د االبن وعـاش كإنسـان ليمـنح    جتسَّ ،أن البشرية حينما فشلت يف احلياة مع اهللا دليل على ذلك
د يؤكد لنا أن اإلنسان صورة اهللا، حىت وهو ساقط، ، والتجسُّاإلنسان إمكانية احلياة مع اهللا من جديد

  .التجديدإىل  بل تظل حتتاج ،ال يفقد هذه الصورة
اهللا  نوأ خاصةً ،فليست دعوة املسيحية لإلنسان بعيدة عن القدرات اليت أودعها اهللا يف اإلنسان  

إن الدعوة املسيحية ليست خيالية أو سراب، وال هي إقلـيم يف  ... مها بنعمته د هذه القدرات ودعَّساَن
ومادة هذا املنهج تتناول واقـع اإلنسـان وخربتـه ومصـريه     . مجهورية أفالطون، ولكنها منهج حياة

  .ومستقبله األبدي
ا على أن حتيا احلياة املماثلـة  وإذا كانت النفس قد حصلت على عطية صاحلة من اهللا تعينه  

كونوا أنتم كـاملني  " اهللا نفسه أعلى أمام النفس إالَّ لشركة احلياة اإلهلية، فإنه مل يكن هناك من مثلٍ
م اهللا هذه الـدعوة تقـدِّ  " ... كونوا قديسني ألين أنا قدوس"، "كما أن أباكم يف السموات هو كامل
اهللا إىل  يكون دائم التطلـع  أن، وعلى اإلنسان إذن إليه الوصولإىل  كمثل أعلى وهدف يسعى اإلنسان

ولكـن تأكيـداً    ،وهذا ليس تعظيماً وال إعالًء ملستوى اإلنسان عن واقعه كإنسان. ليتشبه به يف احلياة
ومسعى اإلنسان ينبغي أن يكون النمو يف ... لإلمكانيات اليت منحها اهللا كهبة لإلنسان يصبغ حياته هبا 

  .ورة ألصل غري حمدود هو اهللاإدراك ذاته كص
إن قضية وجود الشر من القضايا اليت يدور حوهلا اجلدل والتساؤل، والشر يف اإلنسان كمرض   

  .الفساد فيه ووباء متسلط عليه هو نتيجة لسقوط اإلنسان وابتعاده عن اهللا وبالتايل دبَّ
حياة اإلنسـان، ال  إىل  واملسيحية حينما تبحث يف قضية سقوط اإلنسان كبداية لدخول الشر  

ولكن موضوع السـقوط  . العامل حسب القصة القدميةإىل  تبغي تتبع البداية اليت من خالهلا دخل املوت
الواقع الذي يبدو عليه .. تتناوله املسيحية بالطريقة اليت ميكن هبا معاجلة الواقع املر الذي تعانيه اإلنسانية 

وكأن قضية السقوط هي  ،إلنسان وحياته هذه املعاناة املؤملةأنه ملوث باخلطية اليت أضفت على تاريخ ا
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ا أمَّ. ق األول للخالص كتحديد ملرض البشريةحماولة للبحث عن طريقة العالج واإلصالح، إهنا متثل الشِّ
  .فهو استئصال مرض اخلطية الذي تفشى يف العامل بالسقوط ،وهو جتديد بناء اإلنسان ،الثاينالشق 

ي اخلطيـة والشـر يف   حادثة السقوط وتفشِّ أننعرف  أنك هذه احلقيقة ميكننا إننا حينما ندر  
وهي تكافل البشر مجيعاً  ،طبيعة البشر ليست جمرد تفسري ألصل اخلطية، ولكنها تشرح حقيقة هامة جداً

بل هناك مسئولية مجاعية تـربط األسـرة اإلنسـانية     ،خراآلوأن الشر ال ميس واحداً دون . يف الشر
وعلى رقي اإلنسان وتقدم حضـارته ال   ،ر ذلك التكافل على الكيان اإلنساينأثَّفقد وبالفعل . )١(مجيعاً

وما  ،الشر يف كل الناس ألن مجيعهم من آدم ىتفشَّ) آدم(فمن خالل اإلنسان الواحد ... سيما احلديثة 
 :٥يـة  مورراجع (ناس ألن الطبيعة البشرية واحدة يف كل ال. ميس الكيان الواحد من شر إمنا ميس الكل

٢١ - ١٢.(  
وقد أفاض يف شـرحها كـل مـن     ،هذه احلقيقة تشرح ملاذا توجد الكنيسة كجسد املسيح  

كورنثوس  ١(ر عنها القديس بولس الرسول يف إغناطيوس األنطاكي، وكربيانوس أسقف قرطاجنة، وعبَّ
 ١(حيـاة اجلميـع    هكذا يف املسـيح الواحـد   ،، كما يف آدم الواحد مات اجلميع)١٥ - ١٢: ٢١

ن الكل يف املوت، يقابله الوحـدة الروحيـة   ل البشر يف السقوط وتضاُموتكافُ). ٢٢: ١٥كورنثوس 
  .واجلسدية يف الكنيسة اليت فيها الكل واحد يف احلياة يف املسيح

ولكنـها   ،ل هبا قضاياها التارخيية أو العقيديـة املسيحية ال تضع قوالب تشكِّ أنلعل هذا يرينا   
. اإلدراك والتذوق أكثر من الشـرح والكـالم  إىل  قضاياها وتعاليمها يف شكل اختبارات حتتاجوعت 

  .وكلما اختربنا قضية السقوط بكل معانيها، اختربنا قضية الكنيسة بكل ما فيها من إمكانيات
درسنا قضية أصل اإلنسان وسقوطه وتأثري السقوط على واقع حياته اليومي، فإننا قد وإذا كنا   

وهي عالمات السقوط الـيت   ،ندرس هذا املوضوع كنظرية، بل كشجرة ال تزال قائمة أمام عيوننا ال
فالسقوط  .ولذلك جاء التعليم عن اهللا كجرعة شفاء للكيان اإلنسان. نراها يف الواقع اإلنساين كل يوم

ألن اجلـوهر   ؛هر الواحدا الثالوث فهو عطاء كل أقنوم لآلخر مما جيعل العطاء تعبرياً عن اجلوأمَّ ،أنانية
الواحد ليس سكوناً وفقداناً للحركة وانعداماً للمحبة، بل هو وحدة وحلول كل أقنوم يف اآلخر، وعمل 

وعلى اإلنسان بعد ذلك أن خيتـرب  . ألن اجلوهر الواحد هو إرادة واحدة ؛كل أقنوم كل شيء باآلخر
الوحـدة  إىل  إلنساين عقيدة الثالوث هي دعوةفعلى الصعيد ا. هذه احلقيقة يف عالقته مع اهللا واآلخرين

وإنكار الذات الذي يؤدي للوحدة والتكامل ولـيس   ،والتناغم يف إطار التعدد املبين على احملبة كعطاء
ز، ذلـك ألن اآلب لـيس   وتؤكد العقيدة املساواة الكاملة مع وجود التماُي. للصراع والتنافس الشرس

                                                 
  .١٩٨٢، الكلية اإلكلرييكية بطنطا، "السقوط وأساس اخلالص، الواحد واجلماعة يف العهد القدمي"بباوي  جورج حبيب. راجع د )١(
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ز موجود وبشـكل دائـم   فالتماُي... وح القدس هو اآلب أو االبن وال الر ،وال االبن هو اآلب ،االبن
وأن  ،البشر جـوهر واحـد   أنعلى هذا األساس ندرك . ولكن يف اجلوهر الواحد ،ومطلق بني األقانيم

  .هي صورة اهللا ،وهي جوهرنا الواحد ،اإلنسانية
ومصري اإلنسان هـو يف  . ز قائم على أساس وحدة اجلوهر، فطبيعة األقانيم الثالثة واحدةالتماُي  

التمايز والفروق الفردية بني البشر ال تقوم سبباً لزعزعة وحـدة   إنَّ. اكتشاف احلياة على مثال الثالوث
ر عنـها يف تارخيـه   وهذه هي االستجابة للرغبة اليت ما زال اإلنسان يعبِّ... الكيان يف اجلنس البشري 

ذه الرغبة اليت حياول اإلنسان جاهداً العثور عليهـا يف  ه .السياسي واالجتماعي منذ بداية تاريخ البشرية
شكل صيغة أو نظرية سياسية أو اقتصادية تكفل له احلياة يف توازن بني الفرد واجلماعـة، وانسـجام   

  .الفروق الفردية لكل فرد مع احتياجات األسرة اإلنسانية مجعاء
يف  اًبل هو وإن كان واحـد  ،فقطاهللا ليس واحداً  أنوعلى صعيد عالقته باهللا يدرك اإلنسان   

أن يف جوهره الواحد ثالثة أقانيم تعمل معاً، كل منها يؤدي عمـالً متميـزاً دون    جوهره وطبيعته، إالَّ
هذا جيعل الصالة والصوم والقداسات والعبادات مـن  . بل يف وحدة واحدة ،استقالل أو نفور أو عزلة

دراك حقيقة اإلحتاد باهللا الذي جيمع يف طبيعته سجود وتسبيح وشكر وطلبات متجهة بشكل أساسي إل
". ويكون اجلميع واحداً فينا كما حنـن واحـداً  : "وتوكيداً لذلك قال السيد املسيح. وحدة يف ثالوث

يدرك أنه فرد يف أسرة واحدة متعددة األفراد، وأنه ال قبول له  ،وعندما يلتقي اإلنسان مع اهللا يف عبادته
اغفر لنا ما : "ر عنه مجيعاً يف الصالة الربانيةوهذا ما نعبِّ. خالل قبوله لآلخرين من كواحد أو كفرد إالَّ

إن مل تغفروا للناس زالهتم ال يغفر لكم أبوكم السـماوي  : "وأيضاً ،"علينا كما نغفر حنن ملن لنا عليهم
ا أمَّ. يغة اجلمعفهي دائما تستخدم ص ،رت الكنيسة عنها يف صلواهتاهذه الوحدة مع التعدد عبَّ ."زالتكم

  .فهي خاصة حبياة كل فرد يف صالته اخلاصة وليست خاصة بالكنيسة ،صيغة الفرد يف الصالة
فطبيعة احلياة الثقافية . )١(وصعوبة عقيدة الثالوث مردها أهنا تتحدى واقع البشر وخربة اإلنسان  

 ،وهتمل يف حق اجلماعة ،يءوالسياسية واالجتماعية تركز دائماً على اجلانب الذي خيص الفرد يف كل ش
 ،يرى يف اجملمـوع وحـدة   أنر على اإلنسان وهنا تعذَّ. ولذا ظهرت األنانية والعزلة واالنفراد بالسلطة

إن كل ما حوله من عادات . أو الواحد يف الثالثة ،ل الثالثة يف الواحدوعليه تصور أو قب َبُعوبالتايل َص
  .تباط مصري أو مصلحة بغريهدون ار ،وأفكار يدعوه ألن يتصور نفسه فقط

أو الدفاع عـن   ،ولعلنا كمسيحيني نرى أنفسنا مشغولني كثرياً بكيفية إثبات الثالثة يف واحد  
ونستخدم لذلك وسائل رياضية وفكرية وعقلية كما لو كان الثالوث حقيقة جمردة مثل  ،قضية الثالوث

                                                 
حوار عن الثالوث، مع دراسة لعقيدة الثالوث يف الكتاب املقدس واآلباء، منشور على موقع : جورج حبيب بباوي. راجع د) ١(

coptology.com.  
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ة أساساً على أنه ال وجـود لإلنسـان   حياتنا كلها مبني أنوننسى  ،كروية األرض أو أي قانون علمي
وبعيداً عن اجلماعة مـوت أديب   ،املوت والفناء ،منعزالً مبفرده بعيداً عن اهللا أو اجلماعة، فبعيداً عن اهللا

ولذا فعقيدة الثالوث هلا مداخل أساسية بدوهنا يعجز اإلنسان عن إدراك . لومعنوي، وفراغ وعزلة وحتلُّ
  .أو اختبار مفهوم الثالوث

ومن بـاب  . حد بآخر هو املسيحاليت فيها ميوت اإلنسان عن ذاته ليتَّ.. ومثاالً لذلك املعمودية   
لون مجيعـاً  حياة جديدة تكشف له عن وحدته باآلخرين، امللتحمني به الذين يكمِّإىل  املعمودية يدخل

نية ليحيا يف شركة مع جتذب اإلنسان ليقطع حبال العزلة واألنا اإلفخارستياو .جسداً واحداً هو الكنيسة
آخر هو املسيح، فيشارك املسيح حياته جسداً ودماً ويتدرب من خالل ذلك على رؤية نفسه يف املسيح، 

  .ومع غريه من أبناء الكنيسة، وعلى الوحدة الروحية
أهنا تسعى لتكون  بينهم فوارق كثرية، إالَّ ،الكنيسة كتعدد أفراد وجمموع أعضاء أنهنا نالحظ   

الصورة ": واحداً وجسداً واحداً، وهذا ما جيعل الكنيسة حسب قول القديس كريلس عمود الدينكياناً 
ليكون اجلميع ) "١٧يوحنا (أي أهنا حتقق قول املخلص نفسه يف صالته املشهورة ..  "األرضية للثالوث

 ،حداً باملسيحتَُّمكما ميتزج املاء باخلمر يف الكأس يكون الشعب ": يقول القديس كربيانوس". واحداً فينا
 أنباخلمر يف الكأس حىت أهنما ال ميكن  احتدإن املاء .. بالذي آمنوا به  احتدويكون مجهور املؤمنني قد 

 أنفإن الكنيسة اليت هي مجهور املؤمنني املتحـدين يف الكنيسـة ال ميكـن     ،وبنفس الوضع.. ينفصال 
ن وتعجن معاً لتكون خبـزة واحـدة، إذن   ينفصلوا عن املسيح، وكما جتتمع حبات القمح معاً وتطح

فلنتحقق من أننا حنن أيضاً لسنا سوى جسد واحد يف املسيح، إنه اخلبز السماوي الذي نلتئم به ونتحد 
  ).١٣: ٦٢رسالة ( "به

 ،وحدة واحدةإىل  وهكذا عندما ميارس كل فرد عطاء ذاته لآلخرين تتحول الكثرة من املؤمنني  
وهذه الوحدة جتعل األسرار والكنيسة النموذج الوحيد . غىن وعطاءإىل  حولبل تت ،فال تذوب الفوارق

  .أو معمل االختبار الذي نتذوق فيه سر العقيدة وقوهتا
ألن الثـالوث كمـا    ؛بل مستحيالً ،هذا جيعل حبث أو شرح الثالوث يف كتاب أو مقالة صعباً  

فإن الكتـاب   ،وبكل حق. ترب باحلياةبل حقيقة حية خت ،سبق ليس جمرد نظرية يشرحها علماء الالهوت
ممارسـة عمليـة   إىل  واملدخل احلقيقي الذي يقود. هو حياة الكنيسة ،م لنا الالهوتالوحيد الذي يقدِّ

  .هو األسرار ،للعقيدة
وما أمجـل تعـبري   . خترب أيضاً يف سر الزجية الذي فيه يكون االثنان جسداً واحداًوالثالوث ُي  

هؤالء الذين : "جنيل يف صالة اإلكليل املأخوذ من ذكصولوجية باكر اآلدامالطقس عن ذلك يف مرد اإل
ولكن اصطدام احلياة الزوجية مبشـاكل  "... حني اهللا كل حنيفهم الروح القدس معاً مثل قيثارة مسبِّألَّ
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إذا ختلى كل طرف عـن الوحـدة يف الزجيـة     االنفصالد يف كل من الزوجني دوافع املعيشة، قد يولِّ
لقد شرح العالمة . والسجود بالوالء والطاعة لألنا والذات ،البحث عن إرضاء ذاتهإىل  لوحتوَّ ،كهدف

والكنيسـة كمجـال الختبـار التعـدد      ،أورجيينوس يف احلوار مع هرياقليطس كيف أسس اهللا الزجية
الزجية  وشرح القديس كريلس عمود الدين يف احلوار الثالث عن الثالوث نفس النقطة، ألن. )١(والوحدة

هذه هي احملبة الثالوثية،  .واحداً االثننيمدخل أساسي يتم فيه عطاء الذات للطرف اآلخر بشكل جيعل 
وحيـث  ! رفا باألنانية واخلصام؟فمن ذا الذي ميكنه أن يشرح الثالوث لزوجني ُع ، فإذا مل يتحقق ذلك

ل يف حمبة شخص واحد بعينه شفن يوَم ،ألن الطالق هو إخفاق وفشل ؛عقيدة الثالوث، ال جمال للطالق
ومن يفشل يف إنكار ذاتـه، حـىت   . ال يسهل عليه حمبة اآلخرين ال سيما الذين خيتلفون معه يف الرأي

  .املوت، يفشل يف إدراك سر امللكوت أي الثالوث
إهنا ليست قالباً : لعلنا يف هذا االستعراض نكون قد كشفنا النقاب عن طبيعة العقيدة املسيحية  
مث تأيت الصياغة مـن واقـع    ،جمرد صيغة، إهنا اختبار، إهنا جوهر وأسلوب حياة خنتربه ونتذوقه وال هي
وما معىن املمارسة العملية إن كنا مقيدين بصيغة،  ،فما معىن وجودنا ،اهللا علينا صيغةً َضَرفلو فَ. اخلربة

اهللا أعطانا حياة ويريدها  ؟ةوما هي قيمة حياتنا إن كان اهلدف منها هو حتقيق قالب معني أو صيغة معين
وهذه نقطة خطـرية  . فاالختبار يسبق الصيغة. وحنن من خالل املمارسة خنرج الصياغة ،لنا حياة أفضل

إذا قبلـت  ".. س يؤكد هذه احلقيقـة  ونيتيجووهذا النص القدمي من رسالة دي.. حتتاج لبحث خاص 
ومسعت احلقائق بكل غرية، فسوف تعرف ما يهبه اهللا حملبيه ألهنم يصبحون فردوس النعيم وفيهم تنبـت  

لكن شـجرة  و ،رست شجرة املعرفة وشجرة احلياةويف هذا الفردوس غُ ،شجرة مثمرة بكل مثار متنوعة
غرس يف البدء شـجرة املعرفـة    ن اهللاأمعناه  ظاهُر َبِتما كُ. بل املعصية ،تياملعرفة ليست هي اليت متُ

 ىتعرَّ ،ولكن يف البدء الذي مل يستحسن املعرفة بطهارٍة ،واحلياة وسط اجلنة لريينا أن احلياة هي باملعرفة
لذا فالشجرتان غرسـتا معـاً   . وما من معرفة حقيقية بدون حياة حق ،ال حياة بدون معرفة. من مجاله

ة التصاق احلياة واملعرفة، فشجب العلم املتحرر من احلـق  وقد أدرك الرسول قو ،الواحدة إزاء األخرى
ن يعتقد أنه َم .)١: ٨كورنثوس ١" (العلم ينفخ واحملبة تبين: "مينحها احلق فقال اليتلطاعة وصايا احلياة 

فذاك ال يعرف شيئاً واحلية تغويه ألنه مل حيـب   ،يعرف شيئاً مبعزل عن املعرفة احلق اليت تشهد هلا احلياة
فذاك يغرس بالرجـاء ويطلـب    ،ا من كان العلم عنده مرفقاً باخلشية مستمراً يف طلب احلياةأمَّ. ةاحليا

  ).٦-١: ١٢( "طلوع الثمر
  ماذا تقول هذه الرسالة؟

                                                 
  .coptology.comوهي منشورة على موقع " يدة واهلرطقة والرأيالفرق بني العق"راجع دراستنا عن  )١(
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ن ميارس احلياة بكـل  أوماذا كانت خطية آدم سوى أنه طلب املعرفة دون  ،تسبق املعرفة احلياةُ
هـو   ،ان بشكل أفضل من املمارسة؟ هذه هي مأساة اإلنسـان وهل يتعلم اإلنس .ما فيها من متطلبات
أو أفكاراً خملوطة باألنانية والغش  ،أفكاراً ال تصلح للتطبيق فال يتعلم إالَّ ،ميارس أنحياول أن يتعلم قبل 

 .ألن املمارسة تكشف عن أطماع الناس وحقيقة نواياهم مهما طال إخفاء الدوافع احلقيقية ؛واألطماع
 االختبارر فإذا تعذَّ ،ق يسبق التدوين والكالم والشرحأهنا اختبار وتذوُّ العقيدة املسيحية إالَّوما حقيقة 
  .طالسم عسرة ومبهمةإىل  حتولت الصيغ

  حلياة النسكيةديناميكية العقيدة وا :رابعاً
 ،ايف إطار ما شرحناه سابقاً يظهر لنا أن املسيحية ممارسة ميكن إدراكها يف واقع احلياة نفسـه   

ولعلنـا  . ل يف قواميسوهي بالتايل ليست نظريات توضع يف كتب وتسجَّ. ومن واقع االختبار والتذوق
  .نرى ذلك واضحاً يف كتابات العهد اجلديد

فمن ناحية جند أن عدد الذين كتبوا العهد اجلديد ال ميثل سوى نسبة ضئيلة من اجملموع الكلي   
دت البشائر على الرغم من أهنا تعلن عـن  ن ناحية أخرى تعدَّوم. للتالميذ السبعني والرسل االثىن عشر

لت من أربع زوايا متثل كل زاوية جانبـاً مـن   جِّولكنها ُس ،فاملسيح واحد وحياته واحدة. واحٍد خربٍ
. جوانب اختبار البشرية للحياة يف املسيح، وتعاجل كل زاوية احتياجاً معيناً من احتياجات الواقع البشري

ألن  ؛وال خنشى دراسة مميزات كل إجنيل على حـدة  ، خنشى حينما نقارن بني األناجيلولذا فنحن ال
ولعلنا نلحظ ذلك . مها لنا املسيح من خالل جتسدهقدِّ إمنا إعالن عن حياٍة ،حروف كل إجنيل وكلماته
وص اليت إذ أهنا كانت قائمة على النص ،أو ديانة احلرف ،وهي ديانة النص ،بوضوح يف الديانة اليهودية

ولنا يف األلواح احلجرية الـيت كتـب   . نصالحتمل سلطان حكم املوت لكل من يتعدى أو يسيء فهم 
ألن اإلنسان  ؛عليها اهللا الوصايا العشر دليالً على ما متثله الديانة اليهودية من تطبيق النص على اإلنسان

ت عليه هذا احلكم من تطهـريات  وهو بالتايل مقيد بكل ما يقال وُيثبِّ ،كان بطبيعته حتت حكم املوت
  .أن يأيت احلياة ويعتق اإلنسان من قبضة املوت والناموسإىل  وطقوس وذبائح،

. وهكذا جاءت املسيحية لتعطي لإلنسان حرية صياغة احلياة، وروح النص أو اهلدف من النص  
ت أُعطي من أجل السب أنلقد كان اإلنسان مقيداً بالسبت، ولكن املسيح أظهر : فوصية السبت كمثال

اإلنسان مل ُيخلق من أجل السبت بل السـبت ُوضـع ألجـل    : "اإلنسان، ومل ُيخلق اإلنسان للسبت
  ).٢٧: ٢مرقس " (اإلنسان

ألن احلياة  ؛د حتت سلطان حروف الوصيةهذا ما جعل بولس الرسول يقول إن اإلنسان مل يُع  
ه يصبح يف النهاية سيداً ال ينازعه أحـد  ألن النص مهما كان نوع ؛اجلديدة تسمو على سلطان احلروف
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هذا اخلضوع هـو  . اخلضوع للحروفإىل  إن حتولت احلياة من حرية وسعي إلدراك احلقيقة واختبارها
إىل  مته يف رسالتهله الرسول بولس بُراحلرف القدمي واملضاد دائماً للروح اليت هي جديدة، وهو ما سجَّ

  .الغالطيني
لفرض على اإلنسان واقعاً ثابتاً وحكم عليه بعدم  اإلميانيعة هو أساس ولو صار القانون أو الشر  

قبول األمر الواقع املليء بتناقض احلروف والكلمات مع الواقع اإلنسـاين   التطور، وما على اإلنسان إالَّ
ألنه يقيد احلرية بتشريعات ال تقبـل   ؛وهو ما يفرض على اإلنسان العقم وعدم النضوج ،الدائم التطور

وقد رأينا هذه احلقيقة فيما قلناه سابقاً عن شريعة . عط اإلنسان احلريةلتطور، طاملا أن هذا التشريع مل ُيا
.. يف قدراتـه   عطيت لإلنسان كتعويض عن العجز الذي أصابه واملوت الذي دبَّالعهد القدمي، اليت أُ

كن اخلالص منـه ملصـلحة   ولكنها صارت قيداً ال مي. أن يتحقق اهلدف منهاإىل  عطيت له كمعنيوأُ
  :إىلاإلنسان نفسه وتطور الوضع 

ن اإلنسـان  صارت العقيدة عاجزة عن إهلام اإلنسان بالتطور، حيث أهنا مل تستطع أن متكِّ -١
وانفصلت . من صياغة حياته، وعجزت عن تزويد اإلنسان بالقدرة ليملك زمام حياته بنفسه عرب التاريخ

  .عة سادتالعقيدة عن الشريعة، ألن الشري
إىل  وهو ما يؤدي ،وثوب يلبسه كل إنسان ،قالب مطلقإىل  ل احلياةوسيادة التشريع حتوِّ -٢

وحماوالت البحث عن فراغ  ،التحلل األديبإىل  ويسوق اجلماعة ،فراغ حياة الذين حيملون فروقاً فردية
  .وثغرة يف النصوص للهرب من مجود النص

  قصة احلروف والروح
وهي أهنا  ،لسهل علينا بعد ذلك أن نفهم سر املالحظة املأخوذة على املسيحيةورمبا يكون من ا  

إن املسيحية تضع قاعدة ثابتة حلياة اإلنسان  –اخل ... خالية من التشريع القانوين كاملرياث واحملاكمات 
يماً وال يوجد تشريع مسيحي يتضمن تنظ. وال تدخل يف متاهات التشريع بالنص، هذه القاعدة هي احملبة

وهو صورة اهللا ومثاله وسيد اخلليقة له حرية التصـرف   ،ألن اإلنسان ؛عن حياة اإلنسان على األرض
  .يكون ذلك ضد جوهر العالقة مع اهللا القائمة على احملبة شريطة أالَّ ،احلياةوحرية احلركة وتشكيل 

كي يسـتوعب  ينبع شكلها من حماولة يقوم هبا اإلنسان ل  -مهما كانت -إن حركة التطور   
بـل   ،ألنه ال يعـود للماضـي   ؛وذلك ليس انتكاساً ،املاضي مبا فيه من خربات إجيابية كانت أو سلبية

يستوعبه من أجل إدراك احلاضر واكتشاف أفضل مستقبل يتطلع إليه مبا حيقق لـه احلريـة والعـدل    
  !دائم ومطلق؟ أساساً مرتبطة بنصإذا كانت  ،ل حياتهواملساواة، فكيف لإلنسان إذن أن يشكِّ
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الثبات وعدم التغيري، بينما من طبيعة احلياة التغيري والتقدم حىت لو كان  يإن طبيعة النصوص ه
فقد كان الظلـم  . فصور اخلري والشر متغرية ،رةٌوألن احلياة متغيِّ .ذلك من خالل األخطاء والنكسات

. حنو ما نراه يف قصة الفالح الفصيحعلى ما على أرض فالح  االستيالءيتمثل يف مثالً يف عهد الفراعنة 
ـ ر احلياة أخذ الظلم شكالً متغرياً، والتغيُّولكن بتغيُّ ر يف أسـلوب  ر يف صورة الظلم مرتبط بطبيعة التغيُّ

 االهتمـام احلياة، فصار الظلم هو حرمان البشر من التعليم أو اإلمهال يف العناية بالصحة أو التسيب يف 
ر عن اجلوانب احلديثة للحياة، واليت ارتبط معها أيضاً تلك الصور اليت تعبِّآخر إىل  ...بقطاع اخلدمات 

مبتغريات  الصطدمتولو جاءت املسيحية بنصوص إهلية عن كل هذه األمور .. شكل التشريع احلديث 
  .الواقع اإلنساين، وصارت املسيحية عقبة يف طريق التطور

م تشـريعاً مـن أي   اإلنسان مع اهللا، فلم تقدِّ ا كانت املسيحية يف جوهرها هي رسالة حياةوملَّ  
مت جوهر احلياة يف عقائد تعني اإلنسان على صياغة حياته ومتكنه من وضـع قـانون   ولكنها قدَّ ،نوع

  .لب العقيدة املسيحيةيناسب حياته، دون أن يكون هذا القانون أو التشريع من ُص
أن العقيـدة   ،سيحية وتـاريخ الكنيسـة  ويف إمكاننا أن نستنتج من خالل دراستنا للعقيدة امل  

أخرى بشكل ديناميكي متحرك حنو األفضل، لتكون حيـاة  إىل  ر دائماً تعبرياهتا من فترةاملسيحية تطوِّ
ولنا يف عقيدة الهوت املسيح  ،بدء للحياة األبدية وما قمة التطور والرقي إالَّ. اإلنسان دائماً حنو األفضل
بأشكال خمتلفة وعلى فترات متباعدة، هذا مع االحتفاظ جبـوهر  فقد صيغت  ،أصدق مثال على ذلك

يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عنـد  "فقد بدأت بصياغة بسيطة واضحة يف األناجيل . العقيدة طبعاً
تساعاً ابل أخذت شكالً أكثر  ،، ولكن هذه العقيدة مل تبق هكذا)١: ١يوحنا " (اهللا وكان الكلمة اهللا

وصارت موضوع صالة اإلنسان  ،فدخلت يف احلياة الفردية واجلماعية ،يف كتابات اآلباءوأعقد تركيباً 
لت هذه العقيدة وحتوَّ ،ق اآلباء نسكياهتمومنها تذوَّ ،وعليها أقامت الكنيسة عباداهتا وأسرارها ،وحياته

ميثل كـل متطلبـات    بناء متعدد اجلوانبإىل  رت عنها األناجيل يف كلمات قليلةالبسيطة املعامل اليت عبَّ
  .اإلميان ومتعلقاته

وألن هذه العقيدة أخذت هذا الشكل األكثر تعقيداً وتركيباً، فقد واجهت صـراعات ضـد     
مع  واحٌد: "فظهرت الصياغة اليت تقول. اهلراطقة أعطتها شكالً يالحق سرعة الرد على هذه اهلرطقات

وبني تعـبري   ،ني تعبري اإلجنيل الرابع عن اهللا الكلمةواجلدير بالذكر أن الفترة الزمنية ب". اآلب يف اجلوهر
ت دراسات علماء اآلباء بـأن  كانت أكثر من قرن، إذا صحَّ" الواحد مع اآلب يف اجلوهر"جممع نيقية 

  .يظهر يف كتابات أورجيينوس" الواحد مع اآلب يف اجلوهر"تعبري 
يسة، مل تضـعها أمـام معضـلة    وعلينا أن نضع يف اعتبارنا أن األريوسية عندما واجهت الكن  

ولكـن عقـدت جممعـاً     ،الهوتية، بل أن الكنيسة من خالل اختبارها لالهوت املسيح مل تغلق أذنيها
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وصاغت اإلجابة على بدعة أريوس من خالل اختبارها لالهوت املسيح على مر  ،ناقشت فيه املوضوع
  .سليماً، ويف صياغة تالئم املوقف وجاء الرد... ثالثة قرون وذلك من واقع حياهتا وتاريخ آبائها 

وجيب أن نقرر هنا أنه من املغالطات اجلسيمة اليت ال سند هلا من الصحة، أن خيرج علينا مـن    
. ن عقيدة الثالوث مل تكن معروفة قبل نيقيةإو. م٣٢٥يف جممع نيقية سنة  َررَّن الهوت املسيح تقَإيقول 

صلب التاريخ الكنسي املبكر ما كان يف إمكان جممع نيقية فعقيدة الهوت املسيح ما مل تكن موجودة يف 
إن عقيـدة   .اجلوهري بني املاضي واحلاضـر  واالتصالأن يتكلم عنها هبذه الصورة اليت جتسد االلتحام 

رها من الواقع الكنسي غها من فراغ، ولكنه قرَِّصالهوت املسيح والثالوث حينما صاغها جممع نيقية مل ُي
وهكذا يظل تاريخ الكنيسة هـو  . اسب احتياج الفكر الكنسي للرد على بدعة أريوسوبالصورة اليت تن

جديد واجهتـه الكنيسـة يف    على سؤالٍ إمنا هو ردٌّ ،إن ما يصاغ يف فترة من الفترات. لعقائدها تاريٌخ
مواجهة الكنيسة لبعض األحوال بصورة مفاجئـة كـان    أنمبعىن . مل تكن موجودة قبل ذلك ظروٍف
م ما اسـتقر  بدورها تقدِّ دائماً جييء مما هو مستقر يف الكنيسة، والكنيسةُ وكان الرُد. نها رداًيتطلب م

  .لديها من قبل بشكل يتمشى مع احتياج الوضع اجلديد
ولكن بعـدما   ،يف زمن الرسل مل يكن لالهوت املسيحي عالقة بالفلسفة اليونانية: ومثال ذلك  

الكنيسة تبع ذلك ظهور بعض األسئلة اجلديـدة نتيجـة   إىل  ريندخل بعض املثقفني والفالسفة واملفك
هنا ظهرت عالقة بني الفلسفة والالهوت، هذه العالقة عبارة عن . خللفية خمتلفة عن خلفية القرن األول

علـى أن  . األسئلة اليت كان ال بد من رد الكنيسة عليها، ومن بينها األسئلة اخلاصة بالهوت املسـيح 
وإمنا كانت رداً على سؤال جديد خيص العقيدة  ،أو خلقاً لعقيدة ،جديد ختراعاً لفكرٍاإلجابة مل تكن ا

  .نفسها بالرغم من وجودها قبل ذلك
متصل األجـزاء   هذه احلركة الديناميكية تفرض علينا أن ندرك أن الالهوت املسيحي هو كلٌّ  

 ألن الكنيسة مل تكن عاجزةً ؛ارخيهاعصرنا، يتناول كل ما واجه الكنيسة عرب تإىل  ميتد من سفر التكوين
فهي تفتش حبرارة يف الوثائق والنصوص آخذة يف االعتبار أساساً أن . إمياهناعن اإلجابة على سؤال خيص 

وهو واقع يسري على ما تؤمن به الكنيسة ومـا  . صياغة اإلجابة تكون دائماً من واقع اإلميان واالختبار
ولذلك كان لطقس الكنيسة دور فعال يف صياغة الرد علـى  . يهإلترجوه وتسعى يف ممارستها للوصول 

وسنرى كيف أن القديس أثناسيوس استخدم املعمودية للرد على أريوس، والقديس كريلس .. األسئلة 
  .استخدم سر التناول للرد على نسطور

رنا عليها بسرعة، ولكن هنـاك  هذه هي خصائص العقيدة املسيحية أو الالهوت املسيحي، عَب  
حيني الوقت الـذي   أنإىل  أيضاً بعض اخلصائص أو السمات اليت يتميز هبا الالهوت املسيحي تركناها

  .، وسوف نتعرض هلا من خالل دراستنا لكل عقيدة على حدةإليهاميكن فيه أن نتطرق 
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  الفصل األول
  

  مصادر الالهوت يف الشرق

  
فهو يعتمد  ،مصادر الالهوت يف الكنيسة -دون عناء  -ص ا أن نلخِّمن دراستنا السابقة ميكنن  

فمـا هـي   . أوالً على إعالنات اهللا كعطية من اهللا لإلنسان، وثانياً على اختبار هذا اإلعالن مث صياغته
وهذه  ،وما هي مصادر االختبار؟ هي حياة الكنيسة. دمصادر هذا اإلعالن؟ هي بال شك االبن املتجسِّ

ووصـلتنا عـرب    ،وعاشها آباء الكنيسـة  ،رت عنها اجملامع املسكونيةلها تاريخ الكنيسة وعبَّاحلياة سجَّ
  .الليتورجية
عرف عندنا اآلن أو ما ُي ،وهي التسليم ،ميكننا أن خنتصر كل مصادر الالهوت يف كلمة واحدة  

إىل  علينـا أن نعـود  لكن ماذا تعين كلمة تسليم أو تقليد؟ لكي ندرك معىن هذه الكلمة . باسم التقليد
  .التاريخ الكنسي
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  املبحث األول
  

  ريخعالقة الالهوت بالتا

  
والفعل يعـين   ."History"ومنها جاءت الكلمة " ιστωρ"التاريخ يف اللغة اليونانية هو كلمة   

مث كتابة هذه العالقة بشكل منظم مفهوم ُيراعى فيه الترتيب الزمين بشـكل   ،إدراك العالقة بني حدثني
أن التاريخ هو جمرد حوادث متتابعة تسرد بشكل قصة تدون فيما يسمى بظن الوقد درجنا على  .واضح

هذا بال شك جانب من التاريخ، ولكن السرد نفسه بالتتابع جملرد السرد، هـو تشـويه    .كتاب تاريخ
ـ  ،بل إدراك وفهم األحداث ،ألن كلمة تاريخ ال تعين السرد ؛للتاريخ ؤرخ ولذلك وصف اليونانيون امل

وهذا  ،بأنه رجل حكيم أو عاقل، كما ُوصف بأنه قاضٍ أصدر حكمه على ما يدور حوله من أحداث
  .احلُكم هو التاريخ

جيب أن نسأل سؤاالً حمدداً، مـا هـي    ،ة مبوضوع التاريخلقاملتع تفاصيلودون أن ندخل يف ال  
القة فيما نسميه بالتسليم أو كيف نشأت هذه العالقة؟ وما هو دور هذه العوعالقة الالهوت بالتاريخ؟ 

  التقليد؟
 .)٤، ٣: ١٥كورنثـوس  ١" (حسب الكتـب " عبارة من العبارات املألوفة يف العهد اجلديد  

 مثل هذه التعبريات تشري كلها بوضوح). ١٦: ٢١، مىت ٩:٩راجع زكريا " (لكي يتم ما قيل بالنيب"و
واليت سبق فأخرب هبـا   ،ردت يف العهد القدميإمنا هو حتقيق للنبوات اليت و ،ما حيدث من أحداث أنإىل 

أو إدراك العالقة بني النبوة واحلدث، أو حبسـب   ،بذلك أصبح التاريخ هو حتقيق هذه النبوات. األنبياء
وبذلك يصبح املسيح وما يتعلق به تياراً تارخييـاً  . العهد اجلديد نفسه هو أن يسوع الناصري هو املسيح

  .)١("ملسيحانيةا"ضارباً جبذوره يسمى باسم 
العهد اجلديد نفسه الذي يعلن تقريباً يف معظم فصوله أن ما فيـه مـن   إىل  فإذا كان هذا يعود  

أحداث قد سبق وأخرب هبا العهد القدمي عن طريق األنبياء، كان من الضروري أن يظهر اسم آدم مقترناً 
الختيار البشرية مجعاء، وقد  كانت اإلطار إسرائيلوأن يظهر بوضوح أن خطة اختيار  ،باملسيح يسوع

مت يف الزيتونة اجلديـدة  عِّخذت منها أغصان وطُر عنها الرسول بولس يف شكل الزيتونة الربية اليت أُعبَّ

                                                 
العربية أقرب إلينا " املسيح"وهي بذلك أقرب إىل الالتينية منها إىل العربانية، مع أن كلمة " املسيانية"نكتب كل ما خيص املسيح باسم  )١(

  .الالتينية" مسيا"من كلمة 
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: ١٤هوشـع  و، ١٦: ١١(إرميا إىل  أنه حىت هذا التشبيه يعود هنا ومن املفيد أن نالحظ ،)١١رومية (
وقـد   ،لعالقة بني العهدين هي عالقة استمرار لعمـل اهللا أي أن ا. أي أنه مأخوذ من العهد القدمي ،)٦

ألننا يف البداية نرى أن أهم ما يقوم به التالميذ هـو   ؛انعكس هذا االستمرار على سفر األعمال نفسه
وبـالطبع  . وليس وضع اخلطط ملواجهة رؤساء الكهنة والرومان ،اختيار من خيلف يهوذا االسخريوطي

د أن الرسل يدركون أهنم خلفاء اإلثين عشر سبطاً ثين عشر هو عمل يؤكِّعدد االإىل  فإن كمال الرسل
  .وهذا ما نعنيه بالنبوة وبكمال النبوة ،للماضي بصورة أخرى خمتلفة وأن احلاضر إمنا هو استمراٌر

ألن لوقا يعزو هذا  ؛وهي قصة انتشار الكنيسة على قدر كبري من األمهية ،وبقية سفر األعمال  
ك األحداث، وبالطبع حنن أمام الهوت العهد القدمي عندما كانـت كـل   قوة اهللا، فهو حمرِّ إىل االنتشار

وكأن التاريخ  ،ك األحداث هو الروح القدسيف سفر األعمال الذي حيرِّ. األحداث املصريية تتم بقوة اهللا
العهد القـدمي  وحنن أمام ذات نظرة  ،حنن هنا يف ذات بيئة العهد القدمي. هو مسرح لعمل الروح القدس

لوقا نفسه فإننا نراه يضع األساس التارخيي يف مقدمة إىل  وإذا عدنا ،وهي نظرة الهوتية خاصة ،للتاريخ
) ٣: ١لوقا (إنه يكتب تاريخ اخلالص من بدايته لكي يعرف الداخلون لإلميان كل شيء بتدقيق . إجنيله

  .وسوف نرى آثار هذه املقدمة فيما بعد يف القرون التالية
إىل  يقف عند وصول الكرازة –وهو اجلزء الثاين املكمل إلجنيل لوقا  –على أن سفر األعمال   

روما ألنه إىل  قلب روما، وكان من احلتمي أن يقف لوقا سواء أكان حياً أم ال عند قصة ذهاب بولس
ه مـرتبط  قلب عاصمة اإلمرباطورية وجناحه أو فشـل إىل  هناك يف روما يعترب لوقا أن اإلجنيل قد وصل

وسوف يأخذ اآلباء املدافعون عن املسيحية هذه النقطة ليحاربوا هبا الوثنية وليؤكدوا إهليـة   ،بعمل اهللا
  .الديانة املسيحية بانتشارها بقوة اهللا

حقيقي أننا ال جنـد  . بالتاريخ االهتماممن هنا نرى أنه من قلب العقيدة املسيحية نفسها ُولد   
أي قبل يوسابيوس القيصري، فقد كانت الكنيسة الغارقة يف حبار الدم ) م٣٠٠(تأرخياً للكنيسة قبل سنة 

واآلالم قد بدأت ترفع رأسها قليالً لتتنسم هواء احلرية، ومع هذا كان التاريخ عنصراً هاماً يف الصـراع  
اً يف بالتاريخ ركناً أساسي االهتماموهو ما جيعل . الروحي والالهويت الذي انفتحت فيه أبواب اهلرطقات

  .الدفاع عن اإلميان

  الغنوسية واالهتمام بالتاريخ
. الوثنية السـائدة  واالجتاهاتدخل املسيحية الكثري من الوثنيني الذين محلوا معهم ثقافة العصر   

 ،ورثوها عن الفلسفة اليونانيـة  ،كان لدى هؤالء رصيد ضخم من التفاسري عن اهللا والكون واإلنسان
  .دثةوبالذات األفالطونية احمل
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كانت فكرة األفالطونية عن املادة قد ذاعت، وكان الوجود يف اجلسد هو عالمة على سقوط   
فكأن املادة أساسية يف وجود الشـر، وعـامل   . عامل املادة الدنسإىل  اإلنسان من العامل الروحي الطاهر

إزاء هذه الثنائيـة أن   بينما عامل الروح هو عامل الصفاء والنقاء، وكان من احلتمي ،املادة هو عامل الشر
  ).عامل املادة(وعامل الشر ) عامل الروح(تظهر فكرة عامل اخلري 

خـط   اجتهوإزاء هذا التقسيم كان من املنطقي البحث عن مصدر الشر ومصدر اخلري، ولذلك   
فاوت وملا كان هناك ت. ك إهلاً للخري وآخر للشرااهللا نفسه حيث اعترب هؤالء املثقفون بأن هنإىل  التقسيم

وميثل العهد القـدمي   ،مال اإلعالن اإلهليكحيث ميثل العهد اجلديد  –واضح بني العهد القدمي واجلديد 
 - وأن يصبح العهد القـدمي  ،العهدينإىل  كان من املنطقي أيضاً أن يتجه التقسيم بكل عمقه –البداية 

بينما يصبح  ،ي املنظور الشريرهو كتاب إله الشر الذي خلق العامل املاد -وهو يتحدث عن خلق العامل 
وملا كان العهـد اجلديـد    .العهد اجلديد كتاب إله اخلري الذي جاء باحلرية واالنعتاق من سلطان املادة

العهد القدمي يف أجزاء كثرية، فقد كان من احلتمي أيضـاً أن يـتم   إىل  بل ويشري ،يتحدث عن التجسد
  .حذف هذه األجزاء

أو يف  ،بل هـو املعرفـة   ،ذف أصبح اخلالص ليس هو اإلميانومع حدوث هذا التقسيم واحل  
 ،وأصبح أتباع هذا املذهب يعرفون باسم الغنوسيني". Gnosis"من الكلمة اليونانية " الغنوسية"اليونانية 

ولذلك رفض الغنوسيون أكل  ،وأصبح اخلالص هو معرفة أسرار الكون وأسرار إله الشر واالبتعاد عنها
وملا . كما رفضوا االعتماد يف املاء واكتفى البعض منهم بالتعميد باملريون ،رب اخلمراللحوم والزواج وش

كانت مشكلتهم األوىل مع املادة واجلسد بالذات، كان من الالزم أن ينكروا مـوت املسـيح علـى    
نه اً فيه من مالمح املسيحية الكثري، ولكبناءأو يفسروه بطريقة أخرى، وهكذا أقام الغنوسيون  ،الصليب

  .ال حيتوي على أي عنصر من عناصرها األساسية
شطب كل مـا ال  إىل  اجتهواولذلك  ،كانت الغنوسية إنكاراً للماضي كله أو حذفه أو شطبه  
واكتفوا من العهد اجلديد ببعض أجزاء من إجنيل لوقـا   ،أي كل ما هو متصل بالعهد القدمي ،يروق هلم

خيترع الغنوسيون ألنفسهم كتباً دينية خاصة هبم، ولكـن  وكان رفض التاريخ يعين أن  .ورسالة رومية
ولعل  ،وضع أمساء الرسل على هذه الكتب اجلديدةإىل  اجتهواألهنم مل يفصلوا أنفسهم متاماً عن املسيحية 

  .م١٥٠الذي كتب حوايل سنة  )١(أقدم هذه الكتب على اإلطالق هو سفر أعمال يوحنا
لع بكـل سـهولة   ضت ألن ُتقَتتعرَّ ،أي العهد القدمي ،يعندما فقدت الغنوسية أساسها التارخي  

ومل يكـن مـن    ،ألن هذا الصراع كان على أرضية التاريخ اليت فقدهتا الغنوسـية  ؛وبدون عناء كثري

                                                 
(1) M.R.James, "The New Testament Apocrypha, Acts of John", P. 97. 
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ألهنا ال تستطيع أن ختترع كنيسـة   ؛وكان فناء الغنوسية واضحاً. املستطاع أن تسترد الغنوسية ما فقدته
  .بقى حية، فالناس سوف يالحظون دائماً الفروق األساسيةتشبه الكنيسة اجلامعة وت

وكان إثبات هذه  ،وكان اآلباء على وعي تام بأن الغنوسية حديثة أو معاصرة بال جذور تارخيية  
مث على اجلانب الالهـويت بعـد    ،عناء، ولذلك دار الصراع على هذه النقطة أوالًإىل  احلقيقة ال حيتاج

  .التارخيي مقدمة لكسب اجلانب الالهويت ذلك، ولكن كان كسب اجلانب
لبة اليت وقف عليها آباء الكنيسة هي األناجيل األربعـة والتسـليم   كانت أرضية التاريخ الصُّ  

"Tradition"،  منا لقـد تسـلَّ  : "أن يكتب اآلباء بكل وضوح وأحياناً بعنـف  يالضروروكان من
موا من الرسل بل لدينا أمساء الناس الذي تعلَّ ،طوليس ذلك فق ،موها لنااألناجيل من الرسل وهؤالء سلَّ
ـ  ".هـذا اليـوم  إىل  موا آخرين الزالوا أحيـاء وهم بدورهم سلَّ ،مباشرة والذين أقاموهم أساقفة ا أمَّ
بـل   ،وميكن أن يكتب اآلباء أمساء الذين أسسـوا هـذه احلركـة    ،الغنوسيون فهم معاصرون لآلباء

  .ومؤلفاهتم
مه النهائي يف صحة أو عدم صـحة مـا تسـلَّ    ُمكَالتاريخ، وهو احلَ الربهان القاطع هو ،هنا  
هل كـان  : التاريخ يتم من جانب اآلباء كان من الضروري أن نسألإىل  وملا كان االحتكام. الفريقان

 ؛ ألن الرجوعالتاريخ موضوعاً حديثاً برز فجأة من الصراع ضد الغنوسية؟ واجلواب املؤكد هو بالنفي
القرن الثالث وحىت الرسل عمل ال ميكن االعتماد فيه على الذاكرة وحدها، خصوصاً وأن الوراء من إىل 

هذه . أمساء الشيوخ الذين أخذوا اإلميان من الرسل كانت كلها أمساء أناس تركوا مؤلفات تشرح اإلميان
على تسلسل  وهي ليست جمرد شهادة تارخيية ،التسليم احليإىل  التاريخ نسميها حنن بالعودةإىل  العودة

  .غريهمإىل  مه أناٌسبل شهادة حية على صحة اإلميان الذي سلَّ ،األساقفة
ىل األناجيل األربعة اليت رفضها الغنوسية، هذه األناجيل إالرسل وإىل  وكان من احلتمي العودة  

  .)١(أخذوا وحي الروح القدس من اهللا اآلب كتبها أناٌس
نا أصل كنائسهم وتاريخ تعاقب أسـاقفتهم الـذين   دعوهم ُيظهرون ل": ولذلك يسأل ترتليان  

نريد منهم أن يربهنوا لنا على أن أول أسقف عندهم ! تعاقبوا يف سلسلة غري منقطعة منذ بداية كنائسهم
  .)De Praes, 21:36( "موا من الرسلمن الذين تعلَّ كان تلميذاً ألحٍد من الرسل أو أليٍ
سمح لنا بأن حنكم من هم الذين أقـامهم الرسـل   حنن يف موقع ي": ويقول القديس إيريناوس

خالفة وتتابع هؤالء الرجال حىت يومنا هذا، وهؤالء األشخاص مل يعرفوا وأن نظهر  ،أساقفة يف الكنائس
  ).٣٠١: ١١ضد اهلرطقات ( "بشيء يشبه هذيان هؤالء اهلراطقةوال علَّموا 

                                                 
 – ٣٦: ٥مع  ٣١: ٤مع  ١٧: ٤مث القديس ايريناوس ضد اهلرطقات  ٤: ٢٠: ٥راجع رسالة فلورين يف تاريخ الكنيسة ليوسابيوس  )١(

  .٧: ٥، ترتليان ضد مرقيان ١٤-١١: ٣مع  ٢٢: ٢رسالة ثيئوفيلوس األنطاكي 
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ن مل يكن هناك يف الطقس ويف التـاريخ  فإن عبارايت ترتليان وإيريناوس ال معىن هلما إ ،وبالطبع
وبالذات ذكرى الراقدين،  ،الرسل وخلفاء الرسل، ولعل أوضح مثال على هذا هو القداسإىل  إشارات

  .أو ما حتتفظ به كل الكنائس من وثائق
وكان سحق هذه احلركة سـهالً رغـم    ،من هنا كانت نتائج الصراع ضد الغنوسية مؤكدة  

ولعلنا ال نكون  .ألن اجلزء التارخيي كان أهم ما افتقرت إليه الغنوسية ؛و غنوسيةاالفتتان بكلمة معرفة أ
وسواء بدأت الغنوسية  ،ن كراهية اجلسد واملادة حتتوي يف داخلها على كراهية للتاريخخمطئني إذا قلنا إ

ج باإلميان من فإن النتائج املؤكدة لكراهية اجلسد هي اخلرو ،بكراهية اجلسد أو كراهية املادة بشكل عام
د الـذي حـدث يف   خصوصاً وأن اإلميان املسيحي بالذات يرتكز على حقيقة التجسُّ ،الواقع التارخيي

فالكلمة اإلهلية تظل معلقة يف فراغ، إن مل ينبثق منها احلدث الذي . وعلى عالقة النبوة باحلدث ،الزمان
  .يدخل يف صميم املمارسة الليتورجية

الغنوسيني حول تفسري أحد نصوص األناجيل القانونية، كان املرجع  وعندما اختلف اآلباء مع  
أو  ،"Canon of Truth –قاعـدة احلـق   "الذي يؤكد صحة تفسري الكنيسة هو ما يسميه ترتليان 

هذه القاعدة هي الطقـوس   .السكندريكليمنضس أأو قاعدة الكنيسة عند إيريناوس و ،قاعدة التقوى
ىل املسيح حسب تصريح ترتليـان  إالرسل وإىل  الذي تعود حمتوياته إلميانباالكنسية ال سيما االعتراف 

)Depraes. 13:16.(  
فإن ما يف الطقس من عبـارات   ،فإذا كانت الطقوس أو الليتورجية هي دعامة احلياة الكنسية  

اسية يف ولذلك كانت احلقائق اليت تَضمَّنها الطقس أس ،وكلمات تتعلق باإلميان إمنا يعكس إميان الكنيسة
  .الدفاع عن اإلميان وعن حمتوياته

 -ألن املسيحية  ؛وكان من املستحيل أن يبقى خارجاً ،هكذا دخل الالهوت املسيحي التاريخ  
التاريخ يف إىل  التاريخ دائماً، وسوف نرى كيف جلأتإىل  كان عليها أن تلجأ -وهي كمال النبوات 

  .حمنة األريوسية والنسطورية

  وريةاألريوسية والنسط
مع الغنوسية،  اتفاقالغنوسية، ظهرت وسارت األريوسية والنسطورية، ومها على  اجتاهمن ذات   

وقد ظهرت هذه الصورة، أي صورة عزلة اهللا عن تاريخ . حول عدم تدخل اهللا املباشر يف خالص البشر
ولذلك . سطوريةاإلنسان يف رفض جتسد ابن اهللا يف األريوسية، ورفض إحتاد الالهوت بالناسوت يف الن

. مل يكن صعباً على من يعرف اإلميان بدقة أن يكتب تاريخ األريوسية، وهو بالفعل ما فعله أثناسـيوس 
، تاريخ أريوس نفسه، واألفكار اليت استعارها مـن فـالنتينوس   "تاريخ األريوسية"فقد سجل يف كتاب 
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وتقييم األريوسية أوالً ضمن . سيحأي خالص اإلنسان بدون امل ،التفسري اليهوديإىل  الغنوسي، وعودته
الذي حـدث  نفس الشيء هو و ،الالهويت االحنرافتاريخ العقيدة وتاريخ اخلالص، يساعد على حتديد 

مع النسطورية، فقد كان اختبار املسيح يف اإلفخارستيا هو أحد دعائم الرد على النسطورية، وليسـت  
الالهوت بالناسوت هو دعامة الص نفسه، فإحتاد اإلفخارستيا سوى إحدى الروافد األساسية لتاريخ اخل

ر القـداس  سلمته الكنيسة من الرسل واآلباء، وإحتاد الالهوت بالناسوت يفسِّتار املسيحي الذي االختب
  .اخلالص الذي تتذوقه الكنيسةإىل  كخربة روحية وتارخيية أيضاً ممتدة من اخلليقة

وهذا اإلحساس . ركه اآلباء من خالل جتارهبمهذا ما أد. التاريخ حيدد وضع اهلرطقة وشكلها  
 ؛التسليم أو التقليد الكنسـي إىل  االحتكامإىل  ىبالتاريخ ورثه اآلباء يف مرحلة الغنوسية، وهو الذي أدَّ
ال  واهلرطقة ال ُترفض ألهنا جاءت من قبل أناسٍ. ألن حداثة اهلرطقة هي تأكيد لعدم وجودها يف التاريخ

ولكن ألن اهلرطقة حتاول قطع هذا كله، وحتديـد   ،سلسلة الرجال خلفاء الرسل إىل يتمتعون باالنتماء
  .بداية جديدة غري البداية األصلية للمسيحية

واهلرطقة بال جذور  االحنرافوإذا كان  ."تاريخ األريوسية"هذا هو ملخص كتاب أثناسيوس   
ث عن املصدر كـامن دائمـاً يف   فإهنما يستمدان أصلهما من مصدر آخر، والبح ،تارخيية يف املسيحية

 قائم يف قلب التاريخ منذ آدم األول –أي الالهوت املسيحي  –ألنه دائماً  ؛أعماق الالهوت املسيحي
 - فقد استطاع ،وعندما حبث أثناسيوس عن مصدر األريوسية... آدم الثاين الذي أكمل كل شيء إىل 

اليت كـان  " Valentinus"ات مبدرسة فانتينوس وبالذ ،أن حيدد عالقة أريوس بالغنوسية -من التاريخ 
بل كانت نشطة جداً يف زمن إكليمنضـس وأورجيينـوس،    ،هلا وجود حمسوس يف اإلسكندرية نفسها

حنن بكل تأكيـد نـدعو   ": يقول أثناسيوس -يف دفاعه عن العقيدة املسيحية األرثوذكسية  -وهكذا 
منذ زمن وقُطـع مـن    الذي أفرز هرطقةً" Marcion"أما مرقيان  ،املسيحإىل  أنفسنا مسيحيني نسبة

ا الذين تبعوه دعـوا أنفسـهم   أمَّ ،شركة الكنيسة وكل الذين رفضوه ظلوا يدعون أنفسهم مسيحيني
الساحر أعطوا أمسائهم ) سيمون(وهكذا فالنتينوس وباسيليدس وماين ومسعان  ،مرقيانيني وليس مسيحيني

إخل، وهكذا الذين تبعوا أريوس ... لفالنتينيني والباسيليديني ولذلك البعض منهم يدعى با ،للذين تبعوهم
إىل  التـارخيي  االنتسـاب هو أنه يؤكد  االسم، وقيمة )٣: ١ضد أريوس ( "يسمون أنفسهم أريوسيني

حركة جديدة تعارض األصل وحتاول أن تبدأ باسم املؤسس هلذه احلركة عوض ما بدأت به الكنيسة أي 
  .باسم يسوع املسيح

 -يف أكثر من موضع  -ولذلك  ،حبث عن مصدرها ،أدرك أثناسيوس أن األريوسية حمدثة وملا  
ن أريوس يؤمن بأن االبـن  إأن هناك عالقة بني أريوس والغنوسي فالنتينوس، ولذلك يقول إىل  كان ينبه

. ختلق فكرة فالنتينوس أن املالئكة ميكنها أنإىل  وهذا مما ال شك فيه عودة ،خالق ومع ذلك فهو خملوق
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ضد أريـوس  ( "يف املقام األول ُيعيدون الشرور املضادة اليت اعتنقها فالنتينوس": وهكذا يقول أثناسيوس
ولذلك قال على  ،وقد أملح أثناسيوس أن األريوسية تنادي بأن لالبن طبيعة مثل طبيعة املالئكة). ٥: ١

  ).٢١: ٢ضد أريوس ( "بل هو ذات فكر فالنتينوس وباسيليدس ،إن هذا ليس جديداً": الفور
ل تـارخيي  بل هو تأمُّ ،اهلجوم املضاد على اهلراطقة واهلرطقات ليس جمرد حشد للرباهني ،إذن  

ار اهلجوم على أصل الفكرة وعالقتها مبا سبقها من احنرافات، أي ال يعاجلها على أهنـا  هادئ حيدد مس
بـل حتديـد    ،جمرد إثارة للرتاع القدميقطعة فريدة مستقلة، إذ البد من رؤيتها بني نظائرها وهذا ليس 

  .وهو حتديد الزم إلظهار مكاهنا يف التقليد" هوية اهلرطقة"
وهو البحـث عـن    ،الالهويت االجتاهويف الصراع ضد النسطورية التزم القديس كريلس بذات   

ضد جتـاديف  ومل يكن غريباً وهو يكتب مقاالته . تاريخ الفكرة وحتديد موقعها يف التقليد مث الرد عليها
، أن يفتتح أو يستهل املقالة األخرية بفصل كامل عن "املسيح الواحد"نسطور مث مقالته املشهورة باسم 

  .كل اآلراء اليت قيلت عن املسيح من الغنوسية حىت النسطورية

  حدةالتاريخ والالهوت كوحدة وا
ذلك النص اجلميل  هو ،من النصوص اجلميلة اليت يظهر فيها التاريخ والالهوت كوحدة واحدة  

، وهي إحدى تيارات "تينييالدوس"من رسالة القديس إغناطيوس الشهري وهو يقاوم بدعة عرفت باسم 
  :يقول القديس إغناطيوس .الغنوسية اليت قالت أن جسد املسيح هو جمرد خيال ال وجود له يف الواقع

أنكم كاملون يف إميان  يل اتضحأشكر يسوع املسيح اإلله الذي وهبكم مزيداً من احلكمة إذ "
نتم أن ربنا وتيقَّ ،لتم يف احملبة بدمهوتأصَّ ،صليب يسوع املسيحإىل  رمت باجلسد والروحمِّوطيد كما لو ُس

ده ابن اهللا حبسب مشيئته وقدرته، قد ُوِلد حقاً من العذراء وعمَّ .الذي ُوِلد حقاً من ذرية داود باجلسد
املسامري ألجلنا على عهد بيالطس البنطي وهـريودس رئـيس   وثُِقب جسده ب ،يوحنا حىت يتم كل بر

 قديسـيه لينشر رايته يف الدهور بقيامته، وجيمـع   ،ت لنا احلياةوبثمرة صليبه وآالمه اجمليدة صار .الربع
واملؤمنني به من اليهود واألمم يف جسم كنيسته الوحيدة، وهو إمنا احتمل اآلالم ألجلنا وألجل خالصنا 

ن الذين هم أنفسـهم ليسـوا   يبعض امللحد ادعىوآالمه مل تكن يف الظاهر كما  ،م حقاًوتأمل حقاً وقا
وسُيقضى عليهم يف العاقبة أن يكونوا بال أجساد على مثال إدعائهم وسيصـريون مثـل    ،سوى أشباح

  .الشياطني
معه حىت بعد قيامته، هذا ما قاله لبطرس والذين  فأعرف وأؤمن أنه كان ليسوع جسٌد ،ا أناأمَّ  

 واحتـدوا ، ويف احلال ملسـوه  "علموا أنين لست روحاً بل جسداًأوين، ، جسُّملسوينأ"عندما دنا منهم 
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جبسده وروحه إحتاداً وثيقاً، هلذا استهانوا باملوت وانتصروا عليه، وقد أكل يسوع وشرب ككل إنسان 
  ).٣ - ٢مري أزإىل  رسالة( "مع تالميذه بعد قيامته رغم أنه ظل متحداً باآلب يف الروح

قد ال نرى يف هذا النص أي شيء مما نتحدث عنه، ولكن التدقيق يف النص جيعلنـا  ألول وهلة   
الصلب على الصليب كحدث تارخيي،  –ذرية داود : التاريخ وبشكل خاصإىل  ز اإلشارةعلى الفور منيِّ

، لقد ملس بطرس املسيح ،لقيامةحىت يف مسألة ا .ر فصله باملرةمتاماً، ويتعذَّ تبالالهووهنا التاريخ متحد 
االختبار احلي إىل  الالهوت،إىل  ألنه ينتقل ؛ولكن القديس إغناطيوس ال يقف عند التاريخ .وهذا تاريخ

هلذا اسـتهانوا بـاملوت   "التاريخ إىل  مث يعود ،"جبسده احتدوا"ن الذين ملسوه إفوراً وبدون تردد ويقول 
ولكنه ظل متحداً باآلب  ،ة املوسيقية عن أكل املسيح بعد قيامتهوالحظ أهنا نفس النوت ،"وانتصروا عليه

  .التاريخإىل  مث من الالهوت ،الالهوتإىل  أي من التاريخ. والروح
إمنا هو خمتار كمثـال   ،وهذا النص ليس فريداً يف كتابات القديس إغناطيوس أو غريه من اآلباء  

ن الرؤية احلقيقية لطبيعة الالهـوت املسـيحي،   وهو يكشف ع ،لطريقة احلديث عن العقيدة عند اآلباء
وما حدث من أحداث أخرى مثـل   .ذلك أن التجسد هو األساس التارخيي لطبيعة الالهوت املسيحي

هذه . ت هنا على األرض وفتحت السماء لألرض أو األرض للسماءهي أحداث متَّ ،الصليب أو القيامة
  .الرؤيا قوية وعميقة يف كتابات اآلباء

ما (: مسعت بعضهم يقول": أثري موضوع عالقة األسفار باإلميان قال القديس إغناطيوس وعندما
هذا مـا  : "وحني قلت هلم. )ال أؤمن به، ولو ورد يف اإلجنيل "Archives"ال أجده يف الوثائق القدمية 

ئقي الراهنـة  ووثا. فوثائقي القدمية هي يسوع املسيح ،ا عينأمَّ. )هنا انتهت املسألة(: أجابوا" تبقد كُ
فيالدلفيا ( "، من هذه أنتظر تربئيت مبعونة صلواتكم)املسيح(هي صليبه وموته وقيامته واإلميان الذي علَّمه 

ألنه يؤكد كل مـا نقـرأه يف الكتـاب     ؛هو تعبري هام جداً ،املسيح كوثيقةإىل  واإلشارة هنا). ٢: ٨
صل مبن حيتوي على كـل شـيء خيـص اهللا    وهو تدعيم ملعرفتنا باأل ،املقدس حىت يف األناجيل نفسها

هو رئيس الكهنـة الـذي   ": ويوضح القديس إغناطيوس هذه النقطة إذ يقول بعدها مباشرة .واإلنسان
اآلب، به دخل إبراهيم إىل  إنه الباب املؤدي: على أسرار اهللا نؤمأتو ،أُسنِدت إليه رعاية قدس األقداس

 - ١: ٩فيالدلفيـا  ( "الوحدة مع اهللاإىل  هذا كله يفضيوإسحق ويعقوب واألنبياء والرسل والكنيسة، 
٢.(  

عند أثناسيوس أو باسيليوس أو غريه، فاملسيح هو كل شـيء،   االجتاهوليس صعباً أن جند ذات 
  .اإلله املتجسد :احلقيقةإىل  إشارات وكل الوثائق والشهادات أياً كانت، ما هي إالَّ

النبوات ونصوص اإلجنيل ضرورية إىل  ت اإلشاراتوألن التاريخ والالهوت وحدة واحدة، كان  
ن ينكرونه عـن جهـل أو   من الناس َم": يقول القديس إغناطيوس .يف جمال احلديث عن اإلله املتجسد
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باحلري هو الذي أنكرهم، إهنم يدافعون عن املوت ال عن احلياة، وما جنح يف إقناعهم ال النبـوات وال  
  ).٥: ري أزم( "ناموس موسى حىت وال اإلجنيل

كتابات اآلباء إىل  اآلباء اجتاهوألن التاريخ والالهوت وحدة واحدة هي استمرار التقليد، كان   
 ،إيرينـاوس  دواضحاً جداً عن االجتاهالذين سبقوهم ضرورياً جداً لضمان استمرار التقليد، وقد بدا هذا 

ن سـبقوه مثـل ديونيسـيوس    كل كتابات اآلباء الذيإىل  وظهر قوياً جداً عند أثناسيوس الذي رجع
وعلـى ذات   االجتاهكانت شهادة هؤالء تأكيداً ألثناسيوس نفسه على أنه يسري يف ذات  .وأورجيينوس

  .املنهج
الرومـاين   أكليمنضـس يقول القديس . وكانت دراسة التاريخ أساسية للحياة املسيحية نفسها  

ث عن قورح وداثان وأبريام مث أن حتدَّ وضرورة اخلضوع إلرادة اهللا، وبعد االنقساموهو يعاجل موضوع 
: أكليمنضسيقول القديس  –ث بعد ذلك عن األبرار مثل نوح وإبراهيم ويعقوب وموسى وداود حتدَّ

تصـحيح ذواتنـا   إىل  تضاع والطاعة التامة من جانب هؤالء الناس املعروفني هي أمثلة هتدف ليساال"
  ).١: ١٩الروماين  منضسأكليرسالة ( "فقط، بل حىت األجيال اليت سبقتنا

ومن الواضح أن اإلنسان يتعلم من التاريخ مباشرة، وهـذه ليسـت نظـرة جديـدة عنـد      
واضح يف العهد اجلديد وبالذات يف الرسائل عند بولس وبطـرس ويعقـوب    اجتاه، بل هي أكليمنضس

  .حيث تظهر شخصيات نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وعيسو وأيوب
وكل الذين درسـوا   .بل أيضاً التاريخ الوثين ،س الكتاب املقدس وحدهوالتاريخ عند اآلباء لي  

يرى أهنم هضـموا   ،أو ترتليان أو أثناسيوس أكليمنضسالوثنيني مثل تلك اليت كتبها إىل  رسائل اآلباء
بل لكي يستخلصـوا التطلعـات األساسـية     ،جيداً تاريخ الوثنية ال لكي يؤكدوا فساد الذوق للوثنية

وأن كل هـذه التطلعـات    ،ف أمكن حتقيق مثل هذه التطلعات مبجيء الكلمة املتجسدوكي ،لإلنسان
بل هي تنادي بأفضل ما يف اإلنسان وتؤكد حمبـة   ،تؤكد أن املسيحية ليست غريبة على الطبيعة البشرية
لقد تعلمنـا أن  : "ولذلك يكتب يوستينوس الشهيد ،اخلالق لإلنسان على النحو الذي نراه يف التجسد

وقد أظهر أنه هو اللوغوس الذي منه أخذ كل اجلنس البشري قبساً، وكل  ،سيح هو االبن الوحيد هللامل
الذين عاشوا يف رفقة اللوغوس كانوا مسيحيني حىت وإن ُوصـفوا بـأهنم ملحـدون مثـل سـقراط      

 ومن مثلهم عند اليونانيني أو عند باقي الشعوب مثل إبـراهيم وحنانيـا  " Heraclitus"وهرياقليطس 
كـل نطـق   ": ويشرح يوستينوس فكرته إذ يقول .)٤٦: ١الدفاع ( "وعزريا وميصائيل وإيليا وغريهم

 ،كان مبساعدة وتأثري اللوغـوس  ،عني عن طريق البحث والتأملكرمي وكل اكتشاف للفالسفة أو املشرِّ
: احلوار( "متناقضةثوا يف أمور حتدَّ ،ولكن ألهنم مل يتعرفوا على اللوغوس أي يف املسيح يف كمال إعالنه
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فإن املسيحي يتعلم من تاريخ الوثنية، ألنه إذا كان جميء اللوغوس هـو تـأمني كمـال     ،ولذلك .)٧

  .بل هي جهد غري منظور للكلمة أو اللوغوس ،فإن كل حماوالت اإلصالح والتقدم ليست عبثاً ،اإلنسان
و اإلنسان املفتـدى بيسـوع   ن جممل الالهوت املسيحي هإإذا قلنا ال نتجاوز احلقيقة ولعلنا   

املسيح وحده، اإلنسان كما هو يف الواقع، وهو كما هو يف الواقع ال يعاجل بالتخمينات والشـطحات  
"Speculations"، ألهنا خروج  ؛وهذا هو سبب املعارضة الشديدة للهرطقات. بل بالواقع وبالتاريخ

أو إن شئنا الدقة أن . موضوعات اخليالعلى الواقع، هي حماوالت جلعل الالهوت املسيحي موضوعاً من 
أي ما هو كائن فعالً يف التاريخ دون أن ينفصل عمـا جيـب أن يكـون    " Is-ness"يصبح الالهوت 

"Ought-ness"فالشطحات . البداية والنهاية ،ألن كليهما يف املسيح الواحد الذي هو األلف والياء ؛
  .ظرة املستقبلية أيضاًليست سوى خيال بال واقع إنساين، وخيال تعوزه الن

من خلـق   ،الليتورجية، وأصبحت الصلوات تبدأ من سفر التكوين ،دخل تاريخ اخلالصقد و  
وقد أخطأ الكـثري مـن الـذين درسـوا      .العامل حىت جميء املسيح يف اجلسد مث ظهوره الثاين للدينونة

لصلوات هي ارتباط بأعمال ولكن ا ،"عرض أو سرد حلياة املسيح"الصلوات هي  أنالليتورجية واعتربوا 
 وذلك أن اخللق األول يف التكوين واخللق الثاين يف يسوع املسيح مها عمـلٌ  ،اهللا اليت حتدث يف القداس

واحد، ألن الواقفني يف الكنيسة واحلاضرين أمام الثالوث هم ذات البشر الذين ُخلقوا على صـورة اهللا  
ولنفس السبب يفتتح يوحنا الالهـويت  . يسوع املسيح والذين يستردون هذه الصورة اآلن يف التاريخ يف

هـذه  . مث جميئه يف اجلسد من أجل إعادة جمد اخلليقة الضائع ،إجنيله باحلديث عن عمل الكلمة كخالق
فاخلليقة األوىل عندما َعَتقَت وشاخت، هي هي بذاهتا ُجِددت وُوِهَبـت   ،الوحدة ال انقسام فيها باملرة

تضمحل أو تتالشى، وهذا هو السبب األصيل يف بدء األنافورا بالصالة للخـالق  احلياة اجلديدة دون أن 
  .يف كل القداسات

ولنفس السبب جترأ املسيحيون األوائل ورمسوا مناظر معينة من الكتاب املقدس بعهديه، وأقدم   
قدم وهي أ. م٢٣٢سنة إىل  واليت تعود )١(يف مشال العراق" Dura"مثال معروف هو كنيسة عني دورا 
وحول املعمودية ُرِسَم على احلائط اجلنويب املرأة السـامرية عنـد    ،اآلثار املسيحية املعروفة لنا حىت اآلن

وجبانب ذلك شفاء املسيح للمخلع يف  ،وعلى احلائط الشمايل النسوة عند القرب ،مث داود وجليات ،البئر
وعلى اجلانب الغريب يوجد  ،ليمىن فوق املريض، رافعاً يده اويظهر املسيح واقفاً مرتدياً رداًء ،كفر ناحوم

ومن . ويعلو ذلك الراعي الصاحل وهو حيمل فوق كتفيه محالً صغرياً ،منظر آلدم وحواء والشجرة بينهما
بني كل هذه املناظر ألهنا يف  االرتباطالسهل على من يعرف ويتذوق اإلحساس حبقيقة اخلالص أن يرى 

                                                 
(1) Excavations at Dura – Eurpos, conducted by Yale University, fifth season, P254-P283> 



٨٥ 
 

وكل الذين درسوا الليتورجيات يعرفون أن كل هذه املنـاظر   .املسيحية النهاية تشرح املعمودية واحلياة
  دت عليه كل هذه املناظر؟يِّلكن ما هو األصل العقيدي الذي ُش. هي دروس أساسية يف تاريخ اخلالص

 .على جدران الكنائس ويف األيقونـات بعـد ذلـك    ولذلك ُرِسَم ،د فعالًإن االبن جتسَّ -١
 –ب املـؤدِّ (، بل شكل هيئتـه  )٦٥رسالة جريوم رقم (اف وجهه تدون وحقيقة ناسوته جعلت أوص

ومالحظات العالمة أورجيينوس  ٩مقالة يف جسد املسيح فقرة  –، ترتليان ٢: ٣ السكندري أكليمنضس
  ).١٠٠وشرح إجنيل مىت الفقرة  ٧٦: ٦مع  ٧٥: ٦ضد كلسوس 
وأن هذا الربط ال يتم  ،واحلدث أي يف التاريخ هو ربط بني النبوة ،إن ما حيدث يف الواقع -٢

مث حيدث بشكل  ،أوالً على مستوى التجسد نفسه ثََدَح. بل يف الواقع احلي ،يف عقل اإلنسان وفكره
إىل  آخر يف صلوات الكنيسة وحياهتا حيث يتحول التاريخ من ربط وإدراك عالقة بني النبوة واحلـدث 

 املسيح وما حيققه املسـيح شخصـياً يف حيـاة    ربط وإدراك عالقة بني ما حتقق أي كمال النبوءات يف
وجعل كل ما يقوله هذا الشاهد  ،شاهد على صدق مواعيد اهللاإىل  ل الكنيسةهذا هو ما حوَّ. الكنيسة

هو حقيقة ما تعيشه الكنيسة أو ما نسميه بالتقليد، فالتقليد إذن هو اختبار يتضمن نصـوص الكتـاب   
  .ت ألجله وما ال تزال تصلي لكي تنالهلَّا دونته وما َصاملقدس وما فهمته الكنيسة وأدركته وم
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  املبحث الثاين
  

  التسليم أو التقليد
  كمصدر أساسي لالهوت

  
 ،رأينا كيف كان من الضروري أن يتم تسجيل التاريخ لكي تؤكد الكنيسة حداثة اهلرطقـات   

هـذا االسـتمرار    .كنيسةلكي تؤكد أيضاً استمرار وبقاء التعليم الرسويل يف ال ؛ولكن من جانب آخر
. وهو القوة اليت جتعل الكنيسة قادرة على التمييز بني الصواب واخلطأ ،والبقاء هو القوة احلقيقية للكنيسة

وهي األرضـية السـليمة األصـلية للبنيـة الالهوتيـة       ،وهذه القوة هي ما نسميه التسليم أو التقليد
على التقليد هو بناء هش قد يكون له مظـاهر   وبكل أسف أن أي بناء الهويت ال يقوم. األرثوذكسية

  .ولكنه يف حقيقته كومة من القش تعصف هبا الرياح ،الفخامة والقوة
فهـم، فهـي يف   الستعمال أو سوء االعانت سوء  اليت وكلمة التقليد مثل غريها من الكلمات  

اعتبار التقليد شيئاً قدمياً زائالً ال العصرية هو إىل  مييلون، واملعىن الدارج عند الذين "احملاكاة"العربية تعين 
ولـذلك قبـل أن   . قيمة له، بل يعترب الفنانون واملوسيقيون أن املوسيقى التقليدية هي املوسيقى الشعبية

وإيضاح املقصود بالتقليـد يف   ،السيئ االستعمالنشرح التقليد علينا أن ننقي الكلمة أوالً من خطورة 
ترمجة سليمة للكلمة إىل  ولنفس السبب أردنا أن نعود. نشرح التقليد مثَّومن  ،اجملال الالهويت والكنسي

  .اليونانية يف الكتاب املقدس واآلباء

  )١("ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ"التسليم هو الكلمة اليونانية 
وهي ال تؤدي املعـىن   ،"παραδοσις"كلمة تسليم يف اليونانية كما وردت يف العهد اجلديد   

وهـي باإلجنليزيـة كمـا     ،م باليدسلَّولكنها تعين ما ُي ،أو التقليد" احملاكاة"املفهوم من الترمجة العربية 
قَبِلَ "مبعىن " kible min"وهي يف اللغة العربية جاءت " Traditio"وبالالتيين " Tradition"بالفرنسية 

  ."ِمْن

                                                 
  :باسم G. Kittelاعتمدنا يف حتليل الكلمة اليونانية على أفضل مرجع للكلمات اليونانية للعهد اجلديد الذي أشرف على إصداره  )١(

Theological Dictionary of the New Testament vol 2,P 166-177. 
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أي  ،"παραδιδονια"ويف األصل اليوناين جاءت من االشتقاق اللغوي عن الفعل اليونـاين  
والفعـل اليونـاين هـو أصـالً     ". م من واحد آلخر يـداً بيـد  سلَّما ُي"أو  ،"آخرإىل  عهد بشيءي"
"παραλαμβανειν "ومن هنا جاءت الكلمة املشـتقة منـهما   "ل الشيء أو يتسلمهيتقبَّ"عين ي ووه ،

  ".تسليم وتسلم"وهي حتمل معىن " παραδοσις"وهي 
لكلمة على أهنا جاءت مـن الفعـل اليونـاين    أصل ا" Bauer"هذا وقد شرح العامل األملاين   

"διδωμι"،  ويالحظ العـامل  ). ١٧: ٣، يوحنا ١٦: ٢يعقوب " (يسلم أو يعطي وديعة أو عطية"أي
ولذلك اشـتقت مـن الكلمـة املشـهورة      ،أن الفعل يتضمن أصالً عطاء احملبة" Buchsel"األملاين 

"δωρον " ف املقطـع  وعندما أُضـي  .)٨: ٢أفسس (أي العطية اإلهلية"παρα "   أصـبحت الكلمـة
"παραδιδωμι "م بيالطس الرب م عندما تسلَّخِدوهو الفعل الذي اسُت ،تعين العطاء أو التسليم يف اليد

يـد  إىل  مته بيـدي أي سـلَّ " الشيطانإىل  متهسلَّ"، راجع أيضاً )١: ١٥مرقس (من جممع السنهدرين 
  ).٣٠: ١٩يوحنا (" أسلم الروح"، وأيضاً )٥: ٥كورنثوس ١(الشيطان 

صار أكثر ارتباطاً باملعىن الدقيق عندما يكـون املوضـوع هـو     ،على أن هذا االستعمال احلر
م الفعل يف مواجهة التعليم ومقاومته عندما احتج اليهود ضد القديس اسـطفانوس  خِدفقد اسُت. التعليم
ر العوائد الـيت سـلمنا   ويغيِّ) اهليكل(إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا املوضع : "بأنه يقول واهتموه

شكراً هللا أنكم أطعتم من "ولكن القديس بولس استخدم نفس الكلمة ). ١٤: ٦أعمال " (إياها موسى
ولـذلك ميـدح   . م أو ُيعطىفالتعليم إذن ُيسلَّ) ١٧: ٦رومية " (القلب صورة التعليم اليت تسلمتموها

مها وديعة اخلـالص  ن التعاليم كما سلَّالرسول كنيسة كورنثوس ألهنم يذكرونه يف كل شيء وحيفظو
معاشة باملمارسة العملية من خالل حياة الكنيسة يف كل عباداهتا وطقوسها وليتورجياهتا، ومما ورد ذكره 

متكم أيضـاً إن الـرب يف   مت من الرب ما سلَّألنين تسلَّ: "يف هذا السبيل قول القديس بولس الرسول
  ).٢٥، ٢٣: ١١كور ١..." (كذلك الكأس أيضاً بعدما تعشوا ... الليلة اليت أُسِلم فيها أخذ خبزاً 

الـرب  : فهو يرتب التسليم على هذا النحو ،"التسليم"عندما يذكر القديس بولس  ،ويف الواقع  
 مث بعد ذلك يشري ،)٣: ١٥كورنثوس ١(مث الكنيسة أو مجاعة الرسل  ،)٢٣: ١١كورنثوس ١(يسوع 

مت إلـيكم يف  فإنين سـلَّ " :ل هذا يظهر بشكل أوضح يف قولهولع ).٢٣: ١١كورنثوس ١(نفسه إىل 
األول ما قبلته أنا أيضاً أن املسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قـام يف اليـوم   

وكما هو واضـح،  ). ٥ - ٣: ١٥كورنثوس ١" (الثالث حسب الكتب وأنه ظهر لصفا مث لالثىن عشر
مث  ،)صفا(األحداث اليت مل يعاصرها هو مثل ظهور الرب لبطرس  نالحظ أن الرسول يذكر الكثري من

الذي يفيد نقـل  ) Verb(وكل هذا التسليم هو الفعل  ،إخل، كل هذه األحداث ُسلِّمت... لالثىن عشر 
  .آخرإىل  التعليم من شخص
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أمهية تسليم التعليم موضحاً خطورة موقف الذين ينفصلون  -بتدقيق  -ويشرح القديس بطرس   
هـذا يعـين أن    .)٢١: ٢بطرس ٢" (املقدسة املسلَّمة هلم )١(يرتدون عن الوصية" "الكنيسة بقوله عن

بل معىن وطريقة تطبيق الوصية كما يتضح من كلمات  ،الوصية نفسها ُتسلَّم، ألن التسليم ليس الكالم
  ).٢٢ - ٢٠: ٢بطرس  ٢راجع (القديس بطرس نفسه 

  ).٣: يهوذا(م للقديسني سلَّلق هو الوديعة املقدسة اليت ُتفإن اإلميان بشكل عام ومط ،وعموماً  
ويشهد هلـذا   ،وحترص عليه ،والوثائق كلها والعهد اجلديد وكتابات اآلباء تؤكد هذا التسليم  

إذ كان الكثريون قد أخذوا يف تأليف " :التسليم بكل وضوح القديس لوقا مؤكداً أنه أخذه من الكنيسة
مها إلينا الذين كانوا منذ البدء على حسب ما سلَّ. عندنا) اليت جرت فيما بيننا(ة نقصة عن األمور املتيقَّ

رأيُت أنا أيضاً بعد ذلك إذ حتققت بدقة مجيع األشياء من البدء  ،مث صاروا خداماً للكلمة ،شهود عيان
 ،واحـد يعرض القديس لوقا التسليم مع الوثائق يف نص  ،وكما نرى). ٣ - ١: ١لوقا .." (أن أكتبها 

مني املعلِّ(ولكن كما هو واضح أن صحة الوثيقة يشهد هبا الذين عاينوا األحداث والذين خدموا الكلمة 
  ).أو الكارزين

ن بـولس  إفيقول سفر األعمـال   ،بل إنه يرافق اإلميان ،وليس التسليم هو بداية اإلميان فقط  
اليت قررها الرسل والشيوخ الـذين يف  " δογματα"ليسلموهنم الوصايا "وتيموثاوس كانا جيتازان املدن 

قضـايا  إىل  "δογματα"الحظ الترمجة البريوتية تترجم كلمة ). (٤: ١٦أعمال " (أورشليم ليحفظوها
وكما هو واضح أن التسليم ليس مكتوباً، طبقاً ملا جاء يف النص، إمنـا الـذي   ). وهذا إضعاف للكلمة

وأنه  ،يناً من قبل الرسل وتشهد له اجلماعة بصدق اإلميانم هو املعلم الكنسي رسوالً أو من كان ُمعيسلِّ
وما مسعته من بشهود كثريين أَودعه أناساً أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين : "استلم حسناً اإلميان

  ).٣: ٢تيموثاوس ٢" (أيضاً
ألملـاين  ويقول العامل ا .ر عن نقل اإلميانتعبِّ" παραδοσις"من هنا يتضح لنا أن كلمة تسليم   

"Buchcel "ن التسليم هو إ"What is transmitted".  بدالً مـن   "تقليد"ورمبا كان استخدام كلمة
ألن شيوخ اليهـود كـانوا يقلـدون     ؛من األسباب اليت أضعفت معىن الكلمة الالهويت "تسليم"كلمة 

حياناً يف العهد اجلديد تدان أ "تقليد"وهو ما جعل كلمة  ،مبعىن وغاية ما ميارسونه اهتمامالسابقني دون 
، ٧: ٧مرقس (وهذه التقاليد اليت وصفها الرب بأهنا حسب البشر أو من الناس ). ١٥، مىت ٧مرقس (
كورنثـوس  ١(ولكن كما رأينا أن التعليم املسيحي نفسه هو التسليم وليس احملاكاة  .)٦: ١٥، مىت ٨
بل يؤكد الرسـول أن  ). ١١-١: ١٥، ٢٣: ١١كورنثوس ١، ٦: ٣، ١٥: ٢تسالونيكي ٢، ٢: ١١

                                                 
  ".إخل... أحبوا بعضكم بعضاً "وتعين الوصية نفسها مثل " εντολη" استخدمت الرسالة الكلمة اليونانية )١(
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، وطبعاً )٢: ١٥كورنثوس ١" (وبه أيضاً ختلصون: "بل يف دقة يقول ،التسليم هو ما حتتفظ به الكنيسة
كولوسـي  (التسليم من الرب نفسه غري التقليد الذي هامجه السيد املسيح والذي يقول عنه الرسول يف 

وطبعاً عندما يستخدم الرسول ذات التعبري  ،نيةأي تقليد اليهودية أو العادات الوث" تقليد الناس) "٨: ٢
  .فيكون واضحاً أهنما معاً حياربان التقليد أي تسليم عادات بائدة ،الذي استخدمه الرب

  :التسليم عند الرسول بولس
بدأت الكنيسة حياهتا مبا تسلمته من الروح من خالل الرسل والكارزين، وبالتـايل انتقلـت     

وعاشت الكنيسة منذ فجر تارخيها املبكر حقيقة إمياهنا مبا  ،بانتشار كرازة اخلالصحقائق اإلجنيل اإلميانية 
فكل الذين قاموا بعمل كرازي الحق أو مصاحب لعمـل   ،وبالتايل .تسلمته وما قامت بدورها تسليمه

اعـة  دوا روحياً أو جسدياً يف وسط مجِلكما أهنم مل يأتوا من فراغ، وإمنا ُو ،الرسل مل يعيشوا يف فراغ
فاملعرفة أو أي تفصيل خاص بشخص الرب يسوع ومواصفات  ،هذاإىل  ستناداًاو. تنقل حقائق اخلالص

  .ومل يشذ بولس الرسول عن هذه القاعدة ،مة يف األوساط الكرازيةسلَّشخصية املخلص تناقلت ُم
شـخص   َحَروَش ،ل بولس الرسول تسليم الكنيسة كما عرفه من الرسلفعن الرب نفسه يسجِّ  

  :له على مثل هذا النحوص كما تقبَّالرب يسوع املخلِّ
مـن   مولـودٌ  ،)٥: ٩رومية ( يهوديٌّ ،)٢١: ١٥كورنثوس ١، ١٥: ٥رومية ( إنسانٌ يسوُع  

: ١روميـة  (من نسل داود  ،)١٦: ٣غالطية (من نسل إبراهيم  ،)٤: ٤غالطية (حتت الناموس  امرأٍة
عشـر   اثينوله  ،)١٩: ١غالطية (هم يدعى يعقوب من واحٌد ،)٥: ٩كورنثوس ١( )١(وله أخوة ،)٣

فيتحـدث عـن وداعتـه     ،ويسرد بعض مالمح شخصية السيد املسيح .)٥: ١٥كورنثوس ١(رسوالً 
تضـاعه  امث  ،)٥: ٣تسالونيكي ٢(واحتماله  ،)١٩: ٥رومية (وطاعته  ،)١: ١٠كورنثوس ٢(وحلمه 
  ).٢، مىت ٩: ٨كورنثوس ٢(اإلهلي 

كورنثوس ١(س فيها العشاء الرباين املسيح، فقد ُسلَِّم يف الليلة اليت أسَّوعن أهم أحداث حياة   
وأن اليهود حكموا عليه  ،)٧: ٥كورنثوس ١(يف الفصح اليهودي  ويوضح أن هذا متَّ ،)٢٥-٢٣: ١١

وأنه ُدِفن وقـام يف اليـوم    ،)١٣: ٣، غالطية ٨: ٢كورنثوس ١، ١٥: ٢تسالونيكي ١(باملوت صلباً 
  ).وما بعده ٣: ١٥كورنثوس ١(للشهود الذين اختارهم هو  وظهر ،الثالث

 ٢٣: ١١، ١٤: ٩، ١٠: ٧كورنثوس ١" (كلمات الرب"وعن تعليم الرب نفسه أربع مرات   
ن يف األناجيـل  وبالطبع هذه الكلمات مل يأِت ذكرها ومل تـدوَّ  ،)١٧-١٥: ٤تسالونيكي ١، ٢٥ –

                                                 
  .بالطبع ليس من العذراء، ولكن حسب تقليد الشعب اليهودي يف اعتبار بعض درجات القرابة كاألخوة )١(
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م هذا من املسـيح مباشـرة   ة اإلدعاء بأن الرسول تعلَّالتقليد أن يوجدوا فرص مهامجووحياول . األربعة
على أن رسائل القديس بولس ال تكشف ما يؤكد هذا اإلدعاء، ذلك كل ما لدينا من  ،وبدون الكنيسة

فاملسيح هو اإلنسان من نسل داود . معلومات عن املسيح، موضوعة يف إطار اخلربة املسيحية الصحيحة
مـن الكلمـات    "اآلن"وكلمة  –م ذاته فدية، وهو اآلن لناموس وقدَّص، وهو الذي أكمل اوهو املخلِّ

يضم إليه يف املعمودية واإلفخارستيا الذين يؤمنون به، وُيكَوِّن منهم الكنيسة جسده  –اهلامة عند بولس 
  .احلي

ة الرسل الذين اعتربهم أعمدة بش يف فراغ، بل عاش يف صحِعمل َي ،فالرسول كما سبق أن قلنا  
: ٢غالطية " (لئال أكون أسعى أو قد سعيت باطالً"يهم اإلجنيل الذي يكرز به، والحظ قوله وعرض عل

فإعالن السيد املسيح مل  )١()١٢: ١غالطية (واخلطأ الكبري كامن يف سوء فهم كلمات الرسول يف ). ٢
عمـال  راجع كلمات الرسول بعد ذلك يف أ(الكرازة إىل  بل دعوة الرسول نفسه ،يكن يتضمن التعليم

٢()١٠: ٢٢(.  
إننا حناول كشف الستار عن بعض املالبسات اليت تقلل أمهية الدور الذي اضطلع به التقليد يف   

اآلخرين، وذلـك  إىل  إعداد املعلم الروحي والكارز الكنسي الذي يتحمل أعباء ومتطلبات نقل اإلميان
ح وضِّنيم ومفاهيم اإلميان، فحينما ألننا نبحث يف موضوع التقليد الذي لعب الدور األول يف نقل التعل

ح جانباً من اجلوانـب  فإننا نوضِّ ،وبالتايل قيامه بنقل اإلميان ،ل القديس بولس اإلميانالطريقة اليت هبا تقبَّ
يكفي ذلك املنظر الذي شـاهده بـولس يـوم مقتـل     . اليت عاشتها الكنيسة إميانياً يف تارخيها املبكر

، واملنـاظرة  "أيها الرب يسوع" :لكلمات حمددة صاغ فيها إميانه بقوله إسطفانوس الشهيد األول وُنطقه
لشخصية الـرب يسـوع    العجيبة اليت شهد فيها للرب يسوع أمام السنهدرين بكل ما فيها من شرحٍ

جانـب  إىل  ...احتكاكه باملسيحيني عند اضطهاده هلـم  إىل  كإميان عاشت به الكنيسة، هذا باإلضافة
يومـاً يف   ١٥نه قضى إفقد قال هو عن نفسه  ،مع التالميذ والرسل وقبل بدء الكرازةالفترة اليت عاشها 

وبالتايل فكرازة بولس كانت استالماً ونقالً للعقائد اإلميانيـة   ،)١٠غالطية (أورشليم يف صحبة الرسل 
  .هااألساسية اليت كانت للكنيسة، ومن بينها العبارات العقائدية اخلاصة باملسيح وباألسرار وغري

لكـن كـان    ،ف على املسيح بإعالن إهلي يف طريق دمشقفالرسول بولس وإن كان قد تعرَّ  
ويعيش بـني بـاقي    –على يد حنانيا طبعاً  –ضرورياً والزماً له أن يعرف ويستلم اإلميان من الكنيسة 

كجسـد  ب اإلميان منهم، وأعتقد أن هذا يوضح عمق وقوة كلماته عن الكنيسة التالميذ كعضو يتشرَّ
  .املسيح، وتعبرياته عن جسد املسيح الواحد كجماعة كثرية

                                                 
 ".بل بإعالن يسوع املسيح. من عند إنسان وال ُعلِّْمُته) أي اإلجنيل(ألين مل أقبله " )١(
  ".فقال يل الرب قم وأذهب إىل دمشق وهناك ُيقال لك عن مجيع ما ترتب لك أن تفعل. فعل يا ربفقلت ماذا أ" )٢(
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بنفس " تقليد املسيح"ف كل إنسان على ع أن يتعرَّلو أن بولس الرسول توقَّ ،على أي األحوال
ملا احتاج ألن يترك هذا التقليد بني يدي الكنيسة، معطياً فرصة لكل عضو أن يتعرف علـى   ة،الطريق

  .املسيح بإعالن خاص مثله
ويكفي أن نستعرض يف عجالة بعض النصوص اهلامة اليت استخدمها القديس بـولس عنـدما     

فهو يتحدث ) بعدهما و ٣: ١٥كورنثوس ١(مه لكنيسة كورنثوس ث عن اإلميان اخلاص الذي سلَّحتدَّ
سواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكـذا  " :ويقول ،الذين عاشوا قبلهإىل  عن إميان معروف للكل يعود

ولكن علينـا أن نـرى   . فهو يشهد لوحدة التعليم اليت يكرز الكل هبا ،)١١: ١٥كورنثوس ١" (تمآمن
بكل دقة وبكل إمعان أن الرسول بولس يتحدث عن دعوته للخدمة أثناء تقدميه للتقليد اخلاص بقيامـة  

  ).٩ - ٨: ١٥كورنثوس ١(املسيح 
يتضـح لنـا أن    ،)٢٥ - ٢٣: ١١كورنثوس ١(وإذا أخذنا النص اخلاص بالعشاء الرباين يف   

والذين حيشرون الكالم عن اإلعالن اإلهلي . نه أخذه باإلعالن اإلهليإالرسول مل يقل ومل يقصد مطلقاً 
إىل  يهملون جانباً هاماً، وهو أن ما حدث كان موجوداً فعالً يف الواقع الكنسي آنذاك ومل يكن حمتاجاً

مبعىن أن طقس العشـاء الربـاين   . ..ال عنه الذين سبقوه الرجوع بالسؤإىل  وإمنا احلاجة كانت ،رؤيا
بل أن القديس بولس نفسه عـاش   ،اإلميان بالسيد املسيحإىل  مارسته الكنيسة وعاشته قبل اهتداء بولس

فقد عاش حقاً فترة من الـزمن عنـد   . هذا الطقس وعرفه قبل أن ينفرد يف خلوته يف الصحراء العربية
دمشق وهناك يقال لك عـن  إىل  رب؟ فقال يل الرب قم وأذهب ا أفعل يافقلت ماذ"حنانيا يف دمشق 

فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصـر يف  ). "١٠: ٢٢أعمال " (مجيع ما ترتب لك أن تفعل
احلال وقام واعتمد وتناول طعاماً فتقوى، وكان شاول مع التالميذ الذين يف دمشق أياماً، وللوقت جعل 

فكان معهم يدخل وخيرج يف أورشليم وجيـاهر باسـم   "، "باملسيح أن هذا هو ابن اهللا يكرز يف اجملامع
  ).٢٨، ٢٠ - ١٨: ٩أعمال " (الرب يسوع

فالواقع الكنسي الذي رآه  ،إذن. واضح إذن أن بولس التصق بالكنيسة أياماً وقام بدور كرازي  
  .رؤيا خاصةإىل  القديس بولس الرسول على طبيعته مل يكن حيتاج

إىل  يشبه" من الرب" :لعل تعبري القديس بولس اخلاص بإميانه حول طقس اإلفخارستيا يف قولهو  
وهي تسبق القطعة  ،"لست أنا بل الرب" :حد كبري يف الصياغة، بل له نفس املعىن الذي يقوله هو نفسه

سـلطة  مه يستند علـى  ، وبولس يؤكد هنا أن ما يقدِّ)١٠: ٧كورنثوس ١(اخلاصة اليت حنن بصددها 
  .س العشاءالرب نفسه مؤسِّ

كتقليد إهلي من الرب نفسه، وهذا هو معىن العشاء األخري " عشاء الرب"ت الكنيسة ذَلقد أَخ  
فإذا استلمه رسول آخر مل يكن قد اشترك فيـه  . غريهمإىل  م التالميذ هذا التقليدوسلَّ. مع االثىن عشر
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نه استلمه إد كان يستطيع بكل ثقة وتأكيد أن يقول مع الرب ليلة العشاء األخري مثل بولس الرسول، فق
متكم أيضاً إن الرب يسوع يف الليلة اليت أُِسلم فيها أخذ خبزاً مت من الرب ما سلَّألين تسلَّ"من الرب 

  .الثقة واليقني يف تسلم وتسليم تقليد سر اإلفخارستيا إليه، وهذا إيضاح للحد الذي بلغت ..."
سواء الذي جاء خبصوص  –نانية أن القديس بولس يف نقله هلذا التقليد ويؤكد علماء اللغة اليو  

) ١٥كورنثوس ١(أو الذي جاء خبصوص موت الرب وقيامته وظهوره  ،)١١كورنثوس ١(اإلفخارستيا 
يـواكيم  "فيؤكد العـامل  . ألنه التزم مبا استلمه ؛قـد استخدم كلمات خاصة مل يستخدمها من قبل –

الذي ينقله بولس الرسول بكلماته هو من أصل عربي واضح ولـيس مـن أصـل    أن التقليد  )١("إرميا
منقول من نفس األلفاظ اليت قاهلا السـيد املسـيح    االصطالحييوناين، تأكيداً على أن التقليد اللفظي 

وكما سرت يف الكنيسة األوىل يف الوسط املسيحي العربي أي باللغة  ،ومسعها التالميذ ونقلوها كما هي
  .ةاآلرامي

، )١١كورنثوس ١يف (ويظهر دور التقليد واضحاً جداً يف عرض بولس الرسول للعشاء اإلهلي   
لقد استعمل القديس بولس عبارة مل يـرد ذكرهـا يف   فباملقارنة مع ما جاء باألناجيل وسفر األعمال، 

قـل  وهي يف حد ذاهتا شهادة على أن الرسول بولس كـان ين  ،"اصنعوا هذا لذكري"وهي  ،األناجيل
ال أشرب : "ولعل أقرب عبارة ملثل هذا املعىن نطق هبا الرب هي. صيغة طقسية استخدمتها الكنيسة قبله

: ٢٦، مـت  ٢٥: ١٤مر " (ذلك اليوم حينما أشربه جديداً يف ملكوت اهللاإىل  بعد من عصري الكرمة
٢٩.(  

دعو رسوالً املفرز بولس عبد ليسوع املسيح امل" :روميةإىل  وعندما يفتتح الرسول بولس رسالته  
إلجنيل اهللا الذي وعد به من قبل باألنبياء يف الكتب املقدسة عن ابنه املولود من نسل داود حسب اجلسد 

أال نـرى  ). ٣ - ١: ١رومية " (والذي تبني أنه ابن اهللا بقوة الروح القدس وبسبب قيامته من األموات
عليه الروح القدس يف  د حسب اجلسد والذي حلَّقوة التقليد يف الكالم عن ابن اهللا الذي من نسل داو

  .اخل... املعمودية باألردن وأعلنه ابناً هللا 
هذه هي كلمة اإلميان اليت نكرز " :ومن النصوص األخرى اهلامة اليت يظهر فيها التقليد واضحاً  

ألمـوات  اهللا أقامه من ا إنإذا أنت اعترفت بفمك بالكلمة أن يسوع هو الرب وآمنت من قلبك : هبا
باإلميـان حسـب شـرح     االعتـراف ، وكلمة اإلميان هـي صـيغة   )٩، ٨: ١٠رومية " (صتخلُ
"Bousset")٢أعمال (باإلميان  لالعترافوهي أقدم صيغة  ،ألهنا كلمة اعتراف علين بأنه هو الرب )٢ :

                                                 
(1) J.Jeremias "The Eucharistic Words of Jerus" P. 18. 
(2) "Mysteriam Christi", P. 109. 
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نه جـزء  بيسوع قائماً من األموات أل االعترافأن نعلق على أمهية إىل  ، وطبعاً ال حنتاج)٥: ١٩، ٣٦
  ).٣: ١٥كورنثوس ١(من التقليد الرسويل 

فهو  ،"مات من أجل خطايانا" :فالرسول بولس يف نقله لصورة التقليد حينما يقول تعبرياً مثل  
اإلثـىن   - اليوم الثالـث  - حسب الكتب: ال يتكلم قط بلسان نفسه، بل مثل باقي التعبريات األخرى

جسد "د هبا الرب، يستخدم الرسول تعبري ة اللحم اليت جتسَّكتعبري عن طبيع" جسد املسيح"عشر، ومثل 
وكل هذه التعبريات ينقلها حرفياً كما اسـتلمها  ... أي جسد الشركة فقط  ،يف مفهومه العام" املسيح
  .شفاهاً

ويعوزنا الوقت لو درسنا املعمودية والروح القدس ونصوص العهد القـدمي الـيت اسـتخدمها      
أهم نقطة خاصة باحلياة املسيحية وباإلميان املسيحي الذي نقلـه  إىل  نا هناالرسول إذ يكفي أن أشـر

  .)١(التقليد

                                                 
  :ميكن ملن يريد أن يتوسع يف دراسة هذه النقطة بالذات االستعانة )١(

(a) F.F. Bruce, "Tradition Old & New". 
(b) A. Hunter, "Paul and His Predecessors". 
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  الفصل الثاين
  

  الكتاب املقدس والتسليم

  
مطلقاً قبل القرن السادس عشر " الكتاب املقدس والتسليم"مل يعرف الالهوت املسيحي عبارة   

ه احلركة هو التعبري الالتيين الذي اسـتخدمه  وكان قوام هذ. عندما قامت حركة اإلصالح الربوتستانتية
ن قادة اإلصالح من تأكيد أي الكتاب وحده، وعندما متكَّ ،"Sola Scriptura"كل القادة بدون استثناء 

 Counter" باسـم كان رد احلركة املضادة لإلصالح يف القرن السـابع عشـر املعروفـة     ،مبدأهم

Reformation "ومنذ ذلك احلـني  ". الكتاب املقدس والتسليم"سة هو هو أن مصدر التعليم يف الكني
ألن  ؛ليسـت صـحيحة   -تارخيياً  - دخلت هذه العبارة يف كل الكتابات الالهوتية دون أن ندرك أهنا

ن يقيم الكتاب املقدس خصماً للتقليد أو العكس مل ، وأن كل َم"التسليم"الكتاب املقدس هو جزء من 
وأن التقليـد   ،نشأ يف الكنيسة ال ميكن أن يكون خصماً للكنيسـة  يفهم بعد أن الكتاب املقدس الذي

  .الذي سلمنا الكتاب املقدس ال ميكن أن يكون ضد الكتاب املقدس
سيسقط احلاجز  ،وحينما يكون واضحاً أمامنا حقيقة ارتباط التقليد والكتاب كل منهما باآلخر  

فارتباط اإلجنيل والتقليد بعضهما بـاآلخر  . االذي يفصل بينهم –إذا جاز التعبري  –الومهي أو النفسي 
أن كان الكتاب املقدس خارجاً  -على ضوء ما تقدم  -فلم حيدث إطالقاً . كارتباط النهر ومنبعه متاماً

: بل إن شخصية الكتاب املقدس هي من شخصية التقليد على حد تعبري العالمة أورجيينوس ،عن التقليد
إذا حاولنـا أن  : "وللقديس باسيليوس الكبري تعبري آخر. "بعة أهنا صحيحةاألناجيل األر ُتبالتقليد َعرف"

البشارة يف أهـم أركاهنـا   إىل  ال ننتبه بأننا نسيء ،حنذف العوائد غري املكتوبة ألهنا ليست بذات أمهية
الوثيـق والوحـدة    االرتبـاط وميكنك أن تالحظ أمهية . )١("وجنعل الكرازة اإلجنيلية امساً لغري مسمى

لقد أقمنا الربهان علـى أن  ": ندماجية بني التقليد والكتاب يف هذا التعبري للقديس أثناسيوس الرسويلاال
 "فأنتم بأي مَؤلَّف تقدرون أن تستشهدوا لتعليمكم؟ ،آباء، يداً بيدإىل  مت من آباءلِّهذه القاعدة قد ُس

  ).رسالة عن أعمال جممع نيقية(

                                                 
  .جورج حبيب بباوي. تعريب د) ١٦٣ -  ١٥٩ص  ٦٧-٦٦: ٢٧فصل (الروح القدس للقديس باسيليوس الكبري  )١(
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له  يف كتابٍ رمانشستالنقدية لألسفار املقدسة جبامعة  الدراسات أستاذ" Bruce"يقول بروس   
إقامة الكتاب املقدس والتقليد الواحد ضد اآلخر، كما لو كـان  إىل  مييل مسيحيو الغرب": عن التقليد

فقد أخـذ التقليـد    ،بينما ليس هناك ما مينع أن يكون التقليد مكتوباً ،فقط غري مكتوب اًالتقليد شفهي
فمثالً تعاليم بولس الرسول سواء أعطيت شفاهاً أو . باً يف حينه وصار كتاباً رسولياًالرسويل شكالً مكتو

ومتسكوا . ..أثبتوا "فهو يشجع مسيحي تسالونيكي أن  ،حتمل سلطاناً رسولياً على ذات املستوى كتابةً
  ).١٥: ٢تسالونيكي ٢" (بالتقاليد اليت تسلمتموها سواء كان بالكالم أو برسالتنا

ظهرها التقليد الذي حفظ اإلجنيل ونقله، نراها يف استعمال بولس ورة أكثر ارتباطاً ُيوهناك ص  
شخص السيد املسيح على غرار ما إىل  كلها نسبت ،الرسول لبعض عبارات مل يرد ذكرها يف األناجيل

ـ : "حول موضوع احلياة الزوجية) ٧: كورنثوس١(سبق أن ذكرنا، ويظهر ذلك يف  ا املتزوجـون  وأمَّ
مته الكنيسة عن ويبدو أن مثة استقرار كان موجوداً هبذا اخلصوص تسلَّ ...."صيهم ال أنا بل الرب فأو

" هكذا أمر الرب أن الذين خيدمون اإلجنيل يعيشون من اإلجنيـل : "ويف موضع آخر يقول. الرب نفسه
وأشـياء  : "رابعوهذه الصورة يسهل علينا إدراكها إذا قابلناها بقول اإلجنيل ال). ١٤: ٩كورنثوس ١(

" فلست أظن أن العامل نفسه يسع الكتب املكتوبـة  ،أُخر كثرية صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة
  ).٢٥: ٢١يوحنا (

لكن علينا بعد هذا أن نتابع التاريخ الذي ظهرت فيه حماولة إقامة الكتاب املقـدس والتقليـد     
  .الواحد خصماً لآلخر

. رخيية اليت مرت هبا أوروبا تستدعي خلق هذا اخلـالف والتا االجتماعيةكانت الظروف لقد   
مصدر ال تشك الكنيسة يف صحته، إىل  وكان من الضروري أن يلجأ قادة احلركة يف كل أرجاء أوروبا

واألهم من كل هذا، مل تكن حياة الكنيسـة الكاثوليكيـة    ،بل يقبله الناس حىت ميكن معارضة الكنيسة
. إليهـا ال يف حقيقة التهم املوجهـة  هلا بأن تعارض بشكل إجيايب فعَّ احلد الذي يسمحإىل  قوية ونشطة

الوثائق والقصص العديدة اليت تكشف عـن  إىل  ويكفي أن نشري ،كانت كل الظروف تساعد على هذا
وهـي لغة الكنيسـة يف   ،جهل اإلكلريوس وعجزهـم أحياناً عن تالوة الصالة الربانية باللغة الالتينية

بالتايل كانت حياة الكنيسة الكاثوليكية نفسها ال تسمح باملرة بأن تتمسك الكنيسـة  و )١(ذلك الزمان

                                                 
  :راجع الفصل األول عن حالة الكنيسة قبل اإلصالح يف كتاب -أ )١(

O. Chadwick, "The Reformation". 
  :صورة قامتة عندو -ب

A. Dickens, "The English Reformation". 
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إذا فسد امللح فبمـاذا  : "بأهنا مصدر التعليم، ولعل كلمات الرب يسوع تنطبق على هذه الفترة بالذات
  ).١٣: ٥مىت " (ألن يطرح خارجاً وُيداس من الناس ال يصلح بعد لشيء إالَّ! ميلح؟

البحث عن نظام سياسـي  إىل  كت شعوب أوروبا، ودفعتهاظهرت نزعة قومية حرَّجبانب هذا   
الً للشك وكان املناخ الفكري نفسه مؤهِّ. خارج الكنيسة الكاثوليكية يسمح هلا باحلصول على حريتها

ألن اجلامعات يف أوروبا كانت قد استيقظت من شدة النوم الطويل على وسـادة   ؛يف صحة كل شيء
وفوق كل هـذا كـان   . تكتشف األخطاء واخلرافات اليت ورثتها عن العصر الوسيط وبدأت ،أرسطو

 ،"الشـعبية "أي " الفوجلاتا"الالتينية يف القرن الرابع الترمجة املعروفة باسم إىل  الكتاب املقدس قد ُترجم
إىل  تـه ولكن العلمانيني منذ القرن اخلامس عشر بل قبله بدأوا يفكرون يف قراءة الكتاب املقدس وترمج

  .وكان الكتاب املقدس يتحدث عن أشياء تتناقض مع احلياة الكنسية ،اللغات األوروبية
وكانت القوة الرئيسية اليت خلقت الصدع  ،كل هذه العوامل فتحت باب الشك يف كل شيء  

إىل  ودفعت عـدداً كـبرياً   ،الكتاب املقدس والتقليد: مصدرين مهاإىل  ت مصدر التعليمالكبري، وشقَّ
وكانت النتيجة احلتمية هي البحث عن حل ملشاكل . لبحث عن العالقة بينهما وأيهما يأيت قبل اآلخرا

ولكن بسبب الفصل بينهما، أصبح الكتاب أحياناً قبل  ،فاألساس هو وحدة مصدر التعليم. ال وجود هلا
حظ عامل الالهـوت  ويف الواقع وكما يال. التقليد وأصبح التقليد يراجع على الكتاب املقدس أو العكس

التمييز والفصل بني الكتاب املقدس والتقليد ليس صـحيحاً وال  "ن إ" Lossky"األرثوذكسي لوسكي 
الـذي  (نه من أن يفهم جمهوالً متكِّ أن -بالنظرة الصافية  - ألن هذا التمييز ال يسمح ملن يدرس ؛كافياً

كان غرض البحـث هـو اكتشـاف     ال سيما إذا ،)الكتاب املقدس(من خالل املعروف ) هو التقليد
ألن  ؛صل التقليد عن الكتاب املقدس ال يسمح بدراسة أيهمـا مطلقـاً  إن ف ،وبنفس الطريقة. اخلالف

ن أيهما حيمل من املالمـح مـا   ر علينا تبيُّالفصل خيلق لدينا إحساساً بأهنما خمتلفان متاماً، وبالتايل يتعذَّ
لقرن السادس عشر اختفى من الكنيسة كل إحساس بالصفاء وبداية من ا ،ويف الواقع. )١("يشابه اآلخر
ومن جانب آخر أُغِلَق باب البحث التـارخيي  . ن الفرد العادي من إدراك حيوية ودقة التقليدالذي ُيَمكِّ

" تقليد"خوفاً من أن حيدث يف الكنيسة األرثوذكسية ما حدث يف الكنيسة الكاثوليكية وأصبحت كلمة 
  !!!تعين عدم البحث مطلقاً

                                                 
(1) V. Lossky "Tradition and Traditions in the image and the likeness of God" P. 143. 
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  املبحث األول
  

  اآلباء والتسليم

  
حجة الكنيسة يف صـراعها  هو بنا كيف نشأ التقليد على أساس تارخيي سليم، وكان  لقد مرَّ  

نصوص الكتاب املقـدس  إىل  مث يف صراعها مع اهلرطقات اليت كانت حتتكم أحياناً ،ضد الوثائق املزورة
ديد مثل الغنوسية، وال خيفى على من يدرس الالهوت أجزاء من العهد اجلإىل  بعهديه مثل األريوسية أو

املسيحي أن صراعات الكنيسة مع اهلرطقات كانت تنشأ حول التفسريات اخلاطئـة للنصـوص عنـد    
فكانت الكنيسة ترد على التفسري اخلاطئ مبا استقر عندها من تفاسري نابعـة مـن املمارسـة     ،اهلراطقة

  .والصالة واحلياة الكنسية
كقيادات كنسية محَّلها الروح القدس مسئولية  ،لنا أمهية التقليد يف صنع حياة اآلباءوهنا يتضح   

وبنظرة سريعة لإلصحاحات األوىل من . م مرة للقديسنياألمانة واإلميان والسهر على حفظ التعليم املسلَّ
األوىل يف حفظ  سفر الرؤيا ميكن أن نتأكد بالفعل من أن الدور الذي يقوم به أي قائد كنسي له املكانة

  .)١(تعليم الكنيسة وروح العقيدة
قد حافظ هـؤالء  ل": والحظ مثالً ما يقوله القديس إكليمنضس اإلسكندري عن خلفاء الرسل  

م مباشرة من الرسل القديسني بطـرس ويعقـوب   األشخاص على التقليد احلقيقي للتعليم املبارك املسلَّ
حىت وصل إلينا بإرادة اهللا لنحافظ علـى هـذه البـذار     ويوحنا وبولس إذ كان االبن يستلمه عن أبيه

  ).٥: ٣٠، ١١: ٥تاريخ الكنيسة ك  –يوسابيوس ( "الرسولية
ولكنين ال أتردد أيضاً أن أضع أمامكم مع تفسريي كل ما تعلمتـه  ": وكذلك ما قاله بابياس  

ته، ألين مل ألتـذ  حبرص من الشيوخ الذين عاصروا الرسل وعاينوهم وكل ما أذكره حبرص ضماناً لصح

                                                 
سالً أنا عارف أعمالك وتعبك وصربك وأنك ال تقدر أن حتتمل األشرار، وقد جربت القائلني إهنم رسل وليسوا ر" ٢: ٢ففي رؤيا +  )١(

  ".فوجدهتم كاذبني
  ".قوم متمسكون بتعاليم النقوالويني الذي أبغضه... ولكن عندي عليك قليل أن عندك " ١٥، ١٤: ٢ويف رؤيا + 
ولكنين أقول لكم وللباقني يف ثياتريا كل الذين ليس هلم هذا التعليم والذين مل يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون " ٢٤: ٢ويف رؤيا + 

  ".ي عليكم ثقالً آخرإين ال ألق
  ".متسك مبا عندك لئال يأخذ أحد إكليلك. ها أنا آيت سريعاً" ١١: ٣ويف رؤيا + 
  .كذلك راجع رسالة يوحنا الرسول األوىل اإلصحاح الرابع+ 
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بل مبن يقدمون  ،مل ألتذ مبن يقدمون وصايا غريبة. كالكثريين مبن يتكلمون كثرياً، بل مبن يعلِّمون احلق
  ).٣، ٣٩: ٣يوسابيوس ك ( "وصايا الرب لإلميان الصادر من احلق نفسه

ـ ": وما قاله أيضاً إيريناوس   داث ما زلت أتذكر أحداث تلك األيام بكل وضوح أكثر من األح
إنين أسـتطيع وصـف   . ألن ما نتعلمه يف الطفولة يكرب مع النفس ويصري معها واحداً. القريبة احلدوث

وأصف خروجه وجميئه، وطريقة حياته، ومالمح . املكان الذي جلس فيه بوليكاربوس، ونطق فيه ما قاله
وترديده . عاينوا الربشخصيته، واملقاالت اليت وعظ هبا الشعب، وكيفية مفاوضته مع يوحنا وغريه ممن 

ل هذه عن الرب وأعماله العظيمة وتعاليمه، وكيف أن بوليكاربوس تقبَّ مأفواههالكالم الذي مسعه من 
يوسابيوس ( "وأعد تقريراً عن كل شيء يف تطابق الكتاب املقدس. احلقائق عن شهود عيان لكلمة احلياة

  ).٨: ٥ك 
ولكن أمامنا اآلن ما يؤكد حقيقة احلياة  ،التوسع فيها لذا نرجئ ،هلذه النقطة وألننا سنعود ثانيةً  

اآلبائية اليت الزمت الكنيسة وكيف ظهرت قيادات أعدها الروح القدس على رأس كل فترة مبا اسـتقر  
اآلبـاء، وهـم    فالتقليد إذن أعـدَّ . )١(وها لآلتني بعدهملمن تقليد السابقني على زماهنم وبدورهم نق

  .م منهم قيادة العمل اإلمياين وحياة الكنيسة الروحيةموه ملن تسلَّبدورهم سلَّ
فمن األخطاء الواضحة واليت أثرت على حركة . على أن هناك من ينظر بزاوية أخرى هلذا األمر  

قواعد متحجـرة ال   وأو ه ،وحيوية روحانية التعليم واملعلم أيضاً، اعتبار التقليد كماً ال ينقص وال يزيد
وقد حاول عدد كبري من أساتذة التاريخ والالهوت وعلى رأسـهم  . جليل املعاصرحياة اإىل  ميكن نقلها

أي  ،اإلدعاء بأن التقليد هو نظرة قدمية غري تارخيية" Harnack –هرنك "األستاذ الربوتستانيت األملاين 
. تعاجل املاضي وحده، دون مالحقة متغريات احلاضر، وبالتايل ستعجز عن جماراة متطلبـات املسـتقبل  

  .فالتقليد هو مناقشة مشاكل الكنيسة يف العصور الغابرة
وهذه النظرة املتعسفة مستوحاة من الفلسفة اإلنسانية األملانية اليت ترى أن احلياة متطورة متغرية 

وهلذا فهي ! وأن العقيدة الدينية مثل كل منتجات احلضارة جيب أن تتطور تبعاً لذلك ،متر حبقبات خمتلفة
وقت واجلهد أن ننقل من القدمي، وأن ما استقر يف القرون املاضية ال يصلح للعصـور  ترى أنه ضياع لل

  .احلاضرة
وتنسى هذه النظرة النقدية، أن املسيحية يف جوهرها هي عالقة اهللا بالبشرية يف شخص يسوع   
 وأن جوهر هذه العالقة قائم على شخص يسوع املسيح ابن اهللا الذي ترك لنا حرية اكتشـاف  ،املسيح

ر ما نشاء يف إطـار  ر ونطوِّإخل، وأننا منلك أن نغيِّ... الكلمات والتعبريات والصور الفكرية والصلوات 

                                                 
لى دور األسقف الحظ نفس التعبري يف أوشية االجتماعات وصلوات القداس يف أوشية اآلباء الكبرية وبعد التقديس وكيف أهنا تركز ع )١(

  .اهلام يف حفظ كلمة احلق وتفصيلها باستقامة
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فإن هذا اجلديد نابع  ،وأنه يف الواقع إذا شئنا أن نضيف جديداً ،فهمنا هلذه العالقة دون املساس باجلوهر
وإذا شئنا أن نكون  ،ر ال انقطاع فيهوأن التاريخ استمرا. ومبين على أساس خربة وشهادة الذين سبقونا

فعلينا أال نفصل بني مرحلة وأخرى من مراحل احلياة واحلضارة، بل أن حنمل معـاً   ،على وعي بالتاريخ
  .كل ما استقر من خربات ليكون قاعدة وتقدم للحياة البشرية

قليد، هـل  ولعله هلذا السبب علينا أن نعرض بكل وضوح ويف إجياز شديد كيف فهم اآلباء الت  
علمـاء  إىل  كانوا يتحدثون عن حياة وحيوية؟ أم عن أحجار قدمية تارخيية حتمل نقوشاً مبهمة حتتـاج 

  !لغات لقراءهتا واإلعجاب مبا فيها من خربة وحكمة غابرة؟
وقبل أن ندرس بالتفصيل علينا أن نتذكر أن الذين يهامجون التقليد ليس لديهم فكرة واضـحة    

وأهنم يتصورون املسيحية على غرار الديانات األخرى أو اجلماعات البشرية اليت  وسليمة عن املسيحية،
وهؤالء النقاد وعلى رأسهم هرنـك ال يؤمنـون    ،من أجل أهداف مؤقتة احتاداتتنتظم يف أحزاب أو 

أن ولذلك يتصورون  ؛وأنه اإلعالن اإلهلي األخري الذي أعطاه اهللا لإلنسانية ،أساساً بأن املسيح ابن اهللا
  .)١(املسيحية نتاج حلضارة وثقافة معينة، وأهنا تقبل الزيادة واحلذف والتغيري

                                                 
  :يهمنا أن نشري هنا إىل كتابني أساسيني كالمها يعد سجالً تارخيياً لالجتاهات اإلحلادية واملادية يف الالهوت الغريب املعاصر )١(

(a) E. Brunner "The Mediator". 
(b) M.M. Hengel "The Son of God". 

  .لالهوت الغريب املعاصر على الفلسفة األوروبية أكثر من اعتماده على الالهوت املسيحيهذا ويعتمد ا
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  املبحث الثاين
  

  حيوية التسليم

  
وكان  ،وهي عقيدة الثالوث، فاهللا أعلن نفسه يف يسوع املسيح ،الكنيسة قائمة على حقيقة ثابتة  

ذا دققنا جيداً نرى أن املسيح لـه  التجسد والصلب والقيامة والصعود هو قمة هذه اإلعالنات، لكننا إ
على الكنيسة يف يوم اخلمسني لكي  اجملد ترك مهمة فهم وشرح هذه اإلعالنات للروح القدس الذي حلَّ

هذه النقطة بالذات نراها بوضوح يف اإلصحاحات . ُيظهر عمل املسيح ويشرحه ويقود الكنيسة يف العامل
  .بشكل واضح ملموس يف رسائل القديس بولس الرسولاألخرية من إجنيل يوحنا ويف سفر األعمال، و

ليس عمـالً عقليـاً   " سر املسيح"حقيقة هامة، وهي أن فهم وإدراك إىل  ولذلك علينا أن ننتبه  
فيعلن للعقل البشـري   ،يعتمد على الذكاء البشري، بل هو عمل إهلي يقوم به الروح القدس يف النفس

جحـد  "اإلنسانية لتختار طريق القداسة الشاق الذي يقتضي  اإلرادة وحيببمعىن موت املسيح وقيامته 
وكل من يدرك هذه احلقيقة ال يستطيع أن ينكر . وإنكار منطق العامل وفكره القائم على الزيف" الذات

ويظل عمله حمجوباً  ،التقليد مطلقاً ذلك ألن عمل الروح القدس يتم يف النفس وبشكل خاص وشخصي
علـم  أنه يظهر للكنيسة بشكل خـاص يف املُ  ، إالَّ)١٧: ١٤يوحنا (ال يعرفه عن عني العامل، ال يراه و

ومـا   ،هذه هي املسيحية .مجاعة املؤمننيإىل  "سر املسيح"ه الروح القدس لكي ينقل الكنسي الذي يعدَّ
عدا ذلك فله صورة أو شكل املسيحية، أما جوهره فال عالقة له باملسيحية مهما ظهر بـديعاً ومجـيالً   

  .وباًوحمب
أين التقليد؟ إذا كان الروح القدس يعلن املسيح ملن خيتاره كمعلم، فما : وبالطبع علينا أن نسأل  

هو دور التقليد إذن؟ هنا يظهر التقليد بشكل واضح وأساسي يف أن املعلم الكنسي ال يأيت من فراغ وال 
ُيوَهب قيادة غريه ويتسع فهمـه   ولكنه ،يولد من فراغ، بل هو أصالً يولد يف الكنيسة وحييا يف الكنيسة

وتنمو خربته وتزداد معرفته، كل هذا هو عمل الروح القدس اخلـاص هبـذا   . وإدراكه بشكل خاص
ولعلنا جند أفضل مثل على هذا يف شخص القديس أثناسيوس الذي لقب بكـل حـق   . الشخص بعينه

  ".الرسويل"بـ
بشكل خاص " املسيح إلوهية"وعرفوا  كان أثناسيوس أحد القالئل يف جيله الذين اختربوالقد   
ب عن اإلميان القومي، ولعلنا إذا درسنا سرية وكتب هـذا  له لكي حيارِوكان الروح القدس يؤهِّ. وفائق
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الهوت "اإلنسان، كفرد بعينه، من ضمن آالف املؤمنني، ندرك أن التقليد هنا هو حصيلة ما عرفناه عن 
ق أثناسيوس فهم اجلماعة املسيحية بشكل خاص ال مثيل له مَّلقد ع. يف حياة وكتابات أثناسيوس" االبن

وغرس يف حياة الكنيسة حساسية ورؤيا خاصة عن عالقة االبن باآلب وأثرها على اإلنسـان   ،من قبل
  .نفسه

فالتقليد إذن هو هبة الروح القدس للكنيسة اجلامعة، وكل عطية ال ميكن أن تكون قطعة أثرية   
  .ىل خربهتا الروحيةإحياة الكنيسة وإىل  أو نقشاً، وإمنا إضافة

طوباك باحلقيقة يـا  : "أثناسيوسلذلك ترتل الكنيسة ذكصولوجية خاصة بعيد نياحة القديس   
حاربت عن إميان . د بظفرك على الباطلوإمنا لكي نعيِّ ،مل جنتمع لكي نبكي وحنزن .معلم األرثوذكسية

الروح القدس أعطاك أن تنطـق  . وجمد البنوة. ر املعموديةس. متنا اآلب واالبن والروح القدسعلَّ. اآلباء
  ".هت بالرسلطوباك ألنك تشبَّ. طوباك يا أبانا أنبا أثناسيوس. باحلق

فالرسل الذين رقدوا ليسوا  ،ر الكنيسة عن إمياهنا بإحدى جوانب التقليد وهو حيويتهوهكذا تعبِّ  
ويف أشـخاص   ،لنها الروح القدس يف أوقات خيتارهاعاش وختترب ويعبل حقيقة ُت ،مثالً أعلى عسري املنال

" خمتـارون "هم مثل الرسل  ،وأهم من كل هذا ،يصبحون رسوليني حقاً، يف العمق والغرية على اإلميان
نـؤمن بالكنيسـة اجلامعـة    " :ولذلك عندما نقـول . لكي يشرحوا احلياة املسيحية ويقودوا الكنيسة

نؤكد دوام صفة الرسولية حىت يف القرن  ،فيه برسولية الكنيسةفنحن يف الوقت الذي نعترف  ،"الرسولية
  .)١(العشرين، ليس بالتمسك باألساس الرسويل فقط، بل بالبناء الذي عليه أيضاً

  ليم الشفهي أو دور املعلم الكنسيالتس
وهو حياة ال جمال فيها " سر املسيح"لقد رأينا من قبل وبكل وضوح أن ما تعيشه املسيحية هو   

واملعلم الكنسي إمنا ينقل هذه احليـاة  . بل االلتصاق بالرب يسوع بقوة الروح القدس ،كري النظريللتف
م أيضاً احليـاة،  م اإلميان ويسلِّواملعلم الكنسي يسلِّ. وهذا السر لكل الذين يلتصقون به ويتتلمذون عليه

  ).ة هو الطريقاالسم القدمي للمسيحي" (الطريق"م م نظرية أو فكرة وإمنا يسلِّوال يسلِّ
ولـذلك يقـول    ،اهللاإىل  والطريق يعين بشكل واضح أن يستلم اإلنسان ما يؤهله للوصـول   

 "...الكنيسة إىل  التسليم هو نقل اإلميان من املعلم الكنسي) جوهر(إن قوام ": السكندري أكليمنضس
                                                 

طبعاً رسولية األساقفة واخلدام ال توهب بوضع اليد يف الرسامة فقط، وإمنا تظهر يف أرثوذكسية احلياة، وصحة التعليم، والقدرة على  )١(
عروفة بأوشية اآلباء الكبرية واألواشي اليت تتلى بعد التقديس مباشرة يف القداس وتعرب الكنيسة عن كل هذا يف الصالة امل. شرح اإلميان

  ".اخل... مفصالً كلمة احلق باستقامة، راعياً شعبك بطهارة وبر، ومجيع األساقفة األرثوذكسيني "
وقت إذا اختارت الكنيسة واللحن املعروف باسم االثىن عشر فضيلة، وهو طلبة حتمل طابع الوعظ املهذب واإلدانة يف نفس ال  

ومن يقرأ القوانني اخلاصة باألسقف ميكن أن يفهم معىن األلقاب اليت تقال يف االثىن عشر فضيلة فهي . أسقفاً فاسداً عاجزاً عن التعليم
  .تظهر للشعب حقيقة الراعي الذي اختاروه
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)Ecol. Proph. 27:1(.  يف  واختزاهنـا النصوص والنقل أو التسليم ليس نوعاً من احلفظ أو إتقان تعلم

املعلم الذي حييا احلياة األرثوذكسية وينمو كشيخ يف معرفـة  ": السكندري منضسيأكليقول . الذاكرة
: ٧املتنوعات ( "الكتب املقدسة وحييا حسب اإلجنيل هو الذي تصبح حياته وأقواله حسب تقليد الرب

  ).٢١و ١ – ١٠٤
التدوين بقدر حرصهم على التلمـذة وإتبـاع    ولذلك مل حيرص معلمو اإلميان على الكتابة أو  

  :وعلينا أن ال ننسى وجود عاملني أساسيني .املعلم
وكان االعتماد على الكتب وبشكل عام يف العامل  ،مل يكن العصر نفسه هو عصر املطابع: أوالً

  .كان االعتماد على املعلم. شبه معدوم) عصر اكتشاف املطابع(القدمي وحىت القرن السادس عشر 
 –ألن اإلنسان ال يتعلم احلياة مع اهللا من كتاب أو من نص  ؛مل يكن وجود الكتب جمدياً: ثانياً

فهـو ال  . ذلك أن اإلنسان يتعلم من اإلله املتجسد –وهذا هو الفرق األساسي بني املسيحية واليهودية 
  .مرشد أو معلم يوضح له الطريق احلقإىل  بل حيتاج ،نصإىل  حيتاج

لتقليد الشفهي الذي كان العامل اجلوهري يف نقل كلمات الرب يسوع نفسـه  ولذلك ظهر ا  
وكان من الضروري أيضاً وبسبب ما أحاط بالكنيسة من عداوة الوثنية وهجـوم   ،للجماعات املسيحية

إىل  وقد أشـار  ،اليهودية أن تتمسك الكنيسة بعدم نشر بعض األمور اهلامة اخلاصة بالعقيدة وبالطقوس
هـذه  إىل  ، وقد أشار القديس باسـيليوس )م١٩٥( السكندري أكليمنضسباء منذ زمن هذا مجيع اآل
ما نبشر به من عقائد وهو ما حتفظه الكنيسة يعتمد على التعليم املكتوب وغري املكتوب ": األمور وقال

لقيمة والتعليم غري املكتوب له نفس ا ،وهو التعليم السري غري املعلن الذي وصل إلينا من الرسل ،أيضاً
: مث يقدم أمثلة على التعليم غري املكتوب الذي تسلمته الكنيسة وحيدد بكـل وضـوح  . "اليت للمكتوب

للشرق، صلوات القداس، تقديس مياه املعمودية، تقديس الزيـت، اسـتعمال    االجتاهعالمة الصليب، "
  ).٧٧، ٦٦: ٢٧كتاب الروح القدس فصل ( "املريون، قانون اإلميان

وحضـور   ،يف الصلوات االشتراكجلامعة متنع غري املؤمنني أي املوعوظني من كانت الكنيسة ا  
مث حضور  ،رسامة األساقفة، القداس مبا فيه أيضاً مساع قانون اإلميان أو الصالة الربانيةوتكريس املريون، 

  .خدمة املعمودية نفسها
سـمح لغـري   اليت ال ُي املعمودية واملريون واإلفخارستيا هي األشياء": يقول القديس باسيليوس  

  ).٢٧الروح القدس فصل ( "املعتمدين بالنظر إليها أو اإلطالع عليها
حنن ال نتحدث علناً عن األسرار أمام املوعوظني، بل ": ومن أقوال القديس كريلس األورشليمي  

 ا الذين ال يعرفون فال تـؤذهم الكلمـات الـيت   أمَّ. نتحدث بطريقة غري واضحة يعرفها املؤمنون فقط
  ).١٢: ٨تعليم املوعوظني ( "مسعوها
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ويف احلقيقة أن التسليم السري أو التقليد الشفهي، كان يتضمن أهم أسرار املسيحية الـيت ال    
وكانت حجة الكنيسة اجلامعة يف هذا الصدد بالذات أن هذه األسرار هي حقـائق   ،تذاع إال ملن آمن
وقد سلكت الكنيسة اجلامعة يف هـذا بطريقـة   . الناس من ميارسها من وأهنا ال تنفع إالَّ ،تفوق اإلدراك

وبـذلك   ،ملن يريد أن حيياها تعطي معرفة األمور الروحية إالِّ وهي أالَّ ،تربوية تتفق مع هدف املسيحية
  .حفظت الكنيسة املستوى الروحي وجعلت احلياة الروحية تلمذة وليست معلومات تقرأ يف الكتب

وهذا االستمرار حتفظه الكنيسة اجلامعة  ،ليد الشفهي هو االستمراروقوام التسليم السري أو التق  
 أكليمنضـس يقول . بل يف حياة العلمانيني أيضاً ،دون انقطاع ليس يف شخص األسقف أو القس فقط

مه إلينا الرسل وحيفظه األبنـاء  التقليد اخلاص بالتعليم املبارك الذي سلَّ": عن دور العلمانيني السكندري
). ١٣، ١١: ١املتنوعـات  ( "لكي يزرعوه من جديد فيلد بدوره بذور اإلميان الرسـويل  على آبائهم

ويظهر ذلك بشكل . ب غريها، وهو كما نرى قوة استمرار احلياة يف الكنيسةفالتقليد حياة وحيوية ختصِّ
د لنتأمل يف تقلي: "الروح القدس إلوهيةواضح يف نص مجيل عند القديس أثناسيوس وهو يكتب مؤكداً 

الكنيسة اجلامعة وتعاليمها وإمياهنا منذ البدء الذي أخذته من الرب وكرز به الرسل وحفظه اآلباء، على 
ويعلمنا هذا التقليد أن . هذا تأسست الكنيسة، ومن يسقط خارجه ال يعترب مسيحياً وال يستحق االسم

ال خيتلط به أي شيء آخر الثالوث قدوس وكامل ونعترف به اإلله الواحد اآلب واالبن والروح القدس 
بـل   ،والثالوث ليس مركباً من أقنوم واحد خالق مبـدع . أي شيء من اخلارج إليهغريب وال يضاف 
 ،وال يوجد يف طبيعة الثالوث شيء قابل للتجزئة، بل طبيعة واحدة ال تقبل التقسيم ،األقانيم الثالثة معاً

وهذا هو معـىن الوحـدة يف الثـالوث    . قدسيعمله اآلب بالكلمة يف الروح ال: وللثالوث عمل واحد
هـو  ) ٦: ٤أفسس " (الذي على الكل وبالكل ويف كلكم"وهكذا نادت الكنيسة بإله واحد . املقدس

هـو  . أي يف الروح القدس" يف الكل"وهو يف تعبريه . )١(هو أيضاً البدء أو الينبوع. كآب" على الكل"
 ،ألنه كما أن اآلب واحد وإله على الكل ؛ق والفعلثالوث ليس فقط باالسم أو مبجرد الكالم بل باحل

إن الكنيسـة اجلامعـة ال   . والروح القدس واحد له فينا عمل. هكذا أيضاً كلمته واحد وإله على الكل
مستوى اليهود العصريني، مقلدي قيافا، أو تصـبح مثـل   إىل  تعتقد بأقل من هذه األقانيم، لئال تنحدر

والذين يريدون . هوة االعتقاد بتعدد اآلهلة كالوثنينيإىل  لئال تنجرفوهي ال تضيف إليهم  ،سابيليوس
أن يدركوا أن هذه هي عقيدة الكنيسة فليتعلموا كيف أن الرب عندما أرسل الرسل أمرهم بأن يضعوا 

اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس : "هذا األساس للكنيسة قائالً
  ).٢٨: ١سرابيون إىل  ئل القديس أثناسيوس عن الروح القدسرسا..." (

                                                 
  .تعين مصدر أو ينبوع أو أصل أو رأس" αρχη"كلمة بدء  )١(



١٠٤ 
 

تشرح العالقة بني التسليم الشفهي  هامة أساسيةز عدة أمور منيِّ أنوبالتدقيق يف هذا النص ميكن   
  :وميكننا أن نالحظ ما يلي ،والتسليم املكتوب

هنـا  إوضـوح  عندما أراد أثناسيوس أن يتحدث عن عقيدة الثالوث بشكل شامل قال يف  – أ  
  .التالميذ مث اآلباء مث أثناسيوس نفسهإىل  م من الربالتقليد الذي هو أساس الكنيسة والذي ُنقل وُسلِّ

يستخدم أثناسيوس عدة عبارات ومصطلحات ال ميكن استخراجها من  ،ولكننا كما نرى -ب  
  .الكتاب املقدس باملرة

إىل  ومعىن هذا أنـه يلجـأ   ،ستها للعقيدةالكنيسة يف ممارإىل  م العقيدة يلجأوعندما يدعِّ -ج  
  .املمارسة الكنسية كاختبار شركة الثالوث اآلب واالبن والروح القدس من خالل املعمودية

وشرحه، ولكن االقتباس كما نرى يوضع يف إطار الفهـم  ) ٦: ٤(اقتبس نصاً من أفسس  -د  
  .الروحي احلي لآلب واالبن والروح القدس

ثناسيوس بني إميان الكنيسة املسلم من الرسل وبني اليهودية وهي الـيت  ق القديس أويفرِّ -هـ  
 ،وبني بدعة سابيليوس وهي اليت مل يعرفها الرسل مطلقاً ألهنا ظهرت يف القرن الثالـث  ،عرفها الرسل

  .وهبذا تكتمل حيوية التقليد وديناميكيته
وحدة واحدة ال جتعل  وفه ،يويتضح لنا اآلن استحالة عزل وتفرقة التقليد، املكتوب أو الشفه  

يف الكنيسة مصدرين للتعليم، وحىت اآلباء أنفسهم كانوا يعتربون الكتاب املقدس علـى حـد تعـبري    
، أو بشكل آخـر دقيـق هـو    )١٤٢، ٢١: ١املتنوعات " (التقليد املكتوب" السكندري أكليمنضس

حـدد   فقد طبعبالو). ١و ١٦: ٧نوعات املت( "لها التقليد يف األسفار املقدسةاملعرفة الروحية اليت سجِّ"
ن معرفة الناس باإلله الواحد كانت إمعىن هذه العبارة يف موضع آخر يقول فيه  السكندري أكليمنضس

فظهر اهللا بشكل واضـح، هـذا    ،أن جاء الكلمة اللوغوسإىل  عامة وعند الكل وال سيما الفالسفة،
التقليد الذي أُعلن " السكندري أكليمنضسدسة يسميه لته لنا األسفار املقاإلعالن أو الظهور الذي سجَّ

أو التقليـد الـذي   . مه االبن إلينـا فهو اإلعالن اخلاص الذي سلَّ) . ٣٩و ٥: ٦املتنوعات ( "يف االبن
هذا هو تقليد االبن وهو لـيس معرفـة   . يتضمن معرفة كاملة باإلله الذي أعلن نفسه يف يسوع املسيح

  .من اجلماعة املسيحية أي الكنيسة احلصول عليها إالَّ عامة، بل معرفة خاصة ال ميكن



١٠٥ 
 

  املبحث الثالث
  

  هل ميكننا أن نتعرف على التسليم؟

  
إىل  ذلك أن الكنيسة تنقل كل ما خيص حياهتا وإمياهنا ،إن اإلجابة سهلة ملن أدرك ما هو التقليد  

فهـي تصـلي    ،يا الكنيسـة بل حتفظ احلياة وعندما حت ،الصلوات والطقوس، فهي ال حتفظ يف الذاكرة
  :وعندما تصلي فهي حتدد بشكل واضح

  .ما تؤمن به -١
  .ما نرجوه وما تتطلع إليه -٢
  .حتقيقهإىل  الوسيلة -٣

 ،وقد عكست الصلوات والطقوس هذه احلقائق ال سيما بشكل خاص صلوات القداس اإلهلي  
  . سيما الصراع ضد اهلرطقاتوهي عصارة الالهوت والتاريخ وكل ما عرفته الكنيسة يف أجياهلا ال

أال يكفـي أن ُيقـال يف    ،ملاذا دخل قانون اإلميان النيقاوي يف الصـلوات  :وقد نسأل أنفسنا  
ـ بل اإلميان املسيحي،  ،مناسبات عامة؟ واجلواب هو أن الصالة يف املسيحية ليست كلمات ُتقال ن وَم

إلهلية اليت جاد هبا علينا ربنـا يسـوع   وإمنا يشترك يف احلياة ا ،يصلي يعرف أنه ال يتحدث مع اهللا
 وال ميكن فهم هذه الشركة إالَّ ،، ولذلك فهو يتعلم كيف خياطب من جعلنا شريكاً البنه الوحيداملسيح

ولذلك دخل قانون اإلميان لكي يعطي للصالة والقداس املعـىن األرثوذكسـي   . بفهم اإلميان املسيحي
  .ة أو شركةالسليم الذي بدونه ال ميكن أن تتم مناجا

كـر  فمن يرى الناس يسـجدون عنـد ذِ   ،منظور عن العقيدة غري املنظورة والطقس هو تعبٌري  
ن يرشم الصليب قبل الصـالة،  الثالوث يعرف بشكل ظاهر أن الثالوث هو اإلله احلق الذي نعبده، وَم

قه يف املـوت  يتذوَّ قه يف املعمودية، وال زاليعترف مبوت املسيح على الصليب، وهو االختبار الذي تذوَّ
ن يتناول اإلفخارستيا يعرف أن القيامة اليت قامها مع املسـيح هـي   الدائم عن شهوات احلياة امليتة، وَم
وهكذا تقودنا . وهي اليت تؤهله لإلحتاد باملسيح احلي يف اإلفخارستيا ،القوة الفعالة يف املعمودية املقدسة

ن ، وعلى التسليم الرسويل، الذي نشأ اختباراً حياً، مل يـدوَّ التعرف املباشر على العقيدةإىل  الليتورجية
املسيحي كجزء جوهري مـن طقـس   إىل  مسلَّألن التدوين ال يفيد، فرشم الصليب بالذات ُي تفصيلياً؛
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فالطقوس والعقيدة ُتسلَّم، والذي نشـأ  . وعندما ُيسلَّم ال يعود للتدوين قيمة ُتذكروعقيدة املعمودية، 
الليتورجيـة ال  إىل  والعودة. هذا وحده هو الذي يسأل عن التقليد أو التسليم الكنيسة،دون تسليم يف 

اخلطوط العامة األساسية والواضحة إىل  التسليم الرسويل يف كافة تفاصيله، وإمناإىل  تعين يف احلقيقة عودة
  .تسليم الرسويلجداً، اليت جتعل اإلنسان قادراً على التمييز بني التسليم الرسويل، وما هو ضد ال

وهو منسـوب   ،"حكمة اآلباء املصريني"يف القرن الثاين عشر باسم  َعِضيقول مؤلف كتاب ُو
مها إلينا األمانة اليت سلَّ"للراهب مسعان بن كليل، أحد رهبان دير القديس يوأنس القصري، وحتت عنوان 

  ":اآلباء الرسل وشهد هلا الشهداء، واعترف هبا اآلباء القديسون
مه لك الكاهن يف املعمودية برشم الصليب على أعضاء جسدك، باالعتراف ز يسلِّـمانة كناأل"  

مت أن متوت معـه  مبوت ربنا احمليي وقيامته اليت أقامنا هبا، فإن أخذَت رشم الصليب يف املعمودية، وتعلَّ
ومنهم أخذناها، وما  يف كل يوم، فلماذا تسأل عن األمانة، وهي الوديعة الفاخرة اليت أعطاها الرسل إلينا

م إلينـا لـيس   هي سوى حياة اآلالم وموت وقيامة ربنا، وملاذا هي وديعة؟ ألهنا ُتحفَظ من اآلباء وتسلَّ
بالكلمات، وإمنا يف األسرار احمليية، ويف القداسات ألن يسوع املسيح ربنا الذي مات عنا، هو الذي نراه 

ون فيك، واقبله بكلمات اإلميان جسداً ودماً للحياة فاحرص أن يك. ذبيحة حياة غري دموية على املذبح
وقد أظهر الشهداء هذا اإلميان، ألهنم إذ قبلوا موت ربنا احمليي، ماتوا معه بـاحلق بسـفك   ... األبدية 

باع والوحوش، ومنهم من مات يف حريق النار، فهؤالء قد اعترفوا مبوت دمهم، ومنهم من أكلتهم السِّ
وهؤالء شهد هلم اآلبـاء  . وذلك لكي ينالوا قيامة حقيقية أفضل من قيامة األشرار ،املسيح إذ ماتوا معه

بالقول والفعل، بالقول ألهنم عاشوا مثل الشهداء، وأعلنوا للعامل إمياهنم واشتركوا يف موهتم عن العـامل  
القداسات يف كل  فألهنم يقيمون ،ا بالفعلأمَّ. باملثال الذي اقتنوه، فصاروا حقاً خلقاء للشهداء الظافرين

فاألمانة تامـة مثـل   . مكان، ويتناولون من ذبيحة احلياة اليت ملخلصنا الصاحل ويعترفون مبوته وبقيامته
. ولألجساد تعطي عدم فساد بالقيامة ،لألرواح من املوت للعقول من اجلهل، وشفاًء شجرة، تثمر شفاًء

إنساناً يتكلم عن ربنا يسـوع وال يـذكر    فإن مسعَت. هذه هي األصول الرسولية اليت تراها يف البيعة
ومـن يـرذل   . أو جيحده، فاملعمودية اليت نلتها بامسه ملغفرة خطاياك جتيب على أقوال الشيطان إلوهيته

صليب الرب، ال ميكنه أن يتناول يف القداسات، وال ميكنه أن يصلي، ألن هذا مجيعه ليس هو بكـالم،  
فكيف ترذل صليب الرب، وتدعو . ية اليت وهبها لنا اآلب السماويوإمنا اعتراف باحلياة الصاحلة وبالعط

اهللا أبانا، وكيف تسجد أمام اهليكل وأنت غري معترف بتجسده، وكيف تعترب نفسك ابناً للبيعة وأنـت  
 -الباب الثاين ( "...ال تشهد مثل الذين صاروا واحداً معنا يف االعتراف باألمانة ويف املرياث السماوي 

  ).عاشرالرأس ال
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ر عنها حياة القديسـني،  فاألصول الثابتة اليت يراها املؤلف، هي اخلطوط العامة لإلميان، اليت تعبِّ  
  .وهي بدورها ما أخذه هؤالء من األسرار، وما عاشوه وانطبق متاماً، على حياهتم وكلماهتم

  :مناذج من التسليم الشفوي يف كتابات اآلباء
  ...وهي كتابات اآلباء  ،تسليم الشفوي له شهادة التاريخيف عجالة سريعة نثبت هنا أن ال  
على سفر الالويني جملد  ٣: ٨أورجيينوس عظة (ن فمعمودية األطفال تسليم رسويل غري مدوَّ*   

  ).١٠٣٨: ١٤على رسالة رومية جملد  ٨: ٥مع عظة  ٤٩٦: ١٢
هي تسليم رسويل وصلوات املعمودية والقداس  ،حنو الشرق واالجتاه ،السجود على الركب*   

  ).٦٠٣: ١٢على سفر العدد جملد  ١: ٥أورجيينوس عظة (
باسـيليدس جملـة الدراسـات    إىل  الرسالة – السكندريديونيسيوس (تقديس يوم األحد *   

من كتاب  ٢٧مع القديس باسيليوس ف  ،٤٣٨ص  ١٩١٤عام  ١٥الالهوتية جامعة أُكسفورد جملد 
  ).الروح القدس

: ٣يف العظة (الرسل حسب شهادة ذهيب الفم إىل  ن ممارسة طقسية تعودالصالة على الراقدي*   
  ).٢٠٣: ٦٢على رسالة فيليب جملد  ٤
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  الفصل الثالث
  

  دور التسليم يف حياة الكنيسة

  
باحلقيقة مل أكن أستطيع أن أؤمن باإلجنيل، لو : "يقول أغسطينوس يف املقالة األوىل ضد املانيني  

وهذه العبارة، ال ختتلف عن عبارات مماثلـة  ). ١:١( "هذا اإلميانإىل  جلامعةمل حتركين شهادة الكنيسة ا
وقد ذكرنا أن العهد اجلديد نشأ يف داخل الكنيسـة  ... نراها عند اآلباء أورجيينوس، إيريناوس وغريمها 

قرأ يف االجتماعات املسيحية، وبشكل خاص يف الليتورجية، هـذه  الكتاب الذي ُيهو املسيحية، وكان 
واألجيال اليت عاشـت يف  . حلقيقة، هي اليت أعطت للعهد اجلديد صفة الشرعية أو القانونية يف الكنيسةا

شهادة من اخلارج إىل  داخل الكنيسة ومسعت الكتابات الرسولية ُتقرأ أو ُتشرح يف القداسات، ال حتتاج
مل تقبل الكنيسة مـا  ولذلك السبب أيضاً، . األربعة أو عدد رسائل بولس الرسول األناجيلعن صحة 

ُينسب للرسل مثل إجنيل بطرس أو إجنيل الطفولة، أو إجنيل يعقوب، فقد تكون بعض القصـص الـيت   
مه وردت يف هذه األناجيل صحيحة، ولكن ليست هذه هي النقطة األساسية يف املوضوع، وإمنا ما سـلَّ 

. شهد له املمارسة الكنسـية نفسـها  مون اإلميان، وتالرسل كان معروفاً ومقبوالً، ويشهد له الذين يسلِّ
 االنتماءوخارج الكنيسة، أي بدون . الكنيسة ميكننا أن نعرف التسليم الرسويلإىل  وهكذا من االنتماء

  .الكنيسة اليت استمرت تارخيياً تقرأ وتدرس، ال ميكن ألحد أن يعرف التسليم الرسويلإىل 

  ويلمشولية التسليم الرس
عليـه   اتفقتوما . ة الكنيسة اجلامعة، وليس شهادة كنيسة واحدةالتسليم الرسويل، هو شهاد  

نراه بشكل واضح يف قبول األناجيل  االتفاقالكنائس يف كل مكان، هو التسليم املعروف للكل، وهذا 
هو شهادة الشهود واألحياء من املعلمني، وهـذه   االتفاقهذا . إخل... األربعة ورسائل القديس بولس 

وعلى سبيل املثال، ال جند قاعدة مكتوبة يف العهـد  . املمارسة العامة يف كل الكنائسالشهادة نراها يف 
الكنيسة اجلامعة، وإمجاع الكـل   اتفاقلكن ... اجلديد تؤكد أن املعمودية جيب أن تسبق اإلفخارستيا 

 ونفـس الكـالم  . د صحة التسليم، فلم تشذ كنيسة واحدة على هذه احلقيقةعلى هذه املمارسة، يؤكِّ
فالتسليم أمر شامل، . اخل... الرب يسوع والروح القدس  وإلوهيةينطبق على هذه العقائد مثل الثالوث 

تضع كل كنيسة حملية التفاصيل اخلاصة هبا، هذه التفاصيل نراها يف اخـتالف الصـلوات، ويف   ولكن 
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ولكـن  ...  أو ألوان وشكل مالبس اخلدمـة  ،اإلفخارستيااختالف شكل اخلبز واخلمر املستخدم يف 
  ...اجلوهر واحد ال يتغري 
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  املبحث األول
  

  م والتفسري الصحيح للكتاب املقدسالتسلي

  
وإمجاع عام يف الكنيسة اجلامعة، فمن الواضح أن األصول اليت قام  إذا كان التسليم هو شهادة  

 –ات اآلبـاء  كتاب –األسرار الكنسية  –العقيدة والطقوس  –عليها هذا التسليم، هي األسفار املقدسة 
  .قوانني الكنيسة

وأشـهرهم بـال    ،مع اهلراطقة ويف احلقيقة، مل تنشأ مشكلة حول تفسري الكتاب املقدس، إالَّ  
. نزاع حول نصوص الكتاب املقـدس إىل  ماذا أراد اهلراطقة؟ أرادوا حتويل املسيحية،ف. منازع أريوس
  ...على هواه  روا الكتاب املقدس، كلٌوأرادوا أن يفسِّ

املسيح؟ أراد أريوس أن يكون دليله يف فهم الكتاب املقدس شيئاً آخر  إلوهيةيف ميكن إنكار ك  
  .أي أنه فصل الكتاب املقدس عن السر، وعزل معىن السر عن احلياة املسيحية... غري املعمودية 

سر هي ألن املعمودية  ؛فالنصوص اخلاصة بالهوت املسيح تشرحها املعمودية يف وضوح شديد  
املسيح بدون بنوته لآلب، وهي املصدر  إلوهيةفكيف ميكن أن نفهم . ة اإلنسان هللا يف يسوع املسيحبنو

وسوء فهم أريوس ظاهر . ..هذه عقيدة، وممارسة وشهادة وتسليم ... الذي تأيت منه البنوة يف املعمودية 
ائـه ونزعتـه   يف أنه حاول حصر املوضوع يف نزاع حول تفسري النصوص اخلاصة باملسيح حسب أهو

إىل  وهو تناقض أدى... الشخصية، وهو األمر الذي جعل أريوس يف النهاية يسقط يف تناقض مع نفسه 
ا على أساس وحدة جوهر الالهوت، أمَّ املسيح ال ميكن أن ُتفهم بشكل صحيح، إالَّ إلوهيةالوثنية، ألن 

ألن  ؛ية الـيت ال هتـتم بالتوحيـد   اإلدعاء بأن االبن إله آخر ورب غري اآلب، ليس له معىن سوى الوثن
بينما يف خربة املسيحية التوحيد هو وحدة جوهر الثـالوث، وهـي   . التوحيد ال يدخل يف خربة الوثنية

  .احلقيقة اليت بدوهنا ال ميكن فهم اخلالص بشكل واضح وسليم
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  كتاب املقدس عند القديس إيريناوسالقاعدة األساسية لفهم ال

  
الفرق بني الكنيسة واهلراطقة يشبه فناناً كبرياً مجع قطعاً من األحجار الكرمية  نإيقول إيريناوس   

م األحجـار  وجاء رجل آخر مل تعجبه هذه القطعة النادرة، فقسَّ. ن منها صورة مجيلة مللك عظيموكوَّ
 هذا الرجل أن ما صاغه هـو بـال   عىاّدهنا . الكرمية وأعاد ترتيبها وصاغ منها صورة لثعلب أو كلب

القطع الثمينة الـيت  ذات هذا الرجل هي أنه استخدم  وىشك الصورة اجلميلة اليت أرادها الفنان، ودع
ولكن علينا أن نرى بكل دقة أن استخدام ذات القطع الثمينة لـيس هـو احملـور    . كانت يف يد الفنان

أو ثعلب مكـان   كلٌب بل احملور األصلي هو أن الصورة اجلميلة نفسها قد اختفت، لقد حلَّ ،األصلي
  .والفرق بني االثنني عظيم. إنسان

إذ معرفة اإلميان الصحيح، هي يف الواقع اكتشاف الصورة . هكذا الفرق بني الكنيسة واهلراطقة  
  ).نصوص الكتاب املقدس(، وليس مجع القطع النادرة النموذج اإلهلي لإلمياناألصلية، أو معرفة 

لقد شاع يف زمن إيرينـاوس كتـاب   . االهتمامير بكل ويقدم إيريناوس تشبيهاً دقيقاً آخر جد  
ونشر هذا الكتاب علـى  . "Homer"مجعه شاعر يوناين من مؤلفات الشاعر اليوناين اخلالد هومريوس 

وكانت كل كلمة مـن   ،بكل يقني كانت كل فقرة مأخوذة فعالً من هومريوس. أنه تأليف هومريوس
اته كان من وضع شخص آخر، هذا التوزيع اجلديـد  لكن تنسيق الكتاب وتوزيع فقر. وضع هومريوس

وحتماً أن من يسمع هذه القصص سوف يظن أهنا فعالً من . خلق قصصاً أخرى غري قصص هومريوس
: ١ضد اهلرطقات (وضع هومريوس ألن الكلمات والشعر ال خيتلف أسلوباً ومجاالً عن شعر هومريوس 

٤ - ٩.(  
  فما هو احلل؟  
ظاهرة هنا هي قدرة اهلراطقة على استخدام كلمات الكتـاب املقـدس   إن النقطة األساسية ال  

وتوزيع النصوص، ذات النصوص لكي ختدم يف النهاية الصورة أو النموذج الـذي اسـتقر يف عقـل    
صورة ثعلـب أو  إىل  إن إعادة تركيب صورة اإلنسان املصنوعة من األحجار الكرمية وحتويلها. اهلراطقة

وإمنا . ورة اجلديدة بعض القطع أو املعدن، هذا لن حيدث على وجه اإلطالقكلب ال يعين أن تفقد الص
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وبالتايل إن احلكم الصحيح على اهلرطقات . أن ال يصبح لدينا صورة اإلنسان ،أن ينتهي اهلدف األصلي
  .اهللاإىل  يعين معرفة اإلميان، وبالتايل اكتشاف كيف يصوغ هذا اإلميان طريقنا

منوذجاً دقيقاً لعالقة اهللا باإلنسان، وأعلنت األسفار عن هذا النمـوذج   واألسفار املقدسة تتبع  
ففي مطلع أو بداية املسيحية كان الكتاب . ولذلك جيب أن يسبق اإلميان الصحيح قراءة األسفار. بدقة

وكان الرسـل مل يكتبـوا بعـد    . املقدس يف احلقيقة هو العهد القدمي فقط ملدة ال تقل عن ثالثني سنة
كانـت  . ومع هذا كان الفرق األساسي بني الكنيسة واجملمع اليهودي هو تفسري العهد القدمي. يلاألناج

وكان هذا احلدث هو مفتاح الفهـم الرسـويل    ،الكنيسة قد آمنت باحلدث التارخيي أي جتسد ابن اهللا
لقدمي وبرقـع  ولذلك ظل يقرأ أسفار العهد ا ،فقد رفض التجسد ،ا اجملمع اليهوديأمَّ. ألسفار األنبياء

  ).١٥ - ١٤: ٣كورنثوس ٢(موسى على وجه اجملمع غري قادر على رؤية الرب بسبب عدم اإلميان 
م هذا اإلميان يسـلَّ . اإلميان الذي أخذته الكنيسة من الرسلإىل  ولذلك يعود القديس ايريناوس  

 كل كلمة ويربطهـا  ولذلك يستطيع هذا اإلميان أن يشرح معىن. الكنيسة يف املعموديةإىل  لكل اآلتني
جسـم  وهي حسب تعبري إيرينـاوس   ،د عليها هذا اإلميانيِّبغريها ربطاً حمكماً حسب القاعدة اليت ُش

، وجسم احلقيقـة  "وجسم هذه احلقيقة هو جميء ابن اهللا باجلسد من أجل حياة جديدة"، احلقيقة نفسه
وإمنـا   ،صده إيريناوس ليس الصياغة اللفظيةوما يق. قانون احلقيقةأو  )١(هو قانون اإلميان باملعىن القدمي

قانون احلقيقة مل يكن سوى التسليم الرسويل نفسه الـذي أودعـه   ". اهللاإىل  احملتوى نفسه الذي يقود
  ).٢ - ٢٦: ٤ضد اهلرطقات ( "املؤمننيإىل  مته الكنيسة بدورهاالرسل الكنيسة، وهو ما سلَّ

هذا . أن ُتوِدع الكنيسة عبارة معينة ُتحفظ بدقة لكن هذا التسليم ليس جمرد تلقني لكلمات أو  
الروح القدس يقيم من خلفاء الرسل أي "لكن ما حيدث حقاً حسب إيريناوس هو أن . ما يتم يف الظاهر

فالروح ). املرجع السابق( "موهبة احلق ميان بشكل أقوى وأعمق، هذا ُيعطىاملؤمنني من يعرف وخيترب اإل
ز ويف ضوء هذا اإلعالن متيِّ ،ز ما أعلنه اهللا يف املسيححلق اليت تستطيع أن متيِّالقدس هو الذي يهب حياة ا
  .الكنيسة بني الصواب والباطل

ز اإلميان بشكل دقيق، وأن نفسر األسفار املقدسـة تفسـرياً   على هذا األساس نستطيع أن منيِّ  
  .صحيحاً

                                                 
  .coptology.comمنشور على موقع " املعمودية يف الكنيسة الواحدة اجلامعة الرسولية"قانون اإلميان يف كتابنا عن راجع موضوع  )١(
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  قدسجمال اإلميان أو قاعدة تفسري الكتاب امل
  س أثناسيوس الرسويلعند القدي

  
كان املوقـف يف  . نة األريوسيةاحملان دعم جديد إبَّإىل  ما ذكره القديس إيريناوس كان حيتاج  

مل تكن القطة اجلميلة قد صارت ثعلباً أو كلبـاً،  . القرن الرابع خمتلفاً متاماً عن املوقف يف زمن إيريناوس
ة األريوسية للمسيح تشبه صورة املسيح، ومـع  كانت الصور. حد كبري باإلنسانإىل  وإمنا كانت أشبه
ومثل إيريناوس عـاد  . أن الدقة املطلوبة مل تكن متوفرة عند عدد كبري من الناس إالَّ ،اختالف املالمح

قبل قانون اإلميان النيقاوي،  ،قاعدة اإلميان، وطبعاً كانت قاعدة اإلميان هي قانون التعميدإىل  أثناسيوس
  .ع نيقية يف صياغة قانون اإلميانوالذي اعتمد عليه جمم

ف معناه لكي تؤكد أن املسيح خملـوق،  كانت مجاعة أريوس تقتبس من الكتاب املقدس وحترِّ  
فإن البحث عن نصوص أخرى من الكتاب املقدس تؤكد أن املسيح إله وشرحها شرحاً سليماً  ،ولذلك

أن جند  جمال اإلميانحنن الذين منلك  علينا": ولذلك يقول أثناسيوس. يف إطار التسليم هو أمر ضروري
  ).ضد أريوس ٣٥: ٣مقالة ( "املعىن الصحيح لنصوص الكتاب

  لكن ما هو جمال اإلميان؟  
، فمـاذا يعـين   "Scope"اإلجنليزية  –هي أصل الكلمة الالتينية " σκοπος"الكلمة اليونانية 

ما يدَّعونه : "ن مرة حيث يقول أيضاًذا أكثر مأثناسيوس هبذا التعبري الذي كرره؟ لقد كرر أثناسيوس ه
األناجيل يشرحونه شرحاً خاطئاً، وسوف نكشف حنـن ذلـك، إذا   ) نصوص(اآلن من ) األريوسيون(

املقالـة  ( "مسترشدين بـه ... اخلاص بنا حنن املسيحيني وقرأنا األسفار  جمال اإلميانأخذنا يف االعتبار 
  ).٢٨: الثالثة ضد أريوس

هـذا اجملـال يظهـر    . ن املفاتيح األساسية لفهم الصراع ضد األريوسيةوكلمة جمال اإلميان م
اإلعالن اإلهلي الذي  هو فهو ليس رؤيا ذاتية يف عقل املؤمنني، بل. بوضوح يف األسفار املقدسة نفسها

ن إسرابيون عن الروح القـدس يقـول   إىل  ولذلك عندما يكتب أثناسيوس. نراه بوضوح يف األسفار
فما هو املقصود مـن هـذا   ). ٧: ٢رسالة ( "جمال األسفار اإلهلية"ا متاماً يف إدراك األريوسيني أخطأو
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التعبري؟ إن اختالف املفردات اليت استخدمها أثناسيوس عن مفردات إيريناوس ال جيب أن يكون عائقـاً  
ال هو أن اجملذلك . فأثناسيوس يريد أن يقول نفس الشيء. يف فهم التعبري الصحيح عن اإلميان املسيحي

هـذا النمـوذج   . الصورة الواضحة أو النموذج الذي على أساسه جيب أن نفهم األسفار املقدسـة 
بل يساعدنا على إدراك اخلطـأ  . أساسي جداً، ألنه جيعلنا نرى أين توجد النصوص اخلاصة بنقطة معينة

  .الواضح يف تفسري اهلراطقة
هـذا  . أو قلب األسفار املقدسـة إذن قاعدة التفسري الصحيح هي ما ميكن أن نسميه جوهر   

وهو بالتايل املفتاح الصحيح لفهم األسفار . د االبن الوحيداجلوهر هو النموذج الذي أعلنه اهللا أي جتسُّ
  .املقدسة

وإمنـا هـي    ،نسان بالقراءةاإلجوهر أو قلب األسفار هو قاعدة اإلميان، وهذه ال يدركها إن   
وهذا التسليم هو وحده الذي ). De Decr., 27(اء الذين بعدهم مه اآلباء الرسل لآلبالتسليم الذي سلَّ

). ٤٤: املقالة األوىل ضد أريـوس (جيعل اإلنسان قادراً على مواجهة اهلراطقة ورفض التفسري املنحرف 
والرأي اخلاص هو معارضـة   ،نه اهلراطقةالتفسري املنحرف حيدده أثناسيوس بالرأي اخلاص الذي يكوِّو

ألن هذا اإلمجاع هو صوت الرسل الذي ينتقل بالتسليم والـذي تشـهد لـه    . امعةإمجاع الكنيسة اجل
  .املمارسة يف كل مكان تقام فيه الليتورجية

هنا ميكننا أن نرى بوضوح أن التسليم الرسويل أو قاعدة اإلميان ال جيعل يف الكنيسة مصدرين   
ذلك ألن التعلـيم لـه   . خطأ واضح - كما رأينا سابقاً -فهذا . للتعليم، أي التقليد والكتاب املقدس
. الذي هو قاعدة اإلميان وأساس تفسري األسفار املقدسـة ) التقليد(مصدر واحد، هو التسليم الرسويل 
: أدلفـوس إىل  الرسالة( "ن األسفار اإلهلية هي التسليم الرسويلإ: "ولذلك يقول أثناسيوس بكل صراحة

والتعلـيم وإميـان   ) التقليد(لنتمسك هبذا التسليم : "ونويف مناسبة أخرى يكتب أثناسيوس لسرابي). ٦
الكنيسة اجلامعة الذي أرساه وأعطاه الرب منذ البدء، وبشر به الرسل واحتفظ بـه اآلبـاء كأسـاس    

: سرابيون عن الروح القـدس ليقـول  إىل  ، وخيتتم أثناسيوس رسالته األوىل)٢٨: ١رسالة ( "للكنيسة
مت إليك التقليد الذي استلمته دون أن أضـيف  مناه من اآلباء سلَّوحسب اإلميان الرسويل الذي تسلَّ"

  ).٣٣: ١( "مته قد كتبته ُمثبتاً من األسفار املقدسةوما تعلَّ. أي شيء غريب إليه
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  املبحث الثاين
  

  الليتورجية جمال التسليم الرسويل

  
  :تقوم الليتورجية على ثالثة قواعد أساسية وهي  
  .عمل الروح القدس –عمل االبن  –كلمة اهللا   
عن نفسـه متجسـداً، واالبـن     االبن إعالنإىل  مناقدِّنة يف الكتاب املقدس ُتوكلمة اهللا املدوَّ  

  .كمال اإلعالن اإلهلي، أي جميء الروح القدس القدوسإىل  منااملتجسد يقدِّ
لقبـول   املسيح اإلنسـان  ويهيئكلمة اهللا اإلنسان لقبول سر املسيح،  هتيئوكما تقدم القول،   
الروح القدس اإلنسان لقبول املسيح، هذا العمل اإلهلي ألقانيم الثالوث، يتوسط فيه االبن  ويهيئالروح، 

كوسيط لكي يقبل اإلنسان الروح القدس يف املعمودية، ويتوسط فيه الروح القدس كوسيط لكي يقبل 
يف املعمودية واإلفخارسـتيا،   ة، معلنةٌفقواعد الليتورجية الثالثة األساسي. يف اإلفخارستيا االبَن اإلنسانُ

كمال عمل اهللا، أي وحدة الكنيسة وقيام الكنيسة جسداً إىل  لكن هذه القواعد الثالثة تؤدي يف النهاية
  .واحداً
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 -١ -  
  

  كيف يظهر التسليم الرسويل يف الليتورجية؟

  
سه مث ما أسَّ ،يف الوحي نةمن الواضح أن دعامات الليتورجية اليت أشرنا إليها، وهي الكلمة املعلَ  

أي حياة االبن املتجسد واملصلوب والقائم من  ،ربنا يسوع املسيح بنفسه، وما يعطيه لنا بالروح القدس
. تسـليم رسـويل   هـي  كل هذه الدعامات –بني األموات، وقانونية األسفار والعالقة بني العهدين 

رسويل، لكن بشكل خاص تسليم حيـاة  واألسرار نفسها مبا فيها من صلوات وطقوس وعقيدة، تسليم 
املسيح، وهي هبة اهللا اآلب للبشرية يف املعمودية، حيث يأخذها كل عضو يف الكنيسة باعتراف خاص 

إىل  قوته عنـدما ينضـم  إىل  وشخصي، يؤكد فيه التزامه باملوت واحلياة مع املسيح، وهو التزام، يصل
اجلسد الواحد، إىل  االنضمامالكرمي، فينال بذلك  اجلماعة لكي يأكل معهم اجلسد احمليي، ويشرب الدم

الذي نال كل عضو فيه حياة املسيح وصورته، أي املسيح املصلوب والقائم، وهو ما جيعل هذا اجلسـد  
واحداً، مكوناً من وحدات أو أعضاء من ذات طبيعة واحدة، وهي طبيعة املسيح الغالبة املوت، والـيت  

  .االنقسامأي  ،قهرت اخلطية
وهو بدوره الذي يتيح لنا ... ا التسليم الرسويل، هو تسليم حياة تصوهنا العقيدة والطقوس هذ  
  .ز اهلرطقات والتعاليم املنحرفة اليت تصطدم باحلياة اجلديدة يف املسيحأن منيِّ

فإنكار إحتاد الالهوت بالناسوت، يصطدم أوالً بتكوين الكتـاب  ...  صارٌخ والنسطورية مثلٌ  
ذا مل يكن الكلمـة االبـن   و اجلديد يف العهد اجلديد، إما ه. أي العهدين القدمي واجلديد املقدس نفسه،

ره، يف ضـوء مـوت املسـيح    ويفسِّ القدَمي العهَد اجلديُد الوحيد قد جاء وجتسد؟ وكيف يشرح العهُد
ـ وقيامته، وجميء روح النبوة نفسه لكي يعلن االبن، يف الكلمة اإلهلية؛ ويف األسرار وبشك اص يف ل خ

  املعمودية واإلفخارستيا؟
وتصطدم النسطورية بالتسليم الرسويل اخلاص باملعمودية، فاإلنسان الذي يشارك االبن الوحيد   

مستطاعة بدون التجسد، فكل عطايا اهللا قد  غريألن شركة البنوة،  ؛بنوته، ال ميكن أن يقبل النسطورية
 يقول القديس كريلس يف رسـالته  .عن احلياة والقيامةُوِهَبت لنا يف جتسد االبن الوحيد، ونفس الكالم 

إننا نعترف أنه االبن املولود من اهللا اآلب، االبن الوحيد هللا، ومع أنـه حبسـب طبيعتـه    ": نسطورإىل 
) األسفار اإلهلية(م مع ذلك ألجلنا يف اجلسد حسبما جاء يف الكتب لألمل، فقد تألَّ رضةَليس ُع) اإلهلية(
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 احلياةُ ،م للموت جسده اخلاص به، مع أنه هو نفسه بطبيعتهذاق املوت عن اجلميع، وقدَّوبنعمة اهللا ... 
نطق هبا، وصار هو جبسده اخلاص به بكر القـائمني مـن   حىت أنه داس املوت بقوته اليت ال ُي. والقيامة

والبـد أن  ...  د طريقاً لطبيعة اإلنسان لتدرك عدم الفساد بنعمة اهللالراقدين، ومهَّ وباكورةاألموات، 
نضيف هنا أننا نعلن موت االبن الوحيد، ابن اهللا، أي يسوع املسيح حبسب التجسد، ونعترف بقيامتـه  

ل اإلفخارستيا لكـي  م الذبيحة غري الدموية يف الكنائس، ونكمِّالسماء، ونقدِّإىل  من األموات وصعوده
نا كلنا ودمه، وال نتناولـه كجسـد   نتقدم بتناولنا جسده املقدس ودمه الكرمي، أي جسد املسيح خملص

مع الكلمة وصارت له كرامة بسبب إحتاد أو بسـبب سـكىن    واحتدس عادي، وال كجسد إنسان تقدَّ
ألنه هو احلياة حسـب طبيعتـه   . الالهوت، بل نتناوله ألنه معطي احلياة بكل حق وجسد الكلمة ذاته

احلق احلق أقول لكم إن مل تـأكلوا  : "سه أيضاًجبسده جعله ماحناً للحياة كما قال هو نف احتدكإله، وملا 
، فال جيوز أن نفكر أنـه  )٥٣: ٦يوحنا (" جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه فلن يكون لكم حياة فيكم

جمموعة ( "!جسد إنسان مثلنا، ألنه كيف ميكن أن يكون جسد إنسان ماحناً احلياة من طبيعته املخلوقة؟
  ).١٠٨: ٧٧اآلباء اليونانيني 

بشكل آخر يؤدي  ،ولكن .إن إنكار إحتاد الالهوت بالناسوت، هو إنكار لإلفخارستيا ،عاًوطب  
إنكار وحدة الكنيسة، فالكنيسة ال ميكن أن تقوم كجسد املسيح الواحد بقـوة  إىل  اإلميان النسطوري

ة احليـاة  البشري الطبيعي النابع من إرادة املؤمنني، فهذا وحده ال خيلق الكنيسة، وإمنـا بقـو   االئتالف
اجلديدة النابعة من الرأس أي املسيح، الذي يربط األعضاء حبياة واحدة، هي احلياة اإلنسانية اجلديـدة  

ظهر بوضوح أن اهلرطقات ال تنال من هـذه   ،وكلما كانت الوحدة الروحية للكنيسة قوية. النابعة منه
  .أن تعيش التسليم الرسويل بقوةالوحدة، وكلما منا احلس الروحي يف داخل الكنيسة استطاعت الكنيسة 
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  التسليم غري املكتوب والليتورجية

  
). الـروح القـدس  (لعل أكثر من عاجل هذا املوضوع هو القديس باسيليوس يف كتابه املشهور   

رت أسلوب هجومها على العقيدة املسيحية، ولذلك مل تكتـف بالنصـوص   كانت األريوسية قد طوَّ
  .أي الليتورجية ،صلوات الكنيسة نفسهاإىل  يف آخر مراحلها واجتهت، املقدسة من الكتاب املقدس

بل  ،أن الروح القدس ليس مثل اآلبيف قوهلا األريوسية الذي اعتمدت عليه ربهان الكان فقد   
أو " اجملد لآلب واالبن والروح القدس" :اليت تقول هو الذكصولوجية ،هو أقل من اآلب وأقل من االبن

  ".مع"أو " ب"أو " يف"وكانت املشكلة هي حروف اجلر ". بن مع الروح القدساجملد لآلب باال"
  :ولكي جيعل القديس باسيليوس تعليم الكنيسة واضحاً، أكد على شقني أساسيني  
  .التعليم املكتوب الذي ُتعلِّم به الكنيسة -١
  .جيلإىل  نقل من جيلالتسليم السري الذي أخذناه من الرسل وُي -٢

وهو الكتاب املقدس، لكن الشق الثاين وهو التسليم السـري   ،األول معروف متاماً طبعاً الشق  
  فما هو؟ ،غري املكتوب

فاحلياة الروحية قائمة ). ٦٦فقرة (يؤكد القديس باسيليوس أن الشقني أساسيان للحياة الروحية   
  .على العقيدة والصلوات، وهي بدورها ال ميكن فصلها عن األسرار

أم أسـرار   ،هل هي األمور اخلفيـة  ،"سري"ني علماء اآلباء عن معىن كلمة لقد دار جدل ب  
  ن التسليم الرسويل قد تسلمناه سراً؟إالكنيسة؟ ماذا يعين القديس باسيليوس بقوله 

  ؟"Mystery"أم سرائرية " Secret"هل هي خفية   
كما أن أسـرار  . نين األسرار الكنسية ال ُتعلن، ال سيما للموعوظميكننا القول إويف احلقيقة، 

واملشكلة تنتهي إذا أدركنا أن كل عقائد الكنيسـة ظـاهرة   . أي أهنا أمور خفية ،فعالً الكنيسة أسراٌر
  .بوضوح يف األسرار

وهو بالتـايل  . ن أو غري املكتوبهذه األسرار متارسها الكنيسة وفق التسليم الرسويل غري املدوَّ  
مت إلينا لِّاألسرار قد ُس: "به القديس باسيليوس بكل وضوحهذا هو ما يصرح . علنالتسليم الذي ال ُي
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). ٦٦فقـرة  ... (املعمودية واملريون ورشم الصليب واإلفخارستيا  :وقد حدد باسيليوس ".غري مكتوبة
فمن خالل الليتورجية نفهم أن متجيد اآلب واالبن مع الروح  ،ويعود باسيليوس للهجوم على األريوسية

م لآلب باالبن ال تكُمـل  ألن الصلوات اليت تقدَّ. وحدة اجلوهر للثالوث املقدسالقدس هو تأكيد على 
  .بعمل الروح القدس املباشر يف النفس ويف األسرار الكنسية إالَّ

مت الكنيسة من الرسل استدعاء الروح القدس وتقديس ميـاه املعموديـة وتقـديس    لقد تسلَّ  
  ن، ملاذا؟مت للكنيسة من الرسل لآلباء، ومل تدوَّلِّكل هذه ُس. املريون، بل وعدم السجود يوم األحد

  .ألهنا متارس كل يوم أحد: أوالً
  .ألهنا تدخل يف العالقة املباشرة بني اهللا والكنيسة، فهي ال ميكن أن ُتنسى أو تضيع: ثانياً

 ،والغطسات الثالثة، ليست طقوساً زائلـة  ،باإلميانجحد الشيطان قبل املعمودية، واالعتراف ف  
 .)٦٧ - ٦٦فقرة (وال هي ممارسات عابرة، بل هي بكل تأكيد ما يستقر يف النفس من حياة وسلوك 

م قـانون اإلميـان أثنـاء    لقد كانت الكنيسة تسلِّ". وتأيت بعد ذلك يف األمهية املمارسة الكنسية نفسها
قانون هو وهذا ال ،)١٣ - ١٢االستعداد فصل  –عظات القديس كريلس األورشليمي ( "التعميد فقط
م اإلميان يف املعمودية، اليت نـال  فكيف ميكن ملن تسلَّ. ذلك الصالة الربانيةإىل  ويضاف. أساس التعميد

  هبا التبين، أن خيطئ يف فهم الكتاب املقدس؟
ليس سوى اكتشاف ... يؤكد القديس باسيليوس أن دور التسليم وممارسة األسرار والصلوات   

 .فالفرق يف احلروف فقط –عند أثناسيوس  – "جمال"كلمة مثل  "صدق"كلمة و. قصد الكتاب املقدس
يرى أن ما جاء يف الكتاب املقدس خيفي خلفه قصداً، هذا القصـد ميكـن    ،وباسيليوس مثل أثناسيوس
وقصد الكتاب املقدس هو ما يتحقق يف حياة الكنيسة، فالتسليم الرسـويل  . التعرف عليه من الليتورجية

وإمنا هو التعبري وممارسة اإلميان الذي تشـهد لـه األسـفار     ،األسفار املقدسة إىل ليس إضافة جديدة
  .املقدسة
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  ثالثالقسم ال

  
  يف الشرق هوتلالَّ ا
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  الفصل األول
  

  فروع علم الالهوت يف الشرق

  

  متهيد
يتمثـل يف  واالخـتالف   ،الهوت الكنيسة الشرقية خيتلف كثرياً عن الهوت الكنائس الغربية  
ولذلك جيب أن نضع يف اعتبارنا حبث جوهر وطبيعة وموضـوعات   ،ميان وطريقة الكالم عنهاختبار اإل

  .الالهوت الشرقي املسيحي قبل أن نقارن بينه وبني الهوت الكنائس الغربية

  تقسيم الالهوت يف الشرق
وقد . والثيئولوجيا ،التدبري: موضوعني مهاإىل  اعتمد اآلباء مجيعاً على تقسيم الالهوت املسيحي  

وهـذه النظـرة   ساعد هذا التقسيم على إبقاء النظرة الكلية الشاملة لكل موضوعات اإلميان املسيحي، 
هو اإلله املتجسد يسوع املسيح الذي  ،د يف النفس من تذوق اختبار واحد يف جوهرهالكلية الشاملة ُتْولَ

عـدد يف أبعـاده، فاإلميـان    ولكن هذا االختبار الواحد مت. أدخلنا يف شركة مع اآلب بالروح القدس
واإلميـان  . وهي الثيئولوجيـا  ،رؤية اهللاإىل  يرفع اإلنسان - وهو موضوع التدبري - املسيحي باملسيح

" سر الكنيسة"ىل إدراك إتذوق اهللا يف األسرار الكنسية وإىل  الثيئولوجيا يقودناإىل  باملسيح الذي يؤدي
 – ١: ٥التراليني إىل  إغناطيوس األنطاكي الرسالة(لروحية ىل معرفة املالئكة والقوات اإاجلسد الواحد و

  .فهم التدبريإىل  الثيئولوجيا، وكل ما يف الثيئولوجيا يقودإىل  فكل ما يف التدبري يؤدي). ٤٠ص 

  وحدة التدبري والثيئولوجيا
 تؤكـد لنـا أن   ،إن الدراسة العميقة غري السطحية لكتابات اآلباء ال سيما أثناسيوس الرسويل  

التدبري موضوع ال ميكن فصله أو فهمه مستقالً عن الثيئولوجيا، وأن الفصل حيدث يف عقـول وحيـاة   
ميكن أن نفهـم   وال ،الثالوثإىل  بالعودة إننا ال نستطيع أن نفهم التجسد فهماً صحيحاً إالَّ. اهلراطقة

هذا مـا  . الفصل بينها ة إالَّوما مشكلة اهلراطقة األساسي ،يف ضوء اختبار اخلالص الثالوث ونتذوقه إالَّ
  .نراه بشكل واضح عند أريوس وعند نسطور وعند كل اهلراطقة اآلخرين
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والعكس أيضاً  ،ويتبع هذا أن كل خطأ يف فهم التدبري يعين بالضرورة خطأ يف فهم الثيئولوجيا  
  .صحيح

ر للتـدبري  واألرثوذكسية أو استقامة اإلميان تعين بشكل أساسي أن يكون لدى املؤمن اختبـا   
وأن يعرف الثالوث يف إطار معرفتـه   ،وأن يعرف اإلله املتجسد يف إطار معرفته بالثالوث ،والثيئولوجيا
 وليس تقسـيماً  ،فإن التقسيم يف الالهوت هو تقسيم للدراسة ومساعدة على الفهم ،ولذلك .باخلالص

ال وجـود هلـا يف   وهي دعامـة   ،هذه هي إحدى دعائم الالهوت الشرقي. موضوعات منفصلةإىل 
الوحـدة بـني التـدبري     أنل هنـا  ويكفي أن نسجِّ ،)١(دراسة أخرىالالهوت الغريب كما سنرى يف 

وهو الذي وحده جيعلنـا يف   ،"Mystical"السري أو الصويف  االختباريف مصدرها جتد والثيئولوجيا 
ـ  وأهنما ،واحٌد" نسيٌج"الشرق نرى أن التدبري والثيئولوجيا مها يف الواقع  حمـة للعقيـدة   دى واللُّالسُّ

أن يفقد املؤمن النظرة إىل  واالختبار السري جيعلنا نرى أن تقسيم الالهوت يؤدي يف النهاية. والطقوس
رها الفكر دون أن يدرك أثر تطورها على غريها مـن  وأن ينحصر العقل يف موضوعات يطوِّ ،الشاملة

  .املوضوعات األخرى يف العقيدة املسيحية
أننا سوف نرى يف النهايـة   سوف ندرس خصائص التدبري وخصائص الثيئولوجيا، إالَّ ومع أننا  

  .ن موضوعاً واحداً يف الالهوت املسيحيكيف تتحد هذه اخلصائص وتكوِّ

                                                 
 .coptology.comالتمييز بني العقيدة واهلرطقة والرأي، دراسة منشورة على موقع : أنظر )١(
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  املبحث األول
  

  خصائص التدبري

  
فهي خطـة هلـا    ،أي خطة اخلالص ،"Plan of Salvation"إىل  كلمة تدبري تترجم أحياناً  

 Order"إىل  "οικονομια"لون أن تترجم كلمة إيكونوميا ا جيعل بعض املترمجني يفضِّهدف، وهو م

of Salvation" خطة اهللا اليت اقتضت إىل  حيث يشري الرسول). ١٠: ١(، وهذا هو معناها يف أفسس
كانت أزمنة بال نـاموس، مث جـاء   . غايتها وهي جميء املسيحإىل  أن تتعاقب األزمنة، حىت تصل اخلطة

  .يف إطار إدراك التدبري ناموس، مث جاءت النعمة، كل هذه تفاصيل ال ميكن فهمها إالَّال
 شـائعٌ  ،ر، حيكم، ُيشرف، فاستعمال الفعل واملصدريعين يدبِّ" οικονομεω"إذا كان الفعل   
 فالتدبري واإلشراف على سري اخلطة، هو جانب من سيادة اهللا على اخلليقـة . يف اللغة اليونانية معروٌف

  ).٤٣: الوثنيني فإىل  الرسالة –أثناسيوس (
 –أورجيينوس (يف اإلطار الالهويت الشرقي، اعترب اآلباء أن العهد القدمي جزء أساسي من التدبري   

إدراك غاية خلقها بواسـطة  إىل  ب اإلنسانية، ويعيدهافقد أراد اهللا أن يهذِّ). ٩: ٤الرد على كلسوس 
  .ن جميء املسيح فجأة الذي اقتضى أن ال يعلَالناموس والطقوس، هذا هو التدبري

ر عن التجسد منذ زمن الشهيد يوسـتينوس  من أهم الكلمات اليت تعبِّ" تدبري"وصارت كلمة   
الرد علـى   ،أورجيينوس - ١و ٦: ١ضد اهلرطقات  ،إيريناوس – ١: ١٢٠احلوار مع اليهودي تريفو (

  ).٩: ٢كلسوس 
ـ ن يصبح االبن املتجسد مثلنا يف كل شيء، وقد قَكانت خطة اخلالص تقتضي التجسد، وأ   ل بِ

وحياة الرب ). ١١: ٢أثناسيوس ضد أريوس (االبن كل ظروف وطبيعة احلياة اإلنسانية طوعاً وبإرادته 
أن جلس عن ميني اآلب بعد قهر الفساد واملوت، كلها تأيت حتت كلمـة  إىل  يف بيت حلم َدِلمنذ أن ُو

  .زة كانت تسد نقص احتياجات اإلنسانيةوكل األحداث البار ،"تدبري"
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 -١ -  
  

  مالمح التدبري

  

  لناألج :أوالً
لكـي   ؛ميالد الرب من عذراء بالروح القدس وبدون زرع بشـر إىل  كانت اإلنسانية حتتاج  

ولدون بدون زرع بشر مـن املـاء   الذين يأتون إليه وُي اجلديد لكل البشر بذلك، امليالَد س الرُبيؤسِّ
ـ بِولذلك قَ ،الروح القدسإىل  اإلنسانية حتتاجوكانت . والروح ل اإلنسـانية  له الرب ألجلنا لكي يؤهِّ

 ،وكانت مشكلة املوت هي أخطر مشكلة، ولذلك ماتت اإلنسـانية يف املسـيح   ،لقبول الروح القدس
وهكـذا تظهـر    .وقامت ونالت الطبيعة البشرية حياة عدم املوت بالقيامة، واملرياث األبدي بالصعود

ولكنه مـن   ،ف على حقيقة شخصية املسيح الرب الذي ال حيتاج لشيءح التدبري بوضوح يف التعرُّمالم
ولعل سؤال يوحنا . أجل اإلنسان تطوَّع ألن مير بكل هذه األحداث لكي مينح اإلنسانية احلياة اجلديدة

أنا احملتاج أن أعتمد " :د الربفيوحنا ميانع يف أن يعمِّ ،املعمدان للرب يكشف لنا عن طبيعة عمل املسيح
مـىت  " (ل كل براآلن إذ هكذا يليق بنا أن نكمِّ أفعل: "فأجابه يسوع وقال" ، وأنت تأيت إيلَّ... منك 

  .يسوع مل يكن حمتاجاً، وإمنا اإلنسانية). ١٥-١٤: ٣

  اتهأخلى ذ :ثانياً
زيف الدم واملوت التدبري ليس متثيلية أو مسرحية يقوم هبا املسيح، وإمنا هو عمل حقيقي، فيه ن  

د كان يف صـورة اهللا وأخـذ   أن نتذكر أن الرب عندما جتسَّإىل  ولعلنا حنتاج دائماً. وعذاب الصليب
د تنازالً ضخماً، وكان هذا التنازل يعين أن كان التجسُّ. والفرق بني االثنني كبري وضخم ،صورة العبد

بل  ،امل معنا االبن معتمداً على جمده اإلهليوكان يعين أيضاً أن ال يتع. ختتفي كل أجماد الالهوت وقوته
جعله يقبل أن يعيش مثلنا يف األكل واللبس والنوم واألمل واحلزن، وكل هذه  االتضاعهذا . على تواضعه

تضاع الكلمة وتنازله مل جيعل هذه الضعفات ختتفـي، فلـم   ولكن ا. ضعفات خاصة باإلنسان وحدهال
أن إخالء االبن يعين بالدرجة األوىل أن يقبل االبن أن يعيش مثلنا تتالَش صفات احلياة اإلنسانية، ذلك 

  .لكي يفتدي كل ما لنا –ما عدا اخلطية  –يف كل شيء 
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وأن ال يعتمد على خصائص الالهوت  ،من موقع القوة االبنإخالء الذات يعين أن ال يتصرف   
 الذات الرب، لكننـا حيـب أالَّ   ولذلك رافق إخالء ،وقدراته، بل يعتمد على خصائص احلياة اإلنسانية

 -خصائص الالهوت، وإمنا  َدقَأو أنه فَ ،ف عن العملالرب ال يعين أن الهوته قد توقَّ اتضاعننسى أن 
والبكـاء   ،ويكفي أن نقارن بني جمد التجلي. كان يتصرف وفق الظروف اليت مير هبا -حبريته وإرادته 

كان املسيح على اجلبل يف حالة ). ٧: ٥، عربانيني ٤٢: ٢٢لوقا (والعرق واحلزن يف بستان جثسيماين 
مىت (وكان هو نفسه يف البستان يف حالة حزن شديد  ،هباء، جعل مالبسه تلمع ببهاء أكثر من الشمس

ننا من فهم هذه األحـداث  املبادئ اليت متكِّتلك  –بوضوح  -ولذلك علينا أن ندرك ). ٣٨، ٣٧: ٢٦
  .اليت تبدو متناقضة
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  ر التدبريدئ اليت تفسِّاملبا

  

  ، وابن اهللا وابن اإلنسانالهوت وناسوتإىل  املسيح واحد ال ينقسم :أوالً
بالطبيعـة   حـد اتَّوعندما  ،إلوهيتهأنه مل يفقد  صورة العبد، إالَّ اختذعلى الرغم من أن الرب   

ذلك أن كل من يتصـور  . وأخرى وفق الطبيعة اإلهلية ،وفق الطبيعة اإلنسانية ف مرةًاإلنسانية مل يتصرَّ
وأن مركز شخصـية املسـيح هـو     ،واحٍد يف شخصٍ حدتااتَّمثل هذه الصورة ال يدرك أن الطبيعتني 
وإمنا هـو اهللا الكلمـة   . وال هو شخصني يف شخص واحد ،الهوت اهللا الكلمة، فليس املسيح يف اثنني

  .بكل مكونات الناسوت احتدالذي 
وقد . انب الكلمة أن ال يعتمد على قوته أو أجماد الهوتهع من جويف هذا اإلحتاد حدث تطوُّ  

" دين أنت أيها اآلب عند ذاتك باجملد الذي كان يل عندك قبل كون العاملجمِّ: "ر الرب عن ذلك بقولهعبَّ
 –اللغة البشرية  مح لناوعلى قدر ما تس –ى عن جمده دون أن يفقده، ولعلنا ، فقد ختلَّ)٥: ١٧يوحنا (

ر القـديس  ويعبِّ .مؤقت" كمونٌ"حدث قد  –رغم عدم دقة الكلمة والوصف  -إنه ول نستطيع أن نق
كلمة اهللا مسح لبشريته أن تنمو حسب خواصها وحسب ": كريلس عمود الدين عن هذه احلقيقة بقوله

جتسد ( "أي شيءإىل  املطلق االحتياجحىت ال يكون مرعباً للناس إذا بدر منه عدم ... قوانينها وعاداهتا 
  ).٢٨: ١٣االبن الوحيد 

 –فعـالً   -ولذلك كان عليه أن يقبـل أن يكـون    ،كان االبن الكلمة يريد خالص اإلنسان
فكيف يتم هذا ما مل يتنازل باختياره عن كل  ،ولكنه هو ليس إنساناً وال خملوقاً من املخلوقات ،إنساناً

ومـع   ،نه من شراء أفضل أنواع الطعاملكن تنازل الكلمة هو أشبه مبن ميلك ماالً ميكِّ. ما مينع التجسد
ليؤكد ) ٩: ٨كورنثوس  ٢(وقد استخدم الرسول بولس تشبيهاً مماثالً . ل الصومويفضِّ ،ذلك ال يشتري

غري أننا ال نستطيع أن نتحدث عن . فقرناإىل  أن خالص البشرية كان مستحيالً بدون تنازل اهللا الكلمة
. طبيعتني أو مشيئتني أو ابـنني إىل  املنقسم بعد اإلحتاد بالناسوتهذا التنازل ما مل نتمسك بالواحد غري 

أننا جيب  ط بالتفصيل يف الكالم عن اهلرطقة النسطورية، إالَّاوعلى الرغم من أننا سوف ندرس هذه النق
وهي أن تواضع االبن ال يتحقق ما مل يظل الكلمـة   ،أن نتمسك يف الوقت احلاضر حبقيقة ثابتة مؤكدة
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، وعندما اُهللا لَّس، ظَاهللا الكلمة الذي تأنَّ": يقول القديس كريلس عمود الدين. رهو بدون تغيُّاالبن هو 
تضـاع ال  فاال) ... ٢٩: ١٤جتسد االبن الوحيـد  ( "صار مثلنا من أجل التدبري مل يفقد جمده وعظمته

ميارس ذلك العمـل  ويظل هو يف نفس الوقت  ،تضاعاً حقيقياً ما مل يظل العظيم حمتفظاً بعظمتهايكون 
إنسان، ذلك أن هـذا التحـول جيعـل    إىل  ل اهللا الكلمةالذي ال يتناسب مع مكانته، لذلك مل يتحوَّ

  .منتهياً االتضاع
ميكننا أن نفهم التناقض الظاهر يف موقفه على جبل التجلـي   ،ال انقسام فيه واحٌد وألن املسيَح  

ألن الذي يعلن عن جمـده هبـذا    ؛أن املسيح واحٌدويف البستان وهو يصلي، فكال احلدثني يشرحان لنا 
شخص آخر، إىل  لي يف البستان، فلم يكن شخصاً آخر وال حتوَّالشكل الفائق هو هو نفسه الذي يصلِّ

احتمل كل  ،آالمه الطوعيةإىل  بل أعلن عن جمده املستتر عندما أراد أن يكشف عن قوته، وعندما جاء
فاالحتمال ال قيمة له باملرة إذا . وجمد قوته اتضاعهد لنا قيمة ووحدة شخص املسيح تؤك. ما حدث له

واقتبال املسيح اللعنة واملوت وخطايا البشر ال قيمة لـه  . صدر عن شخص ال ميلك القدرة على املقاومة
  ).١٤: ٩، ٢٦: ٧عربانيني (ما مل يكن املسيح هو القدوس الذي بال عيب 

بل الكل يصدر عن  ،عن إنسان واألفعال اإلهلية عن إلهفإن األفعال اإلنسانية ال تصدر  ،لذلك  
ولذلك  ،شخص واحد شاء أن جيوز معنا حمنة األمل واخلطية وأن يشترك يف اللحم والدم مثل باقي إخوته

وحرية إرادته الواحدة جعلته مير يف كل الظروف وفق  ،حــراً أن ميوت لَبِوقَ ،حــراً أن يتأمل لَبِقَ
  .)١(خطة التدبري

  الثاين أو رأس اإلنسانية اجلديد آدم ،املسيح :نياًثا
. إن اخلالص الذي صنعه الرب كان بسبب فشل اإلنسان األول أو آدم رأس اإلنسانية القـدمي   

ص (ورومية ) ١٥ص (وقد ناقش الرسول بولس العالقة بني آدم األول وآدم الثاين يف كورنثوس األوىل 
وكان املوت الذي أصاب اجلميع هو  ،وبه فقدت شركتها مع اهللافاإلنسانية احندرت من آدم األول ). ٥

صـارت   ،أخطر عالمة من عالمات فقدان الشركة مع اهللا، ولذلك عندما أعاد آدم الثاين هذه الشركة
إذا درسنا جيداً  لكننا ال ندرك خطورة فقدان الشركة مع اهللا إالَّ .احلياة من أهم عالمات عودة الشركة

منا جيداً ما فقدته اإلنسانية يف آدم وما نالته من إصالحه، ولذلك كلما درسنا التدبري، تعلَّما قام املسيح ب
  .جديد يف يسوع املسيح

                                                 
. للقديس كريلس عمود الدين، تعريب د" االبن الوحيد شرح جتسد"ميكن ملن يريد التوسع يف دراسة هذه النقطة أن يدرس كتاب  )١(

  .جورج حبيب بباوي
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ـ إصالحاً ِل -يف حد ذاهتا  -أو  ،أن معظم مراحل حياة الرب كانت متهيداً إالَّ   ـ َم ره آدم ا دمَّ
  :دم اجلديدآاألول، واألول، وميكننا بعرض سريع أن نلمس العالقة بني آدم 

ألن الروح  ؛وآدم الثاين بال أبٍ ،من تراب األرض آدم األول بال أبٍ": يقول القديس إيريناوس  
يعين وطبعاً ميالد الرب من عذراء ليس ). ١، ٣١: ٣ضد اهلرطقات ( "نه يف أحشاء العذراءالقدس كوَّ

بشرية سوف جتد يف املسيح الذي وإمنا هو تأكيد على أن ال ،جمرد خلق تشابه بني آدم األول وآدم الثاين
ـ . الشخص الذي يضع البداية اجلديدة للجنس اجلديد ،بال أب من جهة ميالده الزمين  ،د هـذا ويؤكِّ

لو كان للرب طبيعة خمتلفة غري طبيعتنا حنن الذين متنا ": حقيقة إنسانية املسيح، يقول القديس باسيليوس
وذاك الـذي   ،ر مل ُيصلحوذاك الذي كُِس... املسيح  ألصبح من املستحيل علينا أن نتجدد يف ،يف آدم
وتأكيد إنسانية املسيح يعين بكـل  ). ٢٦: رسالة( "الشركة مع اهللاإىل  دب عن اهللا حبيلة احلية مل يُعتغرَّ

اهللا، فاإلنسـانية هـي   إىل  ال ميكن إعادة اجلنس البشري ،اوضوح أنه بدون هذه اإلنسانية اليت هي مّن
: ويقول القديس أثناسيوس بكـل دقـة ووضـوح    .لوحيد بيننا وبني ابن اهللا املتجسدالعنصر املشترك ا

يف املسيح  له طريقاً جديداً جبسد ابنه، وهذا يعين أنه إن كان أحٌد َحَتفَ ،عندما أراد اهللا أن حييي اإلنسان"
فـإن بدايـة    ،وألن حتقيق اخلليقة اجلديدة جيب أن يتم ،فهو خليقة جديدة، األشياء القدمية قد مضت

ومثله صرنا حنـن ال سـيما بعـد     ،وألن اإلنسان األول خلق من تراب ،اخلليقة اجلديدة تبدأ باإلنسان
 ،وبسبب ذلك ضاعت اخلليقـة األوىل  ،ألن يف اخلليقة األوىل صارت اإلنسانية غري أمينة هللا ؛العصيان

املقالـة  ( "...فظ التجديد عندما يتم وأن حي ،د اخلليقة األوىلن جيدِّأن يأيت َمإىل  ولذلك كانت احلاجة
الذي جاء ال ) ١٧: ٥كورنثوس  ٢(فآدم الثاين هو بداية اخلليقة اجلديدة ). ٦٥: ٢الثانية ضد أريوس 

يقـول القـديس   . بل ليحفظ لنا التجديد بشكل دائم ال يصاب بأي انتكاسة ،لكي جيدد القدمي فقط
ولذلك كان من الضـروري   ،بل سقط ،الروح القدسمل حيتفظ أبونا آدم بعطية ": كريلس عمود الدين

إذا كان اإلنسان األول قد نقـل  : "ويقول أيضاً". أن جييء اهللا الكلمة لكي حيفظ لنا اخلري بشكل دائم
إلينا الفساد واملوت، فاإلنسان الثاين ينقل إلينا من خالل ذاته كل الصالح واخلري الذي يفيـد اجلـنس   

  ).١٤١: ١جملد  – ١٤: ١تفسري يوحنا ( "البشري كله
ألهنا  ؛ل كل النصوص اهلامة عند اآلباءواجملال ال يسمح لنا بأن نسجِّ ،هذا املبدأ هام وأساسي  

  :ولكن يكفي أن نضع نقطتني أساسيتني أمام كل من يريد أن يدرس حياة الرب ،تفوق احلصر
تاج للصالة أو الصوم أو مل يكن الرب حمتاجاً باملرة ألي شيء، فهو اهللا الكلمة الذي ال حي -١

  .كل هذه األمور حدثت ليس عن احتياج ،املعمودية أو املوت أو القيامة
وهـو   ،إنسانيته هي العنصر الوحيد الذي نشترك فيه -بدقة أكثر  -أو  ،إن جسد املسيح -٢

  .ساقطةالوحيد الذي من خالله ينقل إلينا اهللا الكلمة كل اخلريات والصالح الذي حتتاجه اإلنسانية ال
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ق على آدم األول يف أنه اإلله املتجسد، والالهوت هو الذي ولكنه يتفوَّ ،فاملسيح هو آدم الثاين  
م لنا القديس كريلس عمود الـدين  ويقدِّ. حيفظ لنا التجديد أو اخلريات اليت نالتها اإلنسانية من جديد

مثار العجينة اجلديدة اليت ُخلقت من كان هو احلياة وباكورة : "، فيقولالعجينةتشبيه تشبيهاً هاماً وهو 
بينما كان آدم هو باكورة العجينة القدمية، ألنه عندما أعطى الوصـية مـن اهللا   . جديد للحياة اجلديدة

ا املسيح فهـو  أمَّ. وبسقوطه أُدين اجلنس البشري فيه للموت واللعنة ،وأمهلها سقط يف التعدي واللعنة
 م املوت فصـار حتمل اللعنة باملوت على الصليب وقام بعد ما حطَّباكورة مثار العجينة اجلديدة الذي ا

وهنا نفهم بدقة أن كل ما حدث ). ٦١٦: ٦٩تفسري سفر العدد ( ..."باكورة اجلنس البشري اجلديد 
كما مت فساد  ،للمسيح كان بداية جتديد العنصر املشترك أي اإلنسانية، لقد مت هذا التجديد فيه هو متاماً

بل الصوم  ،ولكن الرب أخذ ناسوتاً مثل ناسوت آدم وجعله مير بتجربة املوت. آدم األول اإلنسانية يف
وعندما يكتسـب   .لكي يكتسب الناسوت قوة جديدة جتعله يقهر كل ضعفات آدم ؛وجتارب الشيطان

ولذلك علينا أن نتذكر دائمـاً أن   ،الناسوت كل هذه، يهب الرب هذه املكاسب لإلنسانية يف األسرار
ولكن اإلنسانية كانـت حتتـاج للـروح     ،مع الروح القدس منذ األزل هو واحٌد ،ب عندما اعتمدالر

نا صُّوذلك مل يسمح حبلول الروح القدس ألنه حيتاج للروح القدس، بل ألن الناسوت الذي خيُ ،القدس
  .)١(حنن هو الذي حيتاج للروح القدس

  القاعدة الذهبية
أن نقرأ الكتاب املقدس بدقة وعناية لكي نفهـم مـا هـو     منا القديس أثناسيوس الرسويليعلِّ  

يوجد يف اإلجنيل حمتويان عن املخلص، أنه ": املوضوع الذي يتحدث عنه الكتاب، ويقول بكل وضوح
وألجلنا أخذ جسداً مـن   ،ولكنه بعد ذلك ،ألنه اللوغوس وشعاع حكمة اآلب ؛كان دائماً اهللا واالبن

وهذا ما جنده واضحاً يف كل األسفار املـوحى   ،وصار إنساناً ،"Θεοτοκος"العذراء مرمي والدة اإلله 
  ).٢٩: ٣ضد أريوس ( "هبا

م لنـا  ويقـدِّ . دبالكالم، أم االبن املتجسِّ عُىنما إذا كان االبن األزيل هو املَ إذن علينا أن نفهم  
) ٥٢: ٢لوقـا  " (كمةكان ينمو يف القامة واحل"نه إأثناسيوس نفسه مثاالً على هذا، لقد قيل عن الرب 

نه احلكمة وبالتايل ال ينمو ألن احلكمة ال تنمو حنو إلقد قلنا ": فكيف نفهم هذا النص؟ يقول أثناسيوس
ن الكلمة ا اجلسد، ولذلك مل يقل اإلجنيل إبل احلكمة اإلنسانية هي اليت تنمو قليالً قليالً كلما من ،نفسها

ضـد  ( ."..د أن الذي كان ينمو هو اجلسد ما يؤكِّوهو  ،بل يسوع ،هو الذي كان ينمو يف احلكمة

                                                 
  .coptology.com، دراسة لألبوين أثناسيوس الرسويل وكريلس عمود الدين، منشورة على موقع "ملاذا اعتمد يسوع"راجع لنا  )١(
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إذا  ،ق هذه القاعدة بكل صواب على كل ما نعرفه عن الـرب ميكننا أن نطبِّهكذا ، و)٥٣: ٣أريوس 
  .وأنه إمنا يتصرف يف اجلسد ألجلنا ،أبقينا يف ذاكرتنا أنه اللوغوس
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  ثايناملبحث ال
  

  املبادئ اليت تفسر الثيئولوجيا

  
إليكونوميا أسهل بكثري من الثيئولوجيا، ذلك أن التدبري يعتمد على حياة الـرب يف  التدبري أو ا  

ذلـك   ،ويستلزم دقة أكثر ،فهو صعب جداً ،ا الكالم عن طبيعة اهللاجلسد وهي ما ميكن أن ندركه، أمَّ
  .مواجهة غري احملدود وما هو فوق إدراك اإلنسانإىل  أننا ننتقل
من خالل كتابات الالهويت املعروف باسـم   اجتاهاني نشأ لدينا يف التقليد الشرقي األرثوذكس  

نه مـن  إوقيل  ،)م ٣ق( السكندرينه ديونيسيوس إوهو شخص جمهول قيل  ،ديونيسيوس األريوباغي
ـ    نه تلميذ الرسول بولس، ولكننا ال نعرف إالَّإوقيل  ،القرن اخلامس ف القليل عن كاتـب هـذا املؤلَّ

ـ  الصغري يف ،الضخم يف معانيه  ،"Mystical Theology"ري  احلجم واملعروف باسم الالهـوت السِّ
هـذان   .ر عن روح الكنيسة األرثوذكسية وعن منهجها الالهويت اخلاص هبـا وهو كتاب هام جداً يعبِّ

ـ   باالجتاهر عنهما ديونيسيوس مها ما يعبِّ االجتاهان د ويعلـن  اإلجيايب أو الالهوت اإلجيايب الـذي يؤكِّ
"Cataphatic"،  والثاين سليب ينكر"Apophatic"،   يؤكد أن ما يعرفه اإلنسان هو قليل وبال قيمـة

ألن اهللا فوق اإلدراك، ولذلك لكي نقترب من اهللا علينا أن ننكـر مـا يف    ؛أن ُيراَجعإىل  وحيتاج دائماً
لقد . )١(ر اهللا بشكل واضحر عن اهللا ومن تشبيهات وخياالت وحمتويات تسد علينا تصوُّفكرنا من صَو

عن طريق الكلمة اليت أعطاها لألنبياء، ولكنـه   -بشكل مستتر  -أعلن اهللا عن نفسه يف العهد القدمي 
وإمنا مبجيء الكلمة  ،ليس عن طريق الوحي ،يف العهد اجلديد -بشكل واضح وفائق  -أعلن عن نفسه 

  ).١٤ – ١: ١يوحنا  – ١: ١عربانيني (ده الفائق وجتسُّ
ويف جمال  ،"Cataphatic"ب أن يوضع دائماً يف جمال اجلانب اإلجيايب ولكن هذا اإلعالن جي  

ودون . لكي يتطهر عقل اإلنسان ويصفو من اجلهل الذي تراكم داخله" Apophatic"اجلانب السليب 
فهو موضوع سوف يعاجل بكل تفاصيله حينمـا   –اإلجيايب  واالجتاهالسليب  االجتاهأن ندخل يف تفاصيل 

                                                 
  :جيب مراجعة الكتاب اهلام )١(

"The Mystical Theology of the Eastern Church", V. Lossky. 
  .٢٠٠٠لبنان  –وننوه إىل أنه قد متت ترمجة هذا الكتاب إىل اللغة العربية، وصدر ضمن منشورات النور ببريوت 
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ن الثيئولوجيا ختضع بشـكل عـام   إميكننا أن نقول  –م عن الذات اإلهلية وطبيعة اهللا جييء دور الكال
  :لالهوت السليب والالهوت اإلجيايب لألسباب اآلتية

وهذا  ،ريفوق إدراك اإلنسان ويعلو على كل حماوالت التصوُّ" سر"طبيعة اهللا نفسه، فهو : أوالً
بالسلب حيث ينكر اإلنسان  وال يتم التصحيح إالَّ ،دائمالتصحيح الإىل  االحتياججيعل اإلنسان يف أشد 

 -دائمبشكل  –اً أساسييُعد الصور واخلياالت اليت تترسب يف عقله عن اهللا، ولذلك فالالهوت السليب 
عن طريـق الالهـوت    وال يقوم أي فهم صحيح عن اهللا إالَّ ،لتعديل مسار فهم اإلنسان للذات اإلهلية

  .السليب
من رتبة " طَقََس" كائٌنهو بل  ،وليس هذا فقط" حمدود"اإلنسان نفسه، فهو كائن طبيعة : ثانياً

 ،وبعد أن ظهرت الوثنية كخربة إنسـانية  .واالبتعاد عنه االنفصالإىل  معرفة اهللا واحلياة معه يف شركة
القواعد األساسية يف عالقة اإلنسان باهللا قائمة علـى الالهـوت    ىأصبح من الضروري أن تكون أحد

أو هي حماولـة   ،اهللا ووضعه حتت سيطرة احلواس والعقل" حصر"السليب، ذلك أن الوثنية هي حماوالت 
اإلنسان خللق إله على صورته ومثاله، وهذه اآلهلة املخلوقة على صورة اإلنسان نراها بوضوح يف الشعر 

ولكن  .ة من صنع اإلنساناليوناين مثل اإللياذة، وهي صورة عن آهلة متارس كل أنواع الرذائل، ألهنا آهل
الوثنية املستترة معروفة أيضاً يف جماالت الصالة والصوم وحماوالت التقرب من اهللا، فما أكثـر الـذين   

وهم يف ذلك إمنا يتصورون اهللا مثـل   ،قون اهللا خوفاً منهون ويصومون ُبْغية رضاء اهللا عليهم أو يتَّيصلُّ
ب قلبه، وليست هذه سوى وثنية مـن  يرضي خاطره ويطيِّ ىل ماإاملديح وإىل  حيتاج" رئيس"أو " سيد"

  .رهاالالهوت السليب لكي يطهِّإىل  نوع مستتر حتتاج
وحماولة خلق اإلنسان آهلة أو إهلاً واحداً هي ضد هدف اخللق، ذلك أن اهللا هو الـذي خلـق     

يـة وينقلـب   وعندما تنعكس اآل ،اإلنسان على صورته وليس اإلنسان هو الذي خلق اهللا على صورته
  .الوضع يصبح الالهوت السليب حتمياً

ولكن على قدر أمهية الالهوت السليب، فإن الالهوت اإلجيايب يـربط بـني النقطـتني    : ثالثاً
 .يعلن عن نفسه لإلنسان ،وجوده وحياته" سر"فاإلنسان على قدر حمدوديته واهللا على قدر  ،السابقتني

لى إعالنات اهللا، هذه اإلعالنات هي قوام الالهوت اإلجيايب يف ولكنه يعتمد ع ،اهللاإىل  فاإلنسان حيتاج
فكل مـا   ،ولذلك .ن اإلنسان من احلديث عن اهللاعالقة اإلنسان باهللا، ولوال الالهوت اإلجيايب ملا متكَّ

يعرفه اإلنسان عن اهللا جيب أن خيضع بدوره ملا أعلنه اهللا نفسه، ألن اإلعالنات هي مبادرة اهللا الدائمـة  
  .)١(..."أرسلت األنبياء من أجلي أنا املريض  الذي أنت"اإلنسان إىل  اولته املتكررة للوصولوحم

                                                 
 .القداس الغريغوري )١(
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الذي كشـف   –وهو التجسد  ،مث يف إطار اإلعالن املطلق واألخري ،ويف إطار إعالنات األنبياء
وج وأصبح ر الالهوت اإلجيايب وبلغ حد النضتطوَّ –الكثري من أسرار اهللا واليت كانت مستحيلة من قبل 

وفوق كـل   ،تضاع وإرادته يف العطاءيف طاقة اإلنسان أن يؤكد الكثري من األمور عن اهللا مثل احملبة واال
وأنه كائن باآلب واالبن والروح القـدس، واحـد يف ثـالوث     ،هذا عرف اإلنسان عن اهللا أنه ثالوث

  .وثالوث يف واحد

  لالهوت السليب بالالهوت اإلجيايبعلى عالقة ا مثالٌ
بل مها متالزمان  ،مما سبق ميكننا أن ندرك أن الالهوت السليب ال ينفصل عن الالهوت اإلجيايب  

دت كتابات اآلباء مجيعاً هذه احلقيقة األساسية، ولكي ندرك هـذا علينـا أن   وقد أكَّ .بشكل واضح
  :عقيدة الثالوث -كمثال  -ندرس 

اآلب  :إلهلي قائم على ثالثة أقـانيم ولكن ذلك اجلوهر ا ،حنن نعرف أن اجلوهر اإلهلي واحد  
ولكن إذا دخلنا يف عالقة األقانيم مثل والدة االبـن  . الالهوت اإلجيايبهو واالبن والروح القدس، هذا 

ذلك أننا ال نـدري  . فإننا ال ميكن أن نتقدم إجيابياً يف فهم هذه العالقة ،من اآلب وانبثاق الروح القدس
وال هـي والدة   ،هنا ليست والدة جسـدية إكل ما ميكن أن نقوله هو و ،شيئاً عن طبيعة والدة االبن

ـ ِل" Apophatic"إخل، وكما نرى أن هذه كلها سلب .. تستدعي الزواج أو التقسيم أو االنفصال  ا َم
ولذلك ال ميكن أن يستغىن اإلنسان عن  ،استقر يف عقل اإلنسان عن الوالدة يف شكلها املادي املعروف

ميكننـا أن  .  لكي يتطهر عقله وإدراكه فقط، بل لكي يتهيأ قلبه لقبول إعـالن اهللا الالهوت السليب، ال
  .ن الالهوت السليب هو النور الذي يضيء الطريق أمام الالهوت اإلجيايبإنقول بكل وضوح 
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  الفصل الثاين
  

  عالقة التدبري بالثيئولوجيا

  
 ،وأهنا تلتزم بقاعدة هامـة  ،تجسدلقد رأينا سابقاً أن اإليكونوميا تدرس بشكل خاص االبن امل  

بينما تتخصص الثيئولوجيا بشكل أوضح لدراسة . وهي خالص اإلنسان وحترير اإلنسان من سلطة الشر
وهو وضع خمتلف عن اإليكونوميا، ولذلك علينا اآلن أن ندرس بشكل واضح العالقة بـني   ،طبيعة اهللا

حيـث يظهـر بكـل وضـوح أن      ،ولوجيا نفسهاالتدبري والثيئولوجيا من خالل دراستنا لطبيعة الثيئ
قد عرفنا املسيح حسب اجلسد "ا ّنألننا وإن كُ ؛األبدإىل  وهي رؤية اهللا هي ما سيدوم معنا ،الثيئولوجيا

، فالتدبري بكل )١٦: ٥كورنثوس  ٢)" (أي نعرفه كإله(أننا ال نعرفه بعد حسب اجلسد  ، إالَّ)كإنسان(
 ،ا الثيئولوجيا وهي معرفـة اهللا أمَّ ،)٩: ١٣كورنثوس  ١" (املعرفة بعض"ما فيه هو ما يسميه الرسول 

  .فهي كمال وغاية خلق اإلنسان
ميكننا أن ندرك الفرق بني التدبري والثيئولوجيا بدارسة حملة بسيطة عن اجلدل األريوسـي عـن     

يـا بشـكل   أي أهنا ختص الثيئولوج ،كانت األريوسية هرطقة متس الثالوث نفسه. عالقة االبن باآلب
ومن دراستنا للقديس أثناسيوس ندرك أن الصراع ضـد  . مث تؤثر يف التدبري أي خالص اإلنسان ،خاص

أي تأكيد أن االبن من ذات جوهر اآلب، أو واحد مع  ،األريوسية كان يتم أوالً على أرضية الثيئولوجيا
ـ أل ؛الشركة مع اهللاإىل  وهو تأكيد خالص اإلنسان وعودته ،اآلب يف اجلوهر ص ن الذي جاء لكي خيلِّ

اإلنسان هو اإلله املتجسد الذي من ذات جوهر اآلب وليس خملوقاً، وبالتايل تكتسب املعمودية قوهتـا  
لنا وجيعلنا أبناء اآلب بواسطة ألهنا تتم باشتراك أقانيم الثالوث فيها، فاآلب يهبنا التبين يف ابنه الذي حيوِّ

لك إذا مت وضوح الثيئولوجيـا، مت وضـوح التـدبري، وإذا    ولذ ،)١٣ - ١٢: ١يوحنا (الروح القدس 
  .صح التدبري ألهنما موضوع واحد ،صحت الثيئولوجيا

وهي صعوبة حقيقية تعين يف النهايـة أن نفهـم    ،ولذلك علينا أن ندرك أن صعوبة الثيئولوجيا  
من صحة الكالم عـن  د التأكُّ -دائماً  -وكان منهج آباء اإلسكندرية  .التدبري بشكل ال حيتمل اخلطأ

يعين بشـكل   ،وكان أدىن خطأ يف الكالم عن اهللا ،د من صحة الكالم عن التدبري بعد ذلكمث التأكُّ ،اهللا
  .التدبريإىل  مباشر أن يتأثر الكالم عن التدبري وميتد اخلطأ من الثيئولوجيا
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ك العالقـة بـني   وكمثال ملا نقول، ميكننا إذا درسنا بدقة املقالة الثالثة ضد أريـوس أن نـدر    
: ٣(بإرادة اآلب وأنه مثـرة لتعـب اآلب    كانت األريوسية تدَّعي أن االبن مولوٌد. الثيئولوجيا والتدبري

ذ ما صمم عليه، هنا مل أن اآلب فَكَّر مث أراد وبعد ذلك نفَّ نَّ، وهنا يؤكد أثناسيوس أن أريوس ظَ)٥٩
عن الفترة اليت تفصل بني الفكرة واإلرادة والتنفيذ  فكل ما يقال ،د املوضوع معرفة سليمة بطبيعة اهللايُع

هو موضوع ينطبق على اإلنسان وليس على اهللا، فاالبن ليس عمالً من أعمال اهللا، أي كائن بإرادة اهللا، 
بل هو يف ذات اجلوهر اإلهلي منذ األزل، فاالبن من ذات جوهر اآلب، فهو ليس مولوداً بـإرادة اآلب  

هو إرادة اآلب وليس غريباً عن إرادة اهللا ) ٦٢ – ٦٠: ٣ضد أريوس (منذ األزل ألنه اللوغوس الكائن 
إن ما يريده أثناسيوس هو أن نعرف اهللا كما هو، وقبل أن يتصل بنا، بل قبل حىت . أو مثرة هلذه اإلرادة

 ت هـذه الرؤيـا  أن خيلق العامل وكل ما فيه، جيب أن نراه هو أوالً كمصدر لكل األشياء، فإذا صـحَّ 
ولعل أفضل نص يلخص كل مقاالت أثناسيوس هو ما يقوله  ،استطعنا أن نرى معىن اخللق وتدبري الفداء

إذا تقدمنا بشكل  ال ميكن أن نتقدم يف فهم الالهوت إالَّ": األب القس األرثوذكسي جورج فلورفسكي
  .)١("واضح يف فهم موضوع التدبري

 .أمكننا أن نتحدث عن التدبري بشـكل واضـح   ،إذا أدركنا الفرق بني اهللا واإلنسان ،ولذلك  
ويالحظ أن هذه القاعدة األساسية جتعلنا ندرك أن معرفتنا باهللا هي أساس كل شيء أو هي الالهـوت  

  .احلقيقي أو الثيئولوجيا اليت جيب أن جياهد اإلنسان لكي يتعلمها

  املوضوعات األساسية يف التدبري
ثيئولوجيا وإيكونوميا، الهوت وتدبري، إىل  لالهوت الشرقيإذا تبعنا اآلباء، أدركنا أن تقسيم ا  
  .بدوهنا ال ميكن أن نقتين التمييز الالهويت ،يف فهمنا الالهويت ارتكازهو نقطة 
ق إعالنـات اهللا يف  ومن اآلباء ندرك أن بداية الالهوت، أي الثيئولوجيا، تبدأ عنـدما نتـذوَّ    

ي إدراكـه  أن يبدأ اإلنسان بالثيئولوجيـا، لكـي يقـوِّ   ومع ذلك ميكن . التجسد، أي يف اإليكونوميا
املطلوب هـو   ،عموماً .هباء الثيئولوجياإىل  لإليكونوميا، وقد يبدأ الكل باإليكونوميا لكي يرتفع البعض

  .املعرفة الصحيحة النابعة من إميان صحيح
ي الكالم عن د الكلمة للقديس أثناسيوس، الكالم عن التدبري يقتضحسبما نرى يف كتاب جتسُّ  

ل لنـا  ب اهللا التدبري، وقد سـجَّ د االبن، وملاذا رتَّخلق اإلنسان، وعن السقوط، لكي ندرك ملاذا جتسَّ
  :موضوعات التدبري على هذا النحو) ٥: ٤١(زي يف املقالة الالهوتية ـزينـالقديس غريغوريوس الن

                                                 
(1) St. Athanasius concept of creation, in studia patristica, vol. 6, 1962, P.P. 36-57, see P. 52. 
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التجلي  –املعمودية يف األردن  د وما يرتبط به أيالتجسُّ –ميالد املسيح يف الزمان من العذراء   
  .قيامة األبرار واألشرار –ظهور املسيح الثاين للدينونة  –الصعود  –القيامة  –الصليب  –

وكتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس يظهـر أن موضـوعات   الترتيب، وباملقارنة بني هذا   
  :التدبري تقوم على

  .صما خيص االبن، اخلالق، واملخلِّ -١
  .اإلنسان، قبل وبعد السقوط، أي اخللق على صورة اهللا مث السقوط ما خيص -٢

  األسرار هي أحد دعائم التدبري
 ،ال ميكن يف ضوء ما قررناه أن نعزل األسرار الكنسية عن التدبري، وإذا درسنا اآلبـاء جيـداً    

  .التدبريسنجد أن األسرار هي إحد دعائم  ،وبالذات القديس أثناسيوس والقديس كريلس عمود الدين
الذي حاول أن يهرب من احلجج األرثوذكسية  ،يقول القديس أثناسيوس يف رده على أريوس  

مه اللوغوس لنا أكثر من االبن يف خالصنا؟ وما الذي يقدِّ": بإدعائه أن اللوغوس شخص آخر غري االبن
الـذي يـؤمن   : "يقولر الوصية اليت تأمرنا بأن نؤمن باالبن ألن يوحنا أيهما اشترك أكثر؟ وكيف تفسِّ

، واملعمودية املقدسة الـيت  )١٦: ٣يوحنا " (باالبن له حياة أبدية والذي ال يؤمن باالبن فليس له حياة
 ادعـى فـإذا  . وإمنا باسم اآلب واالبن والروح القدس ،ُتعطى ال باسم الكلمة ،فيها خنتزن اإلميان كله

اللوغوس هو ليس االبن تصبح املعمودية غـري  وأن  ،األريوسيون أن الكلمة اللوغوس هو آخر غري االبن
  ).٢١: ٤ضد أريوس ( "متصلة باللوغوس

ولذلك ال جيب أن نضعها حتت  ،وكأن املعمودية متصلة بالثالوث باآلب واالبن والروح القدس
بل هـي   ،أو امليالد الثاين اإلنسانيةلكن املؤكد أن املعمودية مرتبطة بتجديد الطبيعة  .فرع اإليكونوميا

ولذلك هي مرتبطة متاماً باإليكونوميا كما هي مرتبطة بالثيئولوجيـا أي   ،زء أساسي من عمل املسيحج
فرعني ال يعين باملرة أن الفرعني مثل إىل  د لنا بكل وضوح أن التقسيمولعل هذا يؤكِّ. موضوع الثالوث

  .عن اآلخر ن متاماً كلٌافرعي شجرة متباعد
ولـيس فصـل    ،طريقة ومبادئ تفسري وشرح العقيدةلصر حجمرد  ،إن التقسيم هو يف الواقع

ذلـك ألن  إىل  ولقد اضطر اآلبـاء . املوضوعات متاماً حبيث تنعدم الصلة بني الثيئولوجيا واإليكونوميا
احلديث عن االبن املتجسد اقتضى احلديث عن األمل واملوت واجلوع والنوم والسهر والصوم والصـالة،  

وهو التـدبري أو   ،وإمنا تنسب له يف وضع واحد فقط ،سب لالهوت باملرةتن وهي كلها أفعال جيب أالَّ
ولذلك فطريقة ومبادئ شرح كل هذه األمور ليست هي ذات املبـادئ وال   ،اإليكونوميا أو التجسد

موضوع األسرار بالذات نرى أن املعمودية تقتضي إىل  وإذا عدنا. ذات الطريقة اليت نشرح هبا الثالوث
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وميكننا أن نلمح بوضوح يف عظـات القـديس    ،الثالوث والتجسد والصليب والقيامة ا احلديث عنمّن

دون أن الدروس األخرية قبل املعمودية كانت تشرح قـانون اإلميـان   رشليمي للذين سُيعمَّكريلس األو
ن اإلميان كلـه قـد   إكله، وفعل هذا هو أحد األسباب األساسية اليت جعلت القديس أثناسيوس يقول 

  .ع يف املعموديةِمو ُجن أزُِخ
  وماذا عن اإلفخارستيا اليت هي جسد ودم ربنا يسوع املسيح؟  

، )الفصل اخلامس/ بالذات املقالة الرابعة(من مقاالت القديس كريلس عمود الدين ضد نسطور 
 "سر التدبري يف اجلسد": أو كما يقول القديس كريلس ،نكتشف أن اإلفخارستيا مرتبطة متاماً بالتجسد

وماذا عن  :فإن السؤال املباشر ،فإذا كان نسطور يفصل بني الالهوت والناسوت). ١: ١نسطور  ضد(
ماذا إذن هي النتيجة؟ أليس هذا نوعاً من أكـل حلـوم البشـر    : "إلفخارستيا؟ جييب القديس كريلسا

ن الكلمـة  إا إذا قلن كرمياً؟ إالَّ) اإلفخارستيا( ُر؟ وبأي طريقة يصبح السِّ"Cannibalism"واالفتراس 
وهنا ميكننا أن نرى  ؟دهنفسه الذي من اآلب هو الذي أُرسل، وكيف جاء إلينا وبأي طريقة سوى جتسُّ

أي الذي يقدر على ) الكلمة(وإمنا هو جسده  ،به له قوة حميية وليس جسداً غريباً احتدأن اجلسد الذي 
ا غريب أو شيء ال يصدق أن الكلمة فهل هذ ،النار يف عامل احملسوسات. األشياء لأن يعطي احلياة لك

ألن ! به صفة احلياة فيصري جسداً حمييـاً؟  احتديعطي للجسد الذي  ،نفسه من اآلب الذي بطبيعته احلياة
فإذا ُعزل كلمة اهللا احمليـي مـن   . هذا اجلسد هو جسد الكلمة وليس جسد أحد آخر سواه من البشر

لمة متاماً، فكيف يستطيع أن يرينا أن جسده ال يـزال  اإلحتاد السري واحلقيقي باجلسد، وإذا فُصل الك
" الذي يأكل جسدي ويشرب دمي ميكث يفَّ وأنا أمكـث فيـه  : "ومن ذا الذي قال! معطياً للحياة؟

نوعاً من أكل حلوم  فإن ما نقدمه ليس إالَّ ،؟ فإذا مل يكن كلمة اهللا قد جاء وصار مثلنا)٥٦: ٦يوحنا (
اجلسـد ال يفيـد   : "وأنا أمسع املسيح نفسه يقول. ل هذا بال فائدة باملرةيف شيء مث واالشتراك ،البشر

  ).٥: ٤ضد نسطور ( ")٦٣: ٦يوحنا " (الروح هو الذي حييي
ومما ال شك فيه أن كريلس عمود الدين يضع اإلفخارستيا يف نطاق موضوع إحتاد الالهـوت    

عن جسد ربنا يسوع بدون تأكيد  ألنه كما هو واضح أن كل حديث ؛بالناسوت يف ربنا يسوع املسيح
نوع من االفتراس وأكل حلم بشري وخيرجـه  إىل  )اإلفخارستيا(ل ذلك السر اجمليد والكرمي اإلحتاد حيوِّ

 ،ولعل هذه احلقيقة هي اليت جتعل صالة االعتراف .متاماً من كل املعاين واالختبارات السامية املرتبطة به
 البنـك النفس األخري أن هذا هو اجلسد احمليي الـذي  إىل  ترفأؤمن واع" :وهي خامتة القداس القبطي

تؤكد على أن السر قائم على  ،"وجعله واحداً مع الهوته بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري... الوحيد 
اإلفخارستيا هي من اإليكونوميا، وكل حديث عن الكنيسة هو من  ،ولذلك .إحتاد الالهوت بالناسوت

بل هي الوجود  ،ر بهوهي مرتبطة بالتدبري قائمة عليه تبشِّ ،لكنيسة هي جسد املسيحألن ا ؛اإليكونوميا



١٣٨ 
 

واحلديث عن الروح القدس يكشف عالقـة الثيئولوجيـا   ... املنظور للمسيح يف التاريخ وعلى األرض 
 ،االبن املتجسـد  لل ويعلن عمويكمِّ ،ألن الروح القدس يعمل يف األسرار ويبين الكنيسة ؛باإليكونوميا

وهذا يف حد ذاته يكشف لنـا أن كـل تقسـيم يف     ،ولكن الروح القدس موضوع خاص بالثيئولوجيا
الالهوت املسيحي جيب أن يؤخذ على أنه تنظيم لشرح العقيدة وليس فصالً بني موضوعات غري مرتبطة 

  .كل منها باآلخر




