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 تنويه

 
حيوي هذا اجمللد كتابني، مها آخر ما كتب القديس أثناسيوس الرسويل قبل    
، ضد أبوليناريوس أسقف الالذقية يف سوريا، والذي 373عامل النور يف عام انتقاله إىل 

نية يف ربنا يسوع. الكتاب األول بعنلوان جتسسلد ربنلا    إنسا كان ينكر وجود نفس
. 1983يسوع املسيحجت، وسبق أن نشرته مؤسسة القلديس أنوونيلوس يف ينلاير    

نشرته ذات املؤسسة يف ينلاير  والكتاب الثاين بعنوان جتظهور املسيح احملييجت، وسبق أن 
. وها حنن نعيد نشرمها معًا لوحدة موضوعهما من ناحية، ومن ناحية أخلر   1984

 لنفاد الوبعة األوىل منهما نظرًا ملرور فترة طويلة منذ نشرمها ألول مرة.

بشفاعة والدتنا القديسة أن يعوينا مجيعًا بركًة ونعمًة نولب من الرب يسوع 
قديس أثناسيوس الرسويل. له اجملد الدائم يف الكنيسة مع اآلب والروح وال مرمي العذراء،

 .القدس إىل األبد آمني

 دكتور     2015رفاع صوم امليالد 

 جورج حبيب بباوي         
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ـد ربنا يسوع املسيح
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 ة تارخيية والهوتيةمقدم

 

، كان قد تلرك  373قب  أن ينتق  القديس أثناسيوس إىل عامل النور يف مايو
مسودة كتاب بعنوان جتسسد ربنا يسوع املسيح جت وهو الكتاب اللذي ننشلره اآلن   

 كآخر ما سجَّله هذا العمالق العظيم.

يف  human soulنية نسلا إ والكتاب موجه ضد الذين ينكرون وجود نفلس 
املسيح وهو االساه الذي صار ُيعرف بعد ذلك باسم هرطقة أبولينلاريوس أسلقف   

(. ونص الكتاب نشر يف اجملللد  392 -372الالذقية يف سوريا )امتدت أسقفيته من 
من جمموعة اآلباء اليونانيني ومل ينشر يف السلسللة اإلجنليزيلة    1166 -1093: 26

وما بعد نيقية(. كما مل يترجم بعد إىل اللغات األوربية احلديثة ملا   املعروفة )آباء نقية
 عدا ترمجة فرنسية للنص السرياين وهو نصٌّ غري كام .

ويعود عدم االهتمام هبذا الكتاب إىل أن بعض علماء الالهوت وعلماء اآلباء 
املوقف سائدًا مل يعتربوه بقلم أثناسيوس الرسويل، وإمنا ُكِتَب بعد وفاته، وقد ظ َّ هذا 

مدارس الالهوت يف الغرب حىت مولع القرن العشرين عندما دافع عن صلحة نسلبة   
وأسلتاذ   Ch. Demetropulosالكتاب إىل أثناسيوس األستاذ اليوناين األرثوذكسلي  

 .T. F وأخريًا أستاذ اآلباء السابق يف جامعلة أدنلربة   G. Barbyاآلباء يف السوربون 

Torrance  و اختالف أسلوب هذا الكتاب عن أسلوب أثناسليوس  وحجة النقاد ه
املعروف به يف سائر كتبه. وملا كانت هذه هي احلجة الوحيدة اليت أستند عليها هؤالء 
النقاد فقد حاولوا نسبة الكتاب إىل العالمة ديلدميوس الضلرير أو تلميلذه القلس     
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تلف متامًا عن إمربوسيوس اإلسكندري. ولكن من الواضح أن املوضوع جديٌد جدًا وخي
البدعة اآلريوسية، وعن املوضوعات األخر  اليت عاجلها أثناسيوس يف كتاباته. وملن  
الثابت تارخييًا أن أثناسيوس كتب هذا الكتاب قب  وفاته بأيام، وأن اجللداول الليت   

 ُوِضَعت يف عصر اآلباء كانت تضع هذا الكتاب ضمن مؤلفات القديس أثناسيوس.

د هذه أول ترمجة للكتاب بعد الترمجة السريانية، وقد اعتمدت على النص تع
اليوناين والترمجة الالتينية اليت ُعرفت يف العصور الوسوى. وقد احتفظنا برقم الفقرات 

من جمموعة اآلباء اليونانيني. أما العناوين اجلانبية فهي من وضع  26كما ظهر يف اجمللد 
 تاب.الناشر حىت تسه  قراءة الك

يبدو ملن ال يؤمن بالتجسد أن الفرق بني وجود النفس اإلنسلانية أو علدم   
وجودها هو فرٌق ضئي  وبال أمهية، ولكن الذي يؤمن بأن جتالكلمة صلار جسلدًاجت   

نًا إنسلا  يح مل يكننية معناه أن املسإنسا (، يدرك متامًا أن عدم وجود نفس14: 1)يو
 حقيقيًا ومثلنا يف ك  شيء. وقد حصر اآلباء مجيعًا عم  املسيح يف احلقائق التالية:

 أنه من جوهر اآلب ومساوي له يف ك  الصفات. 

 ٌن كامٌ  له نفس وجسد وك  صفات اإلنسانية ماعدا اخلوية.إنسا أنه 

 د احتادًا كاماًل بناسوٍت كام .أن الالهوت الكام  وأقنوم االبن احت 

بدون هذه العناصر الثالثة معًا يستحي  علينا أن نتكلم عن سسلد الكلملة.   
والنقوة الثالثة ذات أمهية خاصة، ذلك أن وجود الهوت كام  يف ناسلوت كامل    



10 

 

 بدون احتاد حقيقي، ال خيدم اإلنسانية يف شيء.

نية، وعبَّر القديس غريغوريوس لقد انزعج اآلباء من إنكار وجود النفس اإلنسا
النزينزي عن هذا بقوله: جتمامل يتحد به الرب عندما سسد هو ما بقي بدون شفاء، أما 
ما احتد بألوهيته فقد َخُلص. إذا كان نصف كيان آدم فقط )اجلسد( قد سقط، فإن ما 

 (.101احتد به الرب هو نصف آدم، وبالتايل َخلَّص هذا النصفجت )رسالة: 

حتقق باحتاد الهوت ربنا بك  مكونات اإلنسان، وهذا يعين أن ملا   فاخلالص
أخذه الرب قد نال الفداء باالحتاد؛ ألن املسيح قدَّس الناسوت باالحتلاد، وَرَفَعله إىل   
شركة غري تلك اليت كانت كائنة قب  التجسد. ولذلك يكمِّ  القديس غريغوريلوس  

هذا يعين أنه قد حكم على جسلدنا  عبارته السابقة ويقول: جتلقد حكم على عقلنا، و
أيضًا. فإذا كان الرب قد احتد مبا هو وضيع )اجلسد( لكي يقدِّسه، فه  ال يتحد مبا هو 

نيًا إنسلا  ... لقد سقط آدم بعقله أواًل، ولذلك كان على املسيح أن يأخذ عقلالً  ساٍم
 (.13: 22لكي يقدِّس العق  اإلنساينجت )املرجع السابق، وراجع أيضًا مقالة 

باالحتاد بني الالهوت والناسوت نال اإلنسان اخلالص، وهذا يعلين أن الار   
ن يشترك مع املسليح، وهلذا ملا    إنسا وقوة وقداسة هذا االحتاد ُتنق  إىل كيان ك 

يسجِّله معلمنا أثناسيوس مؤكِّدًا أننا بدون االحتاد جتتفقد اإلنسانية الرجلاء وتبقلى يف   
 (.4جت )فقرة: ضعفها ... وتزول النعمة متامًا

باالحتاد تقدَّسنا ألن العنصر املشترك بني املسيح والبشلرية هلو الناسلوت ولليس     
هو األداة أو الوسيلة اليت  -كما يسميه أثناسيوس-الالهوت، وبالتايل فناسوت املسيح 

منها وهبا تعرب احلياة اإلهلية وتصلنا، وهي احلياة اليت تستويع أن تغلب الفساد وامللوت  
(. وبلذلك  35، 31اإلنسان حيًا إىل األبد. )راجع املقالة الثالثة ضد آريوس: وُتنِهض 

نية املسيح يؤدي إىل نتيجة مرعبة، وهي إنكلار خلالص   إنسا نر  أن إنكار كمال
 بأن اجلسد هو الذي خلص وحده. واالدعاءالنفس 
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ما أثناسيوس، ندرك أن املصدر احلقيقي هلذا اإلنكلار  من اآلباء مجيعًا، وال سي
 ليس سو  املانوية والغنوسية مبدارسها املختلفة وعلى رأسها مدرسة مرقيان.

كانت املانوية والغنوسية تعتربان أن الشر موجود يف املادة، وأن اإلنسان جيب 
ر وجلود  أن يتخلص من جسده لكي يتوهَّر ويتقدَّس. ولكن كيف أد  هذا إىل إنكا

النفس اليت اعتقد هؤالء اهلراطقة بأهنا من صنع إله اخلري والنور، وإهنا عكس اجلسلد  
الذي صنعه إله الشر. اجلواب واضح جدًا إذا تتبعنا النتائج املنوقية اليت ينتهي إليها أي 

أنكر ماين ومرقيان أن املسيح ُوِلَد من العلذراء، وأن لله جسلدًا     دمتورف. فقفكر 
(. وملا كان الفرق اجلوهري 12  أن جسده نزل من السماء )راجع الفقرة: حقيقيًا، ب

بني اهلراطقة والكنيسة اجلامعة حول موضوع الشر هو فرٌق دقيٌق وخوري، اذ يعتقلد  
مجيع اهلراطقة بأن الشر هو جزٌء من اخلليقة، وأن له جوهرًا وكيانًا صنعه اخلالق، أملا  

جوهر وبال كيان، ب  هو ملن اختلراع العقل      الكنيسة اجلامعة فتؤكد أن الشر بال
اإلنساين، وأن اإلنسان ليس بالوبيعة شريرًا، وإمنا يصبح كذلك إذا ماَرس الشر. وحىت 
الوبيعة اإلنسانية بعد السقوط، مل َتُعد طبيعًة شريرًة، ب  طبيعًة مريضلًة، ومل حيلوِّل   

الشر والفسلاد وامللوت،   سقوط اإلنسان، الوبيعة اإلنسانية إىل شر، ب  أدخ  عليها 
 فصارت حمتاجة إىل اخلالص واحلياة األبدية.

ويؤكد أثناسيوس هذا بقوله: جتما الذي حكم اهلل عليه يف البدء؟ هل  عللى   
اخلليقة اليت صوَّرها اخلالق وصنعها؟ أم على العم  الصادر من إرادة اخلليقة؟ فإذا دان 

 هذه احلالة مث  البشر ... فلاهلل دان  اهلل اخلليقة اليت خلقها، فقد دان نفسه وأصبح يف
 (.11العم  الصادر من إرادة اخلليقة اليت كوَّهنا وصورها..جت )فقرة: 

وألن الكنيسة أكَّدت سسد ابن اهلل، وأن ناسوته هو ناسوٌت حقيقيٌّ، جلاء  
هراطقة آخرون أمثال األسقف أبوليناريوس وأخذوا ذات املبدأ امللانوي والغنوسلي   
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النفس اإلنسانية. ونقوة احلق الوحيدة عند اهلراطقة هلي أن اللنفس أو    وطبَّقوه على
(. فكيلف ميكلن   20العق  هو مصدر الفكر، وبالتايل هو الذي حيرك اجلسد )فقرة: 

نية، وأهم ما مييزها هو العق ، وال خيوئ مثلنلا؟ )راجلع   إنسا للمسيح أن يأخذ نفسًا
ريه من اآلبلاء هلو أن الصلراع    (. واجلواب الواضح عند أثناسيوس وغ16الفقرة: 

الداخلي الذي فينا هو جتما اخترعناه حنن من شرور نبتت من غواية الشليوان اللذي   
(. أما يف حالة الرب 17علَّمنا كيف نعصي اهلل وزرع هذه الغواية يف طبيعتناجت )فقرة: 

املتجسد، فال يوجد فيه صراع داخلي بسبب احتاد الالهوت بالناسوت، وهوما يعلين  
الرب مل يتخلى عن ألوهيته عندما سسد، وبالتايل، فعدم اخلوأ وانعلدام الصلراع   أن 

 (.17الداخلي هو أمٌر مؤكد )فقرة: 

يبدو لكثري من املسيحيني أن موت املسيح على الصليب هو قضية أو نظريلة  
ات وتشبيهات، ولكن موت املسيح عللى  عويصة، وأهنا حتتاج لشروٍح كثريٍة وإيضاح

الصليب أبسط مما نظن، لقد َقِبَ  املسيُح أن يأخذ طبيعتنا، وأن حيوِّل هذه الوبيعة املائتة 
والفاسدة إىل حياة وعدم فساد وقيامة. هذا التحول متَّ أواًل باالحتاد اللذي نقل  إىل   

تى بلمسة من يده أو ملن  الناسوت قوة الالهوت مث  القداسة واحلياة اليت أقامت املو
طرف ثوبه، كما يف حالة املرأة النازفة الدم. ولقد شرح أثناسيوس هلذا بإفاضلة يف   
كتاب جتسسد الكلمةجت، وخصص بعض الفصول الكاملة لشلرح احتلاد الالهلوت    

(، ولذلك مل يدخ  يف هذا املوضوع بالتفصي  أو الشرح 44 - 43بالناسوت )فص  
الكلمة، وإمنا ملس موضوع االحتاد من خالل تأكيد أمهيلة  املوسَّع كما فع  يف سسد 

كمال الناسوت. والنقوة اهلامة عند القديس أثناسيوس أن االحتاد ال يلغلي صلفات   
اجلسد باملرة، وهو لذلك يؤكد أن الناسوت مل يصبح مث  الالهوت باملرة، بل  ظل    

  إن الناسوت غلري  ناسوتًا، ومن اخلوأ أن نصف الناسوت بأنه غري خملوق: جتفإذا قي
نًا إنسلا  خملوق بسبب احتاده بالكلمة غري املخلوق، فكيف َنَمت القامة، وملاذا مل َنلَره 
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كاماًل وتامًا منذ االحتاد، فالذي ينمو ليس إال خملوقًا. واالدعاء بأن اللذي ينملو يف   
، حيث القامة هو غري خملوق كفٌر وسديف؛ ألننا نعين بغري املخلوق ما هو بالوبيعة اهلل

 (.  3ال جمال للنمو أو النقص يف طبيعتهجت )فقرة: 

ويعود ليسأل من جديد: جتأما االدعاء بأنه بواسوة االحتاد صلارت طبيعلة   
الناسوت غري خملوقة، وصارت مساوية يف اجلوهر لالهوت، أي هلا نفس الصلفات،  

يفتح بلاب   ءاالدعا(. وبالوبع الكفُر هنا يعود إىل أن هذا 5فهذا بدوره كفٌرجت )فقرة: 
الكالم بانضمام أقنوم رابع للثالوث وهو خوٌأ جسيم ضد اإلميان املسيحي كله )راجع 

 (. ما يؤكده أثناسيوس هو أن التجسد يعين بقاء الناسوت كما هلو طبيعلة  9فقرة:
(. وأن إضافة القداسة واحلياة 10نية ال تتحول إىل طبيعة إهلية باملرة )راجع فقرة: إنسا

سبب االحتاد وليس بسبب حتول الناسوت إىل الهوت، ولذلك يف عبارة والقيامة، هي ب
صار جسدًا وليس اجلسد الذي  ةهو جتالكلمقصرية موجزة يقول أثناسيوس إن التجسد 

 (.12راجع أيضًا فقرة:  -10صار الكلمةجت )فقرة: 

 - 21: 3وبسبب االحتاد أمكننا أن نقول عن الناسوت أنه جتجسد جمدهجت )يف
أمكننا أيضًا أن نقول ان املسيح َرَفَع الصورة اآلدمية إىل صورة إهلية فائقة (. و10فقرة:

بسبب االحتاد، فقد ُولشَد ميالدًا طبيعيًا كسائر البشر من العذراء لكي يؤسس بدايلة  
 (.12جديدة للجنس البشري عوضًا عن البداية اليت أخذناها من آدم )راجع فقرة: 

 الناسوت ما فقده الناسلوت بالسلقوط.   وهكذا، باالحتاد، نق  الكلمة إىل
وأضاف إليه الثبات وقوة احلياة األبدية. وهكذا حىت يف موت املسيح على الصلليب،  
وبسبب االحتاد بني الناسوت والالهوت، ورغم انفصال النفس عن اجلسلد بسلبب   
املوت، مل ختضع نفسه اإلنسانية لسلوان املوت، وال رأ  جسده يف القرب فسادًا بسبب 

 (.14االحتادجت )فقرة: 

ويؤكد أثناسيوس حقيقة انتصار املسيح حىت يف موته عللى الصلليب جتألن   
املوت مل يستوع أن يقو  على نفس املسيح اإلنسانية اليت احتدت باللوغوس، ب  عجز 
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املوت َفَصَ  املوت عن أن يستعبدها وال استواع الفساد أن يذهلا أو يأسرها، ومع أن 
أن الفساد مل يتجاسر على أن يقترب من أيهما؛ ألن ك  الذي  الالنفس عن اجلسد، إ

(. وعندما ملات املسليح   14حدث، إمنا كان حتت السيورة اإلهلية وعنايتهاجت )فقرة: 
على الصليب وانفصلت نفسه عن جسده وظلَّت نفسه متَّحدًة بالكلمة كملا ظل َّ   

ملسيح، ذللك أن نفسله   اجلسد أيضًا متحدًا بالكلمة، فقد أكم  االحتاد قوة موت ا
اإلنسانية ُقدِّمت إىل اآلب عوضًا عن نفوسنا، وجسده أيضًا ُقدِّم عوضًا عن أجسادنا، 
وهكذا َحَمَ  املسيُح حكم املوت عنا بانفصال النفس عن اجلسد، وقدَّم الكفلارة يف  

(. ويكرر أثناسيوس 16نفس الوقت بسبب االحتاد، وأعادنا إىل احلياة بالقيامة )فقرة: 
( حيث يؤكد االحتاد 16هذا يف عبارات أبسط بكثري من العبارات الواردة يف )فقرة: 

بقوله: جتوهكذا حيث ساد الفساد على جسد اإلنسان، قدَّم يسوع جسده، وعنلدما  
ُرِبَوت النفس اإلنسانية بقوة املوت، قدَّم يسوع نفسه، فاستواع اللذي ال ميكلن أن   

(. 17وأن يفك رباطات املوت كإلهجت )فقرة:  يربوه املوت أن يكون حاضرًا كإنسان
املوتجت، وجتعدمي الفسادجت، حاضلرًا   هو جتعدميفاالحتاد هو الذي جع  الالهوت الذي 
(. ويص  أثناسيوس إىل أقصلى وضلوح   17وفعَّااًل يف موت املسيح وقيامتهجت.)فقرة: 

عنه يف ممكن عندما يؤكد أن جتشخصًا ال ميكن أن يفتدي شخصًا آخر إذا كان خمتلفًا 
نًا حقًا مثلنا، وهو ملا جيعلله   إنسا (. وهذا يعين أن يكون املسيح17اجلوهرجت )فقرة: 

نية إنسا (. ولكن17يعوي جتجسده من أج  أجسادنا ونفسه من أج  نفوسناجت )فقرة: 
املسيح احلقيقية والكاملة ال تكفي، ولذلك يؤكِّد أثناسيوس بعد ذللك مباشلرة إن   

وإنه إذا فارق الالهوت الناسوت، فإن هذا يعين أن املسيح  اخلالص متَّ بسبب االحتاد،
(. وهذا يعين بشكٍ  واضٍح 18مات موتًا خاصًا به هو وحده وليس موتنا حنن )فقرة: 

أن موت املسيح جيب أن يكون مث  موت اإلنسان أي بانفصال نفسه علن جسلده   
كانيلة القياملة،   وليس بانفصال الالهوت عن الناسوت، ألن هذا يقضي متامًا على إم

 (.19وُيظِهر أن التجسد يف حدِّ ذاته كان عماًل مؤقتًا وبال اار )راجع فقرة: 
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إن القراءة الدقيقة هلجوم أثناسيوس على البدعة األبولينارية تؤكِّد لنا أن املعلم 
نية يف االبن املتجسلد،  إنسا نفس ين أوإنسا العظيم عندما يربط بني إنكار وجود عق 

وبني اهلرطقات األخر  املانوية والغنوسية، ب  واألريوسية، فقد كان حيلرص أشلد   
احلرص على إظهار ليس فقط العالقة الفكرية بني هذه اهلرطقلات، وإمنلا الفلروق    
األساسية بني هذه اهلرطقات والعقيدة االرثوذكسية، ولع  الفارق اجللوهري اللذي   

وضوح هو أن ك  نقوة تنكرها اهلرطقات يؤكِّد اآلباء مجيعًا أن إنكارهلا   يظهر بك 
يلغي النقوة املقابلة يف خالص اإلنسان. وبالوبع، أفض  مثال ميكن أن نقدِّمله هلو   
موضوع كتاب جتسسد ربنا يسوع املسيحجت نفسه، حيث يظهر بك  جالء أن إنكلار  

منا يعين إنكار خالص النفس اإلنسانية وجود النفس اإلنسانية يف ربنا يسوع املتجسد، إ
لك  البشر. هذا يؤكِّد لنا بشكٍ  واضح أن اشتراك االبن الكلمة يف حياتنا وطبيعتنا هو 
اشتراٌك حقيقيٌّ، وأن هدف هذا االشتراك هو أن ينق  إلينا الكلمة حياتله وقداسلته   

إذا جاءت هرطقلة  وقيامته، أي اار االحتاد بني الالهوت الكام  والناسوت الكام . ف
وأنكرت ُألوهيته، فقد حذفت اشتراك اهلل يف خالص اإلنسلان، وهلذا ملا فعلتله     

نيته، فقد حذفت حصول اإلنسان على إنسا األريوسية. وإذا جاءت هرطقة، وأنكرت
 النعمة اإلهلية، وهذا ما فعلته األبولينارية مث النسوورية من بعدها.

ه بك  دقة: ما هو الفرق اجللوهري  وهنا يبقى سؤاٌل جوهري الُبد أن نفهم
بني هدف األرثوذكسية وهدف اهلرطقات جمتمعة؟ واجلواُب ظلاهٌر جلدًا، هلدف    
األرثوذكسية هو سديد الوبيعة اإلنسانية، وتقديس اإلنسان. وهدف اهلرطقات هلو  
إعالن مبادئ أخالقية فاضلة تتدرب عليها اإلرادة اإلنسانية، ب  ميكنها أن تراهلا يف  

ملسيح وتتشبَّه به يف السلوك األخالقي احلسن، وهذا ما جيع  قضية ُألوهية املسيح حياة ا
 وسسُّده قضيًة ثانوية، طاملا أن اهلدف هو حتسني أخالق اإلنسان وليس سديد طبيعته.

بشارة اإلجني  كما يقول القديس أثناسيوس: جتقائمة على دعامتني: ُألوهية  إن
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. وُألوهية الكلمة تعين تدخُّ  اهلل املباشلر يف خلالص   (10الكلمة، وسسُّدهجت )فقرة: 
اإلنسان، أمَّا سسُّد الكلمة، فيعين ضرورة اشتراكنا يف املسيح: جتوهكذا اإلله الكلائن  
قب  ك  الدهور، ظهر كإنسان، وُدعي املسيح. هذا وحده جيعلنا حنن جتأعضاء املسيحجت 

 (.13جت )فقرة: (3: 5كما هو مكتوب: جتحنن من حلمه ومن عظامهجت )أف 

ومعىن هذا أن االشتراك يف املسيح هو اشتراٌك حقيقي. ذلك أننا ال نستويع أن 
نتشبَّه باملسيح حىت أخالقيًا، ما مل نشترك فيه، وهذا يؤكده أثناسيوس بعبارة قاطعلة:  

(. ويقول 21جتألننا به سددنا، وبه نتشبه وفيه نشترك يف كمال املسيح اجلديدجت )فقرة: 
إنكار وجود نفس بشرية معناه أن جتالبشرية عاجزة عن أن سد ذاهتلا بلدون   أيضًا إن 

 (.20املسيح، وسديد النفس اليت تقود اجلسد ال يتم بدون املسيح ...جت )فقرة: 

هذا هو أكثر مؤلفات القديس أثناسيوس اليت يشري فيها إىل عم  املسيح بعلد  
ب إىل اجلحيم. والنقوة األساسية اليت يريلد أثناسليوس   موته على الصليب عندما ذه

تأكيدها خاصة بالتسليم الرسويل عن كرازة املسيح للراقدين: جتذهب إىل اجلحيم لكي 
 (.14يبشِّر النفوس اليت كانت يف سالس  العبودية ...جت )فقرة: 

(. 17، 14، 13، 12، 7، 5وقد أشار أثناسيوس إىل اجلحيم يف الفقلرات ) 
. وبالنسبة ملعلمنا أثناسيوس، ُيعَتَبر موضلوع  14ول إشارة وردت يف الفقرة ولع  أط

نيًة، وهذا ما جعله إنسا نزول املسيح إىل اجلحيم من األدلة اليت تؤكِّد أن للمسيح نفسًا
يؤكد أن امليالد من العذراء هو سديٌد مليالد اإلنسان، وأن املوت هو إبلادة للفسلاد   

ادة لسلوان اجلحيم، وسلوان املوت على النفس )فقلرة:  الذي ملك على اجلسد، وإب
(، وأن القيامة هي إعادة اإلنسان إىل املصاحلة واحلياة اجلديدة. ويف نلص يشلبه   17

الصالة يقول أثناسيوس: جتأزال من على األرض حكم اخلوية، وعلى خشبة الصلليب  
كذا أفتقد ك  مكلان  أزال اللعنة، ويف القرب افتد  الفاسد ويف اجلحيم أباد املوت. وه
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وك  حالة لكي يؤسس خالص اإلنسان ويعلن بذلك صورًة جديدًة لوبيعتناجت )فقرة: 
(. والقديس أثناسيوس ال يعرف باملرة شيئًا عن إخفاء الكلمة الهوته عن الشليوان  5

وما إليه، حىت عندما يقول: جتإن اجلحيم مل يكن يستويع أن يتحم  ظهور الالهلوت  
(، فهو ال يشري باملرة إىل القصص الشعبية 17س اإلنسانيةجت )فقرة: غري حمجوب يف النف

اليت ذاعت يف القرون األربعة األوىل عن اختفاء االبن يف اجلسد اإلنساين والقبض على 
الشيوان، وإمنا يؤكد أثناسيوس أن عدم نزول الكلمة كإله فقط إىل اجلحيم، ال يعلين  

ا نزول الكلمة إىل اجلحيم بواسوة نفسه سو  عجز اجلحيم عن أن حيتم  ظهوره، أمَّ
اإلنسانية، فمعناه القضاء على سلوان املوت بالنفس اإلنسانية امُلتَّحدة بالهوت الكلمة، 

 وحترُّر النفوس اإلنسانية من سلوان املوت وقدرة اهلاوية.

† † † 

إهلنا الصاحل الذي أحبنا حىت سسَّد ألج  خالصنا، يعوينا أن نشترك يف حياته 
وموته وقيامته؛ ليكون لنا نصيٌب يف احلياة األبدية اليت وهبنا إياها جمانًا، ومن أج  غىن 

 حمبته. وللثالوث القدوس اجملد واإلكرام إىل األبد آمني.

 1982رفاع صوم امليالد: 

 دكتور       

 جورج حبيب بباوي         
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دة األتقياء الثابتة على الدوام، هي اخلشلوع  أيها الصديق العزيز، إن عا 
أمام اخلليقة كلها يف صمت، وبفرح يصرخون شاكرين ومسبحني اهلل، صانع اخلريات 
للك ، وهذا ما قي  يف األسفار وبالذات يف الكلمات اليت تقلول: جتجيللس وحلده    

ت: (. وهذه الكلما28: 3ويصمتجت، وأيضًا: جتيف هدوٍء يهتم بأموره اخلاصةجت )مراثي
جتوحدهجت، وجتيهتم بأموره اخلاصةجت، تعين أن يكون ك  شيء بإفراز واهتمام وحسلب  

 وصية اهلل.

لقد بدأت باألمور الصعبة والشاقة الصادرة عن ُأناٍس يعترفون بنفس اإلميلان  
الذي نعترف به، واهتمامك بأن تعرف خوأ هؤالء الذين يظنون أهنم أرثوذكسليون،  

م يتهورون وال يتورعون عن النوق بأفكار وآراء غري مقدسة، تزعلزع غلري   ولكنه
الثابتني يف اإلميان، هؤالء ال َيعَلمون أهنم هم أنفسهم قد ساروا بعيدًا علن الوريلق   
السليم، ولو كان هؤالء والذين يسمعوهنم ثابتني يف اإلميان ما َخَدَعتلهم الكلملاُت   

لكن، ألن عقوهلم غري مدربٍة، صاروا يقبلون بسهولة واأللفاظ املبهمة اليت ُتسَتخدم. و
هذه األفكار الشائعة اليت تولد منها هذه الشرور الكثرية، واألقوال اخلادعة. لقد ُأصيب 
هؤالء بالتبلُِّد وبالعمى، حىت أهنم غيَّروا إعالنات األنبياء، وتعليم الرس ، والكلملات  

قوال الرب الواضحة، هي ذاهتا َقَلبوا معانيها. احملدودة القاطعة اليت وضعها اآلباء، ب  وأ
وإزاء ك  هذا صار تفنيد آرائهم أمرًا ضروريًا، حىت يفيقوا ويعرفوا جرمهم، وحلىت  



19 

 

يفقدوا قدرهتم على خداع اآلخرين الذين وعدوهم بشرٍح واضلٍح ومعقلول لسلر    
 (.7: 1 يت1املسيح، وهم يف احلقيقة جتال يفهمون ما يقولونه وال ما يتمسكون بهجت )

لقد علَّم اآلباء أن االبَن مساٍو لآلب يف اجلوهر، وأنه جتإلٌه حق من إللٍه   
حقجت، أي أنه كامٌ  من كامٍ ، مث أضافوا مؤكِّدين: جتنزل من السماء ألج  خالصنا، 

ع أن وسسَّد وتأنَّسجت. وبعد ذلك نعترف بأنه جتتأمل وقامجت. وحىت ال خيوئ أحٌد إذا سل 
الكلمة تأمل ومات ويعتقد أن اهلل الكلمة قد تغيَّر جوهره، أكَّد اآلباء بك  وضوح، أن 
االبَن غري متغيٍِّر وال متأمٍل، وحكموا بالقوع من شركة الكنيسة على ك  الذين خيالفون 

 هذا التعليم الثابت.

ومهون أن الكلمة متغيٍِّر، أو يفترضون أن أما هؤالء الذين نفنِّد آرائهم، فهم يت
تدبري اآلالم هو غري حقيقي، ومل حيدث؛ ألهنم ُيولقون على جسد املسيح أوصافًا مث  

 جتغري خملوقجت وجتسائيجت، وأحيانًا يقولون إن اجلسد جتمن ذات جوهر الالهوتجت.

عقٌ  ويقولون أيضًا إنه جتيف مكان اإلنسان الداخلي الذي فينا، كان يف املسيح 
سائٌي، ألن املسيح َلِبَس اإلنسان اخلارجي فقط. وَلِبَسله الالهلوت مثل  ثلوٍب،     

نًا تامًا مثلنلا، فحيلث   إنسا واستخدمه كأداٍة فقط، ومن املستحي  أن يكون قد صار
ٌن تام، توجد أيضًا اخلوية. وإنه ال ميكن أن يكون املسليح اإللله التلام    إنسا يوجد

اإلنسانية اخلاصة بنا، أي اجلسد والنفس، بالالهوت، يعلين  واإلنسان التام؛ ألن احتاد 
وجود خويٌة يف املسيح، وبالتايل سوف حيتاج املسيح إىل ذات التجديد اللذي نلنلاه   

 حنن، لو كان إهلًا وإنسانًا واحتد يف واحٍد.
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ٌن تام، وفيه جتالعق  اإلنساينجت الذي فينا اللذي يوجِّله اجلسلد    إنسا ولو أنه
يكون بال خوية؟جت ويقولون أيضًا: جتلقد أخذ جسدًا بال عق ، وصار  وحيرِّكه، فكيف

اللوغوس نفسه عقَ  ذاك اجلسد لكي ال خيترب اخلوية، طاملا إنه فيه العق  اإلهلي فقط، 
إذا صار فيه العنصلر اللذي    الوطاملا أن جسده بال عق  بشري، فاجلسد ال خيوئ، إ

كِّر ويعرف اخلوية؛ ألن العقَ  يفكِّر، مث يوجِّه اجلسد، أي العق ، فهو الذي يدرك ويف
 ينفذ اخلوية بواسوة اجلسد، وبذلك تكتم  اخلويةجت.

نيٍة، إنسلا  وحسب تفكري هؤالء جتصار اخلالُص بأن يقدِّم لنا املسيُح منَط حياٍة
ٍن باملسيح على حنٍو إنسا مما جيع  اجلسد يتجدد. وبالتايل، يتم اخلالص عندما يتشبَّه ك ُّ

 ويقلُد الفكر اإلنساين، حياَة املسيح وسسُّده، فيمتنع عن اخلويةجت.معيٍَّن 

 هذا هو ك  ما قالوه، مؤكِّدين كيف أن املسيَح بال خوية.

سفسوًة فارغًة، وآراَء عاطللًة حيلاولون أن    اللكن ك  ما قالوه ليس إ 
العاطلة اليت تؤدِّي إىل إنكار اإلميان، واليت  يسندوها بأكثر من برهان. وما أكثر اآلراء

خيترعها املنوق اإلنساين، يا ليت هؤالء يقيمون وزنًا إلرادة اهلل الصاحلة، ألنه مكتوب 
(. وهذا حٌق، فالنعمُة اليت متَّت 4: 110عن كمال التدبري: جتأقسم الرب ولن يندمجت )مز

هلم عن أهدافهم من السفسوة، ه  يف التدبري كاملٌة يف ك  شيء. وهكذا علينا أن نسأ
هي تتفق مع اإلعالنات النبوية، وه  تتبع تعاليم الرس ، وتسري على نفس درب ملا  
حدده اآلباء، وه  تتعارض مع اإلعالنات الصرحية والواضحة للرب؟ فمن اإلعالنات 
ة النبوية وتعاليم الرس ، ومن األمور اليت أكملها الرب، رمبا استوعنا إغلراءهم مبعرفل  

 احلق، وبأن يتركوا اخلوأ الذي وقعوا فيه.
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اخربونا يا َمن اخترعتم إجنياًل جديدًا خاصًَّا بكم، رغم أنه جتال يوجد إجنيلٌ   
(. ِمن أي مصدٍر أخذمت البشارة اليت سعلكم تقولون إن اجلسد جتغلري  7: 1آخرجت )غ 

تتخيلون أمرين ال ثالث هلما! إمَّا أن الهوت الكلمة قد حتوَّل  خملوقجت؟ أال جيعلكم هذا
إىل جسد، وإمِّا أنكم تعتقدون بأن تدبري اآلالم واملوت والقياملة خيلاٌل مل حيلدث.    
وهذان التصوران، كالمها خوأ؛ ألن جوهر الثالوث هلو وحلده غلري املخللوق،     

(، فقد ُوِلَد من 5: 9حسب اجلسد )رو واألبدي، وغري املتأمل وغري املتغيِّر. أمَّا املسيُح 
الناس الذين قي  عنهم: جتأخوتهجت، ب  تغيَّر بقيامته، فصلار بعلد قيامتله جتبلاكورة     

(. هذا َسَبَق فأخرب به الناموس )العهد القدمي( قبل  أن حيلدث.   18: 1الراقدينجت)كو 
 فكيف تسمُّون الناسوت الذي تغيَّر من املوت إىل احلياة جتغلري خمللوقجت؟ وكيلف   
تفترضون العكس، عندما تسمُّون غري املخلوق باملتغيِّر؟ ألنكم عندما تسمُّون جلوهر  
الكلمة غري املخلوق باملتغيِّر، فأنتم سدِّفون على ُألوهية الكلمة. وعندما َتِصُفون اجلسد 

نيٍة، أي ك  مكونات أجسلادنا، واللذي   إنسا املتغيِّر املكوَّن من عظاٍم ودماء، ونفٍس
وحمسوسًا مث  أجسادنا، عندما تصفون ك  هذا بأنله جتغلري خمللوقجت،     صار ظاهرًا

تسقوون سقوطًا شنيعًا يف خوأين: أوهلما أنكم تفترضون أن اآلالم اليت احتملها هلي  
جمرد خيال، وهذا سديف املانويني، أو أنكم تعتربون أن الالهوت له طبيعلة ظلاهرة   

و غري ظاهر وال حمسلوس. وهلذا   حمسوسة، رغم أنه جوهٌر غري خملوق، وبالتايل فه
، (1)التصوُّر األخري يضعكم مع الذين يتصوَّرون أن اهلل كائٌن يف شك  بشري جسداين

 فما هو اختالفكم عن هؤالء، ما دام لكم نفس االعتقاد؟

أنتم تقولون إن الناسوت جتصار غري خملوق بسبب احتاده بالواحلد غلري    
                                                           

(1) orphismM-nthroA  ن اهلل مث  اإلنسان له جسم ويدان وقدمان ووجه إهي بدعة وهرطقة تقول
: 4ثيؤدوريت تاريخ الكنيسة  -ضد األريوسيني 61: 1أثناسيوس مقالة  -7: 6اخل..)سقراط تاريخ الكنيسة 

10.) 
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أنه متناقٌض مع نفسه، ب  أن الرد عليله   املخلوقجت، ولكن خوأكم هذا، سوف يظَهر
 كامٌن فيما يدعيه.

لقد مت احتاد الناسوت بالهوت اهلل الكلمة يف أحشاء القديسة مرمي، عندما نزل 
الكلمة من السماء، أي أن الناسوت مل يكن له وجوٌد قب  نزول الكلمة وسسُِّده، بل   

اإلله اليت ُوِلَدت من آدم، واليت  مل يكن للناسوت أيُّ وجوٍد حىت قب  وجود مرمي والدة
تؤكِّد سلسلُة األنساِب أهنا من إبراهيم ومن داود هي وخويبها يوسف الذي خوبها، 

(، وصارا واحدًا ليس 24: 2ومها صارا واحدًا عندما تكوَّنا وُخِلقا جسدًا واحدًا )تك
، أي آدم، بسبب الزواج، فهما مل جيتمعا، وإمنا مها جسٌد واحٌد؛ ألهنما ملن واحلدٍ  

. وهكذا ُوِلد املسليُح يف  (1)فالثابت أهنما مل يعرفا بعضهما البعض، ب  احتفظا بالبتولية
بيت حلم اليهودية، ومن نس  داود؛ ألن يوسف ومرمي كالمها من داود، ولذلك ُدعَي 
يوسف جتأبوهجت، والذي ُوِلَد يف بيت حلم هو الذي اضَّجع يف ِخَرِق امللذود، وللله   

راعيه، عندما جيء به إىل اهليك ، ب  مت اختتانه يف اليوم الثامن يف جسده سعان على ذ
(. فإذا قي  إن الناسوت كان 2: 2وهو الذي منا يف القامة )لو -حسب عادة اليهود-

 جتغرَي خملوٍقجت بسبب احتاده بالكلمة غري املخلوق، فكيف َنَمت القامة، ومللاذا مل نلره  
دعاء بأن الذي ينملو  إلخملوقًا، وا إالاد، فالذي ينمو ليس نًا كاماًل وتامًا منذ االحتإنسا

يف القامة غري خملوق، ُكفٌر وسديف؛ ألننا نعين بغري املخلوق ما هو بالوبيعة اهلل، حيث 
ال جمال للنمو أو النقص يف طبيعته. أمَّا الذي اشترك أو اتَّحد بغري املخلوق، فهو ُمتَّحٌد 

 ولكنه خملوق. بالالهوت، وُيحَسب معه واحدًا،

                                                           
ما جيع  لنص  وهو ،آدم يؤكد القديس أثناسيوس وحدة الوبيعة اإلنسانية بسبب تناس  الك  من واحد وهو( 1)

 ،ا عن دوام بتولية العذراءىن الذي ذكره أثناسيوس هنا. أمَّع( عدة معاين نراها يف كتابات اآلباء أمهها امل24: 2)تك
 .ضد األريوسيني 70: 2راجع أثناسيوس مقالة  .تسليم عند ك  اآلباء فهو
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وعندما نؤكِّد ذلك ،فإنَّا ال نريد أن تفقد اإلنسانيُة الرجاء وتبقى يف ضلعفها  
معرَّضٌة دائمًا لليأس، فهي ُتَبشَُّر بأهنا مل تعد هلا صلة وثيقة باهلل، وبذلك تزول النعملة  

ٍن خملوٌق، إنسا أن جسد الرب غري خملوق، بينما هو يعلم أن ك َّمتامًا. وك  َمن يسمع 
وأن الوبيعة اإلنسانية مصنوعٌة، أال ُيدرك َمن يقول هذا االدعاء بعدم خلق الناسلوت،  

. وإذا كان غري املخللوق  (1)أن األسفار اإلهلية زائفٌة، وأنه مل تعد له شركة مع املسيح؟
اخلليقة األوىل بال خلالص، السليما آدم األول   قد أخذ جسدًا غري خملوق، أال تصري 

الذي ُوِلدنا حنن منه حىت اليوم بالوالدة اجلسدانية، أال ُيَعدُّ هذا هالكًا لنلا؟ وكيلف   
جعلنا املسيُح شركاًء فيه؟ وكيف استواع الرسول أن يقول: جتاملقدِّس واملقدَّسني ملن  

 (؟11: 2واحدجت )عب

كن علينا االنتباه من التهوُّر يف التفكري بأننا نصري مث  الكلملة ملن   ول 
جوهر اهلل اآلب، فهذا خوُأ اجملدِّفني األريوسيني الذين حاولوا أن جيعلوا الكالم اخلاص 
بالناسوت على أنه خاصٌّ بالهوت الكلمة، وهذا اخلوُأ ظاهٌر؛ ألن الذي ُوِصَف بأنله  

آدم األول، قد اتَّحد بصورة العبد وهو الكائن منلذ  أخذ جتصورَة عبٍدجت، أي صار من 
األزل يف جتصورِة اهللجت، وال يعين هذا أن صورَة العبِد صارت إهللًا. فبشلكٍ  علام،    
ُيسَتخَدم تعبري جتغري املخلوقجت ِلَما مل يتكون من العدم، ومل ينشأ مولقًا. فه  تعتقدون 

ن مع الكلملة منلذ األزل؟ هل     أنتم أن اجلسد مل ينشأ، ومل يتكون مولقًا، وأنه كا
حتاولون استخدام عباراٍت دقيقة وذات مضموٍن سليم يف غري مكاهنا، لكي تتسلتروا  

                                                           
فالرجاء  ،زوال ك  رجاء لإلنسانية هو -كما يري أثناسيوس-عدم بقاء الوبيعة اإلنسانية يف حالة االحتاد معناه ( 1)

 .مل تعد لإلنسان صلة باهلل يف املسيح ،أما إذا زال الناسوت ،لى بقاء الناسوتع قائٌم
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حتت عبارة جتغري املخلوقجت، فال تعترفون بالتجسد؟ أليس غري املخلوق هلو جلوهر   
الالهوت فقط؟ وإذا وصفتم غري املخلوق بأنه متغيِّر، واملتغري بأنه غري خملوق، ألليس  

و الُكفُر بعينه؟ إذن االدعاء بأنه بواسوة االحتاد صارت طبيعة الناسلوت غلري   هذا ه
خملوقة، وصارت مساوية يف اجلوهر لالهوت، أي هلا نفس الصفات، فهلذا بلدوره   

ُكفٌر؛ 
 

حلاجُة اليت تدعو اهلل الكلمة بأن يولد من امرأٍة، وأن ينمو خالُق ك َّ فما هي ا
الدهور يف القامِة، وأن ُيحَسب عمره بالسنوات، أو أن خيتلرب الصلليب، والقلرب،    
واجلحيم؟ إننا حنن البشر الذين خضعنا لك  هذا، ولكنه اجتاز ك  ذلك؛ ألنه يوللب  

 هي مماثلة لصورتنا، ودعانلا لالشلتراك يف   أن خيلصنا، فأعوانا احلياَة يف صورته اليت
صورته الكاملة لكي نتشبَّه به، ولكن كيف ميكن أن نشترك ونتشبَّه بالكامل ، إذا مل  
يكن كائنًا قب  ك  الدهور، أي الكمال الذي ال يعرف اخلوية، والذي دعانا الرسول 

ن اجلديد املخلوق حسب إىل االشتراك فيه قائاًل: جتاخلعوا اإلنسان العتيق والبسوا اإلنسا
 (.24: 4أف  – 9: 3اهلل يف القداسة وبر احلقجت )كو 
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كيف أمكنكم أن تتصوروا أن اجلسد غري خملوق؟ وإذا تغيَّلرت طبيعلة    
خملوقة وصارت غري خملوقة، أال يعين هذا أنه جيب أن تصبح غري منظورة، ب  تصلبح  

قط بعد القيامة، ب  تصبح غري قابلة للموت باملرة؟ فإذا َصحَّ أيضًا عدمية املوت، ليس ف
تصوركم، فكيف ميكن أن نقول إن الرب مات، مادام قد تغيَّر ناسوته وصلار غلري   
خملوق عندما ظهر على األرض؟ وكيف إذا تغيَّر الناسوت وصار غري خملوق، أن يصبح 

سته أيدينا ملن جهلة   منظورًا، ب  كيف أمكن ملسه، حسبما هو مكتوب: جتالذي مل
(؟ كيف تصرِّحون بأموٍر مل ُتكَتب يف األسفار املقدسة؟ ب  كيف 1: 1يو  1احلياةجت )

تفكِّرون يف أموٍر ال جيوز أن نفكِّر فيها؟ إنكم هبذا الشك  تساعدون اهلراطقلة عللى   
احلصول على براهني وأدلة تشبه التجاديف اليت نشرها واحد منهم يلدعى رتريلوس   

Rhetrius (1) .الذي ال يتجاسر أحٌد على أن يفكر يف ساديفه املخيفة 

أمامكم طريقان ال ثالث هلما، إمَّا أن تنكروا األسفار املقدسة، وإمَّا أن تعترفوا 
هبا، وبالتايل ال تفكروا يف التفوُّه مبا ليس يف األسفار اإلهلية، أي كلماتكم اليت خداعها 

 يقت .

لقد احندرمت إىل ما هو أسوأ بقولكم: جتحنن ال نعبد غري املخلوق مع اخللالقجت.  
أيها الناس الذين بال إدراك ملاذا تقولون هذه العبارات، وملاذا تتصورون أن جسد ربنا، 
رغم أنه خملوٌق، تقدَّم له عبادة على انفراد، وأنه ميكن أن تقدَّم هذه العبادة ألي خملوق 

حتد اجلسد بالكلمة غري املخلوق وصار معه واحدًا، أليس إليه هو الواحلد  آخر؟ لقد ا
                                                           

ويبدو أنه مجع كافة أنواع البدع يف قصائد شعرية  ،جدًا ال نعرف عنه إال القلي  .أحد هراطقة القرن الثالث (1)
 .حسية
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بعينه، نقدِّم له الولبات والصلوات؟ إننا بك  حق نعبده، ألن الكلمة سسَّلد وصلار   
جسده هو جسد اهلل الكلمة، ولكننا ال نعبد الناسوت دون الالهوت أو الالهوت دون 

نفسه، ألن النساء اقتربن منه، فقال هلن: جتال الناسوت، وهذا ظاهٌر من تصرُّفات الرب 
(، معلنًا بذلك أن صلعوده أملٌر   17: 20تلمسيين ألنين مل أصعد بعد إىل اآلبجت )يو 

أهنن اقتربن وأمسكن بقدميه وسجدن  إالحتمي؛ ألنه سيحم  جسده ويقدِّمه لآلب، 
ن (. وعندما أمسكن بقدميه، فقد سجدن له كإللٍه متجسلد، دو  17: 20لهجت )مت 

فص  الالهوت عن الناسوت. ويف موضع آخر قال الرب: جتجسِّلوين وانظلروا ألن   
(. ومع أنه باحلقيقة روٌح؛ ألن 39: 24الروح ليس له حلم وعظام كما ترون يلجت )لو 

أنه عندما قال إن له حلمًا وعظامًا، أراهم حلمه وعظامه.  إال(، 24: 4جتاهلل روحجت )يو 
عظامجت، وأضاف: جتكما ترون يلجت؟ مل يق  إنه هلو  وكيف قال: جتالروح ليس له حلم و

جتحلٌم وعظامجت. وقد قال ذلك لكي يعلِّمنا أن طبيعة الروح ال ُتلَمس، بينملا ُيلَملس   
جسده، مثلما َنلَمس حنن أجسادنا، ألن جسده الذي أخذه من العذراء مث  أجسادنا، 

راء، وُوِلَد والدًة طبيعيًة، مل خيلقه بقوته الذاتية بدون العذراء، ب  تكوَّن يف أحشاء العذ

. وهكذا ك  ما عمله منذ البشارة إىل املوت، 
 

هذا هو التعليم الذي تقبله كنيسة اهلل اجلامعة وتعترف به، أمَّلا أنلتم،    
جلسد نزل من السماء؟ وملاذا يسمح املسليح  فكيف ختالفون هذا التعليم وتدَّعون بأن ا

بأن يكون له جسد سائي؟ وما هي غاية نزول جسٌد سائٌي إىل األرض؟ هل  لكلي   
جيع  هذا اجلسد السمائي غري املنظور منظورًا، والذي ال ميكن صلبه، جيعله خاضلعًا  
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ناس اللذين بلال   آلالم الصلب والذي ال ميكن أن يتغيَّر قاباًل للتغيري واملوت؟ يا أيها ال
فهم، ما هي الفائدة احلقيقية لك  هذا؟!! 

(3: 8)رو 
. ملن  (1)

أج  ذلك عاش جبسٍد مث  جسدنا على األرض، وأعلن أن جسده غري قاب  للخويلة،  
ومع أن اجلسد الذي أخذه آدم يف حالة عدم اخلوية يف حالة خلقله األول، وصلار   

أقامه إىل حالة وطبيعلة  بالسقوط قاباًل للخوية، فسقط يف الفساد واملوت. هذا اجلسد 
. (2)عدم اخلوية، لكي يعِلن لنا أن اخلالق ليس هو سبب اخلويلة 

. وللذلك  (3)
 سسَّد وعاش يف عدم اخلوية.

لسماء. هراٌء إذن خياالت أولئك الذين ضلوا، وقالوا إن جسد ربنا نزل من ا
ب  باحلري 

ذلك، فأظهر سلوانه وهو على األرض بأن يغفر اخلوايا  . وأعلن عن
(، وأعلن عدم فساده بقيامته من القرب، وبافتقاده اجلحيم الذي نزل إليله  6: 9)مت 

لكي يدوس املوت ويبيده، ويبشِّر الك  بالبشارة املفرحة بالقياملة؛ ألن اهلل جتخللق   
الشيوان، دخ  املوت  اإلنسان خالدًا وخلقه على صورة أزليته، ولكن بواسوة حسد

(. هذا اجلسد الذي َمَلَك عليه امللوت للفسلاد، مل   24، 23: 2إىل العاملجت )حكمة 
                                                           

 .يؤكد أثناسيوس أن الوبيعة اإلنسانية نالت يف املسيح ما مل تأخذه يف اخللق األول( 1)

 .تعليم ماين واملدارس الغنوسية هذا هو (2)

 .(26: 1صورة اهلل )تك( 3)
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حيتقره، وإمنا قبله واختذه لذاته دون أن يتغيَّر الهوته إىل الشك  والصورة اإلنسانية. 

. وهذا هو السبب يف القول إن اآلب جتأعواه اسلًا  
(. لكي ميلك على السموات، ولكي يكون له السلوان لكي 9: 2فوق ك  اسمجت )يف 

 (.27: 5يدين )يو 

لقد صار الكلمة الذي صنع السماء واألرض جتابلن اإلنسلانجت، لليس     
بالتغيري، وإمنا صار آدم الثاين، ولكي ندرك احلق الذي حيويه هذا االسم بالذات، َشَرَح 
الرسول أن آدم القدمي أو األول كان نفسانيًا، وبعد ذلك جاء آدم الثلاين الروحلاين   

عندما أكَّد أن آدم األول نفساين والثاين روحاين، مل يكن يقصلد  (. و46: 15كو1)
من ذلك وجود جسدين خمتلفني، وإمنا جسد واحد لالثنني، ولكن األول حتت سلوان 

(. وميكننلا  24: 4وطبيعة الروح؛ ولذلك دعي روحانيًا، ألن كلمة اهلل هو روح )يو 
حلص  ت جتاإلنسان الروحاين يفأن نفهم ذلك من تأم  ما قي  عّنا حنن يف هذه الكلما

(. ورغم 14: 2كو 1ال يأخذ شيئًا من الروحجت ) (1)ك  شيء، وإن اإلنسان النفساين
أن اللذي   الأن طبيعة جسد اإلنسان النفساين واإلنسان الروحاين هي طبيعة واحدة، إ

يشترك يف الروح القدس، يصبح الروحاين، أمَّا الذي يكتفي بقوة النفس وحدها، فيظ  
ساين. وما دام التعليم الصحيح احلق عندنا، صار من الالزم أن نسأل ملاذا مل ُيلدَع  النف

املسيُح جتإنسانًاجت فقط، وهو اسٌم ميكن للبعض أن يتخي  أنه شخٌص قادٌم إلينلا ملن   
جتابن اإلنسانجت؛ ألنه صار ابن اإلنسلان   -وهذا حق-السماء، وسكن بيننا، وإمنا ُدعَي 

ابن آدم األول، وال يوجد غري آدم األول عاش على األرض، مبيالده من العذراء، صار 

                                                           
 .حلياة الوبيعية العاديةاأي نفس وتعين  ψυχήأصلها من  χιόςψυوتترجم أحيانًا جتالوبيعيجت والكلمة اليونانية  (1)
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ٍن، ومل إنسلا  كما ال يوجد آدم آخر جاء من السماء. وك  َمن يولد من آدم هو ابُن
حيص  على جسد سائي من السماء، هذا ما تؤكده األناجي ؛ ألن ملىت يسلجِّ  يف   

قا فقلد َحَسلَبه يف   سلسلة األنساب أنه ابن ابراهيم وابن داود حسب اجلسد، أما لو
 سلسلة األنساب كابن آدم وابن اهلل.

وما دمنا تالميذ اإلجني ، فال جيب أن نتكلم مبا هو ضد اإلجني  أو بالكلذب  
ضد اهلل، إمنا مبا جاء يف األسفار اإلهلية، ونتمسك مبا فيها من حقائق. فلماذا حتاربوننا 

شيئًا أو نقول شيئًا ضد ما جاء يف األسفار، ب  نتمسلك   حنن الذين ال نقب  أن نسمع
 (.32، 31: 8مبا قاله الرب: جتإذا ثبتُّم يف كلميت تصريون حقًا أحرارًاجت )يو 

كيف لنا أن حنسبكم مؤمنني أو مسيحيني، وأنتم ال تتمسكون بكلمات  
مرون بالكالم عما هو فلوق اإلدراك  األسفار، وال تؤمنون مبا تعلنه من حقائق، ب  تغا

نًا، فكيلف  إنسلا  وحتددونه حسب أهوائكم. وإن كان من السه  عليكم أن حتاربوا
(. واذا كان الذين مل يصدِّقوا األنبياء قد ُأدينلوا،  13: 7ميكنكم أن حتاربوا اهلل.)أش 

فكم احلري تكون دينونة الذين ال يصدِّقون الرب نفسه؟ كيلف تتجاسلرون عللى    
فكري والنوق بأموٍر خمتلفة وأفكاٍر غريبة عن تلك اليت أعلنها وُسرَّ هبا الرب نفسله،  الت

واليت هبا أباد اخلوية واملوت؟ إذا اعترفنا به، اعترف هو بنلا، وإذا انكرنلاه، فهلو    
ملع   12: 2يت 2سُينكرنا، إذا مل نكن أمناء، فهو يبقى أمينًا لن يقدر أن ينكر نفسه )

ىن هتوُّركم فيما هو ضد العقيدة؟ مللاذا حتلاولون أن سعللوا    (. فما مع32: 10مت 
اجلسد من ذات جوهر الالهوت؟ أال تدركون أن هذا ُكفٌر ملزدوج؟ فلإنكم هبلذا    
تسقوون يف هذا اإلمث املزدوج، وهو إمَّا أن تنكروا التجسد، أو سدِّفوا عللى جلوهر   

الذي ُوِلد من العلذراء   اهلل. وهكذا حسب كلماتكم اليت تقولوهنا: جتحنن نعترف بأن
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مرمي هو مساٍو لآلب يف اجلوهرجت. لكن هذه العبارة اليت تعتربوهنا دلياًل عللى صلحة   
اإلميان واالحترام، سوف نشرحها لكي يظهر لكم أنكم ال تفهمون معناها، ب  صلار  

 معناها لاقة بالنسبة الستعمالكم.

َد وعاش باجلسد بيننا، قلد  إن مجيع املؤمنني يعترفون بأن اهلل الكلمة الذي ُوِل
ُوِلَد كإنساٍن من العذراء القديسة مرمي، وأنه مساٍو لآلب يف اجلوهر، وأنه سسَّد وصار 
من نس  إبراهيم، وبذلك صار ابنًا إلبراهيم. فالكلمة الذي من اهلل، والذي هو مساٍو 

ياء والرس  لآلب يف اجلوهر، صار ابنًا إلبراهيم حسب اجلسد. وهذا ما يعترف به األنب
واإلجنيليون، فاملسيح حسب سلسلة األنساب وحسب اجلسد، هلومن نسل  داود.   
فكيف ال ختجلون من االدعاء بأن اجلسد الذي ُسجِّ  يف سلسلة األنساب من نسل   
داود، يصبح مساويًا جلوهر الكلمة؟ ألستم كما ذكرت تستعملون هذه العبلارة بلال   

تعتربون أن الذي يتساو  جوهره ملع جلوهر   مضمون، ب  وحبماقة أيضًا، ألنكم ال 
آخر، له ذات الوبيعة والصفات والكمال. 

، فكيف ميكنكم أن تنسبوا صفات وكمال الالهوت إىل 
ُمدَّعني أنه مساٍو للكلمة يف اجلوهر، وبذلك يضاف إىل كمال الكلمة، كملااًل   اجلسد

آخر هو الناسوت، وحسب خيالكم، ال يعود اهلل ثالوثًا، ب  يصبح رابوعًا، وهذا إميان 
آخر غري اإلميان الذي نبشِّر به. وه  بعد هذا ميكن أن يضاف شيء آخلر إىل هلذا   

 الكفر؟

مساويًا يف اجلوهر للكلمة. أخلربوين كيلف    تقولون إن اجلسَد صار 
حدث ذلك؟ تقولون: جتلقد صار اجلسُد الكلمَة، ب  صار أيضًا روحلًاجت. ولكلن، إذا   
كان اجلسد ليس بالوبيعة الهوتًا، وال هو من جوهر الالهلوت، فكيلف ميكلن أن    

                                                           
ميكن ترمجتها إىل جتمن ذات اجلوهرجت أو جتمساويف اجلوهرجت واملساواة يف اجلوهر تعين أن  Homoousionكلمة  (1)

 .De Synod:45عن اجملامع  له ذات صفات اآلب، وهكذا شرحها أثناسيوس نفسه يف املقالة املشهورة االبن
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قالوا  يتحول إىل الهوت؟ وإذا قلتم إنه حتوَّل، فبأي وجه ختتلفون عن األريوسيني الذين
نفس الكالم عن الكلمة؟ مث أال تقول األسفار عكس ذلك؟ 

. فإذا كنتم غري مستعدين لقبول هذا االحتاد الوبيعي بني الكلمة واجلسد 
الذي صار خاصًا به وفيه ح َّ، وإذا كنتم ال تقبلون االعتراف الصريح بأن اهلل تأنَّس، 

تسمعون، وهو ما نسبِّح اهلل عليله   أمرين: إمَّا أنكم ال تؤمنون مبا إالفلم يعد أمامكم 
َكِسرٍّ فائِق اإلدراك، وإمَّا أنكم ال تريدون عوية الدهر اآليت؛ ألن ناسوت اهلل الكلملة  
هو الذي قي  عنه يف كلمات الرسول: جتالذي سيغيِّر شك  جسد تواضعنا ليكون على 

إلنسلان،  (. وهو يعين بذلك ابن اهلل الذي صار ابَن ا31: 25صورة جسد جمدهجت )يف 
 وصار بذلك ديَّاَن األحياء واألموات وامللك واإلله احلق.

أنتم تريدون حذف كلمة جتجسدجت، أو أي إشارة إىل كلمة جتإنسانجت، ومتنعون 
استخدامها للمسيح. فكيف ميكن لكم أن تستمروا يف قراءة األسفار اإلهلية، خصوصًا 

(. وما 11: 1ابراهيمجت )مت  ما يكتبه مىت: جتكتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود، ابن
(. فكيلف  1: 1كتبه يوحنا: جتيف البدء كان الكلمة، والكلمة كان عنلد اهللجت )يلو   

تفهمون هذه الكلمات الواضحة: جتالكلمةجت، وجتابن داودجت، ه  هي كلمات منفصللة  
ليس هلا عالقة بذات الشخص؟ 

. وهذا ملا  

                                                           
بذاتهجت ويعود  أو هو ،نفسه ن التعبريات الدقيقة اهلامة اليت تؤكد االحتاد الكام  بني الكلمة واجلسد تعبري جتهوم( 1)

وقد استخدم القديس كريلس ، ضد األريوسيني( 36: 4 مقالة -7هذا التعبري إىل أثناسيوس نفسه )إىل اإلنواكيني: 
االحتاد بقولنا  -إن شئنا الدقة- نؤكد ،ن املسيح إله وإنسانإا إذا قلن ،السكندري هذا التعبري الدقيق بوفرة. وهكذا

 .نفسه هو
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يشرح ويفسر لنا اآلالم، وأيضًا عدم تأمل الكلمة. ونر  ذلك يف كالم الرسول بولس: 
ج  اجلميعجت، وجتالكائن على الك  إهلًا جتاإلنسان يسوع املسيح الذي بذل نفسه فديًة أل

(. وكتب إىل تيموثاؤس يقول أيضلًا:  5: 9رو  – 6، 5: 2يت 1مباركًا إىل األبدجت )
جتاذكر يسوع املسيح الذي من نس  داود، والذي قام من بلني األملواتجت. ونفلس    

 (.26: 11كو 1 - 8: 2يت 2الرسول يقول: جتونبشِّر مبوته إىل أن جيئجت )

جتاملساوي يف اجلوهرجت هو تعبرٌي قويٌّ، يا ليلتكم ال حتلاولون    إن تعبري 
إفساد قوته حبذف اإلشارة إىل جتاجلسدجت، أو جتاإلنسانجت، ومتنعلون اسلتخدام هلذه    
الكلمات اهلامة يف الكالم عن املسيح. فأنتم بذلك ُتقِدمون على أمرين: إمِّلا أنكلم   

ون ما تبشِّر بله األسلفار، أو أنكلم    متنعون أن تبشِّروا مبوته إىل أن جيئ، وهبذا ُتبِول
تبشِّرون مبوت جتاملساويجت لآلب والروح القدس يف اجلوهر، دون أن تعترفوا بأن املسيح 

(، وهبذا سعلون الالهوت هو اللذي تلأمل. وإذا تلأمل    1: 4بط 1جتتأمل يف اجلسدجت )
 ، فقد تأمل معه اآلب والروح، ب  لقد مات اآلب واللروح القلدس  (1)الهوت الكلمة

أيضًا. وهذا جيعلكم أكثر ُكفرًا من مجيع اهلراطقة. أمَّا عن املوت، فقد كلان ملوت   
جسد ذاك جتاملساوي يف اجلوهرجت، وليس موت الالهوت، كما أن اآلب والروح القدس 
مل يتجسدا حسب التعليم الفاسد الذي يتمسك به أتباع فلالنتينوس، وإمنلا التعلليم    

 الصحيح هو أن جتالكلمة صار جسدًاجت.

وأيضًا، عندما نعترف بأن املسيح هو إلٌه وإنساٌن، ال نقول هذا بقصد تقسيمه 
إىل اثنني، حاشا هلل، وإمنا العكس، حنن نؤكِّد بتمام ما تعلنه األسفار؛ ألن آالمه وموته 

ف بأن موته وقيامته قد حدثا يف اليت حدثت هي اليت جتنبشِّر هبا إىل أن جيئجت. وحنن نعتر
جسد الكلمة، ويف نفس الوقت نؤمن بأن الكلمة نفسه غري متأمٍل وال متحوٍل. وإمنا هو 

                                                           
 .نسب ألي أقنوم معناه اشتراك األقنومني اآلخرينُي فأي أمٍر ،اجلوهر للثالوث بسبب وحدة (1)
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الذي تأمل دون أن يتأمل؛ ألنه غري املتغيِّر وغري املتأمل كإله، ولكن جتتلأمل يف اجلسلدجت   
س، اإلنسلان  (، وأراد أن يذوق املوت؛ ألنه صار جتوسيوًا بني اهلل والنلا 1: 4بط 1)

(. وأيضًا ألنله صلار   6، 5: 2يت 1يسوع املسيح الذي قدَّم ذاته فدية عن كثريينجت )
 (1)وسيوًا بني اهلل واإلنسان: جتواآلن الوسيط ال يكون وسيوًا لواحد ولكن اهلل واحدجت

 (.20: 3)غ  

ومما سبق يظهر لنا خوأ ك  الذين يقولون إن االبن الذي تأمل هو آخر  
 أنه ال يوجد ابٌن آخر غري االبن الواحد، وهو بذاته الكلمة إالالذي مل يتأمل. غري االبن 

الذي َعَبَر اآلالم واملوت. فهو غري املتغيِّر وغري املتجسد. الكلمة بذاته، قب  أن يولد يف 
: 1اجلسد اإلنساين أراد أن يكم  ك  األشياء وأراد أن يكون له ذبيحة يقدِّمها )عب 

4 .)

 

ه، ليس كمساٍو له يف اجلوهر، ألنله لليس   بذلك صار اجلسد هو اجلسد اإلل
أزليًا مع الكلمة، وإمنا جتصارجت معه بالوبيعة جسده، دون أن ينفص  علن الالهلوت   

                                                           
 ساٌنيف نفس الوقت إن اهلل الذي هو بالوساطة بني طرفني، ولكن ألن الذي قام بالوساطة هو قوم الوسيط عادًةي (1)

وسيط لد  طرف ثان  اإلله الذي من ذات جوهر اآلب هو االبننعترب أيضًا، وبسبب وحدة الثالوث، ال ميكن أن 
 .اهلل هو
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بسبب قوة االحتاد، وظ  جسدًا من نس  داود وابراهيم وآدم الذين تناسللنا منلهم   
علليكم أن   مجيعًا. ولو كان اجلسُد مساويًا جلوهر الكلمة وأزليًا معه؛ لصار من احملتَِّم

تتقدموا خووًة أخر  على طريق ضاللكم وتتفق مع منوقكم، وهي: أن تصبح كل   
اخلالئق مساوية يف اجلوهر هلل خالق ك  األشياء. وإزاء هذا، كيف ميكنكم أن تظللوا  

 مسيحيني، إذا سقوتم هذه السقوة الشنيعة، وُرِبوتم بسالس  هذا الضالل؟.

قة ذات صفات اجلوهر، أي أنه غري متغيِّلر  إن املساوي يف اجلوهر له يف احلقي
وغري قاب  للموت، وهنا ال جيوز الكالم عن االحتاد، مادام الناسوت مساويًا يف اجلوهر 
ألقنوم الكلمة، ب  ال يبقى جماٌل لالحتاد األقنومي، حيث ال يصح الكالم عن احتاد اثنني 

يعية. وإذا وصلتم إىل هلذه  متساويني يف اجلوهر؛ ألن احتادمها هو يف الواقع وحدة طب
. وهكذا اخترعتم ما ختيَّلتم أنه مقدس (1)النتيجة، فأنتم تقولون بوجود أقنومني يف االبن

ونافع، ولكنه قادكم إىل احتمالني: إمَّا أنكم ستضورون إىل إنكار اجلسد املولود ملن  
آلب واالبلن  العذراء والدة اإلله، وإمَّا أنكم ستجدِّفون على اهلل؛ ألن وحدة جلوهر ا 

والروح القدس، سع  أي كالم عن آالم اجلسد املساوي للثلالوث يف اجللوهر هلو    
اعتراٌف بأن الثالوث تأمل، وبذلك أضفتم رابعًا إىل الثالوث. فأي نقلٍد ميكلنكم أن   
توجِّهوه بعد ذلك إىل اهلراطقة، وما هو اللوم الذي ميكن أن توجِّهوه لنا حنن اللذين  

ا رغمًا عنكم، قادكم املنوق السقيم، وأصبحتم تؤمنون برابٍع مع نؤمن بالثالوث. هكذ
الثالوث، عندما جعلتم اجلسد مساويًا للكلمة يف اجلوهر. وهكذا أيضًا صار إميلانكم  
باطاًل؛ ألنكم صرمت تفكرون مث  األريوسيني، وسقوتم يف ضالهلم، ومل تفهموا معلىن  

 الكلمات: جتالكلمة صار جسدًاجت.

نشرح ما هو معىن الكلمات: جتالكلمة صار جسدًاجت، إنله ال   واآلن علينا أن
                                                           

هنا يص  أثناسيوس إىل أحد أعماق التعليم السكندري الذي يؤكد أن األشياء واألشخاص اليت هلا طبيعة  (1)
 ،ذا كان جسد املسيح مساويًا يف اجلوهر ألقنوم الكلمةإعة. واشتراك يف هذه الوبي واحدة سع  تعدد االقانيم هو

أحدمها  ،بن أقنومان هلما ذات الصفاتو  الكالم عن اجلسد، ويصبح يف االأصبح الكالم عن االحتاد باطاًل، كما يب
 .واآلخر من العذراء ،من اآلب
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يعين أن الكلمة مل يعد الكلمة، وإمنا يعين أن الكلمة هو دائمًا الكلمة، حىت عندما اختذ 
لذاته جسدًا، وفيه َقِبَ  اآلالم واملوت، أي يف الصورة البشرية، وهبا ذهلب إىل أبعلد   

كلمة اإلله سببًا لقيامة األموات، وأعللن  األماكن، أي القرب واجلحيم، وبذلك صار ال
بذلك أن له حلمًا وعظامًا ونفسًا، بإعالن جسده الذي مل ينفص  عنه، والذي أخلذه  
كما هو مكتوب: جتمن نس  داودجت. فإذا مل تؤمنوا بذلك، فأيُّ فلرٍق بيلنكم وبلني    

، وإنه ينإنسا مرقيان؟ أمل يق  مرقيان بأن جسد الكلمة ظهر ونزل من السماء يف شك 
مل يكن جسدًا حقيقيًا؟ وماذا قال ماين؟ أمل يق  إن اجلسد مل يكن جسدًا بشريًا، ب  له 

نية، ولكنه مل يكن جسدًا بشريًا، ب  غريبلًا  إنسا صورة إهلية، وإن مالحمه كانت فقط
عم الوبيعة اإلنسانية متامًا؟ 

. لقلد أحنلدر   
 هؤالء إىل هذا الُكفر، فه  احندرمت أنتم أيضًا إىل هذا الدرك األسف ؟

إن التقو  احلقيقية متنع من املغامرة واخلوض يف هذه االختراعات، ب   
ائن قب  كل   هي بذاهتا سع  ك  تقي يعترف باستقامة )أرثوذكسية( بأن الكلمة الك

الدهور، واملساوي لآلب يف اجلوهر، جاء يف األيام األخرية وسسَّد من واللدة اإللله   
العذراء مرمي، لكي جيدد ما خلق وصوَّر يف آدم األول، أي الوبيعة اليت فينلا، والليت   
جعلها له باالحتاد. وهكذا، اإلله الكائن قب  ك  الدهور، ظهر كإنسان وُدعَي املسيح. 

جيعلنا حنن جتأعضاء املسيحجت، وكما هو مكتوب: جتحنن ملن حلمله وملن     هذا وحده
(. فما معىن ك  االختراعات واخلياالت السلابقة؟ هل  أنلتم    30: 5عظامهجت )أف 

تستعملون احلكمة حماولني الوصول إىل صياغاٍت ألموٍر تقع خارج جمال قدرات الفكر 
اإلنساين؟ ما معىن كالمكم: جت

جت. يا للفكر الدنس!! وما أضعف هذه الكلملات الفارغلة ملن    
 املضمون والصادرة عن بشر ال يفهمون أساسات اإلميان.



36 

 

ثر فاحلقيقة األوىل من هذه األساسات هي أن نعرف أن نعبِّر عن املسيح بلأك 
من أسلوب، إذ ال يوجد أسلوب واحد فقط، ب  أن اسم جتاملسيحجت يعللن حقيقلتني:   

الالهوت والناسوت. 
، ورغم ك  هذه الكلمات املختلفة، هو املسيح الواحد. باطلٌة إذن 

وحىت الذين ُدُعوا جتمسلحاءجت،    شيٍء آخر غري املسيح.هذه السفسوة اليت تقودكم إىل
فإن املعىن الكام  لالسم ال خيصهم، وإمنا معناه اجلزئي فقط؛ ألن هؤالء ال ميكلن أن  
َنِصَفهم أو أن نعتقد أهنم مث  املسيح احلق، واملتهورون فقط هم الذين يتجاسرون على 

ائم على التحلي  والدراسلة. إن ملا   أن ُيخِضعوا املسيَح للمنوق اإلنساين احملدود الق
ذكرمتوه وأخربمتونا به مل ُيخرب به نيب وال رسول وال إجنيلي من اإلجنيليني. هذه أملوٌر  

 جيب أن خيج  املرُء من التفكري فيها، فه  صرمت ختجلون من التفكري فيها؟

لو كان املسيُح آخرًا غري جتالعق  السمائيجت الذي جاء وسكن فيه، وجتالعقل   
ائيجت كام ، فحسب كالمكم أنتم، يصبح يف املسيح اثنان كلامالن، وبلذلك   السم

. أمَّا العق  السمائي، فإن األنبياء نالوه؛ ألهنم تكلَّموا عن (1)تعتقدون مبا حتاولون هدمه
                                                           

؛ ألن وغوس ح َّ حم  العق  اإلنساينخالصة هرطقة أبوليناريوس هي أن جسد املسيح نزل من السماء، وأن الل (1)
العق  عند أبوليناريوس وفالسفة اليونان هو القوة العاقلة واإلدراك للنفس اإلنسانية. أراد أبوليناريوس أن حيفظ 
للمسيح قداسة خاصة، فحذف النفس اإلنسانية، وبالتايل حذف العق  اإلنساين، وهو قوة اإلدراك والفهم لد  

 -حسب ادعاء أبوليناريوس-كره بعد ذلك؛ ألن اجلسد اإلنساين الذي نزل من السماء مجيع البشر. وتوور ف
احتو  على عق  سائي، وليس لدينا تفاصي  عن العق  السمائي هذا، ولكن منوق اهلراطقة واضح: جسد سائي 

إنكار حقيقة أنه وعق  سائي ُيضاف إىل العق  اإلهلي اللوغوس ... هذه اخلياالت تؤدي إىل إنكار سسد الرب و
شاركنا اللحم والدم والنفس واإلرادة وك  قو  احلياة اإلنسانية. ولع  عبارة القديس غريغوريوس النزينزي 
املشهورة تعوي لنا صورة كاملة عن خوورة اهلرطقة، وقد نقلت هذه العبارة بشك  موجز على هذا النحو: جتما مل 

كإنسان ال عق  إنساين له،  (. جتَمن يضع ثقته فيه )املسيح(101سالة يتحد به مل ُيفتد جت )الرسالة إىل كلوديوس، ر
هذا الشخص ال عق  له، وال يستحق اخلالص؛ ألن ما مل يأخذه مل ين  الشفاء، لكن الذي احتد بألوهيته قد َخُلص. 
قد لو كان نصف آدم هو الذي سقط، فإن ما أخذه املسيح هو نصف ما َخُلص، ولكن إن كانت طبيعته )آدم( 

إنكار وجود وعلى ذلك، فإن  .جتسقوت، فإهنا جيب أن تتحد بك  طبيعة الذي ُوِلَد لكي ختلص )الوبيعة( كلها
وإنكار العق  اإلنساين مصدره االساسي اخلوف من اخلوية باعتبار أن  ،ين، معناه عدم كمال اإلنسانيةإنسا عق 
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أموٍر سائيٍة، وأموٍر مستقبليٍة، كأهنا حاضرة أملامهم.  
 
أليست النفس هي حياة اجلسد مث  الدم بالنسبة للحم؟ فه  ستقولون بالعكس، بلأن  
النفس واجلسد مها جتاإلنسان اخلارجيجت؟ وما دمنا نلمس اللحم والعظام، فه  سنلمس 

ها وقتلها، مع النفس أيضًا ما دامت قد صارت منظورًة، وبالتايل يصبح من املمكن ذحب
(، فعليكم أن تعتقلدوا بلأن   28: 10أن ربنا قال إن النفس ال ميكن أن ُتقت  )مت 

النفس هي اإلنسان الداخلي، حسبما نر  يف اخللق األول، وِمن تأم  االحنالل اللذي  
حدث بعد السقوط. هذا نراه، ليس فقط من تأم  موتنا حنن، وإمنا نراه أيضًا يف موت 

ا ُوِضَع اجلسد يف القرب، وذهبت النفس إىل اجلحيم. وما أعظم الفرق املسيح نفسه عندم
بني اجلحيم والقرب، فقد رقد اجلسد احملسوس يف القرب، أما هو فقد كان غرَي حمسوٍس يف 

 اجلحيم.

فكيف ُحِسَب الرب يف عداد املوتى وهو يف اجلحيم؟ إنه مل يذهب إىل  
اجلحيم جبسده، 

                                                                                                                                              
حىت ال يفكر مثلنا  ،سائٌي أو سكن فيه عقٌ  ح ح َّولذلك افترض اهلراطقة أن املسي ؛الذي حيرك اجلسد العق  هو

فهم ال يريدون االعتراف  ،تناقض اهلراطقة مع أنفسهم زاإبر وهو ،كبشر. وهنا يعتمد أثناسيوس على منهج اآلباء
وبالتايل عندما يفترض هؤالء أن  ،ألن االحتاد بني اثنني كاملني غري منوقي ؛بوجود كاملني معًا يف احتاد كام 

 ما حاول اهلراطقة إنكاره. وهو ،فهذا يعين أن له عقلني كاملني ،عقله اإلهلي سائي غري فيه عقٌ  ح َّ سيَحامل

ن املسيح كان يف إولذلك قي   .ن الكائنتعين الصفات واملميزات واخلصائص اليت تكوِّ μορφήصورة أو  (1)
 5: 2 أي أخذ احلياة اإلنسانية الكاملة )يف ،دأي له ذات صفات وخصائص اهلل، ولكنه أخذ صورة العب ،صورة اهلل

جع  ما وهو  ،(. وباالحتاد بني الالهوت والناسوت صارت الصورة اإلنسانية يف املسيح غري قابلة للموت6 -
ولق وُيالقيامة ر أو خيلق وهناك يصوِّ ،بشارة املسيح يف اجلحيم أساسية لكي ينزل إىل جمال املوت بنفسه اإلنسانية

 سر  من البشر.سراح األ
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ا َمن يتأم  التعدِّي األول والعقوبة اليت ُنفَِّذت، وهلي عقوبلة مزدوجلة،    أمَّ
فسوف يدرك معىن ما نقول. فقد قي  للعنصر األرضي: جتتراٌب أنت وإىل التراب تعودجت 

(. وبعد أن صدر حكم الرب بدأ الفساُد يدبُّ يف اجلسد. أمَّا عن النفس، 10: 3)تك 
(. ومت هبذا تقسيم اإلنسان إىل قسمني، وُحِكلَم  8 :2فقد قي  هلا: جتموتًا متوتجت )تك 

عليه بأن يعاين يف مكانني: القرب واجلحيم. وبعد أن أصدر القاضي حكمه، كان هلو  
وحده القادر على أن يلغي حكمه بنفسه، فَظَهَر يف صورِة َمن ُيحَكُم عليه )آدم(، دون 

أن تكون هذه الصورة حتت حكم الدينونة، ب  بلال خويلة،   

 

فه  تفهمون أن العقوبَة قسَّمت اإلنساَن إىل ثالثة أجزاء، وكان حكمًا بلأن  
أماكن؟ لقد افتقد الربُّ الَقرَب واجلحيم، فما هو املكان الثالث اللذي   يذهب إىل ثالثة
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؟ فإذا مل يكلن يف  (1)ذهب إليه، وما هو العنصر الثالث الذي كان حتت عبودية املوت
إمكانكم أن ختربوا عن مكان ثالث؛ ألنه ال يوجد سو  القري واجلحيم، ومها الللذان  

إليهما بصورٍة حقيقيٍة ُتشِبه صلورتنا، ولكنلها    حترَّر منهما اإلنسان، ألن املسيح نزل
كاملة. فإذا متَّ هذا بواسوة املسيح، فكيف ميكنكم أن تقولوا بعلد ذللك إن اهلل مل   
يصاحل اإلنسان كله )جسدًا ونفسًا(؟ وكيف سسَّد املخلص وح َّ بيننا؟ ه  أخذ جزءًا 

ن أن خيلِّص النفَس، أي من اإلنسان، أي اجلسد فقط؟ وه  هذا يعين أنه كان عاجزًا ع
خيلِّص اإلنسان كله؟ ه  امشأز من العق  اإلنساين ألنه أخوأ، أم أنه كلان خيلاف أن   

نًا، اسلتمر يف  إنسلا  خيوئ هو أيضًا؟ وكيف خياف وهو اإلله الذي إذ سسَّد وصار
 صالحه وكماله. إن الذين يفكرون هبذا األسلوب هم بال شك مملوؤن بالكفر.

وكيف تفهمون الوبيعة اإلنسانية بشك  سليم، وأنتم تعتقدون أن اخلويَة جزٌء 
من تركيبها وتكوينها، وإذا وصلتم إىل هذه النتيجة، أليس هلذا هلو ذات سلديف    

 املانويني؟

اذا متسَّكتم هبذه اآلراء، فأنتم بذلك تنسبون اخلوية إىل خالق الوبيعة،  
 كأن اهلل عندما خلق اإلنسان األول آدم، قد خلقه بوبيعٍة خاطئة.و

                                                           
واستقر اجلسد  ،ذهبت النفس أي الروح إىل اجلحيم ،ولذلك عندما مات اإلنسان ،أن النفس هي الروح واضٌح (1)

هذا يؤكد بشك  حاسم أن واخلالص بافتقاده القرب واجلحيم. ومن هنا يؤكد أثناسيوس أن املسيح حقق  ،يف القرب
وهي النفس  ،الثالثية اليونانية اليت شاعت يف كتب الفلسفةأثناسيوس وكريلس السكندري مل يقعا حتت تأثري 

فهي بسبب السقوط وعقوبة  Dichotomyوإمنا حىت الثنائية  Ttichotomyعرف باسم أو ما ُي ،واجلسد والروح
 .املوت
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وإذا َصحَّ هذا، فلماذا َحَكَم على آدم عندما أخوأ؟ وكيف قي  إنه مل يعرف 
اخلري من الشر قب  سقوطه؟ أمل ُيخلق يف البدء كصورة اهلل، يف عدم فساد، وجعله اهلل 

(، أي َخَلَقه بوبيعٍة غرِي خاطئٍة، وبإرادٍة ُحرٍَّة، ولكن 24: 2ليته )حكمة على صورة أز
حبسد إبليس دخ  املوُت إىل العامل، بعد أن وجد الوسليلة الليت أدَّت إىل املعصلية.    

: 13وهكذا، بسبب عصيان وصية اهلل، صار اإلنساُن جمااًل َبَذَر فيه العدو الزوان )مت 
وة األهواء على اإلنسان، ورغم كل  هلذا، مل يكلن    (. وتسلوت اخلويُة بواس25

الشيوان هو الذي َخَلَق وَكوََّن طبيعًة ساقوًة يف اإلنسان، حاشا هلل أن نعتقد بلذلك؛  
. وُكفر املانويني الذي نرفضه هو الذي ينسب اخلللق  (1)ألن الشيواَن عاجٌز عن اخللق

فساد الوبيعلة اإلنسلانية،    للشيوان، ولكن التعليم الصحيح هو أن املعصية أدَّت إىل
(. ولنفس السبب قي : 14، 11: 5وبسبب ذلك جتملك املوت على ك  البشرجت )رو 

(. وما هي أعمال الشيوان الليت  8: 3يو 1جتجاء ابن اهلل لكي يبيد أعمال الشيوانجت )
جاء ابن اهلل لكي يبيدها؟ إهنا غواية الشيوان؛ ألن اهلل مل خيلق اإلنسان خاطئلًا، بل    

 عدم خوية، ولكن غواية الشيوان جعلته يعصي وصية اهلل، فأخوأ للملوت،  خلقه يف
ولذلك أخذ كلمة اهلل هذه الوبيعة، وجدَّدها وجعلها يف حالة ال تقبل  الغوايلة وال   

: 14ختوئ، وهذا ما جع  الرب يقول: جترئيس هذا العامل آٍت وليس له يفَّ شيءجت )يو 
ه يف املسيح؛ ألن املسيح مل يتخَ  علن عمل    (. إن رئيس العامل مل جيد شيئًا خيص30َّ

يديه، ومل يتركه لرئيس العامل، ولذلك السبب أيضًا، عجز رئيس العامل عن أن جيد فيه 
شيئًا. 

 

                                                           
ر، فاملسيحية شري نع إلٍهبأن الوبيعة نفسها شريرة ألهنا من ُص االعتقاد الفرق اجلوهري بني املسيحية واملانوية هو (1)

أي أن مصدره اإلنسان، وبالتايل حتتاج اإلرادة إىل  ،من سوء استخدام حرية اإلرادة يف اإلنسان هو َرتر  أن الشَّ
 .وحتتاج الوبيعة اإلنسانية إىل تقديس ،سديد
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باطلٌة أيضًا سفسوة األريوسيني القائلة بأن املخلص أخذ جسدًا فقط، وهلم  
بذلك يكُفرون؛ ألن هذا معناه أهنم ينسبون اآلالم إىل الالهوت غري املتلأمل. وباطلٌ    
 أيضًا رأيكم النابع من مصدٍر آخر غري األسفار اإلهلية، والذي جيعلكم تتفقلون ملع  
األريوسيني؛ ألن ادِّعائكم هو أن االبن استخدم الصورة اإلنسانية اليت لبسها، أي أهنلا  
كانت جمرد أداة فقط؛ ألنه يف مكان اإلنسان الداخلي الذي فينا، كلان يف املسليح   
جتعقاًل سائيًاجت. فكيف تألَّم وَحِزَن وصلَّى كما هو مكتوب: جتاضورب بالروحجت )يلو  

14 :21 .)
 

أما إذا قررمت االستمرار يف التفكري هبذا الشك ، صار من احملتم عليكم  
التجلديف عللى    -لة، وهي: إنكلار التجسُّلد  أن ختتاروا بني ثالثة اعتقادات باط

إنكار اخلالص، فأيٍّ من هذه الثالثة ختتلارون؟ وإذا افترضلتم أن اآلالم    -الالهوت
واملوت كانت جمرد خياالت، فهذا يعين أن ما قي  عن التجسلد يف األسلفار لليس    

الرب،  حقيقيًا. واذا افترضتم أن اللوغوس صار هو العق  اإلنساين للنفس اإلنسانية يف
فهذا يعين أن نفسه مل تكن نفسًا بشريًة، ومل يكن هلا إدراٌك بشري؛ ألهنا كانت تفكر 
بواسوة اللوغوس الذي صار عقاًل هلا. وهذا سديٌف؛ ألن َمن يتصور أن عدمي التغيُّلر  
قد تغيَّر، فصار يشعر باآلالم واحلزن والثق ، فهو كافٌر. وإذا كانت األناجي  تقول إن 

ورب بالروحجت، فقد أعلن الرب نفسه بكلمات أخر  أنله يعلين عقلله    يسوع جتاض
(. واذا كشف الرب هبذا عن عقله 27: 12اإلنساين بقوله: جتنفسي قد اضوربتجت )يو 

اإلنساين، فقد أعلن بذلك أن فيه ذات العنصر الذي فينا، وهذا ملا جعلله يترفَّلق    
فإننا نعترف بأنه غري متأمٍل كإله.  بنفوسنا؛ ألنه يف الوقت الذي يتأمل واآلالم هي آالمه،
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وكما فدانا بدم جسده، هكذا فدانا بفكرِه ونفسِه، فأعلن انتصار نفوسنا قائاًل: جتأنلا  
(. وكما أن الدم عند املؤمنني ليس دمًا بشريًا، وإمنا هو 33: 16قد غلبت العاملجت )يو 

ضلعيفًا ينتملي إىل    القدرة القادرة على خالصنا، هكذا نفسه وعقله ليسا شيئًا بشريًا
 .(1)اإلنسانية، وإمنا يعلن طبيعة الالهوت

وهكذا ُيدعى املسيُح اإلله الكام  واإلنسان الكام ، ليس ألن الكمال اإلهلي 
كلاملني،   يٍن، فهذا ُكفٌر حمض، وال يعين هذا أننا نعترف باثننيإنسا قد تغيَّر إىل كماٍل

ك ٌّ منهما منفصٌ  عن اآلخر؛ ألن هذا ضد اإلميان القومي. كما أننا ال نقول بأنه تقدَّم 
 ومنا يف الفضيلة والرب، حاشا هلل.

وإمنا باالحتاد الكام ، صار االثنان )الالهوت والناسوت( واحدًا كاماًل يف ك  
ء، هو نفسه اإلله املتأنس. لذلك عينه قال الرب: جتاآلن نفسي قد اضوربتجت، أي شي

أهنا كانت تتأمل، وجتاآلنجت تعين عندما أراد. وهذا يوضِّح حقيقة سسده، ألنه مل يكلن  
يتكلم عن أمٍر ال وجود له، كما لو كان يتكلم عن شيٍء خيايل، وإمنا كان يعين أنله  

 ن حقيقيًا.تأمل فعاًل، وأن ما حدث له كا

ٍن، ومل يكن هذا جملرد  إنسا نًا وأخذ طبيعَةإنسا وحيث أن الرب صار 
                                                           

ا يف لوهية، ويشرح القديس كريلس هذقوة األ اإلنساينوللعق   اإلنسانيةبسبب االحتاد صار للدم والنفس  (1)
أن نفكر فيه على الدوام على أنه  أكم  للمسيح اإلله احلق هو ما يساعدنا على فهٍم نجتإ :رسالته إىل أركاديوس

 اإلله احلق الذي صار دمه فعااًل وقادرًا على خالصنا من خالل ألوهيتهجت.
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خياٍل، فال معىن إلثارة موضوع اخلوية كاعتراٍض على التجسد؛ ألن الذي سسد هلو  
ترعناه حنن من شرور نبتت خالق اجلسد. أمَّا عن الصراع الكامن يف طبيعتنا، فهو ما اخ

من غواية الشيوان الذي علَّمنا كيف نعصي اهلل، وزرع هذه الغواية يف طبيعتنا. هلذا  
الصراع اليزال يدور يف داخلنا بسبب ضعفنا. أمَّا الربُّ، فقد سسَّد دون أن يتخللى  

 دمية، أيعن ُألوهيته، وهو ما يعين أنه ال يوجد فيه صراٌع داخليٌّ صادٌر من الوبيعة الق
ننا القدمي. هذا جيعلنا نتعلم منه كيف جتخنلع اإلنسان القلدمي، ونللبس اإلنسلان    إنسا

نًا، إنسلا  (. وهذا يف حدِّ ذاته ِسرٌّ عجيب، فقد صار الرب24، 22: 4اجلديدجت )أف 
ولكن جتبال خويةجت، وصار بذلك اإلنسان اجلديد الكام ، فكشف عما يقدر أن يفعله 

أن يفعله الرب بإرادته، أعلنه يف طبيعته، ودبَّر أن يأخذه عندما من أجلنا. وما يستويع 
سسد، أي ميالده من امرأٍة، والنمو يف القامة حىت صارت حياته ُتحَسلب بالسلنني،   

واجلوع والعوش والنوم واألمل واملوت والقيامة. 

 – 53: 15كلو  1) 
 (.12: 5رو 

وبعد ك  هذا، ماذا تقصدون بقولكم: جتبداًل من اإلنسان الداخلي الذي فينا، 
كان يف املسيح عقٌ  سائيجت؟ ه  توافقون على تقسيم اإلنسان الواحد إىل اثنني، واحد 

القرِب، وذهبلت  داخلي والثاين خارجي؟ أمل يفع  املسيح ذلك، عندما رقَد اجلسُد يف 
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يف  (1)النفُس إىل اجلحيم؟ هنا جيب أن نقرِّر أن شخصًا آخر، إذا كان اآلخر خمتلفًا عنه
اجلوهر، ولذلك أعوى َجَسَده من اج  أجسادنا، وَنفَسه من أج  نفوسنا، وكان هذا 
فداءًا كاماًل لإلنسان كله. فه  سوف هتزأون مث  اليهود أعداء احلياة الذين سلخروا  

(. 39: 27ليب، فكانوا ميرون أمام صليبه يهزون رؤوسهم يف سخرية )ملت  من الص

 

وف تظهر بوضوح أكثلر إذا  وباإلضافة إىل ما ذكرناه، فإن احلقيقة س 
دققنا النظر يف تدبري الصليب الذي أعلن عن حقيقة جسده، عندما سال دُمه وانسكب 

وأنه بال عيٍب؛ ألنه جسلد الكلملة اهلل.    (2)معه ماٌء، فأعلن بذلك عن قداسة ناسوته
: 19يلو   - 50: 27وعندما صرخ بصوٍت عاٍل، جتوأحىن رأسه ولفظ روحهجت )مت 

عما يف داخ  جسده، أي نفسه اإلنسانية اليت قال عنها يف مناسلبة  (، أعلن بذلك 30
(. وال ميكن ملن يفهم تلدبري الصلليب   15: 10أخر : جتأنا أضعها عن خرايفجت )يو 

بشكٍ  سليم، أن يفهم أنه عندما لفظ أنفاسه، كان هذا مبثابة مفارقة الالهلوت لله،   
هو  -كما يقولون-ت اجلسد فقط. ولو كان املوُت، أي مو (3)وإمنا كان خروج نفسه

مفارقة الالهوت جلسده، 

                                                           
ك  قاطع أن الفداء ألنه يؤكد فيها بش ؛بارات القديس أثناسيوس عن الفداءقو  عأتعترب هذه العبارة من  (1)

 االبنأيضًا بدون اشتراكنا حنن يف طبيعة  كما أنه مستحيٌ  ،بن يف طبيعتنا اإلنسانيةمستحي  بدون اشتراك اال
 .املتجسد )راجع املقدمة(

 .هذا واحد من ضمن التفاسري الرمزية خلروج املاء والدم من جنب املخلص )2)

أي احلياة والتنفس  ،مة جتنفسجت حسب معناها العرباين القدميهنا أن القديس أثناسيوس يستخدم كل واضٌح (3)
 .كتعبري عن احلياة



45 

 

تكن هي نفسه اليت سبق وأخرب األنبياء عنها بإعالناٍت نبويٍة؟ أمَّا إذا كلان  أمل  
موته هو خروج نفسه منه، 

 

ي سفسوتكم. كيف يتم املوُت، إذا كان الكلملة مل يأخلذ   باطلٌة ه 
لنفسه جتاإلنسان اخلارجي واإلنسان الداخليجت، أي اجلسد والنفس؟ وكيف دفع الفديَة 

(؟ وكيف ح َّ سالس  املوت متامًا؟ كيف استواع املسيُح ذلك، 6: 2يت 1عن الك  )
، أي النفس. إذا مل يكن قد أخذ لنفسه، وبال خوية، ذات الذي أخوأ بالفكر

. وعلى أي شيٍء َمَلَك 
املوُت؟ أليس على النفس اليت أخوأت فكريًا، واليت قي  عنها: جتالنفس الليت ختولئ   

ك ِّ نفٍس، وقدَّم نفسه ألج  (. من أج  ذلك َأسَلَم املسيُح نفسه 4: 18متوتجت )خر 
 .(1)يًة عن الك فد

وما الذي َحَكَم عليه الربُّ يف البدء؟ ه  على اخلليقة اليت صلوَّرها اخللالق   
وصنعها، أم على العم  الصادر من إرادة اخلليقة؟ فإذا دان اهلل اخلليقَة اليت خلقها، فقد 

بشر. وإذا كان ُكفرًا أن نفكَِّر يف أن اهلل مثل   دان نفسه، وأصبح يف هذه احلالة مث  ال

                                                           
(، ولكنه هنا، كما يف سسد الكلمة ليس له أية 6: 2تيمو  1جتفديًة عن الك جت هو تعبري إجنيلي حبت، ورد يف ) (1)

نسان مل يأِت لُيخَدم، ب  جتألن ابن اإل 45: 1جيب أن ُيدَرس مع مر  6: 2تيمو  1عقابية؛ ألن نص  داللة قانونية
ليخِدم ويبذل نفسه )أو حياته( فديًة عن كثريينجت، وهو ما نسمعه يف شهادة الكنيسة عن خدمة الرب لنا: جتأنت 

. فالزال الرب خيدم خالصنا بتقدمي الفدية، أي الذبيحة اليت توهر الذي خدمت يل اخلالصجت )القداس الغريغوري(
 وتقدس وتغفر يف القداسات.
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، ويف هذه احلالة (1)البشر، فاهلل دان العم  الصادر من إرادة اخلليقة اليت كوَّهنا وصوَّرها
يكون قد أدان العم  نفسه ونتائجه، وجدَّد اخلليقَة اليت صوَّرها، ويتم القول: جتألننلا  

 (.10: 2 حنن خليقته اليت خلقها ألعمال صاحلةجت )أف

لكن يبقى اهتامكم لنا بأننا نقول: جتإن الذي ولد من العذراء مرمي هلو   
إلٌهجت. وحنن نسألكم: ملاذا تستخدمون ذات لغة مرقيان الذي ادَّعى أن اهلل جاء وافتقدنا 

لبشلري؟ ومللاذا   بشكٍ  غرِي حمسوٍس فقط؛ ألن طبيعة اهلل ال تقب  االحتاد باجلسلد ا 
تتكلمون عن اهلل مث  بولس الساموساطي؟ أمل يكن مث  هذا األسلوب الغامض هلو  
األسلوب الذي حاول أن يستر به ُكفره، وقال إنه يعترف بأن املولود من مرمي هو إلٌه 
مبعىن خاص، أي أنه أخذ بدايته من مرمي، رغم أنه كائٌن قب  ك  اللدهور، وكلان   

كلمة )لوغوس( وحكمة من السماء، حترِّك املسليَح وتعمل    يعترف بأن يف املسيح 
 بواسوته؟ 

كانت هذه نظرته الُكفرية، وه  ختتلف هذه اللغة عن اللغة واملعلاين الليت   
تستخدموهنا يف الكالم عن املسيح، كَمن ح َّ فيه عقٌ  سائي؟ أمَّا احلقيقة، فهلي أن  

 ن له عقٌ  سائي ميكن أن يكون إهلًا.نًا كاماًل، وال َمإنسا اجلسد احلي بال نفٍس، ليس

                                                           
لى اخلليقة يعين رفض اهلل ألن احلكم ع ؛جوهري فرٌق لفرق بني إدانة اخلليقة وإدانة العم  النابع من اخلليقة هوا (1)

ز أثناسيوس بني وهذا يعين يف النهاية استحالة اخلالص. هبذا مييِّ ،يف اخلليقة ن يتدخ  لعالج الفساد الذي دبَّألالتام 
وعلى  .وهي احملتاجة إىل التجديد ،اهلل، والوبيعة كما أفسدها اإلنسانالوبيعة كما خلقها اهلل وهي موضوع حمبة 

من كالم  ظاهٌر هذا األساس جيب أن نعيد النظر يف فهم هذه النقوة اهلامة عند دراستنا لعقيدة الفداء. وكما هو
من سوء استخدام  نابٌع اختراٌع وإمنا هو ،ألن السقوط ليس من جوهر اخلليقة ؛اهلل حيب اخلليقة ظ َّ ،أثناسيوس

 .ر عن حمبته وصالحه واهتمامه مبا قد خلقه )راجع املقدمة(كان يعبِّ ،احلرية، وبالتايل عندما جاء وسسد
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وعندما نقول: اإلنسان احلي، فإننا نقصد بك ِّ وضوٍح، اإلنسان اللذي لله   
نفٌس عاقلٌة. كما أن جسد اإلنسان ُيدعى جسدًا وال ُيدعى نفسلًا، وأيضلًا نفلُس    

رة. أمَّا عن عالقة النفس باجلسد، وبسلبب  اإلنساِن ُتدعى نفسًا وال ُتدعى جسدًا بامل
ولوال ذلك َلَما قي : جتَملن   (1)اختالف طبيعتها عن طبيعة اجلسد، فهي ُتدعى جتالروحجت

(. وفكُر الربِّ، أي عقله، هو إرادة ومشورة الرب، 16: 2كو  1يعرف فكر الربجت )
إليهلا؟   ( بإضافة كلماتكم17: 2كو 2وليس الرب نفسه. ملاذا تغشون كلمة الرب )

إن الكنيسة مل تقب ، وال تسلَّمت وال سلَّمت لنا هذه التصورات، إمنا حسب ما هلو  
( قلد جلاء يف   1: 1مكتوٌب، أن اهلل الكلمة الكائن قب  ك  الدهور مع اآلب )يو 

(، وُوِلَد من العذراء القديسة مرمي والروح القدس، وأنله  26: 9األزمنة األخرية )عب 
: 1َب عنه إنه الِبكر جتومل يعرفها حىت ولدت ابنها الِبكرجت )ملت  ابُن اإلنسان الذي ُكِت

(. 21: 8(. وأيضًا: جتلكي يكون ِبكرًا بني أخوٍة كثريينجت )رو 25
 

ي لكم بأنه يف استواعتكم أن تنالوا سديد اللنفس  باطٌ  تصوُّركم الذي يوح
اليت حترك اجلسد وتفكِّر، بتصوُِّركم أن التجديد يتم مبجرد التشبُّه وحماكاة املسيح. هذا 
باطٌ ؛ ألن احملاكاة تعين أن نتشبَّه مبن هو مثلنا. وجيب يف هلذه احلاللة، أن يكلون    

ويف غياب النفس اإلنسلانية، يصلبح    النموذج كائنًا فعاًل، وإال استحال تقليده. هنا،
سديد اجلسد هو ما متَّ وحتقَّق فعاًل، وهكذا تضلِّون وسدِّفون؛ ألن البشريَة عاجزٌة عن 

                                                           
من  14من جسد ونفس فقط. راجع فقرة  سبق وأشار إليه سابقًا من أن اإلنسان مكوٌن يؤكد أثناسيوس ما (1)

 .هذا الكتاب



48 

 

أن سدد ذاهتا بدون املسيح، وسديد النفس اليت تقود اجلسد ال يتم بدون املسيح؛ ألن 
حقنا أن نسألكم ملاهي  املقود يتبع قائده. وما دمنا قد وصلنا إىل هذا احلد، صار من 

 .(1)منفعة جميء املسيح وسسده؟

أمَّا الذين يقولون كالمًا ال أساس له باملرة، مدَّعني بأن اهلل الكلمة جاء  
كما جاء من قب  لألنبياء، نقول هلم إنه وال واحد من هؤالء عندما جاء إليه الكلملة  

  عنه إن اهلل سسَّد. وعن هذا التصوُّر الفاسد نسأل أيضًا: مللاذا مل يكلن يكمِّل     قي
(؟ وملاذا َمَلَك املوُت على الذين مل خيوئوا مثل  آدم األول  19: 9الناموُس شيئًا )عب 

(؟ وأيضًا ملاذا قال الرب: جتإذا حرركم االبن فباحلقيقة تصريون أحلرارًاجت  14: 5)رو 
(؟ 36: 8)يو 

. أمَّا أنتم، فقلد  
اخترعتم ما هو باط ، وبذلك فقدمت اخلالص. هذا الباط  يدفعكم لعلدم اسلتخدام   

ارات مث  هذه: جتالعقل  املضلوربجت،   كلمة جتنفسجت، ويصوِّر لكم أن تستخدموا عب
جتإنسان اخلويةجت، وأحيانًا بك  جرأة: جتفاع  اإلمثجت، ميكن أن حي  حم  كلمة واحلدة،  
وهي جتالنفسجت. وباطٌ  أيضًا قولكم عن اجلسد: جتغري املخلوقجت، وأحيانًا: جتالسمائيجت، 

 وأيضًا: جتاملساوي للكلمة يف اجلوهرجت.

ر التجسد. وكما عثر األريوسيون إن هدفكم من ك  هذا، وبوضوح هو إنكا
وسقووا يف عدم فهم ميالد االبن الفائق واألزيل ملن اآلب، واخترعلوا كلملات    
وعبارات لكي يتفادوا االعتراف الصحيح، مث  هذه الكلمات املضادة ملليالد االبلن   

                                                           
ألن التجديد الذي  ؛ن اهلرطقات مدارس أخالقية فقط بال أساس الهويتإ: تظهر هنا نقوتان أساسيتان: أواًل (1)

يؤدي يف  ،نيتهإنسا لوهية املسيح مث  اإلقالل منأبال نعمة. ثانيًا: إن اإلقالل من  تقليٌد هو ،ه والتقليديتم بالتشبُّ
نيته إنسا ن أن نؤكد بنفس القوةدنا عرب التاريخ ألوهية الرب دوالنهاية إىل ضياع اخلالص أو غموضه. ويف مصر أكَّ

 أيضًا.
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األزيل: جتامليالد يعين الشهوةجت، وجتتقسيم جوهر اهللجت، وجترخلاوة الوبيعلة اإلهليلةجت.    
من هذه الكلمات غري املقدسة هي أن ُيسِقووا غري الثابتني يف حفرة املعصية،  واهلدف

 (.14: 22ألن جتفم العاصي هو حفرُة أمٍث عميقةجت )أم 

وهكذا حاول سابليوس نفس الشيء، وافترض أن االبن بلال جلوهر، وأن   
صلرَّحوا   الروح القدس غرُي كائٍن، واتَّهم الذين قاوموه بأهنم يقسِّمون جوهر اهلل، إذا

بإمياهنم باألقانيم الثالثة. وقد توهَّم سابليوس بأن العلة اخلالقة تظهر يف أشكاٍل متتابعٍة 
بعد ذلك، فسقط سابليوس وأتباعه يف  (1)معيَّنٍة، ولكن ذلك أدَّ  إىل اإلميان بعدِة آهلٍة

سد الرب وال . وأيضًا املانويون الذين مل يؤمنوا بتج(2)ُكفر اليهودية بإنكار أزلية االبن
بتأنسه، وكفروا بقوهلم إن اإلنسان خاضٌع إلهلني: واحد شرير، وآخر خيِّر. أمَّا أنتم، 
فأردمت أن تقاموا احلق واخترعتم هذه الشعارات اليت توجِّهوهنا ضدنا؛ ألنكم تتهموننا 
بأننا نقول بأننا نؤمن بابنني، وتدُعوننا جتعابدين اإلنسانجت، وتثريون موضلوع عالقلة   

وية بالعق ، ليس لكي َتِصلوا إىل اخلالص واإلميان احلق، وإمنا لكلي َتِصللوا إىل   اخل
التناقض التام مع أنفسكم، خصوصًا عندما تستخدمون كلماٍت صاحلٍة بقصلد نشلر   
مبادئكم السيئة. ولكن هذا يؤدِّي إىل أن ُتبعدوا غري الثابتني، عن اإلميان مبا تضليفونه  

 (.19: 2يت  2فإن أساسنا ثابٌت ألن اهلل قد ختمه ) من كلمات ُكفٍر. أمَّا حنن،

يا صديقي العزيز، لقد كتبت هذا  

. لقد كتبُت ألنك سألتين عن اإلميان الذي فينا، وطلبت أن نلرد عللى اللذين    

                                                           
وبالتايل  ،واحٍد بن والروح القدس هم جمرد ظهورات إللٍهعى بأن اآلب واالدَّاو ،قاوم سابليوس اإلميان بالثالوث (1)

د   هذا يف مرحلة الحقة إىل اإلميان بتعدوقد أدَّ ،متتابعًة خمتلفًة ولكن هلا أشكااًل ،أعترب أن العلة اخلالقة واحدة
 .اآلهلة

مبثابة البقاء يف  بن هوألن إنكار اال؛ كتب جتسديف اليهوديةجتوأحيانًا ُي ،تعبري شائع عند اآلباء فر اليهودية هوُك (2)
 .إطار العهد القدمي فقط
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: 8كلمون حسبما حيلو هلم وعن اختراعاهتم، وَمن يتكلم ِمن نفسه يكلذب )يلو   يت
، ولكلن  (؛ 24

علينا أن نعترف مبا متَّ ونعلنه حسبما جاء يف األسفار، وأن نثُبت على الدوام، عابلدين  
حمبته اليت إذا اعترفنا هبا، ننال اخلالص يف املسيح يسوع  اهلل الكائن إىل األبد، وأن منجِّد

 ربنا، آمني.
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 حييظهور املسيح امل
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 مقدمة الهوتية

 
القديس اثناسيوس للرد على بدعة  هو الكتاب الثاين الذي كتبه ،هذا الكتاب 

اللذي صلدر يف    ولذلك فهو تكملة لكتاب جتسسد ربنا يسوع املسيحجت ،بوليناريوسأ
 .1983يناير 

شرنا إىل حمتو  هرطقلة  أو ،وليف الكتاب األ تارخييًة وقد سبق أن كتبنا حملًة 
( كما درسنا أمهية وجود اللنفس  بوليناريوس يف الكتاب األول )راجع الكتاب األولأ
 نسانية يف املسيح  اإل

 ،لنلاس يهمنا يف هذه العجالة البسيوة أن ندرس موضوع الوسيط بني اهلل وا 
 ااهلل. هلذ وينوب عن البشر لد   ،وهو االله املتجسد الذي ينوب عن اهلل لد  البشر

املوقع املتبادل يف االختصاص هو سر قوة تعليم الفداء. وهو الذي جع  ملوت املسليح  
 هو يف الواقلع  للعقيدة خاطئوالذ  جع  أي تفسري  ،ولقيامته األمهية الكرب  حلياتنا

 .اإلنسانخلالص  هدٍم مبثابِة

نله حيلدد مصلدر هرطقلة     أخيتلف الكتاب الثاين عن الكتلاب األول يف   
وهي هرطقة ماين  ،مث على أم اهلرطقات مجيعًا ،بوليناريوس واعتمادها على األريوسيةأ

آخر غلري   ًاله اخلري كائنإوجعلت  ،واخلري والشر ،اليت نادت بثنائية بني اجلسد والروح
 شر له الإ

جاب عليها القديس أواألسئلة العقائدية املتفرعة عن هرطقة ماين قد شرحها و 
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وعن السؤال  .(9خاص )فقرة  وبشكٍ  ،(8، 7، 6، 5ثناسيوس الرسويل يف فقرات )أ
أوهلما:  ،د أثناسيوس قداسة املسيح بسبب أمرينأكَّ ،عن عدم وجود خوية يف املسيح
والناسلوت.  : االحتاد بني الالهلوت  اوثانيهمعذراء. ميالده من الروح القدس ومن 

صلارت   ،أي صفته األقنوميلة  ،خاص معناه أن قداسة االبن الكلمة بشكٍ  دواالحتا
جسده بلالقو    َدولكنه زوَّ ،ًاينإنسا والشيوان التجارَب   املسيُحوبالتايل قاَب ،جلسده
 (10: هلية اليت جعلت الشيوان يندحر)راجع فقرةاإل

سوف خنصص الصفحات التالية لدراسة موجزة جدًا ، جتالوسيطجت ونظرًا ألمهية 
مهية التجسد وضرورة االعتقاد السليم بأن املتجسد هو ابلن  أاستنتاج  للقارئتاركني 

ب   ،ال ميكن أن ينقسم إىل اثنني من بعد االحتاد ،واحٌد نه شخصٌّأو ،اهلل وابن اإلنسان
 (.10هو واحد منذ االحتاد )فقرة: 

، واحلياة اليت أحياها اآلن ال أنا ب  املسيح حييا يفَّ اجتأحي :بولسيقول الرسول  
ذه العبارة هبو ،(20: 2 ميان ابن اهلل الذي أحبين وأسلم نفسه ألجليجت )غالإهي حياة 

لقدمية احلياة ا ءمعا: اختفاوضع لنا الرسول ثالثة عناصر متحدة  ،البسيوة والعميقة معًا
اعتماد هذه احلياة اجلديدة على صلليب اللرب    -والدة احلياة اجلديدة يف املسيح  -

وهكذا جيب أن نفهم وساطة املسيح يف شكلها الرسلويل األصلي . فهلو    . وقيامته
من حقيقة واضحة  واستحالة وجود وسيط آخر نابعٌة .الوسيط الوحيد بني اهلل والناس

أخر  للخالص من املوت واخلويلة بلدون ربنلا    وهي استحالة وجود وسيلة  ،جدًا
آخر غري املسيح يعين بك  وضلوح   أو طريٍق ،آخر يسوع املسيح. فالكالم عن وسيٍط

 ويف مقدمتها املوت. ،عدم فهم حلقيقة مأساة السقوط ونتائجها املدمرة
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علن الوسلاطة    مصحيح. فالكال فهم بشكٍ لكن وساطة املسيح جيب أن ُت 
ألن  ؛فقلط  ال ميكن أن يكون إهلًا طقبوهلا. فالوسيال ميكن  شديدًة جيلب معه أخوارًا

جيلب أن   عالج. واللوهية الوسيط وحدها سوف تترك مشكلة املوت اإلنساين بال أ
لذات املشكلة اليت جيب أن  ألن هذا يعين أن الوسيط بدوره خاضٌع ؛فقط نًاإنسا يكون
. جتانزل عن الصليب فنر  ونؤمنجت :حد اللصنيأص نفسه منها أوال، وهنا سخرية خيلِّ

 ،ًان بقى حّيل إولكن  ،ير  أن موت املسيح هو النهاية واستحالة اخلالص كان اللصُّ
ومل يكن اللص يفهم أن التملرد و   ،رمبا استواع أن يقود حركة عصيان ضد السلوة

ميكن أن يكون  احلياة. والمنوق احلياة من أج   ورفض ،واملوتالعصيان مها الشيوان 
ئن الذي هو فالكا ،من االثنني ًانمكوَّ ًاكائن أو ،من الالهوت والناسوت لوسيط مزجيًاا

 جالكام . فلاملزي له احلق واإلنسان اإل ال يكون -بوليناريوسأوهذا هو تعليم -مزيج 
ألن ناسوته  ؛كامٌ  ٌنإنسا وال هو ،آخر ألن الهوته امتزج بعنصٍر ؛له احلقليس هو اإل

 الذي جاء ألجلها. نسانيةة اإلمل يعد يشبه الوبيع

 ،الصراع العقيلدي بلني اآلبلاء   كان التعليم عن الوسيط هو حمور  ،هكذا 
ويف مقدمتلهم أريلوس وأبولينلاريوس نسلوور      ،وهراطقة القرنني الربع واخلامس

 .للخالص ٍنمعيَّ بشكٍ  -على حدة ك ٌّ-هؤالء يؤمنون ، حيث كان طاخيووأ

 ،هو تقدم دائم حنو الكملال وباألعملال الصلاحلة    ياألريوسكان اخلالص 
 وبذلك ال يكون املسيح سو  النموذج الكام  الذي تقتدي به االنسانية.

مبحاربلة دور العقل    خالقي أ ٌلوكان أبوليناريوس ير  أن اخلالص هو حتوُّ
ين إنسا مل يكن له عقٌ  ،وبالتايل عندما سسد املسيح ،فهو اجملال األصي  للشر ،البشري
دون حبلث كيفيلة االحتلاد     ،ه بأخالق املسيحوهذا ما جيع  اخلالص هو تشبُّ ،باملرة

لبت فأحيا ال أنلا بل    جتمع املسيح ُص :أو أمهية عبارة كعبارة الرسول بولس ،باملسيح
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 .(20: 2 )غال يجتاملسيح حي فَّ

علاد إىل   كلان نسلوور قلد    ،نكار االحتاد بني الناسوت والالهوتإومع 
 ،دا أن املسيح اإلنسان سعى حنو الكمالمؤكِّ ،ريوسأم نفس تعليم ألنه علَّ ؛األريوسية

 .السيما بعد معموديته من يوحنا ،ن الكمال ناله كجائزة بسبب حلول الالهوت فيهأو

للة  وهلي القائ  ،طاخي تكمن هرطقة ماين وثنائية الغنوسيةووخلف هرطقة أ
وهو ما جيع  وجود االبن املتجسلد شليئا    ،له الشرإع باعتبار اجلسد املادي من صن

نسلاين واعتلربوه   ولذلك نادوا خبيالية اجلسد اإل ،ال ميكن قبوله عند املانوييني مزعجًا
عى بأنه ذاب حسب تعبريه الذائع. جتمثل   وادَّ ،  كالمهموجاء أوطاخي يكمِّ ،خيااًل

 نقوة خ  يف حميط من املاءجت.

 –النسلوورية   -األبوليناريلة   -األريوسلية   :فاهلرطقات األربعة القدميلة  
وحاوللت   ،ت يف أحضان املانوية والغنوسيةَدِلهي املدارس الفكرية اليت ُو ،األوطاخية
ك  عقائد املسيحية. وهنا نكتفي فقط باجلانلب اخللاص    ،ر دون أدىن ترددأن تفسِّ
 ،وليست تعبريًا أو كلملة أو عبلارة   ،كاملٌة رطقة مدرسٌةلنر  كيف أن اهل ،باملسيح

وهو تبسيط ينتهي بنا  ،وون األمور أكثر مما جيبمنا يبسِّإ ،والقائلون بأن اهلرطقة كلمة
 إىل نسيان املوضوع برمته.

 ،كانت األريوسية تر  أن اهلل ال ميكنه أن يتص  بشك  مباشر باملخلوقلات  
 هلية ميكنها أن تقوم خبلق العامل.إأي  ،وةعدة كائنات متوس َقَلولذلك َخ

منها. هذه نظرية الوثنية القدمية اليت  ريوس أن املسيح له اجملد هو واحٌدأواعترب  
اعتنقها مارقيون وباسيليدس وفالنتيان وغريهم من أقواب الشيعة الغنوسية. ومع هلذا  

ة. وطبعًا ال يبقى نر  كيف يتحول الكائن املتوسط املسيح إىل خملص للخليقة الساقو
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وهو ملا حلاول    ،س الذي نراه يف اإلجني أمام أريوس سو  املستو  األخالقي املقدَّ
لنا الوريق للوصول إىل احلياة األخالقية  َحَتوبذلك َف ،يسوع املسيح نفسه الوصول إليه

 ه به.إذا قبلنا أن نتشبَّ ،اجليدة

االحتاد  -احلياة اجلديدة  -رة املغف -هنا ختتفي متامًا كلمات هامة مث : النعمة  
 ،براز نقوة الضعف يف املدرسلة األريوسلية  إوهنا أيضًا حيرص اآلباء على  .باملسيح
 بط 2مون احل  األرثوذكسي بتأكيد ضرورة اشتراك اإلنسان يف الوبيعة االهلية )ويقدِّ
إذا  ؟ن هو الكام  الصاحل والقدوسال ميوت، وَم وخالٌد ،املوت ن هو عدمُي(. َم4: 1

 بواسلوة  إالعوى للخليقة فإن هذه اخلريات ال ميكن أن ُت ،كان اجلواب هو اهلل وحده
 بوسليلة  :عوى؟ اجلوابن يكون اهلل نفسه. ولكن كيف ُتأد وص الُباملخلِّ ن،اهلل. إذ
 وهنا جيب أن يتجسد حىت مينح لنا من خالل جسده احلياة اجلديدة. ،نيةإنسا

 للدودٌ  فهو عدوٌّ ،ميانه بألوهية املسيح صحيحًاإان ك ،بوليناريوسأبالنسبة إىل  
 ولكنه عندما واجه سؤال األريوسية: كيف أخذ املسيح عقلاًل وطبيعلة   ،لألريوسية

ن املسليح كلان   إوقال  ،ف يف الرد على السؤال األريوسينه تورَّإنية خاطئة؟ فإنسا
وت وجسد بشلري  فاملسيح اله ،حم  العق  البشري هلي الذي ح َّاللوغوس العق  اإل

أو  ، أن الناسوت غري كام إال ،ومع صحة اعتقاده بالهوت املسيح (1)نيةإنسا بال نفس
حسب تعلبري معلمنلا   -باحلري االحتاد ناقص. فاحتاد اهلل الكلمة جبسد مث  جسدنا 

. فاالحتلاد والصلليب   (2)ال يعين بقاء اخلوية يف اجلسد اإلنساين -ثناسيوسأالقديس 
                                                           

 م.1904ك  نصوص أبوليناريوس ونشرها سنة  Lietzmannمجع العامل األملاين  (1)

(. جتجسد ال خيتلف 3: 8جتجسد من جنسناجت ) :جت عن ناسوت املسيحثناسيوس يف كتاب جتسسد الكلمةأقول ي (2)
( جتجسد قاب  للموت 1: 9(. جتجسد قاب  للموتجت )4: 8(. جتأخذ جسدًا مماثاًل لوبيعتناجت )2: 8عن جسدناجت )

( جتجسد مث  سائر البشر 4: 20( جتجسدًا بشريًا قاباًل للموتجت )1: 13( راجع )1: 9ألنه مماث  ألجساد البشرجت )
ثناسيوس جسد قاب  أوهو ما يسميه  ،يضًا قاب  للموتأ(. هذه العبارات تؤكد أن جسد املسيح 4: 20ئهجت )نظرا

وأباد املوت  ،والتقى بالفساد وباملوت يف جسده هو ،نزع عنه هذه الصفة -باالحتاد-ولكن املسيح  ،للفساد
ولكنه  ،الوبيعي وفق الناموس الوبيعي أي الفساد -جتجسد قاب  للموت  .(6-1: 44والفساد باالحتاد وبالقيامة )

(. )ذكرنا رقم الفص  والفقرة واعتمدنا على 7: 17 - 4: 20بفض  احتاده بالكلمة مل يعد خاضعًا للفسادجت )
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 ب  مل ير فسادًا. ولو كان للمسليح عقل ٌ   ،جع  اجلسد بال خوية والقيامة هو الذي
نساين ق  اإلفهذا يعين أن الع ،ين مث  عقلناإنسا ومل يكن له عق  ،سائي هو اللوغوس

فاالحتاد هو دعامة اخلالص حسبما  ،بال فداء. وهنا جيب أن نقف عند هذه النقوة َكِرُت
وك  ملا   ،خذه املسيح قد نال الشفاء فيهن ك  ما أإ :ذكرنا يف مقدمة الكتاب األول

 بدون شفاء. َكِررفضه ومل يأخذه ُت

 ويعين أيضًا: ،نه يعين سديد الناسوتإوماذا يعين االحتاد بالناسوت؟  

هلو اللذي    ،أي ناسوت املسيح ،التجديد الذي حيدث يف الناسوت : 
 .واإلفخارستيان يف املعمودية إنسا ب لك وَهسوف ُي

 ،خلاص  وبشلك ٍ  ،ك  اار هذا االحتاد هي اليت نناهلا للحياة األبدية : 
 القيامة من املوت وحياة عدم الفساد.

ن فنحن ِم ،هليةيف هذا اإلطار جيب أن نفهم معىن الشركة يف الوبيعة اإل : 
ننال ما ناله جسلد   ،ري جبسدهوباالحتاد السِّ ،أي ربنا يسوع املسيح ،خالل الوسيط

 أي القيامة والشركة يف الالهوت. ،ح من سديداملسي

ن كانت حتتاج إوهي و ،نزعج اآلباء من هرطقة نسوورايضًا أيف هذا اإلطار  
وهي عدم  ،هنا ال ختتلف عن أبوليناريوس إال يف نقوة واحدة حمددةأإال  ،ملناقشة خاصة

نكر فيله  أة، نيإنسا . ففي الوقت الذي أنكر فيه أبوليناريوس وجود نفساالحتادفهم 
أي اخلولأ يف   ،وهذا االتفاق هو على النتيجة النهائية ،نسوور عدم وجود احتاد باملرة

 فهم االحتاد.

                                                                                                                                              
 ترمجة األب الفاض  القس مرقس داود(.
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فقد أخذ نصف اإلنسان فقلط. وهلذا    ،غري كام  ٌنإنسا أن املسيَح : 
ها آباء مث  غريغوريوس النيسي وباسيليوس وغريهم عن يورح عدة أسئلة خورية طرح

وكيف تتجلدد   ؟كيف ترث هذه النفس ملكوت اهلل :نسانيةمصري العق  والنفس اإل
 ،فما احتد به هو الذي سيدخ  امللكلوت  ؟وقد تركها املسيح خارجًا ألنه مل يتحد هبا

 فلن ير  ملكوت اهلل. ،ا ما مل يتحد بهأمَّ

 ،الكاهن الذي به تدخ  صلوات الكنيسة إىل اآلبهو ليس املسيح أن  : 
حول قوة التسليم الرسويل واآلبائي الذي احتفظت به  ولعلنا هنا جيب أن نتوقف برهًة

جتباملسليح   :قولتوقب  ختام الصالة  ،فهي بعد تالوة الصالة الربانية ،الكنيسة القبوية
باملسيح يسوع ربنا اللذي ميثل    ال إفك  ما طلبناه ال ميكن أن يتحقق يسوع ربناجت. 

 ساسيتني:أكهنوته حقيقتني 

فهو حيم  ك  ما يف  ،وبالتايل ،ا يظهر أمام وجه اآلب ألجلناعّن نه نائٌبإ)أ(  
فيه، وظهوره أمام اهلل  دًةولكنها صارت ممجَّ ،نسان: اجلسد واإلرادة والعق  والنفساإل

ا يشفع فينا حبضوره. فاآلب يقبل   بداًل عّن نه قائٌمأ( يعين 24: 9 اآلب ألجلنا )عب
جتمهما سألتم ملن اآلب بلاسي    :واآلب يعوي ك  شيء لنا فيه ،صلوات الكنيسة به
 (.13: 14فهذا أفعلهجت )يو

املسيح عنا كآدم الثاين الذي قهر اخلوية يف جسلده. وينلاقش    )ب( ينوُب 
دًا أمن هذا الكتاب مؤكِّ 10، 9، 8 ثناسيوس هذا يف الفقرةأالقديس 



59 

 

 هكذا مت االنتصار. ،

 ،يف املسيح يسوع نفسه أواًل كان التجديد قد متَّ ،وكما أشرنا من قب  : 
ت يف َقِليف ذاته صورة اإلنسان كما ُخ َدوجدَّ من امرأٍة َدِلجتفُو :ثناسيوسأ  وهنا يسجِّ

البدء، وذلك بالظهور جبسده اخلايل من الشهوات واألفكار اجلسدية، وصلار مثلال   
ألن مل ء   ؛يضًا يف صورة العبلد أكانت  ،بالكلمة هلية اخلاصةالتجديد، واإلرادة اإل

منلا مت  إدون أن ينقسم إىل شخصني، و ،د وظهر كآدم الثاينعندما سسَّ الالهوت ح َّ
 ،نسلان إبني الالهوت والناسوت، ولذلك اقترب الشيوان من يسوع ك حقيقيٌّ احتاٌد

 ،يوان( يف اإلنسانولكنه مل جيد فيه مالمح اإلنسان القدمي وال الزرع الذي زرعه )الش
رئيس هذا العلامل آٍت   :واندحر ... لذلك قال الرب َمِزولذلك مل ينجح يف ساربه فُه

وال يشري إىل  ،نساين كله واحلقيقي( .. أي يف كيانه اإل30: 14 ولن جيد يفَّ شيئًا )يو
( 22: 2 بط1بيدت اخلوية باملسيح )ُأوهكذا  ،يضًا(أجسده املنظور فقط )ب  والنفس 

 (.10قرة: )ف

ن أو ،جيب أن نفهم أن االنتصار على الشيوان هو أحد نتائج االحتاد ،وهكذا 
الزرع القدمي الذي غرسله الشليوان يف    ،نسانيةاالحتاد هو الذي أباد من الوبيعة اإل

 ،(13هو الناسوت )فقلرة:   َبن الذي ُجرِّإثناسيوس أكثر من مرة أاإلنسان. يؤكد 
 (.10ر هو االحتاد )فقرة: ن الذي كان وراء االنتصاإو

كلان   ،ثناسيوس التعليم الرسويل القدمي بأن موت املسيح على الصليبأيقرر  
جت :انفصال النفس عن اجلسد
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 (.14)فقرة:  جت

ن ذللك أ  ،وهكذا كان من الضروري تأكيد احتاد الالهوت باجلسد والنفس 
 ثناسيوس يعين مسألتني:أاالحتاد كما يقول 

 جت.)أ( جت 

(. 1جت )فقرة: )ب( جت 
 لو انفص  الالهوت عن الناسوت ألصبح: هنا أنهفالنقوة األساسية 

وال لله هلو    ،لإلنسلانية ال حيقق أي شيء  ،ًا له( موت املسيح موتًا ذاتي1 
 ألنه مل يكن حمتاجًا إىل املوت. ؛شخصيًا

والعلودة   ،مكانيات االحتاد باهللإوتظ  النفس بال  ،( يظ  اجلسد بال سديد2 
 إىل حياة عدم الفساد يف اهلل.

 حدة بالالهوت الذي ظ َّوظلت النفس متَّ ،إذا انفصلت النفس عن اجلسدأمَّا  
( 15جتمت موتنا حنلنجت )فقلرة:    :ثناسيوس يقولأوهذا ما جيع   ،حدًا باجلسديضًا متَّأ

 (.14على الفقرة  2 )راجع احلاشية رقم

هنا نفهم بشك  جلي كما يف جتسسد الكلمةجت أن املوت الذي جازه اللرب   
 ولكن العنصر غلري  ،  إىل انفصال النفس عن اجلسدألنه أدَّ ؛نيًا حقيقيًاإنسا كان موتًا

هلذا االحتلاد    .نساين هو احتاد الالهوت بالناسوت رغم انفصال النفس عن اجلسداإل
ألن اخلوية هي مصدر االنفصلال.   ؛سببه قداسة االبن الكلمة وعدم وجود خويئة فيه

وهي أن عذاب املسيح على الصليب كان  ،ولكن يهمنا هنا أن نر  زاوية أخر  هامة
 بط1جتل  خوايانا يف جسده على اخلشبةجت ) :سولواق ألنه كما يقول الرعذابًا ال ُي
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وليلتم   ،(، هذا ما جع  انفصال النفس عن اجلسد أمرًا ضروريًا ليتم امللوت 24: 2
وباجلسد  ،ال أن بقاء احتاد الالهوت بالنفس حاملة خواياناإ ،مقام اإلنسان هحقيقة قيام

من أن يتصورها عق .  أكرب وأعظم جيع  آالم املسيح الداخلية ،فمات ،الذي تأثر هبذا
 عالهنا.إين حىت ميكن احلديث عنها وإنسا هلي له جسدإهنا حتتاج لعق  إ

 -كما يشلرحها الكتلاب  -أمكننا أن جند أن النعمة  ،إذا دققنا النظر جيدًا 
منا هي بك  تأكيد أحد الار  إو ،عقلية كما هو شائع يف أيامنا احلاضرة ليست فكرًة

أو حسب التعبري السائد عند اآلباء ال سيما يف القلرن   ،نيةجتإنسا هليةإفهي جت ،التجسد
 Andrikos  نإنسا Theos  هليإمن  Theandricالرابع 

نية( إنسلا  هليةإ) Theandricولذلك هي  ،يضًاأهذه النعمة نابعة من االحتاد  
جت

 (. 3جت )فقرة: 
 الوبيعلة  جتاذا مل يكن عدم اخلوية قد ظهر يف :( 5)فقرة: 

(... وملاذا قلال  3: 8 دينت يف اجلسدجت )روميةُأخلوية ن اإاليت أخوأت. فكيف قي  
( ومل يكن يشلري  20: 5 جتحيثما كثرت اخلوية ازدادت النعمة جدًاجت )رومية :الرسول

واحلد   بإنسلان جتكما  :منا قال بوضوحإبذلك إىل موقع جغرايف تزداد فيه النعمة، و
ك النعملة ...جت  واحد يسوع املسيح متلل  بإنساندخلت اخلوية إىل العامل ... هكذا 

 (.5)فقرة:  جت(12: 5)رومية

 
( 17: 5 جت )رو

نسانية اللذي مت أواًل باالحتلاد بلني الالهلوت     (. والنعمة هي سديد اإل7)فقرة: 



62 

 

 ت.والناسو

جت :يقول اثناسيوس 

 (.13: 5)فقرة 

بل  إىل االحتلاد    ،وقةوعدم انتمائها إىل الوبيعة املخل ،ية النعمةإهل وهذا جيع  
 ،ري يف سسد ربنا هو التعليم الصحيح الذي يلقي أضواء كثرية على احلياة الروحيةالسِّ

 وعلى أسرار الكنيسة السبعة بشك  خاص. ،وعالقتها بالثالوث

إهلنا الصاحل الذي أحبنا حىت سسَّد ألج  خالصنا، يعوينا أن نشترك يف حياته 
يٌب يف احلياة األبدية اليت وهبنا إياها جمانًا، ومن أج  غىن وموته وقيامته؛ ليكون لنا نص

 حمبته. وللثالوث القدوس اجملد واإلكرام إىل األبد آمني.

 1983رفاع صوم امليالد 

 دكتور       

 جورج حبيب بباوي         
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من اهلل  ( واحٌدع املسيح هو )شخٌصعلى الذين ال يعترفون بأن ربنا يسو  
 جتابن آدم، ابن اهللجت )لوقا :اآلب ومن البشر، أن خيربوننا مبعىن ما هو مكتوب يف االجني 

جتيف  نه كلائنٌ إًا حسبما قي  إهل كيف يؤمنون به ،نانيضًا أن خيربوأ(. وعليهم 38: 3
ن هلذه  أو كيلف يفهملو   ؟(76: 2 وكيف أخذ جتصورة العبدجت )فيليب ،صورة اهللجت
جتالكلملة   :فالذي قال ؟(14: 1 جتوالكلمة صار جسدًا وح  بينناجت )يوحنا :الكلمات

(. فه  يفترض هؤالء 16: 3 جتوأعوى حياته لناجت )يوحنا :صار جسدًاجت، هو الذي قال
 نسانية، أو أن له صلورةً اإل شبه النفَسنه أخذ ما ُيأأو  ،ل إىل جسٍدأن الكلمة قد حتوَّ

ن كالم الرسلول يوحنلا   إاآلخرون؟  عى اهلراطقُةكما ادَّ ،ينساإن بال جوهر نيًةإنسا
ن هو )الكلمة( وملا اللذي   منا أخربنا يوحنا َمإالواضح ال يسمح هبذه اآلراء مولقًا، و

 اختذه.

العبد هلي   وكذلك صورُة ،لوهية الكلمةفهي تعين كمال ُأ ،اهللجت ا جتصورُةأمَّ 
واحليلاة   ،وسائر األعضاء ،أو النفس العق  ،خاص وبشكٍ  ،نسانيةكمال الوبيعة اإل

أما فعل    .الكلمة أزليَة ندرُك ،جتن فع  جتكاَنِم ،نسانية. وهكذاالنفسية واجلسدية اإل
ألنه بدوهنا  ؛نسانيةاإل للنفس ، والذي فيه وجوٌدحقيقًة د الذي متَّفيعين التجسُّ ،جتصارجت

بلدون   ال تكون كامللةً نسانية فالوبيعة اإل ،نه جتأخذ صورة العبدجتإال ميكن أن يقال 
وحسب التعبري الشائع الذي يقال عنلدما ميلوت    ،اجلوهر أو الكيان العقلي. لذلك

                                                           
 القدس.الظهور هو اإلعالن، وهي كلمة هامة تعين ما حققه التجسد من إعالن عن اآلب واالبن والروح  (1)
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تنحل  عنلدما    نسانيَةاإل ألن الصورَة ؛ويصفون به امليت بأنه جتبال صورةجت ،اإلنسان
ليس هلا طبيعة تتحل  مث  اجلسد، ولكنها مىت فارقلت   ، فالنفُساجلسَد النفُس ُقتفاِر
 .اجلسُد َ لَّحت ،اجلسد

نسانية باسلتخدامه تعلبري   وهكذا نر  أن بولس يعلن عن الوبيعة العاقلة اإل 
أي اجلسد،  ،ن فيها الكلمة ذاتهفيعلن لنا عن األداة اليت أعَل ،ا يوحناأمَّ ،جتصورة العبدجت

 وبذلك خيربنا كالمها عن كمال سر التدبري.

لينا، وحي  إر، قب  أن جييء ائن قب  ك  الدهوومن الواضح أن اهلل الكلمة، الك 
وال زال غلري   ،املنظلور  ، وكان غرَيمع اإللِه منا كان اإللُهإو ،بيننا، مل يكن له جسد

 املتأمل.

يضًا ال ميكن أن نستخدم اسم جتاملسيحجت بلدون االشلارة إىل   أوكذلك   
يضًا، كما يكتب بولس أن املسيح هلو  أوت يدلنا على اآلالم وامل التجسد، ألن االسَم
وجتواالنسان يسوع املسيح  ،يضًا جتاملسيح فصحنا قد ذبح ألجلناجتأو ،جتباكورة الراقدينجت
 5: 2تيملو 1 - 7: 5 كو1 - 20: 15 كو1ألج  كثريينجت ) الذي بذل ذاته فديًة

ذكلر  جتُا :يضلاً أيضًا، ولذلك يقول الرسول أنًا إنسا ًا فقط، ب إهل ليس (. فاملسيُح6و
(. ولذلك 28: 2 تيمو 2يسوع املسيح املقام من األموات الذي هو من نس  داودجت )

نه غري منظلور،  أعة اليت تؤكد عنه بواسوة األساء املتنوِّ الكامَ  اإلعالَن م األسفاُرقدُِّت
د حقًا، فقد صار منظورًا وملسه كلثريون.  ا بعد أن سسَّوال ميكن أن نلمسه كإله، أمَّ

منا هلو  إو ،و بذاته ال ينقسم بسبب تنوع األساء، فهو ال ينقسم إىل شخصنيولكنه ه
أزليًا من اآلب ومن ذات جوهره، واحتد احتادًا كاماًل بال انفصال  َدِل، هو بذاته ُوواحٌد

نه هو نفسه جيب أن نعترف إنه عندما تأمل حقًا ونفذت فيه اآلالم، فأ)بالناسوت( حىت 
ه؟ وللو  ِدجت قب  سسُّل دعى جتاملسيُحفكيف ميكن للكلمة اإلله أن ُي .به متأملًا وغري متأمٍل
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صار من احلتملي أن  وال عالقة له بالتجسد، َل ،لوهيته فقطخاصًا بُأ املسيِح كان اسُم
 يضًا ننسلب اآلالمَ ألآلب والروح القدس، وكذلك  ،جتاملسيحجت :نستخدم ذات االسم
نتم بلأن اهلل الكلملة   أفه  تقولون  اهلراطقة. عى بعُضدَّاكما  ،لآلب والروح القدس

قد تأمل ومات قب  أن يتجسلد ويتلأنس؟!!    ،وال حمسوس ،بذاته، الذي هو غري متأمل
وال ينفص  عن جلوهر   ،مع اآلب يف اجلوهر ولكن كيف ميكن لالبن الذي هو واحٌد

 نيًةاإنسل  ، إال إذا كان قد أخذ من أحشاء العذراءٍرغري متغيِّ ،وهو كإلٍه ،اآلب أن يتأمل
 ،نسلانٍ إنه تلأمل ك إ، وبذلك ميكن أن يقال َسوتأنَّ ،نسانيِةاإل حد بالصورِةواتَّ ،كاملًة
 كإله؟ ٍروال متغيِّ غري متأمٍل وظ َّ

 ،َحبالروح القدس، ليس ألن الالهوت قد ُمِس َحولنفس السبب أيضًا ُمِس  
سحة بدون الالهلوت، فهلو   يضًا ال ميكن أن تتم امِلأن ، ولكِةسَحنه حيتاج إىل امِلأأو 
ننا ال نسلتويع أن  أسحة. فمن الواضح   امِله هو الذي تقبَّجسده، وجسُد َحَسَم كإلٍه

نه ال ميكن أن يكلون هلو   أبدون اجلسد البشري. كما  جت،املسيحلجتب نصف الكلمَة
منا أخذ جتصلورة  إنية، ونسابه النفس اإلأو ِش ،لو كان قد أخذ جسدًا خياليًا جتاملسيحجت

 اآلالُم وهذا ما أعلنته صلراحةً  ،نسانية، اليت فيها جوهر احلياة اإلالعبدجت بغري استحالٍة
 ن بك  وضوح.عَلكله، حسبما هو مكتوب وُم والتدبرُي والقيامُة

 اهلراطقلةُ  ناصريًا؟ لقد فش  عَيوُد يف الناصرِة  ََّحخربونا كيف جاء اهلل َوا 
مجيعًا يف شرح هذه احلقيقة. وحىت جتبولس الساموساطيجت الذي يعترف بلأن اهلل ملن   

د يف الناصرة، خيوئ عندما يضيف إىل هذا قوله بأنه جتابتلدأ  وِهن اهلل قد ُشأالعذراء، و
على حلوله يف الناصرة. وخيوئ أيضًا  وأزيلٌّ سابٌق أي مل يكن له وجوٌد ،من الناصرةجت

نه يعترف بلأن فيله )يف   أاألزيل. ورغم  لُكألنه امَل ؛كًاِلَم ار يف الناصرِةنه صإبقوله 
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ن هذه احلكمة كانت قب  الدهور، إال أنه أو ،وحكمٌة ،من السماء كلمٌة  َّاملسيح( َح
بولس الساموساطي، ألن  فُرال يف الناصرة. هذا هو ُكإر نه ابتدأ ومل يظَهإخيوئ بقوله 

 هو واآلب وحده. وفوق الك ِّ ،الكائن قب  ك  الدهور ،ههو اإلله احلق وحد االبَن

ولكنه  ،فيقوالن بأن اهلل جاء وسكن بيننا من العذراء ،جتماينجتو جت،مرقيانجتا أمَّ 
نسانية الساقوة ، وال ميكن أن يتص  بالوبيعة اإلٍكدَروغري ُم ،غري حمسوٍس جاء بشكٍ 

صار حتت سلوان رئيس َل ؛الوبيعةهبذه  حد املسيُحاليت خضعت لرئيس الظلمة. ولو اتَّ
حسلب   أخذ االبُن ،هؤالء فِرنه لن يكون حرًا من اخلوية. وحسب ُكأالظلمة، كما 

مسرته جسدًا خاصًا يشبه جسدنا، ولكنه جاء من السماء ونزل من السماء، فاجلسلد  
 حسب زعمهم. كامٌ  إلٌه هو

ر ألنه تصلوَّ  ؛انيم الثالوثها إىل أقَبَسا جتفالنتينوسجت، فقد تكلم عن اآلالم وَنأمَّ 
 من العذراء. ومل يأخذه االبُن ،من الثالوث أن اجلسد هو جزٌء

نله  إ، ويقلول  االبِن لوهيَةوينكر ُأ ،فهو يعترف باجلسد فقط ،ا جتأريوسجتأمَّ 
بال نفلس، وبلذلك    يف جسٍد الكلمُة  َّأي النفس، َح ،وضًا عن اإلنسان الذي فيناِع

 ذاته اآلالم والقيامة من اجلحيم.يتجاسر وينسب إىل الالهوت 

ر بَّل ب  َع ،ومل يكن جتسابليوسجت خيتلف كثريًا عن بولس الساموساطي واتباعه 
 مث  األريوسيني يف تقسيم جوهر الالهوت. وكانت له جرأٌة ،عن نفس اآلراء

 ،ألن إنكار التمايز بني األقانيم ؛وسقوة سابليوس ال ختتلف عن سقوة أريوس 
 لوهية ك  أقنوم من أقانيم الثالوث.ُأر ي إىل إنكايؤدِّ

ن تتفقون؟ أم ينوبق عليكم القول بون أنفسكم ومع َمن هؤالء تنِسِم فإىل أيٍّ 
وضعتم  ،تم احتاد الالهوت بالناسوتخمتلوةجت؟ عندما رفّض الشائع عندنا بأنكم جتساللٌة

، فقلد  نكرمت كمال الالهوت وكمال الناسوتأأنفسكم مع هؤالء اهلراطقة، وعندما 
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وجعلتم من املسيح كائنًا وسوًا بلني   ،نكرمت ك  ما خيص اهلل وك  ما خيص اإلنسانأ
ا الذين يقولون بأن مَّأ، دراٍكإهم بال  ،مون املسيح الواحد. والذين يقسِّ(1)اهلل واإلنسان

وبلذلك   ،ينكلرون التلدبري   م هراطقٌةُهَف ،ناقٌص الناسوَتإن أو  ،الالهوت ناقٌص
اللذين   َدِهوَشل  ،تَرِبقد اخُت والنعمُة ،َنعِلُأ واحلُق ،فعاًل قد متَّ تدبرَيألن ال ؛يهلكون

 اختربوها حلقيقتها.

ر ظِهملاذا تستخدمون أساليب السفسوة؟ ملاذا تلجأون إىل النفاق الذي ُي  
 :تقوللون د وأخذ صورة العبد؟ ملاذا بون؟ ملاذا ال تعترفون علنًا بأنه جاء وسسَّما ال ُي

 ،د الذي يتكرر يف ك  مناسبٍةنًاجت؟ ملاذا هذا الغموض املتعمَّإنسا جتلقد ظهر كما لو كان
حتاولون هدم التدبري بقولكم  ٍرنكم بك  هتوُّإ ؟ميانخصوصًا وعندما حتاولون شرح اإل

هذه احمللاوالت الباطللة    ك ُّ .هجتتألَّ ٌنإنسا رثوذكس( نعتقد بأن جتاملسيحننا حنن )األإ
وما بعلد   ؟جتيف البدء كان الكلمةجت :نواجهها بسؤال: كيف تفهمون الكلماتسوف 

 اهلراطقِة أن شرَح ؟جتوالكلمة صار جسدًاجت :يضًاأو ؟جتأخذ صورة العبدجت :هذه الكلمات
كان ملع اهلل منلذ    ٌنإنسا ا أن الكلمةمَّإ :هلذه الكلمات ال خيرج عن هذه التأويالت

ة خاصة باهلل، أو أن الذي مات وقام من أج  العامل له عالقة وثيق ٌنإنسا نهأاألزل، أو 
 هراطقلةٍ  وهو نفسه زعلمُ  ،نتمأأو حسب زعمكم  ،من العامل وهو جزٌء ،ٌنإنسا هو
لله   ٌنإنسلا  نهأأو  ،ألنه أخذ طبيعتنا ؛مثلنا خاطٌئ ٌنإنسا ن املسيحأ : عليكمنيسابق
ليتكم تدركون كلمات  ة. ياتعبده اخلليق ٌنإنسا نهأأرفع من مكانة املالئكة، أو  مكانٌة

: 1 ليسوع املسليحجت )رو  جتبولس عبٌد :نه هو الرب املتجسد الذي يقول عنهإالرسول 
بك  حق، وللذلك   ٌنإنسا ، وهواجملِد ولكنه هو ربُّ ،َبِل(. فهو اإلنسان الذي ُص1

نيته ال يلغي إنسا جتاجلس عن مييين حىت أضع أعدائك موطئًا لقدميكجت، وتأكيد :قي  له

                                                           
 بني االثنني. متوسوٌة منا هو حلقٌةإو ،نًاإنسا بوليناريوس يعتقد بأن املسيح ليس اهلًا والأكان  (1)
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 ألنه هو اآليت لكي يدين العامل يف اليوم األخري. ؛لوهيتهقة ُأحقي

فيشربون منه ويفقدون وعيهم  ،مونه للبسواءالذي تقدِّ ِقكم املعتَّهذا هو مخُر 
 ،لعلكم بعد أن تسمعوا كلملاهتم  ،ن اليهود(. اسألوا الذين آمنوا ِم13: 2 )حبقوق

وال اهلراطقة. وإذا حصرنا ك  اآلراء كم مبقارنة أقواهلم بأقوالكم وأقختجلون من أنفِس
هنلا  أوجلدنا   ،  إليه ذكاؤهم من استنتاجات عقائديةوما توصَّ ،العقائدية للهراطقة

وتعليم الرس  وشهادة األنبياء عن كملال   (1)ميان يف االجني ختتلف متامًا عن قاعدة اإل
 سر التدبري الذي أكم  فينا.

 ،ن جتاهلل جاء وابتدأ وجوده من الناصلرةجت إكيف تقولون  ،واآلن اخربونا  
عى أن ابتلداء الالهلوت كلان    بولس الساموساطي الذي ادَّ فَردون ُكوبذلك تؤكِّ
ألهنم احنرفوا  ؛فر مارقيون وباقي اهلراطقة الذين أنكروا ميالده باجلسدأو ُك ؟بالتجسد

: 8 اختاروا أن يتكلموا من ذواهتم )راجع يوحناجني  وتعليمه املستقيم، وعن طريق اإل
من علدم   ُرظَهَي (2)من العذراءجت َدِلجتاهلل ُو :ن قصدكم الواضح من هذه العبارةإ ؟(44

فلأنتم رغلم    ،جني ، ولذلكميان يف اإلاعترافكم بأنه اإلله املتأنس، حسب قاعدة اإل
جسلدًا   ،مبليالدهِ  ،أخلذَ  اعترافكم مبيالده باجلسد، إال أنكم ال تعترفون بأن اهلل قد

 منا تعترفون بأنه أظهر جسدًا خاصًا به، ليس إال خيااًل أو ظهورًا.إحقيقيًا، و

قب  ك  الدهور، واهلل الكلمة  ن اهلل مل يبدأ وجوده من الناصرة، ب  هو كائٌنإ

                                                           
وهي التسليم الرسويل  ،هي املضمون العقائدي لك  ما يف العهد اجلديد HOROSأو  ،قاعدة االميان يف االجني  (1)

 ميان املسيحي.اخلاص بك  جوانب اإل

 ولكنها تستخدم هنا يف إطار سوء النية الذي يقوم على اعتبار أن الوالدة ابتداٌء ،صحيحٌة ارَةأن العب واضٌح (2)
 وليس سسده. ،هليلكيان االبن اإل
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ت من العذراء القديسة مرمي بالروح القدس يف بي َدِلد وُويف الناصرة عندما سسَّ َرَهقد َظ
براهيم وآدم، كما هو مكتوب، وأخذ من العذراء ك  إومن نس  داود و ،حلم اليهودية

نسان، ولكن بال خوية. وعلن هلذا يقلول    ره يف البدء وجعله لإلما سبق اهلل وصوَّ
 (.15: 4 جتيف ك  شيء مثلنا ولكن بال خويةجت )عربانيني :الرسول

نسانية حسلب  اإل سديُد منا هوإاًل يف جوهر الالهوت، وليس حتوُّ ،دوالتجسُّ
: 3 وذلك لكي جتيصري األمم من ذات اجلسد ويشتركون يف املسيحجت )أفسلس  ،رادتهإ
ال إذا إ. ولكن هذا لن يتحقق (1)ًاإهل لكي يصري اإلنساُن :(. وكذلك يكتب الرسول6

 بأنله  علاءُ دِّا االمَّأله الكام  واإلنسان الكام . ويبقى اإل ،حٍق نًا بك ِّإنسا صار اهلُل
فهذا يقضي على سر تقو  املسيحيني  يء،حسب تعبريكم الرد ،صار مع اهللجت ًانسانإجت
 رَّقد ُس ،لوهيتهُأله االبن الوحيد بكمال وم ء ن اإلإهو  منا احلقُّإو .(16: 3 تيمو 1)

ن يأخلذ(  أفيه ) ال انفصاَل واحتاٍد ،طبيعيٍّ ومبيالٍد ،حشاء العذراءأأن يأخذ لذاته من 
س خلالص  لكي يؤسِّ ؛د هذه الوبيعةن جيدِّأو ،ت يف البدءَقِلاليت ُخ سانيَةناإل الوبيعَة

 البشر باآلالم واملوت والقيامة.

كانلت لله    ،يقنٍي فبك ِّ ،ذا كان قد أخذ ناسوتًا كاماًلإجت :أنتم تقولون  
ملن اخلويلة،    نسانية خاليًةاألفكار اإلنية، ولكن من املستحي  أن تكون إنسا أفكاٌر

خربونا، إذا كان اهلل هو خالق العق  اوكيف يصبح املسيح يف هذه احلالة بال خويةجت؟ 
ألن خليقة اهلل، هي ملا   ؛ننا جيب أن ننسب هذا هللإاألفكار اليت تقود إىل اخلوية، فو

ب حاِسظلمًا أن ُييصبح  ،عنها. ويف هذه احلالة وهو املسؤوُل ،رها بنفسهخلقها وصوَّ
وإذا كان آدم خاضعًا  ؟ب اخلواةحاِس، فكيف ُياألفكاِر ألنه إذا كان اهلل خالَق ؛اخلواَة

                                                           
؛ ألن مشاهبة االبن ال ميكن أن تتم إال إذا نال 30 – 29: 8من الواضح أن القديس أثناسيوس يشري إىل رو  (1)

 (، وامُلعلِّم يشري هنا إىل خالصة التعليم الرسويل.21: 3)فيليب  اإلنسان جتجمد االبنجت، أو جتجمد جسدهجت
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نه مل يكن يعرف اخلري من الشر؟ لقلد  إللفكر الشرير قب  عصيانه الوصية، فكيف قي  
فكلان   ،فقلط  منا كان يعرف اخلرَيإو ،ال يعرف الشرَّ رٍُّح ، وبفكٍرعاقلٍة بوبيعٍة َقُخِل

صى وصية اهلل، فقد خضع لألفكلار  س(، ولكن عندما َع7: 68 كائنًا فريدًا )مزمور
منلا  إو ،ليس ألن اهلل هو الذي خلق األفكار نفسها اليت قادته أسريًا ،اليت تقوده للخوية
ت َصل نسان اليت َعيف الوبيعة العقلية لإل هذه األفكاَر زرع الشيواُن ،خبدعة الشيوان

وامللوت   اخلويلةِ  ناموَس يف طبيعة اإلنساِن الشيواُن َسَروهكذا َغ وابتعدت عن اهلل،
 (. ولذلك السبب جاء ابلنُ 7و 23: 7 الذي ميلك من خالل األعمال اخلاطئة )رومية

 (.8: 3 يوحنا 1اهلل لكي جتيبيد أعمال الشيوانجت )

 ولكن هذا ليس إبادًة (1)جتنه أباد أعمال الشيوان ألنه مل خيوئإجت :أنتم تقولون 
عنلدما ُخِللَق   و ،باملرة. فالشيوان مل يصنع اخلوية أصاًل قب  خلق اإلنسلان  للخويِة
ر َبل عَتوابتعاد اإلنسان عن اخلوية ال ميكن أن ُي .(2)، مل خيوئ اإلنسانالعامليف اإلنسان 

 َعَروَز ،نسان العقليلة إىل طبيعة اإل اخلويَة م الشيواُنمنا قدَّإا صنعه الشيوان. وَمِل بادًةإ
احلرة،  بإرادهتافيها اخلوية. وكان من املستحي  على هذه الوبيعة العقلية اليت أخوأت 

جتألن ملا كلان    :أن تعود إىل احلرية، كما يقول الرسول ،فوقعت حتت عقوبة املوت
لذلك جاء ابلن   ؛(3: 8 نه كان ضعيفًا بسبب اجلسدجت )روميةأذ إالناموس عاجزًا عنه 

ميالدًا ثانيًا عجيبًا، وليس بتقسليم   جديدًة ، ومينحه بدايًة(3)ده يف طبيعتهلكي جيدِّاهلل 
منلا  إنسانية، تاركًا العنصر الذي أفسده الشيوان حتت سيادة الشليوان، و الوبيعة اإل

له النقيض، فأبلاد   َقَلاإلنسان مع اهلل، فَخ تناقَض َقَلبالقضاء التام على العنصر الذي َخ
                                                           

 نية أصاًل.إنسا أي مل يكن له طبيعة ،مل خيوئ (1)

 .اخللق ليس هو سبب اخلوية، وال هو سبب السقوط، ب  اخلوية هي ابتعاد اإلنسان عن اهلل (2)

 .52: قالة اثناسيوس عن اجملامعهلي أو شخصه كما يظهر يف مهي كيان االبن اإل Physisالوبيعة  (3)
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قبل  أن  جت :نسانية(، وكما يقول شاهدًا على ذللك الشيوان يف )الوبيعة اإله َعَرما َز
لكي خيتار اخلري. ولكلن   رَّ(، فرفض الش16َّ: 7 يعرف الصيب اخلري من الشرجت )أشعياء

دينت ن اخلوية جتُأإفكيف قي   ،يف الوبيعة اليت أخوأت َرَهإذا مل يكن عدم اخلوية قد َظ
والالهوت  ،(1)ِفن هذا اجلسد غري قادر على التصرُّ(، إذا كا3: 8 يف اجلسدجت )رومية
جتحيثما كثرت اخلوية، ازدادت النعملة جلدًاجت    :وملاذا قال الرسول ؟ال يعرف اخلوية

منا قلال  إجغرايف تزداد فيه النعمة، و (، ومل يكن يشري بذلك إىل موقٍع20: 5 )رومية
ية دخ  املوت، هكلذا  دخلت اخلوية إىل العامل وباخلو واحٍد بإنساٍنجتكما  :بوضوح
 ؟(12: 5 بالرب للحيلاة األبديلةجت )روميلة    النعمُة ُكواحد يسوع املسيح متُل بإنساٍن
بالوبيعة اليت دخلت هبا اخلوية إىل العامل، هي بذاهتا اليت يظهر منلها اللرب،    ،وهكذا

 نسانية من اخلوية.باد أعمال الشيوان بتحرير الوبيعة اإلوبذلك وحده ُت

من العلامل،   فهو جزٌء ًا،نإنسا ذا كان املسيُحإجت :يضًاأولكن أنتم تقولون   
!! يلا  (2)يا للضالل والتحريف اجلنلوين  ،ص العاملمن العامل ال يستويع أن خيلِّ وجزٌء

سفسوائي من أسفار الكتاب املقدس أخذوا هذا القول ال فٍرِس ن أيِّليتهم يقولون لنا ِم
 سوف يفديجت )مزمور ًانإنسا ولكن ،جتاألخ ال يفدي أخاه :الشيواين، ألن النيب يقول

س(. 3: 87سهاجت )مز فيها العلي الذي أسَّ َدِلنسانًا ُوإجت :آخر س(، ويف موضٍع8: 49
نًا لكي خيلص العامل؟. أليس من الواضح وبك  يقلني أن  إنسا ذن صار املسيُحإفكيف 

: 5 هي بذاهتا اليت فاضت منها النعمة الكلثرية )رو  ،ت عليها اخلويُةَكَلالوبيعة اليت َم
وهكذا  ،نسانًاإًا وإهل لكي نؤمن به ،د وتأنسًا وسسَّإهل وهذا يعين أن الكلمة ظ َّ ؟(17

                                                           
 أي بال عق  وفكر بشري. (1)

يوجد هنا يف األص  اليوناين نوع من االيقاع يشبه السجع يف اللغة العربية ولذلك النص هو جتهذه الفكرة تعين  (2)
 .epinoio, aponoiaانك بال عق  أو جمنونجت 
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ويتم  ،ص الذين يؤمنونلكي خيلِّ ،له الذي أخذ صورة اإلنساناملسيح هو اإلأن نؤمن ب
 ،وآمنت بقلبك أن اهلل أقامه من األملواتِ  ،سوع ربٌّبفمك أن ي ذا اعترفَتإجت :القول
ألنله   ؛للقيامة وال هو حمتاٌج ،للموت قابٍ  والواقع أن اهلل غرُي .(9: 10 صتجت )روُلَخ

 مه )علربانيني يقدِّ ولذلك صار من الضروري أن يكون هلل شيٌء ،هو الذي يقيم املوتى
 أمكنه أن خيلصنا. ،الكلمةس ( ألجلنا يف املوت ويف احلياة، وهكذا بتأن3ُّ: 8

 ،دت عللى اخلويلة  جتكيف تستويع الوبيعة اليت تعوَّ :ولكنكم تقولون  
يصبح من املستحي   ،ن هذه الزاوية بالذاتوِم ،اخلوية أن تصبح بال خوية (1)وورثت
الصلة  هو ُخ ،وهذا بدوره ،ن قب م به مارقيون ِمهذا ما علَّ ؟نًاجتإنسا املسيُح أن يصبَح

اللذي   رِّالّشل  إله حتت سيورِة اإلنساِن َ وكذلك تناُس ،تعليم ماين الذي جع  اجلسَد
 جتما انغلب منله  :. ويؤيدون قوهلم باقتباس كلمات الرسول بورسرِّونه خالق الّشيسمُّ
 .(19: 2 بورس 2صار له مستعبدًاجت ) ٌنإنسا

أخلر    دوهنا بوريقلةٍ  تؤكِّواليت ،نتمأدوهنا اهلراطقة اليت سدِّ هذه هي آراُء
ب هنا غري قادرة عللى سنُّل  أدون وتؤكِّ ،أي النفسجت لإلنسان،بالنسبة جتللوبيعة العقلية 

وما هي القاعلدة الليت   . جتالنفس بأهنا جسٌدجتفون وهذا بدوره ما جعلكم تِص ،اخلوية
يف  ألنين ال أجد ما تقولونله  ؛تستندون عليها وتؤيدون هبا وجهة نظركم؟ أنا ال أعلم

جتال ختافوا من  :قي  عن اإلنسان خصوصًا قول الرب وال يف أي شيٍء ،األسفار املقدسة
(. وإذا كانت النفس 28: 10الذين يقتلون اجلسد وال يقدرون على قت  النفسجت )مىت 

ى يضلًا مللاذا سَّل   أنتم جسدانية، فلماذا ال متوت وتتحل  مع اجلسد؟ وأكما تقولون 
فكلرز خبلرب    َبَهَذ ن املسيَحإ :قائاًل ،يف اجلحيم جتباألرواحجت األسريَة النفوَس بورُس

 فون كل َّ ولكن أنتم تِصل  ؟(20: 3 بط 1القيامة السار جتلألرواح اليت يف السجنجت )
                                                           

 ق  .. اخل.تعين خالفة أو وراثة أو ن Diadochinالكلمة اليونانية  (1)
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فتضلورون   ،لكي تفلتوا من األمور الوبيعية يف التلدبري  ،بعبارة جتضد الوبيعةجت شيٍء
 ن الكلمة حقًا صار جسدًا.أبو ،لالعتراف باحلق

 نسلانجت ميلالٌ  اإل اهلل هو الذي يقول جتعقل ُ  ن صوَتإولقد قلتم من قب   
دون أن تلدركوا   ،(21: 8 تكوينلللخضوع للشيوان منذ حداثتهجت )الترمجة اليونانية 

. ومن أج  ذللك  وهو ما هو زائٌ  ،بعد الوالدة ُعزَرأن عبارة جتمنذ حداثتهجت تعين ما ُي
حسب اجلسلدجت   قيم املسيَحن ارة جسدك سوف ُينه جتِمإلداود  مانٍةأ َمَسَق الربُّ أقسَم
ل إىل ننا سنراه كما لو كان الالهوت قد حتلوَّ أوهذا ال يعين باملرة  ،(20: 2 )أعمال
م الرب لداود؟ ولكنه عندما أخلذ  قِسفما هو الداعي ألن ُي ،، ولو حدث هذاناسوٍت
 لوقلا  – 4: 4 نمو يف القامة مثلنا )غالطيةولل ،للميالد من امرأٍة َعَضَخ ،العبِد صورَة
هكذا اشترك هلو   ،وألن األوالد شركاء يف اللحم والدم :( كما يقول الرسول2: 2
، ب  من تشري ليس إىل والدته من زرع بشٍر ،جتهكذاجتو .(14: 2 يضًا فيهما )عربانينيأ

 ب  ملن نسل  داود   ،آخر جسادنا وليس من مصدٍرأحيث نال جسدًا مث   ،الروح
 براهيم وآدم كما هو مكتوب.إو

نله مل  إعالنات احلق، فلماذا تقولون إإذا كنتم تقرأون األسفار املقدسة،   
وتقولون  (1)نساٍنإنه فقط التصق بإف ،نيًاإنسا ، وعندما أخذ كيانًابإرادتهيظهر كانسان 

                                                           
ذلك أن القديس  ،للهرطقة النسوورية بوليناريوس هي بدايًةأهنا نر  بوضوح كيف صارت هرطقة  (1)

نسان، وهذا يعين إاهلل ب Cunifthiجتلقد التصق  :بوليناريوسأغريغوريوس النيسي يقتبس نصًا يف غاية األمهية عن 
وهذا ما كتب ضده القديس كريلس  جت،Antirrheلتبين با واآلخر هو ابٌن ،هو االبن بالوبيعة وجود اثنني، واحٌد

 بني الالهوت والناسوت كتعريٍف Cunifthiوهو بداية اجلدل حول فكرة االلتصاق أو املصاحبة  ،السكندري
 (.للقديس كريلس وك  كتاب املسيح واحد 2: 1متامًا للتجسد القائم أصاًل على االحتاد )ضد نسوور مقالة مضاٍد
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 جت.؟اجملد هو ربُّ َبِلوبعد ذلك نعترب أن الذي ُص ،نًاإنسا جتكيف ميكن أن يصبح :يضًاأ

ًا جتيسوع هذا الذي أنتم صلبتموه، قد جعله اهلل ربَّل  :ذا سعتم بورس يقولإف 
إذا كانلت   ؟ن تشريون يف فهمكم لكلملة جتجعللهجت  فإىل َم ،(36: 2 ومسيحًاجت )أع

لوهية الكلمة، فلماذا تلومون األريوسيني ما داموا يفكرون ملثلكم؟ وإذا  ُأإىل  شارُةاإل
 ،ولكن ؟نفسكمأ أخذها الكلمة، فلماذا تناقضون إىل صورة العبد اليت ُةشاركانت اإل
مل تعد ختوئ عندما  ،ذا كانت الوبيعة اليت أخوأتإجت :ميانكم ألنكم تقولونإليس هذا 

بسبب ضرورة وجودهلا يف   هنا صارت حتت ضغٍطأيف اهلل، فهذا يعين  صارت كائنًة
 حتت القهر واإلكراهجت.اهلل، ولكن ما هو حتت الضغط هو يف احلقيقة 

اخلويلة   ،ذنإ ؟تنشأ من الضرورة والقهر ه  عدم اخلوية هو حالٌة :خربوناا 
نكم توافقون عللى أن خلالق   أوهذا يعين  ،عندما ال توجد ضرورٌة ،طبيعيٌة هي حالٌة

 ت هذه الكلمات سلديفًا، فاخلويلةُ  ا إذا كانها. أمَُّرالوبيعة هو مصدر اخلوية ومصوِّ
مل  ،اخلوية هو يف الوبيعة. وللذلك  ويصبح عدُم ،وخارجيٍة قاهرٍة مؤثرٍة تنشأ من قوٍة

 ،مل ختوئ عندما رأيناها يف ألوهية اهلل الكلمة العبِد أن صورَة ،يكن بالقهر وبالضرورة
وأخلذ   ،(23: 7 يةاخلويةجت )روم جتناموَس الضرورِةو القهِر م حاجَزمنا هو قد حوَّإو

جتصعدت إىل العال وسبيت السيب نفسهجت  :، أسريًا كما يقول النيباألسِر صاحَب املستبَد
 النصلرَ  وأحلرزَ  العدوَّ َلوناَز ،م بصورة العبِدفالكلمة تقدَّ .(20و 19: 68 )مزمور

ألنه أخلذ   ؛التجارب كاملٍة ِربك  صَو يسوُع رَّ. ولذلك َمَمِزبذلك الذي سبق أن ُه
جتافرحوا أنا قد  :قائاًل لإلنسانيةوبك  هذه أحرز النصر  (1)ي ميكن أن جيوز التجربةالذ

، ب  (2)(. فالشيوان مل حيارب الالهوت الذي ال يعرفه33: 16 غلبت العاملجت )يوحنا
                                                           

 وس النفس والعق  ومها العنصر الذي دخلت به اخلوية إىل العامل.عين اثناسيي (1)

ولع  أقدمها على اإلطالق ما جاء  ،لوهية االبنُأتوجد عبارات كثرية عند اآلباء تؤكد أن الشيوان كان جيه   (2)
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: 4 نت ابن اهلل ...جت )ملىت أن كنت إجت :وهو ما جعله يقول ،مل يكن جيسر على ذلك
ومنذ سلقوط آدم   ،خضاعهإغرائه وإقد كان قادرًا على ف لإلنساِن،ألنه بالنسبة  ؛(3
وصلارت   ،تَنِجآدم ُس . ونفُسِهرَِّش ضد ك  اجلنس البشري أسلحَة ه الشيواُنوجَّ

رضلوا اهلل  أالذين  األبراِر ك ُّ ومعها صرَخ ،هاوكانت تصرخ لربِّ ،حتت حكم املوت
مع آدم يبكون وينوحلون   كان يف األسِر ، والك ُّ(1)روا حسب الناموس الوبيعيوتربَّ

 الذي يتضمن خلالصَ  رِّن السِّبأن يعِل رَّعلى اإلنسان الذي صنعه وَس معه. فأشفق اهلُل
 الفائِق اإلنساِن جمَد فأعلن الربُّ ،باجلسد الك َّ َعَدالذي َخ والقضاء على العدوِّ ،ِرَشالَب

 هلية هلل العلي.اإلوذلك باالحتاد والشركة باحلق ويف الوبيعة  ،دراكهإالذي ال ميكن 

لكي  ؛اإلنساَن له وصانُعوهو اإل ،سوتأنَّ د الكلمُةمن أج  ذلك سسَّ  
 د يف ذاته صلورةَ وجدَّ ،من امرأٍة َدِلبيد العدو الظامل، فُوولكي ُي لإلنسان، يعوي احلياَة

اخلايل من الشهوات واألفكلار   ِهوذلك بالظهور جبسِد ،ت يف البدءَقِلاإلنسان كما ُخ
يضلًا يف  أله كانت هلية اخلاصة بالكلمة اإلالتجديد. واإلرادة اإل وصار مثاَل ،اجلسدية

دون أن ينقسلم   ،كآدم الثاين َرَهد وَظعندما سسَّ  َّألن م ء الالهوت َح ؛صورة العبد
 اقتلربَ  ،السبب بني الالهوت والناسوت، ولذلك حقيقيٌّ احتاٌد منا متَّإإىل شخصني، و

وال الزرع الذي  ،اإلنسان القدمي ، ولكنه مل جيد فيه مالمَحنساٍنإمن يسوع ك الشيواُن
 ،وعجلزٍ  يف اضلورابٍ  واندحَر َمِزه يف االنسان، ولذلك مل ينجح يف ساربه، فُهَعَرَز

                                                                                                                                              
كذلك موت ا رئيس هذا العامل )الشيوان( فقد جه  بتولية مرمي وميالدها، وجتأمَّ :يف رسالة أغناطيوس إىل أفسس

 بباوي(. حبيبتعريب جورج  31ص : 19ت يف صمت اهللجت )فقرة متَّ يٍةمدوِّ ن ثالثة أسراٍرإالرب. 

( ويؤكد بدوره أن األبرار الذين 11: يعلنها اهلل )سسد الكلمة ،فائقٌة ثناسيوس أن معرفة اهلل هي عويٌةأيؤكد  (1)
كانوا حتت سلوان  ،ولكنهم مع ذلك ،مبعرفتهم للخالق ( قد تربروا14: 2 عاشوا بالناموس الوبيعي حسب )رومية

للوبيعة. وقد استقر هذا االساه يف كتابات آباء االسكندرية منذ زمن  فائقٌة املوت، ألن عدم املوت هو عويٌة
 (.ألثناسيوس(، وراجع ايضًا )خامتة الرسالة للوثنيني 37: 5ورجيينوس )ضد كلسوسأ
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: 63 أشلعياء جت )بقلوةٍ  وجتيسرُي ،ن أرض البشرأي ِم ،ن هذا اآليت من أدومجتجتَم :فسأل
(، 30: 14ولن جيد شيئًا يفَّجت )يوحنلا   جترئيس هذا العامل آٍت :ذلك قال الربُّل ؟(1

ه. آدم األول وجسده وك  ما خيصَّ منا أن آدم الثاين كان له نفُسمنا وتعلَّننا تسلَّأرغم 
نساين كله واحلقيقي، وال تشري إىل كيانه اإل ،جتجتلن جيد شيئًا يفَّ :وما ذكره الرب بقوله

وكيف ميكن أن يكون هذا عن جسده فقط؟ لقد جاء  ،املنظور ِهسِديشري فقط إىل ج
ها عللى آدم األول  َضل َروَع شياء اليت سبق الشيواُنه ومل جيد جتفيهجت األَبرَّوَج الشيواُن

خوئ جتمل ُي :باملسيح. وهذه هي شهادة األسفار عنه بيدت اخلويُةها فيه، وهكذا ُأَعَروَز
 (.22 :2 بط 1جت )ه غشٌّيف فِم َدِجوال ُو

هل    ؟أسرهجت جتمن املستحي  أن يتحرر اإلنسان الذي متَّ :ملاذا تقولون  
تنسبون العجز إىل اهلل والقدرة إىل الشيوان؟ وملاذا تقولون ما يقوله اهلراطقة اآلخرون 

د عَبسلتَ ُين الالهوت الذي مل إباد بواسوة طبيعة البشر، وبأن اخلوية مل وال ميكن أن ُت
بعيدًا عن جمال السليب،   بهجت النفس واجلسد، لكي يظ  الالهوُت(، جاء يف جتِشَبْس)ُي

 ؟عالنيًة رَّالِب ُنوبذلك يعِل

وهل  اسلتفاد    ؟اهلل علنيًا رُّ؟ أليس ِبعلينٍّ اهلل غرُي رُّمىت كان ِب :والسؤال هو 
وبلذلك   ،دهافجدَّ ،لوبيعتنا مماثلًة طبيعًة إال عندما أخذ الربُّ ونال التجديَد اإلنساُن
 ،جتالوريق الذي جعله جديدًا لنا حديثًا وحيلًاجت  :التجديد الذي قال عنه الرسول َرأظّه
ولكنكم  ؟(6: 14يوحنا  - 20: 10 جتأنا هو الوريق واحلياة واحلقجت )عربانيني :بقوله
اك يف ولليس باالشلتر   ،فقط (1)واحملاكاة ِهن الذين يؤمنون خيلصون بالتشبُّإجت :تقولون

                                                           
فقط دون أن يكون له أي أساس الهويت  ،اخالقٌي بولينارية هو اساٌهي للهراطقة األمن الواضح أن االساه الروح (1)

بوليناريوس أيضًا رائد االساه أقائم على الشركة السرية بني املسيح واملؤمنني. ومن هذه الزاوية بالذات يعترب 
 نسان.وعملها يف سديد اإلهلية الذي تزعمه بيالجيوس والذي يقوم على إنكار النعمة اإل Pelagianالبيالجي 
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هو رأس اجلسد  ملاذا صار املسيُح :وحنن بدورنا نسألكم .ويف باكورة الثمارجت ،التجديد
: 8 روميلة  – 8: 1 والبكر بني أخوة كثريين وباكورة الراقدين؟ )كولوسي ،الكنيسة
 (.20: 15 كورنثوس 1 - 29

 

مل يتربر  فالالهوُت .
 كورنثلوس  2ألنه مل خيوئ، ولكن جتالغين افتقر ألجلنا لكي نصري حنن بفقره أغنياءجت )

، واحتفظ بربه الشخصلي،  هذا عندما أخذ الوبيعة اليت صارت فقريًة ولقد متَّ .(9: 8
ت َنعِلوُأ ،كي تتأمل عوضًا عن ك  البشر، بينما هي أسى من البشرم هذه الوبيعة لفقدَّ

فكيف صار بكرًا  ،دولكنها كانت كلها هلل. وإذا كان مل يوَل ،حقيقيٍة نيٍةإنسا كوبيعٍة
 (1)من بني األموات؟

له الذي تأمل وقام ملن  معترضني )على عبارة( جتاإل-كيف ميكنكم أن تقولوا  
ن هذه اللغة الوقحة هي لغة إالتجديف والعبارات الغامضة: يا لفظاعة  ،املوت باجلسدجت

وا قدموا على هذا التجديف، وساسروا على أن يسمُّأقد  األريوسيني، ألهنم بال خجٍ 
منا األسفار بينما تعلِّ ،ًا دون أن يكون هلذه الكلمة أي معىن حقيقي عندهمإهل ابن اهلل،

 الالهوت بآالم اجلسد.أن اآلالم حدثت يف جسد اهلل دون أن يتأمل 

                                                           
)تعريب االستاذ صموئي  كام   6: الرسالة إىل ابكتيتوس - 32: 3 - 60: 1راجع املقاالت ضد األريوسيني (1)

 ( والفص  الثاين عشر من فصول القديس كريلس ضد نسوور.1981والدكتور نصحي عبد الشهيد ديسمرب 
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ك واالعتراف باملساواة بني عون التمسُّكيف تستويعون أنتم الذين تدَّ  
ن تنسبوا إليله  أو ،هليصوا من قدره اإلنِقن ُتأاالبن واآلب يف اجلوهر، أن هتينوا اسه و

ن الالهوت قام حيًا وتنسبون اآلالم إ هلية وتقولوناإل ون من كرامتهوُِّحاآلالم؟ كيف ُت
ىل ذاك اللذي ال ينولق مبسلاواته    إو ،روالقيامة إىل الالهوت غري املنقسم وغري املتغيِّ

، فهذا ال خيتلف يٌةإهل خذ لذاته جسدًا له طبيعٌةواتَّ ،صار جسدًا لآلب؟ وإذا كان االبُن
 متأملًا ومات وقام، وبذلك صارت اآلالم عامًةكان  ،باملرة عن القول بأنه هو ذاته كإله

هلية عن اآلب. وإذا ألنه ال ميكن فص  طبيعة االبن اإل ؛عى فالنتينوسكما ادَّ ،للثالوث
احنرف فكركم إىل هذا االساه، أصبح من الضروري أن نسلألكم كيلف تفهملون    

هداء، ب األناجيل ، وشلهادة الشل   إنسا وسلسلة ،مواعيد األنبياء اخلاصة باخلالص
شارة إىل مرمي والدة اإلله، والنمو يف القامة، ورؤيته وهو يأك  الوعام ومشلاركته  واإل

ألسله   ُبنَسيضًا ما ُيأوجيب أن نضيف إىل هذا  ؟(15: 4 ورثائه ألسقامنا )عربانيني
م ذاته بأن ابن اهلل صار ابن اإلنسان جتاالنسان يسوع املسيح الذي قدَّ :الواحد مث  قولنا

  قَتل أو جتابن اإلنسان جيب أن يتأمل كلثريًا، ويُ  ،(5: 2 تيموثاوس 1ألجلناجت ) كفارًة
 .(31: 8ويقوم يف اليوم الثالثجت )مرقس 

. 

دعى كيف ُيل  ،سوف تالحظون على الفورف ،هلية األسفار اإلإذا قرأمت  
نًا يف الناموس واألنبياء واألناجي  وباقي كتابات الرس ، وبعد ذلك )يلرد  إنسا الربُّ
 ،كر( آالمه. ولكي نفحم هؤالء ومننعهم من التجديف متامًا على الهلوت الكلملة  ِذ
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ن منلا تعِلل  إلوهية الكلمة، وُأب إنسا ن االسفار مل تذكر شيئًا عن سلسلةإنقول هلم 
لداود حسلب   من مرمي كابٍن َدِلنه املسيح الذي ُوأوتعترف به  ،ر باالبنوتبشِّ ،اآلب
ا حنلن البشلر،   ّنل أي ناسوته الذي نؤمن بأنه أخذه ِم ،العبد ألنه أخذ صورَة ؛اجلسد

 (.6: 6 )رومية 

يف األسفار أن الالهوت تأمل، دون  موضٍع هذه هي النعمة، وال يوجد يف أيِّ
ت ال مبا أحسَّإنه مل يئن وال تضايق وال حزن أأن يكون الكالم عن آالم جسده، كما 

كما أنه مل يشعر باحلزن الشديد إال عندما اشتد عليه احلزن  من أحزان وآالم، به النفُس
ن ك  ما ذكرناه مل حيدث ومل إ ،يقنٍي وبك ِّ صلَّى معبِّرًا عما كان يف عقله.وَغَمَره، ف

عون بأن جتاهلل . فلماذا تكتبون وتدًَّاإال أن ما حدث كان حقيقي ،س طبيعته )الهوته(َمَي
ن هلذا يعلين أن اآلب   إولو أن اهلل تأمل وقام باجلسد، فل تأمل وقام بواسوة اجلسدجت، 

هلية للثلالوث هلي   والوبيعة اإل ،واحٌد جلوهر الالهوت اسٌم ألن ؛والبارقليط قد تأمل
 .واحدٌة طبيعٌة

وال  ،ون ألنكلم ال ختلافون اهلل  ضلِّنكم ُتأمن تعبرياتكم السابقة نفهم   
ا (، أم24َّ: 4 آكلةجت )تثنية هلنا ناٌرإألن موسى كتب عن اهلل جت ؛هليةتويعون األسفار اإل

 نه سوف يقوم جتنبيًا من بني اخوتكمجت )تثنيلة إفإنه يتكلم عن  ،لينا يف اجلسدإعن جميئه 
: 3 غالطيلة  – 28: 28على اخلشبةجت )تثنيلة   ُقن حياته جتسوف تعلَّإو ،(18: 18
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ن اهلل هلو  إشعياء يصرخ معلنلًا  أ. و(1)ألن جسد الرب سوف يعوي لنا حياًة ؛(13
: 40قاصي األرض، ال جيوع وال يتعلبجت )أشلعياء  ت أجتاإلله العظيم األبدي الذي ثبَّ

 كيف حيمل ُ  َفِروجاعنا وَعأ  ألجلنا ... وحتمَّ َبِرجتُض :ا عن آالمه فيقولأمَّ ،(28
هنا تعين ما تأمل إسقامنا؟ أكيف حيم   َفِرنه جتَعأ(. وما معىن 3: 53 شعياءأسقامناجت )أ
جتوقلال يل   :يضًاأالنيب  أي جسده. وعن هذا يقول ،وما أخذه ،أي القاب  لآلالم ،به

أي ارسلم   ،س(1: 8 شأنجت )إنسا كتب عليه بقلماذ لنفسك لوحًا جديدًا والرب ُخ
نسان جتاإل :نية. ويقول الرسولإنسا وهذا ال يعين جسدًا بال نفٍس ،كامٍ  ٍنإنسا صورَة

جتملن   :يضًا العبارةأ(. وكذلك 6 - 5: 2 تيمو 1يسوع املسيح الذي بذل نفسهجت )
ا علن  (. أم3َّ: 1 دًا هبا القيامة )رويضيفها الرسول مؤكِّ ،ب اجلسدجتنس  داود حس

: 4 وأمضى من ك  سيف ذي حدينجت )عب وقادٌر ن كلمة اهلل حيٌّإجت :فيقول ،الهوته
 ،لوهيتله ُأا علن  إىل أن آالمه ستكون حسب اجلسد، أمَّل  (. وكثريًا ما أشار الرب2ُّ

ال اآلب إوال االبلن   ،االبلن  الإب يعرف اآل وجتال أحٌد ،جتأنا واآلب واحدجت :فيقول
هلية يف ك  األسفار اإل واحٌد (. وال يوجد موضٌع22: 10 لو – 30: 10 وحدهجت )يو

شارة إىل التجسد، أو إىل آالم الرب جتدم اهللجت بدون اإل :األسفار عبارة استخدمت فيه
دمها ة الليت سلبق واسلتخ   ن أقوالكم هي األقوال الوقحإًا باجلسد. ىل قيامته حيَّإو

 حق. إلٌه ألهنم ال يعترفون بأن ابن اهلل هو ؛األريوسيون

نا، فهلي  إهل عن جتدم وآالمجت جسد فهي تتحدث صراحًة ،ا األسفار املقدسةأمَّ 
ملن   القياملةَ  يضًا جيب أن نضليفَ أهذه اليت تنتمي إىل جسد اإلله املتأنس، ومعها 

وملاذا   .قولون العكلس متاملاً  فت ،ا أنتمأمَّ .(2)األموات ألن الذي قام هو جسد اإلله
                                                           

لقديس اثناسيوس يكتب العبارة املشهورة من القداس الكريلسي يبدو من القراءة الدقيقة للنص اليوناين أن ا (1)
 eisبك  وضوح: جتويعوي لنا حياة  والتوابق اللفظي ظاهٌر .املرقسي واليت تظهر بعد استدعاء الروح القدس

zween hemin genomenon جتوهذا اخلبز جيعله جسدًا مقدسًا للمسيح. وهذه الكأس أيضًا  :القداسعبارة و
 eis جتلكي يكونا لنا مجيعًا اآلخذين ... حياًة Ina genwntai Pacin heminلعهده اجلديدجت دما كرميًا 

koinwnian .... zwees. 

جت )تعريب صموئي  كام  ونصحي عبد الشهيد 3: استخدم اثناسيوس نفس التعبري يف جتالرسالة إىل ادلفوس (2)
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من األنبيلاء، وتقلدرون أن    من الرس ، وأكثر قداسًة ه  أنتم أكثر حكمًة ،تظنون
من سلوان الرب نفسه.  جنيليني األربعة، أم أن لكم سلوانًا أعظُمتتكلموا أفض  من اإل

ًا عللى  وسديف ،نكارًا للحقإليست سو   ،عالنيةجتوهنا أنتم جتاللغة اإلن اللغة اليت تسمُّإ
الالهوت. 

وهذا هو معىن  (1)
جتلن تترك نفسي يف اهلاوية ولن تدع قدوسلك يلر     :هبا فم النيب الكلمات اليت نوَق

نلا  أمنا إيأخذها مين، و جتليس أحٌد :(. وعن هذا قال الرب نفسه10: 16 فسادًاجت )مز
 ر معىن هذه العبارة.فسوف يظه (2)أي عندما أكون هنا ،(18: 10 أضعها بذايتجت )يو

ت، من اجلحيم متَّ املوت، والقيامُة ت قبضُةله، احنلَّجت اإلجتبنفِس ،وهكذا  
 عدُم َعَووَس ،الفساُد َ بِوُأ جتجبسدجت املسيِحواملفرحة،  ت البشارَةَعِمَس األسريُة واألرواُح
ى الالهوت علن  وال ختلَّ ،هوتمل ينفص  الناسوت عن الال ،من القرب. وهكذا الفساِد

منا فارقلت  إقد فارق اجلسد، و الناسوت، وال باملوت وانفصال الروح كان الالهوُت
. ولكن لو انفص  الالهوت عن الناسلوت، ومت  (3)نا حننموُت وبذلك متَّ ،اجلسَد النفُس

                                                                                                                                              
 (.1981ديسمرب 

 ،فيما يعرف باسم القسمة السريانية ،خاص داسات القبوية وبشكٍ ؤكد هذا التعبري الواضح ما جاء يف الُقي (1)
الحظ االعتراف  .ثناسيوس نفسهأورمبا أقدم من عصر  ،وهذا يعين أن هذه العبارات سابقة على البدعة النسوورية

 عني ...جت. وال طرفَة واحدًة جتالهوته مل يفارق ناسوته حلظًة :داس القبوياألخري يف الُق

 نا إىل النزول إىل اجلحيم.اإلشارة ه (2)

 ،منا استخدم اهلل واإلنسانإو ،ثناسيوس مل يستخدم كلمة الهوت وال كلمة ناسوتأن القديس إيف احلقيقة  (3)
 ؛وال ختلى اهلل عن اإلنسان .. اخل. ويبدو أن هذا عن قصد ،والعبارة حرفيًا هي: وهكذا مل ينفص  اإلنسان عن اهلل
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عن الالهلوت   وهو منفصٌ  بال فساٍد الناسوُت املوت حتت هذا الظرف، فكيف ظ َّ
ن القياملة ملن     اجلحيم؟ وكيف أعَلل أن يدُخ الفاسد؟ وكيف استواع الكلمُة غري

نسانية اليت ختصنا، وبلذلك  هوت من املوت عوضًا عن النفس اإلاجلحيم؟ ه  قام الال
أن اهلل خيدع البشر هبذا الشلك ؟   ُركيف نتصوَّ ،ه قيامتنا؟ كالن ما يشِبيكون قد أعَل

 . كِمل وتعليمكم ال يتفق مع التدبري الذي ُأ ،املقدسة قوالكم مناقضة متامًا لألسفارأن إ
 ،ر عن كراملة اإلنسلان  فهي ال تعبِّ ،(1: 110 جلس عن مييينجت )مزاجت :ا الكلماتأمَّ

نسان، ولكي نلؤمن أن  ولكن كرامة اهلل، ولكن حيث أن كرامة اهلل صارت كرامة اإل
يها اآلب باجمللد  أدين وجتجمِّ ،جتاجلس عن مييينجت :قي  ،كرامة اهلل صارت كرامة اإلنسان

  ذلك ألنه انفص  عن جمده، ولكن ألنه جاء يف اجلسد (. ومل يُق4: 17 األبديجت )يو
منلا  إهللي، و عن اجمللد اإل  ليست منفصلًة العبِد ر أن صورَةظِهالذي بال جمد، ولكي ُي

ًا نل معِل ،(28: 12 يضًاجت )يوأد جمِّوسوف ُأ دُتجتجمَّ :يضًا قي أنها. ولذلك صارت تعِل
يف اجلسد،  بذلك أن اجملد الكائن قب  التجسد هو نفسه اجملد الواحد الذي سوف حي ُّ

جتصائرًا أعظم من املالئكة مبقدار ما ورث اسًا أفض  منهم ألنه ملن  :كما قال الرسول
فإن الكلمة خلالق   ،(. ويقينًا6 - 5: 1 من املالئكة قال قط، اجلس عن مييينجت )عب

منا حدث هذا إو ،  من املالئكة، ألنه مل يكن قط أق  من املالئكةصبح أقاملالئكة مل ُي
ب  لقد  ،فصارت فيه أعظم من املالئكة ،ورفعها إىل فوق فيه ،عندما أخذ صورة العبد

وصار جتبكلر   ،ألنه جتصورة اهلل غري املنظورجت (1)صارت اخلليقة كلها أعظم من املالئكة
 مىت – 15: 1 ابنها البكرجت )كولوسيت َدجتفوَل :جني وحسب بشارة اإل ،ك  خليقةجت

، وعندما تأمل صارت آالمه وسيلة اخللالص ملن   جتالك  َقِلفيه ُخجت :(، وأيضًا25: 1

                                                                                                                                              
لناسوت هو مصاحلة اإلنسان مع اهلل. هذه املصاحلة ال ميكن أن تتم إذا حتول موت املسيح ألن غاية احتاد الالهوت با

نفسه إىل ظاهرة انفصال الالهوت عن الناسوت، ألن االنفصال معناه القضاء التام على املصاحلة. وهكذا جيب أن 
 نفهم حقيقة موت املسيح الذي هو موتنا حنن.

رد اخلليقة إىل ما كانت عليه.  -1نه: أضد األريوسينيجت على  62: 2جتاملقالة يشرح اثناسيوس آثار التجسد يف (1)
 اجلديدة. اخلليقَة ،ة الروحية للمخلص الذي صار يرأس كبكٍروأعوى البشر األخوَّ -2



83 

 

مما جعلله جترأس اجلسلد    ،ت من العدم بواسوتهَقِلاملوت، وهذا ألن ك  الكائنات ُخ
مًا يف ك  شيءجت يصبح متقدِّ -ما هو مكتوبك-ألنه  ؛والبكر من األموات ،الكنيسةجت
 (.18: 1 )كولوسي

باجلسلد؟ كيلف    ،فما هو معىن احتاد صانع ك  املخلوقات العاقللة  -16 
نًا؟ إنسلا  صار ،لوال املتحوِّ ،روهو غري املتغيِّ ،تفهمون هذا حسب اعتقادكم، وكيف

معلىن  فبأي  ،دنسانية العاقلة وسسَّاإل إذا مل يكن قد أخذ صورة العبد، أي أخذ النفَس
 نساٍنإ، وظهر كٍلكما هو دون حتوُّ الذي ظ َّ ،رالكلمة غري املتغيِّ نه ظ َّإميكن القول 

 ؟له يف نفس الوقت، وهو اإلعاقٍ 

ليس ألنه أخذ جسده من السماء،  ،نسان السمائيجتدعى جتاإلُي ن الربَّإ ،حقًا 
ك حنلن  نه أخذه ملن األرض، وللذل  أجع  جسده سائيًا، رغم  -باالحتاد-ب  ألنه 

أي  ،(48: 15 كورنثوس 1جتوكما السمائي، هكذا السمائينيجت ) :ااألرضيني قي  عّن
 لكي حيوله إىل جسلدٍ  ،وهذا ما جعله يأخذ ك  صفات اجلسد ،باالشتراك يف قداسته

 سائي.

(، ولكن حسب 8: 2 كورنثوس 1اجملدجت ) جتكيف صلبوا ربَّ :تقولون موأنت 
وا سُّل َمهنم مل َيإب؟ حاشا هلل. صَلاجملد مل ُي يصبح من الواضح أن الكلمة ربَّ ،فهمكم

روا وبالتلايل مل يسلمِّ   ،روه باملسلامري يف الصلليب  الكلمة عندما صلبوا اجلسد وسَّ
. الالهوت، 

: 2قيمهجت )يوحنا جتانقضوا هذا اهليك  ويف ثالثة أيام ُأ :من أج  ذلك قال الرب لليهود
س(، 12: 53 شلعياء أت للملوتجت ) َبِكنفسه قد ُسل  جتألن :أو كما قال النيب .(19
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فه  استواع اليهود أن ينقضوا  ،(16: 3 يوحنا 1جتبذل نفسه ألجلناجت ) :ويوحنا يقول
املوت؟ فاجلسد ال ميلوت  ب ،ن ينقضوا االحتاد الفائق بني الكلمة واجلسدأو ،هيك  اهلل

وإذا مل  .فلاملوت مل يلتم   ،ال إذا انفص  عن شيء؟ وإذا مل تنفص  النفس عن اجلسدإ
ذن بانفصال النفس عن اجلسد، كما هلو مكتلوب يف   إتتم القيامة. آمنوا فال ت ُمَي

: 15 جتوأحىن رأسه وأسلم الروحجت )يوحنلا  ،(46: 23 سلم نفسهجت )لوقاأجت :االناجي 
وكيلف مت   ،هذه اليت انفصلت من اجلسد روٍح كنكم أن تعرفوا أيَّوبذلك مي ،(30

 املوت.

نه عنلد  أوهذا يعين  ،بال جوهر عقليجت جبسٍد جتلقد احتد الكلمُة :نتم تقولونأ 
ن هذا هو املوت الذي حدث، وهذا يعين بلدوره  أاملوت انفص  الكلمة عن اجلسد، و

ذي بال افتراق. أن اليهود استواعوا أن ينقضوا االحتاد الفائق ال

 ،وحسب رأيكلم الفاسلد   
 أصاب الفساد اجلسد )ألن الالهوت فارقه(، وصارت اآلالم هي نصيب الكلملة )ألن 
الكلمة ُصِلب(، وبذلك تفضح لغتكم عن آالم اهلل حقيقة اتفاقكم مع األريوسيني )يف 

ن الكلمة هو الذي قام ملن  إف ،يضًاأوحسب رأيكم سخرية األريوسيني من الصلب(. 
ت بواسلوة احتلاد   فإن مل تكن قد متَّ ،نٍةمعيَّ ألن القيامة جيب أن تبدأ بقوٍة ؛األموات

وهو ذاته الذي نزل إىل اجلحيم  ،د بدأت بقيامة الكلمة ذاتهفق ،الكلمة بالنفس واجلسد
 للتعليم الصحيح. ت. وهذا مضاٌدَنِجحيث األرواح قد ُس

 ه بأنه غلريُ َفِصوإذا كان الكلمة قد قاسى هذا كله، فكيف ميكن أن َن  
... ماذا حدث هلاتني الصفتني؟ وكيف ميكن أن حنسب أن اللذي   ٍلمتحوِّ وغرُي ٍرمتغيِّ
نزل بالهوته بدون حجلاب   إذا كان الكلمُة ،زل إىل اجلحيم هو آدم الثاين اإلنسانن

جتأنلا   :أي هيك  جسده، وليس ،جتأنا أقيمهجت :النفس االنسانية؟ وملاذا قال الرب لليهود
فانتصلر   ،وإذا كان الكلمة قد مات واحتاج إىل آخر لكي يقيمله  ؟أقوم من اجلحيمجت

ما معىن النبوة الليت   :ب  نصر الذي أقامه. وأخريًا ،ةالكلم ال يكون نصُر ،على املوت
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د نبياء عن جتنفسهجت؟ وكيف قال الرب عنلدما سسَّل  سبق ونوق هو هبا على لسان األ
هي  (. أليست النفُس15: 10 نفسي عن غنميجت )يوحنا جتأنا أبذُل :ق هذه النبوةوحقَّ

 صراحًة لقد أشار الربُّ ،وباإلضافة إىل ذلك جت؟الروحلجتها األسفار املقدسة بَفاليت تِص
(. 28: 10 إىل قت  اجلسد وعجز الناس عن قت  النفس ألهنا روح )مىت

بصورتنا اليت صارت صورته،  ،. وهكذا
وتتحد جبسده  ،س هبا القيامة عندما تعود نفسه من اجلحيموهبا اخترب موتنا، لكي يؤسِّ
 ،ضاء على الفساد يف القرب بدفن جسلده باملوت، ويتم الق يف القرب، وبذلك يبيد املوَت

فهو القيامة.  ،وزوال سلوان اجلحيم ،وعدم الفساد ،ا اخللودأمَّ

 ،بلال نفلس   ٍدا أنتم الذين تؤمنون جبس. أمَّ
ر فأنتم تعجزون عن فهم اخلوية والدينونة وانقضاء املوت وكمال القيامة، وعدم تغيُّل 

 ،ألنكم ابتعدمت عن جمال األسفار املقدسة، واعتنقتم سفسلوة األريوسليني   ؛الكلمة
األسفار املقدسلة.  ورفضتم التصرحيات الصرحية عن النفس اليت وردت يف 

 

نسلان  إالفريق األول يعترف بله ك  :لقد كان اهلراطقة قبلكم فريقني  
 ،لوهيته، والفريق الثاين يعترف بألوهيته وينكر سسدهُأوينكر 

وصرمت مثل  أطفلال    ،
ه هذه أفكارهم امللتويلة الليت   وتشِب ،معًا ٍدَقجمانني لألريوسيني الذين يربوون عدة ُع

ون يف وهم يف نفس الوقلت يشلكُّ   ،ذهاهنمأثارة الشكوك يف إدون هبا البسواء بيتصيَّ
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 ،ن ملرمي م َدِلن الذي ُوَم :يسألون البسواء ،ميان كله. وبنفس هذه الروح الشريرةاإل
نكلار  إقادوه على الفلور إىل  ن، إنسا وقال ذا جاوهبم أحٌدإن؟جت فإنسا مأ إلٌه جته  هو

ن املولود ملن  إا إذا قال لوهيته. أمَُّألوهيته، فانضم بذلك إىل اهلراطقة الذين ينكرون ُأ
، فهو ينكر ظهوره باجلسد، ويقودونه مع الفريق الثاين الذي ينكلر سسلده.   إلٌه مرمي

، فهو إلٌه ن؟جت فإذا أجاب وقالإنسا مأ إلٌه ن الذي تأمل؟ ه  هوجتَم :يسألونه وبعد ذلك
نه يلتكلم حسلب آراء   إف ،ٌنإنسا يضًا إىل التجديف مث  األريوسيني، وإذا قالأقاد ُي

فالكلمة هو اإلله الكام  الذي  ،فهي ما تؤكده األسفار ،ا اإلجابة الصحيحةاليهود. أمَّ
ن العذراء يف األيام األخرية، لكي ال نفقلد  س ِمد وتأنَّسَّمن جوهر اآلب، هو ذاته س

 وال ننكر ميالده باجلسد. ،ميان باهللاإل

فإن اإلشارة تتضمن كيان اإلنسان كله، ويف  جت،اجلسدجتوحيثما وردت كلمة  
 وية.حالة املسيح يصبح من الواضح أن استخدام كلمة جسد يعين بال خ

نسان، وال تذهبون أبعد من ذللك، فلأنتم   وإذا كنتم تنسبون اآلالم إىل اإل 
ره أو لوهية الكلمة، وعلدم تغيُّل  ُأفهي تؤكد  ،هليةتقولون عكس ما تعلنه األسفار اإل

األنسلاب،  فهو املوضوع الذي يدخ  يف سلسللة   ،ا الناسوتمَّأ، إلٌه له. فالكلمُةحتوُّ
حنن اجللانبني الللذين تتحلدث عنلهما      ُكوندِر ،نسانًاإًا وإهل لكي يظهر هو بذاته

يضًا اإلنسلان بسلبب   أومالك اخلليقة، وهو  ،. فهو منذ األزل اإلله اخلالق(1)األسفار

                                                           
هلية ع النصوص اإلم القديس اثناسيوس الكالم عن االبن املتجسد يف األسفار املقدسة إىل موضوعني، ويوزِّقسِّي (1)
مع مراعاة أن النصوص تتكلم عن املسيح الواحد غري املنقسم  ،نيتهإنسا لوهيته، وما خيصُأخلاصة به إىل ما خيص ا

 ضد األريوسيني(. 29: 3)مقالة
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 ميالده من امرأة، ومنوه يف اجلسد.

بسبب  ٌنإنسا وهومن جهة قوته احمليية الفعالة، وأعماله القوية العجيبة،  إلٌه هو 
 له أسقامنا.مشاعره اليت هي مشاعرنا، واشتراكه يف ضعفاتنا وحتمُّ

ره. وهلو  هو بذاته الكلمة اهلل الذي أعلن لنا خلوده وعدم فساده وعدم تغيُّل  
 ،جسده يف القلرب  َنِفوُد ،وسال دمه ،على الصليب باملسامري َرمِّألنه ُس ؛بذاته اإلنسان

هو  ولكن كإلٍه ،األموات. وهكذا قام املسيح من األموات ونزل إىل اجلحيم، وقام من
 الذي يقيم األموات.

 +  +   + 


