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قدمة الترمجة العربيةم  

  

 كما الدكتوراهأتشرف بأن أقدم لك أيها القارئ العزيز اجلزء األول من رسالة   
م، وقد أُضيفت له كل احلواشي والنصوص ١٩٧٠قُدِّمت إىل جامعة كامربيدج يف عام 

وقد . ألصلي حىت يستطيع القارئ متابعة الدراسةالنص ايف  ةشاروردت هلا اإلاليت 
 باإلشارة إىل الترمجات العربية لكتابات اآلباء اليت صدرت يف القاهرة حىت اكتفيت

أما النصوص غري املترمجة فقد أشرت . يستطيع القارئ مراجعة ودراسة هذه النصوص
 Patrologia Greeca باسم يف مكاا يف جمموعة اآلباء اليونانيني املعروفة إليها

  .م١٨٦٣طبعة سنة 

م مل يكُن لدينا ترمجة ١٩٧٠وعندما قُدِّمت هذه الدراسة إىل اجلامعة يف عام   
عربية سوى لكتاب جتسد الكلمة، والرسالة إىل الوثنيني، والرسائل إىل سريابيون 
للقديس أثناسيوس الرسويل، وبعض املقاالت والشذرات املتفرقة، ولكن اآلن وبعد 

ثر من مكان يف من ربع قرن تنمو مكتبة اآلباء العربية بفضل جهود كثرية، من أكأكثر 
د للقارئ أنه مل يتم، ومل حيدث باملرة أن حذف نص أو عبارةٌ أو كِّوأحب أن أُؤ. مصر

فقرةٌ من األصل اإلجنليزي، ومل حيدث أي تعديل للنص األصلي باملرة، ولذلك فإن 
س، ومل يبدأ معي رحلةً طويلةً اإلضافات اليت متت هي مدرن أجل القارئ الذي مل ي

  . ثالث سنوات وأكثراستغرقت

 السابق كما هو، وهو اعتقاديوبعد هذه السنوات الطويلة اليت مرت، ال زال   
كافية ثْ بدرجةبحبعد، ومل ي بكتوجتيء. أن الهوت الشرق األرثوذكسي مل ي 

ات العشر املاضية يف اليونان وروسيا وغريها من معاهد الدراسات اليت صدرت يف السنو
م ال زال كما هو احلق التارخيي ١٩٧٠ن ما كُتب عام أد الالهوت األرثوذكسية، لتؤكِّ



 ٢

الثابت بكلمات وشهادة اآلباء، والذي تنقله أعظم ما يف األرثوذكسية، أال وهو 
  .صلوات الليتورجية

لليتورجية اليت تفوح منها رائحة وقد كانت بداية البحث هي صلوات ا  
وكلمات العصر الرسويل وكتابات أكليمنضس وأورجيينوس وأثناسيوس وكريلس 

وهذا ما سوف نراه يف اجلزء الثاين من هذه ... وغريهم من آباء الكنيسة املصرية
د أن الكنيسة القبطية متلك أقدم الصلوات الليتورجية يف العامل  وهو ما يؤكِّ.الدراسة

ملسيحي كله، وهي حقيقةٌ لن يدافع عنها إالَّ القبطي وحـده، الذي يعرف قيمة ا
  .وتاريخ ومجال وعمق صلوات الكنيسة القبطية

  .أخرياً أُقدِّم الشكر اجلزيل لكل من ظل يطلب الترمجة العربية  

  بركة صلوات اآلباء وشهداء كنيستنا القبطية األرثوذكسية،  

  .ن أجلها كتبت هذه الدراسة م، اليتوبركة والدة اإلله  

  دكتور  

  جورج حبيب بباوي  

  رفاع صوم القديسة مرمي والدة اإلله  

  م١٩٩٥  
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  ةالدكتورانص مقدمة رسالة 

إىل                كما قُد إجنلترا-جامعة كامربيدج  م   

  م١٩٧٠مايو 
  .أساتذة الالهوت والتاريخ الكنسي يف كلية الالهوت جامعة كامربيدج  

  س موضوعاً باعتباريسعدين أن أُقدم لكم هذه الدراسة يدرأول طالب قبطي ي 
خاصاً بالكنيسة القبطية األرثوذكسية يف هذه اجلامعة العريقة اليت تعود إىل القرن العاشر 
امليالدي، واليت كانت وال تزال أحد مراكز البحث العلمي والتارخيي والفلسفي يف 

عليكم خالصة الدراسة اليت كان يل شرف القيام ا مع إنين أعرض . أوروبا الغربية
األساتذة جاك مارتن بالملي أستاذ الدراسات القبطية واحلضارة املصرية، وإدوارد 
راكلف أستاذ الليتورجيات والتاريخ املسيحي الشرقي، وجيفري المب أستاذ كرسي 

ضوء ما أُقدمه هنا أن وإنين أمسح لنفسي وعلى . الالهوت باجلامعة وأستاذ علم اآلباء
أعرض قضية الالهوت املسيحي الشرقي اليت أُمهلَت منذ صراع الكنيسة الكاثوليكية مع 

 أوروبا باجلدل الديين العنيف الذي بدأ قبل القرن اهتمتفقد . حركة اإلصالح
السادس عشر ووصل إىل قمته يف القرن السادس عشر، وحتول هذا اجلدل تدرجيياً 

ج الدراسة يف جامعات أوروبا إىل منهجٍ شاملٍ يدرس كل شيء خاص بفضل مناه
باملسيحية من زاوية كاثوليكية أو بروتستانتية، وفَرضت الكتب الدراسية األوروبية 
طريقة البحث وموضوعات البحث على كل شيء، حىت يبدو ملن يقرأ هذه الكتب إن 

لشرق، وكأن فلسطني وسوريا ومصر املسيحية ولدت ومنَت يف أوروبا، وليس يف ا
ومراكز البحث الالهويت مثل اإلسكندرية وأنطاكيا والقسطنطينية ال دخل هلا باملرة 

  .بتاريخ ونشأة الالهوت املسيحي
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كان القرن احلادي عشر هو بداية اجلَدل حول األسرار يف الغرب، مث لقد   
 . عود حركة اإلصالحاشتدادوصل هذا اجلدل إىل مداه يف القرن السادس عشر مع 

 بينما الشرق كله بعيد متاماً بسبب املسافة اجلغرافية ،ودار الصراع على أرض أوروبا
 بني الكنائس الشرقية والكنائس االتصالوالظروف السياسية والعسكرية اليت قطعت 

  .الغربية

 فلقد. ولعل األسباب الثقافية واحلضارية هي السبب األول واألخري يف ذلك  
 قدمية بلغات بغاب التراث الشرقي عن جامعات أوروبا يف العصر الوسيط ألنه كُت
مثل اليونانية أو القبطية، وهي مل تكن معروفةً يف أوروبا حىت القرن السادس عشر، 

ومع بداية القرن الثامن عشر بدأت اللغات القدمية . وكان التراث األورويب كله التينياً
 بالتراث الشرقي يتطور تدرجيياً مع االهتماماجلامعات األوروبية وبدأ تأخذ مكاا يف 

ل أساتذة التاريخ مالحظات متفرقة عن التراث الشرقي  وسج.بداية القرن التاسع عشر
 كنائس الشرق األرثوذكسية بروح اآلباء الرسل وقديسي الكنيسة احتفاظمؤكِّدين 

 أو مراجعة ما ، بني الشرق والغرباالختالفات اجلامعة دون أن يبحث هؤالء يف حقيقة
  .جاء يف الدراسات األوروبية يف القرن الثامن عشر

إنين هنا ال أدعي أنين أعرض قضية تارخيية غري معروفة، وإمنا أُسجل ما هو   
 علميٍ وتارخييٍ غري بأسلوبمعروف لكم مجيعاً كبداية لفتح ملف الهوت األسرار 

ويملي علي هذا أن أُسجل املالحظات . تفق وروح هذه اجلامعةمذهيب، وهو ما ي
  .التارخيية التالية، واملعروفة لكم

 وإن كان لدينا عظات لآلباء .مل يكتب اآلباء كتاباً عن األسرار الكنسية: أوالً  
... مثل العالمة أورجيينوس، والقديس كريلس األورشليمي، والقديس يوحنا ذهيب الفم

 االهتماميدور فيها وه العظات، إمنا تشرح اإلميان والليتورجية للموعوظني إالَّ أن هذ
باملعمودية واإلفخارستيا واألسرار والصالة واحلياة املسيحية، وهي لذلك ال تدخل يف 

 نستخدم هذه املصادر مطلقاً الَّوهذا وحده يفرض علينا أ.  باملرةجمال الدفاع أو اجلَدل
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 سابقة، أو الحقة لعصر اإلصالح، إالَّ إذا كانت املصادر لتأييد وجهات نظر أوروبية
القدمية تقدِّم لنا ذات املوضوعات، وذات األسئلة اليت أُثريت يف القرن السادس عشر، إذ 
مل يعاصر اآلباء، أي آباء القرون اخلمسة األوىل، لوثر وكالفن وغريمها من الهوتيي 

لكاثوليكية، فبالتايل ال جيب أن نستشهد م حركة اإلصالح، أو الكنيسة الرومانية ا
لتأييد وجهات نظر ولدت من خالل اجلَدل الغريب، الذي تفصله عن تراث الشرق 

  .قرابة ألف عام

وألن الشرق مل جيادل يف األسرار باملرة، وألن ما نعرفه يف الشرق عن : ثانياً  
ترب يف حذرٍ من املفردات األسرار هو معرفة غري جدلية، بات من احلتمي أن نق

وأن نترك هذه املصادر تحدد لنا منهج البحث . والكلمات الالهوتية بروح الشرق
  .وموضوعاته

ونظراً ألن آباء الشرق مل يكن هلم دخل يف جدل القرن السادس عشر، أصبح 
 يف" الشاهد"من الناحية القانونية البحتة؛ ألن " شهوداً "اعتبارهممن الصواب عدم 

" شركاء" آباء الشرق اعتبارومن الناحية الالهوتية ال ميكن ". شاهد عيان"املسيحية هو 
 واالنتماءتقوم على الوجود والتواصل " الشركة" ألن ؛يف جدل القرن السادس عشر

للجماعة والصالة وممارسة األسرار، وهذا مل يكن متاحاً أمام الذين رقدوا يف الرب قبل 
  .ف عامحركة اإلصالح بأل

، ويفصل وجهيت النظر عن األرض "االستقطاب"إن اجلدل الالهويت خيلق   
 العناصر املُشتركة اكتشافهذا جيعل . املُشتركة، والقاعدة العامة اليت يدور عليها اجلَّدل

ولكنين هنا أُحاول الوقوف على أرض التاريخ . صعباً، بل مستحيالً يف بعض األحيان
تاريخ هي أرض مكشوفةٌ لكل باحث، كما أن التراث  وأرض ال.وحده بال مذهب

حمققة علمية عظمه يف طبعاتالشرقي املسيحي قد متَّ نشر م.  

إنين ال أريد أن أدخل يف حوارٍ مع الفكر الغريب الكاثوليكي والربوتستانيت،   
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 ألن ؛وإذا كان لدى الكاثوليك صلةٌ بفكر والهوت اآلباء، فهذا ال يدعو للدهشة
 رغم )١(سة الكاثوليكية مل تفصل نفسها متاماً عن التراث والتسليم الرسويلالكني

  .اإلضافات اليت جاء ا العصر الوسيط

 بكتابات اآلباء، فإن هذه استشهدواوإذا كان قادة حركة اإلصالح قد   
 ، نزِعت من سياق وبيئة وحمتوى ال عالقة له بفكر والهوت العصر الوسيطاالقتباسات

وإذا جاءت .  تضم وجهة نظر دفاعية ال عالقة هلا مبا كتبه اآلباءاقتباساتيل فهي وبالتا
 ألن هؤالء ؛ فهذا ال يدعو للدهشة،بعض األفكار مؤيدة ملا جاء يف حركة اإلصالح

رغم معارضتهم للكنيسة اُألم اليت أجنبتهم، إالَّ أم مل يبتعدوا عنها كثرياً، مما يسمح 
  .)٢(تسليم الرسويل القدمي يف كتابات حركة اإلصالح بوجود عناصر من ال

بتعدت متاماً عما جاء يف كتب تاريخ العقيدة املسيحية، ال سيما القد : ثالثاً  

                                           
 ووحي ، الروح القدسوإلوهية الرب يسوع وإلوهيةونعين ذا كربى العقائد املسيحية مثل عقيدة الثالوث ) ١(

السائدة يف أوروبا ) أرسطو(عادوا حبث موضوع األسرار الكنسية على أساس الفلسفة اليونانية  وأ،األسفار املقدسة
  ).توما األكويين(منذ بداية العصر الوسيط 

  :نتية قد مرت بثالثة مراحل خمتلفة العريب إيل أن حركة اإلصالح الربوتستاالقارئجيب أن نوجه نظر ) ٢(

اث اآلباء وتعليم اآلباء يف بداية القرن السادس عشر عند لوثر وكالفن  تراكتشاف وهي مرحلة :املرحلة األوىل
 لوثر لكتابات أوغسطينوس بدون إضافات وشروحات العصر الوسيط، هي اليت فصلت لوثر عن اكتشافوكان 

 كالفن كتابات يوحنا ذهيب الفم بدون إضافات وشروحات العصر الوسيط اكتشفكما .الهوت العصر الوسيط 
 ولذلك جاءت كتابات هؤالء أقرب إيل الهوت اآلباء يف عدة موضوعات؛ مثل الثالوث، التجسد، الكنيسة، أيضاً،

 اجلدل اخلاص باألسرار الكنسية الذي نشأ يف القرن احلادي عشر استبعادوبكل أسف مل يتمكن لوثر وكالفن من 
  .وفصل بني األسرار وبني الصليب والقيامة والروح القدس بشكل خاص

بدأت هذه املرحلة يف القرن السابع عشر، وفيها مت رفض كل ما جاء يف التقليد الكنسي الذي دافع : املرحلة الثانية
  . مبا جاء يف الكتاب املقدسواكتفيعنه كل من لوثر وكالفن، 

ابع عشر، وقد  وهي مرحلة النهضة اإلجنيلية اليت رفضت كل ما جاء يف القرنني السادس عشر والس:املرحلة الثالثة
وهكذا مل تعرف كتابات . وصلت النهضة اإلجنيلية إيل الشرق األوسط يف القرن التاسع عشر مع حركة اإلرساليات

 باسملوثر وكالفن باملرة يف الشرق األوسط، ولذلك جيب مراجعة كل ما يقال عن حركة اإلصالح؛ ألن ما يقال 
  . القرن الثامن عشر وحده، الذي رفض التقليد اآلبائي كلهالربوتستانتية يف الشرق األوسط هو الهوت



 ٧

اليت كُتبت يف القرن التاسع عشر، ألن هذه الكتب غلبت عليها الرتعة املذهبية، 
 أن فلسفة عتربا الذي Harnackوبشكل خاص مؤلفات عالم التاريخ الكنسي 

وهنا . اخلاصة بتطور التاريخ، هي القاعدة الفلسفية لفهم التاريخ املسيحي كله" هيجل"
جيب أن نتوقف أمام ظاهرة غري تارخيية خاصة بالتاريخ، وهي الزعم والوهم بأن مؤرخ 

 وكتابة تاريخ املسيحية القدمي الذي يفصل بينه استيعابالقرن الثامن عشر قادر على 
 إىل نتائج االطمئنانمن هنا جاء عدم .  سنة١٧٠٠ املؤرخ األورويب قرابة وبني

 Harnackألن هارناك " اهليجلية"الدراسات التارخيية اليت كُتبت بإحياء فلسفة التاريخ 
 أن الهوت بولس هو الهوت باعتباريفصل بني الهوت بولس، والهوت بطرس 

هذا اخلطأ التارخيي . سيحية اليهودية والهوت بطرس هو الهوت امل،مسيحية األمم
 بل تعمد جتاهل وضع ، وأنكر وحدة العهد اجلديد نفسه،أغفل وحدة الفكر املسيحي

  .القديس بولس وبطرس يف وثائق القرون الثالثة األوىل

أنين أسجلُ بكل أسف، خضوع دراسة التاريخ املسيحي القدمي للفكر الفلسفي   
اهل اخلصائص واألفكار اليت تتعارض مع الفكر الفلسفي األورويب مع ما يف ذلك من جت

األورويب؛ ألن للفلسفة مدارس، وكل مدرسة تنتقي وختتار حسب قواعد معينة وهو ما 
 وهكذا، عندما .االختيارجيعل الرتعة املذهبية الفلسفية هي احلَكَّم والقاضي األخري يف 
 األورويب على الالهوت سادت التحديدات الفكرية، واملصطلحات، والتصنيف

والتاريخ الكنسي القدمي السابق لعصر الالهوت املدرسي والعصر الوسيط، حتول كل 
شيء إىل فكرٍ أورويب ونظامٍ عقليٍ أورويب، وكأن اإلسكندرية وأنطاكية ال دخل هلما 

وهكذا صبغت النظرة األوروبية طريقة العرض والتقسيم وحتليل . فيما حدث يف التاريخ
 البحث مما جعل كل دراسة تكتب يف أوروبا، هي من وحي وإهلام الفكر نتائج

 االغتراف ألن الذين كتبوها هم تالميذ الفلسفة األوروبية، وهلم كل احلق يف ؛األورويب
 ولكن ليس ألحد احلق يف أن يعترب أن نتائج حبثه هي نظرة عاملية .من الينابيع القدمية

  .سيحيةكونية تفسر كل شيء يف امل
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الشرقي، وطريقة العرض الشرقية، " التصنيف "اكتشافإنين أقول هنا إن   
واحملتويات والقوالب الشرقية، السيما الليتورجية الشرقية، سوف يدفع عجلة البحث 
التارخيي والالهويت، لكي يعاد كتابة التاريخ القدمي مبناهج وموضوعات أصيلة غري تلك 

 الثمرة األصيلة ،هو العصر الذي أجنب حركة اإلصالحاليت حددها العصر الوسيط، و
  .للفكر األورويب يف تلك احلقبة التارخيية اهلامة

 إىل كنيسة اإلسكندرية؛ مدرسةً انتمائيإنين ال أحاول باملرة أن أُخفي : رابعاً  
والدراسة اليت أقدمها إن . وتراثاً مصرياً، والهوتاً، حفظته الكنيسة املصرية عرب عصورها

ي إالَّ حماولةٌ لنقد الفكر املسيحي األورويب من خالل تراث الكنيسة القبطية؛ وهي ه
هذا النقد ال يسعى إىل اهلدم أو بث الشك، وإمنا هو نقد تارخيي . كنيسة اإلسكندرية

والهويتٌ يقَدِّم وجهة نظرٍ ال تقل يف األمهية عن وجهة النظر األوروبية، وقيمتها هي يف 
  : احلقائق التارخيية التاليةحددأ ،ذلكويف سبيل . عن النظرة األوروبيةأا ختتلف 

 التراث الروحي والعقيدي اخلاص بالكنيسة اجلامعة، الذي يبدأ بعصر الرسل حىت -١
 الكنيسة الواحدة انقسامم، أي القرون اخلمسة األوىل قبل ٤٥١جممع خلقيدونية عام 

  .اجلامعة

  .باء اإلسكندرية، واليت ال يشك أحد يف صحتها الكُتب املقبولة عاملياً آل-٢

 الصلوات الليتورجية القبطية واليونانية والعربية اليت عرِفَت يف مصر ونشر معظمها، -٣
 اكتشافوبالتايل، ليس لدي جمالٌ إلثبات تاريخ هذه الصلوات، وإمنا اال اجلديد هو، 

  .أمهيتها الالهوتية

لبحث أن أُثبت باملقارنة اللغوية من املصادر التارخيية نين أحاول يف هذا اإ  
وكُتب اآلباء، إن صلوات املعمودية القبطية هي أقدم صلوات خاصة باملعمودية يف 

كتشفَت يف الربديات، حيث أا االكنيسة اجلامعة، وإا أقدم بكثريٍ من الصلوات اليت 
 اإلسكندريةي بالتايل صلوات كنيسة تعود إىل عصر اآلباء أورجيينوس وأثناسيوس، وه
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 رغم أا اإلسكندرية ألن هذه الصلوات حتمل الهوت ومصطلحات آباء ؛العريقة
  .وصلتنا باللغة القبطية

قائل بأن الكنيسة القبطية وسوف تؤكد خالصة البحث إن الزعم والوهم ال  
  .ت بعد جممع خلقيدونية، هو زعم ووهم ال نصيب له من الصحةولد

 كنيسة :لقد حاول بعض أساتذة التاريخ اإلدعاء بوجود كنيستني يف مصر  
ل رفضي هلذه الصياغة نفسها  وهنا أُسجِّ.ة اليونانية، وكنيسة مصر القبطيةاإلسكندري

اليت ال نصيب هلا من الواقع، وال جتد أي دعم تارخيي، وهي بكل أسف، حتاول 
ن كان يكتب، أو يتكلم  العرقي، وكأن كل مءاالنتما اللغة فقط، كدليلٍٍ على استخدام
وهنا أضع األسباب التارخيية لرفض هذه الفكرة .  هو يوناينٌ وال عالقة له مبصر،اليونانية
  :متاماً

 إن كافة الربديات اليونانية اليت عثر عليها يف مصر يعود أغلبها إىل جنوب مصر -أ
 واإلسكندرية، فهل ينتمي صعيد مصر حىت ، وهي أكثر مما عثر عليه يف الفيوم"الصعيد"

  سوهاج إىل مصر اليونانية؟

 ماذا تعين زيارة القديس أثناسيوس لصعيد مصر حيث وصل إىل منطقة األقصر؟ -ب
  وهل كانت األديرة الباخومية هي أيضاً جزء من مصر اليونانية؟

بابا  " قبل وبعد خلقيدونية على التمسك بلقباإلسكندرية وملاذا حرص أسقف -ج
 أساقفة الصعيد يف جمامع اشترك وملاذا ؟ وملن كان يكتب رسائل الفصح؟"اإلسكندرية

كنيسة اإلسكندرية اليت عقدت ضد األريوسية والنسطورية يف حربية البابا أثناسيوس 
  والبابا كريلس؟ ما مغزى وجود أساقفة جنوب مصر، أي الصعيد يف هذه اامع؟

اة القديس أنطونيوس باللغة اليونانية؟ وملاذا حرصت  وما هو مغزى كتابة حي-د
املؤسسات الرهبانية يف الصعيد، ويف مصر الوسطى، ويف صحراء مصر الشرقية والغربية 
على املسامهة يف مقاومة البدع ودعم الكنيسة بتقدمي رهبان للخدمة يف كنائس 
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الذي دار على أرض اإلسكندرية والوادي؟ وما هي صلة هذه األديرة بالصراع العقيدي 
م، مث بعد جممع خلقيدونية ٤٣١مصر أثناء احملنة األريوسية، مث بعد جممع أفسس سنة 

  ؟.م؟ أال يؤكد كل هذا وحدة كنيسة مصر٤٥١سنة 

 بكتابة التساؤل فقط، فهذا مرده إىل أن اإلدعاَء اكتفيتإنين وإن كنت قد   
يات قبطية يونانية يف الصعيد  ولعل وجود خوالج.هش ال حيتمل قوة البحث التارخيي

م، يرجع تارخيها إىل القرن الثامن والتاسع والعاشر ٤٥١والنوبة تعود إىل ما بعد سنة 
واحلادي عشر امليالدي، يؤكد أن استخدام اللغة اليونانية يف الكنيسة القبطية، هو 

الشماس " اتطلب "قولون أُفق األقباط الذين ال يزالون حىت اليوم ياتساعشهادةٌ على 
  . لغة آباء اإلسكندرية وقديسي الكنيسة القبطيةألاباللغة اليونانية، 

ستعملت ا ملا جاء يف هذه الدراسات واعتبارهلذا؛ فقد كَتبت يف حرية ودون   
 كنيسة -  الكنيسة املصرية - اإلسكندرية كنيسة - الكنيسة القبطية -األمساء التالية 

 تدل على حقيقة تارخيية واحدة، وهي الكنيسة املصرية القبطية  وهي كلها أمساٌء،مصر
اإلسكندرية، كنيسة شعب واحد، وتاريخ واحد، وبلد واحد يؤمن بالعلم، وال 

 اللغة املصرية إىل القبطية، مث العربية مروراً انتقاليتعصب إىل لغة دون أُخرى، وما 
لرغبة يف الوصول إىل املعرفة بأي لغة مهما  اُألفق وااتساعباليونانية، إالَّ داللةً على 

  .كانت، بل وتطويع اللغة إىل متطلبات احلضارة املصرية

 يف التراث الشرقي والقبطي بشكلٍ خاص، ال اهتماميلقد حصرت : خامساً  
سيما اإلسكندرية، ومل أُحاول مقارنة هذا التراث مبا جاء يف التراث الغريب بعد عصر 

ننا بعد القديس أوغسطينوس ندخل مرحلةً تارخييةً والهوتيةً ال  أل.القديس أوغسطينوس
 انفصلتربطها بالشرق أيةُ صلة فكرية، أال وهي مرحلة الالهوت املدرسي الذي 

  .تدرجيياً عن التراث الشرقي روحاً ولُغةً

، ال سيما واإلنسانيةأُقدم شكري اجلزيل على اخلـدمـات العلمية : أخرياً  
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 واليت ساعـدتين على Hurt Foundation قدمتهـا اجلامعـة املنحـة اليت
 ولألساتذة Selwynوأُسجل الشكر اخلاص لكلية سلوين . كتـابة هـذا البحـث

الذين ساعدوين يف الدراسة ويف مراجعـة الفصول الـخاصة بالبحث، وأخـص 
يح بالشكر زوجيت، اليت قـامت مبراجعـة قوائم البحث، وثَبت املراجـع، وتصح

 أُستاذي : يف القاهرةاإلكلرييكية كما ال جيب أن أنسى أسـاتذة الكلية .الربوفات
. الفاضل األنبا غريغوريوس الذي كان يتابع باخلطابات بعض ما جاء يف هذه الدراسة

وأُستاذي الفاضل األنبا صموئيل الذي كان له الفضل يف احلصول على منحة الدراسة، 
 وأُسقف الكلية األنبا شنودة الذي كان له الفضل .جيع الدائمودأَب على السؤال والتش

 اعترضتيف دعم وتشجيع هذه الدراسة باملوافقة على سفري وتذليل العقبات اليت 
  .حضوري

لقد رافَقَت هذه الدراسة صلوات قديسي وشهداء كنيسة مصر الذين كانوا 
 -دراسة وحبث، وإليهم املثل األعظم أمامي يف ساعات التعب والقلق اليت ترافق كل 

  .م هذه الدراسة، سائالً من اهللا أن يكون يلَّ نصيب معهم أُقدِّ- كمثلٍ أعظم للوفاء

  جورج حبيب بباوي  

  م١٩٧٠ مايو ٤كامربيدج   
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  الفصل األول

  

  دور الليتورجية
  يف إرساء األساس الالهويت الشرقي

  

  :مقدمة عامة موجزة

 يف الالهوت يكتب أورجيينوس، هو أول كتابلعالَّمة ل" املبادئ"كان كتاب   
لمثقفني لوقد كتب أورجيينوس هذا الكتاب . خ الكنيسة املسيحية شرقاً وغرباًيف تاري

 هذا الكتاب فلسفياً  بالفلسفة اليونانية، فجاءاإلسكندرية الذين كان هلم إملاممن أبناء 
بغ التسليم الكنسي، وصاغ  فيه من الفكر اليوناين، ما صاغترف ألنه ؛بقدرٍ واضحٍ

  . معاً يف وحدة فكرية جعلت فصل العنصرين صعباًاالثنني

والذين هامجوا كتاب املبادئ، والذين دافعوا عنه أضافوا الكثري من املعلومات   
 حماولة العالَّمة أورجيينوس وضع التعليم املسيحي يف قالبٍ فلسفيٍ، إالَّ أن حتميةعن 

وا العناصر الليتورجية اليت وردت عند العالَّمة أورجيينوس يف أولئك وهؤالء قد أغفل
العظات والكتب األخرى اليت ختتلف عن كتاب املبادئ، وبالتايل أَمهل الطرفان العنصر 

 وعلى سبيل املثال، فقد شرح . الشديد باجلانب الفلسفياالهتمامالكنسي بسبب 
 ،لكتاب األول من تفسري إجنيل يوحنا ألقاب ربنا يسوع املسيح يف اأورجيينوسالعالَّمة 

وجاء الشرح مؤكداً العبادة الليتورجية، وغنياً بالعناصر الكنسية اليت تعود إىل املمارسة 
 عن الشرح الفلسفي للعقيدة ابتعدنا إذا .الكنسية، وليس إىل فكر الفالسفة، وعموماً
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اخلالص وجدناه يقف املسيحية عند أورجيينوس ودخلنا معه جمال الصالة واألسرار و
  على أرض التسليم الرسويل وحدها، شارحاً تقوى كنسية اإلسكندرية 

ومما ال شك فيه إن كتاب املبادئ خلَق الكثري من املشاكل الفكرية، ال سيما   
بعد وفاة العالَّمة أورجيينوس، ولذلك السبب جاء كتاب جتسد الكلمة للقديس 

دعامة العقيدة املسيحية على أساس ما جاء يف أثناسيوس لكي يصحح االجتاه ويرسي 
  .الليتورجية املسيحية

 بعقيدة اخللق من العدم،  أثناسيوس شرح أسباب جتسد الكلمةفقد بدأ القديس  
حرأصل الشر، والتحول يف طبيعة : وبالرد على آراء الفالسفة الشائعة يف أيامه، مث ش

ة حىت  وقد درس.اإلنسان، وحاجة اإلنسان إىل فادمل يتغري باملر كل هذا يف إطارٍ واحد 
 باعتباره الكلمة اللوغوس باخلليقة االبنيف املقاالت ضد األريوسيني، وهو إطار عالقة 

 الالهويت، ووضع االجتاه وهكذا مت ضبط .اخلالق، قبل أن يكون الفادي واملخلص
 حفلت ا فصول  املشاكل الفلسفية اليتاستبعادأساس جديد غري فلسفي، وبالتايل 

  .كتاب املبادئ، ومت شرح العقيدة املسيحية من خالل التسليم واملمارسة الكنسية

 أم قد هيإن مشكلة الذين درسوا كتاب جتسد الكلمة يف العصر احلديث،   
فصلوا الكتاب عن بيئة وحياة وتقوى كنيسة وبالتايل لنص، ا بدراسة كتفواا

 هذه الدراسة باللغة والفلسفة والتاريخ، وبالتايل مل  واقتصروا على ربط.اإلسكندرية
  :يكتشفوا األساس الليتورجي للكتاب نفسه، وهكذا أغفل هؤالء ثالثة حقائق أساسية

 هذا الفكر واستبعاد ، معارضة القديس أثناسيوس الواضحة للفكر الفلسفي السائد-١
  .مة كتاب جتسد الكلمة مث يف مقد،كليةً يف الفصول اخلاصة بالرسالة إىل الوثنيني

 يبدأ كتاب جتسد الكلمة باخللق، وهو البند األول يف قانون اإلميان السابق لصياغة -٢
 االعتراف، هي بداية "اهللا خالق السماء واألرض.. "م ٣٢٥امع املسكوين األول سنة 

 وحىت . كما سلِّم يف قانون اإلميان أو قاعدة اإلميان يف الشرق والغرب معاًباإلميان
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يف كتاب املبادئ ولكنه " عقيدة اخللق"العالَّمة أورجيينوس نفسه مل يغفل هذه القاعدة 
  .مل يعطها القدر الكبري من االهتمام كما فعل القديس أثناسيوس الرسويل

 . إن جوهر كتاب جتسد الكلمة هو عقيدة اخلالص، وليس التأمل العقلي الفلسفي-٣
ش أي إن الكتابردة املسيحية بغرض الرعاية، ال بأسلوب وطريقة الفالسفة، لعقيا ح

 وهي أن املسيح ،األساسية املثقفني إىل أحد أركان املسيحية انتباهجيذب لكي وذلك 
  .رب وخملص اخلليقة، وأنه الكائن معها على الدوام حىت بعد سقوط اإلنسانية

  :القديس أثناسيوس والليتورجية

شهادة كل النصوص والوثائق القدمية  حسب - ممارسةً تبدأ الليتورجية صالةً و  
  . بعقيدة اخللق- "جتسد الكلمة"السابقة على كتاب 

والقصة القدمية عن الصيب الصغري أثناسيوس الذي قام بدور اُألسقف يف تعميد   
 وهو ما حدد مصري أثناسيوس نفسه، ألنه نشأ وترىب يف -األطفال على شاطئ البحر 

الوعي اإلنساين املُبكر للقديس تؤكد  –رية بسبب هذه الواقعة بيت أسقف اإلسكند
أثناسيوس بالليتورجية، فقد عرِف الصالة وعاش مع الشهداء كما يذكر هو، قبل أن 

  .يدرس الفلسفة

وبضياع كتاب البابا بطرس اُألسقف والشهيد، الذي كتبه رداً على العالَّمة   
ثناسيوس ملا جاء يف تعليم العالَّمة أورجيينوس، أدليل على معارضة أورجيينوس، فقدنا ال

  : من القديس بطرس أُسقف اإلسكندرية، وبالتايل ليس أمام الباحث إالَّاستلمهوالذي 

  . اخللفية الليتورجية املعروفة لنا، والسابقة لعصر أثناسيوس- ١

  . مؤلفات أثناسيوس نفسه- ٢

مة، نرى كيف تحدد عقيدة ومبقارنة الليتورجية مبا جاء يف كتاب جتسد الكل  
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صالح اهللا : ابة أساس املسيحية نفسه، أال وهياخللق من العدم عدة مسائل هامة هي مبث
 وخلق اإلنسان على صورة اهللا ومثاله، .الفائق الذي جعله خيلق كل شيء من العدم

 استدعتوهي العطية العظمى اليت جعلت اإلنسان رب الكون، وهي ذات العطية اليت 
  . حمبته للبشرية كخالقٍ وفاد معاًوانسكاب االبننن حت

سكندري القدمي السابق على قانون أساس ما جاء يف قانون اإلميان الهذا هو   
  .نيقية، بل وما نعرفه من صلوات خاصة باملعمودية حىت عند العالَّمة أورجيينوس نفسه

كلمة، ليس فقط ويظهر أن اخلالف بني منهج كتاب املبادئ، وكتاب جتسد ال
 -  أن عالقة الكلمة باخلليقة اعتبار كتاب جتسد الكلمة للفلسفة، بل يف استبعاديف 

  . هي أساس املسيحية الثابت-كخالقٍ أوالً، وعطية الصورة ثانياً، واخلالص ثالثاً 

يربز كتاب جتسد الكلمة العالقة الكيانية بني اإلنسان واهللا، وهي عالقة تظهر و
يف األسرار والصالة، ولذلك كان القديس أثناسيوس، وهو املغروس يف بشكلٍ خاص 

التسليم الكنسي منذ طفولته، والذي وعى ذلك منذ عصرٍ مبكرٍ، هو أول الرعاة يف 
  .كنيسة اإلسكندرية الذين تركوا لنا وثائق تكشف عن جوهر مسيحية مصر

 خمتلف متاماً عما  العقيدة املسيحية على أساسٍ، شرح القديس أثناسيوسوحيدد
  :ساد الالهوت املدرسي، هذا األساس هو

  . العالقة الكيانية بني اهللا واإلنسان- ١

  . إن العقيدة هي دعوةٌ للصالة وممارسة األسرار- ٢

  . وبالروح القدساالبن إن املمارسة هي شركةٌ يف حياة اهللا نفسه من خالل - ٣

الذي تقوم فيه الصالة واألسرار هذا هو منهج اإلسكندرية، بل والشرق كله، و  
 إالَّ. بدور أساسي ال ميكن إغفاله، وهو منهج خيتلف عن منهج الهوت العصر الوسيط

أننا، وقبل إبراز اخلالف بني الهوت اإلسكندرية والهوت العصر الوسيط، يلزمنا أن 
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  ملاذا تبدأ الليتورجية باخللق من العدم؟: نسأل

فاإلنسان ولد لكي ينمو، وهو يف . ورجية نفسهاواجلواب يصلنا من خالل الليت  
القديس ولقد سبق . حالة منوٍ دائمٍ حنو غاية أمسى وأعظم من كيانه، هذه الغاية هي اهللا

، يف حتديد أكليمنضسكل من العالَّمة أورجيينوس، ومن قبله أُستاذه القديس أثناسيوس 
إن اإلنسان يتبع : أثناسيوس يقول وجاء القديس .دور الكلمة كمربٍ ومعلمٍ ومرشد

  " تبعية الظل للنور"الكلمة أو اللوغوس مثل 

  ". فصاروا ظالً للكلمة،وأعطاهم نصيباً يف قوة كلمته"

"giving them also a share in the power of 
his own Logos so that having as it were 
shadows of the Logos". ) ٢١ : ٢جتسد الكلمة (  

علنا نفهم اإلنسان من  اإلنسان للوغوس مثل الظل للنور هي اليت جتوتبعية
 ألن احلضارة أو الثقافة قد تسهم يف شرح بعض جوانب احلياة اإلنسانية، إالَّ ؛خالل اهللا

 صارت الصالة هي ممارسة ،وإذا كان اهللا هو غاية الوجود. أا ليست هي غاية الوجود
وعلى .  العدم يتحرك دائماً حنو مصدر احلياة أي اهللاإلنسان لوجود أو كيان جاء من

الذي كتب أول مقال عن الصالة يف (هذا األساس الذي أبرزه العالَّمة أورجيينوس 
  :تحدد الصالة معىن اخللق من العدم على النحو التايل) الشرق

إالَّ بفضل  ألن هذا الكيان خملوق من العدم، وال يبقى ؛ إن اإلنسان ال ميلك كيانه- ١
  .النعمة اإلهلية

 هو النمو الدائم واملطَّرد حنو غاية ، إن الذي حيفظ اإلنسان من العودة إىل العدم- ٢
  .ومصدر حياته أي اهللا

 أو حسب تعبري ، حينئذ تصبح الصالةُ حتوالً لكيان اإلنسان، ومنوه حنو رؤيته هللا- ٣
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الرسالة إىل ( "ل جتديد قوى احلياة الدائم حنو اهللا من أجاالنعطاف"القديس أثناسيوس 

  .)٣: ٢الوثنيني 

 ألن ؛"الصالة"أكثر من كلمة " لالتأم" القديس أثناسيوس كلمة استخدموقد   
 االنتباهحالة هي ، أو "اليقظة" هي رؤية داخلية تعتمد على "لالتأم"الكلمة اليونانية 

ت احلياة السمائية اليت الدائم اليت كانت عند آدم قبل السقوط، وصارت من عالما
فُقدان هذه احلالة، هي ما يعبر عنه . تب املالئكة، وفقدا اإلنسانية ا راحتفظت

ذكر دعونا إىل حبث سبب هذا ي.  حنو الذات بدون تأمل اهللاالرتدادبالسقوط أو 
يت  ألن القوات السماوية ال؛وية يف الصلوات املسيحية القدميةاخلليقة العليا السما

تصاحلت مع اخلليقة األرضية وصارت يف وحدة واحدة حتت الرأس اجلديد للخليقة 
ربنا يسوع املسيح، هي املرآة اليت تعكس أمام البشرية حالة اليقظة الروحية " آدم الثاين"

وما وحدة السماء واألرض إالَّ الرؤية الروحية اليت يصل . اليت كانت هلا قبل السقوط
ه هللا يف سر املعمودية، وبشركته يف رأس اخلليقة اجلديد ربنا يسوع إليها املسيحي بعودت

 وحافظاً هلا نعمة )١: ٣جتسد الكلمة (جود املسيح الذي خيدم اخلليقة مقَدِّماً هلا نعمة الو
  .احلياة، وغارساً فيها رؤية احلق أي اآلب السماوي

جتسد الكلمة، فإننا ل الذي يقدمه كتاب وإذا كان هذا هو التعليم العام واملفص
 على الليتورجية واملمارسة الكنسية حسب اعتمديف حقيقة األمر أمام منهج الهويت 

وثائق الكنيسة اجلامعة، وبشكل خاص قاعدة أو قانون اإلميان السابق على صياغة جممع 
  .م٣٢٥نيقية سنة 

ن العدمكتاب جتسد الكلمة، واخللق م:  

 االكتفاءن اخلالص، بات من الواضح أن إذا عجز الباحث عن فصل اخللق ع  
من أجل مقاومة "  اخلالص-اخللق "بالقول إن الكنيسة قامت بتقدمي هذه الوحدة 

 دور الليتورجية يف غرس احلياة واستيعابالبدع الغنوصية، هو عجز وفشلٌ يف فهم 
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بدع، بل فاملسيحي ال يبدأ من نقطة مقاومة ال.  وتشكيل بل وصياغة اإلميان،املسيحية
هذه عالقةٌ جديدةٌ مع . واإلفخارستيا للمسيح يف املعمودية واملسحة االنضماممن سر 

املؤمن هو البداية، أما العناصر " تعميد"إن فوبالتايل . اآلب خالق الكل يف يسوع املسيح
هذا جيعلنا نقول إن الليتورجية هي .  فهي اليت تضاف بعد ذلكApologeticالدفاعية 
ت كتاب جتسد الكلمة باملادة والفصول ومنهج الشرحاليت أمد.  

صحيح إن فصل اخللق عن اخلالص كان حماولة الغنوصية، وكان هذا هو   
 ذلك أن فصل اخللق عن اخلالص يف الغنوصية يعتمد على .التحدي الذي واجهه اآلباء

الشر هو خالق العامل ثُنائية الروح واملادة، اخلري والشر، بل ثُنائية يف اخلالق نفسه، فإله 
املادي، وإله اخلري هو خالق العامل الروحي، وبالتايل يصبح اخلالق شريراً والفادي صاحلاً 

ولكن .  العقيدة املسيحية اخلاصة باخللق من جذرهااجتثاثهذا الفصل حياول . وقدوساً
ده إىل دفاع اآلباء منذ زمن القديس ايريناوس وهجومهم احلاد على الغنوصية، إمنا مر

The Rule of Faith أو قانون اإلميان، وهو خمُتصر التعليم املسيحي يف بنود ثالثة 
  :هي

  . اآلب هو خالق كل األشياء- أ

  . هو خملص الكلاالبن - ب

  . الروح القدس هو الذي يكمِّل ويقدِّس اخلليقة-ج

خل خدمة وجيب أن نالحظ إن قاعدة أو قانون اإلميان هذا قد ولد أصالً يف دا  
املعمودية حسب شهادة كل املصادر القدمية السابقة على عصر القديس أثناسيوس، بل 

خطأ الدراسات احلديثة، بل لذلك يتمثل و. حسب شهادة العالَّمة أورجيينوس نفسه
 أا أمهلت دراسة البيئة الكنسية، واخللفية الليتورجية لكتب اآلباء، يفواملعاصرة لنا 

 دون مقارنة هذا النص بغريه من كتبٍ - أي نص اآلباء -ه واكتفت بالنص وحد
 تتيح لنا العودة إىل وهكذا. وصلوات كانت معروفةً يف الكنيسة هلؤالء اآلباء أنفسهم
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ليتورجية الكنيسة اجلامعة، واملمارسات الطقسية فهم اإلميان الرسويل الذي يقَدم من 
طقة، بل تقَدِّم اإلميان على أنه عالقة خالل صلوات ال تدافع عن اإلميان ضد اهلرا

  . وبالروح القدساالبنجديدة جاءت من اآلب ووهبت لنا يف 

 والروح واالبنوألن الصلوات حمصورة يف اإلميان الرسويل اخلاص باآلب 
الرعاة   مناآلباء استطاع وألن هذه البنود الثالثة هي بنود قاعدة اإلميان، فقد ؛القدس

ولذلك . ن، وشرح العقيدة على هذا األساس الرسويل احملفوظ يف الليتورجيةتقدمي اإلميا
 يف الكنيسة من صلوات، استقرميكن أن نقول إن كتاب جتسد الكلمة جاء شرحاً ملا 

وهذه املمارسة تبدأ باخللق من العدم كما سلِّم إلينا يف قانون . وممارسة، وقانون لإلميان
 وبذلك تصبح ،يوس بشكل دفاعي ضد الفالسفة والغنوصيةاإلميان وكما يربزه أثناس

 وما حييط ذه النواة من براهني دفاعية ال يطمس .نواة الكتاب هي التسليم الرسويل
ن أثناسيوس يكتب من خالل اإلميان املُسلَّم يف الليتورجية ، وهي أاحلقيقة التارخيية

 الغنوصية، انتشار أي ،اجلديد الذي يتفق مع الوضع الكنسي باألسلوبشارحاً إياه 
  .للعالَّمة أورجيينوس" املبادئ" كتاب انتشارواملشاكل الفلسفية اليت جاءت يف أعقاب 

 وبعد أن ضاع النص -ن بقايا كتاب املبادئ أجيدر بنا أن نالحظ أخرياً،   
 والروح القدس، وهو واالبن ال يزال يظهر ا التقسيم الثالثي اخلاص باآلب -الكامل 

ما نعرف، التقسيم الذي نراه يف قاعدة اإلميان كما سجلها العالَّمة أورجيينوس نفسه، ك
أي إن نواة الكتاب هي أيضاً الليتورجية بغض النظر عن املشاكل الفلسفية 

  .واملوضوعات اإلضافية اليت أضافها العالَّمة أورجيينوس

  :ة اجلامعة وقاعدة اإلميان يف الكنيس، باإلميان يف اليهوديةاالعتراف

ال ميكن ألحد أن ينكر أن الكنيسةَ ورثت إسرائيل القدمي، وأخذت كُنوز   
األنبياء حسب عبارة العالَّمة أورجيينوس، وحفظَت هذه الكنوز يف املمارسة الطقسية 

قد حاول علماء التاريخ املسيحي رد كل ممارسة كنسية إىل صلوات و. والصلوات
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 الكنيسة املسيحية  يفParallel برؤية ما هو موازٍ االكتفاءو وتراث امع اليهودي، أ
مفسر لنا الليتورجية املسيحية، إذ ملا كان يمع، إالَّ أن هذا ال يكفي ألن يارس يف ا

يبقى سؤالٌ هام مل حياول أحد اإلجابة عليه، بل مل حياول أحد أن يقَدِّمه أو يطرحه؛ أال 
، االختيارة بعض املمارسات، وأمهلت الباقي؟ وما هو سبب ملاذا أخذت الكنيس: وهو

  وما هو سبب الرفض؟

   يف أصحيح هامة ع"ن إسرائيل القدمي صاغ إميان إبراهيم يف عبارةواليت "الشِّم ،
، إالَّ أنه ال )٣: ٦تث (" رٍب واحد إهلنا الرب إسرائيل يا أمسع" تبدأ بعبارة سفر التثنية 
 اإلميان، أو قانون اإلميان يف الكنيسة بنفس الطريقة اليت نفهم ا جيب أن نفهم قاعدة

 وهو "العهد اجلديد"ذلك ألن قانون اإلميان يقوم على . يف صلوات امع" الشِّمع"
  ).العهد اجلديد(حسب شهادة نصوص كتاب الكنيسة األول " يسوع املسيح نفسه"

توحيد الكنيسة فهو يناء، أما قد كان توحيد إسرائيل قائم على إعالن جبل سو
على جتس االبند قائمالل االبند ، وجتسن خباإلميان وحده، االعتراف ال ميكن فهمه م 

وهذا ما تؤكده .  بالروح القدساالبن وعالقة ، باآلباالبنبل جيب رده إىل عالقة 
الساقط مكاناً يف  اإلنسانواإلجنيل أو اخلرب السار هو دعوةٌ ألن ينال . قاعدة اإلميان

 ربنا يسوع ي اليت جاء ا العريس السمائاإلهليةالوليمة يف ملكوت السموات، أو 
 باإلميان يدور حول ما حيدث يف احلياة املسيحية اعترافاملسيح، وكأننا هنا أمام 

 ويساعدنا هذا على فهم األسباب .اليومية، وليس حول حدث أُعلن على جبل سيناء
 بطقوس االحتفاظة إىل ترديد قانون اإلميان يف كل صالة، بل إىل اليت تدعو الكنيس

 إىل الكنيسة يف بداية كل صالة؛ وهي رشم الصليب، والصالة الربانية، مث االنضمام
 .قانون اإلميان نفسه مع االجتاه إىل الشرق، ورفع اليدين، وعدم السجود يف أيام اآلحاد

وسبب ذلك هو الزخم  رافق كل صالة،هذا هو إطار ليتورجية املعمودية الذي يو
 وموته وقيامته، فقد أعطى للصالة االبنالروحي والفيض اإلهلي الذي جاء به جتسد 

 استيعاب إالَّ من خالل استيعابه باإلميان يف الكنيسة جوهراً جديداً ال ميكن واالعتراف
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ن أسباب أ وهو الليتورجية نفسها، وطبعاً هنا فقط ميكن اإلجابة على السؤال السابق،
 إمنا يعود إىل ، لبعضها اآلخرواستبعادها الكنيسة لبعض عناصر العبادة اليهودية اختيار

 اهللا، واليت فَصلَت الكنيسة عن امع على النحو ابنالعالقة اجلديدة اليت جاء ا جتسد 
  .الذي رأيناه يف التاريخ

تاب جتسد الكلمة، والليتورجيةك:  

د الكلمة لكي يشرح نه كتب كتاب جتسأ أثناسيوس مل يذكر القديس  
الليتورجية، وإمنا ليشرح اإلميان يف ضوء تطور األوضاع اليت سادت كنيسة اإلسكندرية 

 . اجلدل مع الغنوصية، مث األريوسيةاحتدامبعد وفاة العالَّمة أورجيينوس، باإلضافة إىل 
 يف كنيسة اإلسكندرية يف هذه ومع ذلك جيب أن نسأل أنفسنا ماذا يعين شرح اإلميان

الفترة بالذات؟ وجييب أثناسيوس نفسه على هذا السؤال يف السطور األوىل من كتاب 
 )١:١( فالتعليم اخلاص باملسيح يشرح كل شيء يف الكون ،"الرسالة إىل الوثنيني"

والكتب املقدسة كافية، باإلضافة إىل كتب املعلمني اليت تشرح األسفار أو الكتاب 
 يف أول "صليب املسيح"ويالحظ القارئ إن القديس أثناسيوس يضع معاداة . قدسامل

 وإن هجوم الوثنيني واليهود على صليب املسيح جيعلهم عاجزين ،)٢٢ :١(املوضوعات 
أعلنت لنا معرفة " ألن قوة الصليب هي يف أا ؛"القوة اليت مألت العامل"عن رؤية 

 سوف جيعلهم قادرين على اإلميان باخلالص الذي به ناالب وإن اإلميان بالهوت ."باهللا
 ددجالل الصليب حسب كلمات )٢٥- ٢٤: ١( ةَ بالصليب اخلليقاالبنن خألنه م 

 وبعد ذلك يشرح القديس أثناسيوس .)٣١-٣٠: ١(" يعلن اآلب"لقديس أثناسيوس ا
 عن تأمل اهللا بتعاداالن أؤكداً  م) كله٢الرسالة إىل الوثنيني فصل (سبب وجود الشر يف اخلليقة 

أدى  -)  الالهويت السائد يف الكتابات النسكيةحالصطالاوهي (أو الثيؤريا ) ةالالص( -
 كيانه مستقالً، Defineإىل أن يكتشف اإلنسان كيانه بدون شركة مع اهللا، وأن حيدد 

أن يرى األساس  ويستطيع أي باحث .)٢٤-٢٠ :٣رسالة إىل الوثنيني (. ورة هللاوليس كص



 ٢٢

فهي  ،أورجيينوس الواضح الذي حدد خطية آدم بشكل خمتلف عن العالَّمة )١(النسكي 
 إيل أديليست السقوط الذي حدث يف العامل الروحي، وعلي مستوي الروح مما 

ظل هذا املعىن سائداً حىت زمن القديس كريلس  (-اإلنسان يف اجلسد " سجن"
ن اخلطية هي أ وهنا يلمس اإلنسان .)رح إجنيل يوحنا الذي فنده بقوة يف شالسكندري

: ٣ة إىل الوثنيني رسال(اليت أدت إىل التهور يف استخدام اجلسد والسقوط يف اللذات احلسية 

ت وا تفش، )٢٦: ٣(، وهي ما يصفها القديس أثناسيوس بلذات متباينة وخمتلفة )٢٥-٢٠
د والروح وسقط اإلنسان يف ثُنائية  رابطة الوحدة بني اجلسواحنلتالفوضى العقلية 

 وذلك على عكس ما ورد يف كتاب املبادئ، ويف ،اجلسد والروح بسبب اخلطية
ن املنهج أ وبالطبع ميكننا أن نرى .التيارات الفلسفية اليونانية، ال سيما األفالطونية

ئية النسكي املسيحي يقوم، ليس على ثُنائية اجلسد والروح، بل على شفاء هذه الثُنا
 وال يكتفي أثناسيوس بتحديد .وعودة اإلنسان باملسيح إىل حالة ما قبل السقوط

اخلطية، بل يقَدم نظرةً شاملةً للحياة اإلنسانية الفكرية يفصل فيها بني اخلري والشر يف 
  عبارة دقيقة وهامة جداً

هللا، وأنا أعين بالوجود ما جيد مثاله يف ا. الوجود هو خري والشر هو عدم"
بل ،)وجود( أي الشر ما ليس له جوهر ، وأعين بالعدم.ألن اهللا كائن 

  ).٢٠-١٩ :٤الرسالة " ( عقل البشراخترعه

وهنا تفترق الطرق ويبتعد التسليم الكنسي عن كل مدارس الغنوصية   
وتصبح العودة إىل اهللا يف املسيح هي عودة إىل املثال أو حسب الكلمة . ..واألفالطونية 

 لكل ما هو خريExemplar  ألن اهللا هو )١٩ :٤الرسالة( Παραδειγµαταنية اليونا

                                           
الوصية هي أساس املمارسة النسكية، وأُضيفت إيل النعمة لكي حتفظ النعمة حسب شرح كتاب جتسد الكلمة، ) ١(

عيد النسكسك  اإلنسانَولذلك ال يعيد اإلنسان إيل اهللا، وحيفظ النالنعمة،  إيل اهللا، بل املسيح وحده هو الذي ي
  .يعطي النعمة لإلنسان ولكنه ال
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  .ودائم إىل األبد

وإذا كان املسيح هو الذي أعلن اآلب، وبشكل خاص يف الصليب حيث   
 التراث القبطي أن الناسك اعتربتعطَى املعرفة الصحيحة باهللا، أمكن لنا أن نرى كيف 

 البشر افتدىلذي وصل إىل معرفة سليمة مبن  أي ا،"البس الصليب"احلقيقي هو 
  .الرهباين عنها" االسكيم"بالصليب، واليت يعبِّر لبس 

من الواضح أن القديس أثناسيوس ال يشرح إالَّ القليل عن املعمودية، وال يذكُر   
، ولكن ال جيب أن خنُطئ "الرسالة إىل الوثنيني، وجتسد الكلمة" يف كتابيه اإلميانقاعدة 

 جوانب التسليم الرسويل املُودع يف كافة الفصول، واليت سوف تربز بعد اكتشاف يف
يف ذلك يف املقاالت ضد األريوسيني، وبشكل خاص، املقالتني الثانية والثالثة، وكذلك 

  . عن الروح القدسنسريابيو إىل اُألسقف أثناسيوسرسائل 

  :جية املصريةالليتور

 صلوات املعمودية القبطية، وغريها من الصلوات  باملقارنة مبا جاء يف-نستطيع   
بتداًء من ا أن نرى كل جوانب الليتورجية القدمية كما ورد ذكرها يف نصوص اآلباء -

لكن هنا  .أكليمنضس، بل وقبل ذلك يف اإلشارات العابرة للقديس أورجيينوسالعالَّمة 
لصلوات نفسها، حيث  اأننا نرى حمتويات وجوانب الليتورجية، الب بالقول أكتفي

ن تطابق أسوف نرى ومع ذلك ف.. وردت إشارات قليلةٌ جداً إىل الصلوات ذاا 
، بل هو  مع صلوات الكنيسة املصرية ليس مصادفةً حبتةًوانسجامهالشرح العقيدي 

حتاد باآلب، االد الكلمة هي فغاية جتس. حي لكنيسة اإلسكندريةاملنهج الالهويت والرو
 وحتت هذا اهلدف تدخل املصاحلة، واملغفرة، والتجديد، . معاً حتت سيادتهومجع اخلليقة

والتقديس، والتربير، والشركة يف الطبيعة اإلهلية، وحتول كيان اإلنسان من املوت 
 اليت تشكِّل -وسوف تدخل هذه املوضوعات .. والفساد إىل حياة القيامة واخللود 

 كمادة أساسية يف شرح اإلميان ضد - جية جوانب الصالة كما نراها يف الليتور
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 ويندرج كل هذا حتت موضوع رئيسي مل .األريوسية، وضد النسطورية بعد ذلك
 الذي جيمع يف "آدم الثاين"يقَدِّمه اآلباء كموضوعٍ مستقلٍ عن غريه، وهو موضوع 

هذا . خلليقةكيانه عالقةً جديدةً بني اهللا واإلنسان، وبني اإلنسان والسماء، واإلنسان وا
 االتصالاملوضوع بالذات ال حيظى باالهتمام يف الهوت العصر الوسيط الذي فقد 

  .بالرؤية اآلبائية

 باالبن ال الفصل عالقة اإلنسانية ،هذا، ويقَسِّم اآلباء من أجل اإليضاح  
  :املتجسد آدم الثاين إىل قسمني، كلٍ منهما ال ميكن فصله عن اآلخر

 الذي هو خالق، ومصدر حياة كل - اللوغوس الكلمة بناالمع عالقة : أوالً
  . بكل ما هو كائن-الكائنات، اليت تعرفه، واليت ال تعرفه 

 اللوغوس الكلمة املتجسد الذي يعطي عالقةً خاصةً االبنمع عالقة : ثانياً
) التعليم( يف الكلمة -   يف الكنيسة- باملؤمنني به من خالل جسده، وهي عالقة تتجلى

 وهي عالقة جديدة متاماً يدخل املؤمن من خالهلا إىل ملكوت اآلب ،الصالة واألسرارو
  . املتجسداالبن Mediationوالروح القدس بوساطة 

 هذه العالقة - أورجيينوس ومن قبله العالَّمة -وقد شرح القديس أثناسيوس   
سد يعين بقاء مؤكداً أن التج) ٥ -١(ل والفصيف الثنائية يف كتاب جتسد الكلمة 

؛ ألن اخلليقة تعجز عن البقاء  عنها منها أو غيابهانسحابهاللوغوس يف اخلليقة، وعدم 
  .بدونه

 وفهم دور االبن كلمة اهللا، استيعابوعندما فشل الهوت العصر الوسيط يف   
 قرابة كل  بسببNaturalكوسيط، وكآدم الثاين الذي تربطه باملؤمنني عالقة طبيعية 

 وألن الهوت العصر الوسيط عجز عن فهم العالقة بني ؛بسبب جتسدهإنسان للرب 
 وذلك ،، فقد وضع النعمة يف جمال ما فوق الطبيعةGrace والنعمة Natureالطبيعة 

 وهي ، اليت سادت الفكر األورويب يف تلك احلقبةDualismsبسبب سلسلة الثنائيات 
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 -  األرض والسماء -والنعمة  الطبيعة - الروح واجلسد -الزمن واألبدية : اتثنائي
 وعندما غاب موضوع آدم الثاين عن القسم اخلاص باملسيح يف تصنيف .الوحي والعقل

 فقدت Christology" ستولوجيياخلر"الهوت العصر الوسيط املعروف باسم 
، Christology مكاا الطبيعي يف القسم اخلاص باملسيح Sacramentsاألسرار 

 دةدرس على حموضوعاً مستقالً ال عالقة له بشخص وعمل باعتبارهاوصارت ت 
" الشخص والعمل" وحىت العنوان نفسه .The Person and the Workاملسيح 

 Definitionيدعو ثنائيات العصر الوسيط إىل أن تمارِس دورها يف خلق تقسيمات 
ملقدس  ألن الكتاب ا؛د هلا يف العقيدة املسيحية نفسها ال وجوArtificialمصطنعة 

ستولوجي ي اخلرامسهوتراث الكنيسة اجلامعة شرقاً وغرباً ال يعرف موضوعاً مستقالً 
 األسرار الكنسية، والدليل على ذلك أن شرح األسرار الكنسية امسهوموضوعاً آخراً 

كان يعطَى للموعوظني أثناء شرح قانون اإلميان حسبما نرى يف عظات كريلس 
  .إمربوسيوس يف الغرب يف الشرق، وعظات األورشليمي

لكننا إذا شئنا العودة إىل منهج الالهوت كما عرفته مصادر الكنيسة اجلامعة،   
 الدائرة اخلاصة باعتباره كلمة اهللا اخلالق، مث عمله كآدم الثاين باالبنتعني علينا أن نبدأ 

دية  من خالل جتسده حقيقة وجود اإلنسان وغايته وعالقته األباالبناليت يعلن فيها 
وهكذا يحدد لنا إعالن اخلالص يف املسيح، . باآلب وبالروح القدس، مث مصريه األبدي

 إالَّ من خالل استيعااالوضع احلقيقي لإلنسان، وخيلق أنثربولوجية مسيحية ال ميكن 
 . املتجسد اخلالق والفادياالبنشخص 
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  الفصل الثاين

  

  أنثروبولوجية اإلسكندرية
  ةوالليتورجية القبطي

  
فيه وضح نمع أن القسم الثاين من هذه الدراسة، هو قسم خاص باملقارنات،   

داً، كِِّسكندرية والليتورجية القبطية مؤالعالقة الدائمة غري املنقطعة بني الهوت آباء اإل
اليت تشمل احلياة والتسليم الكنسي وليس فقط، وحدة التعليم، بل أيضاً وحدة املصادر 

كب يف صلوات الكنيسة املصرية، إالَّ أنه من الضروري يف هذه السائد الذي ينس
املرحلة من البحث أن نقَدِّم العناصر الثالثة األساسية اليت تكَوِّن نظرة آباء اإلسكندرية 

 هذه العناصر مل تربزها بعد الدراسات اليت قُدِّمت يف العصر احلديث عن .إىل اإلنسان
.  كتابات أورجيينوس وأثناسيوس وكريلس اإلسكندرياإلنسان صورة اهللا ومثاله يف

كتفَت هذه الدراسات بشرح نصوص آباء اإلسكندرية، وتصنيف هذه النصوص افقد 
 وأسلوب بروح احتفظت، وبالتايل "صورة اهللا والعقل"إىل موضوعات رئيسية مثل 

ه  ومع أن هذا ال يقلل من قيمة وخالصة هذ.البحث السائد يف العصر الوسيط
 عدم وضع قالب الهويت أال وهو ،قصاً ظاهراً بوضوحٍلكن يبقى فيها نالدراسات، 

وعقيدي يشرح األسباب اليت جعلت آباء اإلسكندرية يدرسون موضوع العقل 
  .ص اإلنسان خالق وخملِّاالبنوالصورة اإلهلية، بل طبيعة اإلنسان نفسه من خالل جتسد 

  :هذه العناصر الثالثة هي
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  :إلنسان ليس له وجود، أو كيانٌ مستقلٌإن ا: أوالً

 هي أول من Kant ورائدها كانط Enlightenmentكانت حركة التنوير   
وحىت يف القرن العشرين ال يزال . قَلَب أنثروبولوجية العصر الوسيط رأساً على عقب

، )كمربيدج(تقسيم الفلسفة األوروبية قبل كانط، وبعد كانط سارياً يف اجلامعة العريقة 
فما هي إذن النقطة األساسية يف فلسفة كانط اليت قَلَبت موازين الفلسفة األوروبية؟ 

 Autonomy of the العقل اإلنساين، والكيان اإلنساين كله استقاللواجلواب؛ هي 
human.  

  : العصر الوسيط يف اآليتمعوتتلخص نقاط اخلالف 

١ -دود ألن اإلنسان كائن حم؛ إن العقل اإلنساين حمدود.  

  . هي احلواس اخلمس فقط إن أدوات العقل الوحيدة- ٢

 إن امليتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة جيب أن تضبط بالعلوم وحدها، وليس بالفكر أو - ٣
 من قدرات -  بشكل علمي -التأمل الذي هو بالطبيعة حمدود، وغري قادر على التحرر 

  .احلواس اإلنسانية اخلمس

يف عقل هو  وكل ما Inherit" لَدنيِّة"اإلنسان معرفة  إنه ال توجد يف عقل - ٤
اإلنسان إما خرافات وأساطري وخيال العصور السابقة، وإمِّا فكر علمي تؤكده احلواس 

  .اإلنسان ليس صورة اهللا ومثاله بعبارة أخرى وأ .والعلوم

  :وميكن حصر عناصر أنثروبولوجية العصر الوسيط يف النقاط التالية

 متاماً ه الصورة إما أن تكون مشوهةًكصورة اهللا ومثاله، إالَّ أن هذاإلنسان لَد  يو- ١
مثلما هي عند املتطرفني من أتباع أوغسطينوس مثل كالفن، أو هي صورةٌ ناقصةٌ حتتاج 

  .إىل جتديد مثلما هي عند توما اإلكويين
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  .ة األصلية عن اهللا بسبب خطية آدم أو اخلطيانفصال اإلنسان يف حالة - ٢

٣ -ن استطاعر  إن اإلنسان جيهل اهللا بسبب اخلطية، وإذا تطهأن يفهم ويعرف اهللا م 
  .خالل الوحي، بل وبقدرة العقل أيضاً

 ألا ملوثة خبطايا الوثنية ؛ ال يطَمئْن إليهاInherit إن املعرفة اإلنسانية اللَدنيِّة - ٤
  .وسقوط آدم

 تطور نظرة العصر الوسيط هذه، وصل إىل غايته وباملقارنة، ميكن أن نرى، إن  
  :النحو املطَّردهذا  حركة التنوير على يف

 عن اهللا، فإن اإلنسان رغم انفصالإذا كان اإلنسان يولَد وهو يف حالة   
 عن اهللا قادر على البقاء، وقادر على بناء حضارة وثقافة، بل هو قادر على انفصاله

خلالق، فلماذا حيتاج إىل وحي، بل وإىل اهللا نفسه، طاملا أنه  عن اانفصالهالتطور رغم 
ينكر العصر الوسيط وجود أي معرفة (عرب التاريخ اإلنساين أن يعيش بال وحي  استطاع

 مل يكن من قبيل املصادفة أنْ بدأ اهلجوم على اذلوبال معرفة إهلية؟ ) باهللا خارج الكنيسة
عصر النهضة األوروبية إىل أن وصل النقد، سقوط آدم، واخلطية األصلية مع بداية 

 Religionورفض قصة اخلطية األصلية إىل منتهاه بكتاب عمانوئيل كانط نفسه 
within the Limits of Reason نه يبدأ الذيفلسفيٍ الذعٍ ب الفصل األول م نقد
  .لفكرة الشر كما قدمها العصر الوسيط

 انفصالبية متثلت يف حتول فكرة  قمة تطور األنثروبولوجية األوروولكن  
، والفرق هو يف الصياغة Autonomy اإلنسان استقاللاإلنسان عن اهللا إىل فكرة 

، وقادة الفلسفة من أمثال االجتماع والدليل على ذلك هو حماولة أساتذة علوم .فقط
 تأكيد فكرة مسو احلضارات، والقدرات ، مث كانط- وفولتري -جان جاك روسو 

، وقدرة العقل عند الشعوب القدمية، والشعوب اليت ال تعرف وحي الكتاب اإلنسانية
  .املقدس



 ٢٩

وكما ذَكَرت من قبل، إن الدراسات احلديثة اخلاصة باإلنسان يف الهوت   
 استقالل اإلنسان، رمبا ألن تعبري استقالل من فكرة االقتراباإلسكندرية مل حتاول 

جرياً على عادة وأُسلوب البحث يف العصر و .اإلنسان مل يعرفه اآلباء شرقاً وغرباً
 واستبعاد يعين عدم حبث النص باملرة، كلمةن غياب والذي يتلخص يف أالوسيط، 

ن أ فطاملا ،نه ال حيتوي الكلمة اخلاصة باملوضوع، ولذلكأالنص كشاهد أو دليلٍ طاملا 
 استبعادوري اإلنسان ال تظهر يف كتابات اآلباء، بات من الضر" استقالل"كلمة 

 ،"النص" أن اآلباء مل يفكروا فيه، ومل يدرسوه مطلقاً، بدليل باعتباراملوضوع برمته، 
  .أي عدم وجود الكلمة

 وهو )١( Gestaltإذا أخذنا بأسلوب معاصر، وهو أُسلوب اجلشتلط ولكن   
كما شرحه القديس  -ن اخللق من العدم أ أن نرى استطعناطريقة أوروبية بديلة، 

  :يفترض احلقائق التالية -ثناسيوس نفسه يف الرسالة إىل الوثنيني ويف جتسد الكلمة أ

 . جهل اإلنسان املطلق باهللا؛ ألن جوهر اهللا يعلو على كل ما هو خملوق من العدم- ١
وبالتايل ليس الشر هو سر جهل اإلنسان باهللا، وإمنا مسو جوهر اهللا وعجز الطبيعة 

  حقيقة الكيان اإلهلي املخلوقة عن إدراك جوهر و

"Who is beyond all being and human thought". 

  ).٦: ٢الرسالة إىل الوثنيني (

كان هو " إن املعرفة اإلهلية تشرق من اهللا على اإلنسان حسب نص القديس يوحنا - ٢
  ويصل هذا النور إىل كل إنسان.)٩: ١يوحنا (" نسان آتياً إىل العاملالنور الذي ينري كل إ

                                           
نظرية سيكولوجية يف أساسها تذهب إىل أن إدراك األشياء إمنا ينصب على الكل، ال على العناصر : لطيةتجش) ١(

وتوسِّع فيها إىل حد القول بأن الظواهر البيولوجية . واألجزاء، فالطفل مثالً يدرك احليوان يف مجلته ال يف أجزائه
 أنظر املعجم -. ية ال ينظر إليها على أا عناصر وأجزاء منفصلة، بل هي كل، وجمموعات هلا وحدا الذاتيةوالطبيع

   ٦١ ص ٣٦٢بند . اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية بالقاهرة-  ١٩٨٣ - جممع اللغة العربية -الفلسفي 
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  :مهما كانت حالته األدبية أو ديانته وذلك بعدة وسائل

  . العقل اإلنساين نفسه القادر على رؤية احلق- أ

  . الشريعة األدبية املغروسة يف كيان وقلب اإلنسان- ب

  . الوحي اإلهلي بواسطة األنبياء-ج

ومل ينكر اآلباء سقوط آدم، ولكنهم مل يقعوا يف مأساة التحديد العقيدي   
 الذي متت صياغته بعد وفاة أوغسطينوس نفسه يف جممع أورانج الذي )١(ين األوغسطي
فرغم كارثة السقوط، ظل النور اإلهلي يعمل يف األنبياء ويف فالسفة . م٥٢٩عقد عام 

  .وحكماء اليونان

إن قصة سفر  هي ، وعصر اإلصالح من بعدهإن مشكلة العصر الوسيط  
، وفشل قادة )٢(لطبيعي يف الكتاب املقدس ن مكاا ام نزعت ٣ اإلصحاحالتكوين 

ت يف أسفار احلكمة، وبشكل خاص،  يف قراءة قصة السقوط كما دوِّنحركة اإلصالح
 حيث تقوم احلكمة اإلهلية بإصالح آدم، ١١-٨ اإلصحاحاتحكمة سليمان يف 

 ن لوثر وكالفن موقفاًفقد كان لكل م ،وكما نعلم. وقيادة اجلنس البشري بعد السقوط
متعنتاً من أسفار احلكمة، ألا تعطي للشعوب، والقبائل مكاناً يف تدبري اهللا، وتعترف 

  .بعمل احلكمة اإلهلية يف الشعوب

                                           
 علي كل إنسان بسبب سقوط آدم وهو ما يقوم هذا التحديد علي أساس وراثة خطية وذنب آدم وغضب اهللا) ١(

 . حييا بال نعمة، وبال معرفة صحيحة عن اهللا- حسب هذا الفكر- جعل اإلنسان

 - وذلك متاماً كأول إنسان خلق " حيث يقول ٤: ٢راجع عبارة القديس أثناسيوس يف الرسالة ضد الوثنيني ف) ٢(
دسة بأن عقله كان متجهاً حنو اهللا حبرية ال يعيقها اخلجل، وبأنه  إذ وصف يف الكتب املق-الذي سمي بالعربانية آدم 

الذي -كان يشارك القديسني يف التأمل يف األمور اليت يدركها العقل، واليت كان يتمتع ا يف املكان الذي كان فيه 
 كما يقول الرب أيضاً  لذلك فإن طهارة النفس كافية يف حد ذاا للتأمل يف اهللا،-دعاه القديس موسي رمزياً باجلنة 

  ."طوىب ألنقياء القلب ألم يعاينون اهللا:



 ٣١

 وذلك من أجل Polarization االستقطابوإذا ابتعدنا عن أُسلوب 
 يعجز واالستقالل عن اهللا، االنفصال أن نرى أن استطعنا ،اكتشاف األرضية املشتركة

 ذلك أن اهللا الذي يعجز اإلنسان عن إدراكه، .تفسري وجود احلضارة اإلنسانيةعن 
له إىل ما شاء اإلنسانيترك احلرية لإلنسان لكي خيلق كيانه وحيو.  

وعجز اإلنسان عن إدراك اهللا يظهر يف صلوات املزامري حتت بند آخر أمهله 
 مزمور -  ٩ -  ٧: ٢٧مزمور (اهللا لوجهه " إخفاء"أو " احتجاب"الهوت العصر الوسيط وهو 

 أن ال يسبب اهللا الشلل واملوت - إجيابياً - يعين االحتجابهذا .  وغريمها)٢٩: ١٠٤
ل، بل وموت اإلنسان نفسه لإلنسان؛ ألن رؤية اهللا تعين اية الفكر وقدرات العق

  .)٦- ١: ٣خروج (

، وإمنا ألن  حقيقةٌاالنفصالَواإلنسان قادر على أن حييا بدون اهللا، ليس ألن   
 عن اهللا ال انفصل وألن اإلنسان حىت يف حاالت الظن بأنه ؛احلرية قد أُعطيت لإلنسان

 -كما شرحها أثناسيوس  - وما حضارة الوثنية . يزال يستمد الوجود واحلياة من اهللا
  . حتت وهم اآلهلة اليت خلقها اإلنسان لنفسه اإلنساناخترعهاسوى حضارة 

ف اخلطري الذي وقعت فيه احلضارة األوروبية؛ هو ومرة أخرى كان املنعط  
 على اهللا وخرق للقانون اإلهلي، وذلك دون حبث الشر كاعتداءحتديد الشر، سياسياً، 

اية املطاف كتحو لٍ يف كيان اإلنسان نفسه، وهو يفاإلنسان عن صورة اهللا، اغتراب 
  .أي كيانه احلقيقي

 أا مشكلة املوت؛ وهو مثرة اخلطيةولذلك حيدد أثناسيوس مشكلة اإلنسان ب
 وحسب الفصول اخلمسة األوىل من ،)٢٣: ٦رو (حسب عبارة القديس بولس يف 

  .جتسد الكلمة

كتاب جتسد أما دخول الشر إىل العامل، فإن تطابق الليتورجية القبطية فيه مع 
  :الكلمة هو تطابق منطقي
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  جتسد الكلمة  هليالقداس اإل

لى غري فساد، الذي جبل اإلنسان ع
واملوت الذي دخل إىل العامل حبسد 

هدمته بالظهور احمليي الذي  .. إبليس
 يف القداس صالة الصلح( الوحيد البنك

  )الباسيلي

 فإن ،فيهم) حلَّ(وبسبب الكلمة الذي 
الفساد الطبيعي كان غري قادر على أن 

خلق "ميسهم كما يقول سفر احلكمة 
قه على اهللا اإلنسان لعدم الفساد إذ خل

 دخل يسإبلصورة أبديته ولكن حبسد 
  .)١٠-٩: ٥فصل (" املوت إىل العامل

جتسد (ا كظل للكلمة وذلك، ألن غاية خلق اإلنسان هي أن يعرف اهللا، وأن حيي  

  :) ب١٠١ عامود :٢٥النص اليوناين جملد : ٣الكلمة فصل 

لمة  بالكبااللتصاقخلقهم كصورته وأعطاهم نصيباً يف قوة كلمته، حىت "
  ".λογικοι يصبحون عاقلني ،)تبعية الظل للنور (-مثل الظل 

In His own image He made them, having 
also given them a share in the power of His own 
Logos, so that cleaving to the Logos like a 
shadow and having become λογικοι, they might 
be able to remain in a state of blessedness. 

ودخول الشر بواسطة الشيطان، ليس دعوةً إىل ميتافيزيقا، أو تبين أسطورة   
وخرافة حسب فالسفة عصر التنوير، وإمنا هو تأكيد تفوق قدرات العقل واخليال 

وما إبداع اإلنسان . البشري إذا ما أُثري بإغراء خارجي تقابله قدرة داخلية يف اإلنسان
قدرات اخليال على تطويع املعادن واحلجارة وكل مادة أخرى ملا يرمسه وتطوره سوى 

 -يف مراحل منو احلضارة  -  على املادة Projectedاخليال اإلنساين الذي أسقَطَ 
دت حرية اخليال وحصرت العقل يف احملسوس صورة اهللا، وخلق بذلك األصنام اليت قي
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 اخلطرية يف حياة اإلنسان، وهي وهكذا تعود الليتورجية إىل نقطة الضعف. وحده
ختلق اآلهلة، حىت يف العصر احلديث نفسه، متلك أن اخليال، القدرة العقلية اهلائلة اليت 

  .واليت حتتاج إىل تطهري وفداء

 باإلضافة إىل ما سبق، فقد سجل علماء الالهوت يف هذا اجليل حقيقة غياب - ٣
 هذا الالهوت يف الشرق، لكي  عن العصر الوسيط، وبقاء)١( Apophaticالالهوت 

م حقائق الوجود س اخليال البشري الذي حياول أن جيسِّيطهر اإلنسان من الوثنية، ويقدِّ
وهنا تربز مشكلة املعرفة، وما نظريات املعرفة سوى دليل على إن حقيقة . كله

 وإمنا على دور Definitionاألنثروبولوجية تقوم ليس على التحديدات والتعريفات 
 )٢(ولذلك قسم اآلباء املعرفة إىل عدة أنواع. ملعرفة نفسه يف حياة الكائن اإلنساينا

وخيصنا هنا .  ألن هذا التقسيم مرتبط بالقلب البشري نفسه؛ فيهاانفصالمتصلة ال 
 اليت يصل إليها العقل بالفلسفة واملنطق وكل أدوات Deductive االستدالليةاملعرفة 

  .Illuminating الكلمة لالبن اآلتية من النور اإلهلي شراقيةاإلالفكر، وأيضاً املعرفة 

 ولكنها ، وليست النهائية هي املرحلة األوىلDeductive االستدالليةواملعرفة   
 املعارك احتدام وضاع يف .حتولت بفضل الدراسات الفلسفية إىل قمة الفكر الالهويت

وغريه، وهو صوت كان يدعو إىل كويين ت كبار الالهوتيني؛ مثل توما اإلالفكرية صو
 وإخضاع املعرفة Illuminating knowledge شراقيةاإلقبول نعمة املعرفة 

  . إىل النور اإلهلياالستداللية
                                           

 الالهوت السليب، حيث ينقي الفكر البشري من تصورات اخليال اليت جتنح حنو الوثنية، باسموهو ما يعرف ) ١(
  .أخل" …غري احملوي، غري املفحوص،"وأوضح مثال له؛ بعض عبارات القداس الغريغوري 

 املعرفة اإلهلية اليت تأيت من اهللا مباشرة، -أ -:باء، وبشكلٍ عام تنقسم املعرفة اإلنسانية إيل حسب تعليم اآل) ٢(
 املعرفة - ب .اإلشراقيةوتصل إيل اإلنسان بواسطة الكلمة اللوغس، وبإهلام الروح القدس، وتسمي أحياناً املعرفة 

 املعرفة اليت تورث من األجيال - ج .ي معرفة العلوم اليت تتكون يف عقل اإلنسان بالدراسة واملقارنة، وهاالستداللية
 املعرفة الذاتية اليت يصل إليها -د .إخل…السابقة، واليت تصل إيل كل جيل بواسطة اللغة والعرف والتقليد والقانون 

  .اإلنسان جبهوده
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وكما سنرى يف اجلزء الثاين من هذه الرسالة إن صلوات املعمودية، بل   
ما جعل  تطلب هذا النوع من املعرفة، وهو ،صلوات الليتورجيات الشرقية كلهاو

على الذين نالوا سر " الذين قبلوا النور اإلهلي"أو " املستنريين "اسمالكنيسة تطلق 
املعمودية، بل إن الصالة اليومية يف ترتيب الكنيسة القبطية تبدأ بطلب النور اإلهلي اآليت 

م  وختد. اهللا، وذلك بعد قراءة فصل النور اإلهلي يف افتتاحية إجنيل يوحناابنمن الكلمة 
 وينقيها من االستداللية الذي حيول املعرفة Apophatic الالهوت شراقيةاإلاملعرفة 

، أي اآلتية من األعلىالسلبيات واألخطاء واألمور الوقتية الزائلة، لكي ختدم هذه املعرفة 
  .اإلنسان مكاا الطبيعي يف حياة االستداللية، فتنال املعرفة االبنإشراق نور 

  :ق اإلنسانغاية خل: ثانياً

وهنا جيب أن نسجل أن خالف الشرق مع الغرب، يبدأ باخلالف على غاية   
 يف استقر" املُربِّي" اإلسكندري كتابه أكليمنضسومنذ أن كتب القديس . خلق اإلنسان

ن اهللا خلق اإلنسان لإلنسان، ومل خيلق إتراث اإلسكندرية، بل ويف تراث الشرق كله 
ن خلق اإلنسان من أجل اهللا هو فكر أوكما نعرف .. يعبده اإلنسان لكي خيدم اهللا أو 

 بعكس ما ،"لقد خلقتنا لذاتك"وتعليم أوغسطينوس الذي يعلنه يف كتاب االعترافات 
يريناوس، وهو إن اهللا خلق إقبله عند القديس من سكندري، و الأكليمنضسجاء عند 

 يف حتقيق يف احلياة، وسعادةً ع اإلنسان حبياته وجيد لذةًاإلنسان على صورته لكي ميتِّ
كيانه ويف منوه، ولذلك وهب اإلرادة والعقل واحلرية لكي حييا كما يقول أثناسيوس 

  .)٣٣ - ٣٠: ٤جتسد الكلمة (" مثل اهللا"

  :سكندري الأكليمنضسويقول 

  "كاا إذا أمقله، بل آلخرٍ، فهذا يعين أن ، ال ن اإلنسان، قد خلذات
ن اهللا أخلقَه لغرضٍ آخرٍ سوى أن يأيت للوجود، وهذا يعين قد اهللا، مل يكُن 

ليس خبالقٍ صاحلٍ، ولكن إذا كان اإلنسان قد خلق بواسطة حكمة ومعرفة 
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 ؛خلليقةا  سيدبل جعلَ اإلنسانُ..  خالقه  أن يعرفاهللا، فقد وهب اإلنسانُ
وألن . .) . ومثالهصورة اهللا(ألن ما يراه ويعرفه اإلنسان قادر على أن يفعله 

اهللا قادر على أن يفعل كل شيٍء، وال يوجد شيء يعجز اهللا عن فعله، جعلَ 
وثيق ) وليس من أجل أي شيٍء آخر(اإلنسان الذي خلق من أجل ذاته 

  ). الفصل الثالث-املريب .." (؛ مبن هو كائن بذاته )اهللا(الصلة مبن خلقه 

أي ( والصورة . صورتهاإلنسانُأيضاً ، وكذلك )١(فاهللا ليس كائناً من أجل اهللا  
ويضع . جيب أن جيد غاية خلقه يف كيانه أوالً حىت جيد السعادة الدائمة) اإلنسان

 إذ يقول عن خلق سكندري بأسلوبالقديس غريغوريوس النيسي هذه الفكرة 
  .اإلنسان

غري  ألنه خلق ؛ن ممتلكاً شبه سيد كل املخلوقاتوخلق اإلنسا"  
 خارجية خاضعٍٍ لضرورةexternal وإمنا الذي يقوده هو إرادته الداخلية 

قرة ف (."اليت ترشده إىل ما هو خري ومقبول بشكل جيعل قرار اإلرادة ذاتياً
  ).٣٦٩عامود : ٤٦ من كتاب البتولية جملد ١٢

 وما جميء الكلمة إال دعوة اإلنسان لكي يكتشف ذاته ويرى يف الكلمة مرآةَ  
لكي يتحول بالتربية وبالفكر، مثل الرسام أو الفنان الذي ) اإلنسانأي وجود (وده وج

جتسد الكلمة ( أي الكلمة لكي يعيد رسم الصورة اليت تلطخت بالقذارة ،يأخذ من األصل

هذه النظرة ال تبحث ما إذا كانت املعرفة بدون املسيح خرياً أو شراً، ذلك  .)١٤فصل 
                                           

ائن حسب حرية ووحدة اهللا ليس كائناً من أجل اهللا، إي أن وجوده بال غاية تفرضها عليه طبيعة ما، بل هو ك) ١(
 -  وهكذا ميز اآلباء.أي شيء عن اهللا  -كفكرة - ألن األقانيم هي اليت تعلن اهللا، وال يعلن جوهر اهللا ؛الثالوث

 بني الوجود أو الكيان حسب الطبيعة، أي خضوع الكائن للطبيعة، وهو ما نراه يف - وبشكل خاص يف القرن الرابع
 ألن الطبيعة ال كيان هلا، وال وجود هلا بدون الشخص، .يعة لُألقنوم أو الشخصاحليوانات واملادة، وخضوع الطب

 وسيادة الطبيعة علي الشخص يف .فهي ليست قوة تسيِّر الشخص، بل الشخص هو الذي يعلن الطبيعة وحيددها
جاء أنه  أي ،"إن السقوط جلب فساد املوت" نتائج السقوط، ولذلك يقول القديس أثناسيوس إحدىاإلنسان هي 

  ).٤: ٩جتسد الكلمة (، وجعل الطبيعة تسود علي الشخص االختياربتغيري جذري يف اإلنسان، وسلب حرية 
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، أو حسب تعبري ىقياس، فإن املعرفة ميكن أن تتنق هو املثال واملألن املسيح عندما يصبح
يربز دور هنا  و.)٣: ٨املتنوعات (" baptized - تتعمد" سكندري الأكليمنضس

 الذات يف اكتشاف فهي تطرح على اإلنسان ضرورة ،أنثروبولوجية اإلسكندرية
كن ليس بالتأمل  ل،" نفسكأعرف"املسيح، أو معرفة اإلنسان حسب احلكمة القدمية 

بل  ،باالستداللال  كامل عن اهللا، وإمنا مبعرفة تبدأ باستقاللالبعيد عن اهللا والذي يتم 
  .ما أشرق علينا من نور إهلي يف يسوع املسيحعلى  )١(بالقياس 

 معرفةً مطلوبةً، لكنها معرفةً تتقدس يف Inherit" اللَدنيِّة"وتصبح املعرفة   
نراه يف صلوات املوعوظني القبطية اليت تعكس تراث املسيح على النحو الذي س
  .اإلسكندرية يف دقة ووضوحٍ

  :ما بعد الطبيعة،أو امليتافيزيقا: ثالثاً

املسماة نشأت هذه النظرة الفلسفية يف إطار الفلسفة واحلضارة اليونانية اليت   
 حضارةٌ أخرى ومل يلتفت علماء التاريخ إىل أن مصر وفلسطني كان هلما.. اهلللينية ب

، هي حضارة غري وحضارة مصر الدينية النابعة من العقيدة املصرية القدمية. غري هللينية
على فلسفة، وبشكلٍ خاص، تقسيم الوجود إىل طبيعة وما بعد الطبيعة، بل على قائمة 

وليس هذا جمال حتليل األساس الفكري الذي قامت . تقسيم الوجود إىل حياة وموت
ة الفرعونية، ولكن يكفي هنا أن نقول إن التراث غري اهللليين يقوم على عليه احلضار

وأهم االختالفات هي أن . أنثروبولوجية خمتلفة متاماً عن أنثروبولوجية فالسفة اليونان
 حيصل دائماً على احلكمة اإلهلية من اخلالق، وإن اجلسد التراث غري اهلللييناإلنسان يف 

                                           
 هو مقارنة بني موضوعني، يشرح أحدمها اآلخر، وتبقي العالقة بينهما قائمة لكي نفهم Analogyالقياس ) ١(

القياس الذي يشرح اإلنسان، السيما عندما كالمها أو أحدمها من خالل مقارنته باآلخر، وهكذا صار اهللا هو 
 جمرداً استدالالً نابعاً من عالقة، وليس جمرد االستدالل، حيث يصبح باالستدالل وما يبدأ بالقياس ينتهي .جتسد

  .يتطلب ضرورة وجود عالقة يؤكده الفكر النظري الذي ال



 ٣٧

، بل العائق هو العقل )١( يف أُسطورة الكهف أفالطوني ليس هو العائق حسب رأ
وبسبب ذلك نشأت أسفار . البشري الذي حيتاج إىل أن يتدرب يف مدرسة احلكمة

مةَ ال ميكن أن تبتعد ألن احلك.. احلكمة يف داخل املعابد ومدارس تعليم الدين والطب 
ذي أعطى لإلنسان قدراً من ألن احلكمةَ هي روح اهللا اخلالق الأخرياً،  و.عن اإلميان

  ..وهنا تلتقي حضارة مصر القدمية مع كافة احلضارات السامية األخرى.. حكمته 

ومع جميء املسيحية إىل اإلسكندرية، كانت أسفار احلكمة املصرية من الكتب   
وهو غري راعي  (Hermas وأثناسيوس قبل كتب وأورجيينوس أكليمنضساليت قرأها 

  . ألن احلكمةَ هو يسوع املسيح؛وهكذا ظلت احلكمةُ دي الفكر، )هرماس املسيحي

جعل من دور املعرفة يف حياة اإلنسان هو الذي وجتسد الكلمة أو اللوغوس 
وليس عبثاً أنْ جعل آباء الربية، ومن قبلهم العالمة  .دوراً خطرياً ال ميكن إغفاله

من " اإلفراز"وكان التلميذ يتعلم . هو بداية وقمة احلياة املسيحية" اإلفراز"أورجيينوس، 
ملعرفة اخلري " اإلفراز" هي أن تقود إىل شراقيةاإلغاية املعرفة و  ...املُرشد أو املُعلم

  .احلقيقي

 على قواعد أخرى Classificationويف مدرسة احلكمة يقوم التصنيف   
 هو حياةٌ ولعل أول هذه القواعد هي إن اخلري. ختتلف عن قواعد الفلسفة اليونانية

 وهذه .)٢٠ - ١٥: ٤جتسد الكلمة فصل (ذلك فهو يبقى  ول، يف اهللاووجود؛ ألن له مثالٌ
، وإمنا احلكمة والوجود واحلياة، هي اهللا املتجسد Abstractليست فكرةً جمردةً 

                                           
)١ (شبِّثَأُسطورة الكهف، أو مبالبدن بسجني اتصاهلاه فيه النفس اإلنسانية يف ل الكهف، هو مثلٌ ضربه أفالطون، ي 

مقيد يف كهف، وظهره إىل الضوء، ووجهه إىل حائط تقع عليه ظالل األشياء املوجودة خارج الكهف، فهو ال يرى 
م ١٩٨٣ -  جممع اللغة العربية -أُنظر املُعجم الفلسفي . األمور على حقيقتها، وإمنا يرى الظالل املتحركة فحسب

مراد وهبه، األمر إيضاحاً حيث يقول إن الكهف هنا هو العامل احملسوس، واألشباح .  ويزيد د- ٨٠١ند  ب١٥٦ص 
 ١٩٧٩ الطبعة الثالثة -  دار الثقافة اجلديدة - أنظر املعجم الفلسفي - هي املعرفة احلسية واألشياء احلقيقية هي املُثل 

  .٣٥٤ص 
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) ٦: ١٤يوحنا " ( إىل احلياة احلقيقيةأنا هو الطريق"حسب النص القبطي إلجنيل يوحنا 
حيث يرتب النص اليوناين " أنا هو الطريق، واحلق، واحلياة"اليونانية بعكس الصياغة 

بينما يقوم اإلفراز ..  بصورة مطلقة " احلياة– احلق -الطريق " :القضايا الثالثة املطلقة
سكندري  احلقيقية حسب رسالة ديوجنيتس العلى ممارسة احلكمة اليت تؤدي إىل احلياة

  ).١٤فصل (

د على ألا مسائية، وألن احلكمة تجس ؛ عن األرضلسماَء ااحلكمةُال تفصل و  
ومل يستخدم اآلباء  (Creation وهي ال تفصل الطبيعة، أو باحلري اخلليقة .األرض

ذاً ما هو بعد إ.  أي اهللا،عن ما هو أعظم من اخلليقة) كلمة طبيعة يف الكالم عن اخلليقة
 ليس هو - رغم انتمائه للمدرسة اهلللينية ، إذا جاز لنا استخدام هذا التعبري-  الطبيعة

احلق، وال هو احلياة األبدية، وال هو املعرفة، وإمنا هو جوهر اهللا الذي يعلو على كل 
  .الطبائع املخلوقة، والذي أشرق جسدياً يف الدهور وعلى األرض

  ضد األريوسيني  الليتورجية القبطية

األبصلمودية (. أشرق جسدياً من العذراء

  .)ةالسنوي
لكي .. أشرق جسدياً يف صهيون 

. ياً على صهيونيشرق ملكوته جسد
  .)٥٥: ٢ضد األريوسيني (

وألن املسيح قد مجع كل األشياء حتت السماء وعلى األرض يف أُقنومه اإلهلي   
املتجسد، أصبح احلديث عن الطبيعة وما بعد الطبيعة، غريباً على مدرسة احلكمة 

 يف اية رحلة جتسد وموت الرب يصلِّلليتورجية القبطية املُ اتنبه ولذلك ت.دةاملتجسِّ
  :قولت إذ ،وقيامته وصعوده

   واحداً،االثننيجعل "

  ".السماء واألرض
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 ، يندرج هذا كله حتت العمل العظيم الذي ألجله جاء الكلمة، أخرىومرةً  
 ووحدة السماء د الكلمة العصر الوسيط أميناً لإلميان بتجسولو ظَلَّ. وصار آدم الثاين

 خيتلف متاماً Sacramentsواألرض يف املسيح، لنشأ الهوت خاص باألسرار الكنسية 
عما ولد يف العصر الوسيط وتطور بعد ذلك أثناء وبعد حركة اإلصالح اليت حاربت 

  .الهوت العصر الوسيط بسالح العصر الوسيط نفسه

رض يف املسيح ال تسمح وما ميكن أن نطرحه هنا، هو أن وحدة السماء واأل  
لنا ببحث كيميائي يف طبيعة اخلبز واخلمر ومياه املعمودية، ليس ألن ما حيدث يف 

والكنسية ، الليتورجية هو فوق أو ما بعد الطبيعة، وإمنا ألن باب الدخول لألسرار كلها
ها، واليت تولد فينا يلع هو املعرفة اإلشراقية اليت تلح الليتورجية - بشكل خاص -

أما املعرفة . ، أي الروح القدس الدائم يف النفساالستنارةباملعمودية، وبعمل روح 
  من املسيح إالَّاالقتراب ألا ال متلك احلجة وال تقوى على ؛ فقاصرةٌ متاماً،االستداللية

  ".سر" ألن املسيح ؛إذا أعاا روح املسيح

 رئاسة آدم اءواختف السماء عن األرض انفصالن أوسوف نرى بعد ذلك   
الثاين، جعلت األسرار الكنسيةَ موضوعاً غامضاً حيتاج إىل شرحٍ عقليٍ، وترتيبٍ فلسفيٍ 

وهنا نكتفي باإلشارة إىل الفرق بني . به الهوت العصر الوسيطعلى النحو الذي رت
  . عند اآلباء، والرمز عند الهويتِّ العصر الوسيطSymbolالرمز 

 املسيح، ووحدة اخلليقة اجلديدة، وإعادة إحتاد إن وحدة السماء واألرض يف  
 مثاالً يدل على السِّر، Type هو Symbol، كل هذا جيعل الرمز اآلباإلنسانية باهللا 

 السماء عن األرض يصبح الرمز دعوةً انفصالأما يف حالة . وال ميكن فصله عن السِّر
 إليه الهوت حركة للتذكر العقلي، وعالمةً تدل على ما هو غائب، وهو ما وصل
  .اإلصالح من خالل التطور املنطقي لفكرة الرمز يف العصر الوسيط

 Epiclesis الروح القدس يف الليتورجيات الغربية استدعاءوعندما خيتفي 



 ٤٠

 أما يف الشرق فإن الذكرى يغرسها الروح . العقلية هي غاية السِّرىتصبح الذكر
هي  أو ،"عيين القلب"راقية اليت تفتح القدس، وتصبح إحدى مكونات املعرفة اإلش

، وذلك الرؤية الروحية لرؤية السِّر من خالل املعرفة اإلشراقية اليت يعطيها الروح القدس
  : اليت تقولحسب شهادة صلوات املعمودية

..  إىل نورك الطاهر أدعهم.. رتبهم على أساس إميانك الرسويل "  
 أعني قلوم أفتح. ا حلة نورانية يصريو-أضيء عيون أفهامهم بنور املعرفة 

نور احلق من قبل ) داملعم(ويضيء فيه .. ليستنريوا بنور إجنيل ملكوتك 
  ".الروح القدس

وىل إىل نور هذه العبارات جتعل أساس فهم األسرار الكنسية عائداً بالدرجة األ  
، لكننا سوف خنصص له فصالً خاصاًهو ما  يف سر املعمودية، وىاملعرفة الذي يعط

 بالالهوت الشرقي القدمي، ةهامة خاصنكتفي يف الوقت احلاضر بتأكيد حقيقة تارخيية 
صطَلَح عليه علماء الهوت ان العالمة والرمز ال ميكن فصلهما عن السر، وإن ما أوهي 

 أرسطو، )١(هو خطأٌ فادح يكشف عن تبين ثُنائيات " مادة السر"العصر الوسيط باسم 
وعاء الروح "، بل هي "مادةٌ" ألن مادة السر ليست .عن األرض السماء وانفصال
أن كان من الضروري ك ذلل.  كما سنرى بعد ذلك"آنيةٌ لقوة وعمل اهللا"، و"القدس

ذلك التمييز ، بعد أن استقر يف الهوت العصر الوسيط نشري هنا إىل هذا، خصوصاً
طبيعة، ال الكنسية إىل ما وراء ال األسرار وانتماءالدقيق بني الطبيعة وما وراء الطبيعة، 

على النحو وذلك ستعالن نعمة وعمل اهللا يف املادة نفسها، اإىل عمل الروح القدس و

                                           
" عرض"ة ختتفي حسب حتول شكل املادة، ألن الصورة هي الصورة واجلوهر، والصور: ثنائيات أرسطو هي) ١(

Accident؛ غري ثابت، وهو ما ترفضه العلوم الفيزيائية املعاصرة، وهو ما يتعارض أصالً مع عقيدة التجسد نفسها 
ة النازفة ألن التجسد ال يضم اجلوهر أو العرض، بل يشرق نور احملبة اإلهلية حىت يف ثياب الرب نفسه اليت ملستها املرأ

وبالتايل ال يوجد ،فيتالدم وش "ضربل جوهر أي حقيقة شفاء احلياة وردها إىل الشركة ،يف جتسد االبن الكلمة" ع 
  .مع اهللا



 ٤١

 وخبز ومخر ،الذي سوف نراه يف الفصل اخلاص بتحول جسد الرب، وماء املعمودية
  .اإلفخارستيا

 ناحية، ، فهو منOptionختياراً آخراً اوهكذا يضع تراث اإلسكندرية أمامنا   
 هذه املعرفة ال إن كانت و.ال ينكر املعرفة األعظم واألعلى اليت تفوق إدراك اإلنسان

 ينسكب من اهللا بالروح القدس،  وإمنا بإشراقٍ إهليٍ،يصل إليها اإلنسان بالتأمل وحده
  . الكلمة املتجسد يف األسرار ويف صلوات الكنيسةاالبنلكي يتجلى 

 وكما سنرى -ليتورجية يف قلب احلياة الكنسية  إن وجود ال،أو بعبارة أخرى
 وينفي وجود مقوالت ، ينفي فصل ما هو طبيعي عن ما هو فوق الطبيعة-بعد ذلك 

Categories لشخص للطبيعة، ألن إشراق النور اإلهلي يف املسيح هو إشراق فائقة 
 ال Person فالشخص .Concepts ألفكارٍ وحمتويات اً، وليس إشراقاالبنوأُقنوم 

 ، وسِّر ذلك إن جتسد الكلمة حول النظام السابق لتجسده.Systemينتمي إىل نظام 
أي العهد القدمي بكل ما فيه، إىل إشارات ورموزٍ لشخص املسيح، وبالتايل عندما 

 يتعذر علينا أن نرى Person إىل عالمات تشري إىل الشخص Systemيتحول النظام 
 النور اإلهلي عودةً إىل ظاللٍ ورموزٍ أبطلها احلدثُ نفسه، أي يف املعرفة اإلشراقية، ويف

هلذا يقول القديس أثناسيوس إن طبائع الكائنات توجد أوالً قبل وجود . االبنجتسد 
ق لكل الكلمات، وكلمات وقوالب الفكر ال تسبق الوجود نفسه، بل الوجود ساب

 وقبل Systemو الشخص قبل النظام  الكائن أ، وبالتايل.)٢: ٢ضد األريوسيني (شيء آخر 
 أي الشخص ال يدرك من خالل التحديدات ،وهو. Conceptsاحملتويات 

Definitions ن خالل إشراق نور اآلب السماوي الذي يصل إىلالعقلية، بل م 
القلب والرؤية الداخلية أوالً، وبالعالقة الشخصية اليت تستعني بالرموز والكلمات 

 بل لكي ال تقع يف خطأ الوثنية أو - لكي تدرك النور نفسه  ال-والتحديدات 
  .اهلرطقات

وحيذر القديس أثناسيوس من اخللط بني اخلالق واملخلوق، فكل املخلوقات ال   
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كما يقول  -  وكل املخلوقات .يوجد بينها وبني اهللا أي شبه أو مماثلة يف اجلوهر
كن أن تعود إىل العدم لو شاء  خارج اجلوهر اإلهلي ميExternalهي  - أثناسيوس

: ١ األريوسيني وضد .٥٣: ٢٦ جملد ٢٠: ١ضد األريوسيني (إلرادة اإلهلية اخلالق ذلك، فهي كائنةٌ با

  .)٤٤٨: ٢٦ جملد ٦٠: ٣ضد األريوسيني و .٥٦: ٢٦ جملد - ٢١

النور يشرق يف "ن  ألGulf باقٍ، ولكن بال فجوة أو هوة واالختالففالفرق 
 االبن والذي جيمع اخلليقةَ حول اهللا، هو نعمة اهللا وإشراق نوره يف .)٥: ١حنا يو( "الظلمة

 وهذا يضعنا أمام أحد الفروق األساسية بني مدارس العصر .ربنا يسوع املسيح
الوسيط، ومدرسة اإلسكندرية، أال وهو أن الالهوت ال يعرف من الكتب وال من 

لكتب الدراسية، بل هو إشراق النور اإلهلي يف الفلسفة وال بقراءة املَراجع ودراسة ا
 واملعرفة اإلشراقية مؤشراً االستداللية ويظل الفرق بني املعرفة .الصالة يف يسوع املسيح

، ومن حياول أن يعرف واالستداللأساسياً للفرق بني من حياول أن يعرف بالدراسة 
 فهو يف أول ، ال أعرف:ال ومن ق.Sacramentsبالصالة أوالً وبالشركة يف األسرار 

 ألنه وضع قدمه على أول درجات املعرفة، وهي املعرفة اليت ترفض ؛االستنارةطريق 
  .Apophatic أي الهوت ،الوثنية

 الكائن، وغاية خلق اإلنسان، وعدم الفصل استقاللن عدم أوهكذا يبدو لنا   
العالَّمة كما صاغها بني السماء واألرض يقودنا يف النهاية إىل أن املعرفة القلبية 

الالهوت "هي " الصالة بصوت مسموع" وهي ،يفاجريوسإأورجيينوس ونقلها عنه 
  ".احلقيقي

وعندما ندرس أنثروبولوجية األريوسية والنسطورية بعد ذلك، سوف نتأكد   
 مبوضوع خاصمن أن موضوع املعرفة اإلنسانية هو أوالً وقبل كل شيء، 

 ألن املعرفة اإلنسانية اليت تتكون ؛دراسته بشكل مستقلال ميكن فصله واخلرستولوجي، 
املسيح، ليست مثل تلك اليت تتكون يف خربة اإلنسان " خارج"يف خربة اإلنسان 

  .بإشراق املسيح
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 بأن أساتذة القرن التاسع عشر الذين وصفوا الهوت االعترافوهنا جيب 
وت نسكي، يقوم فيه النسك مدرسة اإلسكندرية كانوا على صوابٍ عندما قالوا إنه اله

 النسكي االجتاه وكانوا على خطأ عندما ردوا .بدور التطهري من الوثنية واملعرفة املشوهة
فقد جتاهل هؤالء دور .مته إىل األفالطونية الذائعة يف اإلسكندرية يف زمن اآلباءبر 

 -طاء ااهد الكبري ح ألخطاء الفلسفة الوثنية، وأخع ومصحِّالقديس أثناسيوس كمراجِ
  .أورجيينوس العالَّمة - نفسه له أثناسيوسحسب وصف 

 فإننا سوف نكتشف إن كل ،وعندما ندرس األنثروبولوجية املصرية املسيحية
عن األريوسية يف العصر احلديث، قد أغفلوا موضوع الذين قد ممتازة موا لنا دراسات

 املفردات، وحتقيق النصوص، اإلنسان، وانكبوا على دراسة املصادر، وحصر
واستخالص األفكار األساسية ألريوس من كتابات اآلباء، وتاريخ استخدام املصطلح 

ا الفرصة لكي ن، وتركوا موضوع اإلنسان، وبذلك أعطوHomoousiosالالهويت 
نضيف فصالً جديداً خاصاً بدور كنيسة مصر وأساقفة وم هذه الدراسة، نقدِّ

 .حظوة ومكانة اإلنسان عند اهللا ويف الكون يف يسوع املسيحاإلسكندرية يف تأكيد 



 ٤٤

  الفصل الثالث

  

  اإلنسان يف املسيح،
  وأنثروبولوجية اإلسكندرية

  
هل نستطيع يف ظل وجود األبواب اليت حددها الهوت العصر الوسيط، واليت   

 - وابال تزال سائدةً حىت اآلن، أن نتكلم عن أنثروبولوجية املسيح أو املسيحية؟ واجل
 ذلك ألن العلم اخلاص باإلنسان نشأ يف ظل .قطعاً الهو  – حسب التصنيف السائد

 ومل ينشأ يف ظل الالهوت النظامي Philosophical Systemالنظام الفلسفي 
Systematic Theology إالَّ يف منتصف القرن العشرين، ويف مدارس الهوت 

  .حركة اإلصالح

ه الذي فرض مقوالته على مدارس الالهوت، ومثةُ مسألة خاصة باملنهج نفس  
وهكذا .  تعترب قلب وجوهر املسيحيةCenters وجود محاور أو مراكز افتراض يوه

نشأت محاور أو مراكز كثرية منذ حركة اإلصالح كان أوهلا؛ موت املسيح على 
 الصليب، والتربير باإلميان، مث تطورت بعد ذلك إىل املسيح نفسه، وصار ما يعرف

  . مة لكل فروع وأبواب علم الالهوت هو القاعدة املُنظChristocentricِّباسم 

 وأيٍ من هذه ،وعادت مدارس الالهوت تسأل عن اهللا والثالوث والكنيسة  
  .ميكن أن يكون املركز واحملور الذي ينتظم كل شيء حوله ويدور يف دائرته

 حيث تؤدي ،م التجريبية هي منهج مستعار من العلوCentralityواملركزية   
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نظريةٌ واحدةٌ دور تصحيح وتوجيه الفكر البشري لكي يتم خلق نظام جديد بعد 
ورغم أن . متهائ النظريات القدمية، أو إعادة مالواستبعاد النظرية اجلديدة اكتشاف

الهوت حركة اإلصالح قد مر ذه املراحل منذ القرن الثامن عشر، إالَّ أنه ال يزال 
  .ءل عن املركزية اليت تشرح كل شيءيتسا

ولقد كان من الضروري بعد ما أوضحته يف املقدمة والفصل األول والثاين، أن   
يوحي بوجود منهجٍ مستعارٍ من األبواب قد نفسه عنوان الأتوقف عند نقطة املنهج، ألن 

م صحته، والفصول اخلاصة بعلم الالهوت النظامي املعاصر، وهو ما جيب التنبيه إىل عد
  :وذلك لألسباب التالية

الكلمة من جتسد  إن موضوع اإلنسان يف املسيح، هو دراسةٌ عمليةٌ لما جاء به - ١
وهنا لن نفصل بني اإلنسان واملسيح، فكل ما . حتولٍ جذريٍ يف كيان ومصري اإلنسان

 هذا" هو خاص بنا حسب امللخص الوايف لكلمات قانون اإلميان االبنحدث لناسوت 
. وهي كلمات جندها يف كل كتابات اآلباء" الذي ألجلنا حنن البشر وألجل خالصنا

 لإلنسان كما هو يف لإلنسان يف املسيح، وليست دراسةودراسة التجسد هي دراسةٌ 
  .العلوم أو الفلسفة أو اآلداب

 ألنه Soteriology ولقد جتنبت أيضاً استخدام الباب اخلاص بعلم اخلالص أو - ٢
 كما - قضية واحدة فقط، هي مغفرة اخلطايا ورفع العقوبة، بينما اخلالص يبحث يف

 هو خلق . هو أكثر من عالجٍ ملوضوع اخلطية- سنرى عند اآلباء ويف الليتورجية
جديد، رد الصورة اإلهلية، الشركة يف الطبيعة اإلهلية، أو تأليه اإلنسان، ونعمة البنوة، 

  .واحلياة األبدية نفسها

 قد صحح هذه النظرة القدمية الضيقة )١( C. W. Turner أن األستاذ ورغم

                                           
)١(  C. W. Turner “A Patristic Doctrine of Redemption” SPCK, 1955. 
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الوافدة علينا من حركة اإلصالح والهوت العصر الوسيط، إالَّ أن الكالم عن اخلالص 
 غري معروف  وهو أمر.ال يزال يدور حول مركزية الصليب يف الهوت القديس بولس

ملسيح على الصليب أدى إىل إمهالٍ  ألن حصر اخلالص يف موت ا؛يف تراث اإلسكندرية
 بعض أساتذة العهد اجلديد إىل إبرازها يف بداية هذا القرن، دعاخطريٍ للقيامة، وهو ما 

 ألن الصليب الذي يشرح املوت، هو أسهل من ؛ وذلك.دون جناحٍ ساحقٍولكن 
الذي  هو Death Cult باملوت الذي يسمى االهتمام ولعل .القيامة اليت تشرح احلياة

 مركزية الصليب استمرارحول موضوع القيامة إىل موضوعٍ ثانويٍ، وبالتايل يصبح 
The centrality of the cross  للتيار الثقايف واحلضاري مما هو عبارة عن مواكبة

  .جيعل الالهوت تابعاً للحضارة، ال قائداً ومرشداً هلا يف التاريخ األورويب نفسه

  ألنه ال يوجد لدي إضافةٌ؛"صورة اهللا"البحث يف موضوع  أيضاً عن ابتعدتقد و - ٣
، ميكن أن أُقدِّمها يف هذا اال، ألن ما صدر يف هذا املوضوع من دراسات جديدةٌ

كاف، إمنا ينبغي لنا أن نشري إىل أن هذه الدراسات قد تركت موضوع جسد املسيح 
ليل، وبذلك تركت لنا جمال البحث وناسوته بغري معاجلة كافية، ومل تقدِّم إالَّ الق

  .والدراسة مفتوحاً

 االبنومن خالل جتديد وفداء ناسوت املسيح نفسه، بسبب اإلحتاد بأُقنوم   
 لفهمٍ "جديدةً"الكلمة وموته وقيامته بال موت أو فساد أو أملٍ، ميكن لنا أن نرى بدايةً 

أن هذا كله يعترب وحدةً على أساس " اخلرستولوجي"جديد ملوضوع اخلالص واألسرار 
أُسلوب البحث وحده قد يقتضي فصل إن كان واحدةً ال يوجد فيها أبواباً منفصلة، و

 .املوضوعات بعضها عن بعض، إالَّ أنه فصلٌ بغرض البحث فقط، وليس يف الواقع
إن كلَ  ":وذلك حسب عبارة القديس كريلس اإلسكندري املشهورة، واليت يقول فيها

ال وجود لطبيعتني منفصلتني لكن تني، هو فصلٌ ومتييز يف عقل املتكلم، وكالمٍ عن طبيع
  ".يف املسيح الواحد

 واإلفخارستياهو قاعدة املعمودية " طبيعة املسيح"وهذا يعين إن الكالم عن   
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وهذه الوحدة الواحدة ال ميكن تذوقها أو دراستها . وخالص اإلنسان ومصريه األبدي
كس كل هذا كمرآة يرى فيها الباحث كل احلقائق اليت ذكرها بدون الليتورجية اليت تع

  .اآلباء، وإمنا بروح الصالة والعبادة، مما يؤكد على أمهيتها

 وهكذا، فبالعودة إىل الليتورجية، والهوت اآلباء نستطيع أن نرى حقيقة العالقة - ٤
، وهو "املُمارسة"و  ألن ما حتفظه الليتورجية ه؛ واإلنسانية يف املسيح يسوع ربنابني اهللا
  . الوحيد كعطية من اآلب السماوياالبنهو ما جاء به هذا ، و"الشركة"أيضاً 

  هل يعترب هذا منهجاً جديداً؟

ال يستطيع الباحث أن يتجنب احلديث عن املنهج، وأسلوب البحث، واحلقائق   
ال؛ بأن هذا اإلجابة عن هذا السؤولكن .. املقبولة، وغري املقبولة يف جامعات أوروبا

"ا "منهجأم ،جديد" كلمة استخدام، هي إجابةٌ غري دقيقة"فهو خطأٌ ظاهر ، . مفقد قَس
 ."Economia" "تدبري"، و"Theologia" "الهوت" الالهوتية إىل  املعرفةَاُءاآلب

 االبن، أي جتسد "التدبري" إىل املنهج القدمي الذي جيعل من وبالتايل، ليس هذا إالَّ عودة
وموته وقيامته واألسرار والصالة واحلياة النسكية، املوضوع أو القسم الذي يضم كل 

يعطي حريةً أكرب ومشوليةً أعظم، لتكوين نظرة متكاملة إىل اإلنسان يف و ما وه. شيء
  .املسيح

 أن أصوغ Lampe األستاذ جيفري المب اقترحيف مراحل تطور هذا البحث   
نية أو القبطية، لوصف جديد لعلم اإلنسان اخلاص باإلنسان كلمات جديدة من اليونا

، قد يؤدي إىل تخدام كلمة جديدة ألن اس؛ملسيح، ولكنين وجدت نفسي متردداًيف ا
 خلق نظامٍ جديدSystemيتحول بدوره إىل مركزٍ يعيد تنظيم  يربز فيه موضوع 
سك بنظام وقواعد  ألن التم؛هوت، وهو ما خلق لنا مشاكل فكريةأبواب علم الال

البحث يطغى أحياناً على احلقائق نفسها، بل يقيد طريقة تقدمي املوضوع، وهو ما يهدد 
  .ج البحث نفسهنتائ
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  هل توجد حقائق كافية خللق أنثروبولوجية سكندرية؟

بحث تنوع التعرض لإن تاريخ األنثروبولوجية حافلٌ مبدارس متنوعة، ودون   
 تراث مدرسة اإلسكندرية، وصلوات الكنيسة ما يكفي هذه املدارس، جند أن لدينا يف

ألن يضع أساس أنثروبولوجية تبدأ مبراحل حياة اإلنسان من الوالدة حىت املوت، وما 
 ألن مراحل حياة اإلنسان تبدأ يف املسيح مبيالد املسيح، وتنمو متجهة ؛ذلك. بعد املوت
حول  -كما سنرى  -فهو  . للخالص املوت اليت صارت يف املسيح، قوةًإىل مأساة
لكي يساهم املوت يف حتديد واإلفخارستيا إىل املعمودية : وضمه إىل األسراراملوت ،

ومع أن اإلنسان هو الذي . املصري النهائي لإلنسان اجلديد الناهض من القرب يف املسيح
 : ٢وسيني القديس أثناسيوس ضد األري("  املوترب"جلب املوت لنفسه، إالَّ أن املسيح صار 

١( )١٦(.  

خضوع املوت لقوة املسيح وإعادة توجيهه خللق اإلنسان اجلديد هو موضوع و  
رئيسي مل يبحث من قبل، رغم أنه ظاهر يف الليتورجية اليت ا ندخل موت الرب 

 توفرت لنا حقائق ميالد اإلنسان يف اوهكذا إذ. اإلفخارستياوقيامته يف املعمودية ويف 
د الرب من العذراء، وحياة اإلنسان يف اجلماعة من خالل موت الرب، املسيح مبيال

 فإننا ،)٣-١: ١رو ( أي الروح القدس وقيامته وصعوده وانسكاب روح القيامة،
نكون قد حددنا أساس األنثروبولوجية املصرية اليت ال ميكن تذوق مجاهلا بدون 

 بل ،ليم الرسويل من قبلهم حمتويااالليتورجية القبطية اليت صاغ آباء اإلسكندرية والتس
  .مفرداا أيضاً، كما سنرى

                                           
ياة لآلخرين ال يستطيع أن يسود املوت  ألن املسيح واهب احل؛اهللا يف اجلسد، وهو احلياة وهو رب املوت) "١(

  ".عليه
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  آدم الثاين واإلنسانية اجلديدة

  

  :املنهج اآلبائي

 حنو املوت احندرإذا كان آدم األول أو القدمي هو بداية اجلنس البشري الذي   
 أو الفساد الفكري والروحي، والذي تواصل فيه التداعي بسبب زيادة واالحنالل

، فإن ميالد اإلنسانية اجلديدة ال حيدث )٥-٣أثناسيوس الرسالة إىل الوثنيني فصول (شرور ال
لقد مت خلق كل األشياء من العدم، . نشأ من العدميخارج اإلنسانية القدمية، أي أنه ال 

الكون كله واإلنسانية بأسرها، فإذا ساد الفساد واملوت على اإلنسانية وبات مصري 
، صار من الضروري أن )٤أثناسيوس جتسد الكلمة ف (و الدمار أو اهلالك اجلنس البشري ه

 لكي يتحول الفاسد إىل عدم ،تنشأ إنسانية أخرى جديدة يف قلب اإلنسانية القدمية
  . إىل حياة جديدة خالدة أو عدمية املوت وامليت،فساد

 هذه هي نقطة البداية يف الهوت اإلسكندرية، وهي تعود أصالً للقديس
 الذي ربط شخص وعمل لكن .أورجيينوس، وتوسع يف شرحها العالَّمة أكليمنضس

 ابتعدفقد  وبالتايل .آدم الثاين باألسرار بطريقة واضحة هو القديس أثناسيوس الرسويل
السكندري، ومنت أكليمنضس عند عن تلك التخمينات الفلسفية اليت كان هلا بذور 

  .وسأورجيينوتفرعت يف كتابات العالَّمة 

 ومناهج الالهوت السائدة ،السكندريومثة نقطة هامة مرتبطة باملنهج الالهويت 
 فقد قدم لنا اآلباء . واليت ال زالت حتدد أسلوب البحث،يف أوروبا منذ العصر الوسيط

حتت عنوان ما كتبوا من كتب جاء كلٌ منها مجيعاً، وآباء اإلسكندرية بشكل خاص، 
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 حبيث كان العنوان يحدد ،"العبادة بالروح واحلق"، أو "جتسد الكلمة"خاصٍ به، مثل 
نظرةً شاملةً متكاملةً تأخذ بعني االعتبار كل ما له صلة باملوضوع دون حذف 

  . بهةغري مباشراملوضوعات اليت قد ال يكون هلا صلة 

هذه النظرة الشاملة جتعل ذهيب الفم يشرح الليتورجية أثناء عظاته على رسائل 
 شرح العقيدة والطقوس وحدةً واحدةً عند كريلس  من أو جتعل،بولس الرسول
هذا املنهج يفرض علينا أن نأخذ بعني االعتبار تلك احلقيقة الظاهرة . األورشليمي

آدم " أو عن ،"اخلالص"بوضوح؛ وهي أنه ال يوجد لدينا كتاب واحد كُتب عن 
دخل يف شرح الثالوث فاخلالص موضوع شامل ي.  أو عن املعمودية يف الشرق،"الثاين

 وليس ."اخلرستولوجي" قلب ما عرِف بعد ذلك حتت اسم والتجسد واألسرار، بل هو
فهذه املوضوعات؛ إما .. لدينا يف الشرق كتاب عن املالئكة أو الكنيسة أو الشياطني 

ا أا خاصة بالصالة واألسرار واحلياة املسيحية اليومية، وإمن أالتدبري"ا جزء م "
  . املتجسداالبن وعمل اخلاص بشخص

ولذلك ميكننا القول يف عبارة واحدة، إن العودة إىل املنهج الشامل الشرقي هي 
 التعليم الشرقي دون أن نفرض عليه استخالصالوسيلة الوحيدة اليت جتعلنا قادرين على 

ق املصطلحات واألبواب والتصنيف الغريب الذي مزFragmented ،وحدة العقيدة 
 على حدة، وكأنه ال يربطها بغريها لة بني املوضوعات اليت تبحث، كلٍضعف الصوأ

عالقة واضحة هي يف اية املطاف الوجود واملصري اإلنساين نفسه، الذي ألجله أُعلن 
  .)١٠:١٠يوحنا (" حياة أفضل"كل هذا، ومن أجل 

  :آدم الثاينعن منهج البحث املعاصر يف قصور ال

  الفروق بشكلٍ ال يسمح بإعادة حبثها، خصوصاً  هذهبولسم لنا الرسول قد 
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وإن املقارنة بني آدم واملسيح قد درِست بعناية يف الدات اخلاصة بالهوت ورسائل 
وكانت خالصة الدراسات احلديثة اخلاصة بالعهد اجلديد . )١(بولس يف الفترة احلالية 

 ألا وثيقة الصلة بتاريخ العقيدة ؛تؤكد ثالثة حقائق هامة ال جيب أن تغيب عن النظر
  .املسيحية

 علماء العهد اجلديد أن ما جاء عن آدم الثاين يف رسائل بولس اعترب :أوالً
لتيارٍ الهويتٍ و يف الرسول، وبشكل خاص، رومية وكورنثوس األوىل، هو استمرار دل

لتيار، إالَّ أن هذا ا ومع أنه يوجد خالف على تاريخ ميالد .داخل اليهودية قبل املسيحية
وخالصة هذا .  هي أنه سابق على ميالد ربنا يسوع املسيح نفسه باجلسد،احلقيقة الثابتة

ا أو املسيح لكي يؤسس اخلليقة اجلديدة، ويرد كل ما فسد  جميء املسييالتيار ه
وهكذا ربطت اليهودية، السابقة على ميالد املسيحية،. س بالشر إىل ما كان عليهوتدن 

بني املسيا هو ذات دور آدم اجلديد فيما يتناول ا وآدم اجلديد، وجعلت دور املسي
  . أو جتديد اإلنسانيةRestoration of the cosmosاإلصالح الكوين 

 دور آدم اجلديد يف نبوات سفر Rabbinicحصر هذا التيار الرباين  :ثانياً
ميالد املسيح تقرأ يف اامع يف أشعياء بشكلٍ خاص، وهي النبوات اليت صارت قبل 

فلسطني، حيث كان سفر أشعياء هو السفر الذي يقرأ قبل كل األسفار مبا فيها توراة 
ولذلك مل تكن مصادفةً أن يدخل يسوع، امع يف كفر . موسى أو األسفار اخلمسة

أشعياء يف  أو أن تظهر كلمات النيب ،)٢٠ - ١٦: ٤لوقا (كي يقرأ من نبوة أشعياء ناحوم ل
معظم أسفار العهد اجلديد، أو أن تأخذ نبوة أشعياء عن ميالد املسيح من العذراء مرمي 
مكاا يف صدارة إجنيل مىت أكثر األناجيل اهتماماً بالتراث اليهودي السابق على ظهور 

  .املسيحية

                                           
 استمر البحث بشكل ١٩٧٠ ولكن بعد عام ،وهي فترة كتابة البحث) ١٩٧٠-١٩٦٥(أي الفترة ما بني عام ) ١(

 .أوفر يف موضوعات رسائل القديس بولس بصورة تفوق احلصر
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ا يف كتابات فيلون اليهودي الذي شرح التراث ويربز موضوع آدم املسي :ثالثاً
ليهودي برمته ألكرب جالية يهودية خارج فلسطني يف العامل القدمي، أي جالية ا

اإلسكندرية اليهودية اليت يعود إليها الفضل يف وجود الترمجة اليونانية ألسفار العهد 
 وأورجيينوس أكليمنضسوكما نعرف من الدراسات احلديثة، إن ". السبعينية"القدمي أي 

ودي اليوناين الذي قدمه فيلون، والذي أفاد كثرياً يف ربط كانا على صلة بالتراث اليه
الهوت مدرسة اإلسكندرية بالعهد القدمي، وتراث أسفار احلكمة، بعكس يهودية 

 ، وبشكل خاص التوراة، خاص بالناموس وشريعة موسىاهتمامفلسطني اليت كان هلا 
  . اهتمامها بالتوراة أكثر من كتب احلكمةواحنصر

 باملرة االهتمامر النظرة من خالل التراث نفسه، وبالتايل ال جيب وهكذا تتطو  
مبا قيل يف العصر احلديث عن إن أمهية موضوع آدم الثاين كفكرة، برزت للدفاع عن 

هذه نظرة خاطئة تأخذ بأسلوب العصر الوسيط . األرثوذكسية يف مواجهة األريوسية
 آدم الثاين أو آدم اجلديد يف التقسيمات أو األبواب اليت ترى أن وجود موضوعو

 وبالتايل يرتع Apologeticاملقاالت ضد األريوسية يضفي على املوضوع نظرة دفاعية 
  .عن املوضوع الصفة أو العالقة الليتورجية السابقة على ظهور األريوسية

ونكتفي هنا بأن نعيد ما سبق وقلناه يف بداية هذا الفصل من أن الكثري من 
، مبعىن أن املنهج كان مثرة منهج، وليس مثرة حبثيلت عن الهوت اآلباء اآلراء اليت ق

هو الذي أدى إىل تقسيم وفصل املوضوعات واختيارها، وليس البحث التارخيي غري 
  .املذهيب

وإذا تأكدنا من أن الهوت القديس بولس كان يأخذ مبا ساد يف اليهودية 
ث الروحي ألسفار احلكمة، حيث يظهر نفسها من أفكارٍ وتفاسريٍ نابعة من الترا

على جتديد اخلليقةشخص قادر اخلالق ومعه القدرات اإلهلية اسم ألنه حيمل ؛ حكيم 
 الثاين إسرائيلإله "نه من التجديد وردِّ اخلليقة إىل اهللا، وهو ما يسميه فيلون اليت متكِّ

The Second God of Israel ")On Dreams 1:228(م الكلمة  وهو كما نعل
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Logos ،زع موضوع آدم ـ أن نناستطعنا مصدر احلكمة وشعاع نور املعرفة اإلهلية
 ونرده إىل مكانه ، عن األرثوذكسيةApologeticالثاين من القسم اخلاص بالدفاع 

 وغاية التأليف اجتاه وبذلك نستطيع أن نفهم .الطبيعي يف الليتورجية والتسليم الكنسي
  .سرار بشكل طبيعي غري مصطنعالالهويت والصالة واأل

  :آدم اجلديد أو آدم الثاين يف التسليم السابق للقديس أثناسيوس

ذهب بعض علماء اآلباء إىل أن فكرة رد كل شيء حتت رأسٍ واحد هي أهم   
الذين ولكن  وهذا صحيح، Recapitulationما مييز الهوت القديس ايريناوس 
ىل أن هذه الفكرة سوف تلعب الدور الرئيسي يف درسوا آباء اإلسكندرية مل يلتفتوا إ

، مث تقوم بعد ذلك أورجيينوسصياغة الليتورجية، وشرح أسفار العهدين عند العالَّمة 
وسوف نكتفي باإلشارة إىل . بدورٍ هام يف الرد على األريوسية، مث النسطورية بعد ذلك

 بتقدمي أي مادة  ألن جمال البحث ال يسمح؛لدراسات اخلاصة بالقديس ايريناوسا
 على القديس االهتمام كما أننا سوف نركز .جديدة عن الهوت القديس ايريناوس

 أورجيينوس تاركني حبث كتابات العالَّمة السكندريأثناسيوس، والقديس كريلس 
 باملسيح كآدم اإلميانبشكل خاص لما صدر من دراسات حديثة، وكلها تؤكد أمهية 

 حمل األب األول، والذي له مكانةً خاصةً مل خليقة الذي حلَّ األب اجلديد لل،الثاين
تعطَ آلدم األول، ألنه هنا يف هذه املرحلة ليس إنساناً مثل آدم األول، بل ابن اهللا 

  .املتجسد والكلمة خالق كل األشياء

  :الدراسات األوروبية احلديثة عن آدم الثاين

قديس بولس الرسول، وهذا ما مل يستبعد الهوت اإلسكندرية باملرة رسائل ال  
تؤكده كتابات آباء اإلسكندرية أنفسهم، وبالتايل أصبح الزعم والوهم القائل بأن 
الهوت القديس بولس غري معروف يف الشرق، ويف اإلسكندرية بشكلٍ خاص، هو 



 ٥٤

 ولد يف مصادر ومدارس الهوت حركة اإلصالح يف القرن الثامن عشر والتاسع اام
زعة املذهبية اليت سادت ـ مصدره الناامو بال أساس تارخيي باملرة، وإمنا هو عشر، وه

من أجل خلق تربير ومدارس الالهوت األورويب يف أعقاب حركة اإلصالح، 
Justification عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكيةلالنفصال .  

 من  أو، من رسائل القديس بولساقتباساتوليست العربة مبا نراه من 
استخدامٍ ملصطلحات الهوتية هامة مثل النعمة والتقديس، وهي املصطلحات اليت نراها 

 العربة هي يف وضع الهوت متكامل ال وإمنا. عرب كتابات اآلباء مجيعاً دون استثناء
 Experienceيطغى فيه عنصر على آخر، ويف قبول منهج اآلباء القائم على اخلربة 

فاجلدل الالهويت ال يشرح الليتورجية، وإمنا . مارسات الليتورجية واملباإلمياناليت تولد 
ومنذ أن حدد . موقف املسيحي من اجلدل الالهويت نفسه الليتورجية هي اليت تحدد

 الثالثة من باإلصحاحات The Core وجوهر اإلجنيل Heart قلب Lutherلوثر 
 القانون الذي يفسر Canonاخلاصة بالتربير، واليت صارت ) ٥ - ٣(رسالة رومية 

صارت وبعد أن هدأ اجلدل،  -الكتاب املقدس كله، أو ما ميكن أن نطلق عليه اآلن 
القانون السائد على  - The canon within the canon  الثالثةهذه اإلصحاحات

عندما صارت قضية التربير باإلميان هي قانون وذلك األسفار القانونية للكتاب املقدس، 
 الذي The key الذي يعلو على كل شيء، واملفتاح الوحيد The creedاإلميان 

  .يفتح كل أسرار الكتاب املقدس

هذا التطور الفكري والالهويت الذي ولر، وعلى أيدي ديف القرن السادس عش 
قادة حركة اإلصالح، حياول أن يفرض نفسه ليشرح كل شيء يف املاضي واحلاضر 

ى إىل تعميق التعارض ما بني األناجيل األربعة، ورسائل األمر الذي أدوهو واملستقبل، 
 وبالتايل . إىل ما قبل بولس وما بعد بولس:القديس بولس، وشطَر املسيحية إىل قسمني

 وينابيع احلركة النسكية Richnessعزلَ الروافد الروحية والالهوتية اليت كانت ثراء 
ت يائسة ملصاحلة يوحنا مع بولس يف إجنيل يوحنا بشكلٍ خاص، وأدت إىل حماوال
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، أو أن كالمها قد أضمر العداوة الفكرية ىخرأوكأن كالً منهما ينتمي إىل ديانة 
 وصار البحث مستحيالً Fragmentationلآلخر، مما أدى إىل حدوث خلل ومتزق 

  .بدون تصحيح املنهج

  :نظرةٌ شاملةٌ على كتابات اآلباء قبل القديس أثناسيوس

لباحث أو القارئ يف كل الكتابات املسيحية السابقة على القديس ال جيد ا  
 أي رائحة للفصل بني أسفار العهد اجلديد، أو تقسيم العهد اجلديد إىل أثناسيوس

، وإمنا تقدم رسائل القديس The remainsأناجيل ورسائل بولس وأقسام أخرى 
ت، نصوص القديس إغناطيوس، ودفاع القديس يوستينوس الشهيد، مث باقي الكتابا
وهنا . وانسجام اتساقبولس مع غريها من األناجيل، وبشكل خاص إجنيل يوحنا يف 

  :جيب اإلشارة إىل ثالثة حقائق أساسية

ما هي األسباب اليت جتعل الذين يكتبون يف العصور القدمية، ال يفصلون  :أوالً
  . املسيحيبني أسفار العهد اجلديد؟ واجلواب هو الرؤية املتكاملة لإلميان

 بعض النصوص انتقاءما هي خطة الكاتب، وهل يوجد لديه رغبة يف  :ثانياً
 إن خطة الكاتب تظهر بشكل واضح يف املوضوع  هوورفض البعض اآلخر؟ واجلواب

ز بني يوحنا وبولس، وبالتايل كان  املسيح ال جتعل الكاتب مييِّإلوهيةنفسه، فالدفاع عن 
لذين كتبوا يف األجيال التالية لعصر الرسل أم يفهمون الشعور واإلدراك الواضح عند ا

 -   وبالتايل أصبح املوضوع.القواعد املشتركة لإلميان املسيحي اليت قام عليها البناء كله
 The أن اال وآفاق الرؤية  هو- أو كما سنرى بعد ذلك عند القديس أثناسيوس

scopeأن  وحيث . هي اليت حتدد خط سري الكاتبيهممل يكن لداب األوائل الكُت 
 بالشكل الذي دار عليه اجلدل ،دة صلب املسيح، وكيف وملاذا صلبصراع حول عقي

 من  مصطلحات التربير والتقديس خاليةبعد ذلك يف القرن السادس عشر، جاءت
مع الكلمات واألفكار األخرى اليت أُاجلدل، وو تعن األناجيل األربعة ضخذت م



 ٥٦

  . رؤية شاملة متكاملة لإلميان باملسيحلتكَوِّن

وهنا جيب أن نتوقف عند ظاهرة خطرية، ال يشعر ا الذين أغرقونا يف  :ثالثاً
 The اإلميان أو قانون The rule of faithاجلدل الالهويت، وهي أن قاعدة اإلميان 

creedن ثالثة دعائم أساسية وهيمكونة م :  

  .اآلب اخلالق* 

  .االبن املخلص* 

  .الروح القدس الذي يكمِّل، ويقدس عمل اآلب واالبن* 

  النيقاوي اإلميانع اآلباء يف شرحها يف قانون هذه هي الدعائم الثالثة اليت توس 
م، مث بعد ذلك يف اإلضافة اهلامة واخلطرية اليت وضعها جممع القسطنطينية ٣٢٥يف سنة 
هذه الدعائم الثالثة هي قلب . ..م، وهي الفقرة اخلاصة بالروح القدس ٣٨١يف سنة 

أما ما جاء بعد ذلك  .Schism االنقسامالالهوت املسيحي يف الكنيسة اجلامعة قبل 
فقد دار كله على أرض اجلدل الالهويت اخلاص بالدعامة الثانية، أي االبن وعمله وموته 
ص وقيامته، مع حذف غري مقصود ملا جاء من تعليم عن نفس املوضوع، أي اخلال

 إمهالبالرب يسوع يف الدعامة األوىل والثالثة اخلاصتني باآلب وبالروح القدس، أي 
  .اجلانب اخلاص بالثالوث الواحد غري املنقسم، الواحد باجلوهر

 ونور قانون اإلميان اجلامع لكل حقائق ىوألن اآلباء عاشوا وكتبوا يف هد  
ف ودون  واإلميان املسيحي دون تطرسيحيةؤيةَ املتكاملةَ للحياة املاإلميان، فقد خلقوا الر

 - ٣ من صحاحاتاإل ألن هذه النظرة بالذات، اليت تعترب ؛وضع بولس قبل يوحنا ومىت
 عام على ميالد ١٦٠٠ من رسالة رومية، قانون اإلميان، هي نظرةٌ متأخرةٌ جتيء بعد ٥

احلق التارخيي املسيحية، وهي حتاول أن تنسب لنفسها حقاً تارخيياً، وذلك على حساب 
اخلاص بتلك الكنائس اليت مل تفقد مطلقاً االستمرار التارخيي ملسيحية الرسل واآلباء، 

  .أي الكنائس الشرقية األرثوذكسية
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  :خالصةٌ

  ن هنا يبدو لنا بوضوحٍ شديد، أن تعارض منهج البحث الذي وبعد وم دل
ي خلق لنا مشاكل،  مع منهج وأسلوب وطريقة شرح اآلباء، هو الذ،عصر اإلصالح

وأثار أسئلةً حياول ا منهج حركة اإلصالح أن يفرض نفسه بقوة البحث العقلي غري 
 امللتزم مبا جاء يف التاريخ، مع نقدCriticism غري تارخييٍ، بل مذهيب Sectarian 

نا مع قانون اإلميان حياول اإلقالل من صالحية اإلميان والتسليم الرسويل الذي وصلَ
، كتب اإلميانورجية، والذي يشهد له اآلباء، والذي يف ظله، أي يف ظل قانون والليت

  .موا لنا املواعظ وكتب التفسري العقيدي وشرح الليتورجية ويف نوره قد،اآلباء كتبهم
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  جلديد يف الفكر األورويب املعاصرآدم الثاين أو ا
 .J :اءأسهمت دراسات بعض علماء الالهوت من الكاثوليك مثل اآلب  

Coppens, J. Danielou, L. Bouyer.  عند بعض مماثلة ن دراساتوما يقابلها م
 و ,T.W Manson و A. Herbert: علماء الالهوت من الربوتستانت من أمثال

C.K. Barrett و L. Goppelt يف شرح جوانب تارخيية للعقيدة املسيحية أمهلها 
 مسامهة انتظارومع أننا ال نزال يف . عصر اإلصالح، بل والقرن التاسع عشر كله

 التام االنسجامأُرثوذكسية شاملة حول هذا املوضوع، أي موضوع آدم الثاين، إال أن 
 كافيةٌ ألن L. Goppelt الكاثوليكي ودراسات اللوثري J. Danielouبني دراسات 

 يف كما أن مقارنة هذه الدراسات مبا جاء. تعيد فتح ملف آدم األول وآدم اجلديد
كتابات القديس أثناسيوس والليتورجية القبطية، سوف يكشف لنا أمهية الدعامة القدمية 

غري مذهبية شاملة املهملة واليت شرحت اخلالص بصورة.  

ن أهم ما جاء يف العهد اجلديد، هو خلق جديد يتم إ Goppeltيؤكد األستاذ 
وتظهر هذه . اجلسد والنفس: فيه جتديد النظام الكوين كله، وجتديد كيان اإلنسان

 عند يوحنا وبولس بنفس الشكل الذي تظهر فيه يف نبوات األنبياء هوشع Planاخلطة 
  .وحزقيال وعاموس

حسب دراسة  - كما ذكرنا من قبل إىل أن جتديد اخلليقة ،االنتباهجيب  :أوالً
Gressmannوغريه  - هو وعد Promiseبعصر املسي ن اهللا خاصعد وما أب. ا م
 وما بعده، واإلصحاح اخلاص ٢٠: ٢إلصحاح اخلاص باللعنة يف تكوين الفرق بني ا

قة بالشكل الذي  حيث تعود بركة اهللا إىل اخللي٣١- ٢٤: ٣٤بعصر املسيح يف حزقيال 
: ٩ وعاموس ٢٢: ٢وهو نفس الوعد يف هوشع .. عده  وما ب٦: ١١يذكره أشعياء 
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  .١٥-١: ٥ميخا يف م  أو عهد السالم اآليت مع مولود بيت حل١٣

م األنبياء، وبشكلٍ خاص، حزقيال وأشعياء، هذه الوعود بالسالم ال يقدِّ :ثانياً
 إىل اهليكل اجلديد، وذلك اإلشارة أو ،بدون اإلشارة إىل الليتورجية كاإلشارة إىل املياه

نبوة حزقيال حيث تعود مياه أار الفردوس إىل  من ٤٧اإلصحاح بشكلٍ خاص يف 
 ويتحول  األرضر هذا النهر املذبح يف اهليكل اآليت، ويطهِّق من جديد عن مينيالتدف

ن املوت، ويأكل البشرإىل كائنٍ حي ينال الشفاء م ن أمثار الفردوس كما كل ميتم 
 احتل وكما نعرف أن هذا اإلصحاح بالذات قد .كانوا يأكلون قبل طرد آدم منه
حاول يهود الشتات بناء قد  و.ليهودي قبل املسيحيةمكانةً هامةً يف نبوات امع ا

هيكل يف اإلسكندرية، وثان يف عني مشس من أجل اإلسراع بتحقيق النبوات، إىل أن 
ن النهر هو إجاءت املسيحية لتقول إن هذا اهليكل هو هيكل الكنيسة املسيحية، و

لذكر أن نبوة ومما هو جدير با. يسوع املسيح نفسه حسب شرح العالَّمة أورجيينوس
 ما تزال تقرأ يف فصول تقديس مياه املعمودية، وتقديس مياه اللقان ٤٧حزقيال ص 

 الشرقية تأكيداً ودعماً األرثوذكسيةحىت تاريخ كتابة هذه السطور يف كل الكنائس 
، اإلفخارستياللتفسري السائد عند اآلباء عن ر احلياة، أي املعمودية، وشجرة احلياة 

  .سيحوعن هيكل امل

  :ي اليهودييودور األدب الرؤ: ثالثاً

ورث امع اليهودي جمموعة كتب لعبت دوراً هاماً يف حياة اليهود قبل   
 بشكلٍ رمسي، كما مل تكن أيضاً مقبولةً ومل تكن هذه الكتب مرفوضةً. سيحيالعصر امل

شكل  ب-  هذه الكتب استبعادوإمنا الذي ساعد على . بشكلٍ رمسي قبل ظهور املسيحية
 حترمي هذه األسفار يف جممع  دعوة املسيح بني األمم، مما أدى إىلانتشار هو -خاص 

م حتت رئاسة غماالئيل الصغري، الذي وضع ١٣٥ الذي عقد خارج مدينة غزة عام ةمين
 تقال ضد املسيحيني يف يوم السبت، وحترمي دخوهلم اامع اليهودية  لعنةأيضاً صالةَ

  . العلين بقيامة يسوع املصلوب من بني األمواتعترافواالبسبب اإلميان 
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وكان لدى أساتذة التاريخ اليهودي من املسيحيني واليهود، شك يف وجود 
طات جممع بن عزرا يف مصر  لعنة تقال علناً ضد املسيحيني، حىت جاءت خمطوصالةُ
 -ود على إنكاره مت النص الكامل الذي حرِص علماء اليهودية من اليه وقدالقدمية

  .االضطهادخوفاً من 

 االثىن عهد األسباط - أخنوخ -باروخ :  إن حذف أسفار هوواجلدير بالذكر
عشر من الكتب اليت كانت تقرأ يف امع يعود إىل حقيقة واضحة، وهي أن املسيح 
سوف يفتح الباب لقبول األمم، وسوف جيدد اخلليقة، ويرفع لعنة األمم، ولن تلد 

 ما ي وه،)٨: ٥٢أخنوخ (و ،)٧: ٧٣باروخ ( والبنات بأمل الوالدة  األوالدساُءالن
  . املسيحيون ينسبون حتقيق هذه النبوة للقديسة مرميتجعل

األهم من كل هذا هو أن املسيح سوف يفتح باب الفردوس لإلنسانية، ولكن 
 ،)١٩: ١٠أخنوخ (بشكل وافر ) ١٧: ١٠أخنوخ (األرض سوف جتود بثمرها وأن 

ر رؤيوي هام، وهو رؤيا وسيأكل البشر من شجرة احلياة على النحو الذي نراه يف سف
  ).١٠: ١٨عهد الوي  (وراجع أيضاً) ٦: ٢٥(يوحنا 

وسوف نرى بعد ذلك كيف تتحول هذه الرؤيا إىل واقع حي يتعامل فيه 
ولد املسيحي ال مع أحداث تاريخ شعب معني، بل مع اخلليقة ومع الكون نفسه حيث ي

 وبيت حلم ،)مغطس مياه املعمودية(اهليكل واملذبح والكنيسة الكونية اليت جتمع األردن 
 أي اهليكل ، واجللجثة والقرب وحضن اآلب يف داخل الفردوس،)مكان إعداد القربان(

ل على جتديد اخلليقة الذي  ويتحول التاريخ القدمي إىل رموزٍ وعالمات تد.واملذبح
  .سيح آدم الثاينسوف يتم يف يسوع امل



 ٦١

الدراسات األوروبية املعاصرة، وآدم الثاين يف رسائل القديس 
  :بولس

قبل رسائل القديس بولس، ضروري جداً؛ ألنه يضع األساس التارخيي  مايعد   
منه رسول األمم، والذي و رِبلد يف إطار التراث اليهودي السابق على ظهور الذي ش

 اإلنسان عند النيب دانيال حسب ابنت األنبياء عن املسيحية، وبشكل خاص، يف نبوا
 Bousset و Feuillet: وهو آدم الثاين، الذي يؤكد كل من. A. Bentzenدراسة 

 ٤: ٨مز (.."  اإلنسان حىت تذكره ابنمن هو  "٨ اإلنسان الذي يذكره مزمور ابنأنه 
 عن آدم األول ٣-١، وهو الصورة الليتورجية اليت تشرح قصة سفر التكوين )وما بعده

الذي فشل وسقط إىل أن جييء آدم الثاين اجلديد لكي يعيد لإلنسان مكانته يف الكون، 
  .Schoepsوذلك حسب دراسة العامل اليهودي 

يف عبارة يسوع  -بعد سفر التكوين  -وهنا نسمع عن الفردوس ألول مرة 
 ،"اليوم" كلمة  وقوة هذا الوعد هو يف."اليوم تكون معي يف الفردوس ":املصلوب

علَّق على شجرة أو خشبة  ألن املُ؛ أمسى من كل الصور التارخيية، واحلقيقةفالواقع احلي
 ،)١٣: ١مرقس (عاش مع الوحوش يف الربية  هو آدم اجلديد الذي سبق والصليب

والذي حسب تفاسري اليهودية السابقة على ميالد املسيحية كانت ختدمه املالئكة 
ويالحظ أن ). Goppeltمه العامل األملاين اللوثري  قدMidrashراجع نص (

 بآدم د، ألنه اللقب اخلاص اإلنسان للرب نفسه، هو استخدام متعمابناستخدام لقب 
 : ١٥ كور ١( الرب من السماء، والذي يؤكده الرسول بولس بعد ذلك يف اجلديد
١( )٤٧(.  

 إالَّ أن هذا اللقب ،"نسان اإلابن"ومع أن القديس بولس مل يستخدم كلمة   
                                           

1   .J.T. Gompbell: The Origin and Meaning of the Term Son of Man :راجع دراسة )
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 كما يظهر يف نص يوناين له جذور عربانية ،١٤: ٥ مية آخر يف رواسميظهر حتت 
  :سابقة على ميالد الرسول بولس نفسه وهو

  "Τυπος µελλοντος - الذي هو مثال اآليت"

يظهر عند فيلون اإلسكندري، وعند علماء الشريعة اليهودية الذين نقل هو و
 يكتب رده على C. K. Barret االجنليزي الربوتستانيت األستاذ إن عنهم فيلون، حىت

مثال " إن :تراجع الهوت عصر اإلصالح عن فهم اخلالص بصورة شاملة، ويقول
 أن اعتبار على "The man to come - اإلنسان اآليت" :جيب أن تترجم إىل" اآليت

اً باإلنسانية وهي خاصةٌ باملسيح، هي خاصةٌ أيض، "Ο ερχοµενος"اآليت 
  .)١(اجلديدة

ا سوف يصبح األساس الرسويل الذي تقوم عليه مأن نرى ميكننا هنا و
  :هوو ،الليتورجية

  .آدم األول الذي به دخل املوت* 

  .آدم الثاين الذي فيه ومعه وبه جاءت احلياة* 

وليست عبارات الرسول بولس يف رساليت رومية وكورنثوس األوىل، بل ويف   
 اإلنسان ابن - ترمجةً وافيةً ملا جاء يف التراث اليهودي عند األنبياء عن آدم غريها، إالَّ

-ت يف العهد اجلديد، واليت تتقاطع خطوطها اا، وهي األمساء الثالثة اليت  املسيمخدست
  ).٢١ : ١٥ كور ١راجع (نظراً لعدم فصلها بعضها عن بعض بسبب وحدة اهلدف 

                                           
ص ( الفصل اخلامس كله بعنوان اإلنسان اآليت C. K. Barret From first Adam to Last: راجع دراسة) 1(

  .) وما بعده٩٢
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  :كلمةآدم الثاين يف كتاب جتسد ال

بتداًء من ا - يف كتاب جتسد الكلمة - يؤكد القديس أثناسيوس الرسويل   
  :الفصل الرابع

 نعاجل -  الكلمة عندما نتحدث عن تأنس- ، ملاذاتتساءللعلك "  
  ).٣-١: ٤" ( أو أصل البشر؟αρχηεموضوع بداية 

وهكذا يظهر آدم األول أو اجلنس البشري، الذي ظهر قبل ذلك يف كتاب   
 وذلك كبداية للحديث، ولشرح أسباب ،) وما بعده-  ٤: الفصل الثاين(سالة إىل الوثنيني رال

أن املقارنة بني آدم األول، وآدم الثاين سوف تستغرق بالرغم من و. جتسد الكلمة
إالَّ أن بتداًء من الفصل الرابع حىت الفصل السابع واخلمسني، اموضوع الكتاب كله 

قدرته على ضم وتوسيع دائرة الشرح، لكي يضمن للقارئ أكرب مل يفقد فيها أثناسيوس 
  .قدر ممكن من الفهم

 نفس منهج القديس بولس؟ أثناسيوسهل يتبع القديس ... وهنا يثور التساؤل   
واجلواب سوف يظهر فيما بعد، إالَّ أن ما جيب أن نالحظه منذ البداية، هو إن 

 أثناسيوسوهجوم ..  من العدم شياءاألخلق كل   خيوض معركة دفاعية عنأثناسيوس
يهدف إىل إظهار ، فهو  كل باحثدركهالواضح على الغنوسية واملانوية، هو هجوم ي

تعارض ثنائية اخلري والشر مع خلق الكون من العدم، وبواسطة خالقٍ واحد هو اآلب 
 يوضع مع االبن الكلمة أو Logosوهنا نرى أن اللوغوس .  والروح القدسواالبن

الشرح الذي قدمه الرسول بولس يف موضوع واحد متصل هو خلق وخالص الكون، 
 - ن السقوطأذلك . ، بواسطة جتسد الكلمة ابن اهللاواجلنس البشري بشكل خاص

 هو سر حتول الكون، وحتول اإلنسان إىل االحنالل -  أثناسيوسكما شرحه معلمنا 
  .والفساد باملوت

أن النعمة تسبق  و هأثناسيوس القديس قدِّمهيواملبدأ الالهويت اخلطري الذي   
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 ألن النعمة، أي نعمة الوجود من العدم، قد سبقت وصية األكل اخلاصة ؛الناموس
أن ينشئ الناموس ال يستطيع لكن حيفظ احلياة هو الناموس، الذي  ، وبالتايل.بالفردوس

بشر هي اليت جاءت  الصالح وحمبة الوإمنا . الوجود من العدماحلياة، أو يعطي للحياة
باهللا مصدر احلياة، هي صلة تظل صلتها  وبالتايل ، من العدم إىل الوجوداألشياءبكل 

  . ال صلة الوجود واحلياة بالناموسالوجود بالصالح،

هي عطية إذا كانت احلياة و إذا كانت الوصية قد أُعطيت لكي حتفظ احلياة،و  
  ؟ اليت أُعطيت لإلنسان تلك احلياةفما هو نوع  من اهللا،وهبة ونعمة

  :أثناسيوسيقول القديس 

مل خيلقنا اهللا فقط من العدم، بل وهبنا بنعمة الكلمة أن حنيا حياةً "  
 ).١: ٥جتسد الكلمة ( )١(" to live a divine life إهليةً

لقديس أثناسيوس غاية أُخري يربط فيها ما بني آدم األول وآدم لولكن كان  
لذلك بعدة قضايا ذات داللة القديس أثناسيوس  وميهد ."إلهليةالصورة ا "والثاين، وه

  :هامة، استمدت منها الليتورجية عصارا، يف صلوات املعمودية واإلفخارستيا، كاآليت

 أي يف آدم وحواء هو الذي منع العدم والفساد من ،ن حلول الكلمة يف اإلنسانيةإ - ١
  الوصول إىل اجلنس البشري 

 فاسدون - كما قلت سابقاً -أو البشر ) اجلنس البشري"(  
بالطبيعة، ولكن بنعمة اشتراكهم يف الكلمة كانوا قادرين على جتنب 

جتسد (" καλοιحتمية، أو ضرورة طبيعتهم إذا ظلوا صاحلني ) هرب(
  )"٧ -٥: ٥الكلمة 

                                           
  .هذه احلياة اإلهلية هي احلياة حسب نعمة الصورة كما شرح الباحث الكاثوليكي األب برنارد) ١(

R. Bernard, L. Image de dieu d’ apres. S. Athanase paris, 1952. 
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، ال تعين السلوك األخالقي الفاضل، بل "καλοι" مع مالحظة؛ إن صاحلني  
ي يف دائرة خلق اهللا لإلنسان على صورته، وهو أساس السلوك البقاء يف احلق، أ

  .األخالقي

٢-  

وبسبب الكلمة الذي فيهم، فحىت الفساد الطبيعي عجز أن ميسهم "
  ).١٨: ٦جتسد الكلمة .." (كما يقول سفر احلكمة 

 . اجلنس البشري املتواصل، والذي مل يقف فيه اجلنس البشري عند حد معنياحندار - ٣
 - ٢٦: ١رومية (س كلمات الرسول بولس يف ذات يقتبس القديس أثناسيووهنا بال
٢٧.(  

 ٥فصل ( سيادة املوت على اجلنس البشري، ومصدر هذه السيادة كما شرح يف - ٤
  :أحد عناصر رسائل القديس بولس اهلامة، واملوت هو   وهو)٦ –

  . عدم قدرة اإلنسان على البقاء إىل األبد ألنه خملوق من العدم-أ

 إن الكيان اإلنساين كله، هو هبة أو عطية، وهذا يعين أن اإلنسان غري -ب
  . على البقاء بقدراتهقادر

 ألن اهللا أمني وحق، ال ؛الذي ال ميكن أن يتنازل عنه اهللا ديد اهللا باملوت -ج
  .يساوم على ما خيص طبيعته، فهو أبو احلق وال ميكن أن يكذب

  :ن من العدم على صورة اهللالليتورجية القبطية، وخلق اإلنسا

ليس السقوط هو سبب الصالة، وإمنا سبب الصالة هو خلق اإلنسان على   
وهذه هي احلقيقة البارزة اليت تطالعنا بشكل . صورة اهللا، هذا هو جوهر وغاية الصالة

واضح جداً يف كتابات اآلباء، ويف صلوات الكنيسة الشرقية، وصلوات الكنيسة القبطية 
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فالصالة ال تربطها باخلطية أية عالقة، أا ليست إحدى نتائج اخلطية، . صبشكلٍ خا
 يف أثناسيوسبل هي العالقة الوثيقة بني اهللا واإلنسان، أو حسب كلمات القديس 

 هي عالقةٌ بني اهللا واإلنسان من خالل الكلمة ،الفصول األوىل من كتاب جتسد الكلمة
Logos ن خالل الكلمةوم ،Logosون عالقة اإلنسان بالكون؛ ألن نور الكلمة ، تتك

  . اليت تؤهله للسيادة على املخلوقاتاالستنارةهو الذي أعطى لإلنسان 

  ت الكنيسة القبطية موضوع الوثنية؟كيف عاجلت صلوا

 اخلاصة بالوثنية يف كافة ء الليتورجيات اإلشارات املتكررةالحظ علما  
ع املسيحية يف وادي النيل مع عقيدة وطقوس  وردوها كلها إىل صرا.الصلوات القبطية
وإن كان هذا التفسري التارخيي صحيح، إالَّ أن التفسري الالهويت عند . فراعنة مصر

ن الوثنية هي إحدى أ أعمق وأهم من العودة إىل التاريخ فقط، ذلك أثناسيوسالقديس 
ه يفشل يف معرفة عقليٍ جعل" خداعٍٍ"، و "همٍٍٍو"نتائج خطية آدم وسقوط اإلنسان يف 

  :، فتقولوتعكس صالة املوعوظني القبطية هذه احلقيقة. اهللا

عظهم بنعمة .. ناموسك، خوفك ... وكل بقايا عبادة األوثان "  
  "روحك القدوس ليكونوا يف املوهبة غري الفاسدة اليت لروحك القدوس

رة اهللا  طلباً وتذلالً للخالق، لكي يرد اإلنسان إىل صوعدتذه الصالة  وه  
  .احلقيقي، فيترك العبادة القدمية الباطلة

يسوع املسيح، نسأل ونتضرع .. أيها السيد الرب اإلله أبو ربنا "  
 الوحيد وابنكإىل صالحك يا حمب البشر، الواحد الوحيد اإلله احلقيقي، 

 - هذا الزيت -يسوع املسيح ربنا، والروح القدس، لكي تنظر إىل جبلتك 
ر دهن ليص.. وسحرهم، وعبادة األوثان عمال الشياطني، وجتعله أن حيل أ

  ..".موعظة يبطل كل عبادة األوثان
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، أو غواية الشيطان هي أساساً "غواية احلية" أن إدراكوال يفشل القارئ يف   
 يف الرسالة أثناسيوسموجهة إىل عقل اإلنسان وبصريته الروحية، كما شرح القديس 

  :حيث يقول القديس أثناسيوس .ك يف جتسد الكلمةإىل الوثنيني، مث بعد ذل

كان من غري الالئق، إن ما خلق وصار )  ما ذكرناهإىل(وباإلضافة "  
، يفىن ويعود إىل )بالشركة يف كلمته عاقالً(بالشركة يف الكلمة عاقالً أو 

ة العدم بالفساد، ألن هذا ال يليق بصالح اهللا، أن ما خلقه يفسد بسبب غواي
   ) ١٧ -١٠: ٦جتسد الكلمة " (ن للبشرالشيطا

لكن غواية الشيطان، كما يسجل هو يف الرسالة إىل الوثنيني، هي اليت أفسدت   
  خيال اإلنسان وعقله 

وبدأ البشر يتخيلون حسب مثاهلم الشر الذي ال وجود له، ولذلك "  
  ).٣-١: ٢الرسالة إىل الوثنيني " (ألصنام ألنفسهم ااخترعوا

  : مسحة املوعوظني- يف الليتورجية حتول املخلوقات

تضعنا الليتورجية هنا، ليس فقط أمام فقر اإلنسان وحاجته، بل أمام صالح   
 ويظهر أن حتول الكيان اإلنساين الداخلي، إمنا يتم بقوة وعمل النعمة .اهللا وحمبته أيضاً

سحة أو دهن  مثل الزيت الذي يستخدم يف م- اإلهلية اليت تأخذ من الكائنات املخلوقة 
 ما يؤثر يف اجلسد والنفس، ذلك ألن اخلليقة أيضاً دخلت عصر آدم - املوعوظني 

  .الثاين

  ." ليكون زيت مسحة وموعظة لكي جيعل النفس مؤمنةًوانقله"  

مسحة ( قوتك املقدسة على هذا الزيت، ليصري دهن موعظة أرسل"
  )".موعظة



 ٦٨

  :وكما يؤكد القديس أثناسيوس

 كل األصنام، ألنه ذه اندحرتتفع الصليب، وبذلك ألنه اآلن ار"  
  ) ٣٠-٢٥: ١ الوثنيني الرسالة إىل" ( كل القوات الشيطانيةاندحرتالعالمة 

، هو أحد )١: ١٣ - ٢٨ :١٢ - ٢٠: ١جتسد الكلمة (وخداع الشياطني   
، أثناسيوساملوضوعات األساسية يف حياة القديس األنبا أنطونيوس كما كتبها القديس 

 ابتعديها يدور الصراع الروحي بني عقل ثابت يف تأمل اهللا، بعكس آدم األول الذي وف
عن تأمل اهللا وسقط يف اخلداع وراح ضحية الوهم اإلنساين الذي يتوهم وجود ما ليس 

  .له وجود، أي الشر واألصنام

  .وقد جاء الرب يسوع بالشفاء  

  ).٢٦: ١ إىل الوثنيني الرسالة" (لخليقةمل يكن الصليب خراباً، بل شفاًء ل"

  ).صالة املوعوظني" ( هؤالء األطفال الداخلني ليوعظواأشف"

 Technicalوهنا جيب أن نالحظ أن كلمة األطفال هي اصطالح فين   
 منذ عصرٍ مبكرٍ، إذ يعود إىل القديس م لكل موعوظ، بغض النظر عن السنيستخد

   اإلسكندري أكليمنضس

صلوات " ( الشفاء من اخلطية املُهلكةوامنحهم بنعمتك أن يدركوا"
  ).املعمودية

والشفاء من اخلطية هو أحد معاين اخلالص األساسية اليت تظهر يف معجزات   
 اختفى وقد .)٤: ٢مر " (مغفورةٌ لك خطاياك"بكلمة الرب يسوع حيث يشفي الرب 

ستانيت ألسبابٍ هذا املعىن باملرة من الفكر الالهويت الغريب بشقيه الكاثوليكي والربوت
ىل النظام إتارخيية معروفة، وهي حتول موضوع اخلطية من الالهوت إىل القانون و

، وغلبة الرتعة Feudalismالسياسي األورويب، وبشكل خاص يف عصر اإلقطاع 
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القانونية اليت صاغت من جديد موضوع املغفرة على ضوء ما تطور بعد عصر القديس 
  .أوغسطينوس

 والليتورجية أثناسيوس يف ضوء ما يذكره القديس -  أن منيز هنا إذن، جيب  
 أن اإلنسان يعود إىل اهللا يف املسيح بسبب خلقه على صورة اهللا، وليس ألي - القبطية 

" حظوة" وتضرع ابتهالوهكذا تترجِم صلوات قبول املوعوظني يف . سبب آخر
 تبدأ بتجسد الكلمة، بل اإلنسان لدى اهللا، وهي حظوةٌ تكتشف يف املسيح، وهي مل

 جتسده لكي ينقذ اإلنسانية استدعىبدأت خبلق اإلنسان على صورة الكلمة، وهو ما 
  :أثناسيوسمن الفساد واملوت كما يقول القديس 

 حمبة البشر اليت للكلمة، حىت أن الرب جاء إلينا استدعىألن تعدينا "  
  .)٨ - ٧: ٤جتسد الكلمة " ( البشروسكن بني

  :لوات املعمودية القبطية يف وضوحوتقول ص  

أيها األزيل السيد الرب اإلله الذي جبل اإلنسان كصورته ومثاله، "  
مث ملا سقط يف اخلطية مل تتركه، بل الذي أعطانا سلطان احلياة األبدية، 

رب  ، أنت يا الوحيد ربنا يسوع املسيحابنكدبرت خالص العامل بتأنس 
  ..". يف ملكوتكأقبلهمن عبودية العدو  أيضاً جبلتك هؤالء مأنقذ

  :يقول القديس أثناسيوس أيضاًو  

ألنه ال يليق بصالح اهللا؛ إن الذي جاء إىل الوجود يفسد بغواية "  
، أي )عمل يديه(وكان ال يليق بشكلٍ خاص، إن خليقة اهللا .. الشيطان 

...  البشر يصريون إىل العدم إما بسبب اإلمهال، أو بسبب غواية الشياطني
ألن إمهال البشر يعلن ضعف اهللا، ال صالح اهللا، إن تركهم بعد أن خلقهم 

  .)٣٠ - ١٥: ٦ جتسد الكلمة" (عرضةً للفساد
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  :واحد مع املسيح

  :تقول صلوات املعمودية القبطية  

أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل أبو ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع "  
مت يا حمب البشر، عبيدك الذين قُدِّك نسأل ونطلب من صالح.. املسيح 

موا إليها لينالوا من  مستحقني للنعمة اليت تقدأجعلهم، أرمحهمأمسائهم، 
 الوحيد بابنكروح قدسك، وميتلئوا من قوتك اإلهلية، ويكونوا متشبهني 

  ".يسوع املسيح صائرين واحداً معه

 وهي متثل قلب ،ضمثة ثالث موضوعات مترابطة ال ميكن فصل بعضها عن بع  
  :وجوهر الهوت اإلسكندرية

  .غاية خلق اإلنسان: أوالً

  .عطية الصورة اإلهلية: ثانياً

  .كمال خلق اإلنسان، وحتقيق غاية خلق اإلنسان يف املسيح: ثالثاً

. هذه القضايا الثالثة املتشابكة ال حتتاج إىل فصلٍ إالَّ من أجل اإليضاح فقط  
 يرتكز على السكندري أكليمنضسية منذ زمن القديس ويالحظ أن الهوت اإلسكندر

حقيقة هامة، تلك اليت وإن كانت قد غابت متاماً عن الهوت العصر الوسيط وعصر 
حركة اإلصالح، إالَّ أا أصبحت من القضايا األساسية اليت حتاول العلوم اإلنسانية 

هذه القضية .  والتربية، ومدارس علم النفساالجتماعاجلديدة أن تدرسها يف إطار علم 
 أكليمنضسوقد ملح هذا املوضوع اخلطري، القديس ". غاية الوجود اإلنساين"هي 

  :، لذلك كتب يف كتاب املريب يقولالسكندري

إن اإلنسان مل يخلق لكي يعبد اهللا، أو خيدم اهللا، ومل يخلق من "  
 الصورة اإلهلية أو أجل اهللا، وإمنا خلق من أجل غاية كامنة يف كيانه، وهي
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Man has been created for man "  

وهو املوضوع الذي أمهلته (ووجود غاية خلق اإلنسان يف اإلنسان نفسه   
يعين أن ) الدراسات املعاصرة عن صورة اهللا يف اإلنسان يف كتابات آباء اإلسكندرية

وقد جعلَ هذا . هه باهللا من خالل تطور ومنو اإلنسان نفسشبتيتبع اإلنسان اهللا، وي
يضاً املُعلِّم أ املُربِّي، بل - ليس فقط -االجتاه اهلام أحد ألقاب املسيح كلمة اآلب 

διασκαλοςلِّم اإلنسان كيف يتشبعه باهللا؛ لكي يكتشف حقيقة  الذي جاء لكي ي
  .كيانه

  : اإلسكندري عن املُربِّي، حمب البشرأكليمنضسيقول القديس   

  "وإنسانٌ، فهو يبذل كل  هو مصالرب در كل صالحٍ، وألنه إله
  .كإله يغفر اخلطايا، وكإنسان يعلِّمنا أن ال نسقُط يف اخلطية. معونة للبشر

   ألنه من صنعه بشكلٍ خاص،؛كل حقٍ، اإلنسانُ عزيز على اهللاوب

  فقد شكَّله بيديه، ونفخ فيه نفخةً خاصةً جبالله،

  ).املريب الفصل الثالث" ( خلقَت بكلمة منهبينما املخلوقات اُألخرى

 عند هذه النقطة، وهي مكانة اإلنسان عند اهللا، بل أكليمنضسوال يتوقف   
يتقدم إىل أهم ما جاء به الهوت اإلسكندرية عن خلق اإلنسان، وهو حمصور يف عطية 

  :، فيقولالصورة

اشرة ليكون على مثال  قد خلق، وشكِّلَ بواسطة اهللا مبفإذا كان اإلنسانُ"
 أم خلق من أجل ذاته؟ فإذا كان ،اهللا، إذن، فهل خلق من أجل آخرٍ
 يف ذاته، أحب من جيد الصالح) اهللا(اإلنسان خملوقاً لذاته، فإن الصاحل 

حيث يسكُن احلب الفائق الصادر من النفخة، من روح اهللا، والذي يسمى 
  ).املرجع السابق" (باإلهلام
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  : بعد ذلك سؤاالً هاماً جداً، فيقولأكليمنضسيسأل و  

  "كاا إذا أمقله، بل آلخرٍ، فهذا يعين أن ، ال ن اإلنسان، قد خلذات
ن اهللا أخلقَه لغرضٍ آخرٍ سوى أن يأيت للوجود، وهذا يعين قد اهللا، مل يكُن 

رفة ليس خبالقٍ صاحلٍ، ولكن إذا كان اإلنسان قد خلق بواسطة حكمة ومع
  ).املرجع السابق ("...  خالقه  أن يعرفاهللا، فقد وهب اإلنسانُ

فإذا كانت قدرة اخلالق قد وهبت لإلنسان لكي يعرف خالقه، صار من   
  .الواضح أن املعرفة، وهي تاج اإلنسان، هي اليت تؤهله ألن حييا كصورة اهللا

  :أورجيينوسويقول العالمة 

 خلقتها فيها، أي أا خلقت لذواا، هناك خملوقات خلقت وغايةُ"  
 فأما .وهناك خملوقات خلقت من أجل خالقها، ومنفعتها أن تظل كذلك

الذي خلق ألجل ذاته فهو الكائن احلي العاقل، والذين خلقوا من أجل 
شرح سفر املزامري جملد ("  فاحليوانات ونباتات األرضواالستعمالاملنفعة 
١٠٨٩: ١٢.(  

"Made for its own sake is the living being 
endowed with reason". 

  السكندري أكليمنضسكما يؤكدها  - اإلنسان وغاية خلقه فيه، هي وخلق 
  ."معرفة اهللا" -

" املبادئ"ام من كتاب ويشرح العالمة أورجيينوس هذه احلقيقة يف نصٍ ه
س يف قلب اإلنسان مؤكداً أن اهللا غر) ٢٤٣: ١١ جملد ٤ فقرة ١١: ٢الكتاب (
  .)املرجع السابق(" العطش للمعرفة، وحملبة اهللا"

 ٨الطبعة األملانية جملد (ويف نصٍ طويلٍ هام يف تفسري سفر نشيد األناشيد   
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  :أورجيينوسيقول العالَّمة ) ١٤٩-١٦٤عامود 

  " ،ألن اهللا هو الذي أعطى لإلنسان معرفةً وفهماً لكل ما هو كائن
  " األشياءعة الكون وحركة العناصر وبداية واية كل وأن يفهم ويعرف طبي

 فهي أساس ،"معرفة اإلنسان لذاته" إىل هذه املعرفة أورجيينوسويضيف العالمة   
مه يف كل شيءحياة اإلنسان وسر تقد.  

 ، القديس أثناسيوس الرسويلباهتمامسكندري وحيظى ويستمر هذا التعليم ال
لنهائية اليت تدخل كل كتب اآلباء بعد ذلك على هذا  الصياغة اأثناسيوسومن مث يضع 

  :النحو

 الذي يعلو جوهره على إدراك كل ،اهللا خالق الكون، وملك الكل" -١
  ".الكائنات والفكر البشري

٢-" اد؛هو صاحلٌ وجواجلنس لَقبواسطة  البشري على صورته ولذلك خ 
  ".نا يسوع املسيحص خملِّ،كلمته

٣-" اإلنلَوخ ه ) اهللا( قادراً على فهم وإدراك سانَقببواسطة ش
Similarityكيان اإلنسان خلالقه ."  

  )".اهللا(وأعطاه معرفة أزليته  "-٤

 ومل حيتقر عشرة ، ومل يرذل معرفته باهللا)اهللا(حىت إذا ظل على صورته  "-٥
ة القديسني، بل ظل يف النعمة اليت وهبت له، وهي القوة اليت أعطاها له كلم

 مع اهللا، وحييا احلياة السعيدة املباركة اليت بال )احلوار(اآلب، يفرح بالكالم 
  ).١٥ - ٥: ٢ني الرسالة إىل الوثني" (موت

وهكذا تصبح معرفة اإلنسان باهللا هي غاية خلقه، وهي اليت متكنه من معرفة   
 هي املعرفةُ  وتصبح بذلك الصالة.اهللا والكون، ومن احلوار أو الكالم الدائم مع اهللا
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وهكذا تصبح . ، ويعرف ا اهللا)يعرف ذاته(العليا اليت يعرف ا اإلنسان كيانه 
  .ل اإلنسان للشركةالليتورجية هي قناة الالهوت الصحيح، أي الصالة اليت تؤهِّ

  :ا تقول صالة املعمودية القبطيةوعندم  

 الذي خلق كل شيٍء، رب.. أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل "  
السماء واألرض، الذي أعطَيت معرفتك للكائنني على األرض، من قبل 
إبنك الوحيد ربنا يسوع املسيح، الذي هيأ هلم السموات بالدعوة وثبتهم 

  " بقوته

 نرى فيها معرفة اإلنسان باهللا ية مثل مرآةفأا تعكس الهوت اإلسكندر  
نسان، واليت هي حسب عبارة كعطية من اخلالق، بل والسموات اليت دعي إليها اإل

"  يف السماءبالوعد باخللود" كان سينقَلُ إليها بدعوة من اهللا، أو أثناسيوسالقديس 
د الكلمة لسقوط، وما أُعيد إلينا بفضل جتس، وهذا هو حتماً ما سبق ا)٣٠: ٣جتسد الكلمة (

  .وموته وقيامته

ية تبدأ بوجود اإلنسان  اإلسكندرأنثروبولوجيةمما سبق نستطيع أن نؤكد أن   
 تكمن االكتشاف ألن يف هذا ؛ كيانهاكتشافعلى صورة اهللا، وسعيه الدائم حنو 

املعرفة احلقيقية اليت غرسها الرب خالق املعرفة، واليت تشرق على اإلنسان دائماً بإشراق 
ان نس اهللا، الذي مل مينع املعرفة عن اإلنسان، بل ظل ميد اإلابنالنور اإلهلي اللوغوس 

 ويرده إىل )٢٨: ١٩مىت (ىل أن جييء زمان التجديد  إ)٣: ١عب (بالوجود واحلياة وحيفظه 
 .أثناسيوسحسب تعبري القديس " بنعمة أعظم"ما كان عليه قبل السقوط، بل ويزوده 
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  الفصل الرابع

  

  ميالد اإلنسان اجلديد، مبيالد املسيح
  من العذراء القديسة مرمي، بالروح القدس

  
 أشرنا سابقاً إىل أن خطأ املنهج األورويب، هو يف حصر اخلالص يف دائرة كما  

هو يف دائرة مركزها  - كما رأيناه، وسوف نراه  -مركزها الصليب، بينما اخلالص 
 Event فليس احلدث . امليالد واملعمودية واملوت والقيامة: وقُطر الدائرة.املسيح نفسه

 ألن هذا ؛د كل األشياء هو الذي جيدPersonِّ  وإمنا الشخص،هو الذي مينح اخلالص
  .الشخص هو األقنوم الثاين نفسه الذي خلق كل األشياء من العدم

  :تقول الليتورجية القبطية عن املوعوظني  

  ،الداخلني من الظلمة إىل النورأنت دعوت عبيدك هؤالء "  

  ،من املوت إىل احلياة

  ،معرفة احلق إىل الضاللةومن 

  ".يا اهللا احلقيقي إىل معرفتك  األصنامعبادةومن 

 ،د ظالم اإلدراك اهللا إىل الداخلني يف شركة الكنيسة، هي دعوةٌ تبدِّودعوةُ  
وهكذا .  وتقود إىل العبادة احلقيقية، أي عبادة اهللا احلي، وتعطي املعرفة،بيد املوتوت
 من الظالم واملوت  فهو آت:د الليتورجية موقف املوعوظ الداخل إىل شركة احلياةحتدِّ
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مقَدإىل اهللا احلقيقي، والعبادة الوثنية إىل النور واحلياة واحلق والعبادة احلقيقية اليت ت 
ن ثَم تكمِّل الليتورجية معامل اخلالص. ره العقل البشريوليس إىل اهللا كما يتصووم:  

   عليهم بطهارة وخالصٍ،أنعم"  

  هب هلم خالصاً أبدياً،

  ةً أُخرى حبميم امليالد اجلديد، ومغفرة خطاياهم،ولدهم مر

  ". الوحيد يسوع املسيحبابنكأعدهم هيكالً لروحك القدوس، 

 -الطهارة : "ويالحظ القارئ أن الكلمات املأخوذة من العهد القدمي وهي  
 توضع يف سياقٍ جديد هو البشارة باحلياة اجلديدة اليت تبدأ ،" مغفرة اخلطايا-اخلالص 

، وهو "محيم امليالد اجلديد" أو احلميم، أو االغتسال الذي حيدث يف بامليالد اجلديد
فاخلالص .  الشائع لسر املعمودية يف كتابات آباء اإلسكندرية على وجه اإلطالقاالسم

 وحول هذه العطية .يبدأ ذه العطية الفائقة اليت ا يولد اإلنسان من جديد من اهللا
رى بأمساٍء خمتلفة تدور كلها حول خالص اإلنسان، وهي كما نراها تتركز عطايا أُخ

  :يف الليتورجية القبطية

  .عطية التبين -  

  . هيكل الروح القدس، أو عطية سكىن الروح القدس-

  . عطية احلياة األبدية-

  . عطية وراثة امللكوت-

الهويت  دقة شديدة، ويف إيقاع وتصوغ الليتورجية القبطية هذه العطايا يف  
 مؤكدةً إن ما حيدث يف سر املعمودية هو Conceptsسكندري الكلمات واحملتويات 

  :أورجيينوسخلق جديد، يبدأ بدخول النفس إىل اهللا حسب كلمات العالَّمة 
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شرح سفر النشيد " (ىل اهللا إ يف النفس، تدخل النفس اُهللاعندما حيلُّ"  
  ) ١١٢عامود : ٩جملد 

  : بقولهأورجيينوس يتم كما يشهد عنه العالَّمة ودخول النفس إىل اهللا  

ال ميكن والدة األطفال بدون امرأة، وبدون أن تأخذ هذه املرأة "  
ولد من جديد بدون  وهكذا أيضاً ال ميكن إلنسان أن ي.القدرة على الوالدة

 الطبعة ٨كتاب املبادئ فصل " (بدون إميانصالة، وبدون حياة صاحلة و
  ).٤٤١ عامود ١١ اآلباء اليونانيني جملد - ٣١٦عامود : ٢ جملد األملانية

 ولكن الذين يصلُّون ال يقفون على أرضٍ مقفرة . تفتح باب عطايا اهللافالصالةُ  
س امليالد اجلديد،  ألن الذي أس؛نبوع عطايا يفيض باحلياة اجلديدةبال مواعيد وبال ي

 حسب التسليم السابق حسب تسليم اإلسكندرية، هو الرب يسوع املسيح نفسه،
  : يف وضوحٍ شديد قائالًأورجيينوس، والذي يدوِّنه العالَّمة أثناسيوسلعصر القديس 

ن الكلمة يولد منها عندما إمل تكن مرمي وحدها، ومنها فقط، قيل "  
 بل أنتم أيضاً، إذا كنتم مستحقني، ،)٣٥: ١لوقا (ها الروح القدس يظللُّ
ملؤلفات األملانية الطبعة ٦ : ٢ النشيد عظة شرح سفر" (ولد منكم الكلمةي 

  ).٥١ : ٨ جملد أورجيينوسالعالمة 

 ميكن أن ،سني باجلسد، وبال لومٍ كنتم أنقياء يف الفكر، ومقدإذا"  
يا أطفايل الصغار "حسب كلمات الذي قال .. ولد املسيح نفسه منكم ي

م إىل أن ي يتكون (ولد املسيح، أو الذين أمتخضFormed (فيكم "
كل من يصنع مشيئة أيب  ": والرب نفسه قال عن نفسه.)١٩: ٤غالطية (

شرح . (")٥٠: ١٢مىت " (الذي يف السموات، هو أخي وأخيت وأمي
  ).٩٨٣ من اآلباء اليونانيني عامود ١٤ جملد ٦: ٤الرسالة إىل رومية 

 - بعدم إميان -الذين ال يعرفون سر العذراء هم الذين يقولون "  
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أما الذي . ، وذلك ألم ال يؤمنون به)٣٢: ٣مرقس " (إخوتك"ع ليسو
 فإن هذا بالذات يصبح األخ أو األخت أو األم ،يصنع مشيئة أبيه السماوي

 وبدون Virginalليسوع، وذلك عندما تصبح النفس يف حالة العذراوية 
نليسوع، إالَّ أن كل م أو أخت فساد، ومع أنه ال يوجد حسب اجلسد أخ 

ل لكي يصنع مشيئة اآلب، ويلد الذين ين الروح القدس، يؤهولد م
اً ليسوعيإجنيلشذرة من عظة على " (صبحون إخوةً ليسوع، ويصبح هو أُم 

  ).٩٩: ١ جملد Cramer األملاين نشرها العامل ٤٨: ١٢لوقا رقم 

 وهي ،"أُمومة الكنيسة" تفتح موضوع أورجيينوسومع أن كلمات العالَّمة   
 جسده، استودعهااُألمومة اليت أسسها ربنا يسوع املسيح بتجسده من العذراء، واليت 

أي الكنيسة لكي تلد بالروح القدس، ومن مياه املعمودية نفوس وأجساد املؤمنني، إالَّ 
يغطي  ما كتبه علماء اآلباءن أننا لن نبحث موضوع الكنيسة وأُمومة الكنيسة نظراً أل

نكتفي لذا  .Henry De Lubac ال سيما العامل الكاثوليكي هذا املوضوع برمته،
  بعبارات الليتورجية القبطية 

  ليصريوا خرافاً ضمن قطيعك،"  

  ".بنيناً خلدرك السمائي

 بالكنيسة هو املوضوع الذي حتادهاووالدة البنني يف عرس الرب يسوع، و  
ا جمال إلضافة ، وليس لدينأورجيينوسللعالَّمة " عظات وشرح سفر النشيد"يشغل 
   ألن شهادة الليتورجية القبطية تكفي ؛جديدة

   قوتك من علوك السمائي املقدس،أرسل"  

  وقوِّين لكي أخدم هذا السر العظيم السمائي،

  .فليتصور املسيح يف الذين ينالون صبغة امليالد اجلديد مين أنا الشقي
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  .. على أساس الرسل واألنبياء أبنهم

  ..".يستك الواحدة  غرس احلق يف كنأغرسهم

  :وأيضاً  

   أبديةًقدِّس هذا املاء، وهذا الزيت ليكونا حلميم امليالد اجلديد حياةً"

   غري فاسداًباسلُ

  نعمة البنوة

  ".جتديد الروح القدس

  :وال تقف الصالة عند جمرد الدعاء، بل تقدِّم األساس الذي عليه يقوم كل هذا  

الذي نزل إىل األردن وطهره،  الوحيد ربنا يسوع املسيح ابنكألن "  
  :شهد قائالً

ولد أحدن املاء والروح، ال يستطيع أن يدخل ملكوت إن مل يم 
  ..".السموات

س املياه  إىل مياه األردن، هو الذي قد- كما سنرى بعد ذلك -ونزول الرب   
ن األردن هنا هو أ وسوف نرى بعد ذلك .ومنح األردن أن يكون مكان امليالد اجلديد

 الطقسي القدمي الذي يعود إىل العصر االسميف الكنيسة اجلامعة، وهو " جرن املعمودية"
  الرسويل نفسه، ولذلك تؤكد صالة تقديس املياه 

  ليشعأأنت أيضاً يا سيدنا بواسطة نبيك "  

  ..أظهرت ماء ميالد احلياة 

  .. نعمان السرياين طهرته مبياه األردن 

   والعزاء السمائي، نعمة األردن، والقوةأمنحه
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  وعند حلول روحك القدوس عليه هبه بركة األردن،

  عطه قوةً ليصري ماًء حميياً،أ

  ماًء طاهراً،

  ماًء يطهِّر اخلطايا،

  ماء محيم امليالد اجلديد،

  ..".ماء البنوة

  :وبعد خدمة سر املعمودية تقول الصالة  

لول أنت يا سيدنا جعلت هذا املاء طاهراً بنعمة مسيحك وح"  
دوا فيه محيماً للميالد روحك القدوس عليه، وصار لعبيدك الذين تعم

  ."اجلديد

والكنيسة فردوس املسيح، الفردوس اجلديد الذي فيه ينسكب األردن اجلديد   
  :أورجيينوسمبياه احلياة، حسب عبارة العالَّمة 

  "ن جديد باملعمودية اإلهلية يدخلون الفردوس، أي الذين ولدوا م
شذرة على سفر التكوين " (يسة لكي يعملوا األعمال الروحية اجلديدةالكن
  ).١٠٠عامود : ١٢موعة اآلباء اليونانيني جملد جم

اليت هي نعمة ..  أيها اإلخوة املسيحيون ذه النعمة اإلهلية أفرحوا"  
 ."اخلامت اإلهلي، عربون اخللود يف املساكن النورانية.. املعمودية املقدسة 

  ).عموديةصلوات امل(
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  : الرسويلأثناسيوس كما شرحه القديس سكندريالتسليم ال

 بداية التحول يف كيان اإلنسان، أو بداية أثناسيوسيشرح معلمنا القديس   
حول بداية جنسنا  ": ويقول،والدة اجلنس البشري اجلديد مبيالد الرب من العذراء

والً ولفظاً، بل عمالً تنازل فيه هذا التحول مل يكن ق". البشري إىل ذاته أو إىل كيانه
وتنازل وتواضع . الرب إىل فقر اإلنسان بقبوله امليالد اإلنساين من العذراء القديسة مرمي

حتاد الطبيعة ا ألنه ؛ية األساسية يف الهوت اإلسكندريةاهللا هو أحد الدعائم الروح
لفقرية العاجزة عن البقاءر والكاملة، بالطبيعة الضعيفة املائتة ااخلالدة، عدمية التغي. 

 بعد ذلك نفس حمتوى هذا التسليم للرد السكندريوسوف يستخدم القديس كريلس 
 جتسد أثناسيوس هنا، هو كيف يشرح باالعتباروما هو هام وجدير . على نسطور

  :الرب

  "ن امتلكناس الرب هو خالق كل األشياء، وامللك األزيل عندما تأنم 
  ).٥٢: ٢ - ١٣: ٢ نياألريوسيضد " (جديد

فقد جاء لكي ميلك على اإلنسانية من جديد، ومن خالل جتسده، رغم أنه   
ن حضور الكلمة يف العامل إ أثناسيوس ولذلك يقول القديس .حاضر ومالئ كل األشياء

  :هو

" جسدي ه يف اجلسد حضور-حضور".  

  .)٦٦: ٢ - ٥٥: ٢ - ٥٩: ١ األريوسينيضد  - ٥: ١٨جتسد الكلمة (

 أو احلضور املتجسد ال يلغي احلضور السابق على ،هذا احلضور يف اجلسد
  .التجسد، بل يضعه يف عالقة جديدة مع اإلنسانية، ومع اخلليقة
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  :حول الكلمة أصلنا وبدايتنا إىل كيانه اإلهلي

  :أثناسيوسيقول القديس   

ته قد عندما يولد اجلسد من مرمي والدة اإلله، يقال عنه أنه هو ذا"  
آلخرين بداية كيام، ولكنه ولد لكي حيوِّل اولد، مع أنه هو الذي مينح 

بدايتنا أو أصلنا إىل ذاته فال نصبح بعد ترابيني، نعود إىل التراب، وإمنا ننسج 
ضد ". (بالكلمة الذي من السماء لكي حيملنا إىل السماء) نلتصق(

  ).٣٣: ٣ األريوسيني

  : البشري، يولد من جديد مبيالد الرب من العذراءهذه هي بداية اجلنس  

  "ن ألنه تأنم دلحيوِّل( لكي ينقل امرأةس لكي ما يؤهلنا يف ذاته، وو (
إىل ذاته جنسنا العاصي، ولكي ما نصبح حنن جنساً مقدساً، وشركاء 

رسالة إىل )". (٤: ١ بطرس ٢(كما كتب املُبارك بطرس الطبيعة اإلهلية، 
  ).٤: أدلفوس 

  :الليتورجية القبطية هذا التعليموتنقل   

  ..".لكي ال يكونوا بعد أبناء اجلسد، بل أبناء احلق "  

  :سكندري كما شرحه القديس كريلسالتسليم ال

ملطلقة الشاملة اليت تشرح كل إن ميالد الرب من العذراء، ليس هو احلقيقة ا  
 اإلصالح بأن الصليب يشرح  ألن هذا اإلدعاء ال خيتلف عن خطأ الهوت حركة؛شيء

هو بداية اجلنس البشري اجلديد الذي ) أي ميالد الرب( ولكنه .كل شيء يف املسيحية
  :احلقيقة القديس كريلس اإلسكندري ويشرح هذه .يولد اآلن مبيالد الرب من العذراء

هكذا أعطانا نعمة البنوة، وأصبحنا حنن بذلك مولودين من الروح؛ "  
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وكما ..  حصلَت الطبيعة اإلنسانية على هذا امليالد الروحي الًهو أوألنه فيه 
اإلنسان األول من . لبِسنا صورة الترايب، سوف نلبس صورة السمائي

ن السماء. التراب ترايبولكن كما الترابيون مثل الترايب، . واإلنسان الثاين م
 ).٤٨، ٤٧، ٤٩: ١٥ كور ١(السمائيون مثل السمائي كذلك سيكون 

وحنن الترابيون، فينا التراب من آدم األول الترايب، أي اللعنة واالحنالل 
الذين ما أيضاً دخل ناموس اخلطية يف أعضائنا، أي جسدنا، ) الفساد(

 ألنه بالطبيعة اهللا، وهو الكلمة ؛ا مسائيني، وأخذنا هذا يف املسيحولكن صرن
يقة فائقة، فَولد باجلسد من داً بطرمن فوق، أي من اهللا، ونزل إلينا متجسِّ

زل إلينا ـالروح القدس، لكي جيعلنا مثله، ونصبح قديسني وبال فساد، وتن
 -املسيح واحد " (النعمة من فوق، ويصبح لنا بدايةً ثانيةً وأصالً جديداً فيه

  ). الترمجة العربية٣١ص 

  :ويقول رداً على نسطور  

احثني عن غاية الكالم املوحى به ب) رداً على نسطور(حنن أنفسنا نقول "
دون أن نتعدى ما حدده اإلميان، ونقول بأن الذي هو ) الكتاب املقدس(

 الوحيد، الذي هو يف حضن اآلب، الذي به االبنبالطبيعة مولود من اهللا، 
خلقَت كل األشياء، والذي به تبقى كل الكائنات يف الوجود، له أُقنومه 

يف األيام األخرية، ) فراغنا(ينا طوعياً إىل فقرنا األزيل مع اآلب، ونزل إل
ار له كل شيء وأخذ صورة العبد، أي صار إنساناً مثلنا حسب التدبري، وص

). ١٤: ٢عب ( يف اللحم والدم واشترك) ١٧: ٢عب (مثل كل إخوته 
 فولد مثلنا وقَبِلَ أن ينمو جسده كما تنمو كل ، يف الوالدةاشتركوهكذا 

، ولكي يصبح هو )١٥: ١أفسس (كي جيمع اجلنس البشري ل. .األجساد 
 فولد ،)آدم األول(الباكورة الثانية للجنس البشري بعد الباكورة األوىل 

 كور ٢( وهو الغين، صار فقرياً وهكذا.  حسب الكتبامرأةباجلسد من 
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الكل يف ذاته من ) مجع(لكي جيمعنا حنن أيضاً يف غناه ألنه أخذ ) ٩: ٨
وهكذا دفنا مع املسيح باملعمودية املقدسة اليت .  بهاحتدجسده الذي خالل 

 أف - ١٢: ٢كو " ( يف املواضع السمائيةفيها أُقمنا معه، وجعلنا جنلس معه
 عامود ٧١ جملد ١فقرة : ضد نسطور املقالة أو الكتاب األول . (")٦: ٢
  ).P.G  كل االقتباسات من املقاالت ضد نسطور أُخذت من طبعة- ١٦

  م يقاومون جتس؛د اهللاويلمس القديس كريلس مأساة كل اهلراطقة، وهي أ 
ألن نظرم إىل اإلنسان نفسه نظرة دنيئة قاسية ال تقبل إالَّ حتقري اإلنسان واإلقالل من 

  : ولذلك يقول عن املانويني والغنوصيني،شأنه

 يهامجون سِّر إن إنكار التجسد هو املناسبة اليت جتعل غري املؤمنني"  
التجسد، وبشكلٍ خاص املانويني غري املقدسني؛ أقول لك أنه من الواضح 

، امرأة الوحيد، وعدم مشاته لنا بالوالدة اجلسدية من االبنأن عدم جتسد 
ولس احلكيم  ألن ب؛ا عليه سابقاً، ولن نغتين مبا لهيعين أننا سنبقى كما كن
لنا، ليس من ) جاء(ين الذي ظهر  أنه آدم الثايكتب لنا عن عمانوئيل
املقالة األوىل ضد نسطور . (")٤٧: ١٥ كور ١(األرض، بل من السماء 

١: ١ - P.G LXXVI: 12 D-25 A(.  

  :منهج الهوت آباء اإلسكندرية

-١-  

 أثناسيوس، هي أن آباء اإلسكندرية باالعتبارلعل أهم وأول مالحظة جديرة   
ألن هذا التقسيم هو الذي . واحد إىل الهوت وناسوتوكريلس ال يقَسِّمون املسيح ال

فتح باب اهلرطقات يف القرون اخلمسة األوىل، وأدى إىل إعادة تفسري موضوع اخلالص 
عدم وحدة اهللا مؤداه  خاطئ بافتراضٍيف عزلة عن إحتاد الالهوت بالناسوت، أو 
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، مث االبنعلى إنكار الهوت  يف املسيح، وهو منهج اهلرطقة األريوسية القائم واإلنسانية
  .منهج النسطورية بعد ذلك القائم أو املبين على إنكار اإلحتاد بني الالهوت والناسوت

-٢-  

 ويف الغرب بشكلٍ -  بعد القرن اخلامسامتدوميكن أن نالحظ أن التقسيم   
 إىل فصل أحداث اخلالص التارخيية عن الشخص أو اُألقنوم، وحماولة فهم - خاصٍ

ن خالل مكانة وطبيعة الشخصالشخص من خالل األحداث، وليس األحداث م .
وهذا هو يف حد ذاته منهج اهلرطقات القدمية، ولكنه حتول تدرجيياً إىل مدرسة الهوتية 
كاملة حتاول عزل األحداث عن الشخص وتسليط األضواء على احلدث حماوِلةً أن تبين 

ومكانة الشخص، وهو املنهج الذي يصل صورة ) نه تارخييإوبشكل يقال (من جديد 
 وأساتذة املدرسة التارخيية، الذين F. Bauer و Welhusenإىل ذروته على يد 

 Historicalحاولوا إعادة كتابة التاريخ املسيحي من خالل النظرة التارخيية النقدية 
criticismرخيية  وميكننا هنا أن نرصد ثالثة حقائق تارخيية تتعارض مع املدرسة التا

  :النقدية اُألوروبية

 والشخص يصنع احلدث ال سيما . يسبق احلدثَ يف الوجودإن الشخص :أوالً
  .يف األدب، والنصوص الدينية، وبشكل خاص يف الكتاب املقدس

من خالل تطور قانون اإلميان نفسه، وقاعدة اإلميان اليت وضعت يف  :ثانياً
 أن مبادئ اإلميان، تدور حول الشخص، وأن م، يظهر لنا١٧٥عصرٍ مبكرٍ، حوايل سنة 

  .خالق األحداث، وهو الذي بشخصه يعطي هلا املعىنهو يسوع 

 فهو األزلية ، وبالتايل. األزيل املتجسداالبنإن يسوع املسيح هو أُقنوم  :ثالثاً
 وهذا هو ما جيعل هوية وطبيعة الفادي واملخلص، هي .مع التاريخ، واهللا مع اإلنسان

 أي أن أزلية املخلص هي اليت تشرح لنا أحداث .األول لفهم أحداث اخلالصاملفتاح 
 يعتمد على  منهجوهوحقاً هذا هو منهج آباء اإلسكندرية، . التاريخ وحتدد معناها



 ٨٦

اإلميان الرسويل نفسه، وعلى ما جاء يف الكتاب املقدس، ويف العهد اجلديد بشكل 
  .خاص

-٣-  

ي اليت تشرح أحداث اخلالص، بات من وإذا كانت طبيعة وهوية الشخص ه  
احلتمي أن نسأل عن وضع الدراسات اللغوية بشكل خاص، ودور اللغة يف شرح 

 الرسويل عبارةٌ هامةٌ يؤكد فيها إن اجلوهر أو الوجود يسبق أثناسيوس وللقديس .اإلميان
، املصطلحات، وإن الوجود هو الذي حيدد معىن املصطلحات والكلمات وليس العكس

  :قولفي

ليست األلفاظ هي اليت حتدد قيمة وطبيعة األشياء، بل الصحيح هو "  
ألن .. أن طبيعة األشياء أو جوهرها هو الذي خيلق املعىن لكل األلفاظ 

 جاءت مل تسبق اجلوهر، بل اجلوهر سبق اللفظ، وبعده) الكلمات(األلفاظ 
  ) ٣: ٢ضد األريوسيني " (األلفاظ

 وننسى أن الوجود ، بالقواميس أو قواعد اللغةوهذا يفرض علينا أال نكتفي  
أن نفهم الكلمات يف ضوء مكانة  - بالضرورة  -السابق على املصطلحات يعين 

ن هذه إوإذا كان جوهر الالهوت سابقاً على كل كلمات الكتاب املقدس، ف. الشخص
ات  وال جيب أن يتم حتليل الكلم.الكلمات جيب تفَسر يف ضوء مكانة وهوية الشخص

، بل جيب العودة إىل االستعمال Secularمن واقع االستعمال اليومي غري الديين 
 الرسويل بكلمات أثناسيوس وهذا ما يصفه القديس .الديين، وبشكلٍ خاص، الليتورجية

 جمال األسفار"موجزة - The scope" )٥٢: ١سري األريوسي يف ضد األريوسيني راجع قاعدة التف ،

  .)٣٥: ٣ - ٢٩: ٣ -  ٢٧: ٣  ضد األريوسيني- جمال األسفار ع وهي تتناقض م٥٣

  :وجمال األسفار يقوم على حقائق هامة جيب إثباا  

 أي استبعادوحدة وتكامل النظرة إىل نصوص األسفار املقدسة، وعدم  :أوالً
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 باآلب االبن، مث عالقة االبننصٍ مهما كان، بل وضعه يف ترتيب يبدأ بالهوت 
ما :  منهج التفسري على حلقتنيأثناسيوسوقد قصر القديس .  مث التدبريوبالروح القدس،

 والتجسد؛ وهو أحداث امليالد واملوت وما بعد .قبل التجسد؛ وهو أزلية االبن
والقيامة، وما خيص هذه األحداث من آالم وموت وعرق ودموع ومعاناة مث جمد 

  .ورفعة

 ألن العبادة هي احملك احلقيقي ؛رجيةلعقيدة مع العبادة أو الليتوتكامل ا :ثانياً
 ألن الذي يصلي .الذي يؤكد التمسك مبجال األسفار ووحدة نصوص الكتاب املقدس

 أزلية -  إمنا يعبد اهللا ويعترف به إهلاً خالقاً وفادياً، وبالتايل هو أقرب إىل اال األول
 وعندما تصلي . من القارئ الذي يقرأ ويستغرق يف التفكري والدراسة فقط- االبن

الكنيسة فهي ال تعترف فقط باإلميان، بل تتقدم إىل اهللا الذي تعبده لكي تنال منه 
  :النعمة أو حسب كلمات قانون اإلميان

"ن السماء، وجتسن الروح هذا الذي ألجلنا وألجل خالصنا نزل مد م
  "....القدس

إمنا سوف يعيدنا وهذا يعين أن عدم تكامل الالهوت العقيدي مع الليتورجية،   
 االبن إذا كانت نعمة البنوة هي غاية جميء :وعلى سبيل املثال. إىل منهج اهلرطقات

األزيل وجتسده، صارت بداية النعمة هي حتول اجلنس البشري الذي بدأ بتجسد الرب 
هو العقيدة  وبالتايل يصبح جمال اخلالص .الذي جعل لنا بدايةً ثانيةً وأصالً جديداً فيه

 من العذراء ال ميكن فهمه إالَّ من خالل هدف االبن ألن ميالد ؛مارسة الليتورجيةوامل
  .وحياة أُقنوم الكلمة

ولذلك جيب أن نالحظ أن نعمة البنوة وحتول اجلنس البشري بدأت بتجسد 
لكي ينمو هذا اجلسد متجهاً حنو " بدايةً ثانيةً وأصالً جديداً فيه"الرب الذي جعل لنا 

هنا جيمع .. جللجثة وجبل الزيتون، أي املعمودية واملوت والقيامة والصعود األردن وا
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  . املتجسد كل هذه األحداث وحيوِّهلا إىل مناسبات للخالصاالبنشخص 

 الشخص أي اعتبارات أُخرى، بات من احلتمي أن نقول اعتباروعندما يسبق 
 حيتاج إىل مراجعة شاملة ن منهج تفسري الكتاب املقدس كما قدمه آباء اإلسكندرية،إ

ق املنهج األورويب على الهوت اإلسكندرية، وتنسى يف كل الدراسات احلديثة اليت تطبِّ
أن شخص الكلمة هو مفتاح فهم األسرار والكتاب املقدس وكافة العقائد، وأن 

 املعىن -  مهما كان مصدره وتارخيه ولغته- شخص املسيح جيب أن يفرِض على النص
؛ أي املعىن اخلاص بالشخص، وبالتايل ال جيوز أن تتحول الكلمات املسيحي

 أن الشخص االعتبارواملصطلحات إىل دالئل وبراهني على نظريات ال تأخذ بعني 
يسبق احلدث، وأن احلدث ال يفهم بدون الشخص، وأن النص مهما كانت قيمته، 

  .البد وأن يتحول إىل داللة وعالمة تشري إىل الشخص

  :أثناسيوسذا يكتب القديس وهك  

  "ن اخلطية، اس، فإننا لن نكون قد لو مل يكن الرب قد تأندينا مفت
وال قُمنا من املوت، بل بقينا أمواتاً حتت التراب، وال صعدنا إىل السماء، بل 

  ).٤٣: ١ األريوسينيضد " (رقدنا يف اجلحيم

دةٌ، ال تصف كل أعمال ، وهي كلمةٌ واح"سالتأن"ميكننا أن نالحظ أن هنا و  
الرب يف الالهوت الغريب الذي يركز االهتمام على احلدث، بينما جيمع الرب يف ذاته 

 ألن امليالد واملوت والقيامة و الصعود هي ؛د، الصليب والقيامة والصعودكإله متجسِّ
  . املتجسدباالبنأحداثٌ خاصةٌ 

-٤-  

اث، أصبح من الضروري وإذا كان الشخص هو الذي يفسر ويشرح لنا األحد  
 على أساس ما علَّم به اآلباء يف Sacramentsإعادة حبث موضوع األسرار 

عرف يف العصر احلديث؛ اإلسكندرية عن التجسد والصلب والقيامة، أو ما أصبح ي
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 مبا جاء من مبادئ االلتزاموهذا يعين عدم . Christology اخلرستولوجي باسم
 .سيط على أساسٍ فلسفيٍ، وليس على أساسٍ خرستولوجيٍوأفكار طرحها العصر الو

 اوإذا كان الشخص هو الذي جيمع حقائق وأحداث اخلالص وهو الذي يعطي هل
 حسب - عصارة حياته وجيعلها نعمةً وعالقةً جديدةً به وفيه ومع اآلب بالروح القدس

ار الكنسية من خالل ن علينا أن نرى األسر تعي- التعبري املتواتر عند آباء اإلسكندرية
  :احلقائق التالية

إن تبادل صفات الالهوت والناسوت، وتبادل صفات الناسوت  :أوالً
، مث تطور بعد ذلك على يد أورجيينوسوالالهوت، وهو ما وضع أساسه العالَّمة 

 هو الذي يشرح لنا تقديس -  كما سوف نرى-   والقديس كريلسأثناسيوسالقديس 
اخلمر وحلول الروح القدس على املياه وعلى املؤمنني، فهو األساس املياه وحتول اخلبز و

نيبه العصر لتزمات عليه األسرار الكنسية، وليس التحليل الفلسفي الصارم الذي الذي ب 
  .الوسيط

وإذا كان املسيح هو مركز كل أحداث اخلالص اليت ال ميكن فهمها  :ثانياً
 بل حبضور الرب ،مبا حدث يف املاضي ليس ،احتفالبدونه، حتولت الذكرى إىل 

 يف االشتراك هو - من خالل الروح القدس -ضور اإلهلي  وأصبح ذلك احل.داملتجسِّ
 مما يستلزم إعادة النظر يف الكثري من املسائل اليت صيغت يف العصر .النعمة اإلهلية

، البنباالوسيط، وبشكلٍ خاص، عالقة الصالة بالروح القدس، وعالقة الروح القدس 
 يف الفصل اخلاص مبعمودية الرب يسوع باستفاضةوهو املوضوع الذي سوف نشرحه 

 ألن Types ولكن هنا جيب إعادة النظر يف كل ما قيل عن الرموز .املسيح يف األردن
 شهادةٌ ماديةٌ عن  والرمز. يدل عليه، وال ميكن أن ينفصل عنه،"السِّر"الرمز جزٌء من 

هبة حياة منه هو " الرب احمليي"لقدس، ويعطي هلا الروح القدس النعمة تتقدس بالروح ا
 .يف املسيح، ومن أجل املؤمنني
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  الفصل اخلامس

  

  التجسد أساس األسرار الكنسية

  
  :شياءثالثة أجتسد الرب لكي يغيِّر بتجسده   

  .تغيري الطبيعة اإلنسانية نفسها، أي اجلسد والنفس العاقلة :أوالً

  . آدم الثاين، أو هوصبح الرب هو مصدر احلياة اإلنسانية اجلديدة أ لقد:ثانياً

عالقة اإلنسان باهللا، وذلك من خالل العطايا واهلبات اليت الرب ر غي :ثالثاً
  .أي لناسوته من اآلب والروح القدس وهبت له هو،

، أثناسيوسوبرغم أن هذا البحث ال يتعرض بالدراسة لالهوت القديس   
عد ظهور البدعة األريوسية، وهو  ب-  بشكلٍ خاص- ته وتطور هذا الالهوتومكونا

درِس من قبل، إالَّ أن املوضوع األساسي الذي غاب متاماً عن الكتابات أن ما سبق 
ي بيعة الرب اإلنسانية، وكيف يعطاملعاصرة، هو موضوع التغيري الذي حدث يف ط

دة االبنلإلنسانية طبيعته املُمج.  

ظ أن الفكر األورويب منذ العصر الوسيط، وأثناء وبعد حركة ومن املُالح
املوضوع الثالث وحده، وهو اخلاص اإلصالح األوروبية، قد سلَّط األضواء على 

  هذا التغيري إىل موت املسيحدرلكنه لتغيري الذي حدث يف عالقة اإلنسان باهللا، وبا
د ، جاء وجتساالبنن األموات، يف حني أن  لقيامة الرب يسوع محٍ، مع إمهالٍ واضفقط

حتاد به، أي بأُقنومه اإلهلي، ويصبح ص الطبيعة اإلنسانية من خالل االلكي يفتدي وخيلِّ
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ل وتغيوهذا يعين، أن أحد جوانب . ر الناسوت هو بداية اجلنس البشري اجلديدحتو
أما ملاذا أمهل الفكر . ر يف ناسوت الرب نفسهيالص األساسية، هو التحول والتغاخل

ل والتغاختار جداً؛ ألن الفكر األورويب ري يف ناسوت الرب؟ فالرد سهلٌاألورويب التحو 
 الفكرة القانونية اخلاصة مبوت املسيح على الصليب، Anselmمنذ زمن القديس أنسلم 

حتول  وبذلك أمهل الفكر األورويب موضوع . لآلبSatisfactionلكي يقَدِّم ترضيةً 
 على نتائج موت املسيح على الصليب، االنتباهوجمد الطبيعة اإلنسانية يف املسيح، وركَّز 

  أنواعترب ،يف القرن السادس عشر" التربير باإلميان"فمهد بذلك لظهور موضوع 
، هو قلب اإلجنيل، وهو ما أدى يف حقبة الحقة إىل إمهال األسرار "التربير باإلميان"

Sacramentsربل واهلجوم عليها يف القرن الثامن عش ،.  

"أثناسيوسلقديس ل "د الكلمةجتس:  

  "ن أجل هذا جتسد؛ لكيمل الفاسد إىل عدم فساد٧فصل " ( حيو :
٢٣.(  

ل لكي ميوت فيه الكل، لكي يبطه، وقد فعل هذا من أجل حمبت"  
 ،الربقد أُبيدت يف جسد ) ناموس الفساد( ألن قوته ؛ناموس الفساد

خضمثل وبذلك يعجز الفساد على أن ي ع لسلطانه، البشر الذين هم بشر
  ).٣٥ : ٨فصل " (الكلمة

م الفساد، وكما أن البشر عادوا إىل الفساد، أعادهم الكلمة إىل عد"  
 وبنعمة القيامة ينقذهم . ألنه جعل اجلسد، جسده؛وأعطاهم احلياة باملوت

  ).٣٥: ٨فصل " (ملوت، كإنقاذ القش من النارمن ا

د الذي  هو املُتجسِّ.وهنا نرى أن املسيح كلمة اآلب، هو مركز كل شيء  
وهو احلياة الذي فيه ميوت الكل مبوت الناسوت، وبذلك يبيد  .ي عدم الفساديعط
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التغيري الذي حدث يف ناسوت  وبالتايل، يصبح .ي نعمة القيامةوهو الذي يعط. الفساد
، "دالتجس" كل هذا حتت كلمة اندرجذا وإ. الص األساسيةأحد عناصر اخل  هواالبن

ص صار من الضروري أن نفهم الالهوت القدمي من خالل مصطلحاته، وأسلوبه اخلا
 جيمع يف شخصه - صٍ  كشخ– د ألن الكلمة املتجسِّ؛الذي يتوجه به إىل قلب اإلنسان

  .هايه، هو حياته نفسما يريد أن يعطيه لإلنسانية، ألن ما يعط

 البشر، وملا وحيث أن فساد البشر ال ميكن إبطاله إالَّ مبوت كل"  
 اآلب، لذلك أخذ جسداً قابالً وابن ألنه عدمي املوت، ؛كان الكلمة ال ميوت

 يف الكلمة، الذي هو فوق -اجلسد هذا  أي - باشتراكهللموت، لكي 
ه، يبقى  في ولكن من أجل الكلمة الذي حلَّ.اجلميع، ميوت عوضاً عن الكل

بطعلى البشر بنعمة القيامةل بذلك الفساد الذي يسود يف عدم فساد، وي "
  ).١٠ - ٥: ٩فصل (

بشر جبسد مماثلٍ  بكل الاتحد اهللا العدمي الفساد، قد ابنوألن "  
 ١٥: ٩فصل " ( عدم الفساد بالوعد بالقيامةى كل البشرألجسادهم، أعط

- ١٨.(  

 لناموس املوت الذي ساد علينا، ألنه بذبيحة جسده، وضع ايةً"  
 بإعطائنا الرجاء يف القيامة، ألنه بالبشر αρχηενوجدد لنا أصل احلياة 

 إبادة املوت وقيامة ساد املوت على البشر، ولذلك، بتجسد اهللا الكلمة، مت
  ).٣٦ - ٣٠: ١٠فصل " (احلياة

، يبيد فيه املوت، σωµα τηετονألنه أخذ جسداً مائتاً "  
  ).٩ - ٧ :١٣فصل )". (اهللا(ديد البشر على صورة ويتم جت

 أبطل املوت عنا، :د حمبته بالتجسص أعلن املخلِّوبطريقتني"  
  ).٢٢ - ٢٠: ١٦فصل (" وجددنا
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 ألنه هو الذي ؛احلياةَ) اجلسد( يف جسد إنساينٍ، وأعطاه ألنه حلَّ"  
  ).٨ - ٧: ١٧فصل " (ي احلياة لكل الكائناتيعط

  ) ٢٨: ١٧فصل " ( ....سدقدس اجل"  

 - ٣٥: ١٧ صلف" (وألنه عدمي الفساد، أحيا وطهر اجلسد املائت"  
٣٦.(  

وال يوجد آخر قادر على أن يعيد الفاسد إىل عدم الفساد، سوى "  
 وال يوجد من هو قادر على .املُخلِّص، الذي يف البدء خلق الكون من العدم

 اآلب، وال يستطيع آخر أن  إىل صورةجتديد البشر، وردِّهم إىل الصورة؛
، سوى ربنا يسوع )عدم املوت(ي املوتى، ويعيد املائت إىل اخللود يحي

  ).١٠ - ٧: ٢٠فصل " (املسيح، الذي هو احلياة نفسه

  :ت املسيح، هو مثل أجسادنا متاماً أن ناسوأثناسيوسويؤكد القديس   

ه كان جسداً  ألن؛كان للجسد ذات اجلوهر اخلاص بكل األجساد"  
ورغم أنه تكون مبعجزة جديدة من العذراء فقط، إالَّ أنه كان قابالً . بشرياً

  ).٢٦ - ٢٥: ٢٠فصل " (للموت، ومات كما متوت كل األجساد

 الكلمة من القديسة اختذههذا هو اجلسد الطبيعي اآلدمي، واإلنساين الذي   
  :ا أثناسيوس يقول بعد ذلك مباشرةً ألن معلمن؛هد كلالتجسمرمي، ولكن ليس هذا هو 

، ولكن د قابالً للفساد حسب طبيعته مل يعولكن حبلول الكلمة فيه"  
أو مل يستطع ( فيه، صار للجسد مناعةٌ ضد الفساد بسبب الكلمة الذي حلَّ

  ).٣٠ - ٢٩: ٢٠فصل )" (الفساد أن يقترب من اجلسد

الفساد واملوت، وأبادمها يف  ؟ لقد قَبِلَ واملوت الفسادوكيف قهر الكلمةُ  
  :، فيقول أثناسيوسجسده
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 موت اجلميع الذي :وقت واحدوهكذا، حدث أمرين فائقني يف "  
)" اجلسد( فيه  ألن الكلمة حلَّ؛ وإبادة الفساد واملوت.متَّ يف جسد الرب

  ).٣٤ - ٣٠: ٢٠فصل (

 حقيقة ومغزى موت الرب على أثناسيوس يشرح معلمنا ٢١ويف فصل   
  :، فيقولليبالص

بسبب ) املوت(أوالً، املوت هو مصري كل البشر، ويدركهم "  
ضعف طبيعتهم؛ ألم يعجزون عن البقاء إىل األبد، وبسبب مرور الزمن 

ولكن الرب . ينحلُّون، كما أم يصابون باألمراض والضعف وأخرياً ميوتون
وألنه هو  ... اواحلياة نفسهمل يكن ضعيفاً ألنه هو قوة اهللا، وكلمة اهللا، 

ألنه هو احلياة احلياة وكلمة اهللا، وألن املوت جيب أن يتم من أجل الكل، و
 هذه املناسبة اختذ وعندما حدث املوت، . القوةى اجلسدوالقوة، فقد أعط

ألنه ال يليق .  لكي يكمِّل الذبيحةصنعها هو، بل قدمها له اآلخروناليت مل ي
ي شفى أمراض اآلخرين، وال يليق أيضاً أن ميوت الرب باملرض، وهو الذ

ومل يكن . ..ى القوة لآلخرين صاب جسده بالضعف، وهو الذي أعطأن ي
 عن لذلك مات فديةً... من املناسب أن يتجنب املوت لئال تتعطل القيامة 

الكل، ولكنه مل ير فساداً، ألنه قام صحيحاً؛ ألن اجلسد كان جسد من هو 
  ).٤٥ - ٢٥: ٢١فصل " (جمرد جسد إنساناحلياة نفسها، وليس 

 بني أثناسيوس ال يفصل معلمنا - وكما هو يف سائر كتابات اآلباء -وهنا   
  :، فيقولالصليب والقيامة

 إالَّ إذا حدث ة ال ميكن أن حتدثلكن املوت يسبق القيامة، والقيام"  
  ).١٠: ٢٣فصل " (املوت أوالً

 هو أحد األخطاء - من قبل  كما ذكرنا- إن فصل الصليب عن القيامة   
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 على معاناة وآالم االنتباهاألساسية اليت وقع فيها الهوت العصر الوسيط، عندما ركَّز 
 برمته، هو املوت، وهو قبول العقوبة بالشكل  أن اخلالصواعتربالرب على الصليب، 

  ".؟ملاذا جتسد اهللا "Anselmالقانوين الذي ساد منذ أن ذاع كتاب القديس أنسلم 

 أن اخلالص، هو يف املوت ويف رفع العقوبة، أي بتوقيع العقوبة اعتربناوإذا 
 أمِّا . ملا سبق، أو حمصلةً ثانيةًة دورها، وأصبحت إضافةًعلى الرب نفسه، فقدت القيام

إذا كان الصلب هو بداية صراع الرب ضد املوت، فالقيامة هي تاج وإكليل هذا 
ويف . صارت القيامة هي تاج الصليبف املوت، الرب عندما أباد انتهىالصراع الذي 

الهوت آباء اإلسكندرية، كان عدم حتلل وتعفن جسد الرب، هو الدليل على أُلوهية 
  .املُخلِّص، وعلى إبادة املوت، وعلى قوة القيامة

 واستيعابه على املوت بالقيامة، بعد قبوله االنتصارن كل عبارات إ ف،ولذلك  
 معىن يف نظريات الفداء الغربية اليت تتحدث عن دفع الثمن مهما يغري ذوتدمريه، هي 
  .كان هذا الثمن

جسده، ميكن اإلميان بأنه ) القضاء(ولكن، لكي بعد أن يتم موت "  
  ).٢٣ - ٢٠: ٢٤" (هو احلياة، إذا متت إبادة قوة املوت إبادةً تامةً

شرقي  إىل خالصة التعليم املسيحي الأثناسيوسوهكذا يصل معلمنا   
  :األرثوذكسي

مث ..  املوت  أيدي أعداء الرب، وقَبِلَ الربلقد جاء املوت على"  
 عجز عن أن يصيب جسده  ألن املوت؛، أنه هو احلياةأعلن بقبوله املوت
  ".ل، وقام من القرب مثل مصارعٍ، أو ملك قهر عدوهبالتعفن والتحلُّ

  :أثناسيوسلقديس  ايقول ؟ مغزى القيامة يف اليوم الثالثما هوو  

 على االنتصاروفوراً، يف اليوم الثالث أقام جسده، حامالً عالمات "  
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  ).١٠ - ٧: ٢٦" (م اجلسد وعدم تألُّوهي عدم فساد،املوت، 

 وبال فساد، إذا ظل كما هو اجلسد بال أملٍ فكيف ميكن أن يصبح اجلسد  
  !الطبيعي اآلدمي القابل للموت؟

ملوت والفساد، شيئاً يقَدم لآلب، بل هو حتولٌ يف  على ااالنتصارهنا مل يعد 
، مث من خالل حتاد بالهوت الكلمة يتم بشكلٍ حقيقيٍ، ومن خالل االناسوت الرب،

 أو اإلرادي لكي يباد هذا املوت إبادةً تامةً يف جسد الرب بالقيامة قبول املوت الطوعي
  .من األموات

جسدتألِّهم د، أو جسدألن؛ ا الكلمةه جسد :  

  .سوع املسيح؟ما هو املقصود بتأليه جسد ربنا ي  

فليس هذا هو معىن  .أن الناسوت قد حتول إىل الهوت - مطلقاً -هذا ال يعين 
وكما ذكرنا من قبل، إن .  املسيحي الشائع عند اآلباءاالستعمال حسب "تألِّيه"كلمة 

ات والكلمات، جيب أن خيضع ملا الشخص هو الذي يفسِّر احلدث، وإن تفسري العبار
ك  هذا اإلطار، يظهر لنا أن التمسويف. جاء به الشخص، وما صنعه من أحداث

، هو متسك بإحتاد الالهوت بالناسوت، وإن اإلبقاء على ما هو إنساين "مبجال األسفار"
فإذا .  ومات وقاماالبن أحد أهداف اخلالص الذي ألجله، جتسد -   بكل يقيٍن- هو
د،  املتجسِّاالبنت أحداث اخلالص األساسية قد حدثت يف اجلسد، وبواسطة كان

" تألِّيه"وجاءت القيامة لكي تؤكد بقاء الناسوت، صار من الضروري، أن نأخذ كلمة 
وهكذا يقارن  .يف إطار مكانة وهوية الشخص أو األقنوم الذي جاء ذه العطية

  : بنيأثناسيوسالقديس 

  . حسب اجلسداحلياة اإلنسانية -١

٢- احلياة اإلنسانية املمجددة بالتجس.  
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  ددة بالتجساحلياة اإلنسانية املمج  احلياة اإلنسانية حسب اجلسد

 جسد قابلٌ للموت حسب الطبيعة -١
  .املخلوقة

 جسد غري قابلٍ للموت، أو الفساد -١
هوت الكلمة، بسبب االحتاد بال
  .وبسبب نعمة القيامة

  . جسد ال يتأمل مطلقاً-٢  . لألمل جسد قابلٌ-٢

، منِح احلياة، ومينح  جسد ممجد-٣  . جسد قابلٌ للضعف-٣
  .احلياة

  الرب رفَعأفضل - وهكذا ي وينقل الطبيعة اإلنسانية إىل ما - يف ذاته إىل حالة 
يٍ  وكيف ميكن جلسد بشر.عدم املوت/ هو ال ينتمي إىل الطبيعة املخلوقة، أي اخللود 

أليست هذه هي حالة اد . أن يكون خالداً، وبال فساد، وبال ضعف، وبال أملٍ؟
 هذا هو أحد املعاين اخلاصة بكلمة تأليه اجلسد، أو الطبيعة ؟اخلاصة بالهوت الكلمة

اإلنسانية اليت أخذها الرب من العذراء مرمي، وبالتايل ندرك إن عدم دراسة التغيري الذي 
  ".تألِّيه" أو ناسوته، هو الذي شوه معاين كلمة حدث يف جسد الرب،

  :حياة عدم الفساد، أو تألُّه اجلسد

حنن ال نتوقع أن حنيا يف السماء حياةً أرضيةً، حسب مقاييس األرض مبا فيها   
وال . اخل، فهذه احلياة الفاسدة ال تصلح للسماء مطلقاً.. من شيخوخة وعجزٍ ومرضٍ 

م والدم الذي فينا، سوف يظل كما هو حسب مقاييس احلياة ر أن اللحميكن أن نتصو
البيولوجية العادية من نزيف للدم، وكسورٍ للعظام حتدث يف حاالت السقوط، أو يف 

 استمرارإن حياة عدم الفساد، وحياة اد، ال ميكن أن تكون جمرد . بعض األمراض
لك البعد اجلديد، أو العنصر غري  يضاف إىل حياتنا ذ،وهكذا.. للحياة األرضية الترابية 

ل واملرض واملوت والضعف والشيخوخة، الترايب، أو العنصر الذي ال تقبل طبيعته التحلُّ
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وهو، كما نرى، ليس عنصراً خملوقاً ينتمي إىل الطبائع اليت جاءت من العدم، واليت 
من ثالثة أشياء  ألنه يض؛ذا العنصر اجلديد هو عنصر إهليه. تفسد ومتوت مبرور الزمان
  :هامة لإلنسانية اجلديدة

  .لٍ يف امللكوت السمائياحلياة بال فساد، وبال أملٍ، وبال حتلُّ :أوالً

 تتالءم مع الوضع السمائي اجلديد يف كورة األحياء إىل األبد، حياةٌ :ثانياً
  .أورشليم السمائية

قوة اإلرادة اإلنسانية  ال ب-  بقوة النعمة-  هليةٌ تمكِّن اإلنسانَإعطيةٌ  :ثالثاً
د، وبالروح  املُتجسِّاالبنوحدها، من البقاء إىل األبد يف شركة مع الثالوث من خالل 

  .القدس

فكيف ميكن أن يتم حتويل اإلنسان، وبأية قوة، أو قدرة، أو طاقة، يتم نقل   
امة، وبالشركة  بالقي، ومن املوت إىل احلياة األبديةاإلنسان من الفساد إىل عدم الفساد

وإضافة هذه النعمة اخلالدة األبدية إىل  الدائمة يف اهللا، ما مل يتم حتويل الطبيعة اإلنسانية،
 ألنه مبرور الزمان ؛يت صار الزمان من ألدِّ أعدائهاالطبيعة اليت جاءت من العدم، وال

  تتحلل وتضعف هذه الطبيعة وتتحول إىل املوت باملرض أو بالشيخوخة؟

، وتألِّيه الطبيعة اإلنسانية، وهي "تألِّيه اإلنسان"املقصود من عبارة هذا هو 
  :كلمةٌ واحدةٌ جتمع كل حقائق اإلميان األرثوذكسي على الوجه اآليت

  . اهللابند الكلمة، تؤكد جتس :أوالً

 جبسدنا الفاسد، ونقله إىل مستوى تؤكد إحتاد الالهوت، عدمي الفساد :ثانياً
  .احلياة السمائيةحياة أرفع، وهي 

 ألن الرب أباد الضعف واملوت والفساد، ؛تتضمن الصليب والقيامة :ثالثاً
  .بقبوله املوت على الصليب
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 بال ألم، وبال ضعف، وبال فساد تعلن قيامتنا وحقيقة حياة الدهر اآليت :رابعاً
ن اإلميان ل خامتة قانووحقيقة األمر، إننا عندما نرتِّ .يف ملكوت ربنا يسوع املسيح

، فنحن نرتل لتألِّيه اإلنسان، وللمجد "وننتظر قيامة األموات، وحياة الدهر اآليت آمني"
  .اإلهلي الذي سوف يعطِّيه الرب لنا

تشرح خامتة واية احلياة اإلنسانية، وتؤكد أن غاية وجود اإلنسان  :خامساً
  .ومصريه األخري، هو احلياة الدائمة السمائية

  :ص، واخللق من العدمالفرق بني اخلال

 بربهان هامٍ جداً يكشف عن طبيعة  حقيقة التجسدأثناسيوسيشرح القديس   
 يهوديٍ قدمي اعتراضٍ رمبا رداً على ،يقول يف جتسد الكلمة. السكندريالفكر الالهويت 

أن اهللا كان قادراً على أن جيدد اإلنسانية بكلمة، طاملا أنه خلقها من العدم مؤداه 
 صاغها آباء ، هي عبارةٌ مسيحيةٌ" من العدماخللق"كما نعرف إن عبارة و. بكلمة

 - املسيحي /الكنيسة، وال وجود هلا يف الكتاب املقدس، وبالتايل كان احلوار اليهودي 
 يدور، ليس حول نبوات العهد -وهو حوار يشغل عدة فصول يف كتاب جتسد الكلمة 

  .القدمي، بل حول مغزى وهدف التجسد نفسه

ن جتديد اخلليقة بكلمة، على أ أثناسيوس ؤكديففي ردِّه على هذا االعتراض،   
 عليه، ولكن احلقيقة الواضحة، هي أن املوت كان سيبقى اعتراض وال ،سهلٌ وميسور
 وكان الضعف والتحلل أو الفساد، سيظل يطارد اإلنسان أينما عاش .خمتلطاً باجلسد

د لكي يضيف حياةً غري فاسدة لمة، وجتس لذلك جاء الك.حىت يف السماء نفسها
 يف وضعٍ جديد خالد أبديٍ ال يفىن، تنال فيه اإلنسانيةَت م ويثبِّللفاسد، ولكي يدعِّ

ن باخلالص، الذي فيه واخللق من العدم بالكلمة، ال يقار.  حياةً ساميةً جديدةًاإلنسانية
  ال تنبع من حتول العدم إىل وجودياةٌ ح. على الفساد واملوت منتصرةٌ غالبةٌتوهب حياةٌ

  . إىل خالد بال فساد وبال موت بل بتحول ما هو كائن-   خبلق اإلنسان-
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  : اليهوداعتراض رداً على "د الكلمةجتس" يف أثناسيوسوهكذا يقول القديس 

 ألم يقولون إن اهللا ؛ معنا، وهو ما سوف يخجلهماتفقواورمبا "  
دون ، فهو قادر على ذلك مبجرد إمياءة، همصوخيلِّالبشر علِّم أن يعندما يسر 

 ألنه يف البدء عندما خلق الكون من العدم، ؛كلمته اجلسد البشريمتس ن أ
:  ما يلي وهو كافاعتراضهمولكن نقول رداً على .  باخللق بكلمةاكتفى

اإلرادةُو  يف الوجود، كانت اإلمياءةُ شيٍءيف البدء عندما مل يكن أي 
لق اإلنسان، ودعت الضرورة إىل شفاء عدما خبولكن . ، خللق العاملضرورةً

 واملُخلِّص إىل الذين خلقُوا، جاء الشايفما هو كائن، ال ما هو غري كائنٍ، 
وهم موجودين فعالً، لكي يشفي ما هو كائن.واستخدمس،  لذلك تأن 

ن هذا ال يليق بالكلمة،  يظن أوإذا كان البعض). وسيلةً(داةً أجسده 
وأيضاً كيف يأخذ . ما هي الوسيلة اليت تليق بالكلمة؟: فالسؤال يبقى

أليس من الذين هم كائنني فعالً، والذين حيتاجون . ويستعمل هذه الوسيلة؟
 ليس له وجود، خلالص، مل يكن مطلوباً ملن فا واحد صار مثلهم؟إلوهيةإىل 

 هو قلالذي خ) اإلنسان(، ولكن البشر  ويكتفي باألمرلكي يأمر باخلالص
لذلك كان من الالئق، أن يأخذ الكلمة جسداً . الذي كان يفسد ويهلك

 فصل - د الكلمةجتس" (ا هو كائنويستخدمه كوسيلة يصل ا إىل كل م
١٥ - ١: ٤٤.(  

 بذلك، بل يؤكد أن املشكلة األساسية ليست أثناسيوسوال يكتفي القديس   
  :نسان وفساده، بل حقيقة الفساد نفسهفقط وجود اإل

وجيب أن يكون هذا معلوماً، وهو أن الفساد الذي حدث مل يكن "  
 لذلك كان من الضروري أن .أمراً حدث خارج اجلسد، بل مختلطاً به
 املوت يف اجلسد، صار وكما .تلتصق احلياة باجلسد عوضاً عن الفساد

جلسد، لكانت احلياة ستظل خارج ولو كان املوت خارج ا. تصبح احلياة فيه
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 باجلسد، بل ساد عليه، وصار كما لو امتزج ألن املوت ،اجلسد، ولكن
اجلسد، حىت أنه كان جزءاً من اجلسد، كان من الضروري أن متتزج احلياة ب

نعندما يلبس اجلسدلع أو يقتـ احلياةَ، ين اجلسدزع الفسادجتسد " ( م
  ).٢٥ - ١٩: ٤٤ فصل - الكلمة

  : بتجسدهه، أو نزع الرب الفسادفقد طرح  

كان الكلمة ل خارج اجلسد، وليس يف اجلسد، ولو كان الكلمةُ"  
 ألن املوت ليس له سلطانٌ على احلياة، ولكن ؛ر املوت بكل تأكيدسيقه

لذلك . على الرغم من هذا، كان الفساد امللتصق باجلسد سيبقى يف اجلسد
، لكي يلتصق باحلياة، وال  اجلسداملُخلِّص لَبِس -  وبكل صوابٍ- السبب

جتسد " ( مائتاً خاضعاً للموت، بل يلبس اخللود ويقوم خالداًيبقى بعد
  ).٣٣ - ٢٩: ٤٤ فصل -الكلمة 

 تألُّه الطبيعة البشرية  أو تشبيهاً هاماً يشرح به حتولأثناسيوسويقدِّم القديس   
عدم وجود لكن قش قابلٌ لالحتراق، ون الإ فيقول . اخلاضعة للفساد واملوتالفانية

النار ال يعين أن طبيعة القش تغريت، ولكن إذا متت إحاطة القش مبادة ال حتترق 
amiantonويطبق القديس .  وهي تشبه األسبستوس، فإن القش ال خياف النار
ة  ألن املوت كان ميكن إبعاده عن الطبيعة اإلنساني؛ املثل على الطبيعة اإلنسانيةأثناسيوس

 ألن إبعاد النار ؛ كان سيبقى عدواً قادراً على أن يبيد اإلنسانيةه األمر اإلهلي، لكنةبقو
  :أثناسيوس ولذلك كما يقول .ر من طبيعة القش القابلة لالحتراقعن القش ال يغيِّ

 اهللا غري  كلمةُسبِ، لَ)سلطان الفساد واملوت(ولكن لكي مينع "  
  ألن احلياةَ؛خياف املوت أو الفساد) نساناإل(، ومل يعد  اجلسدداملُتجسِّ

: ٤٤ فصل –جتسد الكلمة " (بسٍ، وا مت إبادة الفسادصارت له مثل مال
٥٠ - ٤٥.(  
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د الكلمةخلود جسد الرب يف كتاب جتس:  

  : أثناسيوسيقول القديس  

 بقوة الكلمة  جاهالًيكونألن من ال يؤمن بقيامة جسد الرب، "  
.. ندما أخذ بالكمال جسداً، وجعله جسده الذايت  ألنه ع؛وحكمة اهللا

  "فيه الكلمة؟فماذا سيفعل الكلمة جبسده، وما هي اية اجلسد بعد أن حل 

  : على هذا السؤال الدقيقأثناسيوسوجييب القديس   

دِّم  ألنه جسد قابلٌ للموت، وقُ؛كان من املستحيل أن ال ميوت"  
  "  لنفسه الكلمةُ)اجلسدأي (ت أعده ذا السبب بالذاللموت عن اجلميع، وهل

  وإذا مات اجلسد على الصليب، ماذا كان جيب أن حيدث بعد ذلك؟  

  :أثناسيوسيقول 

. ار هيكل احلياة ألنه ص؛ن من املستحيل أن يبقى يف املوتوكا"  
".  وقام بسبب احلياة اليت كانت فيه. ألنه قابلٌ للموت؛ولذلك السبب مات

  ).٣٤ - ٢٤: ٣١جتسد الكلمة (

 إن الفساد ال يصيب اجلسد من :وهذا جيب أن يكون معلوماً"  
اخلارج، وإمنا هو خمتلطٌ باجلسد، ولذلك كان من الضروري، عوضاً عن 

 وهكذا تصبح .تلتصق احلياةَ باجلسد، كما التصق به املوتأن الفساد، 
  .)من نصيب اجلسد (احلياةُ

 ألن ، ولكن.احلياة خارج اجلسدولو كان املوت خارج اجلسد، لظلت 
 أن ختتلط احلياة  باجلسد وساد عليه، كان من الضرورياختلطاملوت 

، وألن الكلمة مل يكن خارج اجلسد. ص من الفسادباجلسد حىت ميكن التخلُّ



 ١٠٣

  ". ال يغلب احلياة ألن املوت؛بل يف اجلسد، أباد املوت جبسده

  :ويزيد أثناسيوس األمر إيضاحاً بقوله  

 لذلك السبب لَبِس املُخلِّص، .ولكن كان الفساد سيظل يف اجلسد"  
اجلسدحد باحلياة، وال يبقى يف املوت قابالً للموت، ولكن يلبس  لكي ما يت

  ).٣٥ - ٢٥: ٤٤جتسد الكلمة " (اخللود ويقوم خالداً، ويبقى يف اخللود

سبب  خلوده وبقاءه يف عدم املوت ب:يه جسد الربهذه هي عالمات تأل  
  .الكلمة الذي هو بالطبيعة احلياة

  : شرحه بكلمات مختصرة يعرفها كل من ذاق نعمة اهللاأثناسيوسوخيتم 

"αυτος χαρ ενηνθρωπησεν, ινα ηµεις θεοπο

ιηθωηεν 

  ).١٣ - ١٢: ٥٤جتسد الكلمة  (".)يؤلِّهنا(ألنه تأنس لكي جيعلنا آهلة أو 

ى له مع  طبيعته، وجمد املسيح الذي يعطادوهنا نرى خلود اإلنسان، وعدم فس  
هذه كلها هي صفات املسيح الكلمة اإلله املتجسد الذي نقل اإلنسان و. ..عدم األمل 

وهذا هو ما يعرف بتألِّيه .. من فساد الطبيعة إىل خلود اهللا، وعدم موته وجمده 
  . الفائقةاإلنسان، أي أن تكون له احلياة السماوية اليت تتفق مع طبيعة اهللا

ه جسد الرب، وتألُّه الطبيعة اإلنسانية يف املقالة األوىل يف الرد تألُّ
  :على األريوسيني

  :يف نقطتني أساسيتنيينحصر أساس البدعة األريوسية   

  . وبالتايل، هو من جوهرٍ غري جوهرِ اآلب. خملوقاالبنن  إ:األوىل
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  .احلقيقي ألن اآلب وحده، هو اهللا ؛ال يوجد ثالوثٌ :الثانية

ومن هاتني النقطتني تتفرع عدة مسائل أُخرى هامة، مثل إنكار وجود شركة   
 وعدم وجود .)٣٠٩ ص ٦: ١( والروح القدس واالبنشركة اآلب  يف اجلوهر اإلهلي،

  . بعيداً عن اآلب، وغريباً عنه، وال ينتمي إىل جوهر الالهوتاالبنشركة، جيعل 

 وهي أن شركة - منا هنا بشكلٍ خاص - وهناك مسألةٌ أُخرى ذات داللة
 فهي ، أما شركتنا حنن يف الالهوت.أقانيم الثالوث، هي شركةٌ يف جوهر الالهوت

، Defined، بل هي شركةٌ حمددةٌ مثل شركة أقانيم الثالوث يف جوهر الالهوتليست 
  . جلسده ولطبيعته اإلنسانيةاالبنما أعطاه   هووحدود هذه الشركة

 ليشرح لنا هذه النقطة بالذات، وهي أثناسيوسمر للقديس وسوف نترك األ
أيضاً ما خصص هلا القديس كريلس عمود الدين، فصوالً كاملةً يف الرد على نسطور، 
مما أدى إىل تطوير املصطلحات الالهوتية اخلاصة ذه الشركة احملددة مبجد اإلنسانية يف 

  .إنسانتيه املُتألِّهة/  اهللا ابن

   الكلمة؟االبنار الهوت ماذا يعين إنك

   ملاذا؟. تعليم خطري جداًاالبن إن إنكار أزلية أثناسيوسيقول القديس   

   أثناسيوسهذه هي كلمات 

 خملوق من العدم، ومل يكن له وجود قبل االبنولكن إذا قلتم إن "  
دعى اإلله واالبن واحلكمة ولَد، أن يأصبح االبن مثل باقي املخلوقات ي

 تمجد وتقدس ألن كل املخلوقاتبسبب الشركة وحدها؛  )فقطباالسم (
  ).٣١٥ ص ١٥ : ١" ( بالتقديسوتدعى آهلةً

فما هو الفرق إذن بني شركة أقانيم الالهوت يف جوهرٍ واحد، وشركة   
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   والتقديس وعدم املوت؟لوقات يف صفات اداملخ

  : على هذا السؤالأثناسيوسجييب القديس 

، وعندما )١٧: ٣مىت " ( احلبيبابينهذا هو  ":اآلبعندما يقول "  
 االبنن ما يشترك فيه يتبع ذلك أ، )١٨: ٥يو ( إن اهللا أبوه :االبنيقول 

  ).٣١٥ ص ١٥ : ١" (ليس من اخلارج، إمنا هو شركةٌ يف جوهر اآلب

  وما معىن من اخلارج؟  

مع اآلب أزلياًاالبن ن ذات جوهر اآلب. كائنم االبنألنه  ؛ وهو مولود 
الشركة يف بني  وبالتايل يوجد فرق جوهري بني الوالدة من جوهر اآلب، و.الوحيد

  :أثناسيوس ولذلك يقول القديس .صفات اد والتقديس

نه إ الذي هو من جوهر اآلب، وكائن معه، ال يقال عنه االبن"  
 االبنأن  سوى  وما معىن الوالدة.يشترك يف اآلب، بل إنه مولود من اآلب

  ).٣١٦ - ٣١٥ ص ١٦: ١" (؟من ذات جوهر اآلب

. ليس هلا وجود قبل الشركة يف اهللا، كما أا موجودة بإرادة اهللافاملخلوقات   
  :أثناسيوسوحسب كلمات القديس أما االبن، 

 حسب نعمة الروح القدس االبنفإن كل املخلوقات تشترك يف "  
رك يف شيٍء، ولكن ما يشترك فيه،  ال يشتاالبن وهذا يوضح أن .اآليت منه

ا عن الشركة يف .االبنولَد يف اآلب هو جوهر اآلب، الذي منه ياالبن أم 
هذا ما يقوله و ، إننا نشترك يف اهللا: فقد قيل عنها،نفسه، وهي شركتنا حنن

 ١٦: ١. (")٤: ١ بطرس ٢" (ركاء الطبيعة اإلهليةلكي تصريوا ش"بطرس 
 ألا أخذت بالنص ؛رمجة االجنليزية غري واضحةأن التيالحظ و ٣١٦ ص -

  ).الالتيين وحده
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اخلاصة ) ٤: ١ بطرس ٢ ( يف اقتباس كلماتأثناسيوسوهكذا ال يتردد   
 والفرق بني الشركة حسب النعمة، والشركة حسب ....بالشركة يف الطبيعة اإلهلية

  :يسمح باملُقارنة وحدة اجلوهر، هو فرق هائلٌ جداً ال

 حسب النعمة، هي شركة حاجة، وهي شركة الفقري يف الغنِّى، أي شركة لشركةا - ١
  .هذا عكس شركة أقانيم الثالوث.. املخلوق من العدم، والذي ال ميلك حياةً يف ذاته 

 على ما حدث يف ناسوت الرب من تغيري، الشركة حسب النعمة ال تعتمد فقط - ٢
ى حسب وتدبري الرب نفسه الذي أُعطرية وهو ما يوهب لنا، بل تعتمد أيضاً على ح

ولَد من  ياالبن ألن ؛ أن يقارن بشركة اجلوهر اإلهليتدبري اخلالص، وهو ما ال ميكن
  والينبوع ال خيضع ملقاييس.)١٧: ١ -  ١٥: ١ - ١٤: ١ضد األريوسيني (، هو اآلب "بوعٍين"

  . ألنه هو جوهر اهللا الفائق؛ الطبيعة املخلوقةواحتياجات

 يف اآلب، وال ميكن أن يقال إن اهللا االبن، كما يشترك االبنترك اآلب يف  يش- ٣
  .يشترك فينا، فليس لنا ما ميكن أن نقدِّمه هللا

أما شركة النعمة، ... ن شركة اجلوهر هي شركة املساواة، وهي شركةٌ أزليةٌ إ - ٤
  .د بناسوته املُمجس فيها مساواةٌ بالرب، بل مساواةفلي

  :د، أو حسب النعمة تدبري التجسالشركة حسب

من خالل نصوص املقالة األوىل يف الرد على األريوسيني هذا املوضوع وجز ن  
  :كاآليت

 النعمة خاصةٌ بإعادة خلق اإلنسان على صورة املسيح، فهي شركةُ :أوالً
ا، أما شركة اجلوهر، فهي شركة احملبة اإلهلية الواحدة اليت ال جتديد فيه. شركة جتديد

  .ألا بعيدة متاماً عن املوت والتغيري
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 وهذا يتم حسب التجديد . النعمة خاصةٌ باخللود وعدم املوتشركةُ :ثانياً
 أما جوهر . الذي يظل ناسوتاً خالداً ال يفقد طبيعته املخلوقةاالبنالذي ناله ناسوت 

ن املوت ال إ، بل بسبب الطبيعة، بل نعمةاهللا عدمي املوت، فهو خالد، ليس بسبب 
 ألن جوهر اهللا غري خملوقٍ من العدم، وال حيتاج إىل شيء، وال ؛يستطيع أن يقترب منه

 بالروح  إننا نتقدسأثناسيوسولذلك يقول . األشياءحيفظه شيء، بل هو حيفظ كل 
  .التقديس) مصدر(القدس، أما الروح القدس، فهو ينبوع 

اإلهلي، حنن " األنا" اإلنسانية، هي ذات "األنا"إن شركة النعمة ال جتعل  :ثالثاً
 اهللا الكائن، الذي يعلو لكن ،) كله٤جتسد الكلمة فصل (خلقنا على صورة اهللا الكائن 

جوهره على كل إدراك وفهمٍ، وال تدرك كينونته باملرة بواسطة أي خملوق، ال حييا كما 
درِكن آخرٍ وال يذاته باملقارنة بالكائنات حتيا املخلوقات، أي ال يستمد حياته م 

 قوة العالقة ازدادتاُألخرى، وال تنمو إرادته بنمو فكره ومعرفته، وال تزداد حمبته كلما 
  . ألنه واجب الوجود؛ وال يكتشف غاية وجوده مثل البشرمع غريه،

  :اجلوهر اإلهلي عند القديس أثناسيوس

 .ة، أو ما يسمى باجلوهرهذه احلقائق اليت ذكرناها هي دعامة الكينونة اإلهلي  
  :ونظراً ألمهيتها القصوى، جيب أن نرتبها حسبما ذكرناها، فهي

  . إن جوهر اهللا يعلو على اإلدراك- ١

  . إن حياة اهللا ذاتيةٌ، وال تستمد من آخرٍ- ٢

  . إن إدراك اهللا لذاته، ال حيصل عليه من مصدرٍ خارجيٍ- ٣

  .ة بشيٍء إن إرادة اهللا حرةٌ أزليةٌ، غري مقيد- ٤

  . إن اهللا واجب الوجود، ولذلك، ليس له غايةٌ أو هدف حدده له آخر- ٥
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  .ن طبيعة اهللا حرةٌ تعلو على كل الشرائع مهما كانتأاً وهذا يعين أيض  

 صفات اجلوهر اإلهلي يف كل املقاالت اليت أثناسيوسهذا، وقد حصر القديس 
إخل، ومع أنه ال يوجد ..لرسائل الفصحية  اوحىتبتداًء من الرسالة إىل الوثنيني اكتبها 

خالف حول ما ذكرناه من هذه الصفات األساسية اخلاصة باجلوهر اإلهلي، إالَّ أن ما 
آخرٍ غري حيتاج إىل إيضاحٍٍ فوريٍٍ، هو كيف تعمل صفات اجلوهر اإلهلي بأُسلوبٍ 

ه هي القضية  ال عالقة له مبا حيدث على مستوى النعمة، وهذأُسلوب النعمة، ومبستوى
األكرب، وهي لذلك األمر باتت يف أشد احلاجة إىل معاجلة شاملة ودقيقة، إالَّ أننا يف 
الوقت احلاضر سوف نكتفي ذه املقارنة الدقيقة حلصر أوجه الفرق، أو الفروق بني 

  :شركة اجلوهر، وشركة النعمة

 إذا كان جوهر اهللا يعلو على اإلدراك، وال ميكن اإلحاطة به وفهمه، :أوالً
 ال ميكن أن تشترك  يعرف اآلب بشكلٍواالبن االبنبات من الواضح، أن اآلب يعرف 

 ال ، ولكنها معرفة من نوعٍ أو مستوى"كماً"هنا ليست  ألن املعرفة ؛فيه املخلوقات
  .يرقى إليه الفكر املخلوق

 وباآلب وبالروح، معرفةً حمصورةً يف إطار ما أُعلن لنا باالبنفتنا هذا جيعل معر
وهنا تصبح شركة اجلوهر غري . من خالصٍ وجتديد، ال معرفةُ إحاطة بالكينونة اإلهلية

 متنح  الليةٌ يف كل صفات الطبيعة اإلهلية هي شركةٌ أز ألن شركة اجلوهر؛ النعمةشركة
أقانيم الثالوث، بينما شركة النعمة تقوم على جتديد يٍ من تقدماً أو منواً أو جتديداً أل

ا شركةٌ إ يقول أثناسيوسوهذا ما جيعل معلِّمنا . املخلوقات لكي تصل إىل غاية خلقها
  ".من اخلارج"

 حياةً ذاتيةً ال حتتاج  جتعل حياة الثالوث-  كما رأينا-  إن شركة اجلوهر:ثانياً
 احلياة بقوة اإلرادة اإلهلية، وبعمل استمرار النعمة، فهي  أما شركة.إىل مصدرٍ خارجي

  .النعمة حبيث لو منع اهللا عنايته عن املخلوقات عادت فوراً إىل العدم
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 الكائن باآلب وفيه،كما أن اآلب االبنوهنا يربز الفارق اخلطري، وهو أن 
  .اإلرادةة مثل املخلوقات الكائنة بقو - على اإلطالق – وفيه، ليسا باالبنالكائن 

يف املقالة الثالثة من الرد على األريوسيني بني أثناسيوسز القديس وقد مي 
، وهو ما سوف نشرحه يف حينه، اإلرادةالوجود حسب اجلوهر، والوجود حسب 

 انقسامولكن نكتفي هنا بتأكيد أن وحدة اجلوهر هي وحدة حياة، ووحدة طبيعة ال 
لذي متنحه النعمة، يقوم دائماً واىل األبد على بقاء الفرق فيها مطلقاً، بينما اإلحتاد باهللا ا
 حياة املخلوق بقوة وعمل استمرارهذا الفرق ليس فقط يف . قائماً بني املخلوق واخلالق

اإلرادة اإلهلية، بل أيضاً يف بقاء املخلوق من العدم خالداً بالنعمة كعالقة خارجية، ال 
  .ق إىل كيان خالقٍتسمح باملرة بتحول الكيان املخلو

 وجدنا أن الفرق أكرب -  بشكلٍ خاص-  وإذا درسنا موضوع املعرفة: ثالثاً
هما أن يدرِكا ذاتي ألن املخلوق ال يدرِك ذاته بدون اهللا، وقد حاول آدم وحواء ؛وأعظم

، فوقعا يف )٤-٢رسالة إىل الوثنيني ف  (أثناسيوسبدون اهللا حسب شرح معلمنا 
مزيفة معرفة.  

وهنا يربز ذلك الفرق اخلطري بني شركة اجلوهر، حيث يعرف اآلب االبن ،
، فهم أما البشر..  معرفةً تامةً كاملةً، معرفةً بال انقسامٍ وال منوٍ  اآلباالبنويعرف 

، وهو )٤-٣د الكلمة ف جتس (االبنى بواسطة مدون على اإلعالن الذي يعطيعت
وهكذا يظهر لنا أن الشركة حسب . بشري احملدودإعالنٌ يتفق مع قدرات العقل ال

 أن - الذي ال يعرف كيانه بدون اهللا -النعمة، هي شركةٌ ال ميكن فيها للمخلوق 
 استيعابهذا ينفي عن اإلنسان إمكانية . يعرف اهللا، إالَّ باهللا، وحسب اإلعالن اإلهلي

  . وإدراكه، فهذا مستحيلاهللا

ن كلٍ من اإلرادة وغاية الوجود، فاهللا هو غاية وال ميكن فصل املعرفة ع: رابعاً
 يتحرك حنوها وحييا اً ال توجد هللا غايةٌ خارج جوهره وطبع.الوجود، وهو حمرك اإلرادة
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 أن وهيوبالتايل تصبح شركة النعمة، هي حتقيق غاية وجود اإلنسان، .. يف سبيلها 
ا كمال . ية حسب النعمةدة، وأن يتحرك حنو هذه الغايصبح مثل طبيعة املسيح املمجأم

هذا جيعل . جوهر الالهوت، فهو يعين أنه ال توجد غاية أُخرى خارج جوهر اهللا
 أو رغبات أو رٍثيٍ ال تعتمد على مدة اإلهلية للجوهر اإلهلي الواحد إرادةً ذاتيةًاإلرا

وث إرادة  ألن للثال؛شركة اجلوهر الواحدالية الواحدة، وغايات، بل حتركها احلياة اإلهل
 وبالروح القدس، متناغمةً االبنواحدة، وبالتايل تصبح حياة املؤمنني يف الثالوث، يف 

حسب نص وخاضعةً إلرادة الثالوث، مثل خضوع ناسوت الرب املُتحد بالهوته لآلب 
 مع - بتواضع أبدي -، وهو خضوع الرأس )٢٨: ١٥ كور ١(القديس بولس يف 

  . رأس الكنيسةاالبنقن ويتعلم التواضع األبدي من الذي يت) الكنيسة(خضوع اجلسد 

  :عدم مشاة املخلوقات جلوهر اهللا

  : يقول القديس أثناسيوس الرسويل  

 طبيعتها املخلوقة، ، فهي حسب)املخلوقات(أما الكائنات اُألخرى "  
وخلقَت بنعمة  ألا خارج جوهر اخلالق، ؛ليست مشابِهة جلوهر خالقها

 ألن ؛، إذا شاءت مسرة اخلالق ذلكلفناء، ولذلك فهي قابلةٌ لوإرادة الكلمة
 الطبعة ٣١٨ ص ٢٠: ١ضد أريوس " (هي طبيعة املخلوقاتهذه 

  ).اإلجنليزية

ولعل القارئ قد الحظ أن فناء اخلليقة، وكل ما جاء من العدم، حىت املالئكة،   
اليت تسمح للكائنات هو موضوع يتعلق بالطبيعة املخلوقة، ويتعلق باإلرادة اإلهلية 

 كطبيعة، وجيعل اخللود نعمة عن املخلوقات صفة اخللودينفي هذا هو ما  و.بالبقاء
 فإن ،فإذا كانت شركة اإلنسانية يف اهللا، هي شركة نعمة. مينحها اهللا، وتدوم مبسرته

.  اهللاه، هو بقاٌء ال عالقة له بالطبيعة اإلنسانية، بل بإرادة يف نعمة التألُّاإلنسانيةبقاء 
 يف اهللا، واإلرادة بعد ذلك بني اجلوهر أثناسيوسوسوف نرى كيف مييِّز القديس 
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 ختلق ومتارس أعمال اهللا خارج اجلوهر اإلهلي مع كافة املخلوقات مؤكداً أن اإلرادةَ
  .دون أن يسمح هذا للمخلوقات بأن يكونوا مثل اهللا

حيد، هو اخللق من  املخلوقات جلوهر اهللا مصدرها الوةشاموحقيقة عدم   
 تصل ، الفاين إىل اخللود بقدراته، بل بواسطة النعمةبارتقاءالعدم الذي ال يسمح 

الكائنات، أي اإلنسانية إىل اخللود الذي نقلَ من أُقنوم الكلمة، إىل ناسوته املأخوذ من 
ل بالتجسعدميب وحتاد وبالصلد وباالالعذراء، والذي حتو ة املوت القيامة، إىل طبيعة

ال يقوى عليها الفسادوخالدة .  

  :أثناسيوسبعد ذلك مباشرة يقول القديس   

ضد " (ذاته" هو صورة اهللا اآلب، الذي يرى فيه اآلب االبنإن "  
  .)٢٠: ١األريوسيني 

 خملوق من العدم، ألن اآلب ال ميكنه أن يرى االبنفكيف ميكن اإلدعاء، بأن   
 أما اد اإلهلي الكامل، . الذي وهب بالنعمةابنهرى فيها جمد ، وإمنا ياإلنسانيةذاته يف 

د املتبادأثناسيوسفاآلب كما يقول القديس . ل بني أقانيم الثالوثفهو ا:  

أبدي، خالد، قوي، نور، ملك، اهللا، الرب، اخلالق، الصانع، وهذه "  
  .)٢١: ١ضد األريوسيني " ( صورة اهللاالبنالصفات؛ هي صفات 

ن أن تكون  كيف ميك: حمتجاً على األريوسينيأثناسيوسيصرخ وبعد ذلك   
ةالعدم باألزيل، والعبد  مع اخلالق؟للمخلوقات أدىن مشا نجاء م نوكيف يتساوى م 

 ص ٢١: ١ضد األريوسيني (وكيف ميكن أن ننسب هللا صفات اإلنسان؟ . اخل.. بامللك؟ 

بات من الواضح، أن شركة الطبيعة اإلهلية ال تعين مماثلة فإذا تعذر ذلك باملرة، . )٣١٩
ى لكي حتفظ اإلنسان يف شركة أبدية مع ة اهللا، بل هي النعمة اليت تعطجوهر أو طبيع

  .اهللا



 ١١٢

ن صفات الالهوت ال ميكن أن كيف أ أثناسيوس وبعد أن يشرح القديس  
قارخلق كان قادراً عل اإلنسان، وإنْنَّأن بصفات اإلنسان، وتخلق، إالَّ أنه ال يى أن ي 

  :، وهي عند قاعدة هامة خاصة بالشركةمن العدم، يتوقف

اهللا ال جيعل اإلنسان هو املثال الذي يتشبه به، وإمنا حنن البشر "  
  ).٢٣: ١ املرجع السابق.". (.. ألن اهللا هو املثال احلقيقي؛به باهللالذين نتش

  ن احلتميه باهللافإذا كان اإلنسان يتشبالشركة يف الطبيعة تكون  أن ، بات م
اإلهلية ليست دعوةٌ ألن يكون اإلنسان مثل اهللا يف كل شيء، وإمنا هو مثل اهللا يف بعض 

خمتلف متاماً عن اهللا ألنه جاء من لكنه  املخلوقة، واإلنسانيةاُألمور اخلاصة بالطبيعة 
 اهللا هو غاية وجود :اهللا، ألنه كما قلنا سابقاً ه باهللا يعين أن يتبع اإلنسانُوالتشب. العدم

له للحياة األبدية مع اهللا،  اليت تؤهِّ النعمةَ ومقياس الصواب هو أن ينال اإلنسانُ.اإلنسان
 إىل مقارنة دقيقة، أثناسيوسولذلك يعود . وبال موت وبال فساد، وبال ضعف وبال أملٍ
 )٢٨: ١ضد األريوسيني (خلوقات بشكلٍ عام يؤكد فيها الفروق بني اهللا، واإلنسان وامل

 قدرا على البقاء، بينما اهللا جوهر بسيطٌ بال وانعداممؤكداً ضعف الطبيعة املخلوقة، 
  .)املرجع السابق(تركيب 

وألن التكرار من أجل تأكيد الشرح، من العالمات املُميِّزة لكتابات القديس   
  :مؤكداًذلك يعود إىل نفس النقطة ل ،أثناسيوس

 ،االبن أما .ن املخلوق هو خارج الطبيعةأ وجيب علينا أن نذكر"  
 ألن ؛ لذلك، املخلوق ليس واجب الوجود وتبعاً.فهو مولود من اجلوهر

الصانع يصنع عندما تشاء إرادته، أما املولود، فهو ليس مثرة اإلرادة فقط؛ 
 رغم أنه مل يصنع ،صانعاً ولذلك قد يدعى أي إنسان. جلوهرألنه يولد من ا

: ١ ضد األريوسيني" (بناشيئاً ما باملرة، لكنه ال يدعى أباً إالَّ إذا كان له 
٢٩.(  



 ١١٣

  :ية رده على خرافات األريوسأثناسيوسويكمل القديس   

وعلى الرغم من أن اهللا له القدرة على أن خيلق مىت شاء، إالَّ أن "  
 كل املخلوقات جاءت من  أبدية؛ ألنَّ تكوناملخلوقات ليس هلا القدرة، َألنْ

  ).املرجع السابق" (العدم، ومل يكن هلم وجود باملرة قبل خلقتهم

 يربز الفرق بني النعمة اليت تعتمد على إرادة اآلب -  بشكلٍ خاص- وهنا  
 والروح القدس، وبالتايل تصبح شركة النعمة خاضعةٌ لإلرادة وحسب اإلرادة، واالبن

هر تشمل كل ما يف الطبيعة، وكل ما يف اإلرادة واحلياة واملعرفة، وهو بينما شركة اجلو
من " يف وصفه لشركة النعمة بأا شركةٌ أثناسيوسما جعلنا نعتمد على كلمة القديس 

 وحسب عمل النعمة، ليس بشكلٍ  اإلهليباإلعالن أي شركة حمددة ومقيدة ،"اخلارج
ند والبهاء الذي أُعللنا يف املسيحكميٍ، بل بنوع ا .  

 :أثناسيوسوتربز نقطة أُخرى جديرةٌ باالهتمام، وهي حسب كلمات معلمنا   
ا جاءت من أل والسبب يف ذلك هو ،" تكون أبدية َألنْاملخلوقات ليس هلا قدرةٌ"

 األبدي واستمرارهاوبالتايل تصبح الشركة يف الطبيعة اإلهلية هي بقاء اخلليقة . العدم
هذا جيعل . ملخلوق من العدم أو اجلوهر انعمة، وليس بسبب الطبيعةعطية والبسبب ال

  .يه الطبيعة اإلنسانية، هو عمل اإلرادة واملسرة اإلهليةتأل

 حيتاج إىل األبدية نفسها لكي نستوعبه، أال كما يربز فارق آخر خطري جداً  
املرجع (وهر اآلب  شركةً كاملةً يف ج يشتركاالبن على أن أثناسيوسوهو تأكيد القديس 

 خارج ،لذلك  وهي.ى لنا بإرادة اآلبما حنن نشترك بالنعمة اليت تعط، بين)١٦: ١السابق 
 وسوف ندرس هذه النقطة بالذات، عندما ندرس عالقة .)١٥: ١املرجع السابق (اجلوهر 

  .جوهر الثالوث بالنعمة يف صلوات املعمودية



 ١١٤

  :األشياء خالق كل  الكلمةاالبن

 هذه أثناسيوسوقد شرح القديس . )٣-١: ١ عب -  ٣- ١: ١يوحنا ( ءاألشياكل   
... احلقيقة يف كل كتاباته، وبشكلٍ خاص، يف الفصول األوىل من كتاب جتسد الكلمة 

اخلالق الشريك مع اآلب حسب صلوات هو ، أو األشياءخالق كل هو  فاالبن
 ألنه هو الذي ؛بناالفإذا كانت كل اخلليقة تعتمد يف وجودها على . الليتورجية

ضد (مع اآلب، أو اآلب من خالله " ميارس سلطانه عليها"خلقها، وهو الذي 
ر باملرة، وال يتحول من حالة إىل أُخرى مثل  ال يتغيفاالبن ،)٣٣: ١األريوسيني 
 كل فجوة أثناسيوسوبذلك يسِّد القديس ). ٣٥-٣٣: ١املرجع السابق (املخلوقات 

  :ق بالكامل أمام األريوسية مؤكداًري، ويغلق الطةممكن

ولد نه من اجلوهر غري املتغري يإ أن يقول أي من الناس إا خطيةٌ"  
وحكمةٌ متغري ،٣٦: ١املرجع السابق " (كلمةٌ متغري.(  

  وبالطبع  . ال ينمو يف الفضيلة أو القداسة باملرةاالبن أن ر الكلمة يعينوعدم تغي
ألنه يؤكد على أمانة اهللا، وقدرته على أن : أوالً: نسانيةيؤثر ذلك على خالص اإل

  .واالستمرار نفسه، الثبات ألنه مينح اخلالص: وثانياً .يكون خملصاً وفادياً

  .جتديف األريوسية بالطبع هو عكس هذا التعليم  

 سنعرض هلا عند دراسة الفرق بني اخلليقة باالعتبار  جديرةٌمثة نقطةًولكن 
  نقطةً معينةًأثناسيوسعندما يقدِّم القديس و .كة النعمة وشركة اجلوهرواهللا، وبني شر

ا دفاعه احلار عن عدم تغي جيب أن تؤخذ بعني كلمة، فإن هذه النقطة الاالبنر خيتم 
  اهللابن  إذا كان الكلمةُيوه ألنه يصل ا إىل قلب الهوت اإلسكندرية،؛ االعتبار

  ؟نسبة إيل موضوع اخلالص والنعمةالفما معين هذا ب عدمي التغيري،

  



 ١١٥

  :أثناسيوسالقديس يقول   

مثل . إن ما يولد من طبيعة ما، تكون له ذات الطبيعة اليت ولد منها"  
إسحق الذي ولد من ذات طبيعة إبراهيم، ويوسف من يعقوب، وقياساً على 

  ).٣٧: ١ضد األريوسيني " (هذا، الشعاع له ذات طبيعة الشمس

  ين هذا بالنسبة للنعمة؟فماذا يع  

  "وا أبناأمعهي مصدر ًء بسبب النعمة، صارت النعمة هلما الذين د 
" التبين، وليس الطبيعة، وصارت النعمة تضاف إىل الطبيعة، وهي غري الطبيعة

  ).٣٧: ١املرجع السابق (

  : املثال الواضح بقولهأثناسيوسويقدِّم   

 :شركة، والذين قال عنهم الكتابألن البشر الذين قَبِلوا الروح بال"  
"م ولكنهم عصوا علين الواضح أن ) س٢: ١أش " (ولدت بنيناً وأنشأم ،

، فقد رذلوا، )حتولوا(رتدوا اهؤالء ليسوا بالطبيعة أبناء، ولذلك عندما 
ولكن عند توبتهم، فإن اهللا الذي أعطى هلم يف البدء هذه النعمة، سوف 

  ).٣٧: ١املرجع السابق " (م أبناًء مرةً ثانيةًيقبلهم وينريهم ويدعوه

 ألن ؛ إن النعمة ال تصبح طبيعةأثناسيوس يقول -  يف إجيازٍ شديد -وهكذا   
 تضاف إىل الطبيعة، ولذلك يتحول الذين نالوا النعمةُ. هذا هو مضمون اهلبة والعطية

هذا هو . ..يةً بالتوبة النعمة، ويرتدون إىل حالة العصيان، ويعودون إىل النعمة، مرةً ثان
بالطبيعة الذي االبن ألنه يف حقيقة األمر هو ؛ر الكلمةقصد وغاية الدفاع عن عدم تغي 

 : وحقاً قال الرسول بولس.ال يتغري، أما حنن، فإن نعمة البنوة، تضاف إىل طبيعة العبد
وع، أو  هو الرب يس دون أن يصبح أي منا،)١٤: ١٣رو " (ننا نلبس الرب يسوعإ"

، أي نأخذ ما ليس لنا، وال هو من طبيعتنا، بل ما يضاف "نلبس"حنن .  الوحيداالبن
  .إلينا، ويظل لنا طاملا حنن يف الشركة



 ١١٦

  :ا فيـهـيؤهلِّن

  : يف الرد على األريوسينيأثناسيوسيقول القديس   

  "لكي سمل يكن إنساناً مث صار بعد ذلك إهلاً، وإمنا هو اهللا الذي تأن 
  .)٣٩: ١ضد األريوسيني " (يؤلِّهنا حنن

 إىل سلسلة متصلة من الشرح العقيدي أثناسيوس يقود القديس ه اإلنسانيةوتألُّ  
 املقدس، لذلك يقتبس نص مزمور مت للبشر يف الكتابستخدا "إله"وكلمة . الواضح
نتركها ن كنا إ و،باالهتمام وهنا تربز نقطةٌ جديرةٌ ."اهللا قائم يف جممع اآلهلة "١: ٨٢

مت للبشر، ستخدسبق وأن ا" إله" نفسه الذي يعرف أن كلمة أثناسيوسللقديس 
 الوحيد االبنينال  على بشر، بينما ال" إله" كيف ميكن أن يطلق لقب : يسأللكولذ

  ، ولكن بشكلٍ حقيقي؟"إله" اللقب الكلمة ذات

إذا كان آخرون قد ) ١٥: ١كو  ("بِكر كل خليقة"كيف يدعى "  
دعوا أبناًء وآهلةً قبله؟ وكيف نال هؤالء الشركة يف الالهوت دون أن 

 يف الكلمة؟ ألنه من املستحيل أن يشترك أحد يف اهللا بدون باالشتراكينالوها 
وقٍ مهما كيف ميكن ملخل. الكلمة، وهذا هو رأي وحيلة املتهودين اجلدد

ى بدون كن أن يعط؟ ألن التبين ال مياالبن بدون كان، أن يعرف اهللا اآلب
 االبن ومن أراد االبنال أحد يعرف اآلب إالَّ  ": احلقيقي الذي يقولاالبن

وكيف ميكن أن يتم التألُّه بدون ). ٢٧: ١١مىت )" (اآلب(أن يعلن له 
 وكيف ميكن أن ؟) خملوقاًوجود الكلمة إذا كان الكلمةُ(الكلمة، أو قبل 

"  كلمة اهللاإليهم للذين جاءت قال آهلةً إذا ":يقول لليهود أخوة األريوسيني
، أي الذين يف السماء  وأبناًءوإذا دعوا هؤالء آهلةً) ٣٥: ١٠يوحنا (
 والتألُّه بالكلمة، الذين نالوا التبين) البشر(رض ، والذين على األ)املالئكة(

  ).٣٩: ١ املرجع السابق" ( احلقيقيواالبن...  هو الكلمة االبنإالَّ إذا كان 



 ١١٧

  ا هو "إله "اسمالحظ هنا أن وييطلق حىت على املالئكةسم ن ؛ أو لقبألن م 
ضمن هؤالء يوجد األرباب، العروش، السيادات، الكراسي، وهم طغمات روحانية 

  ".أبناء اهللا" احلقيقي، ولذلك دعوا هؤالء أيضاً االبن إلوهيةهة بالشركة يف متألِّ

ي وإمنا ألَّه ذلك الذ .. ألن الكلمة مل ينقص عندما أخذ اجلسد"  
 للجنس ذلك اجلسد بعد أن أغناه" أعطى"لبسه، وباإلضافة إىل ذلك 

  ).٤٢: ١ضد األريوسيني ". (البشري

 مطلقاً إالَّ قبوله ملحمة اخلالص يف أُسلوبٍ ال ميكن أثناسيوسويقدِّم القديس   
  .ابنهقها يف  بالشركة يف الطبيعة اإلهلية كغاية، سعى اهللا هلا وحقاعتقدناإذا 

 يف دقة ومتهلٍ هذه الكلمات اخلالدة اليت يشرح ا هذا املُعلِّم، معىن نص أقرأ  
  )٦- ٤: ٢فيليب (

 ألنه الكلمة الكائن يف صورة اهللا، والذي ظل ؛بد دائماًألنه يع"  
د ودعي يسوع، ظلت اخلليقة مع  وعندما جتس.كذلك كما كان منذ األزل
 د معترفةً بأن الكلمة جتسبامسهكب له وحتين الرذلك حتت قدميه، وتسجد 

د اهللا "، وإمنا كان إلوهيتهومات باجلسد، ومل يكن هذا املوت مضاداً د 
 ألن اإلنسان خلق د اآلب، ولكنه ضل، وعاد إىل اآلب من ؛"اآلب
  .)٤٢: ١ضد األريوسيني " (هللا ا، وكان ميتاً، مث عاش، وصار هيكلجديد

ح فكيف يصف  كان اإلنسان قد خلق د اهللا، وعاد إىل اهللا يف املسيفإذا  
   هذه العودة؟أثناسيوس

 املالئكة ورؤساء املالئكة الذين يعبدون :ألن القوات السمائية"  
وهذه هي نعمة اد اليت .  يسوعاسمالرب دائماً، يعبدونه اآلن يف 

دابنس، ظل أخذناها، ألنه عندما تأنعبوال تندهش القوات السمائية  اهللا ي ،
وهي ترانا حنن الذين صرنا واحداً معه باجلسد، وقد دخلنا األماكن 



 ١١٨

  ).٤٢: ١ضد األريوسيني " (السماوية

  ل هذه العباراتوتأم:  

وبسبب عالقتنا جبسده، صرنا حنن أيضاً هيكل اهللا، وصرنا أيضاً "  
 So that even in usأبناء اهللا، حىت أنه اآلن فينا حنن يعبد الرب 
the Lord is now worshipped إن اهللا فينا  وكما يقول الرسول

ألن كل الذين "، وكما يقول يوحنا يف اإلجنيل )٢٥: ١٤ كور ١(باحلقيقة 
ضد األريوسيني )" (١٢: ١يوحنا (قوة ليكونوا أبناء اهللا قبلوه، أعطاهم ال

٤٣: ١.(  

  :جمـد آدم الثـاين

رفِّع بالقيامة، وقام "إن الرب، هو آدم الثاين الذي  أثناسيوسيقول القديس   
  .)٤٤: ١ األريوسينيضد (" ألنه اهللا يف اجلسد

 الرسويل الشرح، مؤكداً أن التحول العظيم يف أثناسيوسويكمِّل القديس   
  .أو آدم الثاين، الرب يسوع املسيححياتنا قد حدث بسبب آدم اجلديد، 

 وكل .من آدم حىت جتسد الرب ميوت كل البشر، ألنه يف آدم"  
نه أوسبب هذا .  الذي قام برفعة)الرب( هو وحده .ىالذين ماتوا ظلُّوا موت
ن آدم، ما؛سهو اهللا الذي تأنلدوا موملك عليهم توا ألن كل الذين و 

 . ألنه الكلمة الذي صار جسداً؛ا هو، اإلنسان الثاين من السماءأم. املوت
مة نزل من وألن الكل. نه مسائيإ ونسان من السماءنه اإلإلذلك قيل عنه و

  ).٤٤: ١ضد األريوسيني " (د عليه املوتمل يسوالسماء، 

 فيه، فَّع اإلنسانيةَ اهللا الذي رابنوهكذا يضاف إلينا ذلك اد السمائي، جمد   
  .ة احلقيقية بالقيامةوأعطاها هذه الرِّفع



 ١١٩

"ألنه تواضم عكان ألن جسده  –جسده للموت  وأخلى ذاته، وقد
 ابن ألنه كان ؛)األرض(ع، وأرتفع فوق التراب  إالَّ أنه رفِّ-قابالً للموت 
 ألن املوت خاص ؛ كان سيعجز عن كل هذاوأي إنسان... اهللا يف اجلسد 
 وقد مات باجلسد، فقد دهو، فألنه الكلمة اهللا الذي جتس أما .بكل البشر

  ).٤٤: ١ضد األريوسيني " (أحيا كل البشر بقوته

  : نفس الشرح مرةً ثانيةًأثناسيوسويكرر القديس   

 إنسان آخرٍ غريه، هو الذي مجِّد ورفِّع  وليس جسد جسده هوإنَّ"  
وأيضاً ألن اجلسد هو جسد . بالقيامة من املوت، وبالصعود إىل السماء

 الذي رفِّع، ي إنَّمن الضروروالكلمة، وليس جسداً غريباً أو خارجاً عنه، 
ضد " (اجلسد، يقال أنه هو الذي رفِّع وبسبب وإنه هو كإنسان هو اجلسد،
  ).٤٥: ١األريوسيني 

 ص املتجسد وحده، بل ختُاالبن على فعة وجمد الناسوت ليست قاصرةًإالَّ أن رِ  
حلقيقة  هذه اأثناسيوس ويؤكد القديس .ى لكل من يؤمناملؤمنني أيضاً، وهي هبةٌ تعط

  :بقوله

 واملوت الذي حدث .وألنه إنسانٌ، فما يقال عن البشر، يقال عنه"  
له هو فداٌء خلطايا البشر وإبادةٌ للموت، والقيامة والرفعة تصبح مضمونةً لنا 

  ).٤٥: ١ضد األريوسيني ". (همن أجل

   وهو االبن املتجسد،أخذ من اآلب كآدم الثاين

 يأخذ من االبنن إأكثر من موضع من مؤلفاته  يف أثناسيوسيسجل القديس   
 اليت هو رأسها اآلب وهو يف اجلسد، لكي يعطي من اآلب لناسوته، أي يعطي اإلنسانية

  :اجلديد
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 وألنه الكلمة، . اإلنسانابن ، صار هو نفسه اهللابنألن الذي هو "  
 وكابن، االبن من خالل  ألن كل ما يفعله ويعطيه.فهو يعطي من اآلب

جسده اخلاص به، ، وبسبب )االبن(ومثل سائر البشر، يأخذ منه  اإلنسان
 مثل سائر و لذلك ينال النعمة بشكلٍ طبيعيٍ وه. غريهاًوالذي ال خيص أحد

 واد األزيل،  أما الرِّفعةُ.هت، أي تألَّكإنسانالبشر، ولذلك مجِّدت طبيعته 
 الذي هو كمال فهو خيص الكلمة، ألنه خاص بكمال الهوت اآلب

  ).٤٥: ١ضد األريوسيني " (ص الكلمةالكلمة، وخيُ

  :مالحظة ختامية

هكذا جند أن قلب وجوهر الهوت اإلسكندرية، هو ما حدث لناسوت الرب   
 الكلمة األزيل، وهو ما ينطوي كله االبن باإلحتاد بالهوت جمد وعدم موتمن تغيري و

 بدأ باإلحتاد يف أحشاء القديسة - رأينا  كما-وهذا . االبنناسوت " تألُّه"حتت كلمة 
 لينال أوالً مسحة الروح  مث الصليب والقيامة،مرمي، مث تقدم الناسوت حنو املعمودية

 مث يتحول باملوت على الصليب وبالقيامة إىل عدم الفساد، وعدم ،القدس يف األردن
 .ة جديدةاألمل واحلياة اخلالدة، ويصبح بذلك الرأس اخلالد األبدي إلنساني



 ١٢١

  الفصل السادس

  

  معمودية الرب يف األردن،
  ومعمودية الكنيسة اجلامعة

  

  آدم الثاين يعتمد بواسطة يوحنا

 وحل عليه الروح القدس، كان هذا بداية  الرب يسوع يف األردناعتمدعندما   
املعمودية  ألن املناداة باإلجنيل بدأت بعد ؛دمته وبداية تأسيس ملكوت السمواتخ

  ".بدأ"، أو حسب املعىن اآلرامي للكلمة "قتربا"كد أن امللكوت لكي تؤ

 وحسب .وحول معمودية الرب يف األردن دار جدلٌ طويلٌ مع اهلرطقات
 يسأل Acta Archelai" أعمال أرخيالوس"الوثيقة اخلاصة باملانويني املعروفة باسم 

  :ماين هذا السؤال

   هل املعمودية ملغفرة اخلطايا؟:ماين"

  . طبعاً:سأرخيالو

  .)Chap 60 : p88-9. (" ألن يعتمداحتاج ألنه ؛ إذن املسيح أخطأ:ماين

قةٌ،  أو األبوكريفا، هي دراسةٌ شيدية املسيح يف األناجيل املنحولةودراسة معمو  
  :يقول إجنيل العربانيني. تؤكد أن مدارس البدع مل تستوعب معىن ومغزى هذا احلدث
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 زل عليه كل ينبوع الروح القدس، نعندما خرج يسوع من املاء"  
 حىت  يف كل األنبياءانتظرتك ابينيا : )الروح القدس( عليه، مث قال له وحلَّ

النص " ( الذي سيملك إىل األبد البِكرابينما تأيت وأستريح فيك ألنك أنت 
قف سالميس مأخوذ من كتاب ضد اهلرطقات لُألسقف أبيفانيوس أُس

  ).٧: ١٣ عامود ٣٠بقربص فصل 

 عن األناجيل م١٩٠٩ اليت نشرت يف عام Walter Bauerوجاءت دراسة   
 اليت نشرت يف عام Scheneemelcher و Hennekeاملنحولة، مث دراسة كلٍ من 

 على األناجيل القانونية، وأخذت منها اعتمدت جيل املنحولةدين أن األنا مؤكِّم١٩٥٥
ب الذي يدعو إليه اإلجنيل القصة والتعليم وأعادت صياغته بشكل يتفق مع املذه

فقد اعتربت شيعة فالنتينوس الغنوسية إن املعمودية يف األردن هي املناسبة اليت . املنحول
حتول فيها يسوع اإلنسان اجلسداين إىل املسيح الكائن الروحاين، وذلك حسب شهادة 

 )Excepta Ex Theodoto. 22:6-7( السكندري أكليمنضسكل من القديس 
  .)٢: ٣٥فصل : ٧تفنيد اهلرطقات كتاب (يبوليتوس وشهادة ه

وأول من فسر مغزى معمودية يسوع يف األردن هو القديس أغناطيوس 
  :األنطاكي مؤكداً أن

 - ٢: ١٨رسالة أفسس " (ملياه بآالمهر ا لكي يطهِّاعتمداملسيح "  
  .)١: ١مسرينا 

يسة يف بداية القرن وبذلك قدم لنا أول شذرة عن ليتورجية املعمودية يف الكن  
  .الثاين امليالدي

 اإلنسان عن اهللا اغترابن أ" مؤكداً يء نص هام من القديس إيريناوسوجي
ن السوإن الروح القدس نزل كىن يف الطبيعة اإلنسانية،باخلطية منع الروح القدس م 

ىن يف حىت ما يتعود على رفقته، وأن يستعد للحلول يف كل البشرية، والسك على املسيح
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: ٣٥فصل : ٤ضد اهلرطقات كتاب (" اة اجلديدةالكنيسة حىت جيدد الكل، ويأيت بالكل إىل احلي

  .)٢٢٧ص : ٢ كتاب Harvey طبعة ٣

ويربز يف شرح اإلميان للقديس إيريناوس موضوع آدم الثاين بشكلٍ خاص   
  :حسب دراسة كل من

A. Houssiou, “La Christologie de St. Irenee” (Louvain, 1955, 
pp 215-225). 

A. Benoit, “St. Irenee” (Paris, 1960 pp 219-227). 

J. T. Nielson, “Adam and Christ in the theology of Irenaeus of 
Lyons, (London 1968). 

وهي أكمل دراسة  هي أمشل بكثري، Nielsonوالدراسة األخرية اليت قدمها   
ع كل شيٍء يف نفسه، أو يف ذاته، أو حتت  الذي جاء لكي جيمخاصة بآدم الثاين

ل عند القديس إيريناوسرئاسته، وهو املوضوع املُحبب واملُفض.  

  : هيNielsonوخالصة دراسة 

  غيِّر موضوع اخلالص . ب خالصها قبل السقوطخلق اهللا اإلنسانية، ورتوهذا ي
ح اهللا وحمبته ن صال اهللا مل يتجسد بسبب سقوط اإلنسان وحده، بل ألابن ألن ؛برمته

 قبل خلقه  اإلنساناستعادة وكانت حكمة اهللا تعمل من أجل .سبقت سقوط اإلنسان
  .عدممن ال

غلن الكاوقد دار جدلٌ طويل مل يباب احلوار ثوليكق فيه علماء الالهوت م 
بني  وهو جدلٌ يعود إىل احلوار الالهويت .حول أسبقية التجسد والفداء على اخللق

 أفذاذ، ومدرسة القديس  وعلى رأسها علماءلقديس فرنسيس األسيزيمدرسة ا
 وهو الرأي . اليت ترى أن اخلالص الحق للسقوط، وهو نتيجةٌ مباشرةٌ لهأُغسطينوس
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 وشاع يف وسط مدرسة القديس دومنيك والرهبنة  توما اإلكويينالذي تبناه بعد ذلك
 Hilaire deحباث اليت نشرها األب  باألم١٨٦٩د احلوار يف عام وجتد. الدومنيكانية

Paris واألب Jesualdus a Luca a Bonteوآخرون .  

 مقاالً مل يترجم Georges Florovskyويف الشرق، كتب األب الروسي   
كامالً من الروسية، وظلت الترمجة الفرنسية هي املصدر الوحيد ملَن ال يعرف الروسية، 

أما الدراسة الوافية للموضوع فقد . د الكلمةجتس فيه وجهة نظر اآلباء عن سبب يشرح
 القديس - ومشلت آباء الكنيسة من القديس إيريناوس D. J. Ungerقام ا األب 

 القديس -  القديس مكسيموس املعترف - القديس كريلس االسكندري -اثناسيوس 
ونشرت  ، القديس أنسطاسيوس السينائي- القديس إسحق السرياين -يوحنا الدمشقي 

 وتعد Franciscan Studies يف جملة م١٩٤٩هذه الدراسات تباعاً ابتداء من عام 
  .أمشل وأكمل دراسة عن آباء الكنيسة

 K. Barthومنذ ظهور حركة اإلصالح، تعد دراسة الالهويت األملاين األصل 
 عن أسباب التجسد، هي الدراسة الوحيدة اليت Church dogmatics ٤يف جملد 
 ويؤكد أن Unger ويؤيد بارت وجهة نظر األب . يف العصر احلديث منذ لوثروصلتنا

الرسول بولس نفسه يشرح أسبقية املسيح على خلق العامل يف رسائله، وبشكلٍ خاص، 
، ٣٠- ٢٨: ن رومية رسالة كولوسي، واإلصحاح الثاين م -مقدِّمة رسالة أفسس 

  .وغريها من النصوص اُألخرى

 أن نؤكد أن أحداث - جاء يف التراث الشرقي  نلتزم مبا وحنن- وجدير بنا   
بالتايل فإن كل ما  و.هللا ومقاصده األزلية، وليس العكس وحيركها تدبري ا،التاريخ تنبع
يصبح تعليم اآلباء مؤيِّداً ملا جاء عن أسبقية التدبري هنا  و.ك التاريخرِّهو أزيلٌ، يح

لنصوص إىل تأكيد حقيقة ظاهرة، وهي والتجسد على خلق اإلنسان، حيث تشري كل ا
د الرب يسوع قد سبق وعرفه هو شخصياً كأُقنوم الكلمة أن كل ما حدث يف جتس

 منذ األزل يف حضن  ألنه كائن؛ كان يعرفهوما سبق ورآه قبل ميالده الزماين .االبن
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وعلى هذا األساس يصبح من الضروري أن نتوقف عند حقيقة ). ١٨: ١يوحنا (اآلب 
  .أسبقية التدبري على خلق اإلنسان

  :وأورجيينوس، أكليمنضسمعمودية الرب يف األردن عند 

، أكليمنضس بعيد الغطاس يتم يف اإلسكندرية يف زمن القديس االحتفالكان   
وحسب شهادة . )١(وكان هذا العيد أهم املناسبات الليتورجية يف كنيسة اإلسكندرية

كان عيد الغطاس يعترب تقليداً رسولياً قدمياً يعود إىل  املؤرخ القبطي ساويروس بن املقفع
 أن مغطس املعمودية يسمى F.J. Dölgerويؤكد األب . )٢(مرقس نفسه مار

 كتاب التعميد القبطي ذه احتفظ وقد .)٣(وأورجيينوس أكليمنضسيف زمن " األردن"
 - القرن الثالث -رة  وحسب املصادر املُتأخِّ.التسمية، وهي تسمية آباء اإلسكندرية

 .)٤(متت معمودية املسيح من يوحنا يف الساعة العاشرة من الليل

من الليل ويف مصدرٍ آخرٍ يعود إىل اية القرن اخلامس، كانت الساعة العاشرة   
ح فيها السماء، ويرتل منها الروح القدس، لكي يطَهِّر املياه من هي الساعة اليت تفت
  .)٥(األرواح النجسة

غطاس  أن عيد الكِّدةًذلك، جتيُء شهادة األنبا يوحنا الثالث البطريرك مؤول  

                                           
(1) Stromata, 1:21, 145, 6-146, 4 Stahlin, p 90 

(2) Homelie sar St. Marc, texte arabe ed. By M. Labbe and O. Barges, p. 60 

(3) Antike Und Christien tum band 2. P 70-79 

(4) W. Budge, Coptic Apocrypha “mp 133 ft.- K.H.Kuhn “A panegyric on John the 
Baptist” corpus scr. Ptorum rom 3, p36 

(5) M. Gibson “The Book of Rolls” Studia sinaltica, vol 8. 1904 p14 
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  .)١(ى فيها املعمودية للمؤمننيكان ضمن األعياد اليت تعط

   السكندري مبعمودية الرب؟االهتمامفما هو سِّر   

اجلواب يعود إىل أنثروبولوجية اآلباء، وبشكلٍ خاص، خلق آدم األول على 
 قد وهب اهللا اآلب آلدم عندما خلقه، الروح القدس، وأعطاه شركةًف. صورة اهللا ومثاله

م نصوص آباء اإلسكندرية قبل أن  وهنا يلزمنا أن نقدِّ.يف الطبيعة اإلهلية كصورة اهللا
  .نناقش أمهية هذا التعليم وآثاره على الليتورجية والتعليم اخلاص باخلالص

  :الروح القدس يف خلق آدم األول

: ٢تكوين (ب نص الترمجة السبعينية ؛ حس"نسمة حياة"اإلسكندرية فسر آباء   
 جند العديد من وخلْف هذا التفسري. و روح اهللا بأنه روح احلياة، أي الروح القدس أ)٧

  .، ونسمة احلياة"نسمة القدير"نصوص العهد القدمي نفسه، حسب النص العرباين، عن 

ي الروحي كما سجله الفيلسوف بل إن خلف هذا أيضاً، يقف التراث اليهود  
  .)٢(اليهودي اإلسكندري فيلون

 ألنه نال روح ؛ن آدم هو أول األنبياءأ السكندري أكليمنضسعتبر اولذلك   
قلن . األنبياء، أي الروح القدس عندما خونظرةٌ شاملةٌ على كتاب املتنوعات، وغريه م

 تقوم على -   كما سوف نراها-  باءن أنثروبولوجية اآلأح لنا  توضِّأكليمنضسكتابات 
 هي عطايا الروح  العقلية والروحية الفنية الغنيةقاعدة هامة، وهي أن كل املواهب

 أن دعوة اهللا لبصلئيل بن حوري لكي يصنع  ولذلك السبب نرى.القدس لإلنسان
: وكلَّم الرب موسى قائالً" القدس  من الروحلالمتالء، إمنا هي دعوةٌ االجتماعخيمة 

                                           
(1) Questions de Theodore in Stuie e Tertic, Vatican, 1957 vol 192, p 16 

(2) H. A. A. Kennedy, “Philo’s Contribution to Religion” 1919, pp 75-76, 81-84. 
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 باحلكمة والفهم واملعرفة ومألته من روح اهللا..  بن حوري أُنظر، قد دعوت بصلئيل
 الختراعوكل صنعة ٥ -  ١: ٣١خر (" ليعمل يف الذهب والفضة خمترعات(.  

 حسب نص إجنيل لوغوس على كل خليقة اهللا العاقلة الاالبنويشرق نور 
  .)٩: ١يوحنا ("  العاملنسان آتياً إىلكان هو النور الذي ينري كل إ ":يوحنا

  :أورجيينوسيقول العالمة   

وإذا قلنا إن روح . ونفخ يف وجهه، فصار اإلنسان روحاً حياً"  
 أن  فإن هذا يعيناحلياة أو نسمة احلياة هو الذي أُعطي لإلنسان بشكلٍ عام،

وإذا فسرنا نسمة احلياة على أنه الروح القدس، . كل بشرٍ له نصيب يف اهللا
 وهذا يعين إن روح . أن نفهم ملاذا نطق آدم بنبواتاستطعناوح اهللا، أي ر

" ى للقديسنيالروح القدس، روح اهللا فهو يعط أما .ى للكلاحلياة يعط
  ).٣٨، ٣٧: ٤ والرد على كلسوس - ٧ : ٣: ١ول املبادئ الكتاب األ(

  : التعليم يف مقالته عن املعموديةويسجل العالَّمة ترتليان نفس  

ي يف القدمي، والذي م من جديد روح اهللا الذي أُعط هليألنه يعط"  
  ).٥املعمودية فصل " (أخذه اإلنسان من نفخة اهللا، ولكنه فقده باخلطية

  : الرسويلأثناسيوسالقديس 

 هي شركة اإلنسان ن عطية الصورة اإلهلية لإلنسانأ أثناسيوسيؤكد القديس   
وأنثروبولوجية اإلسكندرية تصل إىل . ة بالطبيعةيف اللوغوس اخلالق، الذي هو احليا

  :أثناسيوسمرحلة النضوج يف كتابات ومؤلفات القديس 

فاهللا يعلو على إدراك اإلنسان، ليس بسبب خطية اإلنسان، وإمنا "  
 إىل" (ألن جوهر اهللا ال ميكن إدراكه بواسطة أي كائن جاء من العدم

  .)٥: ٢الوثنيني 
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  ان من معرفته ألنه صاحلٌ وجواد ولذلك مل يحرِم اإلنس  

ى كلمته خملصنا يسوع املسيح، وأعطفخلَق اإلنسان على صورة "  
، وأعطاه فهماً ألبديته حىت )هللا(، واملعرفة مبشاته )الروحي(اإلنسان احلس 
  ).١٠ - ٩: ٢رسالة إىل الوثنيني " (ثال اهللايبقى على م

ث يف اإلنسانية بواسطة عطية هذه هي عطية سكىن اهللا، أي سكىن الثالو  
وبالتايل ال يصبح اإلنسان صورة اهللا املستقلة ، )١٥ -  ١٠: ٢راجع الرسالة إىل الوثنيني (الصورة 

 –اليت هلا وجود ذايت، بل صورة اهللا كعطية، تأخذ كل ما خيصها من اهللا، وتبقى 
لزم اإلنسان بالبقاء يف الشركة رغماً عن إرادته- كعطيةوهنا، ومع خطورة .  ال ت

الَّ أننا سوف نكتفي بنقطتني موضوع عالقة النعمة باحلرية اإلنسانية وأمهيته القصوى، إ
  :فقط

لية بالعطش عاش آدم حياة القديسني، وكان يكتسب جتديد حياته الداخ :أوالً
  :إىل اهللا مصدر احلياة

 حنو االنعطاف، وكان يتجدد بالعطش، أو )اهللا(كان يفرح بتأمل "  
  ).٢٧: ٢الرسالة إىل الوثنيني )" (هللا(

ل هو  والتأم.لكان جتديد آدم وتطلعه إىل احلياة اإلهلية، مصدره التأم :ثانياً
ن احلياة العقلية هي أ القدرات والعطايا اإلهلية يف حرية وشوق، وهذا يعين استخدام

  .)١("نسان صورة اهللاإل"قاعدةُ الصورة اإلهلية كما يشرح األب برنارد يف دراسته اهلامة 

فالصورة تبقَى يف اإلنسان يف إطار احلياة العقلية الروحية وبالتأمل وبالشوق إىل   
د الكلمة جتسِّكتاب ويعود القديس أثناسيوس إىل هذه النقطة الدقيقة واهلامة يف . اهللا

  :مؤكِّداً ما يلي
                                           

(1) R. Bernard “L. Image de dieu d’ Appres S. Athanase” 1952, pp 32-42 and pp 54 tt. 



 ١٢٩

خلقهم حسب صورته، وأعطاهم نصيباً يف قوة كلمته لكي يصبح  "-١
  ).٢٢-٢٠: ٣جتسد الكلمة " (نسان ظل الكلمةإلا

 ألن اإلنسانَ.. ألم دعوا للوجود من العدم بإعالن رمحة الكلمة  "-٢
؛بالطبيعة مائت ،هو كائن ته ملَنن العدم، ولكن بفضل مشام قلألنه خ 

 الفساد  حدةبتأمله اهللا، كان ميكنه أن يفل بنعمة الصورة احتفظوإذا 
  ).٣٠-٢١: ٤جتسد الكلمة " (عيالطبي

 ألن اهللا مل خيلقنا فقط من العدم، بل أعطانا بنعمة الكلمة أن حنيا حياةً "-٣
وبسبب حلول الكلمة فيهم، فإن فسادهم الطبيعي كان غري قادرٍ  .. إهليةً

  ).٨-١: ٥جتسد الكلمة (" على أن يمسهم

  :القديس كريلس اإلسكندري

 كما هو - تراباً من األرض ب بواسطة صورتهلبدء أخذ اهللا اآليف ا"  
 فْس وخلق منه كائناً -مكتوباً حياً، أي اإلنسان، وأعطاه ن .. وأناره
شرح إجنيل يوحنا  (". روحه عندما نفخ يف أنفه نسمة احلياةمنبنصيبٍ 

 تفسري - ٧١٦-٧١٣ود عام: ٧٤موعة اآلباء اليونانيني جملد  جم٢٢: ٢٠
يقَدم نفس التفسري العالَّمة و .٤٤٥: ٧٢ جملد - ٥١: ٢٤إجنيل مىت 

 وأيضاً العظات ٥٧٧: ٣٩ جملد ٧: ٢يدميوس الضرير يف كتاب الثالوث د
-٥٦٠: ٤٣ جملد ٧، ٦، ١: ١٢ الكبري عظة مقاريوسالروحية للقديس 

٥٦١.(  

  ): م٦٨٩-٦٨١(البابا يوحنا الثالث، البطريرك األربعون 

  :ول البابا يوحنا الثالث حسب النص القبطي يقيف األجوبة على أسئلة ثيؤدور  



 ١٣٠

نفخ اهللا على وجه آدم نسمته للحياة، أي الروح القدس، ومأله "  
النص القبطي نشره ( ."باحلكمة وأعطاه كرامةً أكثر من غريه من املخلوقات

Van Lantschoot يف جملة Studia e Testi vol 192, p 12   

 جزء من األدب الشعيب املسيحي الذي ذاع يف املصادر القبطية املنحولة، وهيو  
  :بعد القرن الثالث، يقول إجنيل برثلماوس القبطي إن اآلب يقول للقديس بطرس

وسوف أمألك بالروح القدس، حىت أن نسمة فمك سوف متتلئ "  
 وتنفخ يف ، وبنسمة الروح القدس حىت إن كل من تعمِّدهابينبنسمة فم 

  .)١("سم اآلب واالبن والروح القدسوجهه، ينال الروح القدس با

ويف عظة قبطية للبابا تيموثاوس األول، يقول النص القبطي الذي يشرح قصة   
  :خلق آدم

إن اهللا نفخ يف وجه آدم نسمة احلياة ثالث مرات، وقال له لتحيا "
 فعاش اإلنسان، .إلوهييتحسب صورة ) أو عش، عش، عش(وحتيا وحتيا 
  .)٢(" حسب صورة اهللا ومثالهاً حيةًوصار نفس

ويف ميمر عن املالك ميخائيل لكاتب جمهول يعود إىل القرن السادس، حياول   
  :امليمر أن يظهر كيف ميكن إبطال قوة الشيطان والسحر والتعزمي، يقول املؤلف

  .)٣("ي الروح القدسليك بالنفخة الثالثية اليت تعطأُقسم ع"  

                                           
(1) E. Hennecke “New Testament Apocrypha, English translation vol I, p 485.- W. 
Budge “Coptic Apocrypha” Coptic text p 29, English translation p 202. 

(2) Timothy of Alexandria, Discourse on Abbation ed by W. Budge in Coptic 
Apocrypha, Coptic text p 234 English translation p 483. 

(3) D. A. Kropp, Der Lobpreis des Erzengels Michael, Brussels 1966, p 35. 



 ١٣١

ورجية قد صبغت النصوص القبطية، فإجابة وكما سنرى، إن املمارسة الليت  
 املمارسة الطقسية متأثرةً انالبابا يوحنا الثالث، وعظة البابا تيموثاوس األول، إمنا تعكس

 املبدأ الالهويت لطرد  تأخذ من الطقسExorcism االستحالفا، حىت إن صيغة 
  .عموديةوسوف ندرس ذلك بالتفصيل يف القسم الثاين اخلاص بطقس امل. الشيطان

  :التعليم الالهويت اخلاص بعطية الروح القدس آلدم األول

، وعالقة نسمة )٧: ٢(اسية هي تفسري نص سفر التكوين ليست القضية األس  
 رغم أمهيتها القصوى يف علم -احلياة أو نسمة القدير بالروح القدس، فهذه مسألةٌ 

 عن موضوع اخللق  مبعزلٍ ال جيب أن تؤخذ-التفسري، وتأويل نصوص الكتاب املقدس 
 يف تراث اإلسكندرية، التعليم استقرفقد . نثروبولوجيا بشكلٍ خاصواخلالص وعن األ

العرباين القدمي الذي يرى الكون واخلليقة كلها كعطية ونعمة من اهللا، وهو التعليم الذي 
 الكلمة، مث  يف الفصول األوىل من الرسالة إىل الوثنيني، وجتسدأثناسيوسيربزه القديس 

ن مثة موضوع إوهكذا ف.  يف شرح إجنيل يوحناالسكندرييؤكده القديس كريلس 
أال وهو  أكرب وأعظم يفرض نفسه على كل ما يدور يف أروقة مدارس التفسري،

د الكلمة جتس( الذي له كيانٌ ووجود، هو نعمةٌ وعطيةٌ من اهللا نسان نفسهموضوع اإل
 ومصريه  اإلنساناستقاللن الوجود كنعمة من اهللا، جيعل إ وبالتايل، ف.)الفصل الثالث

 ميارس فيه اإلنسان ما خيصه حسب واستقالل  ميلكه من عطايا، هو وجود شركةوما
  .تنوع النعمة والعطايا اليت توزع من أجل إقامة شركة

، "عالقة"سكندرية هو يف كلمة واحدة، وهي كلمة  الاألنثروبولوجياوجممل 
 ألن اخلليقةَ صورةٌ منظورةٌ لعالقة أعظم، ؛بةٌ من عالقات تقوم على النعمةة مركفاخلليق

  والروح القدس يف الثالوث الواحد،واالبنهي مثال كل العالقات، وهي عالقة اآلب 
 وحتاكيها حماولةً الوصول من خالل التشبه بالثالوث إىل غاية واليت تتشبه ا اخلليقة

  .وجودها



 ١٣٢

ده سفر املزامري الذي يشرح يف التسابيح، وليس يف العرباين غين، جيسِّوالتراث 
 شبع اهللا اخلليقةَمقاالتكيف ي قدِّمه فلسفيةا على حنو متكرر ومتالحق، ي ويعتين 
 بشكلٍ واضحٍ، وغريه من املزامري اليت تعيد قصة اخللق، وتقدِّم لإلنسان ١٠٤مزمور 

  .سان مع الكون يف التسابيحك اإلنعطايا الكون لكي يشتر

حيث نرى " اهلوس الثاين"ومن أمجل النصوص القبطية الترنيمة اليت تقال بعد 
  :ي احلياة بنسمة احلياة الصادرة من فمهاملسيح اخلالق الذي يعط

  نفخ يف األشجار حىت أزهرت،"  

  ..أمطر مطراً على وجه األرض حىت أنبتت

  "باركه صنع اإلنسان كصورته، وكشبهه لكي ي

وتقدِّم لنا هذه األنثروبولوجيا ثالثة حقائق هامة، سوف نراها يف الليتورجية   
  .نفسها، ويف ممارسة الصالة ذاا

 مثل عل كل عطايا اهللا لإلنسانالوجود أو الكيان كنعمة من اهللا، جي :أوالً
ا لكي اخل، هي اال الذي يأخذ فيه اإلنسان هذه العطاي.. احلكمة والفهم والفن 

ه باخلالق، فيدرِك من  التشب وبالتايل، حيقق من خالل العملCreativeيكون خالقاً 
  . معىن الصورة واملثالاملمارسة

 أن مصري الفرد ومستقبله وتطوره، إمنا هو - كنعمة -ويؤكد الوجود  :ثانياً
 قة اإلنسانمتشابك يف عالقات متنوعة، أوهلا العالقة مع اهللا الثالوث، وبعدها عال

 هو العالَم ل ممارسة العطايا والنعم اإلهلية ألن جما؛بغريه، مث عالقة اإلنسان بالكون
  .املادي املنظور الذي يعيش فيه اإلنسان

 على الفرد من أجل الفرد وحده، وإمنا جامعةٌ  قاصرةغريوتصبح النعمةُ  :ثالثاً
ى لكي يدرِك الفرد عة، وتعط ألن النعمةَ تعطى من أجل اجلما؛لكل اجلنس البشري



 ١٣٣

 اإلنسانية مع اهللا، ومع الكون وبني  العالقاتمكانه يف اجلماعة، وبالتايل جتعل النعمةُ
 ويلقي هذا .أفراد اجلماعة عالقات متعددة عائدة إىل مصدرٍ واحد، هو العطية السماوية

، ودور "الواحدجسد املسيح  "اسماملزيد من األسئلة حول طبيعة الكنيسة، ومغزى 
اعة وبواسطة القيادة واإلرشاد وطبيعة السلطان نفسه الذي يمارس يف داخل اجلم

  .اجلماعة أو األفراد

  :عطية الروح القدس، وسقوط اإلنسانية

إذا كان اإلنسان األول قد قَبِلَ عطية الروح القدس من اآلب بواسطة الكلمة،   
رية إرادته، وبالتايل يصبح للخطية حتديداً فإن هذه العطية مل حترِم اإلنسان ممارسة ح

أكثر عمقاً من التحديد القانوين الذي ساد يف العصر الوسيط منذ زمن القديس أنسلم 
Anselm. مه آباء اإلسكندريةناقش هذا التحديد، علينا أن ندرس ما قدوقبل أن ن 

 انسحابن اهللا عن مبثابة تصريحٍ قاطعٍ م) ٣: ٦( أن نص سفر التكوين اعتربواالذين 
  .الروح القدس من السكىن يف اإلنسان

  :أورجيينوسالعالَّمة 

نزع اهللا الروح القدس من اإلنسان، وهذا هو سر دخول املوت إىل "  
: ١املبادئ  (" ألن روح احلياة ال يسكن يف الطبيعة اخلاطئةاإلنسانية؛الطبيعة 

٦ : ٣(.  

  :بدأمة ديدميوس الضرير نفس املويردد العالَّ

 جملد ١٢: ٢الثالوث " ( بسبب اخلطية األوىلفقدنا الروح القدس"  
٦٨٠: ٣٩.(  



 ١٣٤

  :القديس كريلس اإلسكندري

قَبِلَ آدم الروح القدس، ولكن بسبب عدم ثباته كان قادراً على أن "  
: ١ جملد Pusey نص ٢: ٥ يوحنا إجنيلشرح " (يفقد الروح، وفعالً فقده

 ٢: ١ على سفر التكوين عظة Glaphyra األنيقة العظات - ٦٩٣ص 
  ).٢٠: ٦٩جملد 

وعندما تكاثر اجلنس البشري، وسادت اخلطية وعمت كل مكان، "  
البدء، وترك الروح ترك روح اهللا، أي الروح القدس الذي نفَخه فينا يف 

 اإلدراك انعدام اإلنسانية متاماً، واإلنسان العاقل سقط يف هاوية القدس
Irrationality) "نص ١: ٢ يوحنا إجنيلح شر Pusey ص : ١ جملد

  ).١١٠٠: ٦٩ جملد ١٣: ٥٠شرح سفر املزامري  - ١٨٣

  : الرسويلأثناسيوسالقديس 

 مفارقة الروح القدس لإلنسانية بنفس الكلمات أثناسيوسال يذكر القديس   
 كريلس الكبري، ولكنه يكتفي - ديدميوس - أورجيينوس استخدمهاواملفردات اليت 

ويف .  والالمعقولة، وسقوط اإلنسان يف عدم اإلدراكعن تشوه الصورة اإلهليباحلديث 
 إن عصيان أثناسيوسنصٍ واحد من املقالة األوىل يف الرد على األريوسيني يذكر 

  :ويقول ٢: ١ أشعياءاإلنسان يؤدي إىل فُقدان الروح القدس حسب نص سفر 

ا، وأُخذَ منهم الروح، ومل وألم ليسوا أبناء هللا بالطبيعة، فقد حتولو"  
ن اهللا إ، ولكن عند توبتهم وعودم مرة أُخرى، ف)الرب(يعودوا مرياث 

ى النعمة، سوف يقبلهم وينريهم ويدعوهم أبناء مرةً الذي يف البدء أعط
  ).٣٧: ١ضد األريوسيني " (ثانيةً

ل  يف حقيقة األمر ال يناقش خطية آدم كفرد، بأثناسيوسوهنا كما نرى، أن   



 ١٣٥

 وهذا هو سر . ذات اخلطية، كلٌ يف زمانهخيطئ خطيةُ البشر الذي باعتبارهاخطية آدم 
 ألنه أكثر آباء الكنيسة ؛د الكلمة جتس كتاب من املفرد إىل اجلمع يفأثناسيوسانتقال 

  .الشرقية إدراكاً لوحدة اجلنس البشري

دعي  وول عن اإلنسان األول الذي خلقألن األسفار املقدسة تق"  
عاش مع القديسني يف تأمل احلقائق العقلية، واليت ا متتع يف .. بالعربانية آدم 

 وحقاً إن نقاء ."الفردوس ": رمزياًك املكان الذي يدعوه القديس موسىذل
طوىب  ": على أن تتأمل اهللا نفسه حسبما قال الربلنفس جيعلها قادرةٌا

  ).٣٥ - ٢٨: ٢لة إىل الوثنيني الرسا" (ن اهللاألنقياء القلب، ألم يعاينو

 التسليم الالهويت يف كتابات كل آباء اإلسكندرية عن فقدان النعمة، استمرارو  
لكن  و،لدواء يعطى للمرض ألن ا؛نهو الذي يشرح لنا عالقة الفداء بسقوط اإلنسا

الشفاء من اخلطية ال يقضي فقط على املرض، بل يعيد النعمة، والنعمة هي الصحة 
  .لة، أي الشركة مع اهللالكام

وإذا كانت اخلطية قد جعلت الروح القدس يفارق الطبيعة اإلنسانية، فإن   
  .املسيح أعاد عطية الروح القدس لإلنسانية

  :املسيح يعطي نسمة احلياة بعد القيامة

  ر٢٢: ٢٠ ويوحنا ،٧: ٢ آباء اإلسكندرية بني تكوين طَب.  

  :أورجيينوسالعالَّمة 

 املخلص، وعندما مضت األشياء القدمية، وصارت كل وبعد قيامة"  
 أقبلوااألشياء جديدة، يقول املُخلِّص للرسل الذين جتددوا باإلميان بالقيامة؛ 

  ).٧ : ٣: ١املبادئ " (الروح القدس



 ١٣٦

  :ديدميوس الضرير

 الروح القدس -  حسب إجنيل يوحنا-  يعيد إلينا الرب ثانيةًومرةً"  
 أقبلوا :وىل، وينفخ على وجوه التالميذ ويقول هلمالذي فقدناه باخلطية األ

  ).١٢: ٢الثالوث " (الروح القدس

  : السكندريالقديس كريلس

وبسبب املعصية سقط اإلنسان حتت سلطان املوت، لكِّن خملصنا "  
ي الروح القدس من خالل عالمة ظاهرة، أي نفخته عندما ةً ثانيةً، يعطمر

ألن موسى . ..باكورة مثار الطبيعة اجلديدة ينفخ على التالميذ القديسني 
وكما ..  إن اهللا نفخ يف أنف آدم نسمة احلياة :كتب عن خلقتنا األوىل

خلق اإلنسان ليكون صورة خالقه، هكذا حنن أيضاً بشركتنا يف الروح، 
  ).٢٢: ٢٠ يوحنا إجنيلتفسري " (يتحول اإلنسان إىل مثال خالقه

  :البابا يوحنا الثالث

أخطأ آدم، فارقه الروح القدس، وفارق كل إنسان إىل اليوم عندما "  
الذي جاء فيه الرب، فأعاد الروح إلينا مرةً أُخرى بواسطة املعمودية املقدسة 

: موات، نفخ على وجوه تالميذه وقالألن املسيح بعد قيامته من األ. ..
اآلن  الروح القدس الذي نفخته على وجه آدم وفقده باخلطية، ولكن أقبلوا

  ).١٢ املرجع السابق ص -أسئلة ثيؤدور " (يقبله من جديد

  :تعليم اإلسكندرية كما يشرحه القديس كريلس السكندري

 وذكر أن اهللا نفخ يف أنف .كتب موسى عن خلقتنا األوىل"  



 ١٣٧

 وكما حدث يف البدء عندما كُوِّنَ اإلنسان، هكذا .اإلنسان نسمة احلياة
 حسب صورة خالقه، هكذا أيضاً اآلن  وكما خلق.أيضاً يف التجديد

 ألن الروح ؛إىل شبه خالقه) يتحول(، يتجدد بالشركة يف الروح القدس
، موضوع  وهذا بكل يقنيٍ.يطبع صورة املخلص على قلوب الذين يقبلونه

 معلِّماً الذين بالضعف سقطوا يف  ألن بولس يقول صراحةً؛ال يقبل اجلدل
 يا أوالدي الذين أمتخض م مرةً ثانيةً ":كلماتحفظ الشريعة قائالً هذه ال
ن املسيح لن يتكَّون إوهو يقول ). ١٩: ٤غال " (حىت يتصور املسيح فيكم

وهكذا . فيهم إالَّ بالشركة يف الروح القدس وباحلياة حسب شريعة اإلجنيل
ت إىل جمد عدم الفسادكما يف باكورة اخلليقة اليت ودوإىل صورة اهللا، ل 

يغرسن جديدن النافع لنا أن نفهم هذه احلقيقة،. روحه يف تالميذه موم  
شرح إجنيل يوحنا " (لروح القدسي لنا امن فوقٍ يعط) املسيح(وهي أنه 

  ).٦٧٦ص : ٢جملد  Pusey نص ٢٢: ٢٠

ساس الالهويت، وهو أن  هي اليت تشرح األواملقارنة بني اخللق والتجديد  
جديد اسم وهي أحد أسباب إطالق .ل اخللق األول، بل ويفوقه مثاملعموديةَ هي خلق 

" جتديد الروح القدس"بري ، بل كيف ميكن أن نفهم تع"محيم أو اغتسال امليالد الثاين"
س اليت أُعطيت بدون العودة إىل النعمة األوىل، أي عطية الروح القد) ٥: ٣تيطس (

قل؟)جتديد(إىل السقوط، وأصبحت حتتاج  واليت فقدها بآلدم عندما خ.  

  : ملعمودية يسوعسكندريأقدم شرح 

 هي بداية التأليف الالهويت يف أكليمنضسإذا كانت كتابات القديس   
، هو ) الفصل السادس-الكتاب األول (اإلسكندرية، فإن النص الطويل يف كتاب املريب 

  .أقدم ما وصلنا عن معمودية املسيح

ق على يطل" األطفال "اسمن إ يف بداية الفصل السادس أكليمنضسيقول 



 ١٣٨

 وهكذا يشرح موضوعاً واحداً هو يف ."الكمال"ي اليت تعط" الوالدة"يحيني بسبب املس
  : املعمودية املؤلَّفة من معمودية يسوع، ومعمودية املؤمنالواقع

ن الذي يعرف أحنن نستنري، أي أننا نعرف اهللا، وهذا يعين "  
حد عندما أعترف  جيب أن يوخبين أوال. ..الكامل، أي اهللا، ليس ناقصاً 

 ألنه عند .)من اجلهلِ( مع الكلمة احلُر  ألن اهللا حتدث؛بأنين أعرف اهللا
أنت هو  ":معمودية الرب، سمع صوت من السماء كشهادة عن احملبوب

هل ولد :  وهنا أسأل الذي يدعي احلكمة." احملبوب، اليوم ولَدتكابين
   أم غري كاملٍ؟- للفكرة املرعبة  ويا-ذا اليوم كامالً املسيح يف ه

 إىل شيٍء يضيفه إىل كيانه لكي احتاج غري كاملٍ، فهو :إذا قيلَ  
 ألنه ؛نه أضاف معرفته باهللاإ نون حقاً أن يقالولكن من اجل. يصبح كامالً

كل م من هو معلِّم وال يوجد من هو أمسى من الكلمة، أو يعلِّ. هو اهللا
  .املعلمني

، أن يغيِّروا فكرهم املتردد ألن الكلمة )على الغنوسيني(أال جيب   
  ؟الكامل ولد من اآلب الكامل حسب التدبري األزيل

   الكامل؟اعتمدوإذا كان الكلمة كامالً، فلماذا 

.  أن يكَمِّل ما خيص اإلنسانية-  كما يقولون-واجلواب أنه كان ضرورياً 
 هل نال الكمال :وحسناً أقول معهم أيضاً. ويناسبينهذا رائع جداً، 

 وهذا . يتعلم شيئاً من يوحنا املعمدانمبعموديته من يوحنا؟ واضح أنه مل
زول ـس بنبكل يقني، ولكنه قد كُمِّلَ باحلميم، أي املعمودية وحدها، وتقد

 ألن املسيح صار مثاالً ؛ وهذا ما حيدث معنا،هذا ما حدث. الروح القدس
 وعندما نعتمد حنن نستنري، وعندما نستنري نصبح أبناء، وعندما نصبح .لنا

أنا قلت  ": وهو يقول.أبناء، نصبح كاملني، والكمال هو أن نصبح خالدين



 ١٣٩

وصف بعدة هذا العمل اإلهلي ي). ٦: ٨٢مز " (علي كلكمإنكم آهلة وبين ال
غفر نعمة اليت ا ت ال-  من خطايانا الذي به نتطهر احلميم- النعمة: أمساء

  عندما نرى النور اإلهلياالستنارة - العقوبات اليت نستحقها بسبب خطايانا
  ).٦فصل : املريب الكتاب األول..". (ى اهللا والذي به نر، نور اخلالص-

أنت هو ابين احملبوب، أنا "وقد الحظ أساتذة العهد اجلديد إن نص اإلجنيل   
اليوم ولدتوهو . يف النسخ اإلسكندرانية٢٢: ٣ين إلجنيل لوقا  هو النص اليونا"ك 

الذي أضيف إليه فقرة من مزمور ، ووأورجيينوس أكليمنضسالنص الشائع عند اآلباء 
وقد عزز تفسري القديس .  الذي يتحدث عن امليالد اجلديد، وليس امليالد األزيل٧: ٢

فاسري وعظات العالَّمة  اإلشارات املتتالية ملعمودية الرب يف األردن يف تأكليمنضس
.  وسوف نعود إليها عند دراسة ليتورجية املعمودية يف الكنيسة القبطية.أورجيينوس
 الذي يعلن كل عطايا  يرى ذات الرؤية ألن الرب يسوع هو املثالأورجيينوسوالعالَّمة 
  :وهبات اهللا

شكراً ملعمودية يسوع اليت فتحت لنا السموات، وأنزلت الروح "  
 ٥: ٢٧عظة )" (الرب يسوع(لدوا مثله نسان، ولكل الذين والقدس لإل

  ).١٤٧: ٨٥ جملد Sc لوقا إجنيلعلى 

ن املسيح ولد يف معمودية األردن من جديد لكي أ أورجيينوسويؤكد العالَّمة   
وهنا .  مبعموديته يف األردنع األساس اإلهلي لسِّر املعموديةس امليالد الثاين، ويضيؤسِّ

  :أورجيينوسدم، ونص العالَّمة ن نقارن بني النص القبطي الغارق يف القيلزمنا أ

  أورجيينوسالعالَّمة   الليتورجية القبطية

 الوحيد ربنا يسوع املسيح ابنكألن 
: نزل إىل األردن، وطهره، وشهد قائالً

إن مل يولَد أحد من املاء والروح ال 

لقد حصل املسيح على سر امليالد 
ن به ذلك امليالد الثاين حىت يقبل املؤم

 لوقا إجنيل على ٢: ٢٨عظة (. الثاين



 ١٤٠

 أن يدخل ملكوت السموات يستطيع
  .)٣: ٣يوحنا (

Sc ١٤٨ : ٨٥ جملد(.  

سكندري عبارةٌ ال ختتلف  الأكليمنضس، قال القديس أورجيينوسوقبل العالَّمة   
  : عبارة الشهيد أغناطيوس األنطاكييف جوهرها عن

لكي مبعموديته يقدِّس املياه ألجل كل الذين   املسيحاعتمد"  
ن جديدسيوجمموعة اآلباء اليونانيني ٧صل خمتصر تفسري األنبياء ف" (لدون م 
  ).٧٠١عامود : ٩

 هي فكرةٌ قدميةٌ ال تظهر بعد كرأس البشرية على امليالد الثاينوحصول املسيح   
 إلوهيةشديدة على فهم موضوع القرن الثالث، فقد جتاهلتها الكنيسة نظراً خلطورا ال

 ألا ؛ ولكن الفكرة صاحلة وجيدة جداً. البدعة األريوسيةاحتدام، السيما يف أثناء االبن
د أن كل ما مر به الرب من جتاربٍ ومواقف، إمنا كان من أجل خالص اإلنسانية، تؤكِّ

ِّسلإلنسانيةولكي يؤ س عطيةً جديدةً تعتمد عليه هو كرأسٍ جديد.  

 يف صالة املعمودية القبطية) ٣: ٣يوحنا (ك فيه إن ظهور نص إجنيل ومما ال ش
يؤكد قدم هذه الفقرة بالذات، ويؤكد أا سابقةٌ على القرن الرابع، بل رمبا هي 

سكندري، أي أننا يف  الأكليمنضس، أو أُستاذه القديس أورجيينوسمعاصرةٌ للعالَّمة 
  .م٢٠٠-١٩٥الفترة ما بني 

، )٢٥ فصل ٦الكتاب (نا  يف شرح إجنيل يوحأورجيينوسم لنا العالَّمة ويقد  
 اإلسكندرية، أي الكنيسة سكندري القدمي الذي يظهر يف صلوات كنيسةالتراث ال
، أو "نحدرامل"، أو "النازل"، أي "األردن" كلمة أورجيينوسويشرح العالَّمة . القبطية

  . اإلنسان من خطاياه تنازل لكي يغتسل فيه وأي رٍ،"املتواضع"

  "يسوع الذي يعطينا . بينناد وحلَّاألردن هو كلمة اهللا الذي جتس 



 ١٤١

 إلوهية ألن جسده هو حجر الزاوية الذي يعلو كل شيء، أي ؛مرياثاًجسده 
ل احلمامة النقية اليت بال ، وهو الذي يقباغتسل هذا اجلسد هو الذي . اهللابن

ذي  ال: ألنه قيلَ؛ به حىت ال تطري بعيداً، ويربطهاغشٍ، محامة الروح القدس
 ويسكُن فيه، هو نفسه الذي سوف يعمِّد زل عليه الروح القدسـتراه، وين

  ".بالروح القدس، أي ربنا يسوع املسيح

 أحداث اخلالص املتصلة باألردن، مثل عبور إيليا أورجيينوسوجيمع العالَّمة   
ذات الترتيب املعروف لنا يف الليتورجية وإليشع وتطهري نعمان السرياين، ويذكرها ب

ى هذه الرموز النهر، أي ربنا يسوع املسيح نفسه هو الذي أعطالقبطية مؤكداً أن 
  .القدمية، مؤكداً إعالن ميالد اإلنسانية اجلديد مبعموديته

  :يسوع الذي مِسح بالروح القدس، وصار املسيح

لتدبري بسبب مسحته تأخذ معمودية يسوع مكاا يف أحداث اخلالص وا  
 اسم، وهو "املسيح "اسموالعالقة بني يسوع والروح القدس يؤكدها . بالروح القدس

ال متسوا  "١٥: ١٠٥ مزمور عرِف يف العهد القدمي، وورد مرةً واحدةً بصيغة اجلمع يف
 أوالً، مث بعد  دار صراع مع امع اليهودي)املسيح( االسم وحول هذا ."مسحائي
أو ، "يسوع الذي هو املسيح ":ولذلك جتيء عبارات العهد اجلديد.  مع اهلراطقةذلك

كيف " لتعليم املسيحية بأن يسوع الناصري اً، أو ما يشاها تأكيد"يسوع املسيح"
 .)٣٦: ٢أعمال (، هو املسيح )٣٨: ١٠أعمال " ( بالروح القدس والقوةمسحه اهللا

) ٣٨: ٢أعمال (بأن يسوع هو املسيح  باالعترافى ولذلك كانت املعمودية تعط
 املسيح السموجييء تفسري اآلباء . لقبول ذات العطية اليت قَبِلها يسوع عنا، وألجلنا

.  ألنه يتضمن نوع العطية، أي الروح القدس؛ نفسهي من اهللا الذي أُعطاالسمعلى أنه 
  :ا يقول الشهيد أغناطيوس األنطاكيوعن هذ

 ألن كل من ؛ كيف حنيا حسب املسيحية ولنتعلم.لنصبح تالميذه"  



 ١٤٢

  ).١٠: مغنسيا" (، ليس من اهللاالسم آخرٍ غري هذا باسمٍيدعى 

 ويعزز هذا التفسري ما جاء يف كتابات اآلباء اُألخرى، السيما القديس  
  :إيريناوس الذي يقول عن اهلراطقة

  "الفرجييني، أو النوفاتينيباسم بعض الناس اآلخرين ىدععندما ي  .. 
 اسم ألم فقدوا ؛ آخر، فهؤالء ليسوا مسيحينياسمأو أي .. أو املرقيونيني 

رطقات ضد اهل" (مساً آلهلة غريبةا بشرياً، أو مساً آخراًااملسيح، ولبسوا 
  ).٢٣فصل : الكتاب األول

  : يف املقالة األوىل يف الرد على األريوسينيأثناسيوسويقول القديس   

الذي جتشأ  املسيح، أما اسم من عى مسيحيني حنن مجيعاً ند.حقاً"  
ن زمنٍ بعيدون مرقيونينيهرطقةً مدعصار الذين يتبعونه ي ،ا الذين . وفُرِزأم 

 املُعلِّمني ومع أنه لدينا سلسلةً متصلةً من.. رفضوه فظلوا يدعون مسيحيني 
علِّمني وحنن أيضاً هؤالء املُف ، ألننا نتعلم ما خيص املسيح؛الذين نتتلمذ عليهم

  ).٣: ١ضد األريوسيني " (املسيحيني"سمٍ واحد اندعى ب

  هامة ا تؤكد ؛هذه اهلوية ذات داللةيف اعتمد ليسوع الذي االنتماء أل 
، )١: ٦١(مع ) ٢: ١١ (أشعياءاألردن، وألا تؤكد أن الوعد باملسحة الذي رآه النيب 

  : يف املعموديةاالسمننا ننال ، سوف تؤكد أ)٨- ٧: ٤٥مزمور (مع نبوة 

  .تكون مباركاً بربكات السمائيني، وبركات املالئكة"  

  ."وبامسهيباركك الرب يسوع املسيح، 

  :هنا ينفخ يف وجه املعتمد ويقول

  "  الروح القدس، وكُن إناًء طاهراً من قبل يسوع املسيح ربناأقبل"

أنت أيضاً .. ه أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل األبدي وحد"  



 ١٤٣

  يف احلياة األبديةوأشركهم عليهم نعمة روحك القدوس املعزي، أرسلاآلن 
 والقوة باالسميستطيعون الدخول إىل ملكوت السموات .. وعدم املوت 
  ". الوحيدالبنكوالنعمة اليت 



 ١٤٤

   يسوع؟اعتمدملاذا 

  

  :أثناسيوسشرح القديس : أوالً

 ليس االبنكرة واحدة، وهي أن كانت األريوسية تركز كل هجومها على ف  
وبالطبع . بالطبع من ذات جوهر اآلب، وأنه تبعاً لذلك، خملوق مثل كل املخلوقات

 من النصوص )٥٢: ٢لوقا (" امة والنعمة والقكان ينمو يف احلكمة"لنص املشهور كان ا
  .احملببة لدى األريوسيني

ا كان الروح القدس فكيف ينمو يف احلكمة؟ وإذ.. املسيح هو حكمة اآلب   
 ومن ب، وحيتاج إىل حلول الروح القدس؟هو واحد مع اآليكون  عليه، فكيف قد حلَّ

نه حل على اهللا؟ إفكيف ميكننا أن نقول ..  يف اهللا املعروف أن الروح القدس كائن
  . ال نزال نسمعها اليومعتراضاتا األريوسية، وهي اعتراضاتكانت هذه 

 ففي . هي عدم التمييز بني نصوص الكتاب املقدسةكانت مشكلة األريوسي  
 الكلمة، ونصوص أُخرى تتحدث عنه االبن توجد نصوص تتحدث عن الكتاب املقدس
  : يف عبارة مشهورةأثناسيوسلفت نظرنا إىل هذه احلقيقة القديس  وي.عندما جتسد

يغطِّي الكتاب املقدس عدة جماالت عن حياة الرب، ويسجل "  
 ألنه الكلمة وشعاع .واالبن فهو دائماً اهللا ؛صقتني عن املخلِّاإلجنيل حقي

 أنه أخذ - احتياجنا وهذا بسبب -وحكمة اآلب، ولكنه يوصف أيضاً 
ن العذراء مرمي والدة اإلله، وأنه تأنهذا الوصف الشامل هلاتني . سجسداً م

 ٢٩: ٣األريوسيني ضد " (احلقيقتني، يوجد فقط يف األسفار املوحى ا
  ).٣٨٥: ٢٦موعة اآلباء اليونانيني جملد جم



 ١٤٥

  تعترضنا، علينا أن ندرس النص لن مادركوهكذا، لكي نتغلب على أية صعوبة  
ولعل القارئ . د، أم أثناء وجوده يف اجلسد قبل التجساالبنإذا كان يتحدث عن 

أي  نقبل أو نرفض ن القاعدة األساسية اليت مبوجبهاالحظ أن السطر األخري يتضم
 إجنيل، وهو أن األسفار املوحى ا تتحدث عن املسيح اسمكتاب حىت وإن كان حيمل 

  . وكل من ال يتحدث عنه ذه الصورة، فهو ضالٌ. اإلنسانوابن اهللا، ابن

  :يف ضوء القاعدة السابقة) ٥٢: ٢لوقا  (أثناسيوسويفسر القديس   

كمة، أي أا ال احلكمةُ نفسها ال تتقدم يف النمو، وال تنمو يف احل"  
 ألننا نرتفع ؛ البشرية هي اليت تنمو يف احلكمةولكن. تنمو متجهة حنو نفسها
م يف لذلك مل يقل اإلجنيل.. ه باهللا قليالً قليالً حىت نتشبإن الكلمة تقد 

 والطبيعة البشرية هي .د الرب عندما جتساسماحلكمة، وإمنا يسوع، وهو 
  ).٤٣٦:  املرجع السابق٥٣: ٣ ينيريوساألضد " (اليت تنمو كما قلنا سابقاً

ذلك .  هو جزٌء أساسي من اإلميان اُألرثوذكسي بإنسانية املسيحاالعترافإن   
  . وكان جسده ينمو مثل كل األجساد. جاء وأخذ كل ما لنااالبنأن 

   املسيح؟اعتمدملاذا 

 إيل كرسيك يا اهللا) "٨-٧: ٤٥(يقول القديس أثناسيوس، وهو يفسر مزمور 
إن املزمور يتحدث عن : "االبتهاجدهر الدهور من أجل ذلك مسحك اهللا إهلك بزيت 

  : يف اجلسد، وهذا يشرح لنا كيف يوصف القدوس بأنه تقدساالبن

.. والذي تقدس هو اجلسد .  ألنه صار إنساناً؛نه تقدسإلقد قيل "  
وعندما . ن مسحنا فيهنه مِسح بشرياً، فإننا حنن الذيإوعندما يقال اآلن 

:  السابق املرجع٤٧: ١ األريوسينيضد " ( فيهاعتمدنا كنا حنن الذين اعتمد
١٠٩.(  



 ١٤٦

 ميكن أن يزول متاماً إذا تذكرنا قاعدةً أساسيةً وكل غموض يحيط ذا النص  
ذلك أن اجلسد البشري الذي أخذه . يف التفسري، وهي أن املسيح ميثل اإلنسانية كلها

 هلذا اجلسد إمنا حيدث  ولذلك، فكل ما حيدث.ي كاملٌ مثل أجسادناهو جسد بشر
.  ألن الطبيعة البشرية هي وحدها اليت تقبل التغيري، وهي وحدها اليت تأخذ؛لإلنسانية

 كانت اعتمدوعندما . ختبار خاص بناسوتها الرب، فإن املعمودية هي اعتمدفإذا 
  .، هو هبة وعطية الروح القدس شيئاً جديداً- يسوع -اإلنسانية تأخذ فيه 

 االبن حىت يأخذ هذا اجلسد من  جسداًاالبنإن لُب التجسد، هو أن يأخذ   
ولقد كانت البشرية . ومن اآلب ومن الروح القدس كل ما هو الزم خلالص البشر

يقول .. حمتاجةً إىل الروح القدس، ولذلك قَبِلَه املسيح كانسان لكي مينحنا إياه 
  :أثناسيوس

 .إذا كان ألجلنا قدس ذاته، فإنه فعل هذا فقط عندما صار إنساناً"  
ردن، وكان هذا نزوالً علينا ومن الواضح أن الروح القدس نزل عليه يف األ

 - ومل حيل الروح لكي يرفع من مكانة الكلمة، وإمنا . ألنه أخذ جسداً؛حنن
كي ما نشترك يف  حل الروح عليه من أجل تقديسنا ل: أقول–مرةً ثانيةً 

ح اهللا ساكن أنتم هياكل اهللا، ورو."..مسحته، ولكي ما يتحقق ما قيل عنا 
  ).١٦: ٣ كورنثوس ١" (فيكم

 فيه اغتسلنا الرب يف األردن، كنا حنن الذين اغتسللذلك عندما   
وهلذا السبب قيلَ . وعندما قَبِلَ الروح، كنا حنن فيه الذين قَبِلَنا الروح. وبه

 ،مبسحة أفضل من رفقائه، أي ليس مثل هارون أو داود والباقنيأنه مسح 
، وقد فسر الرب نفسه هذا "االبتهاجبزيت "فهو مل ميسح بزيت، بل مسح 

" روح الرب علي ألنه مسحين ": وقال القول النبوي.على أنه الروح القدس
ل أعما" (حه اهللا بالروح القدسمس ": والرسول يقول.)١: ٦١ أشعياء(

، فكيف مت ما كُتب عنه إالَّ عندما جاء باجلسد لكي يعتمد يف )٣٨: ١٠



 ١٤٧

إن الروح يأخذ مما  ":األردن وحل عليه الروح؟ وحقاً يقول الرب نفسه
"  الروح القدسأقبلوا ": ويقول لتالميذه،" سأرسله إليكموأنا ":، وأيضاً"يل
ي يعطي  فهو الكلمة وشعاع اآلب الذ.)٢٢: ٢٠ و ١٤ - ٧: ١٧يوحنا (

نه تقدس، واجلسد الذي إ  ورغم ذلك قيل عنه اآلن.الروح القدس لآلخرين
 : ويوحنا يقول.ومنه هو بدأنا حنن نأخذ املسحة واخلتم. تقدس هو جسده

ختمتم  ": والرسول يقول.)٢٠: ٢يوحنا  ١" (سحةٌ من القدوسولكم م"
 راجع - ٤٧: ١ ينيريوسألضد ا) .. (١٣: ١أفسس " (بروح املوعد

  ). يف الد الرابع من جمموعة آباء نيقية٣٣٤ - ٣٣٣الترمجة االجنليزية ص 

كنا حنن فيه الذين "عبارة ، أو "ألجلنا"هكذا ميكننا أن نفهم معىن كلمة   
وكل ما . ، ذلك أن املشترك بيننا وبني يسوع املسيح هو الناسوت وحده"اعتمدنا

 ولذلك عندما مسح الرب كان هذا .شريةلناسوت كان حيدث للطبيعة البحدث هلذا ا
  .بداية مسح البشرية بالروح القدس

وسوف يشرح هذا، القديس كريلس بنفس الروح وبنفس النصوص، وال 
  . ألن اإلميان واحد؛االتفاقعجب يف هذا 

  :شرح القديس كريلس عمود الدين: ثانياً

، ولذلك مل تكن األريوسية قد ماتت يف زمن القديس كريلس اإلسكندري  
 كتبها قبل ظهور البدعة اليت القديس كريلس بالرد على آرائها يف كُتب التفسري اهتم

وعلى الرغم من أن النسطورية خمتلفة .  بالنسطورية متاماًانشغلالنسطورية، وبعد ذلك 
 أنكرت لكنها، واالبن، فهي مل تنكر صراحةً وال ضمناً الهوت األريوسيةمتاماً عن 
  .رت هي أيضاً موضوع معمودية املسيحاإلحتاد، وأثا

 بالقاعدة األساسية لتفسري النصوص اخلاصة التزامهيؤكد القديس كريلس   



 ١٤٨

  :، ويقولأثناسيوس واليت وضعها سلفه القديس باملسيح

  "د كان يف صورة ومساواة اآلبقبل التجس .أخذ دولكن يف التجس 
د ال ميكن أن قبل التجس. .الروح القدس من السماء، وقُدِّس مثل الباقني 

ولكن يف . اخل..  األمل واجلوع  مثللالبنينسب أحد ما أية خربات إنسانية 
تفسري " (نه أخذ الروح القدس مثل كل البشرإد ميكن أن نقول عنه التجس

 ١٧٩: ١ جملد Puseyإجنيل يوحنا النص اليوناين الطبعة احملققة للدكتور 
  ).٣٢-٢٠فقرة 

   وهو يف اجلسد بالروح القدس؟االبنعالقة لكن ما هي   

  :كريلس بقولهعليه يسأل األريوسيون هذا السؤال، وجييب 

، )١(، ليس من قبيل املشاركة من اخلارجاالبنالروح القدس هو يف "  
  ).٢-١ فقرة ١٧٤: ١املرجع السابق " (ه باجلوهربل هو في

 حىت - االبند طاملا أن  املتجساالبن الروح القدس على لكن ملاذا وكيف حلَّ  
 واحد مع الروح القدس واآلب؟ جييب القديس كريلس على هذا - وهو يف اجلسد

 ومساواته باآلب، ولكنه يؤكد أيضاً أن الروح االبن إلوهية وسنرى أنه يؤكد .بوضوح
  :يقول كريلس . على املسيحالقدس حلَّ

 ابتسامةوجهه إن اهلرطوقي املغرم باجلدل سوف يقفز من مكانه، وعلى "
ماذا أمسع يا سادة؟ وماذا ستقولون عن هذا؟ هل لكم  ":كبرية ويقول لنا

، بل لقد مسحه االبنن الروح القدس نزل على إبرهان؟ إن اإلجنيل يقول 

                                           
هناك .  عالقة اخلالق باملخلوق أي عالقة خارجية مثلΚατα Μετοχην Επακτονاملشاركة من اخلارج ) ١(

 كما توجد مشاركة خارجية مثل حلول الروح . وهي مشاركة طبيعية بني اآلب واالبن والروح،مشاركة يف اجلوهر
  .القدس علينا



 ١٤٩

وهذا يعين أنه أخذ ما ليس لديه، بل إن املزمور يشهد لنا قائالً . باهللا اآل
" بتهاج أفضل من رفقائك االلذلك مسحك اهللا إهلك بزيت ":عن املسيح

 من ذات جوهر اآلب الكامل، وهو قد االبن اعتبار فهل ميكن ،)٧: ٤٥(
  ". وهذا دليلٌ على عدم الكمال. إىل املسحة، مسحاحتاج ألنه عندما ؟مسح

  : األريوسي، ولذلك يسألاالعتراضبالطبع ال يسكت كريلس على هذا   

كنيسة املقدسة، ويفسدون نقول إىل هؤالء الذي يقلبون تعاليم ال"  
 .)٥: ١يوئيل " (يها السكارى من مخركمأفيقوا أ"احلق الذي يف األسفار 

 هو اهللا، فكيف تنسب إليه عدم الكمال؟ أال يعين االبنإذا كنت تؤمن بأن 
 وهذا يف حد ذاته هو عدم تقوى، ألن ؟ أيضاًهذا نسبة عدم الكمال لآلب

 غري كاملٍ، فاآلب االبنوإذا كان . دهنسب لآلب الذي يل يلالبنما ينسب 
  .كذلك غري كاملٍ

رأيت الروح  ":ولكن اهلرطوقي حيتج لدينا بقول يوحنا املعمدان  
 عندما مسح، )١(نه بذلك تقدس من اخلارجإ، واالبنعلى " نازالً من السماء

عتراف صريح بأن اإن مثل هذا االعتراض، هو . وإنه أخذ ما ليس لديه
 ولكنه تقدس مثل  ... كُرِّم مبجد زائد أكثر من غريهخملوق، وإنهبن اال

وهذا يتعارض، بل . الباقني، وحصل على الصالح من آخرٍ، وليس من ذاته
من ملئه حنن مجيعاً  ": بالكذب، وبالذات ما قالهلالاميعرِّض اإلجنيلي 

 لكن ن آخرٍ؟ وكيف يكون بطبيعته مملوءاً وهو يقبل أن يأخذ م."أخذنا
 الوحيد خملوقاً، وليس ابنهكيف ميكن أن نعتقد أن اهللا هو اآلب إذا كان 

 أصبح اآلب نفسه يدعى زوراً االبن صح كالم اهلراطقة عن ن وإ؟"االبن"

                                           
  .راجع نفس احلاشية السابقة) ١(



 ١٥٠

، وتصبح كل ألقابه فارغة وجمرد "احلق" ال جيب أن يسمى واالبن .باآلب
  . الذي منه، مساوٍ لهابنه فإن لكن إذا كان اآلب هو اآلب حقاً،.. كلمات 

  كيف تلد الطبيعة اإلهلية الكاملة القداسة ذلك الذي :وإذا سأل أحد 
 وهو خالٍ من الصفات اإلهلية؟ ألنه االبنخيلو من القداسة، أو أن يولد منها 

، ليمنحه القداسة كما يقولون، فعليهم )الروح القدس( إىل آخرٍ احتاجإذا 
 عليه ه مل يكن دائماً القدوس، وأنه صار كذلك عندما حلَّأن يعترفوا علناً أن

 ألن ؛د كان دائماً القدوسكيف هذا؟، وهو قَبل التجس.. الروح القدس 
 واالبن لآلب دوس ثالثُ مرات ق:حون الثالوث قائلنيالسارافيم يسبِّ

، دوس قبل التجسفإذا كان هو دائماً القد). ٣: ٦ أشعياء(والروح القدس 
 إىل من يقدِّسه؟ لقد حدث احتاجبل منذ األزل مع اآلب القدوس، فكيف 
  .هذا يف آخر الزمان عندما صار إنساناً

 وهم كما يدعون، محبون ا أتعجب، كيف فشلوا يف إدراك هذاوأن  
فليكن  ":إن الرسول يقول عنه يف موضعٍ معروف .. ؟للبحث عن احلقيقة

الذي إذ كان يف صورة .. ع املسيح أيضاً فيكم الفكر الذي كان يف يسو
  بل أخلى ذاته، وأخذ صورة العبد،هللا مل حيسب أن مساواته هللا سرقةًا

د يف ذاً قبل التجسإهو ). ٨-٥: ٢فيليب (اخل " ..  اهليئة كإنسانووجِد يف
ن السماء وتقصورة ومساواة اآلب، لكن يف التجسل الروح مسد تقبهو . د

 واملساوي لآلب القدوس، ولكنه يف الزمان أخلى دهور القدوسقبل كل ال
  ).٩: ٨ كور ٢" (بفقره نصبح أغنياء ألجلنا لكي افتقروهو الغين .. ذاته 

 آذانكم لتسمعوا برهاننا على صحة ما نقول، ولتدركوا معىن أفتحوا  
 إن األسفار املقدسة تشهد أن اإلنسان خلق على صورة اهللا. كلمات التعليم

 :١تكوين " (وخلق اهللا اإلنسان على صورته"ألن موسى يقول .. ومثاله 
وختم اإلنسان بالروح القدس بعدما خلق ليكون ذا اخلتم على ). ٢٧



 ١٥١

" ونفخ يف أنفه نسمة احلياة ":صورة اهللا، وهذا ما يشهد عنه موسى قائالً
  ).٧ :٢تكوين (

ت احلياة من اهللا الذي ي الروح للخليقة األوىل، ومنحوهكذا أُعط  
وعندما كون الصانع العظيم، اهللا، اإلنسان . صورته يف اإلنسان" ختم"طبع 

كمخلوقٍ عاقلٍ على األرض، أعطاه الوصية احمليية، وظل اإلنسان يف 
 وهي الصورة اإلهلية يف لفردوس، كما هو مكتوب حمتفظاً بالعطية العظمىا

لكن عندما سقط حبيلة الشيطان، . ه فياإلنسان بالروح القدس الذي حلَّ
وبدأ حيتقر اخلالق، مث رفض الناموس الذي وضع له، بكل حزن سحب اهللا 

 واىل تراب أنت ":العطية اليت أعطاها له، والذي خلق للحياة مسع الكلمات
  ).١٩: ٢تكوين " (تراب األرض ستعود

ورة  بسبب اخلطية اليت دخلت إىل اإلنسان، بدأت الص،وهكذا  
 د بعدصورة البهاء، بل أخذت تضعف اإلهلية يف اإلنسان تبهت، ومل تع

 أعظم، احندارٍوعندما وصل اجلنس البشري إىل .  بسبب املعصية)١(ملَّوتظْ
وسادت اخلطية على الكل، فسدت نفوس البشر، وتعرت الطبيعة اإلنسانية 

ن النعمة القدمية، وفارق الروحالبشرية واحندرتية،  البشر كليةً الطبيعةَم 
  .)٢(العاقلة إىل محاقات ال حد هلا، حىت صاروا جيهلون خالقهم

ب اهللا أن حيوِّل الطبيعة ب خالص اإلنسان، ورتلكن اهللا كان يرتِّ  
 ألنه مل تكن هناك ؛ جمد صورته اإلهلية بالروح القدسالبشرية من جديد إىل

                                           
 يف الكلمة أو يف الروح والنور دائماً هو إشعاع اهللا.  عن اهللاالبتعادالظالم دائماً، نقيض للنور، وهو حالة ) ١(

  .القدس

 يتحدث عن سقوط البشرية على مراحل ،جتسد الكلمةكتاب  يف أثناسيوسيالحظ القارئ أن كريلس مثل ) ٢(
بدأت بآدم ووصلت إىل حالة أبشع عند بناء برج بابل، وبالطبع يعترب جهل اإلنسان خمالفة من أسوأ نتائج السقوط 

  .بني اإلنسان واهللاودليالً على االنفصال الذي حدث 



 ١٥٢

. .. وإشراقها بالبهاء القدمي نسانإلعادة ختم صورة اهللا يف اإلوسيلةٌ أُخرى 
فكيف يغرس فينا من جديد، النعمة اليت ال تمحى، أي غرس الروح القدس 

 كيف وبأية وسيلة ميكن إعادة خلق اإلنسان إىل ...من جديد يف اإلنسان 
  حالته األوىل؟

اإلنسان األول من األرض، وعندما خلق كانت له القدرة على   
لكنه . كان سيداً على دوافعه إىل اخلري أو إىل الشر. ري والشراالختيار بني اخل

خبدعة دنيئة، مال إىل العصيان، فسقط وعاد إىل األرض أمه اليت أُخذ منها، 
 وهكذا منا الشر )١(وساد عليه املوت والفساد ونقل العقوبة إىل كل جنسه

ت الطبيعة ملكت اخلطية، وتعر.  فهمنا إىل ما هو أسوأواحنطوتكاثر فينا 
اإلنسانية من الروح القدس الذي سكن يف اإلنسان األول، وسفر احلكمة 

 الروح القدس روح احلكمة يهرب من اخلداع، وال حيل يف جسد ":يقول
  ).٥-٤: ١" (خلطيةمتلك عليه ا

وعندما مل حيتفظ اإلنسان األول بالنعمة اليت أُعطيت له من اهللا،   
 الوحيد الذي االبنرسال آدم الثاين من السماء، أي كان اهللا اآلب يدبِّر إ
وال تغيري، فجاء إىل عاملنا، ذاك الذي ال يعرف ل فيههو بطبيعته ال حتو 

صرنا حتت الغضب اإلهلي، ) ١٩: ٥ رومية( وكما مبعصية األول .خطية
ك عندما ولذل. هكذا بطاعة الثاين نتحرر من اللعنة، وتنتهي كل شرورها

ولكن ذلك الذي مل  )٢( تقبل الروح القدس من اآلب،لكلمة إنساناًصار اهللا ا

                                           
 .يالحظ القارئ أن كريلس يتمسك بالفهم الشرقي للسقوط، وهو أننا أخذنا عن آدم املوت، وليس الذنب) ١(

هذا التعليم خمتلف متاماً عن .. وعندما جييء اإلنسان إىل العامل وهو ميت، فإن كل دوافعه وميوله تتجه إىل الشر 
  .ه إىل الشرق إالَّ يف بداية القرن التاسع عشر الذي مل تدخل كتاباتأوغسطينوستعليم 

 أن املسيح أخذ الروح يف :متسك اآلباء ذه النقطة اهلامة يف كل كتابام عن العالقة بني املسيح والروح القدس) ٢(
  .املعمودية، ولكنه وهب الروح للذين يؤمنون به
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تلك العطية يف حيفظ  -كإنسان  - قَبِلَ الروح القدس إذا يعرف خطية
 وهلذا . ويغرسها من جديد فينا، أي النعمة اليت فارقتنا)البشرية(طبيعتنا 

لقد . هرأيت الروح نازالً من السماء واستقر علي: السبب قال املعمدان
فارقتنا النعمة بسبب اخلطية، ولكن الذي مل يعرف خطية، صار مثلنا لكي 
ما يتعود الروح أن حيل فينا دون أن يفارقنا، لذلك هو نفسه، قَبِلَ الروح 

٢( ألجلنا افتقرنه إا إىل صالحها القدمي، وهكذا قيل د طبيعتنلنا، وجد 
  ).١٨٥-١٨٣: ١املرجع السابق  (")٩: ٨كورنثوس 

سيح يف اخلالص، وهو  فهو يؤكد دور معمودية امل.والنص ال حيتاج إىل تعليقٍ  
أساسي د كريلس ملعمودية الرب بشرح اخللق  وميكننا أن نالحظ كيف ميهِّ.دور

وسقوط اإلنسانية، مث العالقة بني اخللق واخلالص، وإعادة الصورة اإلهلية لإلنسان 
دم الثاين أن يمسح بالروح ل آبِقط، عندما قَولقد صار هذا ممكناً ف. بالروح القدس

 ويؤكد كريلس هذا يف . وهو القدوس البار الذي مل يفارقه الروح القدس باملرةالقدس
  :نصٍ آخرٍ

 ألنه مل يكن قادراً على أن حيل ؛لقد فارق الروح القدس اإلنسانيةَ"  
لذي جيعل يف الفساد، ولكن اآلن ظهر إنسانٌ جديد بني البشر، وهو وحده ا

: ١املرجع السابق " ( ألن هذا اإلنسان بدون خطية؛عودة الروح ممكنةً
١٨٤.(  

 القديس كريلس كلمةً شائعةً يف كتابات اآلباء منذ القديس استخدموقد   
 ." منذ معمودية املسيحاإلنسانية يف د الروح القدس أن حيلَّتعو" وهي كلمة ايريناوس،

 أي تعود accustomed إىل Ποσεθισθηونانية وقد ترمجت القواميس الكلمة الي
ي من ففي يسوع وحده بدأ اهللا يعط"ر ولكن الكلمة اليونانية تفيد البقاء واالستمرا

املرجع  ٣٩: ٧تفسري يوحنا (" نسانية اجلديدةجديد، الروح القدس ألنه باكورة مثار الطبيعة اإل

  .)٦٩١ :١ السابق



 ١٥٤

 ألنه البكر وبداية ؛نية، بدأت بيسوع املسيحىل اإلنساوعودة الروح القدس إ  
سانية يف وكريلس يؤكد شيئاً هاماً، وهو أن عودة الروح القدس إىل اإلن. األشياءكل 

، ذلك أن الرب والقداسة  مؤقتةًليست عودةً هي عودةٌ أبديةٌ، وآدم الثاين يسوع املسيح
حتاد الالهوت ا صار وهكذا. ل فيهاسيح هي صفة ذاتية ثابتة ال حتويف يسوع امل

 تغيري استحالة ألن ؛الذي نالته اإلنسانية" الثبات"و بالناسوت يف يسوع املسيح ه
 قداسةً دائمةً، وهذا وحده هو  جعلت قداسته وهو يف اجلسداالبنالصفات اإلهلية يف 

  :يقول كريلس. طايا احلياة اجلديدةضمان ع

 ثانيةً، ومل تكن هناك  الروح مرةًي اإلنسانيةَلقد وعد اهللا أن يعط"  
 بدون مفارقة، سوى يف  إعادة هذه النعمة إىل اإلنسانيةطريقةٌ ميكن ا
"  والثباتاالستقرارإا عودةٌ سببها حالة . يسوع املسيح

στασιν ακλονητον أي unshaken state   

 ويف نصٍ رائع .جاء املسيح بكل ما هو إهلي من أجل خالص اإلنسان لقد  
، وهو أن اإلنسانية كلها أثناسيوسكريلس من جديد تعليم القديس فريد يؤكد 

  :يقول كريلس. موجودةٌ يف يسوع بسبب اجلسد الذي أخذه

، ومل يأت إليه من اخلارج مثل األشياء اليت االبنالروح هو روح "  
 كما هو يف اآلب حسب االبن يف الروح. تأيت من اهللا لنا حنن املخلوقات

نه أخذ الروح عندما صار إلكن قيل . ..احد الذي هلما صفات اجلوهر الو
 اهللا اآلب املولود من ذات جوهر ابن وهو ،اناً وقَبِلَه كما يقبله اإلنسانإنس

وال خجل باملرة إذا قال له اهللا . د، أي قبل كل الدهوراآلب قبل التجس
نه وإن  أل؛)٧: ٢مزمور " ( أنا اليوم ولدتكابينأنت  ":داآلب عندما جتس

" تكاليوم ولد ":كان مولوداً من اهللا قبل كل الدهور، إالَّ أن اآلب يقول له
 ألنه ؛ ألن كل الطبيعة البشرية كانت يف املسيح.حىت ما نأخذ حنن فيه البنوة

حنن فيههنه سيأخذ روحه، لكي ما نأخذإ االبنولذلك قيل عن . ستأن .  
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ابه إخوته يف اهيم، وشنه أمسك بنسل إبرإوهلذا السبب عينه قيل   
 الوحيد الروح القدس، االبنلذلك أخذ ). ١٧-١٦: ٢عربانيني (كل شيء 

 ولذلك أخذ .ال ألنه حيتاجه، بل ألن الطبيعة اإلنسانية كلها كانت فيه
الروح حىت ما يرفع الطبيعة البشرية معيداً خلقَها وتكوينها إىل حالتها األوىل 

 مل االبن وكيف أن ،سة كيف حدث هذاوسوف نرى من األسفار املقد. ..
 ألن كل األشياء ؛ وإمنا قبله ألجلناإليه،يتقبل الروح ألنه كان حمتاجاً 

  .الصاحلة تصل إلينا منه وحده

 وسقط وعصى، مل حيفظ نعمة الروح عندما خدع أبونا األول آدم  
ومل . )١( فقدت فيه الطبيعة البشرية كلها نعمة اهللا الصاحلة، وهكذا.القدس

ل فيه حمتاجاً إىل أن يتجسيكن اهللا الكلمة الذي ال حتوده د إالَّ ألن جتس
  .دائماً لطبيعتنا) نعمة الروح القدس(وحده ميكن أن حيفظ الصالح 

ر أحببت البِّ ":االبنويشرح املزمور هذه األسرار عندما يقول عن   
" ن رفقائك أكثر ماالبتهاج لذلك مسحك اهللا إهلك بزيت اإلمثوأبغضت 

 بار، وال االبن ألنك أنت يا اهللا -ر على الدوام وهو حيب البِّ). ٧ :٤٥(
 هي فيك غضة اإلمث وب، كما أنك تبغض اإلمث دائماً.رميكن أن حتيد عن البِّ
 ر نعم مسحك يا من فيك البِّ.ر، لذلك مسحك اهللا إهلكمتاماً مثل حمبتك للبِّ

 اء طبيعتك اليت ال ميكن أن متيل إىل اخلطية  ألنه فيك مثل؛رالغري املتغيِّ
 ظَت يف نفسك للطبيعة اإلنسانيةدت، حفَ ولذلك عندما جتس.ألنك تعرفها

  .املسحة املقدسة من اهللا اآلب، أي الروح

 وصار مثلنا حىت يصبح فيه بداية الصالح  الوحيداالبنلقد تأنس   

                                           
ص مع النصوص األخرى اليت أشرنا إليها يف تظهر معامل املفهوم الشرقي األرثوذكسي للسقوط يف هذا الن) ١(

  .احلواشي السابقة وهو أن السقوط كان فقدان نعمة اهللا
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د هذه املرة بضمان كله، وتعود نعمة الروح القدس وتغرس من جدي
)αραροτως أي securely (وهكذا منحنا .للطبيعة اإلنسانية كلها 

 والكلمة الذي من اهللا اآلب من ثبات ، الوحيداالبن
)αµεταπτωτον أي stability ( طبيعته؛ ألن طبيعة اإلنسان قد

ولكن . حكم عليها يف آدم، وفقدت قوة الثبات وسقطت بسهولة يف الفساد
 . ولكن فيهعود كله من جديد إىل كل البشريةح األول الذي فُقد، يالصال

أي يسوع املسيح الذي ال يعرف التغير، سوف نمنح فيضاً من النِّعم اإلهلية 
  وإذا كان هناك من يفكر يف عكس هذا.بثبات جلنسنا كلهستحفَظ 

 أليس ألن اجلنس ؟ الثاين آدمالتعليم، فليتقدم إلينا وخيربنا ملاذا دعي املُخلص
البشري خرج إىل الوجود من العدم يف آدم األول، ولكنه سقط عندما داس 

 ويعود من جديد إىل يف آدم الثاين يقوم اجلنس البشريلكن . اإلهليالناموس 
ألن كل من يف . ىل عدم الفسادإبداية جديدة متغرية إىل حياة جديدة، و

  ).املرجع السابق (")١٧: ٥رنثوس  كو٢" (يح هو خليقة جديدةاملس

اذا مات يعود كريلس إىل سؤال هام جداً البد وقد عرب يف عقل القارئ، مل  
  .النص وجييب على هذا السؤال يف نفس املسيح على الصليب وقام؟

  :)١(الغطاس والقيامة 

  :يقول كريلس  

بعدما واحلياة األبدية، أُعطيت لنا " جتديد الروح القدس"ولكن هذه النعمة "
وملا قام . ألنه حطَّم قيود املوت، وهزم الفساد؛د املسيح، أي بعد قيامتهمتج 

وإذا أردت أن .  ألنه إنسانٌ وواحد منا؛حياً، قامت فيه كل الطبيعة البشرية

                                           
  .هذا العنوان للتوضيح وليس يف النص األصلي) ١(
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 وليس ألجله أعطى الروح القدس بعد القيامةتفحص عن السبب الذي 
 مثار الطبيعة اجلديدة ألن  أول صار املسيح: سوف تسمع منا اإلجابة،قبلها

،  وعندما قام حياً، كما قلنا، صار الرأس.دهاملوت مل يكن قادراً على أن يقيِّ
 مثل النبات الذي ال تظهر  يعودون إىل احلياة اجلديدة بعدهوأصبح كل الذين

زرع البذرة، ويظهر اجلذر الذي هو أساس كل شيءأغصانه إالَّ بعد أن ت .
حيل بالنسبة لنا حنن الذين صار بدايتنا وجذرنا، ربنا هكذا كان من املست

 ولكنه أرانا أن فصل جميء .يسوع املسيح نفسه، أن ننال احلياة اجلديدة قبله
  بعد ما قام من األموات، ونفخ وقال لتالميذه قد حلَّ)١(الروح القدس

 ألنه بعد القيامة كان أوان .)٢٢: ٢٠يوحنا " (اقبلوا الروح القدس"
نسمة احلياة آلدم يد على األبواب، بل دخل من األبواب، وكما منح التجد

 لذلك .، هكذا منحنا حنن نسمة احلياة روح املسيح)٧: ٢تكوين (األول 
دس وحده هو القادر على أن ، والروح الق"أنا هو القيامة واحلياة" :يقول
ص خلِّ وأن خيلقنا من جديد حسب الصورة اإلهلية، لذلك أعطانا املُجيمعنا

  ).١٩: ٤غل ) (املسيح(دنا يف صورته من جديد، تلك العطية القدمية، وجد

  :)٢(الروح القدس يف العهد القدمي ويف العهد اجلديد 

  إنارةً، ومصباحهب لألنبياء القديسني لقد و.دعونا نكمِّل املوضوع  
م نورٍ قويٍ من الروح القدس كان كافياً وقادراً على أن يقودهم إىل فه

األسرار اخلفية، ولكن الذين يؤمنون باملسيح ال حيصلون على مصباح نورٍ 
  .من الروح القدس، بل بكل يقني الروح نفسه، وأيضاً سكناه

                                           
  . إىل ربيع احلياة األبديةلإلشارةاستخدم كريلس كلمة فصل يف معظم رسائله الفصحية ) ١(

  .هذا العنوان ليس يف النص األصلي) ٢(
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 ومل يدع وال واحد من "هياكل اهللا"وهلذا السبب وحده دعينا   
وكيف نفسر هذا القول ". هيكل اهللا"األنبياء القديسني يف العهد القدمي 

احلق احلق أقول لكم مل يقُم من بني  ":ص املسيحلذي نسمعه من املُخلِّا
املولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا املعمدان، ولكن األصغر يف 

وما هو ملكوت ). ١٠: ١١مىت (ظم من يوحنا ملكوت السموات أع
ملكوت السموات " : سوى عطية الروح القدس الذي قيل عنهالسموات

املرجع " (فينا باإلميان ألن الروح جيد سكناه .)٢١: ١٧لوقا  ("كمداخل
  ).٦٩٦-٦٩٢: ١السابق 

  :قيمة هذه النصوص

 يف تتابعٍ يظهر نور اخلالص من بيت حلم، حىت الصعود عبوراً باألردن واجللجثة - ١
كل ما فعله الرب كان ألجل اإلنسانية، وكل ما فعله كان يف جسده، . وجبل الزيتون

 ذلك اجلسد كل خريات وبركات السماء واحلياة األبدية، حىت ميكن أن استودع ألنه
واالحتاد بيسوع . حد به يف األسرار ويف الكلمة املقدسةتنتقل هذه اخلريات لنا عندما نت

  .تصالٌ بني ناسوته وبيننا، وعند ذلك فقط ميكن أن تصلنا نعمة اهللاهو 

حية اجلديدة أن يرى أن عقيدة الثالوث هي أساس  ميكن ملن يدرك أبعاد احلياة الرو- ٢
 وبالروح القدس أعطانا كل ابنه ألن اآلب يف ؛ وكريلسألثناسيوسكل الشرح السابق 

وكلما كان إمياننا .  وحده، أو بالروح وحده، وإمنا بالثالوثباالبنحنن ال نتصل . شيء
 الذي هو االبنك أن بالثالوث صحيحاً، كلما كان فهمنا للخالص سليماً وعميقاً، ذل

 االبن وهي ليست منحة .يف اآلب ومن اآلب، بل اآلب فيه هو الذي مينحنا البنوة
  . اآلب يف ابنه بالروح القدسةوحده، بل منح

املسيح حاضر بيننا، مسيح األردن الذي هو بعينه رب الصليب ونور ..  وبعد، - ٣
 - كل عام، بل كل يوم احتفالناس هذه احلقيقة هي أسا.. احلياة اليت أشرقت بالقيامة 
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 سامهت أحداث  حي ولوال أن الذي بيننا شخص. مبعمودية الرب من يوحنا- إذا شئنا
 ملا استطعنا أن حنتفل ،األردن واجللجثة وجبل الزيتون يف تشكيل عالقته بنا، لوال هذا

حية ألن  وهذا االحتفال ليس ذكرى ماضية نستعيدها يف عقولنا، بل حقيقة .بالغطاس
  .ر يف كل ما يف داخلنا األردن هو شركة املسيح فينا، وهي شركة تؤثِّاختبار

  :مالحظة هامة عن خلق اإلنسان األول

، أي عطية الروح القدس اليت "نسمة احلياة"من الضروري أن نشري هنا إىل أن   
 كريلس ح القديسوقد شر. وهبت آلدم األول، هي التعليم الثابت آلباء اإلسكندرية

 أن نسمة  مؤكداTiberiusً يف جواب على سؤال طيربيوس ٧: ٢األول نص تكوين 
ي ، بل ه)ألن هذا هو تعليم املانويني والغنوصيني(احلياة ليست هي النفس اإلنسانية 

 ويقول القديس كريلس إن تصور أن نسمة احلياة هي العقل أو .عطية الروح القدس
  :طاء العقائديةالنفس اإلنسانية، يؤدي إىل األخ

نه النفس إ الروح القدس نفسه، فإذا قال أحد اسم هو "نسمة احلياة" ألن - ١
ل الروح القدس إىل خملوقاإلنسانية، حتو.  

 لو كان أصل النفس اإلنسانية هو نسمة احلياة، لظل اإلنسان األول بال خطية، - ٢
  .به التاريخوهو ما يكذِّ

  الجنليزية الذي نشرهمع الترمجة اراجع النص اليوناين   

L.R. Wickham, Cyril of Alexandria Select Letters, Oxford, 1983 
p 190-191. 
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  الفصل السابع

  

  تقديس ناسوت الرب يسوع مبسحة األردن
  بعد أن تقدس باإلحتاد

  
 هو بالطبيعة . اهللا ألي شيء مهما كانت قيمته، أو نوعهابنال حيتاج الكلمة   

 اليت لطبيعة اإلنسانية الفقرية امليتةالذي ال حيتاج لشيء، ولكنه يأخذ االقدوس الكامل 
واإلحتاد بني الالهوت والناسوت هو . تفتقر إىل كل شيء، وإىل غىن صالح الالهوت

 القومي االعتقادموضوع حيوي وأساسي يف الهوت اإلسكندرية، وعلى أرض هذا 
وألن . ر الصراع ضد كل اهلرطقاتحتاده بالناسوت، دااد الكلمة وحلوله وبتجس

تاريخ األريوسية والنسطورية قد درِس بعناية ووفرة، كذلك احلوار الالهويت نفسه الذي 
 فقد أصبحت مهمة هذا ، مث القديس كريلس اإلسكندري،أثناسيوسقاده القديس 
  ألن؛ املتجسداالبن حقيقة التغيري الذي حدث يف ناسوت اكتشاف على البحث قاصرةً

 فاملسيح مل . يف الكنيسةSacramentsهذا التغيري هو الذي سوف تقوم عليه األسرار 
ِّسن خالل التغيري الذي قام هو به يف شركة يؤس األسرار مس األسرار بالقول، وإمنا أس

هذا التغيري .  ويف ناسوته وحده، وليس يف الهوته.مع اآلب والروح القدس يف ناسوته
وجيب أن نتوقف هنا عند هذه النقطة . ا اليت سوف تعطى لإلنسانية اهلبات والعطايهو

 االبنختالفاً جذرياً، فالتقديس يتم بإرادة ااهلامة اليت ختتلف مع الهوت العصر الوسيط 
حتاده ذا ا و حبلوله اجلسد وقد قدس الكلمةُ.)١٨: ١٧يوحنا (" لهم أُقدِّس أنا ذايتمن أج"

  .)٢٥ :١٧جتسد الكلمة (اجلسد 
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  س الرب جسده؟قدِّيوكيف   

 باالبن ، لوهبت اإلنسانية عالقةٌاالبنلو كان األمر قاصراً على اإلحتاد بالهوت 
 جاء لكي يؤسِّس شركةً مع اآلب ومع الروح القدس، شركةٌ هلا االبنوحده، ولكن 

يف حياته وأُقنومه وجتس ق القديس وهنا تظهر قيمة تعلي. ده، وليس فقط يف تعليمهجذور
  :، حيث يقول)١٨: ١٧( يوحنا إجنيل على أثناسيوس

بقوله هذه الكلمات، فقد أعلن أنه مل يتقدس، بل هو املُقدِّس "  
، ألنه مل يتقدس بواسطة آخرين، بل هو الذي يقَدِّس نفسه، )الذي يقَدِّس(

 هو رب التقديس كله، والذي يقَدِّس نفسه.  حنن باحلقلكي ما نتقدس
لكلمات؟ يقول الرب أنا ؟ وما معىن هذه ا)التقديس(يف حدث هذا فك

ي الروح القدس لذايت عندما أجتسد وأُصبح إنساناً،  أُعط.كلمة اآلب
فإذا كان .  يتقدس الكل-  أنا احلق- وأتقدس بالروح القدس، حىت أنه يفَّ

ح القدس  الروألجلنا قَدس ذاته، فإن معىن هذه الكلمات ظاهر عندما حلَّ
 ألنه كان يلبس ؛ول الروح عليه، كان نزوالً علينا ألن نز.عليه يف األردن

  ).٤٧ - ٤٦ األريوسينياملقالة األوىل ضد " (جسدنا) حيمل(

  :أثناسيوسوبعد شرح معمودية الرب يف األردن يقول   

 لكي إذا مت - والذي مِسح فيه وبه اختذهولكن اجلسد الذي "  
حنن البشر هذا التقديس ومنه هوإلينا يصل - التقديس للرب كإنسان  "

  ).٤٧: املرجع السابق(

  : بعد ذلكأثناسيوسويقول القديس   

املرجع " ( فيهاعتمدنا الرب يف األردن، كُنا حنن الذين اعتمدعندما "  
  .)٤٨: السابق
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  :ية يف الرد على األريوسيني يقولويف املقالة الثان  

ضد " (إنساناً ألجل تقديس اجلسدأما كلمة اهللا، فقد صار "  
  .)١٠: ٢األريوسيني 

ليكون رباً على اجلميع، ويقَدِّس الكل .. إن اآلب قد جعله إنساناً "  
الكلمة نفسه، الذي هو بالطبيعة الكلمة الرب، قد جعلَ .. بواسطة مسحته 

  ).١٤ :السابقاملرجع " (لكي يقَدِّس اجلميع.. إنساناً 

 وهذه الشركة .االبنس شركاٌء يف اخلالص الذي يقوم به فاآلب والروح القد  
ليست شركة تقوم على الكلمات فقط، بل تقوم على أعمال وعطايا يعطيها الرب 

 فقط، بل هي العطية عقليةوثالوثية التقديس ليست مسألة . الواحد املثلث األقانيم
قدس بالروح اإلهلية اليت جذورها وفروعها وعملها يف الرب يسوع نفسه، الذي ت

 هي اليت تفتح لنا  ألن هذه الشركة؛لشركة يف مسحتهالقدس، لكي يقدِّس البشرية با
  .باب الشركة يف الثالوث

  :"تقديس" لكلمة السكندريشرح القديس كريلس 

 معاين كلمة تقديس كما وردت يف األسفار السكندريشرح القديس كريلس   
 . يف الكتاب السابع من شرح إجنيل يوحناالتاليةم القديس كريلس املعاين ويقدِّ. املقدسة

  :وعنه ننقل النص كامالً

يف األسفار عدةُ معان، فهي تستخدم ألي شيء " يستقد"لكلمة "  
قَدِّس كل " ملوسى خصِّص هللا، أي قُدِّس، وعلى سبيل املثال يقول الرب

 التقديس هو، ما خصصه  ومن املعاين اُألخرى.)٢: ٢٣خروج " (بكر
 ألن اهللا يقول عن كورش ملك املاديني الذي .وأعده اهللا لكي ينفذ مشيئته

 ألنه ؛القوس لكي يكمل غضيبسيأيت : "أراد اهللا له أن حيارب مدينة البابليني
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بعزته. ثائر رخفتستهم، وهو الذي سيقود.ومس٣: ١٣ أش" ( لقد قد  .(
 اً من معاين التقديسوأيض. القدس يف الروح االشتراك وأيضاً التقديس هو
حياة العامل، ) جتديد( ألنه أعده لكي يعيد تأسيس لالبن؛هو تقديس اآلب 

ف  ألن ما يقدم هللا يوص.أو ألنه أُرسلَ لكي يذبح من أجل خالص العامل
سهللا ؛بأنه قُد وقُدِّم صِّصسه .)الذبائح( ألنه خوهكذا قيل إن اآلب قد - 
 احتد وتقدس جسده عندما . عندما صار إنساناً- س حنن البشركما نتقد

 واالبن وألن اآلب . ألن اجلسد ليس مقدساً بطبيعته؛بالهوت الكلمة
والروح القدس واحد، فإن تقديس جسد الكلمة هو من اآلب أيضاً، كما 

  ).١٠٧-١٠٦ الد الثاين ص - الكتاب السابع" (االبنهو من 

  : التقديس على هذا النحو يحدِّد القديس كريلسإذن  

  . ما يخصص هللا من أشياٍء، أو بشرٍ، مثل ذبائح العهد القدمي- ١

  . البشر الذين يؤهلونَ لتنفيذ مشيئة اهللا، مثل كورش ملك فارس- ٢

  . يف ذات قداسة الروح القدساالشتراك - ٣

  :ويطبق هذه املعاين على كلمات الرب مؤكداً  

  .حة، ولذلك قيلَ إنه تقدس خصِّص كذبياالبن إن - ١

، وهي قداسةٌ واحدةٌ االبن إن ناسوت الرب تقدس بسبب اإلحتاد بالهوت - ٢
  .للثالوث

 وهو يشرح "من أجلهم أُقدِّس أنا ذايت" ينسى القديس كريلس عبارة الرب وال  
 حيث يقول ، يوحناإجنيل يف اإلصحاح السادس من باإلفخارستياكلمات الرب اخلاصة 

  : ما يلي٥١: ٦ يوحنا إجنيل الكتاب الرابع وهو يشرح نص يف

 وهذا ال يعين أنه حصل على التقديس من .نه يقَدِّس ذاتهإيقول "  
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 االبن كما مل حيصل .اخلارج، أي تطَهر هو نفسه كما نتطهر حنن البشر
 ألنه هو والروح القدس واحد ؛ يف الروح القدسباالشتراكعلى التقديس 

 مبعىن أنا أُقَدِّم نفسي "أنا أُقَدِّس ذايت" ولكنه يقول .عة دائماً وإىل األبدبالطبي
 ألن ما يقَدم على املذبح اإلهلي ؛ بال عيبٍ، ورائحةَ خبورٍ ذكيةذبيحةً

 لذلك قدم املسيح جسده من .يتقدس، أو يدعى مقَدساً حسب الناموس
عل احلياة حتل فينا، وكيف؟ أجل حياة العامل، والذي به، أي جسده، جي

لقد حل كلمة اهللا الواهب احلياة يف . استطاعيتسوف أشرح على قدر 
حتاد فائقٍ ال اجسد، وحول هذا اجلسد إىل صالحه اخلاص به، أي احلياة ب

اهب احلياة واهباً احلياة كما هو و) جسده(يدرك، وبه يأيت إلينا جاعالً إياه 
 لكل الذين يشتركون فيه، ويطرد  احلياةَ املسيحي جسدلذلك يعط. بالطبيعة

 مملوٌء بكمال الكلمة )جسده(  ألنه؛املوت من البشر املائتني، ويزيل الفساد
  ).املرجع السابق" (الذي يبيد الفساد

 خاصٍ بالتقديس، كالتخصيص قف القديس كريلس عند معىن واحدوال يتو  
 أو ذاته على الصليب  تقدمي الرب يسوع لنفسهملذبح، أو خلدمة اهللا مثل آنية اواإلفراز

لكن من الضروري أن نالحظ .. فكل هذه املعاين خاصة بالتقديس  .. اإلفخارستياويف 
  :أساسيتنيمسألتني 

  . املتجسداالبن قداسة :األوىل

  . قداسة الروح القدس الواهب قداسة الثالوث:والثانية

 املذبح واألواين تتقدس  وإنَّ.دم اهللاس عندما خنننا نتقدإمن الصواب أن نقول 
 والعشور والبكور تتقدس عندما توهب هللا .بالتخصيص والرشم باملريون، فهي تفرز هللا

 االبن يف قداسة االشتراكلكن ذلك رغم أمهيته القصوى، أقل بكثريٍ من .. أو للخدمة 
  . يف قداسة الروح القدساالشتراكاملتجسد، أو 
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س بني اخللق واخللق اجلديد، بني آدم األول وآدم الثاين، ويقارن القديس كريل
 إننا جند يف الكتاب املقدس اخللق ٢١: ٤٤ أشعياء ويقول يف شرح نبوة .أو اجلديد

األول من تراب األرض، ولكن اخللق اجلديد ليس من تراب األرض، بل هو حتولٌ يف 
. إىل صورة آدم اجلديد املسيحتراب األرض، أي حتول اجلنس البشري إىل رتبة أعلى، 

  : وهكذا يشرح١٩: ٤و كلمات الرسول بولس يف غالطية وبرهان القديس كريلس ه

 يف االشتراكق من جديد كبشرٍ يف املسيح من خالل حنن نخل"  
يا " ويكتب بولس العجيب إىل الغالطيني .الروح القدس، أي يف طبيعته

: ٤غالطية " ( يتكون املسيح فيكمىتأوالدي الصغار الذين أنا أمتخض م ح
 عندما يزرع الروح القدس µορφουται، واملسيح يتكون فينا )١٩

ن  ذا اُألسلوب تتكو،وهكذا.  من خالل التقديس والرباإلهليةفينا الصورة 
ن الروح القدس يعيد خلقنا بنفسه  أل؛صورة جوهر اهللا اآلب يف نفوسنا

  ).٩٣٦: ٧٠جملد " (بواسطة التقديس

ويشرح القديس كريلس عمل الروح القدس فينا مقَدِّماً مثاالً جيداً ال ميكن أن   
  :زـخنطئ يف إدراك قوته وغايته عندما يقول يف كتاب الكن

بكل يقيٍنٍ ال يطبع أو يرسم الروح القدس فينا، صورة اجلوهر "  
ن  أل؛فنان الذي يرسم صورةً غري صورته كما يفعل الرسام، أو الاإلهلي

بنفس طريقة ) ٢٦: ١تكوين (جيعلنا صورة ومثال اهللا الروح القدس ال 
الرسام، بل ألنه هو اهللا املنبثق من اهللا اآلب، يطبع بشكلٍ غري منظورٍ على 

ومن . رته على الشمع كما يطبع اخلتم شكله، أو صويقبلونهقلوب الذين 
امل، حموِّالً إياها على  والتشبه به، يطبع ويلوِّن طبيعتنا بالكخالل الشركة

 . صورة اهللا أُخرى جاعالً إياه مرةً ثانيةًمثاله ومجاله، جمدداً اإلنسان مرةً
 هو خملوق، وهو الذي فيه تتجدد يف ميكن اإلدعاء بأن الروح القدسفك

يف ز ـالكن" ( يف اهللاطبيعتنا لتكون على صورة اهللا، وتصبح مشتركة
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  ).٦٠٩: ٧٥ جملد ٣٤فصل  -الثالوث 

 بني خالقٍ  فرقٍالفنان أو الرسام، ليس جمردوالفرق بني الروح القدس، و  
ي من طبيعته، وبني من يستخدم قدراته لكي يرسم، لوقٍ، بل هو فرق بني من يعطوخم

واجلديد يف اإلجنيل، ليس فقط جميء . ي هلا من كيانهل الطبيعة دون أن يعطويشكِّ
هو أن يوم العنصرة، ويف قلوب املؤمنني، إمنا اجلديد وحلول الروح القدس بشكلٍ فائقٍ 

  .ي لنا من قداسته، من كيانه وحياته اإلهليةالروح القدس يعط

  :الكرمـةُ واألغصـان

يقية، أنا هو الكرمة احلق ":يقول ربنا يسوع املسيح يف إجنيل القديس يوحنا  
  م اإلهلي الفائق؟، فكيف نفهم هذا الكال)اخل .. ١: ١٥يوحنا " (وأيب هو الكرام

  : بقولهالسكندريجيب على هذا السؤال القديس كريلس 

 . أنه يليق بنا أن حنبه، وأن نتمسك مبحبتهيريد الرب أن يعلمنا"  
لنا الرب هذا  ويقدِّم .حتادنا بها لكثري، وبشكلٍ خاصننا ذه احملبة ننال اأو

 هو اجلذر  به، وكيف به، وكيف نتمسكاحتدنا كيف التشبيه لكي يعلمنا
روا فيه، أي الذين  به وجتذَّاحتدوا وفيه ينال الثبات كل الذي الذي به ننمو

 يف الرب بالروح القدس االشتراك يف طبيعته بالروح القدس؟ ألن اشتركوا
 . ألننا بالروح القدس نتحد باملخلص املسيح؛ الذي جيعلنا أغصان الكرمةهو

 وإحتادنا بالكرمة .ثمار اليت ختص الكرمةألن الصلة بالكرمة، هي اليت تولد ال
 الذي جيعلنا شعبه، والذي به ننال باإلميانهو ثباتنا الذي جيعلنا ننمو داخلياً 

 بالرب، فهو احتدألن من  "" ويشهد ذا القديس بولس بقوله.كرامة البنوة
واحد روح."  

حجر وبعد ذلك يقول القديس كريلس إن الرب هو األساس، كما أنه هو   
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 ألنه يتناول ؛ هو تشبيه هامباألغصان كعالقة الكرمة  وإن تشبيه العالقة بالرب.لزاويةا
   األغصان باجلذر هو مسألة حياة ووجود وارتباطتغذية األغصان دائماً، 

 ليس .ألننا ولدنا منه وفيه بالروح القدس، لكي نثمر مثار احلياة"  
  ".، ومبحبتنا للرباإلمياندة اليت من مثار احلياة القدمية، بل احلياة اجلدي

 فالنعمة . هي أساس احلياة اجلديدةلقارئ أن الوالدة من ويف املسيحويالحظ ا  
مة، وليس هو  ألن السلوك الفاضل هو الذي حيفظ النع؛تعطى قبل السلوك املقدس

 وأما . ألن سلوك اإلنسان ليس هو مصدر وينبوع احلياة، بل النعمة؛الذي يولد النعمة
  :ويكمل القديس كريلس قوله. هو الذي حيفظ النعمةفالسلوك الفاضل، 

  "ت يف هذه احلياة بالتمسحفَظْ ونثبوذلك به) التعلق(ك وحنن ن 
  بامليالداالحتفاظبالثبات يف الوصايا املقدسة اليت أُعطيت لنا، وباملثابرة على 

روح القدس الذي  أو نتخلى عن الالذي من فوق، وذلك بأن ال نرفض
كيف حنن . سكن فينا، والذي بسبب سكناه فينا، نعتقد بأن اهللا حالٌ فينا

ذا نعرف أننا  ":يف املسيح، وكيف هو فينا؟ يقول يوحنا احلكيم معلِّماً إيانا
 من: ذا نعرف أننا فيه ": وأيضاً." من الروح الذي أعطاه لنا:نه فيناأفيه و
 ١" ( هكذا يسلك هو أيضاً أنه كما سلك ذاكنه ثابت فيه، ينبغيإقال 

ومن  ": وجيعل يوحنا احلكيم كل األمور واضحةً بقوله.)٦-٥: ٢يوحنا 
  ).٢٤: ٣ يو ١)" (مناملؤ(، وهو يثبت فيه )املسيح(حيفظ وصاياه يثبت فيه 

  أخالقيةًحتاد بالرب ليس مسألةً ولكن اال. النعمةَوهكذا حيفظ السلوك الفاضلُ  
  . السلوك األخالقي الفاضل، بل هي إحتاد يأيت من النعمةتنبع من

 ويقدِّم لألغصان عصارة احلياة اليت تحيي وكما أن جذر الكرمة يوزِّع"
 ، يوزِّع للقديسني مماثلة طبيعته الوحيد كلمة اهللاالبناألغصان، هكذا 

داسة  وبالق به باإلمياناحتدوا ألم ؛يعة اهللا اآلب بعطية الروح القدسوطب
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 ولذلك يغذِّي فيهم التقوى، ويعمل فيهم معطياً إياهم معرفة كل .التامة
  ".الفضائل واألعمال الصاحلة

  :؟ ويقول"امالكر"  ملاذا دعي اآلب:السكندريويسأل القديس كريلس   

  "سمِّي الربوعندما يام، فهو يريد أن يقول لنا  ب اآلبإالكرن اآلب 
 ألنه بينما . عن سكناه فينا، لذلك يوصف بالكرام وال غريباًليس بعيداً

 يف كمال الشركة مع الروح القدس، فإن البقاء يف هذه االبنيغذينا وحيفظنا 
 ألن للثالوث إرادةً ؛وس غري املنقسماحلالة هو إرادة وعمل الثالوث القد

  ."واحدةً، وقوةً واحدةً، وعمالً واحداً، ونعمةً واحدةً، وتقديساً واحداً

ويشرح القديس كريلس هذه احلقيقة اليت غابت عن الهوت العصر الوسيط   
  :بقوله

 وحنن ال ننال النعم اليت توهب لنا برأفة تامة .إننا ندعو اهللا املُخلِّص"  
 ألن ؛ وحده، أو من الروح القدس وحدهاالبنمن اآلب وحده، أو من 

إلله واحد عط حصلنا عوإذا. خالصنا هو عملٌ واحدمٍ وعطايا تى لى نِع
 ،وهب للخليقة بواسطة كل أُقنومٍ على حدةبواسطة أعمال الثالوث اليت ت

وإننا .  يف الروح القدسباالبنإالَّ أننا نؤمن أن كل شيٍء ينبع من اآلب 
ي حياتنا الداخلية نعتقد بأن اآلب هو الذي يغذِّ) أُرثوذكسي( سليم باعتقاد

فهو الكرام الذي يراقبنا ويتعهدنا وجيعلنا . قدس يف الروح الاالبنبواسطة 
  ". يف الروح القدساالبنمستحقني لعناية 

 وتقسيم عمل  من خطورة فصلالسكندرير القديس كريلس وبعد ذلك حيذِّ  
  :، فيقولالثالوث الواحد

وإذا نسبنا لكل أُقنومٍ عمالً خاصاً عندما يتعامل معنا، وإن هذا "  
بأُقنوم معني، فهذا ال يعين أن اُألقنومني اآلخرين العمل اخلاص هو خاص 
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 وهذا . الذي يدعى الكرمةاالبنوبال جدال حنن نتغذى بواسطة . بعيدين
حده، ولذلك دعي اآلب  واالبنيعين أن الغذاء والنمو إمنا يصلنا من 

 أما ،ي األغصانووظيفة الكرمة هي أن تغذِّ.  ألنه هو يرعانا فقط؛بالكرام
 فإن ،ولكن على الرغم من ذلك. كرام فهو يفلح األرض ويتعهد الكرمةال

 ال  بدون اآلب، كما أن اآلباالبنالكرمة ليست بدون الكرام، وال يعمل 
 ألن الكل ينبع من اآلب بواسطة ؛ن الروح القدس، أو بدواالبنيعمل بدون 

  ". يف الروح القدس كما شرحنا قبل ذلكاالبن

  :السكندريدعي اآلب بالكرام؟ جييب القديس كريلس ولكن ملاذا   

هو عسري ويليق بأن يدعى اآلب بالكرام، وهذا ليس صعباً، وال "  
 فقد كان القصد من ذلك أن ال يعتقد أي إنسان بأن عناية .إدراك السبب

، والذي هو شريك االبن الوحيد ال عالقة هلا بعناية اآلب الذي ميثله االبن
 ألنه هو الذي يحيي أغصانه وميدها ؛عي نفسه بالكرمةلك د ولذ.معه

 هي خاصة بالالهوت اإلهليةباحلياة وبالقوة املثمرة، وبذلك يعلمنا أن العناية 
  ".الواحد

  :اخلالف اجلذري مع الهوت العصر الوسيط

 األسرار الكنسية على أا موضوع مستقل عن الثالوث عاجل العصر الوسيط  
" تعمل من ذاا "-  حسب التعبري الالتيين الشائع -فاألسرار . ح القدسوالتدبري والرو

Ex opere operato . ،وبذلك فقدت األسرار وضعها كمدخل للشركة مع اهللا
د األسرار مناسبات  ومل تع."وسائط النعمة" آخرٍ غريبٍ، هو باسموصارت تعرف 

ي مناسبات اإلحتاد والزواج  ومل تصبح ه. وقدرة اهللا للخالصاإلهليةإلعالن احملبة 
الهوت "السري الروحي بالثالوث، بل مناسبات تقام فيها الصالة للذكرى، وساد 

  ".الهوت الشخص"على " احلدث
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 Theology of an event became more dominate than the 
theology of personal fellowship. 

-١٧: ١يوحنا ( حضن اآلب ىلإ إىل الشركة اإلهلية وومل تعد الليتورجية دخولٌ  

 يسوع املسيح والروح القدس، بل صارت ابنه الذي فتحه لنا اآلب نفسه يف )١٨
فات  وأصبح ما لدينا هو خملَّ.وانتهت عربت  أحداث تارخييةالستدعاءالصلوات تقال 

.  والقدرة على التذكر إىل احلياة الروحيةعرب من العقل ومن خالل الكلماتأو آثار ت
 عن الليتورجية، وصار Mystical theology الالهوت السري ابتعدلك السبب ولذ

  .مة من النساك ال تصل رؤيتها الروحية إىل عامة الناسقاصراً على فئة متقدِّ

وتاريخ العقيدة، له لنا علماء التاريخ الكنسيهذا الوصف التارخيي الذي سج 
 التطور التارخيي، رغم اكتشافهو وصف صحيح، لكن جوهر املشكلة ليس يف 

" الدرب" وموضوعات صارت هي ، وإمنا جوهر املشكلة هو التقسيم إىل أبوابٍأمهيته
كما أن فصل الليتورجية عن .  عنهاالبتعادالذي يسري عليه كل الهويت، وخيشى 

 أضعف الهوت األسرار، بل يكفي أن نقول إن يدة، والعقيدة عن احلياة الروحيةالعق
 اجلدل الالهويت مع األريوسية والنسطورية احتداممها اآلباء أثناء ر القدمية اليت قداجلذو

حتاد الالهوت اعن عالقة املعمودية واإلفخارستيا باخلرستولوجي، وبشكلٍ خاص، 
بالناسوت قد غابت عن املؤلفات الالهوتية منذ القرن العاشر، وبذلك صارت 

ال عالقة له بإحتاد الالهوت بالناسوت، وضاعت  تدرس كموضوعٍ مستقل اإلفخارستيا
 الذي هدم بشكلٍ سافرٍ  على التعليم النسطوريالسكندري القديس كريلس اعتراضات

 تعين وضع احلقائق معاً لكي symbolد كلمة  ومل تعtypeاملعىن الدقيق لكلمة رمز 
 يقابل ، مثاإلنسانتظهر الصورة السرية، بل صارت رمزاً ملا حدث وغاب عن وعي 

  . يف الصالة فيتذكرsymbolاإلنسان الرمز 

كما غاب دور الروح القدس متاماً، فهو ال يستدعى يف الليتورجية، ولذلك هو 
، فهو "سِّر" وهذا غاية ما حنصل عليه من حتديد كلمة .ال يعمل يف الرمز أو الرموز
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 .ى حتت شكلٍ منظورٍ تعط وهو نعمةٌ أو عطيةٌ غري منظورة.ى بعالمة منظورةنعمةٌ تعط
 نفسه عزل األسرار عن الروح القدس، وعن Definitionوبالتايل حيمل التحديد 

  .اخلرستولوجي

وقد أدرك مؤرخي القرن التاسع عشر هذه احلقائق السابقة اليت مت عرضها يف 
 حبث األسباب الالهوتية اليت أدت إىل تطور الفكر وامل حياوللكنهم إجيازٍ شديد، و

  .لالهويت على النحو الذي عرضناها

  ؟اإلسكندريةماذا ميكن أن نتعلم من آباء 

، فهو السكندري يف هذه الفقرة بالقديس كريلس االهتمامسوف ينحصر   
 القديس  اآلباء الذين سبقوه، وبشكلٍ خاصهتماماً بتراثاوحده أكثر املؤلفني 

 معاً، مع وأورجيينوس اسيوسأثن، يقرأ السكندرين من يقرأ كريلس أ، حىت أثناسيوس
 تامٍ للتسليم الرسويل الذي واستمرار، أورجيينوسملسات شخصية، وتصحيحٍ لفكر 

  .أثناسيوسعرضه القديس 

  :ي عطيةً واحدةًيعط وثالوثٌ واحد يعمل: أوالً

 يف الروح واالبن تصل إىل كماهلا بواسطة اآلب األشياءكل "  
 وحده بدون مشاركة االبنينا  يغذِّ، والاالبن فليس اآلب بدون .القدس
ألنه ال يشترك يف عمل " كرمةً" يدعى االبن وال جيب أن نظن أن .اآلب

البشرية بشكلٍ تام ال ر عنها اللغة ، ألن وحدة الطبيعة اإلهلية تعبِّ"الكرام"
ن الهوت واحد هو وألن اجلوهر واحد، فإ..  العمل وانفصال يقبل تقسيم

 دون أي جدال - وبذلك . والروح القدسواالبن هم اآلب يف ثالثة أقانيم
-ن األقانيم، فهو فعالً عمل هذا  عندما نتحدأليٍ م ث عن عملٍ واحد

 ألن القوة اإلهلية ؛الهوت كلهاُألقنوم بالذات، ولكنه هو أيضاً عمل ال
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-٢٧٤ ص ١ راجع الترمجة االجنليزية جملد : يوحناإجنيلشرح " (واحدةٌ
٢٧٥.(  

 لكي يدعِّم لذلك جيب علينا أن نقول إن املسيح صار كرمةًو"  
 األغصان، وإننا به قد صرنا أغنياء بنعمته اعتماد عليه، مثل اعتمادناحقيقة 

املرجع " (ومنه نشرب القوة الروحية اخلاصة بالروح القدس لكي نثمر
  ).السابق

  :حتادنا بالربا وخرستولوجية األسرار: ثانياً

 النسطوري كما سجله املؤرخ الكنسي االعتراضلس يقدم القديس كري  
 ويقول نسطور . بنصٍ كاملٍ لكل عظات نسطوراحتفظ الذي Mercatorالالتيين 

 وهذا يظهر جلياً، ألن .مل يقل الرب إن جسده هو الكرمة، وإمنا كان يقصد الهوته"
 الثمار  وحىت. األغصان على الكرمةاعتمادأجسادنا ال تعتمد على جسد املخلص مثل 

الروحية اليت تظهر يف حياة القديسني، ليست مثاراً جسدانية، ولذلك علينا أن نفهم أن 
  ".، وليس بناسوتهاالبنتعبري الكرمة، هو تعبري خاص بالهوت 

  وجييب القديس كريلس   

م تالميذه أنه من طبيعة خمتلفة  أن يعلِّمل تكن غاية خملصنا املسيح"  
 الطبائع، أي طبائع اختالفن من أجل إثبات عن طبيعة اآلب، ومل يك

  ". نفسه كرمةً، واآلب الذي ولد منه، هو الكرامدعا األقانيم، أنْ

وإذا وضعنا وحدة اجلوهر أمامنا دائماً، صار من الضروري إعادة تفسري مثل   
 ولذلك .الكرمة على أساس عقيدة الثالوث، وعلى أساس إحتاد الالهوت بالناسوت

  :قديس كريلس القاعدة الرسولية اليت سلِّمت لنا من اآلباءيضع ال

اهللا هو ينبوع كل شيء، فيه ومنه هو تنبع صفاته وجمده وقوته اليت "  
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  ".ختصه هو وحده

تنبع منه هو وحده، كل اخلريات و فإذا كان اهللا ال حيتاج لشيء مهما كان،   
يقة الواضحة دنا هذه احلقوهو ليس يف حاجة إىل شيء من أي خملوقٍ، فكيف تساع

  على فهم مثل الكرمة؟

  "إنه هو الكرمة، وإننا : هو مبثابة اجلذر، ولذلك حسناً يقولاملسيح 
وإذا دعي اآلب الكرام، فهذا ال يعين أن اآلب له طبيعةٌ . حنن األغصان

ولكنه ذا التشبيه أراد أن يوضح أن الطبيعة  .. االبنأُخرى غري طبيعة 
 ألن هذه القوة خاصة ؛ وأصل كل قوة روحية مثمرةهي جذر اإلهلية

 إىل هذه العطايا والربكات اليت كان وباإلضافة. بالالهوت، أي بالروح
  فقد أشار أيضاً إىل أن الكرام يشترك لكي تثمر األغصان اليت،يتكلم عنها

 التايل قد دعوا إىل الشركة يف عناية حمبته، وبتنال عنايته، أي الذين باإلميان
، وال )املثل( ليس هو غاية وهدف التشبيه فإن الفرق بني الكرمة والكرام

 ألن غاية ؛ هو قصد خملصنا املسيحاالبنالفرق بني طبيعة اآلب وطبيعة 
  ".التعليم الذي يقدِّمه هنا خمتلفةً متاماً عن موضوع مقارنة الطبائع

 بأن اهللا د الرسويل القدميكيف ساد االعتقا أن نرى  هناباالعتبارومن اجلدير   
 وبالتايل ال ،أخذ كل املخلوقات وجودها وحيااهو ينبوع اخلريات الوحيد الذي منه ت

. وجود للقداسة أو اخلري أو الصالح يف حياة خملوقٍ مهما كانت رتبة هذا املخلوق
  .وهنا بالذات تتفرع طرق مدارس الالهوت

أنه يوجد صالح أو خري أو حمبة، أو  ال تؤمن مطلقاً بمدرسة الرسل واآلباءف
 أي شيء آخر يف حياة اإلنسان مهما كان هذا الصالح أو اخلري أو احملبة، إالَّ وهو نابع

 وحركة التنوير اليت ترى األوروبيةأما مدرسة عصر النهضة . من اهللا، كعطية لإلنسان
ة أو صالح، إمنا هو من ن كل قدرة أو معرفأ و، اإلنسان التام عن اهللا والكوناستقالل
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  .اإلنسان أو الثقافة أو البيئة، وال دخل هللا يف هذا باملرة

ويف حقيقة األمر، إن مدرسة عصر النهضة والتنوير تعود جذورها إىل اُألسس   
ة اليونانية القدمية، وهي بدورها، أي النظرة الفلسفية، هي اليت صاغت املذاهب يالفلسف

 اإلنسان، وبأن كل باستقالل والتعليم .ريوسية والنسطوريةواهلرطقات القدمية مثل األ
زع عن اإلنسان صفة ـشيٍء صاحلٍ وجيد، مردود إىل اإلرادة اإلنسانية وحدها، ين

مستقل ميلك حرية التصرف املطلق يف حياته " إلَه"، وحيوِّل اإلنسان إىل "املخلوق"
لى تفسري نص، وإمنا احلقيقة هي وهنا، ليست املسألة خالف ع. وكيانه ويف الكون كله

  .املذهب أو املدرسة الفكرية اليت متلي تفسري النص

املسيح هو اجلذر الذي ننمو منه حنن اخلليقة اجلديدة، ولذلك يؤكد القديس   
 ألن الروح ؛ح واملؤمنني ليست وحدة روحية فقطكريلس بكل وضوح أن وحدة املسي

ويضع القديس .  اهللابنن خالل جتسد الكلمة أو ما هو روحاين، مل يصل إلينا إالَّ م
  :ستولوجية األسرار على هذا النحوكريلس خر

املخدوع أن ينشر آراءه اخلاطئة اليت ) نسطور( اهلرطوقي اختارلقد "  
 أو ستحيل أن يقتنع أحد برأيٍ آخرٍ ويدعي أنه من امل.تتفق مع غباوة فكره

حد جبسد ويدعي أننا ال نتمعىن آخر لكلمات الرب اخلاصة بتجسده، 
 جسده، وإن الرب، وال حىت الرسل، وأننا لسنا أغصان الكرمة، أي أعضاء

كه اإلميان فكريٍ حيرِّاتفاق تقوم على عالقتنا ليست سوى صلة."..  

  :وجييب القديس كريلس على هذا  

 نرد على رأيه لكي نكشف له كيف ضل عن يف إجيازٍ شديد"  
د روحياً ححنن نت. كيف ال يتبع طريق الكتب املقدسة؟الطريق السليم؟ و
هذا ال .  واإلميان غري الفاسد وبالفضيلة ونقاء القلبباملسيح باحملبة التامة
 . هو صوابيقوله اهلرطوقي وهنا حنن نعترف إن ما .ينكره إمياننا باملرة
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د ولكن عندما جتاسر وقال بأنه ال يوجد أي إحتاد باملسيح يف اجلسد، فق
 وكيف ميكن اإلدعاء واجلدل .كشف عن عدم توافقه مع الكتب املوحى ا

طيع أن يعلِّمه هذا بأننا لسنا أغصان الكرمة يف املسيح، ومن له عقلٌ يست
 حنن أغصانٌ حسب التشبيه ألننا نأخذ احلياة اليت تفيض من املسيح اإلنكار؟

ح ألننا حنن الكثريين  املسيألننا مجيعاً جسد واحد يف ":حسبما يقول بولس
واحد جسد واحد ١٧: ١٠ كو ١" (نشترك يف اخلبز الواحد ألننا ؛خبز( ،

 ر هذه الكلمات بدون اإلشارة إىل السِّر املبارك؟فهل يتجاسر أحد أن يفسِّ
 أليس لكي حيل املسيح فينا جسدياً عندما نشترك يف وملاذا نأخذه يف أنفسنا؟

ألن اُألمم شركاء "الصحيح هو ما يكتبه بولس جسده املقدس؟ اجلواب 
اجلسد، وشركاٌء يف املرياث، ألم صاروا شركاء يف أعضاء اجلسد 

Συσσωµα)  م .)٦: ٣أفسسفكيف صاروا يف اجلسد؟ اجلواب أل 
 املقدسة، فصاروا جسداً واحداً معه متاماً مثل الرِّسل اإلفخارستيانالوا 

 أعضاء عضاء جسده وأعضاء أجسادنا الرسول أدعاوملاذا . القديسني
ألستم تعلمون أن أعضائهم هي أعضاء املسيح، فهل "املسيح؟ فقد كتب 
. ال مسح اهللا) ١٥: ٦ كور ١(ح وأجعلها أعضاء زانية؟ آخذ أعضاء املسي

مي يثبت يفَّ وأنا كل من يأكل جسدي ويشرب د ":ويقول املخلص نفسه
نه هو إحظ أن املسيح يقول وهنا جيب أن نال). ٥٦: ٦يوحنا " (فيه

 على املشاعر، بل بصلة  تقومفينا، ليس مبجرد صلة فكرية فقطسيكون 
ن الشمع .  تقوم على الشركةطبيعيةوكمثالٍ لذلك، عندما ينصهر نوعني م

 ودمه  يف جسد املسيحباالشتراكهكذا . حبرارة النار، يصبحان مشعاً واحداً
ل الذي هو بالطبيعة وال توجد وسيلةٌ جتع. حدةالكرمي هو فينا وحنن فيه يف و

ومائت االبن جبسد الذي هو احلياة بالطبيعة، أي احتد حياً إالَّ إذا فاسد 
وإذا مل يكن كالمي مقنعاً وفيه الكفاية، أرجو أن يكون لكالم . الوحيد
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احلق احلق أقول لكم إن مل " األكرب ألنه هو نفسه يقول االعتباراملسيح 
 ليس لكم حياةٌ يف - أقول لكم - اإلنسان، وتشربوا دمه ابنجسد تأكلوا 
 وأنا أقيمه يف  له حياةٌ أبديةٌكل من يأكل جسدي ويشرب دمي. أنفسكم

وها أنتم قد مسعتم كيف يقول الرب ). ٥٤-٥٣: ٦يوحنا (اليوم األخري 
 أي يف)  يف ذواتناأي(عالنيةً إننا إن مل نأكل جسده ونشرب دمه فليس لنا 

وما هي احلياة األبدية سوى جسد هذا الذي هو . أجسادنا حياة أبدية
وكيف سوف يقيمنا الرب يف اليوم . ؟ الوحيداالبناحلياة، أي جسد 

لقد أشرقت حياة : األخري؟ اجلواب الذي سوف أجتهد يف إيضاحه هو
) مبدأ(الكلمة من اهللا اآلب، وعندما أخذ جسداً حول اجلسد إىل مصدر 

 املوت يغلب احلياة، ولذلك فإن احلياة بأنومن املستحيل أن نعتقد حياة، 
 ألن الفاسد ال ؛لرباط املوت، بل سوف تدوس الفساداليت فينا لن ختضع 

 صيغةً مؤكدةً استخدموألن املسيح ). ٥٠: ١٥ كور ١(الفساد يرث عدم 
لقيامة،  قوة ا فهو مل يكتف بأن يلبِس جسده،"وأنا أُقيمه يف اليوم األخري"

، ولذلك ألن الكلمة اهللا املتجسد، هو واحد مع جسده ؛بل أجساد الراقدين
، ابنني واىل اثننيألن املسيح ال ينقسم إىل ". أنا أُقيمه يف اليوم األخري ":يقول

 ألنه . الوحيداالبنوال ميكن ألي إنسان أن يعتقد بأن جسده غريب عن 
  ".سد غريب عن النفس اجلاعتبارحىت يف حالة اإلنسان ال ميكن 

هكذا نرى أن الصلة الفكرية ال تكفي، وصلَةُ املشاعر املقدسة ليست هي 
 اهللا الذي أضاف عدم املوت ابنرسالة اإلجنيل، بل احلياة الناهضة من املوت، حياة 

وجيب أن نتوقف أمام تعليم النسطورية الغريب الذي . اإلنسانوعدم الفساد إىل طبيعة 
 اإلنسان، لكي وابن اهللا، ابن : املسيح الواحد إىل الهوت وناسوتيؤدي إىل تقسيم

  .ثنينية على سر اإلفخارستيا نفسهنرى خطورة هذه اإل

 العطية والنعمة، بأن يقلل من قوا، عظَم اإلنسان من رمإن منهج اهلراطقة حي  
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عالقة فكرية أو يعزهلا عن مصدرها اإلهلي، أو بأن حيوِّل عالقة اإلنسان مع اهللا إىل 
  .عاطفية تقوم على التقدم األخالقي وحده

  : شرحهالسكندريويتابع القديس كريلس   

لقد رأينا كيف قادنا اجلدل حول املسيح إىل أن نفهم تشبيه "  
الكرمة واألغصان بأنه خاص بالشركة معه، وهي ليست جمرد شركة روحية 

ذا الكالم الفاسد ويدعي فلماذا يتكلم اهلرطوقي . فقط، بل جسدية أيضاً
 على الرب يف حياة الشركة ليس جسدياً، بل هو فقط اإلميان، االعتمادبأن 

عاشر ص  يوحنا الكتاب الإجنيلتفسري " (وأُسلوب حمبتنا حسب الناموس
  .) راجع بقية النص يف الصفحات التالية- ٣٧٢-٣٦٣

اد الذي يقوم على التشبه ملاذا تريد اهلرطقة أن دم إحتادنا باملسيح؟ ذلك اإلحت  
ا يفرض على كل  ا اهللا الكلمة؟ اجلواب ألن هذاحتدبالعنصر أو الطبيعة اإلنسانية اليت 

 سلوكاً أخالقياً جتاه اآلخرين يقوم على تضحية وموت يف سبيل احملبة من يؤمن باملسيح
ريده، ألنه يطرد ، وهو األمر الذي ال نابنهالباذلة اليت قدمها اهللا يف جتسد وموت 

هذا السلوك املُكلِّف يدفعنا إىل . الكسل واخلوف والتراخي واألنانية وخطايا أُخرى
حتطيم النعمة واإلقالل منها حىت ميكن السيطرة والتحكم يف مصائر الناس، ولذلك فإن 

 يرى أن الدفاع عن وحدة الثالوث وعن السكندريمن يتابع تفسري القديس كريلس 
 املعىن  اليت جتعل ملثل أو تشبيه الكرمة هو الدعامة األبديةواالبنآلب وحدة جوهر ا

 السؤال اخلطري الذي جيب أن نسأله السكندريوهنا يسأل القديس كريلس . الصحيح
  :حنن أنفسنا

 كيف يؤمن ويعترف ب أن نسأل مرةً ثانيةً أن خيربناوحنن جي"  
، وإنه حسب احملبة ووحدة  الوحيد؟ ألنه لو قال اهلرطوقي إنه خملوقباالبن

الوحيد، ألن كل املخلوقات صنعها اهللا، فهذا  اهللا ابنالفكر واإلرادة هو 
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نه إ ألنه لو قال ؛جتديفإ وابن عن جوهر اهللا، وإنه خمتلف نه مثلنا غريب
لتغير ألن ا. عنا فقط يف الرتبة، فإن هذا التعليم هو جتديف ضد اآلب نفسه

.  يصبح هو نفسه ذات التغير الذي يطرأ علي اهللاوقاتالذي يطرأ على املخل
أال يظهِر أيضاً إن املخلوقات تلد وتثمر ما يتفق مع طبيعتها، وبالتايل تصبح 
كل طبيعة خملوقة هي األب لكل ما تلده؟ أليس هذا ظاهراً بكل وضوح؟ 
فاً فالكون يلد ويثمر حسب طبيعته، وال يوجد خملوق يلد أو يثمر شيئاً خمتل

 االبنفكيف ميكن أن يكون اهللا أقل من املخلوقات، وإنه يلد . عن طبيعته
-٣٦٣ص :  يوحنا الكتاب العاشرإجنيلتفسري " (بطبيعة ختتلف عن طبيعته

٣٧٢.(  

  : واألسرار الكنسيةلُّه جسد الربتأ: ثالثاً

ه تألُّ(ال خنطئ إذا قلنا إن التحول يف ناسوت املسيح الذي تعبِّر عنه كلمة   
 اليت أمهلها الهوت هو القاعدة الرسولية القدمية) الناسوت، أو تألُّه الطبيعة اإلنسانية

اليت بني اهللا واإلنسان، " الفجوة" على تلك اعتمد ألن ذلك الالهوت ؛العصر الوسيط
أما التعليم املسيحي، فهو . اليت قام عليها التراث اليوناين برمته" اهلُوة"وهي الفجوة، أو 

 عدم"عليم املبين على جتسد اهللا، وعبور اهللا إلينا حنن البشر لكي ينقل إلينا حياة الت
وجاءت النسطورية .  ألا مثل اهللا نفسه الذي ال ميوت؛، أي احلياة اليت ال متوت"املوت

املضمون نفسه، أي و الكلمة، بل االبن تعبري تألُّه ناسوت - ليس فقط -لتنكر صراحةً 
  .ب إىل حياة عدم املوت، أي حياة اُألقنوم الثاين الكلمة املتجسدحتول ناسوت الر

  ماذا قال نسطور؟ف

ويف .  وكان هو واآلب عقلٌ واحد. واهللاالبن كان اهللا الكلمة قبل جتسده"  
 ولكن بعد .االبن، وكان يدعى االبناأليام األخرية أخذ صورة العبد، وقبل ذلك كان 

وحيث أنه ". بابنني"بناً، لئال نعلِّم ا يدعى صورة العبد  ال ميكن أنأن أخذ صورة العبد
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 به، فال يصح لنا أن نفصل كرامة البنوة اتصل واالبن، االبن بالذي منذ البدء هو اتصل
يعتني، وأقول كرامة البنوة، وليس كرامة الطب).  اإلنسانوابن اآلب، ابن (االثننيعن 

ومن املستحيل أن . ألن له صلة أبدية باملسيح ؛ املسيح أيضاًولذلك يدعى اهللا الكلمة
 . به بصلة تامةاتصلت ألن الطبيعة اإلنسانية ؛ الكلمة بدون الطبيعة اإلنسانيةنتصور اهللا
، )السكندرييقصد القديس كريلس ( كما يقول هؤالء احلكماء اجلدد ومل تتألَّه
  .)PG 76:96 A-96D - ٨: ٢الرد على نسطور (" تعليم اجلديدومعلمي ال

  :مالحظات هامة على نص نسطور

 ذا النص الذي قُرِأَ يف جممع أفسس Mercator لنا املؤرخ الالتيين احتفظ - ١
 أيضاً القديس كريلس يف املقالة الثانية يف رده على اقتبسهم، والذي ٤٣١املسكوين سنة 

  .نسطور

امة اليت قامت  تعليم النسطورية عن الصلة والكرص هذا النص بشكلٍ واضح يلخِّ- ٢
بني الالهوت واإلنسان، أي أُقنوم الكلمة وأُقنوم آخر، هو اإلنسان يسوع املسيح الذي 

  ".ليس كرامة الطبيعتني"ليس له كرامة الطبيعة اإلهلية حسب كلمات نسطور 

يقة هو الدليل الذي يسند  ألن هذا يف احلق؛ينكر نسطور تألُّه طبيعة الناسوت - ٣
  .د ويشرح التجساإلحتاد

  :رد القديس كريلس

خصص القديس كريلس ثالثة رسائل هامة للرد على تعليم نسطور، وختم   
احلروم  "باسمر واليت ذاعت يف الغرب  عشاالثىن الفصول باسمرسالته الثالثة مبا يعرف 

 هو رد مباشر على النص  احلرم أو الفصل احلادي عشراعتباروميكن ". ر عشاالثىن
  . سابقاًقتبسناهاالذي 

نه هو جسد أ جسد الرب يهب احلياة، وبأنكل من ال يعترف "  
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 الذي من اآلب، بل يدعي أن هذا اجلسد خاص بآخرٍ، أي مبن كلمة اهللا
نه كان جمرد أداة خدمت سكىن أو أحتاد شرف، وا) كلمة اهللا(حتد به ا

سد  إن هذا اجل-ا نقول حنن  كم-حلول الالهوت، وال يعترف باحلري 
  ".فليكُن حمروماً. ي احلياة للكل ألنه جسد الكلمة الذي يعط؛يعطي احلياة

  :مالحظات على احلرم احلادي عشر

  ؟"جسد آخر" ما هو املقصود بكلمة - ١

 االبنمن عظات نسطور نعرف إن هذا اآلخر هو يسوع، وهو غري الكلمة 
  .الذي من اهللا اآلب

  ؟"سكىن، أو حلول الالهوتاجلسد أداة خدمت "ن أ وما معىن - ٢

 ا اهللا احتدط دور الطبيعة اإلنسانية اليت جلواب هو إن إنكار اإلحتاد يسقوا
 الكلمة هو االبنوهذا يقود إىل التفسري األخالقي للخالص، إذ يصبح عمل . الكلمة

يم، وليس رد احلياة لإلنسان امليِّتإعالن عن مبادئ وق.  

  ي احلياة للكل؟ياة ألنه جسد الكلمة الذي يعطي احل وما معىن إن اجلسد يعط- ٣

والرد على هذا السؤال يتطلب ضرورة دراسة اإلفخارستيا يف املقاطع اليت 
 ولكن نكتفي يف هذه الفقرة بالذات .وردت فيها ردود القديس كريلس على نسطور

ت تبادل مع بتأكيد احلقيقة التارخيية املعروفة لنا من كافة املصادر، وهي إن الناسو
الالهوت صفاته، كما إن الالهوت أعطى الناسوت صفاته، وبالتايل تصبح صفات 

 إهلية الذي ال ميكن أن تنقسم إىل صفات  الكلمة هي صفات اهللا املتجسداالبن
 تسمح لنا بأن نصف الالهوت بصفات ي إنسانية، بل صفات متبادلةوصفات أُخر

وحجة نسطور الواضحة تبدو . ت الالهوتالناسوت، أو صفات الناسوت بصفا
، والالهوت )٥٢: ٢لوقا ( النعمة والقامة واحلكمة  ألن الناسوت ينمو يف؛معقولة جداً
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ال ينمو، بل األهم من مسألة النمو، املعمودية واملوت على الصليب، فهذه كلها أعمال 
اف الواضح بصعوبة وأحداث ال ميكن أن تنسب إىل أُقنوم اهللا الكلمة، ولكن مع االعتر

 املتجسد، إالَّ أن عدم اإلميان باملوت على الصليب، يؤدي إىل االبنأن ننسب املوت إىل 
إنكار القيامة، كما إن عدم اإلميان بأن الرب أخذ موتنا حنن البشر يف جسده البشري 

وهكذا دون أن نتوسع يف شرح أخطار . دون أن ميوت كإله، يؤدي إىل إنكار اخلالص
رية، صار من الضروري أن ندرس يف عناية ودقة تألُّه الطبيعة اإلنسانية كما النسطو

  .شرحه القديس كريلس، وتبادل الصفات كما برز يف احلوار مع النسطورية

 على إنكار تألُّه الطبيعة اإلنسانية السكندريرد القديس كريلس 
  : اهللا الكلمة حسب تعليم نسطوراختذهااليت 

 ويف نفس الوقت . ال تقسِّم الطبيعتني. بالواحد)يا نسطور (أعترف"  
 ألننا ؛ن الالهوت هو أيضاً واحدأك بأن اجلسد هو واحد و ومتسأعترف

، وإمنا تألَّه ألنه ومل يتحول إىل الهوتنقول إن اجلسد هو جسد الكلمة، 
 وإذا كان جسد أي رجل يدعى جسداً بشرياً، فما هو .جسده اخلاص به

ندعو جسد الكلمة جسداً إهلياً؟ ملاذا تسخر من مجال احلق الذي مينع أن 
وتدعي أن كل من يصف اجلسد املقدس بأنه تألَّه إمنا يعلِّم بتحول اجلسد 

 ١٠: املقالة الثانية" (كلم باحلقإىل الهوت، وتلصق هذه التهمة بكل من يت
- PG LXXVI: 93 D(.  

إىل الهوت، ودون أن يفقد طبيعته وهكذا تألَّه الناسوت دون أن يتحول   
  :إلنسانية، بل يقول القديس كريلسا

باحثني عن غاية الكالم ) رداً على نسطور(وحنن أنفسنا نقول "  
 نقول بأن ، أن نتعدى ما حدده اإلمياندون) الكتاب املقدس(املوحى به 



 ١٨٢

 الذي هو يف حضن اآلب،  الوحيداالبن لذي هو بالطبيعة مولود من اهللا
 كل الكائنات) تستمر يف البقاء(م ذي به خلقَت كل األشياء والذي به تقوال

هلَدنزل طوعياً إىل فراغنا . له أُقنومه ووجوده الدائم مع اآلب الذي و
يف األيام األخرية، وأخذ صورة ) الفراغ أو الفقر هو حالة الطبيعة اإلنسانية(

ار مثل  حسب التدبري وصالعبد، أي صار إنساناً يف نفس الوضع اإلنساين
: ٢عب ( يف اللحم والدم واشترك، )١٧: ٢عب (كل إخوته يف كل شيء 

 يف الوالدة، فَولد مثلنا، وقَبِلَ منو جسده كما تنمو اشترك وهكذا .)١٤
، ولكي يصبح هو )١٠: ١أفسس (لكي جيمع اجلنس البشري . .األجساد 

 فَولد باجلسد ،)آدم(األوىل الباكورة الثانية للجنس البشري بعد الباكورة 
) ٩: ٨ كور ٢( صار فقرياً وهكذا وهو الغين.  حسب الكتبامرأةمن 

 ألنه أخذ الكل يف ذاته من خالل اجلسد ؛لكي جيمعنا حنن أيضاً يف غناه
وهكذا دفنا مع املسيح باملعمودية املقدسة اليت فيها أُقمنا معه، .  بهاحتدالذي 

: ٢ أفسس - ١٢: ٢كولوسي (ه يف األماكن السماوية  معوجعلَنا جنلس
  .)PG LXXVI: 7 B-C - ١: املقالة األوىل)" (٦

  :وبعد ذلك يشرح القديس كريلس االحتاد هكذا  

 تيمو ١(، واملبشر والرسول )سيحامل(وهكذا كتب خادم أسراره "  
كل  أن حندده بومن الضروري لكي نؤمن بالسِّر. بولس احلكيم جداً) ٧: ٢
الوحيد االبنحتاد اُألقنوم، ألن ميالد ا وأنا أعين اإلحتاد احلقيقي، .دقة 

 وإمنا . ألنه هو خالق األكوان؛ اجلسد مل يكن بداية وجود ثان لهحسب
تنازل حسب التدبري إىل الناسوت ألجلنا ومل حيتقر القوانني اخلاصة بالطبيعة 

ولذلك . سدي ميالداً لهالد اجل، حراً لكي جيعل املياختارهااإلنسانية، وإمنا 
"  الكائن منذ األزل مع اآلبنه هو الذي ولد حسب اجلسد، أيإحنن نقول 

)١:١ - PG LXXVI: 17 B(.  



 ١٨٣

  : نسطور على التجسداعتراض

 ن الالهوت ولد من العذراء القديسة؟إهل تقولون : وعادةً أسأل أولئك"  
 يتضمن أنه فيها هي اليت حبلت ألنهلتجديف،  ألن هذا القول مملوٌء با؛وفوراً يتراجعون

  .)PG LXXVI: 20 B( "باهليكل بواسطة الروح القدس، قد تكون اهللا

  :رد القديس كريلس عمود الدين

بواسطة حنن نتمسك باإلميان الذي سلِّم إىل الكنائس منذ البدء "  
) ٢ :١لو ( األسرار الوكالء الصاحلني  وكهنةشهود العيان وخدام الكلمة

 ..ن اهللا اآلب هو بداية وجوده كإلهمل يكن جتسوإمنا . د الكلمة الذي م
تدعى العذراء والدة اإلله ألا ولدت عمانوئيل الذي هو بالطبيعة اهللا، ألن 

" الطبيعة، الذي هو فوق الكلالكلمة صار واحداً معنا رغم كونه اهللا ب
)١:١ - PG LXXVI: 20 B-C(.  

  :اعتراض نسطور

فلماذا . ا كانت طبيعة الكلمة ليست طبيعة جسدانية، وال تولد من جسدإذ"  
ال تنفر من لقب والدة اإلله، وتنفي عن نفسك مة التجديف، وتكُّف عن القول بأن 

لن العذراء القديسةاهللا وم ١:١(" د - PG LXXVI: 20 D(.  

  :رد القديس كريلس عمود الدين

  إن الكلمة من اهللا اآلب جتسد اهللاتقول الكتب املوحى ا من"  
 باجلسد، ومل يكن καθ υποστασινحتد أُقنومياً ابدون اختالط 

 وكما أنه يف حالة كل .امرأة به غريباً عنه، بل ولد من احتداجلسد الذي 



 ١٨٤

إنسان ميلك جسداً، يصبح جسده خاص به، هكذا بنفس اُألسلوب كان 
. ه، ألنه ولد كما يولد سائر الناس الوحيد هو جسده اخلاص باالبنجسد 

ن فكيف يتأنحسب القوانني امرأةس ويصبح له جسداً، إالَّ إذا قَبِلَ ميالداً م 
  .)PG LXXVI: 20 D - ١:١." (اإلنسانيةاخلاصة بالطبيعة 

  ملاذا مل خيلق جسده كما خلق آدم؟

 :ذا السؤالكانت فرق الغنوصية واملانوية حتارب التجسد بقوة، ولذلك برز ه  
 جسده من تراب األرض بدون ميالد من القديسة مرمي؟ وقد أجاب االبنملاذا مل خيلق 

 يف أثناسيوسقال القديس . كل اآلباء على هذا السؤال، وقدموا إجابات جيدة جداً
ن العدم إىل الوجود كتاب جتسوبالتايل فهو .. د الكلمة إن اجلنس البشري جاء م

هي إىل أن يدخل العنصر اجلديد آدم الثاين يف قلب العجينة البشرية موجود، واحلاجة 
  .لكي خيمر العجني كله ويأيت بالفاسد إىل عدم فساد

يس كريلس ميالد الرب من يشبِه القد" زـالكن"ويف عدة مواضع من كتاب 
هنا بشكل خاص يقول القديس ولكن .  وباألصل اجلديدالعذراء باجلذر اجلديد

  :كريلس

 هو املناسبة اليت جتعل غري املؤمنني وحيث أن إنكار التجسد"  
الذين .. يهامجون سر التجسد، وبشكلٍ خاص، املانويني غري املقدسني 

د الرب حقيقة جتسده يدعون إن جتسد الكلمة كان خياالً، لذلك لكي يؤكِّ
 بامليالد حسب قوانني الطبيعة البشرية لكي يؤكد مبا ال يدع جماالً بدء

 .)١٦: ٢عب ( يف نسل إبراهيم اشتركللشك بأنه حقاً صار إنساناً، وإنه 
 ومل تكن هناك وسيلةٌ أُخرى .راء كانت هي الوسيلة هلذه الغايةوإن العذ

س د وتأن ويوجد سبب آخر، وهو حاجتنا حنن إىل جتس.ألن يكون اهللا معنا
شترك يف اللحم  ألنه إن مل يكن قد ولد حسب اجلسد، وإذا مل ي؛الكلمة



 ١٨٥

والدم، فكيف حرر طبيعة اإلنسان من اللعنة يف آدم؟ وكيف حرر أجسادنا 
باحلزن ) "حواء(من الفساد، وكيف أباد اللعنة اليت قيلت للمرأة األوىل 

 الطبيعة اإلنسانية سقطت يف مرض ألن ؟)١٦: ٣تك " (أوالداًتلدين 
ألنه "ا هو مكتوب  وكم.العصيان يف آدم، لكنها اآلن جتددت يف املسيح

مبعصية الواحد جعلَ الكثريون خطاةً، هكذا بطاعة الواحد سيجعل الكثريون 
تكوين " (ىل التراب تعودإتراب أنت، و"أبراراً، ألنه يف آدم عانت البشرية 

 ولكن يف املسيح قد كسبت غىن الوجود فوق معاناة املوت .)١٩: ٣
تك؟ يا يا موت أين غلب" مع النيب وأتعابه، بل أن تفتخر على الفساد وتقول

 وما حلقته اللعنة .)١٤: ١٣ هوشع - ٥٥: ١٥ كور ١" (قرب أين شوكتك
 بالروح أليصاباتوصار ملعوناً قد أُبيد متاماً يف املسيح، ولذلك تنبأت 

مباركةٌ هي مثرة مباركةٌ أنت يف النساء، و" وقالت عن القديسة مرمي القدس
كد ملك املوت علينا، وخمترع اخلطايا، وأب كل وق). ٤٢: ١لوقا " (بطن
ر مفتخراً علينا حتت السماء، مشتكياً علينا بأننا نكسر تكب) الشيطان(شر 

 وقد صار هلا سيح نرى طبيعة اإلنسان أما اآلن، ففي امل.اإلهليةالشرائع 
 رئيس هذا العامل" ألنه قال عالنية ؛ثانية للجنس البشري وثقة يف اهللاباكورة 

 وهكذا يا سيدي الصاحل .)٣٠: ١٤يوحنا " (ت، وليس له يفَّ شيءآ
د ويصبح مثلنا بالوالدة  الوحيد مل يتجساالبننه لو أن إأقول لك ) نسطور(

 ألن بولس ؛ما كنا سابقاً، ولن نغتين مبا لهباجلسد من امرأة، كنا سنبقى ك
لنا، ليس من ) ظهر(احلكيم يكتب لنا عن عمانوئيل أنه آدم الثاين الذي جاء 

١:١)" (٤٧ : ١٥ كور ١(ن السماء األرض، بل م - PG LXXVI: 

21 A-D(.  



 ١٨٦

د الكلمة، وحلول اهللا مع األنبياء والقديسنيالفرق بني جتس:  

  : ويقول مباشرةً،ويتابع القديس كريلس عمود الدين شرحه  

ألن الكلمة من فوق، ومن اآلب، نزل من فوق، ليس على جسد "  
زل كما نزل ليكون مع البشر مثلنا، أي كما كان مع ـ ومل ين.ن آخرٍإنسا
د لمرأة، جسده اخلاص به الذي وا بل جعلَ اجلسد الذي أخذه من ،األنبياء

 وصار جسداً .به منها حسب اجلسد، لكي جيمع يف ذاته ميالد اإلنسان
ان الذي  باإلمياالعترافهذا هو . مثلنا، هو الذي قبل كل الدهور مع اآلب

  .)PG LXXVI: 21 D - ١:١" (إلهلية، والذي سلِّم لناتعلنه األسفار ا

  :وبعد ذلك يقول القديس كريلس  

 أفاضل وقديسني، ولكن مل يكن أي ولدت نساٌء كثريات رجاالً"  
  ).B 28 – ٢ : ١" (منهم هو اهللا الكلمة

  .ت وحدها والدة اإللهيالعذراء القديسة مرمي فقد دعأما   

 الوحيد تأنس وولد مثلنا، االبن ألن ؛ولكنها تدعى والدة اإلله"  
" أن حيتقر قوانني طبيعتنا امليالد اجلسدي، دون واحتمل باحلق جبسد، واحتد

)٢ : ١ - PG LXXVI: 29 A(.  

  :أنثروبولوجية نسطور، واألسرار الكنسية

 ومل يحِّل فيها Passed throughكان نسطور يعتقد بأن اهللا مر من العذراء   
وخلف هذه الفكرة جند معارضة . حد بالناسوت يف أحشاء القديسة مرميبأُقنومه، ومل يت

 ألن اهللا كائن يف كل هذا احلد؛ال يقف عند لكن األمر و. شديدة للتجسد اإلهلي
مكان، وهو ال مير من مكان إىل آخر، بل هو ميأل السموات واألرض، وهو كائن مع 



 ١٨٧

ر خيتلف عن حلول اهللا يف  يف كل القديسني، ولكن التجسد أمر آخل حيلُّكل قديس، ب
  .كل مكان

 ويف هذا .بإلوهيتهنعترف بالطبيعة البشرية للطفل، وأيضاً نعترف "  
 - القديس كريلس" (حنفظ ونتمسك بوحدانية البنوة للناسوت والالهوت

  .)PG LXXVIL 25 A - ١: املقالة األوىل ضد نسطور

بناً هللا اوة الواحدة جتعل املولود من العذراء، أي الكلمة املتجسد هذه البن  
  . األزلية وحسب الوالدة يف الزمانحسب

ن، انه يوجد ميالدإ نقول ،ي نظل سائرين على الطريق امللوكيولك"  
ده، وهو  الكلمة املولود من اآلب قبل جتس. يف امليالديناً واحداًبنالكن 
"  حسب اجلسدمرأةا امليالد من احتمله،  بعد جتسدthe sameنفسه 

  .)PG LXXVI: 44 D-45 A - ٦: املقالة األوىل(

 . إن الطبائع مستقلةاعتبار نسطور اليت تقوم على ةأنثروبولوجيوهكذا تربز   
 وبالتايل تصبح .وإن الطبيعة األمسى واألعظم، أي طبيعة اهللا ال تتصل باملخلوقات

ى عقلية خالية من د ذلك، هي ممارسات وذكراألسرار الكنسية، كما سنرى بع
 هو أمر اإلنسانية ألن احلضور اإلهلي وحلول اهللا يف التاريخ ويف ؛احلضور اإلهلي

  .مستحيل

 أُخرى طفت على سطح اجلدل الالهويت بعد ذلك، وتربِز النسطورية مسألةً
تحد باهللا، وبالتايل لة لنوال النعمة، وال ميكن أن توهي أن الطبائع املخلوقة غري مؤه

 خبزاً طبيعياً حيمل ذكريات عقلية، ويظل اإلفخارستيايظل املاء كما هو، ويظل خبز 
اإلنسان حىت بعد املوت يعيش يف إطار طبيعته املخلوقة، دون أن يتذوق حياة عدم 

وطبعاً دون أن تنمو طبيعته، وتصل إىل الصورة اإلهلية اليت خلق .. املوت اخلاصة باهللا 
  .عليها واليت جدِّدت يف املسيح يسوع



 ١٨٨

 وال تقدِّم لإلنسان Physicalتقوم هذه األنثروبولوجية على النظرة الطبيعية   
ن الطبيعة اإلنسانية اليت أي تقدمٍ حنو جمد الالهوت الذي ال يستطيع أن حيصل عليه م

ية جديدة كاملة خلقَت من العدم، بل من الطبيعة اإلنسانية اليت نالت حياة إنسان
  . وباملسحة وباملوت وبالقيامة والصعوداالبنباإلحتاد بالهوت 

حتاداً احتاد الطبائع ليس از مسألة ذات داللة هامة، وهي إن وأخرياً ترب  
حتاد حياة كما سنرى يف الفصل الثامن، وبالتايل ال يوجد جمال اميكانيكياً، بل هو 

املونوفيزية، بل العكس هو باب أمام  بأن الهوت القديس كريلس فتح اللالام
حقيقة األمر قد قال  ألنه يف ؛ الهوت أغلق الباب يف وجه كل اهلرطقاتفهو .الصحيح

إن الطبيعة اإلنسانية تظل إنسانية حىت بعد اإلحتاد، وال تفقد خواصها دون أي تردد 
  .اإلنسانية بالتألُّه

يلٌ بإيضاح حقيقة اجلذر أما عن األسرار الكنسية، فإن الفصل الثامن كف  
 اهللا، الذي أعطاه بغىن لإلنسانية ابنالالهويت اآلبائي لألسرار الكنسية النابعة من جمد 

 . ااحتداليت 



 ١٨٩

  الفصل الثامن

  

  تبادل صفات الالهوت، والناسوت
   املتجسداالبنيف املسيح 

  

   عند القديس أثناسيوستبادل الصفات بني الالهوت والناسوت

  : يف املقالة الثالثة يف الرد على األريوسينيأثناسيوسديس يقول الق  

  "وت جسدياً كما  فيه كل ملء الالهس وصار يف اجلسد، وحلَّتأن
 وصار  جسده كأداةاستخدم فقد ، وألنه اهللا.)٩: ٢كو (يقول الرسول 
 ألنه كان ؛ت صفات اجلسد هي صفاته وبسبب ذلك، صار.إنساناً ألجلنا
لصفات مثل اجلوع، والعطش واألمل والتعب، وكل ما هذه ا. يف اجلسد

أما األعمال اخلاصة بالكلمة نفسه مثل . يشبهها، هي تلك اخلاصة باجلسد
إقامة املوتى، رد البصر للعميان، وشفاء املرأة نازفة الدم، فقد فعلها الكلمة 

 ألن اجلسد ؛ل الكلمة ضعفات اجلسد كضعفاته هوكذلك مح. جبسده أيضاً
 ألن الالهوت ؛ وقد خدم اجلسد أعمال الالهوت.سده اخلاص بهكان ج

  ).٣١: ٣ضد األريوسيني " (سد، وألن اجلسد كان جسد اهللاكان يف اجل

  :اسم لغة الالهوت يف الشرق حتت "تبادل الصفات"وقد دخل تعبري   

αντιδοσις ιδιωµατων. 



 ١٩٠

  .Communicatio idumatum: االسمويف الغرب حتت 

 بعد ذلك إن العربة ليست بقداسة وطهارة أي ثناسيوسأويقول القديس 
  :إنسان، وإمنا العربة هي يف إبادة املوت

 فيوحنا .كثريين قد تقدسوا، وصاروا قديسني من بطون أُمهام"  
 إالَّ أنه . ركض عندما مسع صوت مرمي والدة اإللهبينما كان يف بطن أُمه

لى الذين مل يخطئوا مثلما ورغم ذلك، ملك املوت من آدم إىل موسى ع
ن كما ون وفاسدووبقى البشر مائت). أو على شبه تعدي آدم(أخطأ آدم 

س الكلمة، أما اآلن فعندما تأن. كانوا من قبل، حتت سيطرة ضعف طبيعتهم
 كل صفات اجلسد وجعلها صفاته، ιδιοποιουµενουفقد أخذ 

سد بسبب وبذلك تعجز كل ضعفات اجلسد وصفاته عن أن متس اجل
 . يف اجلسد، ألن كل هذه الضعفات قد أُبيدت بواسطتهالكلمة الذي حلَّ

ومنذ اآلن ال يصبح البشر خطاة ومائتني حسب ضعف طبيعتهم، بل قائمني 
ضد " (حسب قوة الكلمة، ويعيشون إىل األبد خالدين وعدميي الفساد

  ).٣٣: ٣ األريوسيني

 -راً  اإلنساين، يقول محذِّ ضعفات اجلسدأثناسيوسوعندما يذكر القديس   
  : قارئ املقالة- كراعٍ 

ال يعثر أحد عندما يرى ما خيص اإلنسان، بل على كل إنسان أن "  
يعلم إن طبيعة الكلمة نفسه ال تتغري، ولكن بسبب اجلسد الذي لبسه، 
نِسبت إليه هذه الضعفات، ألا من طبيعة اجلسد نفسه، كما إن اجلسد 

 غري متغري) الكلمة(ينما هو نفسه وب. خلص اخلاص بهنفسه صار جسد امل
 وفيه تتحول .ويبقى كذلك ال يتأثر بالضعفات، بل باحلري يقلعها ويبيدها

شهوات البشر، بل تباد مبن هو متغري، وبالتايل يصبح البشر عدميي التغري 



 ١٩١

  ) ٣٤: ٣املرجع السابق " (إىل األبد) اتالضعف والشهو(وأحراراً منها 

 وأقوى مما نقوله يف  أصدق عن الشركة يف الطبيعة اإلهليةوجد تعبري آخرفهل ي  
؟ وكما يقول أثناسيوس نفسه يف هذه "أخذ الذي لنا، وأعطانا الذي له ":التسبحة

  : كالمهأثناسيوسالفقرة الغنية املليئة بالرجاء احلي، ويكمل القديس 

 فلماذا ال ،وإذا قام. هكذا، يقوم اجلسد الذي هو بالطبيعة مائت"  
وهو قد جاء من  جيوع وال يعطش، وملاذا ال يتأمل وال يبقى مائتاً؟ ملاذا

 ؟التراب؟ وكيف ميكن لصفات اجلسد الطبيعية واخلاصة بطبيعته أن تتغري
وقي ولكن اآلن يستطيع اجلسد أن جييب على االعتراضات السخيفة للهرط

  :ويقول

  أنا من األرضِ،   

   ،بالطبيعة مائت  

  ين، لكن  

  .صرت جسد الكلمة  

  ومحل الكلمةُ ضعفايت،   

  رغم أنه بال ضعفات.  

   ؛هكذا، صرت بدوا  

  وحدي يف مواجهتها، وخلدمتهاألنين مل أُتر ك.  

   .ألن الرب جاء، وحررين منها  

فإذا كنت تعترض على أنين قد حتررت من الفساد الذي هو   
  طبيعيت، 



 ١٩٢

  . لمة اهللا الذي حررين من العبوديةفأنت يف احلقيقة تعترض على ك  

  س، فالرب قد لبس اجلسد، وتأن  

إىل ذاته بواسطة ) ضمنا(حىت نتألَّه حنن البشر بالكلمة الذي أَخذَنا   
  جسده،

  ) ٣٤: ٣(املرجع السابق " (ياة األبديةولذلك، نرث احل  

لى لسان  معلِّم التقوى اُألرثوذكسية هذه الكلمات عأثناسيوسوهكذا يضع   
  .اجلسد وهو جييب على حجج األريوسية، وبراهينها السامة

وكان يسوع ينمو يف "وعندما يشرح معلمنا أثناسيوس كلمات الرسول لوقا   
 إالَّ أنه ال يستطيع أن ينفي النمو عن . ينفي النمو والتقدم عن الكلمةفهو.." القامة

ولكنه ال يقف عند هذا . ةالقامة البشرية اليت تنمو حسب خصائص الطبيعة البشري
  :إىل ما هو أعمق من ذلك حيث يقولالشرح البسيط، بل يتقدم 

 وعندما كان اجلسد ينمو، كان ظهور .النمو خاص باجلسد"  
 وكلما كان الالهوت يظهر .الالهوت أيضاً ينمو لكل الذين يشاهدونه

 ألنه .تدرجيياً ويزيد ظهوره، كانت النعمة من الالهوت تزداد لكل البشر
كطفلٍ حملَ إىل اهليكل، وبقى هناك عندما صار صبياً، وظل يسأل الكهنة 

وهكذا كان جسده ينمو تدرجيياً، ومع هذا النمو كان الكلمة . عن الناموس
  .)٥٢: ٣املرجع السابق " (هِر ذاته فيهيظ

ن أعمال الكلمة أ هو وأورجيينوس أكليمنضسإن تقليد اإلسكندرية منذ زمن   
 ولذلك عندما وصل إىل . كانت تتناسب مع فترات عمره، ومنو قامته اإلنسانية اهللابن

 وهو يف ملوت وأباد الفساد وأعلن القيامةكمال قامته اإلنسانية، حملَ الصليب وقهر ا
 على هذه النظرة الروحية الصافية اليت أثناسيوسلذلك حيرص . سن الشباب وقوته



 ١٩٣

سكندرية، واليت ترى يف الكلمة معلِّم ومؤسِّس  الشى مع فلسفة التربية املسيحيةتتم
ولذلك السبب عينه يرى . النمو والكمال اإلنساين الذي يتدرج صاعداً حنو اهللا

 إن تقدم ومنو الطبيعة اإلنسانية للرب، إمنا يسمح مبزيد من الظهور اإلهلي أثناسيوس
  : شرحهأثناسيوسُألقنوم الكلمة، ولذلك السبب يتابع 

؟ هو كما قلت ) لوقااإلجنيلي(هو هذا النمو الذي يتكلم عنه ما "  
أليس ذلك هو ما حتقق . سابقاً، التألِّيه والنعمة اليت أعطاها احلكمة للبشر

عندما نزع وأباد اخلطية وفسادهم الداخلي حسب مشاتهم، وعالقتهم 
جبسد الكلمة؟ هكذا إذن منا اجلسد يف القامة، ومنا فيه ظهور الالهوت 
أيضاً، وبرهن للكل على أن هذا اجلسد هو هيكل اهللا، وإن اهللا هو يف 

لذلك منا الناسوت يف احلكمة مرتفعاً إىل درجات أعال يف كل .. اجلسد 
 لَّه، وصار هو األداة اليت تعطي للكل، وتأاإلنسانيةمراحل حياة الطبيعة 

املرجع " (ة بنور املعرفن الالهوت، وتضيء، ولألعمال اليت تعلاحلكمةَ
  ) ٥٣: ٣السابق 

تبادل الصفات بني الالهوت والناسوت يف مقاالت الرد على 
  :السكندرينسطور للقديس كريلس 

  وحدوث إحتاد حقيقي بني الالهوت والناسوت د الربما هو الدليل على جتس 
  يف املسيح؟

 يتوصل إليه  فاالحتاد ال يدرك باملشاهدة العقلية، وإمنا.اجلواب هو نتائج اإلحتاد
  .اإلميان باألعمال وبأُسلوب احلياة الذي عاش به الرب

  :ري يف املقالة الثالثة ضد نسطوريقول القديس كريلس اإلسكند  

ألنه جعلَ كل ما خيص جسده خاصاً به، أو ملْكاً له، رغم أنه "  



 ١٩٤

 ولذلك ينسب جميئه من .بالطبيعة غري جسدي، ألنه من فوق من السماء
ىل ذاته، رغم أنه كان يتكلم وهو يف اجلسد كإنسان، ورغم أنه السماء إ

وهكذا صارت صفات جسده هي صفات . مرأةاولد حسب اجلسد من 
الكلمة، وصفات الكلمة هي صفاته، بل ذات صفات طبيعته اإلنسانية، 

 :PG LXXVI- ٣ :٣ (." والرباالبنولذلك نعتقد باملسيح الواحد 

140 A(.  

  ادل الصفات يف املسيح الواحد؟فماذا حيقق تب  

  :، فيقولعلى هذا السؤال بعد ذلك مباشرةًجييب القديس كريلس 

كوسيط، هو الذي مجع يف ذاته، يف وحدة، كل عالقات الطبيعتني "  
وألنه اهللا بالطبيعة . همااملختلفتني كل منهما عن األخرى حسب نوعي

ليس ذرية األب ) ٢٩: ١٧أعمال " (ذرية اهللا"ىت ندعى س ح تأنوباحلق
 أنت، وإىل ترابٍ تراب"الذي من التراب، والذي قال له اهللا ) آدم(األول 
، والذي تسبب يف املوت، ولكن ذرية األب الثاين )١٩: ٣تكوين " (تعود

 وأنا أقصد املسيح، الذي يحضِّرنا مجيعاً إىل .الذي من فوق، ومن السماء
الفساد ذلك اخلاضع للموت، ويحرر من حياة نقية جداً، ويجدد إىل عدم 

 - PG LXXVI: 141 D - ٣ :٣" ( املُستعبد ألتعاب اخلطيةاخلطية ذلك

141 A(.  

، حيرص القديس كريلس على تراث وتقليد أثناسيوسومثل القديس   
 ويؤكد أن منو الطبيعة اإلنسانية كان يتم حسب .اإلسكندرية الذي أشرنا إليه من قبل

  :فيقول ة اإلنسانية، ويرافقه إعالن إهلي ينسجم مع فترات النمو،قوانني الطبيع

 أعتقد أن اهللا الكلمة كان يقيس مع منو جسده ؟كيف قيل إنه منا"  
 وصالحه، واليت تنسجم مع هذا إلوهيتهوقامته اإلعالنات اإلهلية اليت ختص 



 ١٩٥

ار  ورغم أنه ص. إذا تأملنا حقيقة جتسدهنرى ذلك بوضوحٍوميكن أن . النمو
 أن يظل أوالً خمفياً، على) حريصاً جداً(إنساناً مثلنا، إالَّ أنه كان غيوراً جداً 

: ٥٣ أشعياء( قوة سِّر جتسده  ويف صمتي قليالً قليالً دون ضجةوأن يعط
مىت " (لكي ال يظهروه" أنفسهم  وبخ التالميذ القديسني، ولذلك.)٣-١
قامته اجلسدية اليت مبا يتناسب مع  إلوهيتهوقليالً قليالً أظهر ) .. ١٦: ١٢
  .)PG LXXVI: 153 B-C - ٤: ٣" (تنمو

الذي منا قليالً قليالً كشبه "وعندما نسمع هذه الكلمات يف صالة القسمة   
 مل يفهم ويستوعب تألِّيه - بشكل خاص - فإننا ندرك أن الهوت اإلسكندرية ،"البشر

 أي - ادن، أو إحتاد يفرض فيه األقوىالطبيعة اإلنسانية يف املسيح على أنه إحتاد مع
هذا تصور غريب .  كل صفاته وقوته على األضعف واألقل، وهو الناسوت- الالهوت

 ؛اإلحتاد، واإلحتاد هو إحتاد حمبةمتاماً عن تراثنا، فاإلنسانية ال تتألَّه بالقوة، وإمنا تتأله ب
 احلقيقة القديس كريلس يف  ويؤكد هذه."اهللا حمبة"ألن احملبة هي جوهر الالهوت نفسه 

  :نص يصعب أن يترجم إىل اللغة العربية بنفس الدقة حيث يقول

 يف συνδειν الطبيعتني اجتماعإنه من الضروري أن نري يف "  
 الذي فيه تشترك كل طبيعة يف اُألخري باالتفاق الرب الواحد املسيح
وبكر ، )كإله( الوحيد االبن يظل  أن الواحد بعينهحىتحسب إرادة اُألقنوم، 

  .)PG LXXVI: 160A - ٥ : ٣)" (كإنسان(كل خليقة 

فاُألقنوم .  تفيد الشركة اإلرادية اليت يقوم ا اُألقنومενδησινوكلمة   
حسب إرادته وحمبته جيعل الشركة حقيقية وليست شركة طبائع تفرض نفسها على 

وال تجسِّد الطبيعة باء، فالشخص هو الذي يجسِّد الطبيعة حسب الهوت اآل. الشخص
 أما الشخص، فهو . حتديد عقلي نصل إليه عرب التأمل واملالحظة ألن الطبيعةَ؛الشخص

وجيب أن نلتفت إىل ما يقوله . الوجود احلقيقي الذي يظهِر ويعلن الطبيعة يف نفسه
د فبينما أضاع آدم األول النعمة وا. اآلباء يف جمال مقارنة آدم األول بآدم الثاين



 ١٩٦

.  آدم اجلديد كل شيء، ليس فقط بإرادته، بل أيضاً حفظهم لنا فيهاستعادبإرادته، 
وهنا جيب أن نقرأ كلمات معلمنا كريلس عمود الدين بكل دقة، فهي ذات كلمات 

  :السكندرييقول القديس كريلس . أثناسيوسالقديس 

دون أن يكون مريضاً ) ٤٥: ١٥ كور ١(نه دعي آدم األخري أل"  
نفس مرض آدم األول، بل باحلري هو الذي جاء لكي حيرر يف ذاته طبيعة ب

فالطبيعة اإلنسانية أُدينت يف آدم، لكن يف . اإلنسان من اللوم والتعدي القدمي
آدم األول ترايب، أما املسيح، فهو . املسيح قد صارت تستحق كل إعجاب

ة، لكن عصية، أي اخلطييف آدم األول نالت اإلنسانية العار بسبب امل. مسائي
ر الباكورة الثانية للجنس  ألن املسيح صا؛يف املسيح حفظت بال خطية

ت  الذي صار غري جمروحٍ باخلطايا وأمسى من اللعنة واحلكم واملوالبشري
  .)PG LXXVI: 161 B - ٦: ٣ (.)"١٩: ٥رو (والفساد 

 وللقديس . املسيحولت الطبيعة اإلنسانية يف كيف حتوتبادل الصفات هنا يظهِّر  
يصف القديس ف.  يستخدمه يف دقة الهوتيةتعبري مأخوذٌ من الكتاب املقدسكريلس 

 من ٢٥ويقول يف الفصل ". أصل اإلنسانية اجلديدة"و" جِذر"كريلس الرب يسوع بأنه 
  : Thesaurusز ـكتاب الكن

له، ونور من  إله من إ. الوحيد املولود من اآلب. الوحيد بالطبيعةاالبنهو "
 ألنه صار . صار بِكر كل خليقة ألجلنا، لكي ما تغرس فيه اخلليقة.نورٍ

" األبداجلذر اخلالد، الكائن إىل األبد، الذي منه تنمو اخلليقة وفيه تحفظ إىل 
  .)PG 75 : 238 D - ٢٥فصل (

  :لالبنصفات الناسوت، صارت صفات 

 بالطبيعة -غم أنه ألنه جعل كل ما خيص جسده، خاص به هو، ر"  



 ١٩٧

ة الثالثة يف املقال" ( غري جسديٍ، أو مادي ألنه هو من فوق، ومن السماء-
  .)PG LXXVI : 137 D - ٣: الرد على نسطور

  : يف تراتيل الكنائس الشرقيةمألوفةويضع القديس كريلس عبارة صارت   

وهر اجلصار واحداً معنا باجلوهر كإنسان، إالَّ أنه ظل الواحد مع اآلب ب"
  .)D 137 - ٣: املرجع السابق " (كإله

  :فاجلذر اجلديد للخليقة اجلديدة إذن، هو اإلله املتجسد  

 وكان باكورة هذه .ة اإلنسانية كانت مريضةً بالفسادألن الطبيع"  
 ألن الطبيعة عصت واضع ؛الطبيعة وجذرها األول، أي آدم هو السبب
وفوراً لُعنت وصارت قابلةٌ  .الناموس، أي اهللا الذي خلقها من العدم

حلكم على  وسرى هذا ا. وهكذا ملَك املوت من آدم إىل موسى.للموت
 ألن الكل نبت من جذرٍ فاسد، ولذلك حنن ؛كل من هو من نسل آدم

  .مجيعاً فاسدون ونبقى يف الفساد حنن التعساء حىت املوت

وِّل ولكن عندما دبر اخلالق الصاحل وأراد أن حي
µεταστοιχειωση προς αφθαρσιαν طبيعة اإلنسان 

 الفساد، ويعيد اإلنسان إىل ما كان عليه، غَرس جِذراً جديداً προςمن 
ألجلنا مل خيضع للموت الرب الواحد يسوع املسيح، أي اهللا الذي هو من 

 :PG LXXVI - ١: ة اخلامسة يف الرد على نسطوراملقال" (جوهر اآلب

212 D(.  

  :يقول كريلس )م٤٢٩عام ( من عظات عيد الفصح ١٦يف العظة و  

 وأيضاً ألنه احلكمة الذي .تدبريياً، جعلَ ميالد الناسوت ميالده"  
 ؛ يف احلكمة، رغم أنه الكامل كإلهنه كان ينموإ إالَّ أنه، قيل .ولد من اآلب



 ١٩٨

" لكاملألنه قَبِلَ يف ذاته كل صفات الطبيعة اإلنسانية بسبب اإلحتاد ا
ز فصل ـ الكن يف راجع نفس النص تقريباPG 77: 230 A-Dًعامود (

  .)PG 75: 251 A عامود ٢٨

  :القيامة من املوت برهان حتول الطبيعة اإلنسانية

ولكن حيث أنه من أجلنا، ومن أجل خالصنا وحد الطبيعة "  
الوالدة اجلسدية لكي الكلمة قَبِلَ .. مرأة االبشرية يف ذاته كأُقنوم، وولد من 

اإلهلي .. نه تأمل وقام إوهكذا نقول . ينسب إىل ذاته والدة جسده اخلاص
 لكونه كلمة اهللا حسب الطبيعة غري مائت، وغري فاسد،..  غري قابل للتأمل 

 ولكن بسبب أن جسده اخلاص ذاق املوت بنعمة .ي احلياةمعطوهو احلياة، 
 وهكذا أيضاً عندما أَرجع .اق املوتن جسده ذإقيل .. اهللا ألجل اجلميع 

نه قام، ليس ألنه تعرض للفساد حاشا، بل إن إاحلياة إىل جسده، يقال 
  ).١٥-١٤ الترمجة العربية ص -الرسالة الرابعة " (جسده قام ثانية

 ألنه مات كإنسان أوالً، ولكنه عاد إىل احلياة بعد ذلك ألنه اهللا"  
  ).٢٥ الترمجة العربية ص ٣٧: الرسالة األوىل" (حسب الطبيعة

إالَّ أنه مل يعرف املوت، نزل إىل املوت ) إنسان(ألنه كواحد منا "  
بواسطة جسده اخلاص، لكي نصعد حنن أيضاً معه إىل احلياة، ألنه عاد إىل 
احلياة ثانية سالباً اجلحيم، ليس كواحد منا، بل كاإلله يف اجلسد بيننا 

 باخللود أوالً، وسحق املوت حينما هجم  فيهاغتنتألن طبيعتنا قد . وفوقنا
 يف آدم، هكذا أيضاً قد انتصرالعدو على جسد احلياة، ألنه كما أن املوت 

  ). من الترمجة العربية٢٦ ص - ٣٨: ١الرسالة األوىل " ( يف املسيحازم

 فليس .اآلن أوصيك أن تبعد عن هذا التجديف وهذه اخلصومات"  



 ١٩٩

ي صلب عنا باحلقيقة، ومات باجلسد، وهو لك قدرة على حماربة اهللا الذ
 من ٣٨ ص ٧، ٦الرسالتان " (حي بقوة الهوته وهو اجلالس عن ميني اآلب

  ).الترمجة العربية

 الذي عاىن جسدياً املوت ألجلنا، هو قال آباؤنا إن املسيح ذاته"  
 من الترمجة ٧٥ ص - ٥ :١٨الرسالة .." (هلياً واطئاً سلطان املوتإذاته قام 

  ).عربيةال

  :القيامة يف املقاالت ضد نسطور

 ويدعو .وكما لبسنا صورة الترايب، سنلبس صورة السمائي"  
وما هي صورة .  فهو املسيحول صورة الترايب، أما السمائيالرسول آدم األ

. الوقوع حتت سلطان املوت والفسادوأبونا األول؟ الضعف أمام اخلطية، 
نغالب من الشهوات، عدم معرفة  عدم اال؟ولكن ما هي صورة السمائي

 القداسة، الرب، وكل ما يشبه ذلك، .التعدي، عدم اخلضوع للموت والفساد
أن متلكه، ألن القداسة والرب )  اإلنسانيةاإلهلية(وهو ما يليق بالطبيعة املتحدة 

وهنا جيددنا الكلمة من اهللا اآلب، وجيعلنا شركاء . أمسى من اخلطية والفساد
 PG LXXVI: 128 - ٢: ٣ضد نسطور " (ة بالروح القدسهليطبيعته اإل

C – D(.  

  :السكندريوبسبب اإلحتاد يقول القديس كريلس   

 ابندعي . إلوهيته وهو يف اجلسد، وحفظ مجال لقد ظل اهللا"  
 وماذا تتعلم من هذا؟ أال جيب أن تقول إن . اإلنسانابناإلنسان، ألنه فعالً 

ربوبية هو نفسه الذي أجلس معه على ذات اجلالس مع اآلب على عرش ال
ن طبيعة اإلنسانية اليت أحىت ال يعتقد أحد .. العرش ناسوته الذي أخذه 
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 ،علن لنا أنه هو واحدأخذها هي آلخر غريه، ولكن بسبب اإلحتاد، وباحلق ي
  .)PG LXXVI: 172 - C-D - ١: ٤" (وإن جسده ليس غريباً عنه

 يف نور ال يدرك والساكنة تفوق اإلدراك، ألن الطبيعة اإلهلية اليت"  
ولكن عندما تأنس .....وهلا السلطان على كل شيء ) ١٦: ٤ تيمو ١(

 الوحيد وكلمة اهللا فقد ذاق املوت بنعمة اهللا من خالل جسده، من االبن
 - ٣ : ٤" ( وحييي كإله هيكل جسدهأجل كل واحد، لكي يبيد قوة املوت

  .)PG LXXVI: 185 Dاملرجع السابق 

وما هي حاجتنا إىل الكلمة، إذا كانت الطبيعة اإلنسانية، وحدها "  
 املرجع - ٣ : ٤" ( املوت وتبيد قوة الفسادقادرةٌ بذاا على أن تبطل

  .)PG LXXVI: 188 Bالسابق 

 االبن . أن املسيح واحد املوحى ا من اهللا لكل العاملتعلن األسفار"  
 مؤامرة اليهود، احتملب اد، وأنه هو بإرادته احلرة نه رإ وتقول .والرب

 املوت على اخلشبة، ال لكي يبقى معنا ميتاً، ولكن بعد أن احتملوتدبريياً 
"  ألنه كان اهللا يف اجلسدأباد قوة املوت، يعيد اخللود إىل طبيعة اإلنسان،

  .)PG LXXVI: 228 D-229 A املرجع السابق - ٣: ٥(

  :واحد يقول القديس كريلسويف كتاب املسيح   

ألن القيامة برهنت على أنه أقوى من املوت والفساد، ألنه احلياة "  
  ).٩١الترمجة العربية ص " (واحمليي، وكإله أقام هيكله

  :التحول العظيم األبدي واإلهلي

ليكون "يقول الرسول بولس إن الرب يسوع سوف يغيِّر شكل جسد تواضعنا   
 وقوة التعبري الرسويل هو الذي أهلم اآلباء ليكتبوا .)٢١: ٣يف (" جسد جمدهعلى صورة 
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 وهكذا دخلت .)٢٦: ٢٤لوقا (" إىل جمدهدخل "أن تأمل عن اهللا يف اجلسد، الذي بعد 
  :أثناسيوسيقول القديس . الطبيعة اإلنسانية جمد امللكوت بالقيامة والصعود

ن اخلطية وال قُمنا فتدينا مالو مل يكن الرب قد جتسد وتأنس، ملَا "  
وال صعدنا إىل السماء، بل رقدنا يف . من املوت، بل بقينا أمواتاً حتت التراب

  .)٤٣: األريوسينياملقالة األوىل ضد " (اجلحيم

 ال أثناسيوسوكما الحظنا من قبل، أن لغة اآلباء، وبشكل خاص القديس   
ات، إن جتسد الرب  وكما نرى يف هذا النص بالذ.حتصر اخلالص يف الصليب وحده

تنازل اهللا وتشمل عمل  تؤكد حقيقة "دجتس"هو فداء للجنس البشري، ألن كلمة 
  :اخلالص كله

 من امتلكناس  وامللك األزيل، عندما تأناألشياءالرب خالق كل "  
   )٥٢: ٢ وراجع أيضاً ١٣: ٢ األريوسينيضد " (جديد

حضوره يف "، أو "ياحلضور اجلسد" عن أثناسيوسولذلك يتحدث القديس   
 - ٥٥: ٢ - ٥٩: ١ األريوسيني ضد -  ٥: ١٨راجع جتسد الكلمة (م ذو داللة ، وهو تعبري ها"اجلسد

ألن الذي جاء وجتسد، فقد جاء هلدف يعلو على كل شيء، وهو أن حيوِّل . )٦٦: ٢
  : مصدر آخر للحياة، حياة ال تفىناجلنس البشري إىل

  "ن مرمي والدة اإليقال عنه ولد اجلسد منه هو ذاته قد إله، ولذلك ي
ولد، مع أنه هو الذي مينح آلخرين بداية كيام، وذلك لكي حيول بدايتنا 
أو أصلنا إىل ذاته، فال نعد بعد ترابيني نعود إىل التراب، وإمنا نلتصق 

ضد " (بالكلمة الذي من السماء، لكي حيملنا إىل السماء) نلتحم(
  ) ٣٣: ٣ األريوسيني

 هذا التعليم يف أثناسيوسوليست هذه فكرةٌ شاردةٌ، طارئة، بل يكرر القديس   
  :رسالته إىل أدلفوس
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لد من امرأة، لكي ينقل  وو.ألنه تأنس لكي ما يؤهلنا يف ذاته"  
إىل ذاته جنسنا العاصي، ولكي ما نصبح حنن جنساً مقدساً، ) حيوِّل(

رسالة )" (٤: ١ بطرس ٢(رك بطرس  كما كتب املباوشركاء الطبيعة اإلهلية
  .)٤: إىل أدلفوس

ونظراً لثبات وأمهية هذا التعليم، يكرر القديس كريلس ذات الفكرة ويشرح   
  .أثناسيوسنفس التعليم بنفس الصورة اليت شرحها القديس 

  :السكندرييقول القديس كريلس   

ن  نعمة البنوة وأصبحنا بذلك مولودين من الروح، ألأعطاناهكذا "  
وكما .. فيه هو أوالً حصلَت الطبيعة اإلنسانية على هذا امليالد الروحي 

اإلنسان األول من التراب . لبسنا صورة الترايب سوف نلبس صورة السمائي
ن السماء. ترايبمثل الترايب الترابينيولكن كما أن . واإلنسان الثاين م 

). ٤٨، ٤٧، ٤٩: ١٥ كور ١(السمائيون مثل السمائي كذلك سيكون 
وحنن الترابيون، فينا التراب من آدم األول الترايب، أي اللعنة واالحنالل 

اللذين ما أيضاً دخل ناموس اخلطية يف أعضاء جسدنا، ولكن ) الفساد(
 وهو الكلمة .حنن صرنا مسائيني، وأخذنا هذا يف املسيح، ألنه بالطبيعة اهللا

فَولد باجلسد من .  بطريقة فائقة متجسداًإلينامن فوق، أي من اهللا ونزل 
زل إلينا النعمة ـالروح، لكي جيعلنا مثله ونصبح قديسني وبال فساد، وتن

 ص -املسيح واحد " (من فوق، ويصبح لنا بدايةً ثانيةً، وأصلٌ جديد فيه
  ). الترمجة العربية٣١

لذلك كانت حاجة الكائن األزيل احلي أن يولد حسب اجلسد "  
  واملائتني واملولودين من اجلسد، حىت ننال حنن الفاسدينإليها لكي يوصلن

" ما له هو) اجلسد(ميالداً جديداً فيه، وننال بواسطة هذا الذي أخذه منا 
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  ).٢٦املسيح واحد ص (

لذلك ولد من العذراء، ليس ألنه حيتقر الزواج الذي حفظ اهللا له بركة خاصة   
  :وإمنا يوجد سبب آخر

 وابتدأ أوالً . وصار إنساناً لكي حيول طبيعتنا فيه هواالبنلقد جاء "  
 فَولد هو أوالً من .بامليالد الذي جعله مقدساً وعجيباً إذ جعله ميالداً للحياة

الروح القدس، وأنا أعين طبعاً جسده، لكي ننال حنن هذه النعمة، وتصل 
) .. ١٣: ١يوحنا .. (م وال من مشيئة جسد  لكي نولد، ليس من د منهإلينا

وبالروح القدس تولَد نفوسنا ميالداً جديداً روحياً، مشااً مليالد ذاك الذي 
املسيح ". (يداًففيه هو قد ولدنا ميالداً جد .. االبنهو بالطبيعة وباحلق 

  ).٣٠ص : واحد

، فأي شرف يناله خالق اسموعندما دعي الرب آدم الثاين، مل يكن هذا جمرد   
 ابن اهللا إذا وصف بأنه ابنلتراب إذا صار آدم الثاين، وأي جمد يناله الكلمة آدم من ا

  :اإلنسان، لذلك يقول معلمنا كريلس عمود الدين

ية حتولت وهو يدعى آدم الثاين على األرض، ألن الطبيعة اإلنسان"  
"  حياة القداسة وعدم الفساد، وبالقيامة من األموات،فيه إىل احلياة اجلديدة

  ).١٠٠املسيح واحد ص (

ن كل أعمال الرب، إمنا هي يف الواقع مرتبطة معاً يف وحدة أوهكذا نرى   
 بل إن كل عمل جيمع يف داخله بداية العمل . املتجسداالبنواحدة، هي شخص وأُقنوم 

وتأمل أيها القارئ كيف يأخذ الرب جسده من العذراء القديسة مرمي، . الذي يليه
ح القدس يف تأسيس وخلق بداية اجلنس البشري اجلديد جاعالً من وبذلك يشترك الرو
ويصبح امليالد من البتول بالروح .  واملولود منها، هو آدم الثاين.العذراء حواء الثانية

ولكن . القدس حامالً يف داخله جذر املسحة بالروح القدس وامليالد اجلديد يف املعمودية
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دية واملسحة ال حيدث لفظياً، بل حيدث للرب نفسه جذر املسحة واملعمودية أو املعمو
ويف األردن يمسح الرب . يف األردن، فتنال الطبيعة اإلنسانية فيه امليالد الثاين من فوق

ه  يمسح لكي ميوت ويقدم ذات.لكي يتمم مشيئة اآلب، ويعلن أنه سوف يصطبغ بالدم
ء الرباين، تقدمة احملبة احلرة غري  مث يأيت العشا.)١٣: ٩عربانيني (لآلب بالروح القدس 

ن الصلب مت طوعياً أ وفساد اليهود ويهوذا، لكي يؤكد دة، وغري اخلاضعة ملكراملقي
واختياراً ألنه بإرادته مات على الصليب لكي يكمل حتويل اإلنسانية بالقيامة إىل عدم 

 يف ذاته وكيانه  الوحيداالبناألمل وعدم الفساد وحياة اخللود يف السماء، فكيف مجع 
اإلهلي كل شيء حتت السماء واألرض وصار الرأس اجلديد لإلنسانية؟ جييب القديس 

   على هذه النقطة بالذات السكندريكريلس 

 ليس إىل جسد .، ومن اآلب، نزلألن الكلمة الذي من فوق"  
شخصٍ آخرٍ، ال إىل جسد غريبٍ، ومل يرتل لكي حيل يف واحد من البشر 

مرأة، وجعله جسده ا، ولكنه أخذ جسداً من األنبياءما فعل مع مثلنا، ك
 ميالد البشر ανεκεφαλαιουτο ومجع .وولد منها حسب اجلسد

يف كيانه، وصار مثلنا حسب اجلسد، وهو الكائن قبل كل الدهور، ومن 
ضد " (ألسفار املقدسةهذا االعتراف باإلميان هو ما سلَّمته لنا ا. اآلب

  .)PG LXXIV: 25 A - ٢ : ١نسطور 

ن رسالة القديس  مأخوذةٌ م"مجع"ا أن نالحظ أن الكلمة اليونانية وجيب علين  
 هذه .، وهي تعين رئاسة اهللا للخليقة املنظورة وغري املنظورة)١٠: ١(بولس إىل أفسس 

 ألن رئاسة آدم ؛ده من القديسة مرمي والدة اإللهالرئاسة تبدأ بشكل جديد مع جتس
 فُقدت بالسقوط، إالَّ أا تعود إىل اهللا نفسه الذي يثبتها من جديد بواسطة األول قد

  . الكلمةابنه

 آدم اجلديد أو باعتباره املتجسد، االبنويف املقالة الثالثة، وهو يشرح رئاسة   
 نسطوريٍ قوامه إن تقديس اعتراض رداً على نسان الثاين، يقول القديس كريلساإل
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 قدوس، فكيف يقال أنه تقدس؟ االبن بني الالهوت والناسوت، ألن  ينفي اإلحتاداالبن
يقول القديس . وهي حماولة نسطورية عقيمة حتاول أن رب من مواجهة التجسد

  :كريلس

سه، رغم أنه يف نفس الوقت  قيل أنه تقدس، فهذا خاص بتأنوإذا"  
كيف إذن دعي . الروح القدس) يأو معط(عة اهللا، وهو نفسه واهب بالطبي

األخ؟ أليس هذا اللقب خاص بترتيب جتسده؟ ألنه ألجل هذا عينه، صار 
ألن كل الذين قبلوه أعطاهم السلطان  " لكي يردنا وجيعلنا إخوة أحراراًمثلنا

، والذين ولدوا ليس من دم، بامسهلكي يصريوا أوالد اهللا، أي الذين يؤمنون 
: ١يوحنا " (، بل ولدوا من اهللاجلوال من مشيئة جسد، وال من مشيئة ر

 وألن الكلمة الذي من اهللا اآلب، صار معنا حسب اجلسد، .)١٣-١٢
 ولسنا بعد مدعوين .صرنا حنن أيضاً أغنياء بامليالد من اهللا بالروح القدس

أبناء اجلسد، بل حتولنا إىل ما هو فوق الطبيعة اإلنسانية، مدعوين أبناء اهللا 
 االبنصار واحداً منا، وهو الذي بالطبيعة وباحلق ) لمةالك(بالنعمة، ألنه 

  .)PG LXXVI: 125 C-D - ٢: ٣ضد نسطور " (الوحيد

  :حتول ناسوت الرب يسوع

 هي االبنن غاية جتسد أ، أثناسيوسيؤكد القديس كريلس مثل سلَفه القديس   
إالَّ أن الرأس  .أن جيمع كل شيٍء حتت رأسٍ واحد، بعد أن بعثرت اخلطية، خليقة اهللا

تزعزع، ولذلك يقول اجلديد، أي املسيح، سوف يكون الثبات واد واخللود الذي ال ي
  :القديس كريلس

  "د جتسإىل ما كانت عليه األشياء الوحيد لكي تعود كل االبن 
  ).٢٤٨عامود : ٦٨ جملد ٢: العبادة بالروح واحلق" (عمة أكربوبقوة ون
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  :جنيل يوحنا ذات املبدأ يف شرح إويؤكد  

 ومجع القطيع الشارد الذي على األرض، وضمه إىل أسرع اهللا"  
 وشاء أن يعيد خلق اإلنسانية إىل الصورة .)السماء(القطيع الذي فوق 

 ألن املالمح اإلهلية ؛هلم بواسطة الروح القدس اليت كانت األصلية
Features انت  كما كاإلنسانيةلن تشرق يف ) الصورة اإلهلية( اليت لنا

  ).١٨٣ص : ١ جملد ١: ٢ يوحنا إجنيل ("قبل السقوط، بل مبجد أعظم

وهنا ال يفوت القديس كريلس أن يشرح كل شيء على أساس ما سبق وأكده   
  :من قبل

 غين بكل جذر آخر آلدميل حسب اجلسد، طلع بعد موت عمانوئ"  
، ومنها صار مثل حبة احلنطة اليت تزرع يف األرض.. مجال الصورة اإلهلية 

 ألن الطبيعة اإلنسانية قد جدِّدت ؛ هكذا زرِع ومنا من األرض.ينمو الكثري
فيه، وعادت إىل صورا األصلية اليت خلقَت عليها كما كانت يف اإلنسان 

  ).٤٤: ٦٩عظات على سفر التكوين جملد " (األول

ديد اخلليقة،  الصورة اإلهلية عند شرح جتة بعوداآلباءيف بعض األحيان يكتفي   
  .وأحياناً أُخرى يؤكدون عظَم وقوة النعمة الثانية اليت فاضت يف يسوع املسيح

وجدير بنا أثناء عرض هذه احلقيقة أن نؤكد املبدأ الالهويت اهلام الذي غاب   
 هو ذاته الذي جيعل املسيح هو أن التعليم الذي أعلنه املسيحعن العصر الوسيط، و

  :لقديس كريلس يف شرح إجنيل يوحناا يقول ا وهلذ،الوسيط الوحيد

 هي دعوةٌ لإلميان مبا أعطاه، أي التبين ألن كلمات املسيح نفسه"  
س  والشركة يف اهللا بواسطة الروح القدوجمد عدم الفساد واحلياة األبدية

  ).١٤٤: ١ جملد ٤: الكتاب األول" (وملكوت السموات



 ٢٠٧

  :لقديس كريلسعه يف عبارة واحدة لوكل هذا إمنا ميكن وض  

 يوحنا إجنيلشرح " (بناًا صورة العبد، لكي جيعل العبد االبنأخذ "  
  ).١٢٢ :٣ جملد ١فصل : ١٢الكتاب 

  :الشركة يف جسد االبن الوحيد

ماذا ف ألن هذه الشركة بال معىن، ؛ الوحيد فقطاالبنحنن ال نشترك يف جسد   
 أُخرى؟ وإمنا شركتنا هي ميكن أن تقدم الطبيعة اإلنسانية مهما كانت، لطبيعة إنسانية

ولذلك يقول القديس . يف الالهوت والناسوت معاً، أي يف املسيح الواحد غري املنقسم
  :أثناسيوس

ه بالشركة يف جسد إنسان، ولكن بتناولنا جسد الكلمة حنن ال نتألَّ"  
  ).٢: سكندري فقرةرسالة إىل مكسيموس، وهو فيلسوف كليب " (نفسه

سد بال معىن وإمنا الشركة يف املسيح الواحد ويف الهوته فالشركة يف اجل  
إىل السابقة  يف الرسالة أثناسيوسوناسوته هي غاية اخلالص، ولذلك يقول القديس 

  :مكسيموس

نما جاع يف اجلسد كان عظَمه كإله وبي  يف اجلسد،احتملهألن ما "  
طعبسبب صفات اجلسد فع. ىم اجلوعكإله ي أحد ثَرليه أن يؤمن وإذا ع

يسأل أين وضع )  إنسانياً:حرفياً(كإنسان . بأعمال اهللا اليت عملها يف اجلسد
ال جيب أن يضحك أحد عندما .  وإهلياً يقيم لعازر من األموات؟لعازر

يدعوه طفالً ويشري إىل عمره، ومنوه، وأكله وشربه وآالمه، لئال إذا أنكرنا 
من الضروري أن .. بالكلية ظهوره بيننا هذه احلقائق اخلاصة باجلسد، ننكر 

املرجع " (إلوهيتهنؤمن بأنه عندما كان يف اجلسد، مل يكن خيفي ما خيص 
  ).٣فقرة : رسالة إىل مكسيموسالسابق 



 ٢٠٨

 وقد استخدم .وقد حول الرب جسده الذي نشترك فيه وبه يف الالهوت  
 -ات اآلباء عن التحول  الكلمة اليونانية الشائعة يف كتابالسكندريالقديس كريلس 

 transelement واليت ميكن ترمجتها إىل الكلمة االجنليزية µεταστοιχιειالنقل 
 µεταρροθηιξοντε" ينقل" القديس كريلس أيضاً كلمة أُخرى استخدمكما 

  .، وهي تعين نقل املعاين واألفكار والقوة)٢٧٧: ١ جملد ٩: ٢إجنيل يوحنا (

بحث اللغوي ملعاين الكلمات سوف ننقل بكل وحىت جننب القارئ متاعب ال
عند القديس كريلس، وكلها " حتول"دقة ممكنة املقاطع اخلمسة اليت وردت فيها كلمة 

تشري إىل طبيعة الناسوت اليت حتولت إىل طبيعة عدم الفساد وعدم املوت يف املسيح، بل 
ص على ناسوت  بشكلٍ خاوينصب هذا الكالم.  واهبة احلياةصارت طبيعة حميية أي

  .الرب نفسه، وعلى اإلفخارستيا، ألا هبة وعطية جسد الرب ودمه

  :الفقرة األوىل

م لنا عشرات وتؤكد األسفار املوحى ا صحة إمياننا عندما تقدِّ"  
ترفع عنا ) تشبيهات(األلوف من الكلمات واألفعال، بل تستخدم أمثاالً 

قال املبارك أشعياء النيب . سيحعناء الفهم وجتعلنا نتقدم حنو إدراك سر امل
 وبيده مجرةً قد أخذها مبلقط من على املذبح، فطار إيلَّ واحد من السريافيم"

 )١(رتك وطَهزعت إمثـ وقال إن هذه ملست شفتيك فن،وملس ا فمي
نه ال إوحبث أعماق هذه الرؤيا يقودنا إىل أن نقول ). ٧: ٦أش " (خطيتك

 يسوع املسيح، فهو اجلمرة الروحية املوضوعة على يوجد أحد آخر غري ربنا
 ألنه به ؛املذبح، واليت تعطي لنا رائحة البخور الذكية اليت تقَدم إىل اهللا اآلب

 وإليه نقدِّم ،، وصرنا مقبولني لدى اآلب)١٨: ٢أفسس (صار لنا دخولٌ 

                                           
  ).٣ : ١عب (راجع .  التطهري هو أحد معاين الكفارة يف العهد القدمي)١(



 ٢٠٩

منها اجلمرة اإلهلية اليت تلمس شفيت كل من يقترب هو و. العبادة الروحية
  . منه وجتعله نقياً، وبال شركة مع اخلطيةاإلمثزع ـتن

  وكيف تلمس هذه اجلمرة شفاهنا؟

هي قريبة منك، أي الكلمة، يف  ":جييب بولس املبارك معلِّماً إيانا
 ألنك إن قلت بفمك يسوع رب، وآمنت به يف قلبك إن ؛بكفمك ويف قل

تلُصن األموات، خألن القلب يؤ؛اهللا أقامه م من به للرب، والفم يعتف به ر
 ألننا نعتقد أنه ؛وهنا يقَارنْ الرب باجلمرة). ١٠-٨: ١٠رو " (للخالص

حتاد ا يشبه حتادا الطبيعتني جعلهما يف اجتماعمن طبيعتني خمتلفتني، إالَّ أن 
 وقوا دون )النار( إىل جمدها وحتولهخلشب  ألن النار تدخل ا؛النار باخلشب

  .)PG LXXVI: 61 B-C - ١: ٢ضد نسطور " (طبيعة النار تتغري أن

  :الفقرة الثانية

، الذي يسأل هل للرب أخوة يشبهون )نسطور(أريد أن أسأل "  
  !! حقاً عجيب؟ سؤالٌإلوهيتهالرب يف 

يا "ماذا كان الرسول بولس القديس يعين عندما كتب للغالطيني 
" ىت يتكون املسيح فيكمة حأوالدي الذين أمتخض م لكل ألدهم مرة ثاني

ألننا "الروح لوا يف م؟ ويف موضعٍ آخر كان يقول للذين كَ)١٩: ٤غال (
مجيعاً بوجه مكشوف إىل جمد ن جمدنعكس جمد الرب، نتغري إىل صورته م 

جد روح الرب توجد بالرب الروح، وألن الرب هو الروح وحيث يو
الغالطيني مل ينالوا  يقول الرسول إن أال .)١٧، ١٨: ٣ كور ٢" (حرية

مثال حرية اجلسد من الذي هو من نسل داود حسب اجلسد، ولذلك هو 
املسيح حسب ) ينقَش(يف خماض من جديد جيوزه معهم لكي ما يرسم 

كيف ميكن ألي إنسان أن يتردد يف القول إن لكن اجلسد، ويتكون فيهم؟ و



 ٢١٠

 ألنه إنسان ح نفسهاروا مجيعاً مشاني املسيكل الذين على األرض قد ص
كيف يتكون املسيح يف املؤمنني كإنسان فقط؟ وكيف نتغري لكن مثلنا؟ و

وما هي الصورة واىل أي )  مثلنا فقطاً كان املسيح إنسانإذا(من جمد إىل جمد 
  ؟نتحولشيء 

كاهن األسرار لكي يعلِّم كل واحد منا ألنه وليتقدم الرسول معلم 
ألن الذين سبق "قال عن الذين علَّمهم اإلميان واحلق علَّم اُألمم اإلميان، و

"  وهؤالء أيضاً دعاهمابنهفعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشاني لصورة 
س من  أقول اآلن إنه تأن- كما قلت سابقاً - لذلك .)٣٠-٢٩: ٨رو (

مشاني له،  - أي كل الذين على األرض -نسل إبراهيم، وصرنا حنن 
  ...دهم سهم وجمدعاهم وقدب فعرفهم ، وهؤالء سبق اآلوهؤالء 

 ال تقوم على املشاة يف الناسوت وطبيعة لالبنوحقيقة مشاتنا 
وكما  ":اجلسد فقط، بل بأُسلوب آخر يضعه املبارك بولس أمامنا قائالً

 PG - ٢: ٣ضد نسطور .." (صورة السمائيلبسنا صورة الترايب، سنلبس 

LXXVI: 128 B-C(.  

  :ة الثالثةالفقر

ألنه اإلله بالطبيعة تأنس حقاً، لكي ندعى حنن ذريةً، ليس فقط "  
 وإىل ترابٍ تراب أنت"ب، والذي قال له اهللا ذرية األول الذي من الترا

من فوق، ) ٢٩: ١٧أع (الثاين " ذرية"ملوت، ولكن والذي قادنا إىل ا" تعود
 طاهرة، ديد إىل حياة وأنا أعين املسيح الذي يعيدنا من ج.من السماء

 إىل عدم فساد ذلك الذي خضع للفساد، وحيرر من اخلطايا الذي وحيول
ر٣: ٣ضد نسطور " ( بأتعاب اخلطيةأُس - PG LXXVI: 141 D - 

144 A(.  



 ٢١١

  :الفقرة الرابعة

 إذا ،هو وليمة آكلي حلوم بشر) اإلفخارستيا(يكون هذا ال كيف "  
 ونعترف ، نقل إن كلمة اهللا اآلب قد أُرسلَ وإذا مل؟مل يكن هذا السر عظيم
؟دهأن إرساليته هي جتس  

  بهاحتد الذي ن اجلسدأ  ذلك فقط ميكننا أن نرى بكل وضوحعند
آخرٍليس جسد أن ي الذي ات ألنه صار ذ؛هب احلياة، بل هو قادر جسد 

وة  قوإذا كانت النار املنظورة تبثُّ. هو بقوته قادر على أن يحيي الكل
ر طبيعتها الذاتية وقوة جوهرها يف األشياء والطبائع اليت تلمسها، بل تغيِّ

 كلمة طبيعة املاء البارد إىل ماء ساخن، فما هو الغريب إذا آمن من يريد بأنَّ
   به إىل جسد حميي؟احتد اجلسد الذي حيولاهللا اآلب وهو احلياة بالطبيعة 

وجود هلذا اجلسد ، وال آخرٍألن هذا هو جسده، وليس جسد 
وإذا فصلنا  ).حنن البشر(ا  مناًصار واحد) اجلسد(والذي به ) الكلمة(بدونه 

كلمة اهللا احمليي عن اإلحتاد السري واحلقيقي جبسده، فإننا ال نستطيع أن 
  .ي احلياةإن جسده يظل يعط) سد عن الكلمة اجلانفصاليف حالة (نقول 

رب دمي يكون يفَّ وأنا الذي يأكل جسدي ويش ":ومن الذي قال
؟ وإذا كان قائل هذه الكلمات هو جمرد إنسان دون أن يكون هو "أكون فيه

بشري،  حلمٍ هي وليمةُاإلفخارستياس وصار مثلنا، فإن كلمة اهللا الذي تأن 
اجلسد  ": ألنين أمسع املسيح نفسه يقول؛ة باملرة من االشتراك فيهاوبال فائد

وكما نعرف ). ٦٣: ٦يوحنا " (ح هو الذي حيييكن الروال يفيد شيئاً، ول
ن طبيعة اجلسد احلقيقية هي الفساد، وال تقيم املوتى، بل هي مريضةٌ أ

  .صهابالفساد الذي خي

ن اجلسد هو جسد الكلمة نفسه، إ) يا نسطور(أما إذا قلت 



 ٢١٢

 ذه التفاهات حماوالً أن تنكر أنه ليس  فكيف تتكلم بتعظمٍ،واخلاص به
.."  آخر؟ شخصٍجسد بل إلينااهللا اآلب والذي أرسله اآلب جسد كلمة 

  .)PG LXXVI: 189 D - 192 C - ٥: ٤ضد نسطور (

  :الفقرة اخلامسة

..  أن ميوت بإرادته يف اجلسد دون أن تتأمل طبيعته  الرباختارلقد "  
 آالم احتمل وحنن نقول إنه .ألنه رغم أنه مات وتأمل، إالَّ أنه ال يتأمل كإله

  ألنه هو احلياة؛ لكي يدوس املوت ويقوموت تدبريياً يف جسده اخلاص بهامل
 الفاسد إىل عدم فساد، أي ذلك الذي استعبِد حيول ولكي ،ومعطي احلياة

فينا حنن قوة هذا التجديد، ) ينشر ( وهكذا يبثُّ. أي اجلسد،للموت
نعيش ألننا حنن ال ) ٢٠-١٩: ٢غالطية .. (ا لكل اجلنس البشري ويعطيه
ضد . (")١٥-١٤: ٥ كور ٢(املسيح الذي حييا فينا  حياتنا، بل بعد

  .)PG LXXVI: 212 - D - 213-A - ١: ٥نسطور 

  :مالحظات ختامية على الفصل الثامن

ال حتتاج هذه الفقرات إىل تعليق فهي تقدم جوهر اخلرستولوجي بكل وضوح،   
  : وكريلسأثناسيوسولكن جيب أن نوجز ما قاله اآلباء 

  . إن الرب قد حول الطبيعة اإلنسانية فيه هو، أي يف أُقنومه املتجسد- ١

 وبواسطة األسرار ،اإلميان إن الرب ينقل هذا التجديد إىل اجلنس البشري بواسطة - ٢
  .واإلفخارستياال سيما املعمودية 

 وكريلس أثناسيوس اآلباء د جيب أن ننتبه إىل تعبري هام ورد بشكل يفوق احلصر عن- ٣
د جتسما ورد بكتاب  مثل ي بإشارات قليلة من الكل والكثري ونكتف."احلياة"وهو تعبري 

وألن الرب ). ٢٤: ٣٠ -  كله١٨ فصل - ٢٥، ٩: ١٧ - ٢٩: ٨الكلمة الفصول 



 ٢١٣

هو احلياة بات من الضروري إعادة حبث معظم ما قيل عن اخلرستولوجي واألسرار 
  .اإلفخارستياالكنسية وبشكل خاص 

 مرة يف شرح ٣٠٠ أكثر من "احلياة" القديس كريلس كلمة خدماست - ٤
 والرد على ، وحوار عن الثالوث،زـإجنيل يوحنا، ويف الكتابات العقائدية مثل الكن

ن أ ولذلك نكتفي مبا ورد يف الرد على نسطور بشكل خاص حيث يظهر .نسطور
هي عبارة متكررة عند ، و" الكلمةلالبن دةً متجسِّ واحدةًحياةً" تعين "احلياة"كلمة 

 عند القديس ، وهو تعبري يتكرر"ابن واحد" الذي يستخدم أيضاً تعبري القديس كريلس
 - ٥: ٢ - ٣: ٢ - ١: ٢رد على سبيل املثال يف ي و فه،كريلس يف الرد على نسطور

٧: ٢.  

 من اآلب أزلياً، : واحدةًد الذي مجع بنوةً هو الكلمة املتجسِّ" الواحداالبن"و
رغم اإلحتاد، ولذلك له واالبن وظل بذاته الواحد .ن العذراء يف الزمانوم اسم ،واحد 

  .) يف الرد على نسطور٩٣ -  أ عامود ٨: ٢(وهو الرب 

. )٩٧ عامود ١٠: ٢(جيب أن يتضمن اإلميان بالتجسد   تعبري" الواحداالبن"و
 وألن اهللا هو .ياة الواحدةوتبادل الصفات الذي سبق وأشرنا إليه، هو تبادلٌ جتمعه احل

 بقوة حياته اإلهلية أن يعيد استطاعفقد  ، هو حياةٌ من حياةواالبنبالطبيعة، " حياةٌ"
بارات املتكررة عند ولذلك فمن الع. )١٨٨ عامود ٣: ٤ضد نسطور (ة وجيددها لإلنسانية احليا

د به واهب أو عل اجلسد املتح الذي هو حياةٌ بالطبيعة، جاالبن" أن القديس كريلس
  .)De Recta Fide 40 : 77 A-D وراجع أيضاً - ١٩٢ –عامود ب ( "ي احلياةمعط

إنسانية من األقنوم الثاين من األقنوم الثاين، وهبة أو عطية احلياة هي إهلية و - ٥
 .هلياً بواسطة الروح القدسإ فينا  الكلمةُحيلُّ "اإلفخارستيا فعندما نشترك يف .داملتجسِّ
 ألن ؛)١٩٦-١٩٣ : ٥: ٤ضد نسطور (" املقدس ودمه الكرمي بواسطة جسده وإنسانياً

م عمل املسيح، بل حتفظ هذا العمل يف وحدة النعمة الواحدة  ال تقسِّاإلفخارستيا



 ٢١٤

  .للثالوث

  :Harnackملحق عن طبيعة اإلحتاد والرد على هارناك 

 كتبه اآلباء سادت وحتكمت االجتاهات الفلسفية والتارخيية األوروبية على ما  
  :لعدة أسباب أمهها

 أثناسيوس اآلباء استخدمهاحصر الكلمات اليونانية الالهوتية اليت  :أوالً
 وقع وكريلس يف معناها الفلسفي اليوناين القدمي السابق على ظهور املسيحية، وهو خطأٌ

 وغريه من أساتذة التاريخ A. Von Harnackفيه أكرب مؤرخي القرن املاضي 
  .الكنسي

 Hypostasis أقنوم - كلمات طبيعة واستخدامدار احلوار حول معىن  :ثانياً
- Prosopon وكيف يتم، الذي وبكل يقني مل حتاد ملعىن االااللتفات وغريها دون 

 ، والدليل على ذلك هو الطبائعMechanismيكن احتاداً آلياً ميكانيكياً حسب 
 وكريلس، مثل إحتاد احلديد بالنار، ناسيوسأثاألمثلة على اإلحتاد والتشبيهات اليت قدمها 

حتاداً افهو ليس . )٤٤جتسد الكلمة فصل ( االحتراقأو إحاطة القش مبادة عازلة متنع عنه 
 حتادانه أمنها : ميكانيكياً يتم حسب قوة وعمل الطبيعة، وذلك لعدة أسباب واضحة
 عكس ما هو يتم حسب حرية اإلرادة، فالطبيعة ختضع لإلرادة وليس العكس، أي

 ولذلك يقول القديس كريلس يف الرد على نسطور وهو .شائع يف الفلسفة اليونانية
يشبِّه الرب يسوع باللؤلؤة، وهو تشبيه يؤكد أن مجال الالهوت يشع من الناسوت، 

  :االبنى حسب تدبري وإرادة  خيص الطبيعة اإلهلية إمنا يعطألن ما

 الناسوت عن اختالف مثل  متاماًةٌألن الطبيعتني، كل منهما خمتلف"  
 اجلسد صار جسد الكلمة الذايت، وال ميكن فصل الكلمة الالهوت، إال أنَّ

 .عمانوئيل هو واحد -نعتقد أن اهللا ) اإلميان الدقيق( ألنه ذا .ن اجلسدم



 ٢١٥

ال " ولكنه قال .ألنه كواحد أعلن كإنسان ما خيص فقر وإخالء الطبيعة
 : ويف مناسبة أُخرى يقول.)١٨: ١٠يوحنا (ا مين يع أحد أن يأخذهيستط

 جسده ألنه  والواحد الذي صار اجلسد،إنه اإلله والكلمة الذي من السماء
 اإلنسان ابن إالَّ الذي نزل من السماء ومل يصعد إنسان إىل السماء ":يقول

  .)PG LXXVI: 64 A-C - ١ : ٢ضد نسطور  (")١٣: ٣يوحنا (

ديس كريلس يصف االحتاد بكلمة غري شائعة وغري وهذا هو ما جعل الق  
  :كتاب الثالث يف الرد على نسطورمعروفة يف الفلسفة اليونانية حيث يقول يف ال

"συνδειν εισ ενα κυριον και χριστον κατ ενδησιν δ

ε δηλονοτι την καθ υποστασιν". 

  PG LXXVI: 160 B ٥: ٣ضد نسطور 

يف الرب الواحد واملسيح حسب االحتاد  معاً من الضروري أن تتحد الطبيعتان"  
  ".الذي يقرره األقنوم

إىل الترمجة االجنليزية هي ترمجة ركيكة وال تفي باملعىن، ولذلك جيب وضع و  
  :لنص كاآليتل جوار الترمجة العربية

"It is therefore necessary to unite together in one Lord 
and Christ, by personal hypostatic coalescence (the coming 
together of two vowels into one syllable). 

ن ألأستاذ اآلباء جيفري المب وضعت هنا الترمجة اإلجنليزية اليت راجعها وقد   
ستخدم يف علوم املوسيقى واللغة للتعبري عن  تενδησιν  منالكلمة اليونانية املركبة

ري عن إحتاد الطبائع، وهذا هو ما يفسر عدم شيوعها توافق األنغام، ال يف الفلسفة للتعب
 أو األقنوم  يقرره الشخصوانسجامحتاد ووفاق وهي هنا تعين ا. ة اليونانيةيف الفلسف



 ٢١٦

  .حسب التدبري

 الذي يقول يف املقالة الثالثة أثناسيوسوهنا يتبع القديس كريلس سلفه القديس   
  :يف الرد على األريوسيني

 داجسذكر القامة اليت ختص األوضوح عندما دقة وب تكلَّم اإلجنيلي"  
 يزداد  كان فكلما منا اجلسد، ولذلك.التقدم خاص باجلسدف. )٥٢: ٢لو (

 وكلما كان الالهوت يظهر أكثر .ظهور الالهوت فيه ألولئك الذين رأوه
 نعمته كإنسان أمام كل الناس، فهو كطفل حملَ إىل ازدادتفأكثر، كلما 

.  وكان يسأل الكهنة عن الشريعةار صبياً بقى يف اهليكل وحينما صاهليكل،
ضد )". (اجلسد(لمة يظهِر ذاته يف وكان جسده ينمو قليالً قليالً، وكان الك

  ).٥٢: ٣األريوسيني 

 من عظات عيد ١٦ يف العظة مث ،طورويقول القديس كريلس يف الرد على نس  
  :الفصح

لطبيعتنا أن تتقدم وكما قلت، هو اهللا يف الناسوت، الذي مسح "  
يف نفس الوقت حفظ الهوته ألنه هكذا لكن  و.حسب القانون اخلاص بنا

" το τεχθεν، وليس بأي أُسلوب آخر تقَدم إدراكه اإلنساين )حتادباال(
 PG عامود ٣: ٥يضاً ضد نسطور أ راجع - ٢٢٧ عامود ٧٧ جملد(

LXXVI: 228 – A(.  

ل هو حتول ناسوت الرب إىل جمد وكما -كما رأينا يف هذا الفصل  -التقدم و  
وسوف نعود .  والنمو حنو عدم املوت بالصليب والقيامةالصورة اإلهلية بواسطة اإلحتاد

  .باإلفخارستياإىل هذه النقطة يف الفصل اخلاص 

 ألساتذة االجتاهلفحص الكتابات اُألخرى اليت تسري يف نفس باملرة داع وال   
ن أ  ألن كلمات القديس كريلس تكفي مؤكدةHarnackًالتاريخ يف اجليل التايل لـ 



 ٢١٧

  :)١: ٥(ملوت والفساد حيث يقول لنسطور اإلحتاد هو تقدم الناسوت حنو غلبة ا

 ولكن ، تأمل الوحيداالبنن الهوت إإنك ال تستطيع أن تقول "  
 هو احلياة بالطبيعة، .جيدر بك أن تعترف معنا إنه هو احلياة، معطي احلياة

 ، به الكلمةاحتد وتبعاً لذلك، فإن اجلسد الذي تأمل والذي .موفوق كل اآلال
اهللا ألجل كل إنسان لكي ما  بنعمة - كما هو مكتوب -وبه ذاق املوت 

 من املوت الذي غلبه، والذي غلب كل الذين على ن إن هيكله أعظميعل
 ذات النعمة إلينا ولكي يظهر أنه فعالً باكورة الراقدين، وينقل .األرض

  .)PG LXXVI: 220 A ()"لقيامةا(

 حسب اإلنسانية مل يكن موت الرب على الصليب هو موت الطبيعة هكذاو  
 of His االبنهو موت مت حسب إرادة  " الطبيعة، بل كما يقول كل اآلباءقوانني

own will ") ٣: ٥راجع نسطور  - PG LXXVI: 229 A(.  

ت على الصليب، وقَبل ذلك وهكذا كان إغفال حرية إرادة الرب يف قبول املو  
 التجسد، هو الذي خلق سوء الفهم عند الذين درسوا آباء اإلسكندرية اختياريف حرية 
 الطبيعة وقوانني Concepts حيث سادت حمتويات )١(أساتذة التاريخمن ال سيما 

 وخضعت مبادئ التحليل والدراسة لفلسفة التاريخ .الطبيعة على اإلميان حبرية الشخص
أما تعليم اإلسكندرية، فهو ملخص يف . ة من عصر التنوير ال سيما بعد كانطالنابع

 ألن التدبري خطة تقوم على ؛"التدبري"كلمة واحدة حتتاج لدراسة شاملة وهي كلمة 
 تحوِّل الطبيعة اإلنسانية إىل ما كانت عليه قبل السقوط ومبجد واالختيارحرية اإلرادة 

 حسب قانون الطبيعة، بل يتم حسب إرادة وهدف اُألقنوم  ال يتم وهو حتولٌ.أعظم
 .الثاين الذي حيول فيه هو الطبيعة باإلحتاد، وخيلق يف أُقنومه الطبيعة اإلنسانية اجلديدة

                                           
 وعنه History of Dogma, pp 174 tt, 1898 يف الد الرابع Harnackراجع األخطاء التارخيية للمؤرخ ) ١(

  . وغريهLoofsنقل أكثر من مؤرخ والهويت مثل 


