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١٠ 

 

  تقدمي
  

املسـيحية غـري    االجتاهاتن أخطر شيء على األرثوذكسية ليس ال شك أ  
إذا  ،الغريبـة  االجتاهـات وإمنا ذات هذه  –ألرثوذكسية كفيلة هبا فا –األرثوذكسية 

قمنا بإخراج هذا الكتاب التزاماً منا بتنقيـة   ذاوهل .جاءتنا مرتدية عباءة األرثوذكسية
من أفكـار غريبـة علـى     إليهااالجتاهات الفكرية يف الكنيسة مما يكون قد تسرب 

طرحها على صفحات هـذا الكتـاب   ناليت األساسية القضية وهكذا، ف. األرثوذكسية
لنبقى يف األرثوذكسية، أو نترك األرثوذكسـية للـذين   " التقليد"ا أن نقبل إمَّ :هي

  ".التقليد األرثوذكسي"يقبلون 
خيوض معارك صعبة  –على امتداد هذه الصفحات  –وقد وجد املؤلف نفسه   

بالتقسـيم   إالَّالنابع من اخلليقة العتيقة الـيت ال تقبـل   " الشرح حسب املوت"ضد 
مث . إىل إله خيِّر وإله شـرير  فقسمته مرةً ،ثنائية يف اهللا نفسهالفبدأت بإجياد  ،واالنقسام

مث أخـرياً  . واألقنـوم نفسـه   ،أخرى بني املواهب اليت يعطيها األقنوم فصلت يف مرٍة
ـ  ،ت بني العمل الذي يعمله كل أقنوم من أقانيم الثالوثلََصمت وفَقسَّ ذي والعمل ال
 أنلـه  كان البـد   ،قد فشل يف فهم اهللادام هذا الفكر وما. عمله األقنومان اآلخراني

  .خلقه من العدم، خلقه على صورته ،عقيدة خلق اهللا لإلنسانفهم يفشل يف 
 شـرير، وإىل روحٍ  وجسٍد ،خيِّر م اإلنسان إىل روحٍوزاد على ذلك أن قسَّ

لفشل يف فهم السقوط، مث أخـرياً  وترتب على ذلك كله ا. فاٍن خالد بالطبيعة وجسٍد
والفداء من ناحية  ،الفشل يف اكتشاف العالقة الصحيحة بني اخللق والسقوط من ناحية

ـ  قسَّ ،وحىت يف الفداء نفسه. أخرى  ،د واملعموديـة يف األردن م وفصل بـني التجسُّ
  .والصليب والقيامة والصعود وإرسال الروح القدس
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يف إدراك العالقة بني عقائد اخللق هذا الفكر وكان حمتماً يف النهاية أن يفشل 
 –مثالً  –م سَّد قفق. والسقوط والفداء من ناحية، واألسرار الكنسية من ناحية أخرى

" خطية فعليـة "ُتعطى يف املعمودية، ومغفرة عن " خطية جدية"املغفرة إىل مغفرة عن 
غريب يفصل بني أدى ذلك كله إىل ظهور فكر قد و. التوبة واالعترافسر ُتعطى يف 

العقيدة واحلياة الروحية، وبني التعليم واألسرار، وبني حقـائق اإلميـان واملمارسـة    
  .الطقسية، وبني كل ذلك والتسليم الرسويل واآلبائي

م الكنيسة إىل منظورة وغري منظورة، وإىل جماهـدة  وامتد خط التقسيم ليقسِّ
املسيح يف السـماء، وآخـر   م الكهنوت نفسه إىل كهنوت ميارسه وليقسِّ. ومنتصرة

حة نفسها وكان البد أن يصل يف النهاية إىل تقسيم الذبي. ميارسه الكهنة على األرض
جسـد   اإلفخارستيامث إىل التقسيم والفصل بني . فخارستياإىل ذبيحة صليب وذبيحة إ

م الذبيحة، م الكاهن، وقسَّوكان منطقياً بعد أن قسَّ. املسيح، والكنيسة جسد املسيح
وهكذا اختلـق هـذا   . م ويفصل بني الكاهن والذبيحة واملذبحم املذبح، أن يقسِّسَّوق

نابعاً من فكر اإلنسان الباحث عن  "New Theology"الفكر الغريب الهوتاً مزيفاً 
ال من  ،ره اإلنسانأي نابع من اهللا كما تصوَّ. اهللا، ال من فكر اهللا الباحث عن اإلنسان

ـ  نابع ته يف ابنه بالروح القدس، واهللا اآلب كما أعلن عن ذا نعنا من مسيحية مـن ُص
"Self-Made Christianity" ال من املسيحية كما هي.  

النابع من فكـر العهـد   " بالشرح حسب احلياة"وقد واجه املؤلف ذلك كله   
الفكر النابع من وحدة احملبة  ، أيله القديس أثناسيوسوعلى األخص كما ميثِّ ،اجلديد

أي إىل وحـدة عمـل    ،واليت تنبع دائماً إىل وحدة حمبة ،ثالوث القدوسالكائنة يف ال
وإىل وحدة الشخص واحلدث، أي املسيح الواحد . الثالوث القدوس يف اخللق والفداء

أم يف  ،يـة لِّأم يف الُع ،أم يف التجربة علـى اجلبـل   ،أم يف األردن ،سواء يف بيت حلم
أم يف  ،أم يف اجللـوس عـن ميـني اآلب    ،أم يف القيامة ،أم على اجللجثة ،جثسيماين
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أي املسيح الواحد الذي جيمع يف شخصه أحداث اخلالص، وال ينقسـم إىل  . العنصرة
سـر  (هذا العمل اإلهلي الواحـد  . ..بعد ما هو قبل وما هو الهوت وناسوت وإىل 

. ارعل يف األسرا، النابع من الطبيعة الواحدة للثالوث القدوس، هو هو بذاته الف)التدبري
يف وسطنا اآلن  إهلناعمانوئيل ، حيث يف الكنيسة اليت هي جسده دائٌم حضوٌر فاملسيُح

. ومن هنا تنبع واحدية ووحدة الكاهن والذبيحة واملـذبح . مبجد أبيه والروح القدس
  .وهذه هي ذات الوحدة اليت تربط الكلمة اإلهلية والطقوس واألسرار

هيم آبائية نقية، واضحة وقاطعـة،  وهكذا وضعنا املؤلف أمام تعاريف ومفا  
املوت  –الفساد  –اللعنة  –السقوط  –الشر ومصدره  –وراثة اخلطية  –اخلطية : عن
الفرق  –الفرق بني اهللا والوصية  –سيادة املوت الشرعية  –املوت كاحنالل طبيعي  –

 –فـرة  املغ –العدل اإلهلي  –الفدية  –ين الدَّ –" على صورة اهللا"، "صورة اهللا"بني 
الفرق بني احتاد الالهوت  – اإلهليةالشركة يف الطبيعة  –االستحقاق للتناول  –النعمة 

  .بالناسوت يف املسيح، واحتاد املؤمنني باهللا
وبأسلوب يتميز بوقار اإلجنيل عقد املؤلف مقارنات الهوتية بالغة األمهية بني   
وبني العالمـة  ). ئولوغوسالثي(زي ـزينـوالقديس غريغوريوس الن أورجيينوسالعالمة 

وبني أنسلم واألنبا . كانتربري يف القرن احلادي عشر أساقفةوأنسلم رئيس  أورجيينوس
وبني ميمـر العبـد اململـوك    . ساويرس بن املقفع أسقف األمشونني يف القرن العاشر

وبني اهلرطوقي ماين والقـديس  . وبني أنسلم والقديس أثناسيوس. والقديس أثناسيوس
وبـني  . و يف القرن اخلـامس وبني ماين والقديس أوغسطينوس أسقف هبُّ. أثناسيوس

ليصل يف النهاية إىل مقارنة واضـحة بـني   . القديس أغسطينوس والقديس أثناسيوس
 –الالهوت الربوتسـتانيت   –الالهوت الكاثوليكي يف العصر الوسيط : أطراف أربعة

سة اجلامعة قبل االنقسام، وعلـى  الهوت الكني –األفكار العقائدية الشائعة يف أيامنا 
  .له القديس أثناسيوساألخص كما ميثِّ
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 أورجيينوسولعل القارئ يالحظ تسجيل املؤلف لالختالف اهلام بني العالمة   
وكذلك تسجيله للنقاط . والقديس غريغوريوس الثيئولوغوس حول شرح عقيدة الفداء

هو التسجيل الذي مل مينعه من اليت اتفق فيها القديس أغسطينوس مع ماين اهلرطوقي، و
وقد ". الكاهن الواحد"إىل جوار ذهيب الفم يف موضوع ) بأغسطينوس(االستشهاد به 

ولكن نود أن نوضح للقارئ احلبيب . لدى القارئ االستفهاميثري هذا بعض عالمات 
  .)١(الرأي –شرح العقيدة  –العقيدة : هناك فرقاً بني أمور ثالثة أن

واحـدة   اخل،... د والصليب والقيامـة  كالتثليث والتجسُّ املسيحية فالعقيدة
هو متعـدد،  ف ،شرح العقيدةا أمَّ. ن خيطئ يف العقيدة يكون هرطوقياًوَم. شرقاً وغرباً

وشـرح غـري    –كما يتضح يف هذا الكتاب  –له عناصره  أرثوذكسييوجد شرح ف
لعقيـدة غـري   يكون شرحه هلـذه ا  ،ما ما لعقيدٍة ن خيطئ يف شرحٍوَم. أرثوذكسي
ظهرت يف تـاريخ   ملشكلٍة أو إجابٍة لسؤالٍ فهو طرٌح ،للرأيا بالنسبة أمَّ. أرثوذكسي

ذلك أن التحديد العقيـدي  . الكنيسة ومل تستطع الكنيسة أن تضع هلا حتديداً عقائدياً
ولد مـع  ولد النفس اإلنسانية؟ هل ُتمثل مىت ُت ،فيها غري جائز ألهنا أمر يفوق اإلدراك

بـل   ،م ُتخلق عندما يتكوَّن اجلنني؟ وحمك صحة الرأي ليس الصواب واخلطأاجلسد أ
  .تذوق اإلنسان واختباره

، فسنجد )٢(.."ال تلمسيين : "وإذا رجعنا لتفسري اآلباء لقول الرب للمجدلية
 ،والقديس كريلس عمود الـدين  ،والقديس يوحنا ذهيب الفم ،أورجيينوسأن العالمة 
مل يتفق أي منهم مع اآلخر حول  ،قديس يعقوب السروجيوال ،غسطينوسوالقديس أُ

وأصبح على القارئ أن خيتار التفسري الذي يتفق مع اختباره الروحي . تفسري هذه اآلية

                                                 
  .www.coptology.comراجع لنا دراسة عن التمييز بني العقيدة واهلرطقة والرأي، منشورة على موقع  )١(
   www.coptology.comجتد هذا الكتاب منشوراً على موقع ) ٢(
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 ،اخلطأ الالهويت إليهمينسب أن أو  ،يرمي اآلباء اآلخرين باالحنراف العقيدي أندون 
  .فضالً عن اهلرطقة

مرير ملدة مخس وعشرين سـنة حـول   ولقد دار عندنا نقاش طويل وجدل   
ونظراً ألمهية هذا املوضوع وما أحدثه مـن  . )١("اإلهليةالشركة يف الطبيعة "موضوع 

وذلـك  . ُيرجعه إىل جذوره العقائدية أنبلبلة يف التفكري العقيدي، فقد اجتهد املؤلف 
 عنـه إالَّ  ويغلقها، وال سـؤاالً  فيه إالَّ غرةًوال يترك ثُ ،ط فوق احلروفاحىت يضع النق
ح أنه قد أفرد هلذا املوضوع وحده ستة على الفهرس توضِّ واحدةً ونظرةً. وجييب عليه

ولكي يكتمل شرح هذا املوضـوع  ). ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ٨، ٥ف (فصول كاملة 
الفرق بني املسيح "متاماً وجنيب على آخر سؤال فيه، اضطررنا إلعادة نشر ملحق عن 

معاين رشم الصليب يف احليـاة الروحيـة   "شرناه بكتاب والذي سبق أن ن". واملؤمنني
  .)٢("وطقوس الكنيسة القبطية األرثوذكسية

وكما وجد القديس أثناسيوس نفسه يعتذر ألنه مضطر أن يكرر الكالم ألجل   
املزيد من التفصيل والتوضيح، هكذا أيضاً وجد املؤلف نفسه مضطراً ألن يعـود إىل  

فقضايا اإلميـان  . يف كل مرة جديدةً ن ليعطي إضافةًنفس املوضوع أكثر من مرة، لك
ذات النصوص اآلبائيـة   - أحياناً - وكذلك استخدام املؤلف. بعضبلة بعضها وموص

. يف أكثر من موضع، لكن ليثبت هبا أو ليشرح من خالهلا يف كل مرة أمـراً جديـداً  
  .فيها ٌبعليها، وال امتالءها بأمثار متنوعة عي اًالنصوص ذنب فليست خصوبةُ

شكر  –ل شكرنا للعامل الفاضل القمص مرقس داود ويف اخلتام نود أن نسجِّ  
ترمجة كتب القديس أثناسيوس جهد وذلك على ما قام به من  – إليههو يف غري حاجة 

                                                 
الشركة يف الطبيعة اإلهلية، دراسة لألصول الرسولية : "راجع أيضاً دراستنا املتكاملة عن هذا املوضوع بعنوان )١(

منشورة على موقع  "األرثوذكسية للخالص عند القديس أثناسيوس وآباء الكنيسة اجلامعة
www.coptology.com.  

   www.coptology.comمت نشر هذا الكتاب على موقع  )٢(
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رسائل القـديس أثناسـيوس الرسـويل إىل    "، "د الكلمةجتسُّ"، "رسالة إىل الوثنيني"
  .كزت عليها هذه الدراسةترااليت الكتب تلك  ،"األسقف سرابيون عن الروح القدس

اهللا ميتعنا بصلوات وتعاليم أبينا القديس أثناسيوس الرسويل وسـائر اآلبـاء     
  .)١(آمني. وإلهلنا كل جمد يف كنيسته. الشهود األمناء لكلمة احلق

                                                 
تذكار نياحة القديس أثناسيوس  -  ١٦٧١بشنس  ٧ - ١٩٨٥مايو  ١٥ سبق أن ُنشر هذا الكتاب مطبوعاً يف) ١(

  .الرسويل



  

  
  
  
  
  

  دراسة متهيدية
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  الفصل األول
  

  مصادر التعليم يف الكنيسة القبطية األرثوذكسية
  

  ضة القبطية وحركة استرداد التراثالنه
هاء نصف قرن من الزمان، حققـت فيـه   قطعت النهضة القبطية املعاصرة ُز  
فقد بدأت حركة نشر التراث القبطي منذ عهد قداسة البابا كريلـس الرابـع   . الكثري

ن باللغـة  وتوالت حركة طبع تراث آباء الكنيسة القبطية املدوَّ. املعروف بأيب اإلصالح
فُنشر تفسري سفر الرؤيا البـن كاتـب    ،عربية يف عهد قداسة البابا كريلس اخلامسال

سـلوة  "قيصر، وشرح رسالة رومية املنسوب للعامل اجلليل بولس البوشي، وكتـاب  
" اجملموع الصـفوي "للعامل الراهب القس مسعان بن كليل، مث " الوحيد وروضة الفريد

أول طبعة علمية حمققة للخـوالجي   وظهرت. أخرى وكتب كثرية. ..البن العسال 
للعامل القمص عبد املسيح املسعودي، مع طبعة حمققة لإلبصـلمودية السـنوية   املقدس 

كانت الكنيسة تذخر بعلماء عصاميني شقوا طـريقهم  فقد .. .للعامل إقالديوس لبيب 
وجـاءت  .. .وحدهم، وكتبوا ونشروا ما وصل إىل أيديهم من مراجـع ووثـائق   

ت طريقها بواسطة اللجنة لكي تدفع عجلة البحث العلمي إىل األمام، وشقَّ اإلكلرييكية
طريقـه   شقَّ واحٌد خلف هذا اجلهد شخٌصكان و. العليا ملدارس األحد وجملة الكرمة

  .وسط صخور كثرية هو أستاذ اجليل األستاذ حبيب جرجس
فقـد   .ر بنفس القوة واالندفاع املطلـوبني لكن حركة استرداد التراث مل تِس  

ن باللغـات  وهي أن التراث املسيحي املصري مـدوَّ  ،كانت هناك مشاكل ثقافية حبتة
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ومتثل كل لغة من هذه اللغات حقبة طويلة مـن حقبـات   . اليونانية والقبطية والعربية
وعصر التأليف . سنة ١٩٠٠تاريخ الكنيسة القبطية نفسه الذي ميتد إىل ما يقرب من 

ويتوقف تقريباً عند القديس كريلـس   ،السكندري يمنضسأكلباليونانية يبدأ بالقديس 
 اإلسكندريةوهو عصر ترمجة ما كتبه آباء  –ا عصر التأليف بالقبطية أمَّ. عمود الدين

. فهو ميتد يف الواقع من القرن الرابع حىت القرن العاشر تقريبـاً  –باليونانية إىل القبطية 
أن ما وصلنا  إالَّ ،ة يف ذلك العصركل الشواهد تقطع بوجود حركة ترمجة قوي أنومع 

من وثائق قبطية لنصوص آباء اإلسكندرية وغريهم هو قليل جداً، رمبا ألن أغلبه قـد  
مث جنيء إىل عصر التأليف باللغة العربية الذي يبدأ بالعامل اجلليل األسقف . ُدمِّر واندثر

ر الـدُّ "العربية، مثل ؤلفات باللغة األنبا ساويرس بن املقفع، الذي وضع العديد من امل
وهـو  " تاريخ البطاركة"وهو شرح لإلميان األرثوذكسي، مث " الثمني يف إيضاح الدين

كاروز مصر إىل عصر ابن املقفع نفسه،  مرقص التارخيي الكامل للفترة من مار لالسج
  .والذي أكمله عدد آخر من املؤلفني واملؤرخني

درية األساسية مل تكن معروفـة  تب آباء اإلسكنواحلقيقة الظاهرة أن أهم كُ  
له وهذا ثابت من جدول كتابات اآلباء الذي سجَّ. باملرة يف عصر التأليف باللغة العربية

". مصباح الظلمة يف إيضاح اخلدمة"ر يف كتابه املشهور َبالعامل القس أبو الربكات بن كَ
دى علمـاء  ورمبا كان ل. كلها أورجيينوسفقد غاب عن هذا اجلدول مؤلفات العالمة 

العصر الوسيط عذراً يف ذلك بسبب اجلدل العنيف حول أورجيينوس، ولكن مؤلفات 
وهـي الـرد علـى     ،القديس أثناسيوس الرسويل ال تظهر باملرة مثل املقاالت األربع

ومع أن حروم القديس كريلس عمود الدين ضد ". د الكلمةجتسُّ"وكتاب  ،األريوسيني
أن املقاالت األربع ضـد نسـطور غـري     ر إالََّبكَ نسطور تظهر عند أيب الربكات بن

املسـيح  "، و"الوحيـد  االبـن د جتسُّ"، و"الثالوثالكرت يف "معروفة، وكذلك كتاب 
  ".العبادة بالروح واحلق"، وغريها من مؤلفات هامة مثل "واحد
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ورمبـا عـن    ،وما نالحظه بوضوح هو شيوع ترمجات عربية عن السريانية  
ومقاالت القـديس  . الفم وتفاسريه على رسائل بولس الرسول اليونانية لعظات ذهيب
فلم تكن صلة الكنيسة بالتراث اآلبائي مقطوعة متاماً، وإمنـا  . ..غريغوريوس الرتيرتي 

  :كانت هناك صلة ما ال ميكن حتديدها بدقة نظراً لألسباب التالية
عربيـة  عدم وجود اقتباسات من أقوال اآلباء يف مؤلفات الذين كتبوا بال -١

للعامل األسقف بطرس السدمنيت، الذي مل يراجع " القول الصحيح يف آالم املسيح"مثل 
  .السكندريما كتبه على أثناسيوس وكريلس 

بل والتكوين العقيدي نفسـه عـن    ،اختالف أسلوب وطريقة التأليف -٢
وهذا ظاهر بوضوح يف موضـوع الثـالوث   . وطريقة تأليف آباء اإلسكندرية أسلوب

 –يف عصر الكتابـة بالعربيـة    –حيث شرح علماء الكنيسة القبطية  ،اصبشكل خ
وهو الشرح الذي اعتمد فيـه  . عقيدة الثالوث على أهنا جوهر واحد وثالث صفات

أعلم وأشـهر علمـاء    ،هؤالء العلماء على املؤلف السرياين الفيلسوف حيىي بن عدي
 حيسب هـؤالء حسـاهبا   ويؤدي هذا الشرح يف الواقع إىل أخطاء الهوتية مل. عصره
  .)١(باملرة

والظاهر بوضوح أن عصر التأليف باللغة العربية أخذ من املصـادر الشـائعة     
واملعروفة، وهو أمر طبيعي، ومع أن بعض هؤالء العلماء أتقـن اللغـات اليونانيـة    

م أننا يف حرية شديدة لعـد  ، إالَّ)٢(والسريانية والقبطية والعربية مثل هبة اهللا بن العسال
 ،وعدم استخدامها كأسـاس للتـأليف   ،رجوع هؤالء إىل كتابات آباء اإلسكندرية

ورمبا كـان العـامل اجلليـل    . وشرح الكتاب املقدس ،وكمصدر أساسي يف العقيدة

                                                 
أنظر امللحق الثاين املنشور يف هناية هذا الكتاب عن األخطاء الالهوتية الناجتة عن تفسري الثالوث بأنه ذات  )١(

  .وعقل وحياة
ربعة إىل اللغة العربية وقام بوضع حواشي سجل فيها ما جاء يف الترمجات اليونانية والسريانية ترجم األناجيل األ )٢(

 .والعربية القدمية ووضع بذلك أهم مرجع للترمجة العربية للعهد اجلديد
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من آباء  وهو ال يقل يف قدرته على التأليف والكتابة عن أيٍ –األسقف بولس البوشي 
ولكن هذا يظل ختميناً ال ميكـن القطـع    ،ءمه اآلباعلى دراية مبا سلَّ –اإلسكندرية 

  .بصحته
وهذا بال شك  ،فقد بدأت بطبع التراث العريب ،وعندما جاءت النهضة القبطية  

يف السـنوات العشـر    ولكن ترمجة التراث اليوناين مل تظهر إالَّ ،عمل ميسور وسهل
ذ عن الترمجـات  وأغلب ما ُنشر باللغة العربية آلباء اإلسكندرية مأخو. املاضية تقريباً

جتسـد  "وهكذا ظهر كتاب . وهذا أمر مقبول وال غبار عليه. ..اإلجنليزية والفرنسية 
تعريـب األب الفاضـل    ،ألول مرة يف صورة مقاالت متفرقة يف جملة اليقظة "الكلمة

فكان بذلك أول حماولة لتقـدمي   ،مث طُبع بعد ذلك عدة طبعات. داود مرقصالقمص 
  .يسة عن التجسدكتاب من عصر آباء الكن

  حبيب جرجس واآلباء
لقد جاهدت الكنيسة بفضل علماء أفذاذ عصاميني شقوا طريقهم وحـدهم    

م كتاباً دراسياً يف الالهوت فعندما أراد األستاذ حبيب جرجس أن يقدِّ. موا الكثريوقدَّ
فصارت مـادة   ،النظري اختار حماضرات األب أوجني دي بليس الفرنسي الكاثوليكي

وعندما وضع كتابه املشهور عـن أسـرار   . ..ُتدرَّس يف الكلية اإلكلرييكية أساسية 
األنوار "كان أهم مرجع استند إليه األستاذ حبيب جرجس هو كتاب  ،الكنيسة السبعة

ويف . للمطران جراسيموس مسرة مطران الالذقية للروم األرثـوذكس  )١("يف األسرار
جرجس أنه قد اعتمد علـى مقالـة   ل أستاذنا حبيب سجَّ ،عرضه ملوضوع الكهنوت

. ..نشرهتا الكنيسة اإلجنليكانية، وأنه ضم أغلب ما فيها إىل الفصل اخلاص بالكهنوت 
وديونيسـيوس   ،ويبدو أنه مل يكن يعرف أن كالً من القديس يوحنـا ذهـيب الفـم   

                                                 
  .أُعيد طبع هذا الكتاب وظهر يف كافة املكتبات القبطية يف السنوات األخرية )١(



٢١  

ومن . األريوباغي قد ألف كتاباً عن الكهنوت ُيعترب من أهم املراجع يف التراث الشرقي
ألرجح أنه إزاء هجوم اإلرساليات على عقيدة الكنيسة القبطية األرثوذكسية مل يكن ا

  .استخدام الكتب الالهوتية املتاحة لكي يدافع عن عقيدة الكنيسة القبطية أمامه إالَّ

  يسة القبطية إىل مراجع أرثوذكسيةحاجة الكن
سة القبطيـة  فإن احتياجات الكني ،وإذا كنا ال نزال يف عصر النهضة القبطية  

  :ملراجع أرثوذكسية ظاهرة بكل وضوح يف اجملاالت التالية

  :يف الالهوت العقيدي
ال يوجد لدينا كتاب دراسي واحد يشرح عقائد الكنيسة الكربى مثل عقيدة   
بينما عرفت الكنيسة اجلامعة يف القرون اخلمسة األوىل هذه الكتـب الـيت   . الثالوث

هـيالري   - ماريوس فكتورنيـوس  - نوفاتيان :وضعها اآلباء عن الثالوث لكل من
  .أغسطينوس - ديدميوس الضرير - كريلس عمود الدين - بواتييه أسقف

لماذا ال ُتترجم هذه الكتب وُتنشر؟ بل ملاذا ال ُتدَّرس هذه الكتب يف الكلية ف
  !اإلكلرييكية نفسها؟

  :يف الطقوس الكنسية
ذكسية الوحيدة اليت مل تشـرح  ال زالت الكنيسة القبطية هي الكنيسة األرثو  

  !!وال يوجد لدينا كتاب ومرجع علمي عن تاريخ الطقوس. قداسها للشعب

  :يف التاريخ الكنسي
ال زالت املصادر التارخيية القدمية اليت متدنا مبعرفة سليمة عن القرون اخلمسـة    

ل سوزومني، سقراط، ثيئودوريت، بعيدة عن متنـاو  )١(األوىل مثل مؤلفات املؤرخني

                                                 
 .مرقس داود كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري ترجم األب الفاضل القمص )١(
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بل حىت كتاب سـاويرس بـن   . عدد كبري من الذين يؤلفون كتب التاريخ والعقيدة
  .مل يدخل الكلية اإلكلرييكية ،املقفع

  :يف الكتاب املقدس واآلباء
 ،وبشكل خاص آباء اإلسكندرية غري معروفـة لنـا   ،ال زالت تفاسري اآلباء  

كما ال تزال .  هنريوالزلنا نعيش على تفاسري الربوتستانت أمثال وليم باركلي ومىت
جملة املراعي اخلضراء وتفاسري سربجن املعمداين هي املصدر األساسي لشرح الكتـاب  

  .املقدس عند كثريين

  :يف القانون الكنسي
ال تزال الكنيسة القبطية األرثوذكسية هي الكنيسة الوحيدة يف العامل اآلن اليت   

تقبلها الكنيسة القبطية، بعـد أن  ليس لديها كتاب مطبوع يضم القوانني الكنسية اليت 
  .م البديلوُنِقد بكل عنف دون أن ُيقدَّ" فوياجملموع الص"هوجم كتاب 

  ماذا يعين عدم العودة إىل كتب اآلباء؟
الروح القدس بدون العودة إىل الكتب  إلوهيةكيف ميكن أن نضع كتاباً عن   

يـدميوس الضـرير،   أثناسـيوس، د : األربعة اآلبائية عن الروح القدس وهي لكل من
نفتح فهرس الكتاب املقدس ونأخذ  أنحقيقي أننا نستطيع . )١(باسيليوس، أمربوسيوس

منه ما نشاء من نصوص الكتاب املقدس اخلاصة بالروح القدس لكي نثبت هبا ما نشاء 
 :لكن األرثوذكسية تقوم على دعامتني ،وهذا بال شك عمل جيد.. من نقاط عقائدية 

                                                 
وترجم املؤلف الرسالة . ترجم األب الفاضل القمص مرقس داود الرسائل األربع األوىل للقديس أثناسيوس )١(

كما قام املؤلف بترمجة كتاب القديس باسيليوس وكتب ". الروح القدس يف بعض كتابات اآلباء"اخلامسة يف كتابه 
 .ربوسيوس الثالثةالقديس ام
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والتأليف بدون العـودة إىل  . )١(ومها يف الواقع ينبوع واحد ،تقليدالكتاب املقدس وال
 –وأن ننسـى   ،التقليد يعين أن تتكون لدينا نظرة أحادية قوامها الكتاب املقدس فقط

 إلوهيتـه  :ن عندنا يف الليتورجية والنسك عن الروح القـدس ما تكوَّ –غري عامدين 
نصوص الكتاب املقـدس وحـده    وإذا شرحنا بكفاية من. وعمله يف النفس واجلسد

، فكيف ميكن تطبيق هذا الشرح على الطقس واحلياة النسـكية  ،الروح القدس إلوهية
  !غائب؟ ،وهو اآلباء ،املصدر اهلام الذي يربطنا بالطقس واحلياة النسكية بينما

نضع كتاباً يشرح عقيدة التجسد دون العـودة إىل كتابـات    أنكيف ميكن   
واملقاالت األربع ضد نسطور للقـديس   ،مة للقديس أثناسيوساآلباء مثل جتسد الكل

حبقيقة  األرثوذكسيوهي الكتب اليت قام عليها االعتقاد . كريلس عمود الدين وغريها
  .وبالكنيسة جسد املسيح ،وعالقة التجسد باألسرار ،جتسد ربنا يسوع املسيح

تشبه إىل حد  بت اجتاهاتوتسرَّ ،لقد دخلت إىل حياتنا الروحية أفكار خاصة  
إىل  ونوهو ما يدفع الكـثري  ،كبري األرثوذكسية، ألهنا تعتمـد على الكتاب املقدس

ل علـى  خصوصاً وأن هذه األفكار ُتقال يف عظـات وُتسـجَّ  . ..االعتقاد بسالمتها 
لقد باتت األرثوذكسية تواجه ثالثـة أخطـار   . ..بل وُتنشر أحياناً يف كتب  ،شرائط

  :)٢(وهي :الكنيسة القبطية األرثوذكسية نفسهارئيسية نابعة من داخل 
الفكر الالهويت الذايت الذي يعتمد على خربة ومعرفـة ذاتيـة دون أن    :أوالً

  .يوضع هذا الفكر على أساس ما جاء يف التقليد الكنسي
الفكر الالهويت الكتايب الذي يكتفي بالكتاب املقدس وحـده دون أن   :ثانياً

  .ص الكتاب املقدس بعهديهيراجع ما شرحه اآلباء لنصو

                                                 
، والكتاب منشور على شبكة املعلومات "املدخل إىل الالهوت األرثوذكسي"راجع حبثنا عن التقليد يف كتاب  )١(

 www.coptology.com: الدولية على موقع
 .، يف الفصل الثاين من هذه الدراسة التمهيدية"عناصر الشرح األرثوذكسي"أنظر  )٢(
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الفكر الالهويت العقالين الذي يعتمد على املنطق واملعرفة البشـرية دون   :ثالثاً
  .أن يضع الليتورجية يف اعتباره كأساس للممارسة الروحية السليمة

ألننا نترك مصادرها األصـلية   ؛حنن نترك األرثوذكسية ونبتعد عنها ،وهكذا  
أي أننا على وشك أن نصبح غـري   ،اصة وفكرنا الذايتوننطلق من قاعدة تصوراتنا اخل

  .أرثوذكس دون أن ندري

  :التقليد الكنسي كمرجع أساسي يف التعليم األرثوذكسي
يلزمنا أن نعود إىل التقليد الكنسي دائماً قبل أن نتصدى ألي سؤال مهما بدا   

  :وهي ،بسيطاً، ذلك أن التقليد يقوم على قواعد ثابتة
  .سي ال سيما القرون اخلمسة األوىلالتاريخ الكن -
  .كتابات اآلباء -
  .القانون الكنسي -
  .الليتورجية -
فالتقليد جيعلنا حنرص دائماً على مراجعة تامة وشاملة لكل ما يدور يف عقولنا   
يف مؤمتر للخـدام   اضرينوهي اعتراض أحد احل ،وحتضرين واقعة مشهورة. من أفكار

تيا هي جسد املسيح القائم من بني األموات أو اجلسد فخارساإل أنحول حقيقة اعتبار 
والذي حسم اجلدل هو عبارة واحدة من القداس الباسيلي الذي وصـف  .. املمجد 

  ."األسرار اإلهلية غري املائتة السماوية"اإلفخارستيا بأهنا 
بت إىل فكرنا األرثوذكسية اليت تسرَّغري والتقليد الكنسي يكشف عن العناصر   
فالتقليد الكنسي ال ميكن أن ينشغل بقضية ثانوية أو فرعية دون . ..ا وعظاتنا ومؤلفاتن

ولكن إذا انشغلنا . ..العودة إىل األساس أو اجلذر الذي يقوم عليه البناء العقيدي كله 
دون وضع هـذه القضـايا   . ..بقضايا فرعية مثل قضية املرأة الطامث وطهارة اجلسد 
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العودة إىل اجلذور ومناقشتها على دون رثوذكسي، أي الفرعية يف إطارها العقيدي األ
، بينمـا  نصل إىل قرار سليم وأرثوذكسـي  أنأساس ما جاء يف التقليد، فكيف ميكن 

  !صوت التقليد غائب؟
ما هو حكم . ..رت عندنا بشكل مؤمل وماذا عن اخلالفات الالهوتية اليت تفجَّ  

حنتكم إىل التقليد الكنسي لكي حنسـم   وملاذا مل.. . فيها التقليد الكنسي األرثوذكسي
ويوم يصبح التقليد الكنسي  !اجلدل الالهويت حىت يعود إىل الكنيسة سالمها الفكري؟

أو  ،نا إما أن نقبل التقليد لنبقى يف األرثوذكسيةعلي فإن ،هو القاضي يف كل األمور
ة الـيت  تلك هي القضـي . .. نترك األرثوذكسية للذين يقبلون التقليد األرثوذكسي

الذي سنترك فيه القديس أثناسـيوس الرسـويل    ،نطرحها على صفحات هذا الكتاب
  .جييب على أهم األسئلة الالهوتية اليت انشغل هبا هذا اجليل
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  الفصل الثاين
  

  التراث الشرقي األرثوذكسي
  يف مواجهة

  التراث املسيحي الغريب
  

  :وشرح العقيدة ،العقيدة
وغرباً، وقانون اإلميان النيقاوي هـو الصـيغة    العقيدة املسيحية واحدة شرقاً  

  .هذه حقيقة ال جدل عليها ،الرسولية اليت تعترف هبا وتقبلها كل الكنائس املسيحية
لكن التراث الشرقي األرثوذكسي الذي ينطلق من ذات القاعـدة العقائديـة     
يف  وإمنا ،عقيدةوخيتلف عنه ال يف ال. إمنا يسري يف خط متوازٍ مع التراث الغريب ،الواحدة

منهما ال تقل أمهيـة عـن    ز بني مسألتني كلٍتفسري وشرح العقيدة، وهنا علينا أن منيِّ
  :األخرى وهي
  .العقيدة -١
  .شرح وتفسري العقيدة -٢

فالعقيدة املسيحية يف شكلها الرسويل احملدد هي على سبيل املثال وحسـب    
ل ما قبلته أنا أيضـاً أن املسـيح   يف األو إليكممُت فإنين سلَّ: "كلمات الرسول بولس

ثالـث حسـب   وأنه ُدفن وأنه قام يف اليوم ال. مات من أجل خطايانا حسب الكتب
وال يوجد مسيحي خيتلف مع مسيحي آخر ). ٤ - ٣: ١٥كورنثوس ١.." (الكتب 
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لكن ما خنتلف عليه هـو  . ا على الصليبحول االعتقاد الواضح بأن املسيح مات عنَّ
  .)١(عقيدة موت املسيح على الصليب منارسكيف نفهم ونشرح و

  :عناصر الشرح األرثوذكسي
، بـدوهنا ال يكـون شـرحاً    الشرح يف الشرق يلتزم بثالثة عناصر أساسية  

  :وهذه العناصر هي. رثوذكسياً باملرةأ
هويت الشامل الذي يضم كـل  تفسري وشرح أي عقيدة يف اإلطار الال :أوالً

الهوت االبن الكلمة يف إطار الشرح الشامل الـذي  وهكذا شرح أثناسيوس   . العقائد
  .وعالقة عمل الكلمة بالروح القدس ،يقوم على عقيدة الثالوث نفسها

ما ُيمارس على أساس ما حيدث يف الليتورجية، ف تفسري وشرح العقيدة: ثانياً
 أو بعبارة أخرى شرح العقيدة يف. يف الكنيسة إمنا هو التطبيق العملي للتعليم العقيدي

وكانت أهم نقطة للـدفاع عـن   . هنا األسرار الكنسيةضوء اخلربة السرائرية اليت تكوِّ
أي املعمودية، اليت هـي   ،الهوت االبن عند القديس أثناسيوس هو ما متارسه الكنيسة

ألن  ؛وخملـوق هـو االبـن    ،سر التبين الذي ال ميكن أن ُيعطى باسم خالق هو اآلب
هاجم القديس كريلس عمود على هذا األساس أيضاً و. )٢(املخلوق ال يهب عطية التبين

ألن إنكار إحتاد الالهوت بالناسـوت جيعـل جسـد املسـيح يف      ؛الدين النسطورية
  .)٣(اإلفخارستيا جسداً بشرياً ال يهب احلياة

؛ تفسري وشرح العقيدة على أساس ما استقر يف التقليد الكنسي نفسـه : ثالثاً
مد قوته الروحية من القوة الروحية واألصالة اليت حيملها إمنا يست ،ألن أي شرح للعقيدة

                                                 
سيح على الصليب حسب تسليم اآلباء، دراسة مقارنة ملا ساد يف بعض الكتابات راجع كتابنا عن موت امل) ١(

 www.coptology.com: منشور على موقع. القبطية يف العصر احلديث عن الفداء والكفارة
 .للمؤلف، مرجع سابق –" املدخل إىل الالهوت األرثوذكسي"راجع  )٢(
  .ؤلف، مرجع سابقللم –" املدخل إىل الالهوت األرثوذكسي"راجع  )٣(
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فالشرح جيب أن . أو ما يناله من عطايا النعمة ،التقليد، وهو يف النهاية خالص اإلنسان
 وهذا ال يتحقـق إالَّ . أي أن يعلن لإلنسان ما سوف يناله ،"حسب نعمة اهللا"يكون 

  .بالعودة إىل التقليد
 –ألن اإلطار الشامل  ؛داللة روحية يف األرثوذكسيةهذه العناصر الثالثة ذات   

إمنا يعين االحتفاظ بنظرة شاملة وكلية وعدم جتزئ العقائـد إىل   –أي العنصر األول 
 –العنصر الثاين  –ا اخلربة الليتورجية واملمارسة الكنسية واألسرار أمَّ. وحدات منفصلة

ـ عُتا حلياة اليومية وإالَّس يف افهي تعين أن يصب الشرح والتفسري فيما ُيماَر ر هـذا  بِ
وهذا يعين بدوره ضرورة العـودة إىل التقليـد   . ال قيمة له اًالشرح شرحاً عقلياً أجوف

ألن الشرح العقلي يفصل بني الكنيسة والتقليد، ويباعـد   –العنصر الثالث  –الكنسي 
ء الشخصية بني املؤمن وبني املمارسة يف الليتورجية، وخيلق فجوة روحية تسمح باآلرا

  .والتفسريات الذاتية
ـ . رثوذكسياًأُومىت توفرت هذه العناصر الثالثة كان الشرح بال شك    ا إذا أمَّ

فإن إعادة النظر يف تفسـري وشـرح    ،منها غابت هذه العناصر الثالثة أو غاب عنصٌر
  .اخل... مطلوب ال ميكن تركه للظروف واملناسبات  العقيدة أمٌر

  :)١(صليب يف الغربشرح موت املسيح على ال
كان القديس أُغسطينوس هو آخر حلقة من سلسلة اآلباء الالتني الذي احتفظ   

بعالقة ومعرفة حمدودة مبا كان ُيكتب وُينشر يف الشرق، ومبوته جاءت أجيـال مـن   

                                                 
  :، علماً بأن تاريخ عقيدة الفداء يف الغرب سجله علماء أفاضل أمههم"موت املسيح على الصليب"راجع كتابنا ) ١(

1- J.K. Mozley "The doctrine of The Atonement", 1947. 

2- Gustav Aulen "Christus Victor", 1931. 

3- James Denny "The Christian Doctrine of Reconciliation", 1959. 

4- R.S. Franks "The Atonement", 1934. 

5- J. Mcintyre "St. Anselm And His Critics", 1954. 
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وهو  ،عصره يالقليل، بل إن أعظم الهوتي الالهوتيني ال تعرف عن التراث الشرقي إالَّ
استخدم التراث الشرقي يف حيز حمدود جداً ال ميثل يف كتاباته " ويينالقديس توما اإلك"

  .أي دعامة أساسية
 ،وهكذا نشأ الفكر الغريب بعد وفاة أغسطينوس على أرض الفلسفة اليونانيـة   

فكيف فهـم بعـض   . وبشكل خاص فلسفة أرسطو، ويف إطار ثقافة العصر الوسيط
  الغربيون حقيقة موت املسيح؟

هـو أول مـن    ،الذي سوف نتكلم عنه كثرياً )١("Anselm –أنسلم "كان 
وهي من النظريات الشائعة عندنا  ،"نظرية الترضية"وضع نظرية خاصة عن الفداء وهي 

 - ١٠٧٩" (Abelard –أبـيالرد  "وجاء بعده مؤلف مشـهور وهـو   . يف مصر
تـأثري  "ووضع نظرية أخرى قال فيها إن موت املسيح على الصليب هو ذو ، )١١٤٢

 – املسـيحي خالصـة الالهـوت   : "شرحه يف مؤلفه الالهويت املعـروف " القيأخ
Epitome of Christian Theology"،  تفسري رسـالة روميـة  "كتابه يف مث" ،

وقدوة يدعو اإلنسان إىل أن  ،مؤكداً أن األساس هو أن موت املسيح له جانب تعليمي
  .ىورفض أبيالرد باقي التفاسري األخر. يتشبه به يف السلوك

البديل "وجاء مارتن لوثر ووضع نظرية أخرى ُعرفت يف كتب الالهوت باسم 
واحدة،  حمل اخلاطئ مرةً مؤكداً أن املسيح حلَّ". Penal Substitution –العقايب 

وأنه نال ذات العقاب الذي كان يستحقه اخلاطئ، فحقق التربير لإلنسان وخلع على 

                                                 
 –ملاذا تأنس اهللا "وضع كتاباً بالالتينية امسه . هو رئيس أساقفة كانتربري يف إجنلترا يف القرن احلادي عشر )١(

Cur Deus Homo ."وتعليم أنسلم شائع عندنا . يف أكثر من نقطة" جتسد الكلمة"اب وهو خيتلف متاماً عن كت
وقد عرضنا بالتفصيل ملا ذكره من نقاط الهوتية ال تتفق مع وجهة النظر الشرقية يف كتابنا عن موت . يف مصر
  .املسيح
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، فصار هـذا الـرب   )أي املسيح(ظراً لطاعته اإلنسان الرب الذي كان يستحقه املسيح ن
  .)١(... نسان بال أعمال إلُيحسب ل
.. شرحاً لعقيدة الفداء، ولكن يبقى السؤال اهلـام   هذه النظريات ليست إالَّ  

وبشكل صحيح؟ إن  ،على أن يشرح لنا الهوت األسرار أٌي من هذه النظريات قادٌر
عند جمرد إعالن أن املسيح مات عن  كلمات الرسول بولس عن موت املسيح ال تنتهي

السادس من رومية أن هناك عالقـة   اإلصحاحخطايانا حسب الكتب، وإمنا تؤكد يف 
  :وثيقة بني موت املسيح واملعمودية

  .أم جتهلون أننا كل من اعتمد ليسوع املسيح اعتمدنا ملوته"
  فدفنا معه باملعمودية للموت

  .اآلب حىت كما أُقيم املسيح من األموات مبجد
  ..هكذا نسلك حنن أيضاً يف احلياة اجلديدة جداً 

  صرنا متحدين معه بشبه موته
  ).٦ -  ٣: ٦رومية .." (نصري أيضاً بقيامته 

 ،إمنا يؤكد على املمارسـة  ،فالرسول بولس ال يتكلم فقط عن صلب املسيح  
 وهـذا يسـتدعي أن ال  . وهي اخلربة الليتورجية حيث ُنصلب مع املسيح ونقوم معه

يف إطار الهوت األسرار السبعة، أو أن جنعـل   نشرح موت املسيح على الصليب إالَّ
موت املسيح على الصليب هو القاعدة اليت تشرح لنا هذه األسرار لكي ندرك العالقة 

  .العضوية بني االثنني

  :القديس أثناسيوس الرسويل
هوتيـة  وهكذا مت اختيار القديس أثناسيوس الرسويل ليواجـه األخطـاء الال    

أمهها أنه بطل األرثوذكسية بال منازع، وأن ثالثة كتب  ،الشائعة، وذلك لعدة أسباب
                                                 

(1) Edgar M. Carlson "The Reinterpretation of Luther", 1948 – Chap.3. 
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رسالة إىل الوثنيني، جتسد : رئيسية من مؤلفاته الالهوتية قد ظهرت باللغة العربية وهي
. تعريب األب الفاضل مـرقس داود . الكلمة، الرسائل إىل سرابيون عن الروح القدس

لدينا من أفكار شائعة على مراجع معروفة ويف متناول اليد، ومـع   فنحن إمنا نراجع ما
أن اجمللد  إالَّ) ضد األريوسيني(أننا أخذنا فقرات كثرية من مؤلفات أثناسيوس األخرى 

الذي يضم هذه املؤلفات موجود عند عدد كبري من القراء أو على األقل هو يف متناول 
  .)١(أيديهم

س أثناسيوس يواجه الفكر الغريب، ويواجه األخطاء وهذا يعين أننا سنترك القدي  
فهو قبل أي شيء آخر حجـة  .. الالهوتية الشائعة، ويشرح لنا اإلميان األرثوذكسي 

  .األرثوذكسية، وبطل اإلميان القومي

                                                 
س أنطونيوس للدراسات اآلبائية بالقاهرة املقاالت األربع للقديس أثناسيوس ضد أصدرت مؤسسة القدي )١(

  .األريوسيني يف عدة طبعات
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  الفصل الثالث
  

  عقيدة الفداء
  واألسرار الكنسية السبعة

  
مفترق  ،بعيد إىل حٍد عقيدة الفداء هي إحدى دعائم املسيحية، ولكنها تشبه  

وهذه الطرق املختلفـة  . الطرق الذي تتوزع عنده الطرق إىل اجتاهات متباينة وخمتلفة
فأي فهم صحيح للفداء يعين بالضرورة فهماً صـحيحاً ألسـرار   . هي أسرار الكنيسة

  .والعكس أيضاً صحيح ،الكنيسة
ي بشـقيه  وهكذا سوف ندرس مناذج من التفاسري الشائعة يف التراث املسيح  

هذه . د الرب وموته وقيامته، وعالقة هذا بعمل الروح القدسالغريب والشرقي عن جتسُّ
ننا قبل أن ندرس علينا أن نلقي نظرة شاملة على الدراسة على قدر كبري من األمهية، أل
  .والقداسات القبطية بشكل خاص ،تكوين القداسات الشرقية بشكل عام

وذج للتكوين العقيدي ظهور املسيح لتلميذي عمواس كنم
  :للقداسات الشرقية

إن هذا التكوين والترتيب إمنا هو يف الواقع يسري وفق النمـوذج العقيـدي     
حيث يظهـر أن  . الشائع يف كتابات اآلباء، ويف مقدمتهم القديس أثناسيوس الرسويل

  :أهم مكونات القداس اإلهلي هي
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  :قداس املوعوظني - ١
  .صالة الشكر+       
  .حلمل واملزامريدورة ا+       
  .القراءات الكنسية اليت تنتهي باإلجنيل+       
  .قانون اإلميان+       

  :قداس املؤمنني - ٢
  .صالة الصلح+       
  .القُبلة الرسولية+       
  .خلق العامل+       
  .سقوط اإلنسان+       
  .جميء االبن وجتسده وموته وقيامته+       
  .تأسيس سر اإلفخارستيا+       
  .القدس استدعاء الروح+       
  .صلوات+       
  .القسمة وتوزيع األسرار+       
 بإجنيـل وهكذا جند أن التكوين العقيدي إمنا يبدأ بكلمة اهللا، اليت تبدأ أصالً   

وهو بشارة صرحية بأننا يف يوم قيامـة  . القيامة الذي ُيقرأ يف باكر يف أغلب أيام السنة
هـذه  . اإلفخارسـتيا  وليمة الرب أي يوم األحد، وبأنه آٍت إلينا لكي جيلسنا معه يف

القديس لوقا، ويف ظهورات املسيح بعد القيامة يف األناجيـل   إجنيلالصورة تطالعنا يف 
ففي الفصل الرابع والعشرين يظهر املسيح لتلميذي عمواس، اللذين يسريان . األخرى

" يتكلمان بعضهما مع بعض عن مجيع هذه احلـوادث "معاً عقب موت املسيح ودفنه 
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 ، ولكنوهذا التعبري يؤكد حضوره اإلهلي ،وهنا يقترب يسوع نفسه). ١٤ :٢٤لو (
ويسجل القديس ). ١٥: ٢٤لو " (ميشي معهما"اقترب فقط لكي  لقد. ..دون شركة 

فاالقتراب يعين ). ١٦: ٢٤لو " (ولكن أُمسكت أعينهما عن معرفته"لوقا حقيقة هامة 
ويدور احلـوار   .بالبشارةبعد  فتحنتألن عيون التلميذين مل  ؛مستتر غري معلن حضوٌر

  .حول ما حدث ليسوع الناصري
يفقد الذهن صورة تعليم املوعوظني عن األمـور املختصـة    أنوهنا ال ميكن 

نبياً مقتـدراً يف  "ولكنه ال زال يف أذهان املوعوظني ). ١٩: ٢٤لو (بيسوع الناصري 
مبوته وصلبه فقـط   راٍف، مع اعت)١٩: ٢٤لو " (الفعل والقول أمام اهللا ومجيع الشعب

أيها الغبيـان  "بكلمة التوبيخ  أوالًولكن يأيت التعليم من الرب نفسه  .)٢٠: ٢٤لو (
من موسى ومن مجيع األنبياء يفسر هلما "يبدأ الرب  وثانياً ،"اإلميانوالبطيئا القلوب يف 

هنـا ينتـهي قـداس    ). ٢٧ - ٢٥: ٢٤لـو  " (األمور املختصة به يف مجيع الكتب
  .نياملوعوظ

وكما كانت الكنيسة تطلب أن ينصرف املوعوظون بعد مساع كلمة اهللا من 
منطلق إىل "حيث تظاهر املسيح بأنه  ،مع التلميذين ءحدث نفس الشي ،األسفار اإلهلية
ولكـن  . فالكنيسة ال تطلب من املوعوظني البقاء إىل قـداس املـؤمنني   ،"مكان أبعد

دخل : وهنا يبدأ قداس املؤمنني ،)٢٩: ٢٤و ل(التلميذين أرادا أن ميكث معهما الرب 
ـ وكَ. بارك كسر وناوهلما –أخذ خبزاً  –اتكأ معهما  –مكث  – القـداس ألن   لَُم

 .)٣٥ - ٢٩: ٢٤لـو  " (عند كسر اخلبـز ... انفتحت أعينهما وعرفاه "التلميذين 
 هذا هو النمـوذج  .)٤٢: ٢ أع(ر اخلبز هو االسم الرسويل القدمي لإلفخارستيا ْسوكَ

 إصـحاح واملقارنة بني تكوين القداس وما حدث يف . ن القداس على مثالهالذي تكوَّ
لوقا سهلة، وال حتتاج من القارئ إىل جهد لكـي يضـع العناصـر     إجنيلمن ) ٢٤(

  :األساسية معاً
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  إجنيل لوقا  القــــداس
التعليم الذي يسبق القداس أو + 

  .املوعوظنيتعليم 
ض عن األمور كانا يتكلمان بعضهما مع بع+ 

  .املختصة بيسوع الناصري
  --------------------  .صالة الشكر+ 
  --------------------  .احلمل اختيار+ 
  .ابتدأ من موسى ومن مجيع األنبياء+   .القراءات الكنسية+ 
  --------------------  .اإلميانقانون + 
يفسر هلما مجيع األمور املختصة بـه مـن   +   .العظة+ 

  .بالكت
 --------------------------  .صلوات+ 
  .اتكأ معهما، أخذ خبزاً، وبارك+   .تأسيس السر+ 
صلوات اسـتدعاء الـروح   + 

  .القدس
--------------------  

  .كسر+   .القسمة+ 
  .ناوهلما+   .التناول+ 
  .وعرفاه أعينهماانفتحت +   .اإلحتاد السري+ 

" أعينـهما انفتحت "اجلديد أن تعبري  وقد الحظ عدد كبري من علماء العهد  
 ولكن مـع فـارقٍ   ،)٧: ٣ تك" (أعينهمافانفتحت "مأخوذ أصالً من قصة السقوط 

وإمنا عرفا املخلص احلي  – ماهتياذأي عرفا  –عريانان  أهنمامل يعرفا  أهنماوهو  ،كبري
  ".وعرفاه عند كسر اخلبز"

تظهر يف قصة تلميـذي   وليس من الصعب علينا أن نفهم أن العناصر اليت ال  
اخل، إمنا هـي العناصـر   ... و  اإلميانوهي الصلوات واختيار احلمل وقانون  ،عمواس
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فالقداس ال ُيقام يف عشية قيامة . األساسية اليت دخلت الليتورجية املسيحية بعد العنصرة
أي حلـول الـروح    –وهذا الفرق اهلام . وإمنا ُيقام بعد حلول الروح القدس ،املسيح

أن عدداً كبرياً جداً  وإن كان ال يظهر بوضوح يف قصة تلميذي عمواس، إالَّ –دس الق
يؤكد أن املسيح احلـي   من علماء العهد اجلديد الحظوا استخدام القديس لوقا لتعبريٍ

كن قلبنـا  أمل ي: "را عن ذلك بقوهلماألن التلميذين عبَّ ؛كان يتكلم بقوة الروح القدس
رنا بالعديد من النصوص اإلهلية عن والتهاب القلب يذكِّ .)٣٢: ٢٤لوقا " (ملتهباً فينا

يوحنـا، بـل وبعظـة     إجنيلالباراكليت يف  إصحاحاتال سيما  القدسعمل الروح 
فكانت النتيجة أن الـذين   ،القديس بطرس الذي تكلم بالروح القدس يف يوم العنصرة

مباشـر للـروح    والتهاب القلب هو عمل). ٣٧: ٢ أع" (ُنخسوا يف قلوهبم"مسعوا 
  .القدس الذي يرافق دائماً عمل املسيح ويشترك معه يف كل شيء

وهي  ،هذا النموذج السابق يقوم يف الواقع على حقيقة هامة البد أن نذكرها  
ال سيما سفر اخلليقة أو التكوين، أي  ،ابتداء الرب من موسى، أي من األسفار اخلمسة

واقع ما تقوم به صلوات الكنيسة اليت تبـدأ  وابتداء الرب من ذلك هو يف ال .من اخللق
. من قصة اخللق، فالسقوط، وجميء االبن وجتسده وصلبه وقيامته، وتأسـيس السـر  

ر هلما فسِّفإن املسيح هنا هو بذاته الذي ُي -حسب قصة القديس لوقا  -وهكذا أيضاً 
ـ . ما جاء يف القراءات الكنسية لوات وحقيقة حضور االبن يف القداس ظاهرة يف الص

  :ه إليه الكنيسة مثل هذه الصالةفهو احلي احلاضر معنا الذي توجِّ. الكنسية
الرب العارف قلب كل أحد، القدوس املستريح يف قديسيه  أيها"

أنت تعلم يا سيد أين غري مستحق، وال مستعد، وال مستوجب، هلذه .. 
ل ، وأهيئ، وأكمابتدئأرسل يل قوة من العالء لكي .. اخلدمة املقدسة 

نعم يا سيدنا كن معنا، اشترك يف .. كما يرضيك خدمتك املقدسة 
العمل معنا، باركنا، ألنك أنت هو غفران خطايانا، وضياء أنفسنا 

  .)صالة االستعداد( "..وحياتنا، وقوتنا، ودالتنا 
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  :النموذج الرسويل والفهم الصحيح لتجسد الرب وموته وقيامته
هـي عقيـدة    ،وختتلف عند نقطة هامة أن الطرق تتوزع ،كما ذكرنا سابقاً  
هي أن بعض النظريـات   ،فإن احلقيقة الظاهرة يف كتب الالهوت شرقاً وغرباً. الفداء

اخلاصة بعقيدة الفداء قد خلقت الهوتاً مزيفاً واسع االنتشار يشـبه إىل حـد كـبري    
ولكن هذا . الطقوس –الصلوات  –األمساء : األرثوذكسية، بل أخذ من األرثوذكسية

ألنه كان  ؛الالهوت عجز عن أن يشرح األسرار الكنسية على أرضية التسليم الرسويل
وعطية الصورة اإلهلية اليت ُوهبت لإلنسان قبل  ،يفتقر إىل الفهم الدقيق للخلق من العدم

وعندما فشل هذا الالهوت املزيـف يف إدراك العالقـة    .السقوط، مث حقيقة السقوط
الفداء، فشل أيضاً يف فهم األسرار السبعة، ويف فهـم   –ط السقو –الكيانية بني اخللق 

  .اإلفخارستيا بشكل خاص
والنظريات العقلية السائدة يف الكثري من الكتب الالهوتية ليست سوى ابتعاد   

وهـي اخللـق    ،عن التقليد الرسويل، الذي مل يفصل مطلقاً العناصر الثالثة األساسية
بنا يف النهاية إىل ظالم تـام جيعلنـا خنطـئ يف     يألن الفصل يؤدِّ ؛والسقوط والفداء

  .التعرف على األسرار الكنسية وحضور الرب احمليي فيها لكي جيدد الطبيعة اإلنسانية
ويف مصر نفتقر إىل كتب علمية دقيقة تشرح لنا تاريخ العقيدة املسـيحية أو  

 History: "درس يف كليات الالهوت األرثوذكسية وغريها حتت عنوانالفرع الذي ُي

of Christian Doctrine" كليات الالهـوت األرثوذكسـية    إليه، والذي سبقتنا
 Gustaf –جوستاف ألـوين  "ل العامل السويدي املعروف وهكذا سجَّ. خارج مصر

Aulen "   رأيه يف النظريات الثالث الرئيسية اخلاصة بعقيدة الفداء يف كتابـه الـذي
 Christus"ف مذاهبها املعروف باسـم  ُيدرَّس يف كل كليات الالهوت على اختال

Victor"، كتب أخرى كثرية ظهرت يف باإلضافة إىل . أي املسيح الغالب أو املنتصر
د بشكل واضح أن االضطراب واجلدل الـذي سـاد   السنوات العشرين املاضية تؤكِّ
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لة الطبيعية ألخطاء فادحة سادت ذلك الفكـر  منا هو احملصِّإالهوت األسرار الكنسية، 
  .الهويت الذي فشل يف فهم العالقة الكيانية بني اخللق والسقوط واخلالصال

ولعلنا ال خنطئ باملرة إذا قلنا أن أول الهويت رأى هذه احلقيقـة الواضـحة،   
وشرحها بكفاية تامة يف كتابني مل حيظيا باالهتمام الكبري عندنا يف مصر كـان هـو   

 اخللق والسـقوط واخلـالص يف   القديس أثناسيوس الرسويل، الذي شرح العالقة بني
واحد متكامل بقلم  عملٌ –يف احلقيقة  –ومها ". جتسد الكلمة"و" الرسالة إىل الوثنيني"

  .واحد فهم وأدرك حكمة اإلجنيل أكثر من أساقفة كثريين يف عصره شخصٍ
ولكي نفهم معىن العالقة العضوية بني اخللق والسقوط والفداء علينا أن نبتدئ   

 االنتشارالثالثة واسعة  االجتاهاتونأخذ . أي من عقيدة الفداء نفسها ،يطمن هناية اخل
عندنا يف الشرق، لكي نطرح عدة أسئلة حول العالقة بني هذه النظريـات الـثالث   

  .وأسرار الكنيسة السبعة، وبشكل خاص املعمودية، املريون، اإلفخارستيا

 ميمر العبد مصاحلة العدل مع الرمحة كما جاءت يف :النظرية األوىل
  :اململوك
كيف تنازل االبـن، وكيـف    -بشكل شعيب مبسط  -تشرح هذه النظرية   

واحلقيقة الواضـحة أن هـذا   . تصاحلت الرمحة مع العدل على اجللجثة مبوت املسيح
  .الشرح الشعيب واسع االنتشار ال يعطي للقيامة أي دور مباشر باملرة

قد مت مبصاحلة العدل اإلهلي مـع  ذا كان اخلالص ية هي إولكن النقطة األساس
ا إمَّفهي وكيف نفهم اإلفخارستيا بشكل خاص؟  ،فما هو دور األسرار ،الرمحة اإلهلية

وهذا تفسـري   ،أهنا ذكرى عقلية ُتعيد إلينا ما حدث يوم اجلمعة الكبرية على الصليب
أن نبحـث  ا أن نقع يف حرية حماولني بشىت الطرق العقلية وإمَّ. شائع عند الربوتستانت

بدأ هو أن هذا التفسري املعضلة السبب يف هذه و. عن عالقة بني الصليب واإلفخارستيا
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ـ اعُتو ،على الصليب يوم اجلمعة الكبريةمت اخلالص  "كمال"وهي أن  ،بداية خاطئة  َربِ
 تقف عنـد  ومشتقاهتا يف الكتاب املقدس ال ،"كمال"مع أن كلمة . عمالً منتهياًهذا 

يقع يف املستقبل، ليس فقـط يف   "الكمال"بل تؤكد دائماً أن  تاريخ،حلظة معينة يف ال
وإمنا كل كمال هو عمل مستمر ال يتوقـف طاملـا أن    ،قيامة اجلسد يف يوم الدينونة

  .التاريخ نفسه مل ينتِه
تام مع الرمحـة   يف انسجامٍ لَِموإذا أدركنا أن العدل اإلهلي مبعناه الصحيح َع  

مصاحلة اهللا مع نفسـه  "وليس  ،"مصاحلة اإلنسان مع اهللا"على  اإلهلية مبعناها الصحيح
وتصبح هي حضـور  . فإن األسرار الكنسية تأخذ وضعاً آخر خمتلفاً ،"لقبول اإلنسان

ال سيما يف املعمودية واملـريون   ،ل اخلالص فيناالرب يسوع بالروح القدس لكي يكمِّ
هلي مع الرمحة اإلهليـة مبـوت   ولو كان اخلالص هو مصاحلة العدل اإل. واإلفخارستيا

ومل يقـم  عمل اخلالص، ر عمل الروح القدس الذي مل يشترك يف فكيف نفسِّ ،املسيح
يمر العبد اململوك؟ وهنا علينا أن ندرك أن اخلطأ اجلسيم طبقاً مل بأي دور من أي نوع

م الذي نقع فيه مجيعاً هو أن جنعل األقنوم الثاين وحده هو مركز اخلالص وننسى أقنـو 
  !الروح القدس وأحياناً ننسى اآلب نفسه

مصاحلة العدل مع "نتائج شرح سر اإلفخارستيا على أساس نظرية 
  ":الرمحة

 –لقد حاول املؤلف املعروف األستاذ جرجس صموئيل عازر أن جيد حـالً  
يشرح به العالقة بني الصليب واإلفخارستيا شرحاً مناقضاً  –يستند على هذه النظرية 

  .وتستانيت القائل بأن اإلفخارستيا ذكرى عقلية للصليبللشرح الرب
د إىل تراث ولكنه مل يُع ،وقد حاول املؤلف الرد على اعتراضات الربوتستانت  

ففي كتابـه  . اآلباء، الذي هو القاعدة الالهوتية الوحيدة اليت جيب أن ُيبىن عليها الرد
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ألنه يف  ؛اإلفخارستيا ضرورةن إذكر املؤلف " اإلفخارستياالضرورة القانونية يف سر "
ذبيحة القداس يتم مصاحلة املؤمن مع العدل اإلهلي بعد أن سقط يف خطية أو خطايـا  

وقد تبدو هذه الفكرة مغرية جداً وقادرة على إسكات الربوتسـتانت،  . بعد املعمودية
م دون أن يدري ثالثة أشياء هامة يف العقيدة املسيحية نفسها ولكن املؤلف نفسه حطَّ

  :وهي

  :حتطيم سر املعمودية :أوالً
جعل املؤلف سر املعمودية يفقد فاعليته وقدرته على مصاحلة املؤمن مع اهللا إذا   
أن التوبة ممكنة بعد املعمودية بسبب املعموديـة  يؤكد تعليم اآلباء يف حني أن سقط، 
ا سـقط  وهنا ال ميكن ملن درس اآلباء أن يقول إن فاعلية املعمودية تنتـهي إذ . نفسها
وهـذا خيـالف    ،ألن هذا يعين ضرورة تعميد املرتدين ومسحهم بـاملريون  ؛اإلنسان

معموديـة واحـدة ملغفـرة    " :النيقاوي اإلميانر عنها قانون القاعدة الالهوتية اليت يعبِّ
السـمة  " :وهو ما جعل كتب األسرار السبعة تضع تعبرياً ذا داللة هامة وهو. "اخلطايا

  .)١( "ختم ال ينحل"سب تعبري كتاب التعميد القبطي نفسه ، أو ح"اليت ال ُتمحى

  :نفسها" مصاحلة العدل مع الرمحة"حتطيم نظرية  :ثانياً
مل يف يوم اجلمعة الكبرية، تإذا كانت مصاحلة العدل مع الرمحة مل تنته ومل تك  

 -حسب هـذه النظريـة    -ألن املسيح  ؛فإهنا ال ميكن أن تتم يف ذبيحة اإلفخارستيا
فإننا  ؛وبالتايل إذا قلنا مبصاحلة للرمحة مع العدل تتم يف اإلفخارستيا.  العدل مبوتهصاحل

أي أنه قابل للمـوت  ! البد أن نقول بأن املسيح ميوت ويقوم من جديد يف كل قداس
  .وهذا هناية لتعليم الفداء برمته!! بعد قيامته

                                                 
  .ثانياً" املشاكل الالهوتية الناشئة عن تصور أن الصليب هو مصاحلة للعدل مع الرمحة"أنظر ما ورد حتت عنوان  )١(
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  :حتطيم ذبيحة اإلفخارستيا نفسها :ثالثاً
ة يف القداسات وكتابات اآلباء هي أنه ال توجد ثنائيـة بـني   فاحلقيقة الظاهر  

لقد شاعت هذه الثنائيـة يف  . والقداس من ناحية أخرى ،الصليب والقيامة من ناحية
مث جاءت حركة اإلصـالح وصـارعت   . كتب الهوت العصر الوسيط الكاثوليكية

إلصـالح أن  واعتربت كنائس ا. الكنيسة الكاثوليكية على أرض عقيدة الفداء نفسها
ومن هنـا  . وإىل األبد قد قضى على ذبيحة القداس واحدةً موت املسيح وقيامته مرةً

واخُترعت التفاسـري  . بالتحديد جاءت فكرة الذكرى لكي تقضي على ذبيحة القداس
بل واسُتخدمت بعض العبارات من تعاليم أغسطينوس لتأييد وجهـة نظـر    ،الشائعة

ا عند اآلباء فال توجـد ثنائيـة بـني    أمَّ. القداس زوينجلي وغريه للقضاء على ذبيحة
والقداس من ناحية أخرى لعدة أسباب معروفـة نـوجز    ،الصليب والقيامة من ناحية

  :أمهها فيما يلي
فهو الذي ُصلب على الصليب، وهو الذي قـام، وهـو   . واحٌد املسيُح -١

نقسم وال يتغري، فإذا كان الشخص هو هو بذاته ال ي. الذي مينح جسده ودمه للمؤمنني
ب األحداث أو حىت تكرار األحداث ال يقضي علـى وحدانيـة صـاحب    فإن تعاقُ

واحلدث الواحد يف تاريخ اخلـالص ال  . م الشخصواحلدث ال يقسِّ. األحداث نفسها
  .)١(أحداث اخلالص أبدية حاضرة دائماًألن  ؛يتكرر

هبا املسيح ال  فهناك أشياء قام. واملسيح الواحد يهب مثار عمله للكنيسة -٢
ألننا ال منوت على الصليب كما مات هـو،  . ميكن أن نشترك فيها بذاهتا، مثل املوت

ولو أننا منوت مع املسيح ذات املوت الذي ماتـه النتـهى   . وإمنا حنن نأخذ مثار موته

                                                 
الفداء وأسرار الكنيسة ال سيما املعمودية "لك ، وكذ"الفهم اخلاطئ للزمان"أنظر ما ورد حتت عنوان  )١(

 ".واإلفخارستيا
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ألننا  ؛ونفس الشيء بالنسبة للقيامة. اخلالص متاماً، ولعجزنا عن أن نتحدث عن الفداء
  .ل يف يوم الدينونةعه، ولكننا نأخذ يف األسرار العربون الذي يكُمال نقوم م
وهذا العطاء إمنـا  . ياً يف القداس يعطي جسده ودمهفاملسيح احلاضر سرِّ -٣

فالقيامة أعطت جلسد املسيح قوة غلبة املوت، وجعلت عطية . يعتمد على قوة القيامة
حنتفل باملسيح املصلوب فقـط،  وهكذا حنن ال . جسده هي عطية احلياة الغالبة للموت

ر ميالدنا، وباملسيح الذي بل باملسيح املولود من العذراء يف بيت حلم والذي مبيالده غيَّ
وباملسيح الذي جلـس مـع   . اعتمد يف األردن وأسس مبعموديته املعمودية واملسحة

ـ  ،مث قام من األموات ،مهم جسده ودمهالتالميذ يف العلية وسلَّ دس وأعطى بالروح الق
  .أن ننال هذه العطية

وهـذا يعـين أن   . والروح القدس هو الذي به تتقدس األسرار الكنسية -٤
. إمنا دخلت جمال العنصرة منـذ يـوم اخلمسـني   .. األسرار مثل املعمودية واملريون 

فصارت قوة وفاعلية الروح القدس تعمل يف األسرار، وتنقلها إىل الواقع احلي الـذي  
هذا الواقع احلي جيعل لقاء املؤمنني باملسيح ليس لقاًء . اإلنسان خيلقه الروح القدس يف

ل التاريخ بكل أحداثـه إىل  فالروح القدس هو الذي حوَّ. تارخيياً فقط وإمنا لقاًء مسائياً
هو الذي أدخلنا السماء وجعل األرض مساًء . دأسرار، وإىل حضور إهلي للكلمة املتجسِّ

د فـتح بـاب   ألن التجسُّ ؛على العذراء مرمي والدة اإلله وهو التعبري الذي ُيطلق. ثانيةً
رتلون مالئكة اهللا يصعدون وي"السماء، وصار البشر منذ ميالده من العذراء يشاهدون 

  .مة على اإلنسانألن السماء مل تعد حمرَّ ؛)٥١: ١يوحنا " (على ابن اإلنسان

  :الفدية اليت ُدِفعت للشيطان :النظرية الثانية
م هذه الفكرة هو العالمة أورجيينوس الذي سجل يف أكثـر مـن   والذي تزعَّ  

  :يقولحيث  ،كتاب من كتبه أن االبن دفع الفدية للشيطان
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ملن أعطى حياته فدية عن كثريين؟ ال ميكن أن يكون قد أعطى "
أليس إىل الشيطان؟ فهو الذي كان يسود علينا حىت ُدِفعت الفدية . هللا
ُخِدع ) الشيطان(ألنه . إليهاليت ُدِفعت أي نفس يسوع اإلنسانية  ،اعّن

وظن أنه ميكن أن يسود على نفس يسوع اإلنسانية ومل يكن يعرف أنه 
 ")بنفس يسوع اإلنسانية(غري قادر على أن حيتمل عذاب اإلمساك هبا 

  .)٨: ١٦شرح مىت (
  :كما يقول  

كما يؤكد بولس، فإننا بدون شك " اشُترينا بثمن"إذا كنا قد "
وهو نفسه الذي حدد الثمن الذي . ا عبيداً لهنا من شخص كّنقد اشُتري

جيب أن ُيدفع له حىت يترك الذين كان يسود عليهم وكانوا حتت 
وكان الشيطان هو الذي يسود علينا والذي كنا نقف معه صفاً . سلطانه

اً ُيدفع له أي دم وطلب الشيطان مثن. إليهواحداً ألن خطايانا جذبتنا 
  .)١٣: ٢شرح رومية ( "إخل.. املسيح 

ومما ال شك فيه أن سيادة الشيطان علينا بسبب السقوط هي حقيقة ثابتـة يف    
ولكن ما هو نوع هذه السيادة؟ وإىل أي درجة ميكن اعتبارها سيادة  ،التسليم الرسويل

مشروعة وحقاً ملخلوق مثل الشيطان أن يسود على خليقة اهللا، وأن يطلب فدية أو مثناً 
  اح البشر؟لكي يطلق سر

  :والقديس غريغوريوس الثيئولوغوس أورجيينوسالفرق بني العالمة 
رغم أنه من املعجبني بالعالمة  –زي ـزينـه القديس غريغوريوس النلقد وجَّ  
  :، وعنها ننقل أهم الفقرات)٢٢: ٥٥(قالة نقداً قوياً هلذا التفسري يف امل – أورجيينوس

لقد كنا أسرى . ..ذا ُسِفك؟ م الدم الذي ُسفك عنا وملاملن قُدِّ"
وعبيداً للشيطان مباعني بسبب خطايانا وحصلنا على الشرور يف مقابل 

ن هو يف األسر، وأنا أسأل ملن ولكن حيث أن الفدية ُتدفع ملَ. اللذات
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فما أفظع هذا . ..ُدفعت وألي سبب؟ إذا كانت قد ُدفعت للشيطان 
ن اهللا، ولكن الفدية إذا كان اللص يطلب فدية ليس فقط م!! التجديف

وإذا كانت !! هي اهللا نفسه ويأخذ هذا الثمن الغايل أجرة الستبداده
الفدية ُدفعت لآلب، وأنا أسأل قبل أي شيء آخر كيف حدث هذا؟ 

وأخرياً على أي أساس ُسرَّ اآلب بدم ). اآلب(ألننا مل نكن أسرى عنده 
مه أباه؟ ندما قدَّابنه الوحيد وهو الذي مل يقبل أن يأخذ حىت دم إسحق ع

دون أن يسأله أو يطلب منه ) االبن(أليس من الواضح أن اآلب قبله . ..
كانت تقتضي تقديس اإلنسانية ) اإلهلية(، ولكن تدبري العناية )فدية(

عدو وجيمعنا إليه بتقديس ناسوت اهللا، لكي ما يفتدينا هو بنفسه ويقهر ال
  ..."بوساطة ابنه 

ولكننا إذا طبقنـا   ،وملن ُدِفعت هو حبث نظري ،ةن دفع الفديوالبحث يف َم  
ألننا حقاً .. فإننا نصل إىل نتائج رهيبة  ،كالم العالمة أورجيينوس على سر اإلفخارستيا

فهل نأخذه كفدية؟ وكيف يصـبح مـن    ،نأخذ دم املسيح يف الكأس من على املذبح
  !وملاذا نأخذه إذاً؟! حقنا أن نأخذ شيئاً ُدفع أصالً للشيطان؟

ح بنا ن اخلطأ يف فهم عقيدة الفداء يطوِّإ :هذه هي القضية الرئيسية واألساسية  
د ربنـا  وهي جتسُّ ،يف متاهات عقلية، ويفصل األسرار عن قاعدهتا الالهوتية األساسية

  .يسوع املسيح وموته وقيامته
ومما ال جدال فيه أن الصراع بني املسيح والشيطان على الصليب هو صـراع    

ولكنه مل يكن صراعاً بني قـوتني  . ت فيه الغلبة لالبن الوحيدث فعالً، ومتَّحقيقي حد
 ،آمث كما أنه مل يكن صراعاً بني صاحب حق هو الشيطان الذي هو لـصٌ . متعادلتني

وحيـاول أن   –طبقاً هلذه النظريـة   –والسيد وهو الرب الذي يتحايل على الشيطان 
ذه التصورات شائعة يف التـراث الشـعيب   فكل ه. ..خيدعه أو يغريه باالعتداء عليه 

أو األناجيل غري القانونيـة الـيت    ،الشرقي الذي أُطلق عليه اسم األناجيل األبوكريفا
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بعده، وأطلق عليها أصحاهبا أمساء بعض رسل ربنا يسـوع  ما كُتبت يف القرن الرابع و
ب إىل بل إن بعض هذه األناجيـل تـذه  . واالنتشاراملسيح لكي يضمنوا هلا الرواج 

ل إىل شـخص يف  بل حىت املوت نفسه حتـوَّ . ص والشيطانتسجيل حوار بني املخلِّ
.. أو مـالك املـوت   " موريال"التراث الشعيب الوافد علينا من التلمود ُيسمى املالك 

 ؟فلماذا اإلفخارسـتيا  ،إذا كانت الفدية قد ُدِفعت.. وهكذا نصل إىل النقطة السابقة 
  القدس يف تقديس الطبيعة اإلنسانية؟وكيف نفهم دور الروح . ..

مثال من تراثنا القبطي على العالقة الكيانية بني اخللق والسقوط 
  :والفداء
من أهم الكتب الالهوتية اليت صدرت عندنا يف القرن العاشر كتاب العـامل    

ونظـرة فاحصـة   ". الدُّر الثمني يف إيضاح الـدين "القبطي األنبا ساويرس بن املقفع 
كد أن املؤلف يرد على األفكار الشائعة يف أيامه، واليت تفصل بني كل من للكتاب تؤ

مث تنسـحب آثـاره علـى     ،واخلطأ يقع أوالً يف قصة اخللق. اخللق والسقوط والفداء
يف تثبيت املوت الذي قهره املخلـص  : "وحتت عنوان هام يف املقالة التاسعة هو. الفداء

 –" مفروض مييـت النـاس   ه من قال إنه مالٌكفعلى الصليب، وإبطال امليمر الذي ألَّ
 إن الناس يزعمون أن سبب املوت مالٌك": يذكر األنبا ساويرس ما شاع يف أيامه وهو

بـل لكـي يـدعموا    . وذكر أن الناس عملوا له عيداً. "ه اهللا مييت الناسفرَض مقدٌس
س بطريـرك  وئوفيلفوا له ميمراً ونسبوه إىل القديس ثيألَّ"فكرهتم يذكر ابن املقفع أهنم 

كتاب قـدمي عـن الرسـل    س وقف على ووذكروا فيه أن أنبا ثيئوفيل. اإلسكندرية
أن صحة أي فكـرة  أدركوا أصحاب هذه الفكرة يتضح من ذلك أن . ..."القديسني 

وهكذا اخترعوا سلسلة التقليـد  . ُيراد هلا الرواج مرتبطة بوجودها يف التقليد الكنسي
مث تنتهي عند كتاب قدمي وضعه اآلباء  ،سورية البابا ثيئوفيلاليت تبدأ ببطريرك اإلسكند
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سألناه " :وجتاسر هؤالء أن يسجلوا حديثاً دار بني املسيح والرسل بعد القيامة. الرسل
وأن الرب أخربهم .. أن خيربنا عن مالك املوت وكيف كان سبب تسليطه على الناس 

فأرسل واحداً من رؤسـاء   ،نسانأراد أن خيلق اإل.. أنه ملا خلق السموات واألرض 
ر امليمر بعد ذلك حـديث  ويصوِّ. "املالئكة إىل األرض ليأتيه بطني خيلق منه اإلنسان

الطني مع املالك وكيف أخرب الطني املالك بأنه يرفض أن ُيخلـق اإلنسـان منـه ألن    
مث أرسل الرب بعد ذلك مالكاً آخر حـىت  . "..طئ ويزين ويسرق ويقتل خي"اإلنسان 

ومل  فقد أخذ الطني عنوةً ،ا السابع وامسه املالك موريالأمَّ. مالئكة، والكل فشلوا ستة
ألنك مسعت مين ومل ختالفين، ومل تلتفت إىل الطـني  ": فقال اهللا للمالك موريال. خيف

ر اهللا شكل املالك وبعد ذلك غيَّ. "ميتهفيما استحلفك به، أنا سلطتك عليه إىل األبد لُت
ن يكفـل هـذا   وقال َم ،ر الطني صورة جسد اإلنسانمث صوَّ". زعإىل شكل قبيح مف

وأنه بقى جثة طني أربعني . ويضمن ما ال يأتيه من اخلطايا حىت أخلق النفس ،اإلنسان
 "..فسجد له اجلميـع  . وملا خلقه أمر املالئكة بالسجود له. فخلق فيه النفس.. يوماً 

  ).٢٤٢ - ٢٤٠الدُّر الثمني يف إيضاح الدين ص (
  :ل العامل األسقف معارضته هلذا امليمر على أساسوسجَّ  
  .ن يعرف كتاب اهللا أي الكتاب املقدسإبطال هذا امليمر ظاهر لكل َم -١
  .ن له عقل ال ميكن أن يصدقهوَم -٢
ن الطني نطق وتكلم وأخرب املالئكة مبا سيكون عليه حال اإلنسان إقوله  -٣

  .ال ميكن أن تكون للجماد الذي ال عقل لهمع أن علم الغيب والقدرة على النبوة 
وأن . ويشهد سفر التكوين أن اهللا هو الذي أخذ الطني ومل يرسل مالكاً -٤

مع اهللا وصارت نفسه حية  اتصلاهللا نفخ يف آدم نسمة احلياة أي نعمة الروح اليت هبا 
  .باهللا



٤٧  

مة افترقت منه تلك النع"كانت نتيجة اخلطية حسب قول ابن املقفع أن  -٥
  ).٢٤٣ص ( "عند املخالفة

مث يذكر عدة نقاط ال يقبلها باملرة مثل سجود املالئكة آلدم، ويشرح كيـف    
ل بشكل واضـح أن  مث يسجِّ. أن سقوط الشيطان نفسه كان يف رغبته يف التشبه باهللا

  :وإمنا كيف تؤدي هذه القصة يف النهاية إىل ،املسألة ليست القصة يف حد ذاهتا
لكانت خلقة آدم وسقوطه بغري  ،كره مؤلف امليمر صحيحاًلو كان ما ذ -١
  .س ابن اهللا وصلبه ومجيع ما فعله عبثاً وعجزاًذنب، وتأنُّ
واخلطية  ،وإمنا املوت جاء من اخلطية ،إن املوت ليس من اهللا وال بإرادته -٢

  ."..فاملوت إذاً من إبليس وليس من اهللا ".. من احلية وهي الشيطان 
فيذكر عدة نصوص من العهد  ،با ساويرس إىل التقليد الصحيحويعود األن -٣

أيها اإلله العظيم األبدي " :الصلحاجلديد ويستشهد بالقداس الباسيلي وينقل عن صالة 
  ).٢٤٧ - ٢٤٦ص ( .."

بـل   ،وهكذا ال يتوقف األمر على رد املؤلف على امليمر من الناحية الالهوتية  
أبطلها األب القديس أنبا يوحنـا أسـقف   . ميامر كثرية كذابة"يذكر كيف شاعت 

وهبذا تكتمل مصادر التعلـيم  ). ٢٤٦ص ( "..من الديار املقدسة  وأخرجها. الربلس
فهو . التاريخ الكنسي –الليتورجية  –الكتاب املقدس : األرثوذكسي عند املؤلف وهي

فاتـه  وهي كثرية وبشـهادة مؤل  –ل رأيه اخلاص معتمداً على ذكائه وقدراته ال يسجِّ
وهذا بـال   ،ولكنه يعود دائماً إىل املصادر املعتمدة يف الكنيسة األرثوذكسية –نفسها 

ويصل األنبـا سـاويرس إىل النقـاط    . شك هو عنصر األصالة الواضح عند املؤلف
  :العقائدية الظاهرة بوضوح وهي
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فهل أسـلم نفسـه    ،إن ربنا يسوع املسيح أسلم نفسه فداًء عنا للموت -١
يتم ذلك واملالك خاضع لسـلطان االبـن    أنوكيف ميكن ! لطان املوت؟ملالك له س
  !الوحيد؟

. وليس اهللا وال أحد من املالئكة الطاهرين .. فاملوت هو إبليس وجنوده  -٢
ألنه كـان  . لكان صلب املسيح وموته عبثاً ،ولو كان املوت مالكاً مقدساً طائعاً هللا
مره من غري أن ميـوت عنـا وال أن يفـدينا    قادراً على أن يرتعنا من مالكه الطائع أل

  .بنفسه
وهي  ،النظريات الشائعة يف أيامنا ىويعتمد األسقف بعد ذلك على أحد -٣

وكيف عندما مسع اآلب ينـادي االبـن يف   . كيف أخفى املسيح الهوته عن الشيطان
ي فلما رآه الشيطان يصوم ويصل.. يوماً  أربعنيأسرع الرب إىل الربية وصام "األردن 
ك قلب رؤساء كهنة اليهود حرَّ. ولكثرة شك الشيطان فيه وحتريه يف أمره.. فيه  شكَّ

وملا ُصلب املسيح على الصليب حتقق الشيطان أنه . "..على قتله ليرتل به إىل اجلحيم 
.. وملا حضر وقف أمام صليب الرب يف تاسع ساعة من هنار اجلمعة ". إنسان ضعيف

حتقق أنه ابـن  .. خف منه ونظر أن الرب مل َي. بح منظرهفلما تراءى اخلبيث للرب بق
صرخ بصوت .. وأن صاحب التدبري العزيز الرب يسوع املسيح . ى هارباً منهلَّاهللا فَو

فلما مسعه الشيطان يقول هذه الكلمة شك فيـه  " ؟إهلي إهلي ملاذا تركتين: "عظيم قائالً
  ).٢٥٥ - ٢٥٤ص ( "أنه إنسان ضعيف وأيقن

طلب الرب من  ،اد الشيطان أن يقتله ويستويل على نفسه اإلنسانيةوملا أر -٤
وأصعد النـاس  .. الشيطان الفدية، أي نفوس الناس األسرى وربطه وأنزله إىل اجلحيم 

  .)١()٢٥٦ص .. (وأخذهم منه بالعدل فدية قتله 

                                                 
اختفاء الهوت االبن عن الشيطان حقيقة روحية تقوم على أن كربياء الشيطان جعله يعجز عن إدراك حقيقة  )١(

  .هذا طبعاً خيتلف عما نسبه ابن املقفع للمسيح من أنه خدع الشيطان ودبر حيلة له. جتسد الرب
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أحد عناصر الصليب، فهـذا جـزء    االنتصار على الشيطان يعترب وبكل يقني  
عند جمرد صـلب  ال يقف العامل اجلليل بن املقفع لكن و. راث الشرقيجوهري من الت

وضرورة حترير الطبيعـة اإلنسـانية مـن     ،املسيح، بل يشرح أمهية املعمودية املقدسة
الشيطان يف جحد الشيطان يف املعمودية، مث حلول الروح القدس على مياه املعمودية، 

نفخه يف وجـه آدم  قد دس الذي كان والتعميد باسم الثالوث لكي حيل فيه الروح الق
أعاده الرب يسـوع املسـيح إىل املـؤمنني بـه     وعندما خلقه، وفارقه عند املخالفة، 

  ).٢٥٧ - ٢٥٦ص ( "..باملعمودية، وجعله حاالً فيهم خيلصهم وحيفظهم 

  :وتقييم عرٌض
من الضروري أن نتوقف من آن آلخر عند األفكار الشائعة يف أيامنـا لكـي     

 –الكتـاب املقـدس    :ضوء التقليد وعلى قواعد التقليد الثابتة وهـي  نفحصها على
القانون الكنسي وقرارات اجملامع املسكونية واملكانيـة   –الليتورجية  –كتابات اآلباء 

  .املقبولة يف الكنيسة األرثوذكسية
أن كلمة اهللا يف الكتاب املقـدس جتـد    هي واحلقيقة الثابتة يف األرثوذكسية  

ح يف الليتورجية حيث تعلن اهللا، وأسرار العهد اجلديد، وتقود اإلنسـان  مكاهنا الصحي
  .إىل عالقة مع الثالوث من خالل الطقس

أو  ،أو الطقوس عن األسرار ،وإذا مت فصل الكلمة اإلهلية عن الطقوس الكنسية  
جتسد ربنا يسـوع املسـيح   و ،الثالوث: األسرار عن العقائد الرئيسية يف املسيحية مثل

عمل الروح القدس يف األسرار ويف النفس، فإن هذا الفصل يؤدي بنا و ،وقيامته وموته
  .إىل تكوين فكر الهويت مزيف

س بطريرك اإلسكندرية ووهكذا نرى أن امليمر املنسوب زوراً للقديس ثيئوفيل  
وهذا بالطبع أدى . قد أعطى يف الواقع تفسرياً مغايراً لتعليم املسيحية عن خلق اإلنسان
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وبالطبع أدى هذا يف النهاية إىل إنكار ضرورة . كوين عقيدة أخرى عن السقوطإىل ت
  .جتسد ربنا يسوع املسيح وصلبه وقيامته

هذا التمييز الروحي والعقيدي السليم جعل معلمنا األنبا ساويرس بن املقفـع    
يعود إىل قصة خلق اإلنسان كما جاءت يف سفر التكوين، وإىل اعتماد جانبها العقيدي 

. مث بعد ذلك يشرح السقوط والفداء كما عرفـه هـو  . م لنا يف التقليد الكنسيسلَّملُا
  :وهكذا ربط األنبا ساويرس كما فعل آباء اإلسكندرية من قبله بني

  .األسرار الكنسية –الفداء  –السقوط  –اخللق 
فإن ابن املقفع يضع أسر الشيطان للجنس البشـري كمقدمـة    ،وكما رأينا  

ويضع فقدان العطية أو النعمة اإلهلية الفائقة الـيت  . يطان يف املعموديةلشرح جحد الش
وهي نفخة الروح القدس أو عطية الروح القـدس الـيت    - ُوِهبت لإلنسان يف اخلليقة

ليت عاجلها املسيح مبوته كأحد نتائج السقوط ا –جعلت اإلنسان األول على صلة باهللا 
  .اجلنس البشري من جديد هذه النعمة وأحيا دَّألنه َر وقيامته؛

هذا املنهج املتكامل هو يف الواقع املدخل أو الباب الوحيد الذي يـؤدي إىل    
وهذا األمر علـى  . أي يف العقيدة والليتورجية ،األرثوذكسية يف اجلوهر ويف املمارسة

ن يفهـم خلـق اإلنسـان    قدر كبري من األمهية حبيث أننا ال نستطيع أن نتصور أن َم
كيف بالتايل ميكن أن خيطئ يف التعرف على عقيدة الفداء، و ،صحيح وسقوطه بشكل

تصبح هذه العقيدة هي أساس الهوت صحيح عن أسرار الكنيسة السـبعة وبشـكل   
يف فهم  فكرٌي يف التفسري أو احنراٌف فإذا حدث خطأٌ. خاص املعمودية واإلفخارستيا
اً لذلك احنرافاً يف فهم وتفسري فإن هذا االحنراف ينشئ تبع ،اخللق أو السقوط أو الفداء
واليت البد من  ،ح بنا يف متاهات املشاكل الالهوتية اليت ظهرتاألسرار الكنسية، ويطوِّ

  .ظهورها يف تاريخ العقيدة املسيحية عامة ويف تاريخ األرثوذكسية خاصة
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  "):الترضية"نظرية (أنسلم وابن املقفع والنظرية الثالثة 
لكاتب عاش قريبـاً  " ملاذا جتسد اهللا"قول هو كتاب ولعل خري مثال على ما ن  

 - ١٠٣٣(رئيس أساقفة كانتربري يف إجنلترا " أنسلم"وهو  ،جداً من عصر ابن املقفع
والذي يصفه قاموس أكسفورد الكنيسة املسيحية بأنه كان مبثابة احللقـة  ). م١١٠٩

  .)١(الفكرية املضيئة بني القديس أغسطينوس والقديس توما اإلكويين
أهم  –وهي من النظريات الشائعة يف الغرب  –وتعترب نظرية أنسلم يف الفداء 
نظريـة  "وُتعرف يف كتب الالهوت حتت اسم  ،نظرية ُولدت بعد القدس أغسطينوس

وتقوم على عـدة حمـاور   . )٢("Satisfaction Theory of Anselm –الترضية 
كن يكفي هنا أن نقـول إن  أساسية سوف نتعرض هلا بالتفصيل يف الفصول التالية، ل

أراد أن يضع  –الذي ميثل تطوراً يف الهوت الغرب  –النقطة األساسية هي أن أنسلم 
تشرح موت املسيح على الصـليب   نظريةً - على أساس التشريع القانوين الروماين -

وال يدخل يف نظريات قانونيـة، رغـم    ،بينما نظريه املصري يتمسك بالتقليد. ومعناه
والسبب يف ذلك هو أن األسقف املصري . كر القانوين على عصر ابن املقفعسيادة الف

ابن املقفع يعود إىل الليتورجية لكي يأخذ منها القاعدة الالهوتية اليت تشرح له أحـد  
  .جوانب الصليب، وهو األمر الذي ال يظهر يف كتابات أنسلم كما سنرى

وهـو أن   ،الشرقي القـدمي  وهي أن ابن املقفع يؤكد التعليم ،ومثة نقطة هامة  
ومع أن ابن املقفـع مثـل   . ه بالشيطان وأراد أن يصري مثل اهللاإلنسان بالسقوط تشبَّ

وهي فكرة واضحة  –أنسلم يؤكد أن البشرية ُخلقت لتحل حمل املالئكة اليت سقطت 

                                                 
(1) Oxford Dictionary of The Christian Church, P.59. 

(2  ) G.C. Foley "Anselm's Theory of The Atonement" 1900. 
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 أن الفرق بني االثـنني فـرقٌ   إالَّ - )١(ال سيما أوغسطينوس ،يف كتابات بعض اآلباء
  .ودقيق جداً جوهري
  :يقول األنبا ساويرس بن املقفع  

وإمنا احلق الذي ثبتته كتب اهللا املقدسة، أن الشيطان ملا سقط "
.. عليهم  مترئسامن مرتبة ورئاسة املالئكة هو ومجيع جنده الذي كان 

. إبليسليخلق منه بعدد العسكر الذين سقطوا مع  ،خلق اهللا آدم بدله
وعلى . وجنده إبليسملالئكة اليت منها سقط ويصعدهم إىل مرتبة رئاسة ا

واحتال عليهم حىت استكربوا وطلبوا ..  إبليسهذا السبب حسدهم 
  .)٢٤٥ص  ٩الدُّر الثمني مقالة ( "اهللا مثله أسقطهمحىت . الالهوت

 –بوسو "ل كتابه يف شكل حوار بينه وبني شخص امسه ا أنسلم الذي يسجِّأمَّ  
Boso " ب(ولبوسو حبرف  ،)أ(فقد رمز لنفسه حبرف(:  

من املؤكد أن اهللا أراد أن يضع عدداً من البشر بدالً من  )أ("
  .عدد املالئكة الذين سقطوا والذين خلقهم بال خطية

  .حنن نؤمن بذلك، ولكنين أرغب يف أن أعرف السبب )ب(
وها أنت  ،د اهللاإننا أردنا أن نبحث يف جتسُّ! هل أنت ُتخطئين؟ )أ(

  .خرىتعطلين بأسئلة أ
  .ال تغضب )ب(
أو سوف  ،ا أهنا مباركة فعالًال يوجد شك أن الطبيعة العاقلة إمَّ )أ(

من  وقد سبق اهللا وعرف أنه يوجد يف هذه الطبيعة عدٌد. ُتبارك بتأمل اهللا
ولذلك .. وأن هذا العدد لن يزيد ولن ينقص . األفراد األبرار والكاملني

  .)١٦ف: ١ك (" اسباًعدد حسبما يراه هو منحيدد اهللا هذا ال

                                                 
فطبقاً هلذا . اعتبار أن اهللا خلق اإلنسان ليحل حمل الشيطان هو يف الواقع تعليم ال يعلن حمبة اهللا اخلاصة للبشر )١(

 ".حمب البشر"وهذا ضد لقب الرب املشهور . بة خاصةالتعليم خلق اهللا البشر بسبب سقوط الشيطان وليس حمل
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فالفكرة عند ابن املقفع تدور حول حسد الشيطان وسـقوط آدم يف نفـس     
  .اخل... اخلطية، والفكرة عند أنسلم تدور حول عدد الذين خيلصون ومن هم 

هو أن أنسلم يعتقد بأن اخلطية األوىل هلـا جانـب    ،ومثة فرق جوهري آخر  
 ٌها ابن املقفع فريى أن اخلطية هي تشـبُّ ؛ أمَّوهو اعتداء اإلنسان على كرامة اهللا ،قانوين
  .يف كيان اإلنسان لٌوبالتايل حتوُّ ،بالالهوت زائٌف

جهد ابن املقفع يف زمانه هو جهد كبري وعمل رائد مـرتبط   إن ،ويف احلقيقة  
. وهي انتصار اهللا على الشيطان ،بشكل واضح بأحد اخلطوط األساسية يف قضية الفداء

ألن . د اخلطوط الرئيسية ال يشرح لنا األسرار بشكل كامل ودقيـق لكن االكتفاء بأح
بـالعمق الكـايف    - االنتصار على الشيطان أياً كان نوع هذا االنتصار ال يشرح لنا

وهذا ما يستدعي إبـراز اجلوانـب   . سر املعمودية وسر القربان -وبالشكل السليم 
ضرورية اليت جتعل جتسـد  وهي اجلوانب ال. األخرى اليت تغيب عن البحث والدراسة

  .املسيح وموته وقيامته هو دعامة الهوت األسرار
إىل القديس أثناسيوس لكـي نـرى    وهلذا السبب كان علينا أن نعود مباشرةً  

. كيف يشرح لنا جتسد الرب وموته وقيامته، وما حققه الرب على الصليب والقيامـة 
ننا نربز ما استلمناه أل. ية جداًوحاجتنا اآلن إىل العودة إىل أثناسيوس هي حاجة ضرور

من أثناسيوس لكي نقارن بينه وبني الفكر الشائع يف أيامنا، ال سيما تصوير اخلطية على 
وهو تصوير يفتقر إىل نصوص الكتاب املقدس، بل إن سفر . أهنا اعتداء على كرامة اهللا

  :إلنسانوإمنا تضر ا ،أيوب يقول صراحة عن خطية اإلنسان إهنا ال تؤثر يف اهللا
  ؟)باهللا(إن أخطأت فماذا فعلت به + 
  ؟)هللا(وإن كثرت معاصيك فماذا عملت له + 
  أو ماذا يأخذ من يدك؟) اهللا(إن كنت باراً فماذا أعطيته + 
 Your wickedness can only hurt aلرجل مثلك شرك، + 

man like yourself, 
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 And your righteousness may profit only. والبن آدم برك +

a fellow human being. 
  ).٨ - ٦: ٣٥أيوب (

فتأكيد أن سقوط . وإمنا العكس ،وهذا ال يعين أن اخلطية ليست تعدي وموت  
إمنا جيعل عظمة وسيادة اهللا أكرب من أن يناهلا اإلنسان أو  ،اإلنسان يضر اإلنسان وحده

رثوذكسـي  وهو املفهوم الصحيح هللا يف الالهوت املسيحي كلـه واأل . يقترب منها
  .بشكل خاص

ـ "ومع أن فعل أهان ُيستخدم أحياناً يف الترمجة العربية للعهد القدمي مثل    اذا مل
روا لنا سفر دنا إىل اآلباء الذين فسَّأننا إذا ُع ، إالَّ)١٣: ١٠مزمور " (أهان الشرير اهللا

ا وعنـدم  ،املزامري وبشكل خاص أُغسطينوس جند أن الشرير أغاظ اهللا بتعدي الناموس
  .)٣٩الترمجة االجنليزية ص  ١٠راجع شرح مزمور (ر أن اهللا لن حياسب أحداً على أفعاله تصوَّ

"  مىت يهينين هذا الشـعب حىت: "إذا قرأنا يف سفر العدد قول الرب ،وهكذا
وهنا ال ميكـن   ،.."حىت مىت ال يصدقونين "، فإن الفقرة التالية تؤكد )١١: ١٤عدد (

وال حنتـاج إىل أن  . ى اهللا، ألن املقصود هو عدم تصديق اهللاأن يكون املعىن اعتداء عل
ع يف وقالو جتنب بوجونبه إىل ن فيكفي أن ،نقتبس من اآلباء الذين شرحوا سفر العدد
  :خطأين أساسيني كالمها أشر من اآلخر

كأن اهللا  ،باهللا أو يسيء إليه على أن يوقع إهانةً أن نظن أن اإلنسان قادٌر -١
  .اإلنسانيف متناول يد 
  .أن نتصور أن اهللا كيان مادي ميكن أن يقع عليه اعتداء من اإلنسان -٢

 - ٢٣: ٢رومية " (هتني اهللا.. الناموس  أبتعدي: "وحىت عندما يقول الرسول  
عدم اإلكرام، وسياق الكالم يؤكـد أن املقصـود هـو     ، فإن الكلمة هنا تعين)٢٤

ويربز . ن الناموس ليس هو اهللا نفسهيف الفصول التالية كيف أ ىوسوف نر. الناموس
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 ٦عظة (نه يهني اهللا ذهيب الفم هذه النقطة مؤكداً أن اإلنسان إمنا يهني نفسه إذا ظن أ
  ).٣٢: ٢على رومية 

إذا استطعنا أن حنصر كالمنا يف النتائج املدمرة اليت حدثت يف كيان  ،وهكذا  
نوع وحقيقـة   -كل صحيح بش -اإلنسان عندما أخطأ وترك اهللا، استطعنا أن نفهم 

سن تشخيص املرض يسـتطيع أن يصـف   ن ُحيَم ،أو بلغة الطب قدمياً وحديثاً. الفداء
يف ا إمَّ -يف احلقيقة  - متثلتفيما سبق  إليهاولعل األخطاء اليت أشرنا . الدواء الصحيح

االهتمام بعنصر ثانوي وتكبريه والتعظيم من شأنه حىت يطغى على العناصر األخـرى  
ا اختراع تفسري غري سليم لسقوط اإلنسان وحماولة بناء عقيدة الفـداء  اسية، وإمَّاألس
اسم نظريات الفـداء  بأن نطلق على هذه التفاسري وهذا هو الذي جعلنا نكتفي . عليه

العالمة أورجيينوس  –ميمر العبد اململوك : واليت ميثلها ،وخنتار منها أهم ثالثة اجتاهات
  .نتربريأنسلم رئيس أساقفة كا –

ألهنا جتعلنا . ح بنا بعيداً عن حقيقة موت املسيح وقيامتهتطوِّ االجتاهاتوهذه 
كما جاء  ،سواء أكان مصاحلة العدل مع الرمحة –نفكر يف أن ما حدث على الصليب 

كما جـاء عنـد    ،يف ميمر العبد اململوك، أو االنتصار على الشيطان ودفع الفدية له
كما جـاء عـن    ،باهللا غري احملدود من إهانة غري حمدودة أورجيينوس، أو إزالة ما حلَّ

ويصـبح املطلـوب مـن    . مت وانتهى وال عالقة له بكيان اإلنسان هو عملٌ –أنسلم 
حدث فعـالً دون أن  هو ما اإلنسان تبعاً لذلك أن يؤمن ويصدق عقلياً فقط بأن هذا 

 االجتاهـات ن هـذه  إف ،ذلك. خيترب يف األسرار الكنسية حقيقة موت املسيح وقيامته
الثالثة مل تفسر الصليب بالدقة الكافية اليت جتعلنا نرى الصليب واألسـرار كحقيقـة   

 ،هي حقيقة املسيح الواحد الكائن يف مياه املعمودية، والذي يـدهن بنفسـه   ،واحدة
. ع عليهم بنفسـه جسـده ودمـه   ، والذي يوزِّاملريونب الصاعدين من مياه املعمودية

ع هو الذي يقوم بنفسه هبذا العمل، وهو الذي يـوزِّ  ، هذه األسراريف فاملسيح حاضٌر
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ألن ما فعله يف جتسده وصليبه وقيامته إمنا ُينقل إلينا منه هو  ؛علينا عطايا احلياة اجلديدة
  .بالروح القدس يف أسرار الكنيسة
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  الفصل الرابع
  
  ري يف األسرارحضور املسيح السِّ

  لفداءوالعالقة بني اخللق والسقوط وا
  

يلزمنا أن نلقـي   ،قبل أن ندرس التكوين الالهويت والعقيدي لصلوات القداس  
وهـي كلمـة    ،جداً ُتستخدم بشكل متناثر يف العهد اجلديـد  هامٍة على كلمٍة نظرةً

  ".اآلن"

  :كمجال إلعالن سر اهللا الذي يتم يف الزمان" اآلن"
: ٥ يو" (وأنا أعمل اآلنأيب يعمل حىت : "يقول ربنا يسوع املسيح عن اخللق  

. كخـالق  "اآلن"فاالبن يعمل . لآلب واالبن والروح القدس دائٌم فاخللق عملٌ). ١٧
. واخلليقة كائنة وتستمر يف البقاء بكلمة قدرته اليت أبدعت كل األشياء مـن العـدم  

اخلليقـة  ألن  ؛السـقوط واخلـالص  كالً من يسري معه " اآلن"ولكن اخللق الذي يتم 
وهي ال تزال تئن ويف حالة خماض تنتظر الـوالدة  ). ٢٠: ٨رومية ( أُخضعت للُبطْل

فإننا نعلم أن كل اخلليقة تئن وتتمخض معـاً إىل  " ،"اآلن"وهذا بدوره يتم  ،واالنعتاق
ألن حىت حنن الـذين   ؛دائم تعين أن السقوط حادثٌ" اآلن"و). ٢٢: ٨رومية " (اآلن

". تظر قيامة األموات وحياة الـدهر اآليت نن"ألننا  ؛مل نتحرر كامالً ،ُولدنا من جديد
نـئن يف  ) اخلليقة اجلديـدة (حنن الذين لنا باكورة الروح "ل الرسول أننا وهكذا يسجِّ

وصراع القدمي الساقط واجلديد ). ٢٣: ٨رومية " ( التبين فداء أجسادناأنفسنا متوقعني
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ر عنه الرسـول  يعبِّهو ما و). ٥٢: ١٢لوقا " (ألنه يكون من اآلن"يح القائم بدأ باملس
الذي به تبتهجون "خليقة جديدة األمر " اآلن"ننا إ عندما يقول بطرس بوضوح شديد

). ٦: ١بطـرس  ١" (يسرياً بتجـارب متنوعـة   مع أنكم اآلن إن كان جيب ُتحَزنون
يتجدد يوماً فيومـاً   ولكن اإلنسان اجلديد أو الداخلي ،"اآلن"فاإلنسان اخلارجي يفىن 

ولكنـها مل   ،تؤكد أن اخلليقة خاضعة لرهبا وبارئهـا " اآلن"و). ١٦: ٤كورنثوس ٢(
)" للمسيح(ضعاً له على أننا اآلن لسنا نرى الكل بعد خمُ"ختضع بعد بالكامل للتجديد 

يف أبنـاء املعصـية   " اآلن"فال زال روح العصيان أو الشيطان يعمل ). ٨: ٢عربانيني (
  ).٨ - ٦: ٢تسالونيكي ٢(افر سري مبوكبه الظولكن االنتصار ي). ٢: ٢أفسس (

اليت تؤكد أن املسيح الـذي بـدأ   " اآلن"واجملال ال يتسع لشرح معاين كلمة   
يف  باإلميان اآلن، وأن اخلليقة تدخل وخملٌص خالٌق اآلناخلليقة اجلديدة كخالق، إمنا هو 

 وإمنا ،انتهى يف الزمان املاضي وهكذا ال يرى الرسول أن الصليب حدثٌ. هذا اخلالص
). ٩: ٥رومية " (من الغضب اآليتحنن متربرون اآلن بدمه خنلص به "دائماً  هو كائٌن

، فهـو كـائن اآلن يقـوم بعمـل     "به"إمنا تستند إىل حرف اجلر " اآلن"وقوة كلمة 
جسم بشريته قد صاحلكم اآلن يف "ولذلك يكرر الرسول بولس نفس التعبري . املصاحلة
قوهتا الالهوتية مـن  " اآلن"وتكتسب كلمة ). ٢٢ - ٢١: ١كولوسي .." (باملوت 

تيموثاوس ٢" (ل األزمنة األزليةقب"وهي أن تدبري اهللا األزيل معروف  ،احلقيقة الواضحة
أُظهرت اآلن بظهور خملصنا يسوع املسـيح الـذي   "ولكن النعمة وقصد اهللا ). ٩: ١

فهـو سـر   . )١٠: ١تيموثاوس ٢" (ود بواسطة اإلجنيلأبطل املوت وأنار احلياة واخلل
 :كان مكتوماً أو مؤجل إعالنه حيث كان معروفاً منذ األزل أو حسب قول الرسول

وظهور ). ٢٦: ١٦رومية " (ولكن ظهر اآلن"، )٢٥ :١٦رومية " (يف األزمنة األزلية"
م نفسه عدة مرات، هذا السر يضعه الرسول يف إطار اخلالص مؤكداً أن املسيح مل يقدِّ

مه مل يكـن  فالدم الذي قدَّ. بعكس ذبائح وظالل الناموس ،دةًواح م نفسه مرةًبل قدَّ
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، أي دم ذبيحة جديدة مثل تلك اليت يقدمها رئيس الكهنة يف العهد القـدمي  اًآخر اًدم
" اخلطية بذبيحة نفسـه ليبطل ) الدهور(عند انقضاء األزمنة  ولكنه اآلن قد أُظهر مرةً"
  :عن إطار العهد القدمي يف مسألتنيهذا اإلطار اجلديد خيتلف ). ٢٦: ٩عربانيني (

  .احلضور األزيل للمخلص وهو احلضور الذي ُيعلَن يف الزمان: أوالً
 واحتد ،أي قام من بني األموات ،ألنه أبطل املوت ؛حياة املخلص الدائمة: ثانياً

  .بالكنيسة وصار رأساً جلسده
ياً ويف وألن السر إمنـا ُيعلـن تـدرجي    –حىت قبل الصليب والقيامة  ،وهكذا  

اآلن متجـد ابـن   : "يقول الرب بعد أن باعه يهوذا اإلسخريوطي –أحداث اخلالص 
وإمنا هي  ،ليست وحدة زمنية هنا" اآلن"و). ٣١: ١٣يوحنا " (نسان ومتجد اهللا فيهاإل

كوحدة زمنية واستخدامها كمجال " اآلن"والفرق بني استخدام . إعالن يتم يف الزمان
. وبـاقٍ  ا سر اهللا فحاضٌرأمَّ ،ألن الوحدة الزمنية تنتهي ؛بريإلعالن سر اهللا هو فرق ك

.." إليـك ا اآلن فإين آيت أمَّ: "قبل الصليب والقيامة والصعود يقول املخلص ،ولذلك
ـ  . فليس عند رب األزلية والزمان وحدة قياسية زمنية). ١٣: ١٧يوحنا ( ه إنـه يوجِّ

: ٥لوقـا  " (ن تكون تصطاد الناساآل من"كامالً  اإلميانالدعوة لبطرس قبل أن يفهم 
: فعمل املسيح الدائم جيعل الرسول بطرس يقول للذين آمنوا ونالوا سر املعمودية). ١٠

" فهاألنكم كنتم كخراف ضالة ولكنكم رجعتم اآلن إىل راعي نفوسـكم وأسـق  "
وحضور املسيح ". اآلن"فهو يعود  ،ومىت يعود اإلنسان إىل املسيح). ٢٥: ٢بطرس ١(

واألزيل املعلن يف الزمان جيعل الرسول يهوذا خيتم رسالته بالربكة الرسولية سائالً  الدائم
اإلله احلكيم الوحيد خملصنا له اجملد والعظمة "من القادر أن حيفظ املؤمنني غري عاثرين 

وهكــذا تقــول الكنيســة يف ). ٢٥: ١يهــوذا .." (والســلطان اآلن  والقــدرة
وكـل أوان وإىل دهـر    ن والـروح القـدس اآلن  اجملد لآلب واالب": الذكصولوجية
  .فما حيدث إمنا حيدث اآلن ،"الداهرين، آمني
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  :الفهم اخلاطئ للزمان
فالعامل احلاضـر يقـيس األمـور    . زمان العامل يسري يف خط له بداية وهناية  

فهو حقيقة كائنـة   ،ا الزمان عند اهللاأمَّ. بوحدات زمانية ختتلف من الدقيقة إىل السنة
وأحياناً  ،وما يعمله اإلنسان ميوت مثل اإلنسان. اآلنولكنه جمال إلعالن عمله  ،فعالً

لكن اهللا ليس كذلك، فكـل أعمـال اهللا   . ينتهي قبل أن ينتهي صاحب العمل نفسه
وإذا كان الزمان هو جمال هام مـن جمـاالت   . وهو الذي يعطيها احلياة ،كائنة أمامه
فالزمـان  . ان هو مثل اهللا يف مواجهة اإلنسان نفسهأن اهللا يف مواجهة الزم اخلليقة إالَّ

أجيال تعقبها أجيـال،   ،والبشرية أيضاً متعددة. مستقبل –حاضر  –ماضي : متعدد
فالزمان ال حيول دون تدخل . لكن اهللا هو هو ال يتغري. وأجيال تذهب وأخرى جتيء

بل أعماالً أبدية  ،قتةوأعمال اهللا اخلالصية اليت متت على األرض مل تكن أعماالً مؤ. اهللا
االبن الكلمة يف إطار  ،وهنا دخول األبدي. فتحت طريق احلياة األبدية أمام اإلنسانية

فكل شيء حاضر . إمنا يعطي اإلنسانية أن تتذوق األبدية ،احلياة املخلوقة عندما جتسد
 ساعة احلق احلق أقول لكم إنه تأيت: "ولذلك يقول اهللا الكلمة وهو يف اجلسد ،أمام اهللا

). ٢٥: ٥يوحنـا  " (اهللا والسامعون حييون وهي اآلن حني يسمع األموات صوت ابن
  .اإلنسان إليهفاالبن هو الذي حيي هؤالء ويعطيهم القوة اآلن عندما يعود 

  :وحدة الكاهن والذبيحة واملذبح
وهكذا نرى أن القداس وهو يبدأ إعالن السر اإلهلي يف املسيح يضع عقيـدة    
وما نأخذه عن القداس الباسيلي ال خيتلف الهوتياً عـن القداسـات   (بداية اخللق يف ال
  ):األخرى

أبـو ربنـا   .. الذي خلق السماء واألرض .. أيها الكائن السيد الرب اإلله "  
أيها الرب إهلنا الذي .. هذا الذي خلقت به كل شيء . وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح
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وعندما خالفنا وصيتك املقدسة بغواية احليـة   .جبلنا وخلقنا ووضعنا يف فردوس النعيم
ويف آخـر األيـام   .. تعهدتنا دائماً بأنبيائك القديسني .. وسقطنا من احلياة األبدية 

وبعد ذلك يذكر القداس ميالد  "...ظهرت لنا حنن اجللوس يف الظلمة وظالل املوت 
  .ول الروح القدسمث تأسيس السر وحل.. مث جتسده وموته احمليي  )١(ربنا من العذراء

هذه الوحدة العضوية اليت ال تقبل االنقسام ذات داللة الهوتيـة بـارزة يف     
وإمنا أيضاً  ،وتقوم ليس فقط على حقائق اخللق والسقوط والفداء. التراث الشرقي كله

وهذه الوحدة العضـوية  . الذبيحة واملذبح والكاهن: وهي ،على حقائق ثالث تالزمها
والكاهن جتعل تقسيم اخلالص إىل أحداث متفرقة يؤدي إىل ذات  بني الذبيحة واملذبح

فصلنا اخللق عن السقوط وعن الفـداء، أو درسـنا    إذا إليهاالنتائج اخلطرية اليت نصل 
وهكذا إذا درسنا الذبيحة . إخل.. الفداء مبعزل عن اخللق أو السقوط مبعزل عن اخللق 

الذي هو يف  –لنا الذبيحة عن املذبح أو فص ،أو الكاهن بدون الذبيحة ،بدون الكاهن
فإن النتائج اليت نصل إليهـا هـي    – )٢(التراث الشرقي املسيح نفسه أو الروح القدس

ولكنه بـال   ،له ذات مسات الالهوت األرثوذكسي ،أيضاً الهوت مزيف لإلفخارستيا
  .مضمون حقيقي يساعدنا على التعرف على املسيح يف األسرار

عمل الكاهن انتهى يـوم اجلمعـة    أنن الذبيحة واعتربنا إذا فصلنا الكاهن ع  
كـأن  . الكبرية، صرنا ننظر إىل الذبيحة كحدث منفصل متاماً ال عالقة له بالكـاهن 

والنتيجة هي أننا نقع يف ازدواجية بني الصليب . املسيح شيء وذبيحته شيء آخر غريه
                                                 

من املالحظ أن القداس الباسيلي يضع ميالد الرب من العذراء، مث يذكر مباشرة ميالدنا الروحي من فوق من  )١(
مؤكداً أننا نولد على مثال ميالد االبن، هو من العذراء والروح القدس وحنن من . املاء والروح القدس يف املعمودية

 .وهكذا ُنولَد معه لكي ُنصلَب معه. املاء والروح القدس
فإنه ليس ميتاً مثل . اخل.. املذبح وإن كان من خشب أو حجارة : "من قوانني البابا أثناسيوس ٧يقول قانون  )٢(

ويقول بعد ذلك ). من النص العريب ١١ص " (طبعه األول بل هو حي إىل األبد وهو روح ألن اهللا احلي قائم عليه
راجع أيضاً "). Cram –كرام "من النص العريب الذي نشره  ١٣نفس القانون ص " (الروح القدس الناطق: "إنه

وما بعدها، سلسلة نصوص آبائية رقم  ٦٠للقديس كريلس عمود الدين، العبادة بالروح واحلق، املقالة التاسعة، ص 
  .٢٠٠٦اير للدراسات اآلبائية بالقاهرة، ين ي، إصدار املركز األرثوذكس٩٧
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دواجية ال نراها باملرة يف هذه االز. واإلفخارستيا من ناحية أخرى ،والقيامة من ناحية
القداس اإلهلي وال حنس هبا، وإمنا حنس بأننا أمام ذات الكاهن الذي يقـدم ويقـرب   

ر عنها صلوات الليتورجية هذه احلقيقة تعبِّ. بل ويوزع األسرار على املتناولني ،ويقدس
دهور أيها املسيح إهلنا رئيس كهنة اخلريات العتيدة، ملك ال"فالكاهن والذبيحة واحد 

الذي أنعم علينا هبذا السـر العظـيم   . غري املائت األبدي، كلمة اهللا الذي على الكل
وال تكتفي الصـالة  . "قدس ودمه الكرمي لغفران خطايانااألبدي، الذي هو جسده امل

الذي أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا القديسـة  "بل تؤكد أنه هو ذات اجلسد  ،بذلك
. "الذي نزل إىل اجلحيم، وأبطل عز املوت"وهو بذاته . "مرمي وجعله واحداً مع الهوته

وتشرح أننا . أي احتاد الهوت ربنا بناسوته ،وتقترب الصالة من سر اإلحتاد األقنومي
. "ده الطاهراجللوس يف الظلمة زماناً، أنعم علينا بنور قيامته من ِقَبل جتسُّ"حنن األموات 

  ).قسمة عيد القيامة( "لك احملييبشك"وعندما نتناول السر املقدس سوف نضيء 
هي تعـبريات   ،"الشكل احمليي"و ،"األبدي"و ،"غري املائت"وهذه التعبريات   

ألن الكاهن والذبيحة مهـا يف الواقـع    ؛خاصة بالكاهن ولكنها أيضاً خاصة بالذبيحة
ُيطلق على الذبيحة  ،وهكذا ما ُيطلق على أقنوم االبن الكلمة. العقيدي والروحي واحد

و أيضاً فلنسأله أن جيعلنا مستحقني لشركة وصعود أسراره اإلهلية غري املائتة، اجلسد ه"
فالذبيحة غـري املائتـة   . "ن ملسيحه الضابط الكل الرب إهلنااملقدس والدم الكرمي اللذا

وهنا يصـل  . إلوهيتهواجلسد هو اجلسد احمليي الذي يضيء بنور قيامة الرب أي نور 
" بال اختالط وال امتزاج وال تغـيري "ق إىل قمته بتأكيد أن اإلحتاد التعبري الالهويت الدقي

 "خالصاً وغفراناً للخطايا وحياة أبدية ملن يتنـاول منـها  "يعين يف احلقيقة أن تكون 
  ).االعتراف(

حيث يأيت الكاهن وهو الذبيحة لكي يـوزع   ،فاآلن حنن أمام اخلالص كله  
فاإلحتـاد األقنـومي   . ألقنومي ما يرفعنا إليهعلينا جسده ودمه وننال من قوة اإلحتاد ا
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هو الذي جعل " Communicatio Idiomatum"وتبادل الصفات املعروف باسم 
ألن  ؛"عاقلة"أي  ،"ناطقة"وهو أيضاً الذي جعل الذبيحة . اجلسد احمليي ،جسد الكلمة

هن وهذا ما جيعلنا نرى وحـدة الكـا  . هبا هو الناطق والعاقل أي اللوغوس احتدالذي 
  .والذبيحة
هذه الوحدة ال تسمح بتصورات مثل تلك اليت شاعت يف الغرب حتت تـأثري    

ألن الذي صار يقدم الذبيحة عندهم ليس الكـاهن يسـوع   . الهوت العصر الوسيط
بل الكاهن يف الكنيسة الذي انفصل كهنوته عن كهنوت املسيح واستقل  ،املسيح ربنا

  :هذا النحو الشائع يف الهوت العصر الوسيط فصار التفكري يف الذبيحة يتم على. به
  .بينما ذبيحة القداس نسبية. ذبيحة الصليب، ذبيحة عامة ولاأليف املقام  -١
مت مرة واحدة فقط، بينما ذبيحة القداس ُتعاد حـىت  ذبيحة الصليب قُدِّ -٢
  .جميء الرب
بيحة لبشرية، بينما ذبيحة القداس تعطي مثار ذل ذبيحة الصليب أتت فداًء -٣

  .الصليب للمؤمنني فقط
على الصليب كان املسيح وحده هو الكاهن، بينما يف القداس يستخدم  -٤

  .كهنة وخداماً من البشر
ويف القـداس يقـدم    ،م املسيح نفسه بشكــل ظاهرعلى الصليب قدَّ -٥

  .)١(نفســه حتت شكـل اخلبز واخلمر
فصل الكفـارة علـى   ومن  ،هذه املقارنة نابعة من فصل املسيح عن ذبيحته  

وهذا الفصل نابع من اعتقاد غري صـحيح  . اإلفخارستيااجللجثة عن األسرار ال سيما 
بأن املسيح أكمل كل شيء على الصليب دون أن حندد ما هو الذي أكمله املسيح وما 

  .هو الذي مت فعالً، وكيف ينتقل كل هذا إلينا يف أسرار الكنيسة السبعة
                                                 

(1) Joseph Phole, "The Sacraments" Vol. 2, 3rd Ed., P. 1339. 
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رة العودة إىل القديس أثناسيوس ضرورة حيوية كل هذه األسباب جتعل ضرو  
إلرساء قواعد الهوتية سليمة تفتح لنا جماالً آبائياً لفهم أصيل لألسرار من خالل الفهم 

  .د الرب وموته وقيامتهالسليم لتجسُّ



 

  
  
  
  
  

  القديس أثناسيوس الرسويل
  يف مواجهة

  الرتاث الديني غري األرثوذكسي
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  الفصل األول
  
  وس الرسويلالقديس أثناسي

  والفهم الصحيح للكلمات الالهوتية
  

ملـا   )١(عن موت املسيح على الصليبيف هذا الفصل سوف خنصص دراستنا   
هذا الكتاب خصصه القديس . جاء يف كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسويل

د، ونتائجه وضرورة موت املسـيح  د الكلمة، وأسباب التجسُّأثناسيوس ملوضوع جتسُّ
الصليب، ومعناه وآثاره على اإلنسان، وأمهيته يف تكوين عالقـة جديـدة بـني     على

  .اإلنسان واهللا
وقبل أن ندخل يف هذه الدراسة علينا أن نسجل كلمات أثناسـيوس نفسـه     

الذي يؤكد أنه ال يضع قضية فلسفية حمددة بكلمات أو مصطلحات، وإمنـا يشـرح   
  :هووحسب تعبريه . عمل اهللا على قدر ما يستطيع

وجب علينا توضيح املعىن الواحد على وجوه خمتلفة، لكي ال "+ 
ألنه . ن عجز وتقصريُيظن بنا أننا تركنا ناحية من النواحي كأننا نتكلم ع

عرض للوم واالنتقاد بسبب التكرار من أن نترك ناحية من خري لنا أن نت
  ).٣: ٢٠ف (" النواحي كان جيب تفصيلها
جنعل القديس أثناسيوس نفسه يشرح لنا اإلميـان ال  وهذا يعين أننا حنتاج ألن 

ومما ال شك فيه أن الكـثريين مـن   . نفرض أفكارنا على شرح القديس أثناسيوس أن

                                                 
 www.coptology.com عأنظر دراستنا التفصيلية عن موت املسيح على الصليب، منشورة على موق )١(
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الذين درسوا القديس أثناسيوس قد وجدوا عبارة أو مجلة أو فقرة من الفقرات تؤكد 
وس يشرح وجهة نظرهم، ولكن الدراسة املتكاملة سوف تؤكد لنا أن القديس أثناسي

وإذا . عـن أفكارنـا   –ليس فقط يف كلماته وإمنا يف جوهره  –اإلميان بشكل خيتلف 
فإن الطريقة اليت  ،"خمتلفة اًوجوه"كان أثناسيوس يؤكد أنه يكرر الكالم وأنه يستخدم 

قية اليت تبدأ حبلقة صغرية تضم فكرة رئيسية، مث تتسع احللقة لَاشتهر هبا هي الطريقة احلَ
حىت يصل إىل .. خرى يضيف فيها أثناسيوس فكرة أخرى رئيسية وهكذا إىل حلقة أ

وقد اتبع أثناسيوس هذا األسلوب يف الكتابة حىت يضمن أكرب درجـة  . هناية املوضوع
ولعل أفضل مثل على ذلك هو كيف يبدأ أثناسيوس حبلقة صـغرية يف  . من الوضوح

املؤمنني باملسيح يف اخللق، مث تكرب داً غاية الكتاب، مث يذكر آراء غري الفصل األول حمدِّ
حلقة أكرب يذكر فيها سـبب اهتمامـه    إليهااحللقة بالرد على هذه اآلراء، مث يضيف 

يشرح بعد ذلك خلـق  من مثَّ بعقيدة اخللق من العدم وضرورة تأكيد هذه العقيدة، و
 حلقة صغرية تكرب لكي يضم إليها عناصر أخرى دون أن يفقد.. وهكذا .. اإلنسان 

وهو أسـباب جتسـد    ،رؤيته ملا سبق وسجله يف املركز الذي يضم كل هذه احللقات
  .الكلمة

وإذا أدركنا هذا استطعنا أن نرى بكل وضوح أن التكرار خيـدم أسـلوب     
رد يف الشرح حىت يصل إىل نقطة أساسية، وهو التقدم البطيء املطَّ ،أثناسيوس الواضح

فهو . سوف يذكره بعد ذلك من نقاط أساسيةمث يربط بني هذه النقطة األساسية وما 
ر عن يقظة كاملة واحتواء شامل للموضوع الذي يريـد أن  يكتب بتسلسل وتتابع يعبِّ

  .يقدمه للقارئ
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  املبحث األول
  
  "فساد"معىن كلمة 
  

وهنا جيب أن نتذكر أن القديس أثناسيوس يستخدم بعض الكلمات الشـائعة    
ن علينا أن نتذكر أيضاً أنه ال يستخدم هذه الكلمات ولك. يف لغتنا الالهوتية املعاصرة

ذلك أن الفترة الزمنية اليت تفصل بيننا وبـني  . بنفس الطريقة اليت نستخدمها حنن اآلن
رت فيها معاين الكلمات تغيَّ –سنة  ١٦٠٠وهي ما ال يقل عن  –القديس أثناسيوس 

ومما . بسيط احلقائق اإلميانيةالالهوتية، ال سيما يف األحاديث والعظات اليت تسعى إىل ت
بنفس معناها تكون مستعملة عند أثناسيوس  أنال ميكن " الفساد"ال شك فيه أن كلمة 

عجز "تعين بكل دقة الشائع اآلن، وهو الفساد اخللقي أو اإلداري؛ ألهنا عند أثناسيوس 
لقابليـة  أي ا ،"الفساد الطبيعـي "هذا ما يعنيه أثناسيوس بعبارة ". اخلليقة عن البقاء
وهذه هي العبـارات  . بل وإمكانية الفناء والعدم لوال التدخل اإلهلي ،الطبيعية للموت
  :اليت تؤكد ذلك

  ).٤ :٣ف ( "الفساد باملوت الذي كان يستحقه بالطبيعة"+ 
ألهنم إن كانوا حبضور الكلمة وتعطفه قد دعوا إىل الوجود من احلالة "+ 

  ).٥: ٤ف ( "..الطبيعية األوىل وهي عدم الوجود 
طاملا كانوا يستمدون وجودهم من اهللا املوجود، وبتعبري آخر جيب "+ 

ف ( "أن تكون النتيجة االحنالل وبالتايل البقاء يف حالة املوت والفساد
٥: ٤.(  
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على أنه بفضل . ألن اإلنسان إذ ُخلق من العدم فإنه فاٍن بطبيعته"+ 
و من الفساد الطبيعي، خلقته على صورة اهللا الكائن كان ممكناً أن ينج

بإبقاء اهللا يف ) اإلهلية(ويبقى يف عدم فساد لو أنه احتفظ بتلك الصورة 
  ).٦: ٤ف ( "معرفته

  ).١: ٥ف ( "البشر بالطبيعة فاسدون"+ 
  :وهكذا ميكننا أن نرى بكل وضوح أن القديس أثناسيوس إمنا يعين أمرين  

وهذا هـو  . جزة عن البقاءن طبيعته عاإو ،ن اإلنسان خملوق من العدمإ: أوالً
  .الفساد الطبيعي ألنه ُدعي من عدم الوجود إىل الوجود

ن اإلنسان ميكن أن يدخل مرحلة أخرى من الفساد لو أنه انفصل عن إ: ثانياً
  .فهذا جيلب عليه املوت مبعناه الروحي واجلسدي. اهللا

ذلـك   وهكذا يبدو لنا أن لغة القديس أثناسيوس تنتمي إىل اجتاه فكري غري  
  .الذي قد يكون عند عدد كبري من القراء االجتاه
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  املبحث الثاين
  

  ستحق علينا هللاين املُالدَّ
  

فاإلنسان  ،"ينالدَّ"اللة الهوتية هامة وهي كلمة ذات د أخرىولنأخذ كلمة   
  :وهكذا يقول أثناسيوس. ينبالسقوط صار حتت َد
يعة احلال وألن كلمة اهللا متعالٍ فوق الكل، فقد الق به بطب"+ 

  ).٩:٢ف ( "أن يويف الدين مبوته
  وملن دفع الدين؟ ،ما هو الدين :ومن الطبيعي أن يظهر السؤال

وعلى  .وهو أيضاً تبديد حيازة ،الشائع يف احلياة التجارية أن الدين هو قرض
من على حيـازة شـيء   ن يؤَتليس من الضروري أن يكون الدين قرضاً، ألن َم ذلك،

وهنا البـد أن  .. يصبح مديناً إالَّ و ،ةزبح مطالباً برد هذه احلياويبدد هذا الشيء يص
ألن الدفع وإن كان الزماً وضـرورياً   ؛ن الدين عند أثناسيوس ليس شيئاً ُيدفَعإنقول 

هي  ، بل حنن يف مواجهة قضيةإزاء قضية جتاريةهنا لسنا أننا  إالَّلوفاء الَدين التجاري، 
، والذي أُضـيفت لـه عطيـة    كعطية من اهللاأخذه نفسه، الذي  كيان اإلنسانقضية 
  :يقول القديس أثناسيوس .هي نعمة الصورة اإلهلية ،أخرى

 .مصدر الصالح -بالضرورة  -أو باحلري هو  ،اهللا صاحلٌ"+ 
ن بنعمة فإنه إذ ال يِض ،لذلك. والصاحل ال ميكن أن يبخل بأي شيء

فضالً عن و. ..خلق كل األشياء من العدم  ،الوجود على أي شيء
 منحه نعمةً. ..فإنه إذ أشفق بصفة خاصة على اجلنس البشري  ،ذلك

أخرى فإنه مل يكتف مبجرد خلقته لإلنسان، كما خلق باقي املخلوقات 
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غري العاقلة على األرض، بل خلقه على صورته ومثاله، وأعطاه نصيباً يف 
  ).٣: ٣ف ( "..قوة كلمته 

ضيفت له نعمة الصورة اإلهلية والشركة فاإلنسان قد حاز نعمة الوجود الذي أُ  
. ن يدفع الدينهذه النعمة صار مديناً وحمتاجاً إىل َم د اإلنسانُفإذا بدَّ.. يف قوة الكلمة 

 ،هو رد احليازة الضائعة –بعكس قواعد التجارة  –ين دفع الَديكون املقصود ب ،وهنا
وإمنا  ،ال نفسر أثناسيوس هناوحنن . أي إعادة اإلنسان وجتديده ليكون على صورة اهللا

  :ين كما كتبها هوسوف نترك أثناسيوس يشرح فكرة الدَّ
ص املخلِّ ل الفاسد إىل عدم فساد إالَّإنه مل يكن ممكناً أن حيوِّ"+ 

وملا كان ضرورياً . ..نفسه الذي خلق من البداية كل شيء من العدم، 
. مستحقني املوتألنه كان اجلميع .. ستحق على اجلميع ين املُوفاء الدَّ

 "..أتى املسيح بيننا –كسبب جوهري حقيقي  –األمر الذي من أجله 
  ).٢، ١: ٢٠ف (

ولكن مع إطالة النظر يف الفقرة . ين هو املوتوهنا يبدو بكل وضوح أن الدَّ
فاملوت ناتج عن فقدان الصـورة  . اليت تليها سوف نكتشف أن الدين ليس هو املوت

وهنا . املوت يعين فقدان النعمة اليت ُوِهَبتف. ه هذه الصورةأو على األقل تشوُّ ،اإلهلية
ألنه كان  "يشرح أثناسيوس هذه احلقيقة مؤكداً أن املسيح اشترك يف الطبيعة اإلنسانية 

  ).٤: ٢٠ف ( "له جسداً بشرياً
ألنه كان  ؛فكان البد أن ميوت أيضاً كسائر البشر نظرائه"+ 

د خاضعاً للفساد إحتاده بالكلمة مل يُعولكنه بفضل . جسداً قابالً للموت
ف ( "بل خرج عن دائرة الفساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه. ..

٤: ٢٠.(  
أوهلما إمتام موت اجلميع : وهكذا مت عمالن عجيبان يف احلال"+ 

بفضل إحتاد  يف جسد الرب، والثاين القضاء على املوت والفساد كليةً
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ستحق ين املُلكي يويف الدَّ. ..من املوت  ألنه كان البد. الكلمة باجلسد
  ).٥: ٢٠ف ( "على اجلميع
ألنه غري قابل  ؛أن ميوت الكلمة. ..وملا كان مستحيالً "+ 

مه حىت ميكن أن يقدِّ. فقد أخذ لنفسه جسداً قابالً للموت. للموت
وحىت إذا ما تأمل نيابة عن اجلميع بإحتاده . كجسده نيابة عن اجلميع

: ٢٠ف (" باملوت ذاك الذي له سلطان املوت أي إبليسيبيد "باجلسد 
٦.(  

  :وهنا علينا أن نتذكر حقيقتني أساسيتني  
 أو إشارةٌ ،واحٌد فال يوجد نٌص.. ين ن أثناسيوس ال يذكر ملن ُدِفع الدَّإ: أوالً

 وإمنـا  ،ين ليس شيئاً ُيدفعوهذا يعين أن الدَّ. ين ُدِفع هللا اآلبن الدَّإيذكر فيها  واحدةٌ
  .آخر خيتلف معناه عن املعىن الشائع هو أمٌر

ه إىل ما كان عليه ين يعين جتديد اإلنسان وردَّن أثناسيوس يؤكد أن الدَّإ: ثانياً
  .سابقاً

عجز التوبة عن إيفاء مطلب اهللا العادل وتغيري طبيعة اإلنسان 
  :الساقط ورد الصورة اإلهلية إليه

ـ وهذه نقطة أساسية خصص هلا أثناسيوس ال   داً عـدم  فصل السابع كله مؤكِّ
ه إىل عالقته السابقة مع اهللا قبل السقوط وهكـذا  قدرة التوبة على جتديد اإلنسان وردُّ

  :قي متكامليشرح أثناسيوس هذه احلقيقة يف تسلسل حلَ
جيب أن يكون اهللا أميناً وصادقاً من جهة حكم املوت الذي "+ 

 أبو احلق يظهر كاذباً من ألنه كم يكون شنيعاً جداً لو كان اهللا. وضعه
  ."أجلنا ومن أجل جناتنا

  ."لكن التوبة ال تستطيع أن تويف مطلب اهللا العادل"+ 
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فقد  ،لو كان األمر جمرد خطأ بسيط ارتكبه اإلنسان ومل يتبعه الفساد"+ 
  ."تكون التوبة كافية

ي احنرف يف تيار الفساد منا أن اإلنسان مبجرد التعدِّا وقد عِلأَم"+ 
م من تلك النعمة اليت سبق أن أُعطيت له وهي وُحرِ. ي كان طبيعة لهالذ

  ."..مماثلته لصورة اهللا
ن الذي كان يستطيع أن يعيد إليه تلك النعمة ويرده إىل حالته َم"+ 

  ."كلمة اهللا األوىل، إالِّ
أخرى أن يأيت بالفاسد إىل عدم فساد،  هلذا كان أمام كلمة اهللا مرةً"+ 

.. أن يويف مطلب اآلب العادل املطالب به اجلميع ويف نفس الوقت 
ف (. "..فكان هو وحده الذي يليق بطبيعته أن جيدد خلقة كل شيء 

٥ - ١: ٧.(  
مة يضعنا أمـام هـذه القضـايا    حكَووضع موضوع التوبة هبذه الصورة املُ  
  :األساسية

ب هو والسب ،"تويف مطلب اهللا العادل "استحالة التوبة وعجزها عن أن : أوالً
  .وقوع اإلنسان يف قبضة املوت

وهنا جيب أن نقف أمام هـذه  . ر طبيعة اإلنسانعجز التوبة عن أن تغيِّ: ثانياً
  :النقطة األساسية لنرى كيف صاغ أثناسيوس هذه املشكلة وحددها بشكل دقيق

اإلنسان  يف سقوطفاملشكلة ليست  ،عجز التوبة عن تغيري طبيعة اإلنسان -١
  .رت طبيعة اإلنسان متاماًاملشكلة أن اخلطية غيَّ طية وإمنااخليف 

 ،ه بـاهللا وهي نعمة التشبُّ ،عجز التوبة عن أن تعيد لإلنسان النعمة اإلهلية -٢
وهي  ،م من تلك النعمة اليت سبق أن أُعطيت لهُحرِ "أو حسب تعبري أثناسيوس نفسه 

ة الشـركة يف اهللا، ال  وهي حيـا  ،وهذا يعين أن ما فقده اإلنسان. "لصورة اهللا تهمماثل
  .ميكن أن يسترده مبجرد إرادته ورغبته يف أن يسترد هذه النعمة
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ويصل القديس أثناسيوس إىل السؤال األساسي الذي يقوم عليه االعتقاد : ثالثاً
  ).٤: ٧ف ( "؟..عيد إليه تلك النعمة ن الذي كان يستطيع أن ُيَم": القومي باخلالص

فهـو أوالً  . ن مرة ويف أكثر مـن موضـع  وجييب على هذا السؤال أكثر م
عيد النعمة ويرد اإلنسـان  قي يقول يف الفصل السابع إن الذي ُيوحسب األسلوب احللَ

  ).٤:٧ف ( "كلمة اهللا الذي خلق كل شيء من العدم يف البدء"هو  "إىل حالته األوىل"
القـة  ألهنا يف الواقع قاعدة الع ؛وهنا جيب أن ننتبه إىل حقيقة اخللق من العدم

ق من العدم ال ميكنه البقاء جسـدياً وال روحيـاً   فاإلنسان إذ ُخِل. بني اإلنسان واهللا
وهذا يعين أن خيلق اإلنسان  ،فاهللا كائٌن. بقدراته اخلاصة، وإمنا حيتاج إىل الصورة اإلهلية

أي أن  ،وكينونة اإلنسان تعين أن يعيش مثـل اهللا ). ٦: ٤ف (على صورة اهللا الكائن 
لكـي يسـتمر   و). ٦: ٤جتسد الكلمة ف ( ٦: ٨٢اً حسب نص املزمور يكون إهل

أو حسب تعبري أثناسيوس الدقيق ينجـو   ،اإلنسان يف البقاء جيب أن ينجو من الفساد
وإذ مل حيتمل أن يرى املوت تصـري لـه   "أو حسب تعبري آخر . "من البقاء يف املوت"

فسـيادة  ). ٢: ٨ف ( "بشر هباًءالسيادة لئال تفىن به اخلليقة وتذهب صنعة أبيه يف ال
: ٤ مـع  ٢: ٨ف (أي العدم  ،املوت هتدد خليقة اهللا بالفناء بالعودة إىل احلالة األوىل

٥.(  

  :عن جتديد كيان اإلنسانالبشر وعجز املالئكة 
ليست فقط قائمة على حقيقة أن اخلـالق   ،وحاجة اإلنسان إىل اخلالق نفسه

إىل ما كان عليه، وإمنا قائمة أيضـاً علـى أن   وحده هو الذي ميكنه أن يعيد اإلنسان 
. ق على صورة اهللا، وأن هذا الكيان املخلوق حيمل بعضاً من املالمح اإلهليةاإلنسان ُخِل

وعلى هذا األساس . وهذا يعين أن جتديد كيان اإلنسان ال ميكن أن يتم بواسطة خملوق
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نا أن نرى ملاذا يعجز املالئكة وهنا علي. ينفي أثناسيوس إمكانية قيام املالئكة بالتجديد
  :الذين هم يف وضع أفضل من وضع اإلنسان بكثري

إذاً فما الذي كان ممكناً أن يفعله اهللا؟ وماذا كان ممكناً أن "+ 
وبذلك يستطيع  ،يتم سوى جتديد تلك اخلليقة اليت كانت يف صورة اهللا

 إالَّالبشر مرة أخرى أن يعرفوه؟ ولكن كيف كان ممكناً أن يتم هذا 
  ).٧: ١٣ف ( "حبضور نفس صورة اهللا ربنا يسوع املسيح؟

  ولكن ملاذا ينفي أثناسيوس إمكانية قيام البشر األبرار باخلالص؟  
كان ذلك مستحيالً أن يتم بواسطة البشر ألهنم إمنا ُخلقوا "+ 
  ).٧: ١٣ف ( ")الصورة(على مثال 

وهنـا الفـرق   . وإمنا هم على صـورة اهللا  ،فالبشر ليسوا صورة اهللا نفسها
ـ  يف وإمنا  ،اجلوهري ليس يف درجة القداسة أو الرب . ص نفسـه حقيقة كيـان املخلِّ

ه باهللا، وهذا يعين جمرد خملوق يتشبَّ فهذا يعين أنه ليس إالَّ ،ص إذا كان من البشرفاملخلِّ
وحىت بالنسـبة  . إمنا ُوِهب عطية أو نعمة الصورة اإلهلية -كمخلوق من العدم  -أنه 
وال بواسطة املالئكة ألهنم ُخلقوا علـى  ": ئكة فإن أثناسيوس يقول عن املالئكةللمال

  .يف نفس وضع اإلنسان أهنمأي . )١()٧: ١٣ف ( "صورة اهللا
ولكن ملاذا يعجز الذين حازوا نعمة صورة اهللا عن جتديد غريهم؟ وملاذا كان 

لكـي   كلمة اهللا بشخصـه "من الضروري حسب كلمات أثناسيوس نفسه أن يأيت 
ف ( "أن جيدد خلقة اإلنسان على مثال تلك الصورة –وهو صورة اآلب  –يستطيع 

٧: ١٣.(  
  :واجلواب جنده يف الفقرة التالية

                                                 
 أعدنا ترمجة نص العامل الفاضل القمص مرقس داود معتمدين على النص اليوناين احملقق الذي نشرته جامعة )١(

راجع . "وال بواسطة املالئكة ألهنم مل ُيخلَقوا على صورة اهللا": وترمجة القمص مرقس داود عن اإلجنليزية هي. أثينا
جوزيف موريس فلتس، ونشرها املركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية بالقاهرة يف . أيضاً الترمجة اليت قام هبا د
  ".ئكة ألهنم ليسوا صوراً هللاوال أيضاً بواسطة املال: "عدة طبعات، حيث يقول
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دون القضاء على املوت .. إن ذلك مل يكن ممكناً أن يتم " +
  ).٨: ١٣ف ( "والفساد
اماً عن اخلليقة العاقلة من البشر واملالئكة عاجزة مت نأ هي األساسيةفاملشكلة 

. ألهنا ال تستطيع أن تعطي غريها عالقة مع اهللا، أي إعـادة الشـركة   ؛مقاومة الفساد
. وإعادة الشركة ليس سوى جتديد الصورة اإلهلية يف اإلنسان، وهذه مهمة اخلالق نفسه

ولكن أثناسيوس ال يتوقف عند هذه النقطة رغم أمهيتها القصوى، فاملسـألة ليسـت   
ا املسألة هي إبادة املوت متاماً أو هنائياً حسب تعبري أثناسيوس وإمن ،تقدمي عالج مؤقت

  .وهذا يعين عطية حياة جديدة ومن جديد) ٧: ١٣ف (
املخلص  ل الفاسد إىل عدم فساد إالَّمل يكن ممكناً أن حيوِّ"+ 

عيد نفسه، الذي خلق من البداية كل شيء من العدم، ومل يكن ممكناً أن ُي
  ."صورة اآلب له إالَّللبشر صورة اهللا ومثا

ربنا يسوع  ومل يكن ممكناً أن ُيلبس املائت عدم املوت إالَّ"+ 
  ).١: ٢٠ف ( "املسيح الذي هو احلياة

  ين؟ما هو الدَّ ،إذاً
 املتعارف عليها ين ليس مثل الديونوهكذا يظهر أن ما يسميه أثناسيوس بالدَّ  

ومما سبق يظهر لنـا أن  . ديد وخالصوإمنا نعمة جت ،أي شيئاً ُيدفع ،يف احلياة التجارية
  :ين ميكن حصره من واقع كلمات أثناسيوس نفسه يف النقاط التاليةالدَّ

وهذا يعـين أن صـاحب   . النعمة إليها ين هو جتديد اإلنسانية ورّدالدَّ: أوالً
هذا بال شك خيتلـف  . ين نظراً لعجز اإلنسانهو الذي يدفع هذا الدَّ ،وهو اهللا ،ينالدَّ

ألن املدين البد أن . مألوف يف القانون التجاري واملدين يف أي مكان يف العامل عما هو
حسب كلمات الرب نفسه وهو يشري إىل القضاء واحملاكم  ،يدفع أو أن يدخل السجن
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" حىت تويف الفلس األخري) السجن(احلق أقول لك ال خترج من هناك "يف دنيا اإلنسان 
  ).٢٦: ٥مىت (

آخر غري كيان اإلنسـان   القانون ويف احلياة هو دائماً شيٌء ين يفوالدَّ: ثانياً
من  -ولكن ال ميكن . اخل.. يكون أمواالً أو عقارات أو قد ، فنفسه وحياته ومصريه

 ، وأن يدفعحمالً للدَّين حياته نفسهانفسه واإلنسان كيان أن يكون  -الناحية القانونية 
  .افة فروع القانونهذا غري معروف حىت اآلن يف ك.. ه كدين حيات

وال جيوز أيضاً يف القانون إذا احتكم صاحب الدين إىل احملكمة أن يقوم : ثالثاً
. يفعله هو أن يتنازل عن حقه يف الـدين  أنفكل ما ميكن  ،املدين إىلين هو بدفع الدَّ

برضاء صـاحب الـدين يف   يتم ذلك وإمنا  كرهاً، لكذب هال ميكن للقانون أن ُيلزمو
  .ما جيب دفعهالتنازل عن 

نفسه عن  منزج بني تعليم اهللا الَّأألهنا تفرض علينا  ؛أساسية وهامة هذه حقائٌق  
نسان ومعتقداته السائدة والقانون األرضي الذي ال ميلك خالص اإلنسان، وأفكار اإل

  .باملرةالتجديد 
فهـذا   ،ص ربنا يسوع املسيح جاء لكي جيدد الطبيعة الساقطةوطاملا أن املخلِّ

ومن خالل قدرة اهللا ونعمته،  ،مل اإلهلي جيب أن نفهمه من خالل كلمة اهللا نفسهاالع
ألن اهللا عندما أراد أن خيلص اإلنسان . قانون أُي ،ال من خالل حمتويات وبنود القانون

  .وهو قانون جتديد الطبيعة ،وإمنا جلأ إىل قانون اخلالق نفسه ،مل يلجأ إىل قانون اإلنسان
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  املبحث الثالث
  

  العدل اإلهلي
  

 ،ذات داللة خاصة يف إطار الكالم عن اخلالص" ينالدَّ"أن كلمة رأينا ما مثل  
ليس مثل العدل األرضي الـذي ال  العدل اإلهلي ف". العدل اإلهلي"كلمة أيضاً كذلك 
ذلك . لتجديد اخلاطئ القصاص أو العقوبة، وال ميلك أن جيعل العقوبة وسيلةً ميلك إالَّ

كن أن يصل إليه القانون األرضي هو أن يعطي لإلنسان املظلوم حقـه،  أن أقصى ما مي
 –ولكن عقوبة الظامل ال تعين باملرة توبة الظامل، وال تفترض مطلقاً . ب الظاملوأن يعاِق

أن  –ال من الواقع اإلنساين، وال من معرفتنا بتاريخ اإلنسان، وال من القانون نفسـه  
ك بالصـواب بسـبب   ه إىل حياة العدل، أو أنه متسَّوردَّهذا الظامل قد مت جتديده متاماً 

  ..جداً هم الذين يستفيدون من العقوبة قالئلٌ.. .العقوبة 

  كيف فهم أبونا إبراهيم العدل اإلهلي؟
، هو حوار أبونا إبـراهيم  "العدل اإلهلي" فهمنح لنا كيف وضِّما يولعل أهم   
  ؟"العدل اإلهلي"أبونا إبراهيم  ، فكيف فهم)١٨تكوين ( حول سدوم وعمورةمع اهللا 

أفتهلك البار مـع  : "وإبراهيم يسأل.. كان اهللا قد قرر هالك سدوم وعمورة 
أفتهلك املكان وال . عسى أن يكون مخسون باراً يف املدينة: "ويقول إبراهيم". األثيم؟

أن .. حاشـا لـك   : "ويسأل إبراهيم". تصفح عنه من أجل اخلمسني باراً الذين فيه؟
". أديان كل األرض ال يصنع عـدالً؟ .. فيكون البار مثل األثيم  ،البار مع األثيم متيت

فإين أصفح عن املكان كلـه  .. إن وجدُت يف سدوم مخسني باراً : "وكان جواب اهللا
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إنه لن  لواهللا يقو ،عشرة إىلونزل الرقم من مخسني ). ٢٦: ١٨تكوين " (من أجلهم
  .يهلك املكان إذا وجد عشرة

وأن  ،اإلنساين يفترض دائماً أن يغادر هؤالء اخلمسون بـاراً املدينـة  العدل   
 أُي. ال أن يتم خالص املدينة بسبب وجود مخسني أو عشرة من األبرار ،ب الباقيُيعاقَ
 طالب به إبراهيم الذي يصفح فيه اهللا عن األثيم من أجل البار؟ وأُيهذا الذي ُي عدلٍ
متوقفاً على وجود عشرة من األبرار؟ إنه ليس  هذا الذي ال جيعل خالص املكان عدلٍ

فالعدل . العدل األرضي الذي ال يعرف باملرة العفو عن األكثرية بسبب األقلية الصاحلة
ا أن يعفـو عـن   أمَّ. وهذا ما يفترضه الناس يف العدل ،األرضي يعفو فقط عن الربيء

هـي القضـية   وهنا قضية األرقام ليسـت  . فهذا مستحيل ،املذنب من أجل الربيء
فهل ميلك العدل األرضي أن يعفو عن إنسان جمـرم مـن   . وإمنا املبدأ نفسه ،اجلوهرية

هل توجد هذه القاعدة يف أي قانون أرضي عرفته البشرية منذ ..  ؟أجل إنسان بريء
كيف ميلك .. إيل أيامنا؟  –أول مشرع يف التاريخ البشري  –أيام محورايب ملك بابل 

ب الربيء وأن يعاِق. اخل.. قانونية أن يطلق سراح قاتل أو لص وبأي قاعدة  ،القاضي
  الذي مل خيطئ؟

  كيف فهم بولس الرسول العدل اإلهلي؟
لقد شرح القديس بولس هذه احلقيقة الواضحة مؤكداً أن عدل اهللا ليس مثل   

له الرسول بولس علينا أن نواجه السؤال وحىت قبل أن نعرض ما سجَّ.. عدل األرض 
  :احلاسم

  ماذا لو أن عدل اهللا مثل عدل األرض؟
وإذا كان من الصعب أن ميوت . النتيجة الواضحة هي استحالة اخلالص باملرة

فكم يكون أكثر استحالة أن ميوت .. هذا فعالً مستحيل .. من أجل إنسان بار  إنسانٌ
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هذا ما يؤكد الرسـول اسـتحالته يف الواقـع    .. من أجل إنسان خاطئ  باٌر إنسانٌ
العدل اإلهلي الذي حقق خالص اإلنسـانية   هوهذا فعالً ما ال ميكن أن يكون. ايناإلنس

 أَْيضاً أََحٌد َيْجُسُر الصَّاِلحِ َألْجلِ ُربََّما. َبارٍّ َألْجلِ أََحٌد َيُموُت بِالَْجْهِد فَإِنَُّه" .من اخلطية
 "اـَألْجِلَن الَْمِسيُح اَتـَم ُخطَاةٌ َبْعُد َوَنْحُن َألنَُّه اـلََن َمَحبََّتُه َبيََّن اَهللا َولَِكنَّ. َيُموَت أَنْ
  ).٨ - ٧: ٥مية رو(

وهي لو أن اهللا أطلق سراح القاتل وحكم علـى   ،ومثة نقطة جديرة باالعتبار
ر بعد مـن  سوى أن القاتل مل يتطهَّ كون النتيجة الفعلية هلذا التصرف،الربيء، فماذا ت

  ؟اًما دمرته يف حياة القاتل الداخلية باقي ويظلبل  باقية، وتظل اجلرمية ،جرميته
ألمكن لنا أن نقبل العـدل   ،عالجاً خارجياً ملشكلة خارجية لو كان الصليُب

مـع أن  (وهو إطالق سراح املذنب من أجل الربيء  ،اإلهلي كمعادل للعدل األرضي
 ويف كافة القوانني اليت ترفض أن تعاقب الربيء ،حىت هذا مرفوض يف العدل األرضي

صول على حكم خارجي، بل املشكلة هي يف احلفاملشكلة ليست ). مهما كان املوقف
واملشكلة كما رأيناها هي موت اإلنسان ووقوع اإلنسان يف . جتديد الطبيعة اإلنسانية

واحلل املطلوب هو إعادة احلياة لإلنسان وجتديده من الفساد وإصـالح  . قبضة الفساد
الفاسد إىل  وطاملا أن املطلوب هو جتديد الفاسد ورّد. خطأه ورده إىل الشركة مع اهللا

كما رأينا عند القديس أثناسيوس، فإن االحتياج اإلنساين يقع خارج إطار  ،عدم فساد
وبقى علينا أن نعود إىل القـديس  .. العدل األرضي بكل صوره وأشكاله واجتهاداته 

  .هليدقته املعهودة عن العدل اإلر بأثناسيوس لكي نرى كيف يعبِّ

  :النصوص األساسية اليت ذكر فيها القديس أثناسيوس العدل اإلهلي :والًأ
بعد أن شرح أثناسيوس يف الفصل السادس صالح اهللا وضرورة تدخله إلنقاذ   

يعترب عمالً غري الئق وال يتفق مع صـالح  .. اإلنسان لتيار الفساد  "اإلنسان ألن ترك 
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وعلينا . ساسية اليت تواجه التدخل اإلهلي، بدأ يشرح الصعوبات األ)١٠: ٦ف ( "اهللا
ن اهللا ال يعاين ألذلك . هنا أن ننتبه إىل أن الصعوبات ليست كامنة يف طبيعة اهللا نفسه

يوجد ال أنه كما . وهو يريد أن خيلص اإلنسان من املوت والفساد ،من صراع داخلي
ع العـدل  وهكذا وضع أثناسيوس موضو. صراع بني صفتني أو أكثر من صفات اهللا
أي بـني   ،وليس صراعاً داخل اهللا نفسـه  ،اإلهلي على أنه اصطدام بني اإلنسان واهللا

  .الصالح والعدل
 ،)ضرورة تدخل اهللا(وإن كنا قد وصلنا إىل هذه النتيجة "+ 

فإننا من الناحية األخرى جند مطالب اهللا العادلة تصطدم هبا، إذ جيب أن 
ألنه كم . م املوت الذي وضعهيكون اهللا أميناً وصادقاً من جهة حك

يكون شنيعاً جداً لو كان اهللا أبو احلق يظهر كاذباً من أجلنا ومن أجل 
  ).١: ٧ف ( "جناتنا؟

  .إنه موضوع اإلنسان.. فاملوضوع يقع خارج ذات اهللا متاماً 
أي طريق كان ممكناً أن يسلكه اهللا؟ أيطلب من البشر : ومرة أخرى نقول"+ 

ـ   ). ٢: ٧ف ( "التوبة عن تعدياهتم؟ دد وقد سبق اإلجابة على هـذا السـؤال، وح
ألن التوبة ال متنع اإلنسان من البقاء يف قبضة املـوت   أثناسيوس أن التوبة غري كافية؛

ف ( "عن أن تويف مطلب اهللا العادل "وعجز التوبة ). ٣: ٧ف (لكي يظل اهللا صادقاً 
ألن . ر طبيعة اإلنسانتغيِّتعجز عن أن  "يشرحه أثناسيوس بكل وضوح ألهنا ). ٣: ٧

  ).٣: ٧ف ( "كل ما تفعله هو أهنا تقف حائالً بينه وبني ارتكاب اخلطية
اإلنسان حمصور يف مشـكلة  خالص ومرة ثانية يؤكد أثناسيوس أن موضوع   

لو كان اإلنسان ف. وموضوع النعمة هي جوهر املشكلة. النعمة اإلهلية أساسية وهي رّد
ولكـن  . الصورة اإلهلية لكان األمر سـهالً نعمة اخللق على ي وه ،حييا بال نعمة فائقة

ألن األمر ال ينتهي إىل ما  ؛السؤال األساسي ليس إرضاء حكم إهلي صدر ضد اإلنسان
فاإلنسان الذي يقف أمام القاضي لكي ُيحاكَم ال يبحث . حيدث يف احملكمة األرضية
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منا يبحـث القاضـي يف   إو. باًالقاضي يف كيفية إعادته إىل ما كان عليه إذا كان مذن
ن هذا اخللط هو أسوأ ما ميكن أل. خنلط بني الصورتني وهنا علينا أالَّ. العقوبة املناسبة

أي أنه جيعل . أن يقع فيه اإلنسان من تصور العدل اإلهلي كما يتصور العدل األرضي
ن اإلنسـان  اهللا مثل اإلنسان، أي خيلق إهلاً على صورة اإلنسان، ألنه رمبا ال يؤمن بـأ 

  !!خملوق على صورة اهللا
 م صـورةً وهكذا عندما يعود أثناسيوس إىل موضوع العدل اإلهلي فإنه يقـدِّ   
  :متاماً عن صورة احملاكم األرضية خمتلفةً

هلذا كان أمام كلمة اهللا مرة أخرى أن يأيت بالفاسد إىل عدم فسـاد، ويف  "+   
والنقطة ). ٥: ٧ف ( "..ه اجلميع طالب بنفس الوقت أن يويف مطلب اآلب العادل املُ

األساسية اهلامة يف مطلب اآلب العادل ليست أن ميوت املسيح كما مات آدم، فهذا يف 
ومـع أن  . ألن املسيح ليس جمرد إنسان مات على الصليب. الواقع ال حيقق شيئاً باملرة

أثناسيوس مثل كل اآلباء وكل املسيحيني يقول بكل وضوح إن الـذي مـات هـو    
 إالَّ.. من والدة اإللـه   اختذهت املسيح، أو بلغة أثناسيوس نفسه هو اجلسد الذي ناسو

أن ما يغيب عن أذهان البعض هو أن موت اجلسد يف حد ذاته ليس هو قاعدة اخلالص 
هذه . حد بالهوت الكلمةتَّوإمنا دعامة اخلالص احلقيقية هي أن هذا اجلسد ُم. الوحيدة

ولو أن املسألة . ص هو اإلله املتأنسس يؤكد دائماً أن املخلِّالنقطة اخلطرية جتعل أثناسيو
الكلمـة عـدمي    إلوهيـة فلماذا كانت احلاجة إىل  ،هي أن ميوت آخر عوضاً عن آدم

ماذا فعل اإلحتاد عندما مات اجلسد على الصليب؟ واإلجابة علـى هـذا   .. املوت؟ 
  .السؤال تسقط كل تصورات العقل عن العدل األرضي
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  :املخلص إلوهيةاجتنا إىل ح :ثانياً
وحيث أنه هو كلمة اآلب ويفوق الكل، فكان هو وحده الـذي يليـق   "+   

فإذا كان الكلمة يفوق الكل ألنه إله، ). ٥: ٧ف ( "بطبيعته أن جيدد خلقة كل شيء
كيف يشرح أثناسـيوس هـذه   . فإن قدرته الفائقة اإلهلية هي اليت جعلته جيدد الكل

  :النقطة

  :فيه بفضل إحتاد الكلمة به إبادة املوت - ١
أبطل ناموس املوت الذي كان يقضي هبالك "مات املسيح على الصليب وهبذا   

 ،أو بلغة أثناسيوس نفسـه  ،ولكن كيف أبطل املسيح املوت). ٤: ٨ف ( "..البشر 
  املوت؟ كيف أباد املسيُح
  .)٢: ٣٠ف ( "املسيح قتل املوت.. وطئه جبسده وأبطله "+   
فإنه يتبني أنه قد  ،املخلص وموت جسده وقيامتهبعد جميء "+   

  ).٢: ٢٩ف ( "وأن املسيح نفسه الذي صعد على الصليب قد قهره. أُبيد
ب اجلسد بسبب أي ضعف طبيعي للكلمة الذي ِصاملوت مل ُي"+   

  ).٦: ٢٦ف ( "فيه، بل لكي ُيباد املوت فيه بقوة املخلص حلَّ
 ،صاره الفعلي يف املوتأو باحلري يف انت ،إنه حىت يف موته"+   

وتأمل يف اجلسد مل  َرَهن ظَكل اخلليقة بأن َم اعَتَرفَتأعين يف الصليب، 
  ).٣: ١٩ف ( "بل ابن اهللا وخملص الكل ،يكن جمرد إنساٍن

أي أن ميوت كإنسان، فإن املشكلة  ،وهنا لو كان األمر أن ميوت املسيح فقط  
 –قتـل   –أبطل  –لكن املسيح أباد . اليت ُحلَّت هي مشكلة املوت فقط كما ذكرنا

بـاملوت داس  " :رنا بنشيد القيامة يف اخلماسنيوهذه األفعال تذكِّ. انتصر على املوت
  فكيف حتقق ذلك؟ ،"املوت



٨٤  

واإلحتاد . باجلسد احتديف اجلسد أو  بسبب الهوت الكلمة الذي حلَّ :اإلجابة
وهذه هي النقطة احلامسة . ألمواتألن اإلحتاد يعين يف الواقع القيامة من ا ؛هنا ذو داللة

ففي . ذات داللة فعلية وهامة –أباد، أبطل، قتل، انتصر  –اليت جتعل األفعال السابقة 
رغم أن هذا ال  –منا جدالً مبوت الربيء بدالً عن املذنب حىت إذا سلَّ ،العدل األرضي

سيح أنه لكن الذي حدث يف موت امل. فإن الربيء يأخذ عقوبة املذنب كاملة –حيدث 
 –باملفهوم األرضي  –رغم أن العدل .. بل قام حياً  ،يف قبضة املوت إىل األبد مل يبَق

  .مل وحىت النهايةايقتضي تنفيذ العقوبة بالك
والقديس أثناسيوس مل ينَس هذه النقطة باملرة، بل يؤكد أن املسألة ليست أن 

ن يف املوت والفساد إىل األبـد  وإمنا أن يبقى اإلنسا. ميوت اإلنسان فترة بسيطة مث حييا
وحىت عندما يذكر القديس أثناسيوس موضوع املوت، ). ٥: ٤ف  – ٥، ٤: ٣ف (

 -وإمنا املوت  ،فهو ال ينسى أن املوت ليس احنالل اجلسد وضعفه وإصابته بالشيخوخة
ألن اهللا هو الذي وضع هذا .. سيادة شرعية  "له  -ذاهتا وحسب كلمات أثناسيوس 

ولكن املوضوع برمته خارج كل التصـورات   ،)٢: ٦ف ( "يحالة التعدِّ الناموس يف
ألن كل التصورات األرضية جيب أن ختضـع   ؛األرضية عن شرعية الناموس أو القانون

  .وليس لذكاء وقدرات العقل البشري ،لكلمة اهللا وللتعليم اإلهلي نفسه

  :رد الصورة اإلهلية إلينا بفضل كونه صورة اآلب - ٢
كلمة اهللا بشخصه لكي "من الضروري أن يأيت كان "+   
اإلنسان على مثال تلك  ةوهو صورة اآلب أن جيدد خلق ،يستطيع
  ).٧: ١٣ف ( "الصورة
كان الئقاً بطبيعة احلال أن يأخذ جسداً قابالً للموت، حىت "+   

أمكن جتديد البشر الذين ) يف جسد املسيح(إذا أباد املوت فيه هنائياً 
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ف ( "صورة اآلب ه، إذاً مل يكن كفؤاً هلذه احلاجة إالَُّخلقوا على صورت
٩: ١٣.(  

والصـورة  .. اخللق من العدم نعمـة وليس عمالً من أعمال العدل األرضي   
وهذه نقطة هامة ). ٤: ٣ف (بل إن النعمة سبقت الوصية  ،)٣: ٣ف (اإلهلية نعمة 

 –خللـق عـدالً   لو كان ا. يدور عليها كل تفسري صحيح للخلق والسقوط والفداء
فالصورة اإلهلية املعطاة لإلنسان ال تدخل حىت حتت بنـد العـدل    –باملفهوم البشري 

 –طبقاً للمفهوم األرضي  –ألن العدل اإلهلي ال يقتضي  ؛اإلهلي كما يتصوره اإلنسان
الشركة حمبة، واحملبـة  .. أي الكلمة أو اللوغوس . مشاركة اخلليقة هللا يف قوته العاقلة

  .ال ميكن إخضاعها لتصورات العقل البشري للعدل اإلهلياإلهلية 

  :منحنا حياة عدم الفساد وعدم األمل - ٣
فـإن   –طاملا أهنا سبقت الوصـية   –فإذا كانت النعمة هي النقطة األساسية   

حتاد الالهـوت  ، أي ار بكل أمانة وصدق عن موضوع اإلحتادالقديس أثناسيوس يعبِّ
  :بالناسوت كما يلي

خذ لنفسه جسداً قابالً للموت، حىت بإحتاده بالكلمة، هلذا أ"+ 
  ).١: ٩ف ( "الذي هو فوق الكل، يكون جديراً أن ميوت نيابة عن الكل

  ماذا يعين أثناسيوس بأن اإلحتاد جعل اجلسد جديراً بأن ميوت عن الكل؟ف
حىت يبقى يف عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه "+ 

 "ن الفساد فيما بعد بنعمة القيامة من األمواتوحىت يتحرر اجلميع م.. 
  ).١: ٩ف(

وألن كلمة اهللا متعايل فوق الكل، فقد الَق به بطبيعة احلال "+ 
: ٩ف ( "ألجل حياة اجلميع.. أن يويف الدين مبوته، وذلك بتقدمي هيكله 

٢.(  
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ابن اهللا عدمي الفساد باجلميع بطبيعة مماثلة، فقد  احتدوإذ "+ 
ف ( "دم الفساد بطبيعة احلال بوعد القيامة من األمواتألبس اجلميع ع

٢: ٩.(  
ألنه مل يعد ممكناً أن ينشب فساد املوت الفعلي أظفاره يف "+ 

ف ( "البشر، وذلك بسبب الكلمة الذي جاء وحل بينهم جبسده الواحد
٢: ٩.(  

 وإمنا يقدم تشبيهاً ذا داللة، وهـو  ،وال يتوقف أثناسيوس عند اللغة الالهوتية  
فإن هذه املدينة تتشـح   "دخول ملك عظيم مدينة عظيمة وإقامة امللك يف أحد بيوهتا 
كذلك احلال مع ملك .. بالشرف الرفيع، وال يعود عدو أو لص يرتل إليها إلخضاعها 

  ).٣: ٩ف ( "الكل
أي جسـد   –فاإلحتاد أعطى جسـد املسـيح    ،وال يكتفي أثناسيوس بذلك  

  .جمد الالهوت وعدم فساد الالهوت – اإلنسان أو الطبيعة اإلنسانية
إقامته يف جسد واحد بني أترابه،  واختذفإنه إذ أتى إىل عاملنا " +

  ).٤: ٩ف ( "فقد بطلت كل مؤامرة العدو ضد اجلنس البشري
 "زال عنهم فساد املوت الذي كان سائداً عليهم من قبل"+ 

  ).٤: ٩ف (
قد جاء إلينا ألنه لو مل يكن الرب خملص اجلميع ابن اهللا "+ 

  ).٤: ٩ف ( "وحل بيننا ليويف غاية املوت، لكان اجلنس البشري قد هلك
وهنـا يضـع   . والقيامة تعين إبادة املـوت . فالقيامة هي إحدى مثار اإلحتاد

  :أثناسيوس تصوره الواضح يف أسلوب قاطع
  ).٥: ١٠ف ( "..ألنه بذبيحة جسده وضع حداً حلكم املوت "+ 
  ).٥: ١٠ف ( "يدة للحياةووضع لنا بداية جد"+ 

  .فالقيامة هي حمك قوة املخلص اإلهلية ،وأثناسيوس كعادته دقيق جداً
  ).٥: ١٠ف ( "بإنسان قد ساد املوت على البشر.. ألنه "+ 
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 "هلذا السبب بطل املوت، ومتت قيامة احلياة بتأنس كلمة اهللا"+ 
  ).٥: ١٠ف (

 للموت، حىت كان الئقاً بطبيعة احلال أن يأخذ جسداً قابالً"+ 
أمكن جتديد البشر الذين ) يف جسد املسيح(إذا أباد املوت فيه هنائياً 

ف ( "إذاً مل يكن كفؤاً هلذه احلاجة إال صورة اآلب. ُخلقوا على صورته
٩: ١٣.(  

  ).٤: ١٦(ثانية  وأقامهفقد قدم املسيح جسده "+ 
  .وهكذا قام اإلحتاد بدوره الواضح وهو قيامة الناسوت

  ).٥: ١٦ف ( "املوت عنا، وجتديدنا ثانيةرفع "+ 
إن ناسوت املسـيح وحـده بـدون     وأثناسيوس ال خياف أن يقول صراحةً  

وهذه اللغة الالهوتية القوية ذات داللـة هامـة يف   . الالهوت هو ناسوت قابل للفناء
  :موضوع اإلحتاد، ألن أثناسيوس يقول بكل وضوح

سد الذي كان يف حد ر اجلفقد أحيا وطهَّ ،ألنه عدمي الفساد"+ 
  ).٧: ١٧ف ( "ذاته قابالً للفناء

وهكذا مل يكن الناسوت هو مصدر اخلالص وجتديد اخلليقة، وإمنا الالهـوت  
  .الذي يؤكد أثناسيوس بكل وضوح أنه هو العنصر الفعال حىت يف املوت نفسه

أقامه فوراً يف  ،بل حاملا أظهر أنه مات، باحتكاك املوت به"+ 
عدم  –كعالمة للظفر والغلبة على املوت  –حامالً معه  اليوم الثالث،

  ).١: ٢٦ف ( "الفساد وعدم إمكانية التأمل اللذين حصل عليهما جسده
وهو ما . أو مها القيامة نفسها ،حتاداالوعدم الفساد وعدم التأمل مها من نتائج 

  .يوهب لنا حنن يف حياة عدم الفساد وحياة عدم التأمل
واحتمل من .. لكي نصري حنن إهلاً ) تأنس( ألنه صار إنساناً"+ 

 –ألنه إذ مل ميسسه أي ضرر .. لكي نرث حنن عدم املوت  اإلهانةالبشر 
فإن  –إذ هو غري قابل لألمل أو الفساد، وهو ذات الكلمة، وهو اهللا 
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البشر الذين كانوا يتأملون والذين ألجلهم احتمل ذلك قد خلصهم 
  ).٣: ٥٤ف ( "ملوحفظهم مثله يف حالة عدم التأ

أو حسب تعبري أثناسـيوس صـريورة    ،وهذه هي شركتنا يف الطبيعة اإلهلية  
نسان إىل ما كان فهل رد النعمة املفقودة وإعادة اإل ،""اإلنسان إهلاً 

  !عليه، بل وإضافة عدم التأمل وعدم املوت هو حكم حمكمة وقانون؟
ه مل يكـن متاحـاً لإلنسـان قبـل     ا خلود اجلسد فإن أثناسيوس يؤكد أنأمَّ
  .السقوط

يستطيع املرء أن يقول عن اجلسد واملوت، إنه لو كان املوت "+ 
 –رغم ذلك  –عن اجلسد مبجرد إصدار أمر من اهللا، لبقى  دقد أُبع

  ).٨: ٤٤ف ( "قابالً للموت والفساد حسب طبيعة األجساد
) اجلسد(لكن لكي ال يكون هذا حال اجلسد فقد لبس "+ 

يرهب املوت ) اجلسد(فإنه ال يعود  ،ولذلك. مة اهللا اخلايل من اجلسدكل
: ٤٤ف ( "وألن الفساد قد أُبيد فيه ؛أو الفساد، ألنه لبس احلياة كثوب

٨.(  
لكن .. ين الذي يطلبه العدل األرضي ُيدفَع كما هو دون نقص أو زيادة فالدَّ  

أن حييا جبسده حياة عـدم   وجعله قادراً على.. املسيح أضاف عدم الفساد لإلنسان 
وما وهبه هذا اإلحتاد لإلنسـانية   ،األمل وعدم الفساد، بفضل إحتاد الالهوت بالناسوت

هذه األمور كلها تقع خارج جمال العدل كما يتصوره اإلنسان مـن  .. من حياة أبدية 
  .واقع خربته األرضية ومعرفته بالقانون

  ؟"املغفرة"كيف استخدم القديس أثناسيوس كلمة  :ثالثاً
وهو ما تلجأ . العفو أو إسقاط العقوبة متاماً ،من املعاين الشائعة لكلمة مغفرة  

وعندما يصدر قرار العفـو  . إليه بعض احلكومات ألسباب سياسية ويف حاالت خاصة
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فهـل كـان   . إخل.. يصبح اإلنسان غري مطالب باملرة أمام القضاء وتسقط اجلزاءات 
  اً بالعفو عن اإلنسان؟موت املسيح على الصليب قرار

. فإننا ُنفاجأ حبقائق كثرية خاصة بـاملغفرة  ،جتسد الكلمة كتاب دنا إىلإذا ُع
وهي حقائق نابعة من التقليد الشرقي األرثوذكسي الذي تأسس على تعلـيم الـرب   

حيث ). ٥: ٢، مرقس ٢: ٩مىت " (مغفورة لك خطاياك: "يسوع نفسه وعلى كلماته
تأخـذ كلمـة   وهنا . اخلطايا هي شفاء الطبيعة اإلنسانية يظهر بكل وضوح أن مغفرة

وعنـد  . ألن شفاء الطبيعة اإلنسانية إمنا ميس اجلسد والنفس معاً ؛داللة هامة "املغفرة"
  :جتسد الكلمة جند هذه املعاينكتاب القديس أثناسيوس يف 

  :املغفرة مبعىن التجديد - ١
خت الصورة املرسومة نه إذا تلطَّوهو أ ،م القديس أثناسيوس تشبيهاً هاماًيقدِّ  

لكي يسـاعد   فالبد من حضور صاحب الصورة نفسه ثانيةً.. على اخلشب باألدران 
ألنه إكراماً لصورته يعز عليه أن . الرسام على جتديد الصورة على نفس اللوحة اخلشبية

مث يضع بعـد ذلـك الشـرح    ). ١: ١٤ف (بل جيدد الرسم .. يلقي بتلك اللوحة 
  :الواضحالالهويت 

وعلى هذا املثال عينه أتى إىل عاملنا ابن اآلب الكلي "+ 
 لكي جيدد خلقة اإلنسان الذي ُخلق مرةً ؛إذ هو صورة اآلب ،القداسة

ومن ). ١٠: ١٩لوقا .. (وجيده كضال مبغفرة اخلطايا  –على صورته 
) .. ٥، ٣: ٣يوحنا " (إن كان أحد ال يولد ثانية: "أجل هذا قال لليهود

قصد التحدث عن إعادة ميالد النفس وجتديد خلقتها على مثال  وإمنا
  .)٢: ١٤ف ( "صورة اهللا

  .وأن املغفرة هي امليالد اجلديد ،وهنا جيب أن نالحظ أن التجديد هو املغفرة
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  :املغفرة مبعىن رفع املوت أو إبادته - ٢
وقيامته من  ت فعالً مبوت املسيحوهنا علينا أن ننتبه أكثر إىل أن إبادة املوت متَّ  

ولكن أثناسيوس هنا يف دقة شديدة يؤكد أن املـوت اخـتلط   . بنا رَّاألموات كما َم
فالنطق اإلهلي خيلق  ،وأن اإلنسان مل يكن حمتاجاً إىل قرار أو نطق إهلي ،بطبيعة اإلنسان

  .ما ال وجود له أي خيلق من العدم
 ولكن اإلنسان الذي كان موجوداً فعالً كان منحدراً إىل"+ 

  ).٣: ٤٤ف ( "الفساد واهلالك
مث جيب أن تعلم أيضاً أن الفساد الذي حصل مل يكن خارج "+ 

. وكان مطلوباً أن تلتصق به احلياة عوض الفساد. بل لصق به ،اجلسد
  ).٤: ٤٤ف ( "ن املوت من اجلسد، تتمكن منه احلياة أيضاًحىت كما متكَّ
تتصل به  لكان من الالئق أن ،لو كان املوت خارج اجلسد"+ 

ا وقد صار املوت ممتزجاً باجلسد وسائداً عليه كما َمأَ. احلياة من اخلارج
حىت إذا ما لبس . لو كان متحداً به، فكان مطلوباً أن متتزج احلياة أيضاً

  .)٥: ٤٤ف ( "ع عنه الفساداجلسد احلياة بدل املوت ُنزِ
ملوضوع هـو  وهنا املوضوع ليس قرار عفو يصدر مثل قرار القاضي، وإمنا ا  

صدور قرار جمرد لو كان األمر . ألنه جتديد لإلنسان من الداخل. أعمق من ذلك بكثري
وهنا يؤكد أثناسيوس أن جمـيء  . لظل املوت متأصالً يف الطبيعة اإلنسانية ،من اآلب

  .ده هو أمر حقيقي حدث يف الواقعالكلمة وجتسُّ
يف ( فلو افترضنا أن الكلمة جاء خارج اجلسد وليس فيه"+   
إذ ) اإلهلية(وفقاً للطبيعة ) من املسيح(، لكان املوت قد غُلب منه )اجلسد

  ).٥: ٤٤ف ( "ليس للموت سلطان على احلياة
هلذا السبب كان معقوالً جداً أن يلبس املخلص جسداً، حىت "+   
يف املوت كمائت، بل يقوم ) اجلسد(اجلسد باحلياة ال يبقى  احتدإذا ما 

  ).٦: ٤٤ف ( "لبس عدم املوتإىل عدم املوت إذ ي
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 وما دام قد لبس الفساد، فما كان ممكناً أن يظهر املوت إالَّ"+   
جسداً لكي يلتقي باملوت يف ) املسيح(هلذا لبس . يف اجلسد وفقاً لطبيعته

  ).٦: ٤٤ف ( "اجلسد ويبيده
وهنا علينـا أن   ،وإمنا هي تغيري يف كيان اإلنسان ،فاملسألة ليست صدور قرار  

  :د إىل التشبيه الذي يقدمه أثناسيوس نفسهنعو
فلنفرض أن إنساناً أبعد النار . القش تفنيه النار بطبيعة احلال"+   

ن القش لو مل حيترق يبقى رغماً عن ذلك جمرد قش خيشى إف. عن القش 
بينما لو أحاطه مبادة األسبستوس اليت ُيقال عنها إهنا  ،..خطر النار 

ن إذ قد حتصَّ ،ش ال يرهب النار فيما بعدتصمد أمام النار، فإن الق
  ).٧: ٤٤ف ( "لالحتراقبإحاطته مبادة غري قابلة 

  :ويطبق أثناسيوس التشبيه على ما حدث على الصليب ويف القيامة
كذلك أيضاً بنفس هذه الطريقة يستطيع املرء أن يقول عن "+   

من  لو كان املوت قد أُبعد عن اجلسد مبجرد أمرٍ، ...اجلسد واملوت 
  ).٨: ٤٤ف ( "قابالً للموت والفساد –رغم ذلك  – َيِقَبلَ ،اهللا

  ولكن ماذا حدث؟
كلمة اهللا ) اجلسد( َسبِفقد لَ ،لكي ال يكون هذا حال اجلسد"+   

فإنه ال يعود يرهب املوت أو الفساد، ألنه  ،ولذلك. اخلايل من اجلسد
  ).٨: ٤٤ف ( "وألن الفساد قد أُبيد ،لبس احلياة كثوب

فإن التغيري الذي حـدث يف   ،إذا كان الفساد قد أُبيد يف جسد املسيح نفسهف  
وهنا . كيان املسيح اإلنساين هو الذي ينتقل إىل اإلنسانية يف املعمودية ويف اإلفخارستيا

يصبح تشبيه اخلالص على أنه انعقاد حمكمة أرضية يصدر فيها قرار ملصلحة اإلنسـان  
ألنـه حيـول    ؛شع وأخطر ما ُيقال عن املسيحيةمن أب ،اخلاطئ بسبب موت املسيح

التجسد إىل فكرة، وجيعل موت املسيح قراراً صدر مـن اهللا اآلب ال ميـس طبيعـة    
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وإن شئنا الدقة العلميـة  .. اإلنسان، وجيعل تفسري القيامة صعباً إن مل يكن مستحيالً 
 بدعـة  والالهوتية يصبح موضوع صدور قرار ملصلحة اإلنسان اخلاطئ هو عودة إىل

  .مل حيدث اخليالية اليت أنكرت جتسد املسيح واعتربت أن موته وقيامته أمٌر

  :املغفرة هي رد احلياة األبدية لإلنسان - ٣
. "احليـاة "من الكلمات الالهوتية اليت يستخدمها أثناسيوس بـوفرة كلمـة     

الـيت  ولكن علينا أن نقدم هنا يف إجياز شديد املرات ) ٢: ٢٣ف (فاملسيح هو احلياة 
  :استخدم فيها أثناسيوس كلمة احلياة

٢٤ – ٢: ٢٣ – ٣ ،٢: ٢٢ – ٧: ٢١ – ٥: ٢١ – ٤: ٢١ – ١: ٢٠ :
٦، ٥: ٤٤ – ٧: ٣٧ – ٤: ٣٠ – ١: ٣٠ – ٣.  

  ما هو مغزى هذا التكرار الواضح؟ف  
 ٣: ٢٤ – ١: ٢٠ف (ألنه أعطى عدم املوت لإلنسان  ؛املسيح هو احلياة+   

– ٦، ٥: ٤٤.(  
  ).٤: ٢١ف (ألنه قوة اهللا وكلمة اهللا  ؛احلياة املسيح هو+   
: ٢١ف (ألنه قام ونال جسده قوة القيامة بسبب اإلحتاد  ؛املسيح هو احلياة+   

  ).٤: ٣٠ – ٢: ٢٣ف (وألن جسده مل يَر فساداً ) ٧: ٢١ – ٥
  ).٣، ٢: ٢٢ف (ألنه انتظر املوت يف جسده وأباده  ؛املخلص هو احلياة+   
ف (م جسده إىل املوت نيابة عن اجلميع ألنه سلَّ ؛اجلميعاملسيح هو حياة +   

٧: ٣٧.(  
 االجتاهـات ن شيئاً خمتلفاً عما هو شائع يف بعض هذه الصورة يف الواقع تكوِّ  

الروحية غري األرثوذكسية اليت حتول الصليب إىل أحزان ومعاناة بعكس ما نراه عنـد  
ـ  وهـو صـراع الظفـر     ،انالقديس أثناسيوس من أنه صراع احلياة مع موت اإلنس

  :فالقديس أثناسيوس يقول عن املسيح وهو يكاد يقترب من كتابة الشعر. واالنتصار
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  .ابن اهللا احلقيقي املولود منه كما من أبيه+ 
  .كلمته وحكمته وقوته+ 
  .جسداً خلالص اجلميع اختذيف األزمنة األخرية + 
  .م العامل عن اآلبعلَّ+ 
  .أبطل املوت+ 
  .عدم الفساد مبوعد القيامة الكل َبَهَو+ 
  .أقام جسده كباكورة+ 
  .أظهره بعالمة الصليب+ 
  ).٦: ٣٢ف .("كعالمة الظفر على املوت وفساده+ 

يف إطـار القـوة    هل ويف أي إطار؟.. فكيف مت انتصار احلياة على املوت؟   
  !؟أم يف إطار نظريات واختراعات العقل ،اإلهلية للمخلص

، فكيف يتحول )٣: ١٩ف (على املوت وفساده  وإذا كان الصليب هو ظفٌر
يصدر من اآلب على ابنه الوحيد، لكي يصاحل الصـالح   هذا االنتصار إىل حكم عدلٍ
  !!والرمحة مع العدل اإلهلي؟

وكيف تنتصر احلياة وهي رازحة حتت حكـم   ،كيف يصبح الصليب انتصاراً
  !ره اإلنسان كما يتصور احملكمة األرضية؟تصوَّ عدلٍ

انتصار يكون للربيء وهو يذهب ملواجهة احلكم وقبولـه مـن أجـل    وأي 
  !!املذنب؟

  !!ب فيها الربيء؟وأي فرح ميكن أن ينبع من تلك الصورة القامتة اليت ُيعاقَ
بنفسه من العقوبة، ولـيس   جنارمبا يصبح الفرح يف هذه احلالة هو فرح من 

ن ِم"الذي تقول عنه الكنيسة و ،ر عنه أثناسيوس كانتصار للحياةذلك الفرح الذي يعبِّ
وهكذا رفع املسيح احلكم الذي صـدر علـى   . "..ِقَبل صليبه دخل الفرح إىل العامل 

  ).٢: ٨ف (وأباد قصاص املوت ). ٣: ٦ف (اإلنسان 
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ويف كتاب جتسد الكلمة يبدو من الواضح أن أثناسيوس ال يضـع الصـليب     
مـن  وجيعـل   ،هو يضع التجسدوإمنا  ،مبثابة املركز الذي تدور حوله كل األحداث

عندما يشرح اخلالص يقول إنه يشـرح   ،ولذلك .التجسد الدعامة األوىل واألساسية
وإن احلياة قد جتددت ومتت قيامتـها   ،)٦: ١٠ف (س املخلص د أو تأنُّأسباب جتسُّ

وحىت التشبيهات السابقة كلها تدور حول ). ٦: ١٦ – ٥: ١٠ف (بتأنس كلمة اهللا 
املدينة، أو حضور صاحب الصورة أمام الرسام لكي جيدد اللوحة اليت  كىن امللك يفُس

وهذه كلها تؤكد أن دعامة اخلالص األساسية هي جتسد ابن اهللا وإحتاده ... هت تشوَّ
  .حتقق اخلالص ،وأنه هبذا اإلحتاد كما مر بنا. باجلسد
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  الفصل الثاين
  

  القديس أثناسيوس وميمر العبد اململوك
  

مرحلة من مراحل الفكر الالهويت الذي ُولـد يف   )١(بد اململوككان ميمر الع  
ورغـم أن  . العصر الوسيط، والذي ابتعد عن تراث اآلباء وبشكل خاص أثناسـيوس 

البعض ينسب هذا امليمر للعامل اجلليل بولس البوشي وأحيانـاً للمـؤرخ األسـقف    
بل إن الكتـب  . ذلكأنه حىت هذه اللحظة ال يوجد ما يؤيد  ساويرس بن املقفع، إالَّ

واملؤلفات اليت تركها هذان العاملان ال تعطي دليالً واحداً على أن أياً منهما هو الكاتب 
لكن عندما .. ر ويشرح العقيدة املسيحية كما يشاء ومن حق كل إنسان أن يتصوَّ.. 

نه يتجاوز الشرح القواعد الثابتة يف التسليم الرسويل، فإننا جيب أن مننع هذا الشرح، أل
  .يف النهاية يسيء إىل اإلميان نفسه

ر امليمر حوار العدل والرمحة وجعل امليمر اآلب واالبن يف حـوار  وهكذا صوَّ  
والنقطة اجلديرة باالهتمام هي أننا نقع يف جرمية .. يدور حول كيفية خالص اإلنسان 

عـدل  ذلـك أن ال . الشرك وتعدد اآلهلة لو جعلنا اآلب هو العدل واالبن هو الرمحـة 
اخلاصة باآلب واالبن والروح القدس، فـال   والرمحة مها يف الواقع من الصفات اإلهلية

ال وجود هلا يف األقنومني اآلخـرين، ألن  يوجد أقنوم ينفرد بصفة من الصفات اإلهلية 
هذا ينفي وحدة جوهر الثالوث، وجيعل اآلب واالبن والروح القـدس ثالثـة آهلـة    

فإن احلـوار كلـه    ،ن اآلب هو العدل واالبن هو الرمحةر أن يكووإذا تعذَّ. منفصلة
                                                 

ومل يرد ذكره يف تاريخ طقوس مجعة . هذا امليمر ليس كتاباً طقسياً، بل هو عظة ُتقرأ يف يوم اجلمعة العظيمة )١(
 .اآلالم إالَّ بعد القرن الثالث عشر
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لقد كُتب هذا الكالم يف غيبة كاملة .. يسقط متاماً من الناحية العقائدية ويفقد معناه 
  :لدعاميت اإلميان أي

  .كلمة اهللا +
  .تسليم اآلباء +

. كُتب هذا الكالم أيضاً يف غيبة اخلـربة الليتورجيـة  باإلضافة إىل ذلك، فقد   
  .أن أهم ما مييز اآلباء هو استخدام الليتورجية يف شرح اإلميانذلك 
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  املبحث األول
  

  املشاكل الالهوتية الناشئة عن تصور أن الصليب
  هو مصاحلة للعدل مع الرمحة

  
فإننا على  ،وإذا تصورنا أن الصليب هو مصاحلة العدل اإلهلي مع الرمحة اإلهلية  

  :كن حلهاالفور نقع يف عدة مشاكل الهوتية ال مي

القضاء على األسرار الكنسية ما دام اخلالص قد انتهى يف  :أوالً
  :يوم اجلمعة الكبرية

فما هي احلاجة إىل األسرار  ،مادام العدل قد اصطلح مع الرمحة بصلب املسيح  
ذكرى هلذه .. وبشكل خاص املعمودية واإلفخارستيا؟ ماذا تكون املعمودية؟  ،السبعة
تفقـد  بالتايل و!! ذكرى ملوت املسيح وقيامته.. ون اإلفخارستيا؟ وماذا تك!! املصاحلة

  .هذه األسرار فاعليتها متاماً وتصبح كال شيء
حتولت األسرار إىل فقد ومادام العدل أصطلح مع الرمحة يوم اجلمعة الكبرية، 

 ،املشـكلة مبوتـه   وطاملا أن املسيح حلَّ .رموز وعالمات ملا حدث ومت على الصليب
لكـن الرسـول يؤكـد أن    . لألن كل شيء قد مت وكُم ؛عمودية بال قيمةصارت امل

، فكيـف ُنصـلب   )٦رومية ص .. (املعمودية صلب وموت ودفن وقيامة مع املسيح 
ما دام العدل قد اصطلح وومنوت مع املسيح؟ وألجل أي هدف يتم هذا يف املعمودية؟ 

يح ُصلبت فأحيا ال أنا مع املس: "فكيف ُنصلب معه؟ وكيف يقول الرسول ،مع الرمحة
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ه؟ هـل هـو   َب؟ ما هو هذا الصلب الذي ُنصـلَ )٢٠: ٢غالطية " (بل املسيح حييا يفَّ
وماذا عن اإلفخارستيا؟ ماذا تصبح اإلفخارسـتيا  ! مصاحلة أخرى بني العدل والرمحة؟

فما هي  ،سوى ذكرى عقلية ملا حدث؟ وطاملا أن كل شيء قد أُكمل ومت يوم اجلمعة
وملاذا ُيقـال يف القـداس   .. اإلفخارستيا؟ وملاذا نأكل جسد الرب ودمه؟ حاجتنا إىل 

قد مت  –حسب هذا امليمر  –اخلالص والغفران بينما  "..ُيعطى عنا خالصاً وغفراناً "
  وكمل يف يوم اجلمعة الكبري؟

تتم يف  –احلاجة إىل مصاحلة ثانية للعدل مع الرمحة  :ثانياً
  :املعمودية إذا أخطأنا بعد –اإلفخارستيا 

لعل أمهها وأخطرها على اإلميان، هو  ،وقد خيترع العقل البشري عدة خياالت  
ذلك التصور الذي شاع بأن العدل قد اصطلح مع الرمحة، وأن اإلنسان بعد املعمودية 

وأن مصاحلة العدل والرمحة تتم هـذه املـرة يف   .. حمتاج إىل هذه املصاحلة من جديد 
وكـأن التـبين   .. هذا أدى إىل القضاء علـى املعموديـة   ولكن !!! القداس اإلهلي

اليت تتم يف املعمودية مؤقتة، فإذا أخطأ اإلنسان بعد املعمودية احتـاج إىل   )١(واملصاحلة
وهذا الكالم ضد العهد اجلديدة نفسه الذي يؤكد أن .. موت املسيح مرة أخرى عنه 

وضد . ت من جديد بعد قيامته، وأنه لن ميو)٢٧: ٧عربانيني (املسيح مات مرة واحدة 
ما يؤكده القديس أثناسيوس بأنه باإلحتاد وبالقيامة صار جسد املسيح غري متأمل وغري 

كما أن هذا التصور يؤدي إىل القضاء على ما ساد يف الهوت األسرار مـن  .. فاسد 
وهي أن املعمودية ُتعطى مرة واحدة ملغفرة اخلطايا حسب صياغة  ،قاعدة الهوتية هامة

                                                 
مع السمائيني وأصلحت األرضيني  ". املصاحلة هي يف احلقيقة بني اهللا واإلنسان وليست بني العدل والرمحة )١(

  ).القداس الغريغوري –صالة الصلح ( "وجعلت االثنني واحداً
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أو ختم ال ينحل حسب وصـف   ،اجملمع املسكوين األول والثاين، وأهنا مسة ال ُتمحى
  .كتاب التعميد اخلاص بالكنيسة القبطية

  :خلق ثنائية كاملة بني ذبيحة الصليب وذبيحة اإلفخارستيا :ثالثاً
وقـد  . هذه الثنائية شاعت يف كتب الالهوت الكاثوليكي يف العصر الوسيط  

اإلصالح للهجوم على األسرار وعلى تعليم الفـداء الشـائع يف    استغلها قادة حركة
واحدة،  مرةً ا أن موت املسيح وقيامته متَّذلك أن هذه الثنائية تعين إمَّ. العصر الوسيط

ا أن موت املسيح وقيامتـه  وإمَّ. وبالتايل ال توجد سوى عالقة ذكرى عقلية بالصليب
رة مصاحلة العدل مع الرمحة يف يـوم  حيدث يف كل قداس، وهذا يقضي متاماً على فك

  .وحيول النظرية نفسها إىل هدم لسر الفداء نفسه ،اجلمعة الكبرية
أن  ،ألننا كما رأينا عند القديس أثناسيوس؛ وحقيقة األمر هي غري ذلك باملرة

النعمة وإعادة عدم املوت وعدم الفساد لإلنسان، هو قلب وجوهر عقيدة  التجديد ورّد
خفـي إىل هـذه    وطاملا أن القديس أثناسيوس مل ُيِشر ولو من طـرفٍ . الفداء عنده

املصاحلة، فإننا نكتفي بأن نطلب من الذين حيبون هذه النظرية الشائكة أن يقدموا لنـا  
  .عبارات من عند القديس أثناسيوس تؤيد نظريتهم

القديس أثناسيوس يقـول   أنفإننا جند  ،جتسد الكلمةكتاب ا إذا عدنا إىل أمَّ  
برفـع املـوت عنـا،    ) أوالً(متم عملييت احملبة "أو  ،ن تأنس الرب إنه حقق مسألتنيع

ف ( "..بإعالن نفسه وتعريف ذاته بأعماله بأنه كلمـة اآلب  ) ثانياً. (وجتديدنا ثانيةً
 ؟فكيف يصف أثناسيوس موت املسيح على الصليب بأنه متم عملييت احملبـة ). ٥: ١٦

وألن األمـر  . لعدل والرمحة لقال كالماً آخر خمتلفاًيعرف نظرية اأثناسيوس ولو كان 
فإننا لن نكتفي بكتاب جتسد الكلمة، وإمنا جيب أن نفـتش يف كتابـات    ،جد خطري
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التجسد والصليب والقيامة العمل  من لنرى كيف جيعل أثناسيوس. أثناسيوس األخرى
  .اإلهلي الواحد غري املنقسم الذي يرفعنا إىل السموات

صار هو أعظم  ،أي الصليب ،ه البشر جهالة اهللاوما اعترب"+ 
مل يعد إسرائيل هو الشعب الوحيد . ألن قيامتنا حمفوظة فيه ؛األشياء

سوف تترك  بأهنا الذي يعرف اهللا، بل كل الشعوب كما سبق وتنبأ النيب
وخياالت الشياطني قد . أصنامها وتعترف باإلله احلقيقي آب املسيح

. قيقي صار ُيعبد يف اسم ربنا يسوع املسيحصارت كال شيء، واإلله احل
واحلقيقة أن الرب عندما جاء يف اهليئة البشرية وُدعي يسوع كانت 

.. .اخلليقة تعبده وتؤمن بأنه ابن اهللا، وبواسطته عرفت اخلليقة اآلب 
وتبعاً لذلك صرنا أبناء . وبسبب صلتنا جبسده صرنا حنن أيضاً هيكل اهللا

والذين يشاهدون ذلك  .م للرب العبادةُتقدَّ اهللا، حىت أنه فينا حنن
" اهللا باحلقيقة فيهم إن: "ا قائلني كما يقول الرسوليشهدون عّن

أما كل : "أو كما يقول يوحنا يف اإلجنيل). ٢٥: ١٤كورنثوس ١(
ويف ). ١٢: ١يوحنا " (الذين قبلوه أعطاهم القوة لكي يصريوا أبناء اهللا

: ٣يوحنا ١" (نا بروحه الذي أعطاه لناوهبذا نعرف أنه في"رسالته يكتب 
. ألننا ارتفعنا ألن الرب العلي فينا ؛وهذا دليل على صالحه حنونا). ٢٤

وألجلنا قيل إن النعمة أُعطيت له ألن الرب الذي ميدنا بالنعمة صار 
مع أنه هو املخلص الذي أخلى ذاته، وأخذ جسد عبوديتنا، . إنساناً مثلنا

ضد ( "..جلسد الذي اسُتعبد للخطيةوأخذ صورة العبد ولبس ا
  ).٤٣: ١األريوسيني 

وكما نرى هنا أن أثناسيوس يشرح اإلميان األرثوذكسي مؤكداً أننا صـرنا    
وأن الصليب . د يف شكلناهيكل اهللا، بسبب وحدتنا أو صلتنا جبسد ابن اهللا عندما جتسَّ

صاحلة العدل والرمحة فهل هذا الكالم يصدر عن إنسان يؤمن مب. هو الذي حيفظ قيامتنا
  كما شرحها ميمر العبد اململوك؟
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ه، وهذا الكالم خاص َعن اهللا رفَّإيقول أثناسيوس أيضاً إن املسيح قد قيل عنه 
  .مبا حدث يف التجسد وليس قبل ذلك

وحيث أن الكلمة هو صورة اآلب عدمي املوت أخذ صورة "+   
  ."ا باملوت لآلبا يف جسده، حىت يقدم ذاته عّنالعبد وكإنسان مات عّن

ويف املسيح ُنرفع إىل فوق ونصعد إىل السموات حيث دخل "+   
  .")٢٤: ٩ – ٢٠: ٦عربانيني (ا يسوع وصار سابقاً عّن

س ذاته لآلب س الكل قيل إنه قدَّوهو نفسه الذي يقدِّ"+   
س هو ذاته وهذا ال يعين أن الكلمة صار مقدساً، ولكن لكي يقدِّ. ألجلنا

  ).٤١: ١ضد األريوسيني ( ."فيقدسنا كلنا
وإمنا يتعامل معنا . فاملسيح ال يتعامل معنا من اخلارج يف عالقة عقلية خارجية  

  .ما قام به ألجلنا، ومن خالل وحدتنا فيه باجلسدمن خالل 
لقد قيل عنه إنه ُولد وهو الواهب الوجود وأصل كل "+   
فيه، حىت ال نصبح  وجيعلنا) بدايتنا(وإمنا ُولد لكي حيول أصلنا . األشياء

وإمنا متحدون مع الكلمة الذي من . بعد ترابيني ونعود إىل التراب
  ."السماء، فنصعد بواسطته إىل السماء

ل إىل نفسه كل صفات وليس بدون سبب حوَّ ،ولذلك أيضاً"+   
وإمنا كمن هم خاصة للكلمة . ال نبقى بعد كبشر أننااجلسد أيضاً، حىت 

بدية، وال منوت بعد حسب بدايتنا اليت أخذناها يف احلياة األ ننال شركةً
وإمنا بدايتنا وكل ضعفات اجلسد قد صارت خاصة بالكلمة . من آدم

ولذلك نقوم من التراب وقد ُرفعت لعنة املوت ). ُحوَّلت إىل الكلمة(
  ."ألجلنا ن صار هو نفسه لعنةًن هو فينا، وبسبب َمبسبب َم
ا ابيون ومنوت يف آدم، أمَّوكما نرى أننا تر ،ولذلك السبب"+   

. من فوق من املاء والروح، ويف املسيح نقوم اآلن فإننا ُنولَد ثانيةً
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واجلسد مل يعد بعد ترابياً بل صار كلمة، بسبب اهللا الكلمة الذي صار 
  ).٣٣: ٣ ضد األريوسيني(. "ألجلنا جسداً

لوغوس  واللغة العربية غري قادرة على أن تترجم كيف يصبح اجلسد كلمة أو  
لكن هكذا نرى أن وحدتنا معه، وميالدنا . أو عاقالً بسبب الكلمة الذي صار جسداً

فهـل هـذا   .. كىن الكلمة فينا، هو الذي حوَّلنـا  اجلديد من فوق يف املعمودية، وُس
أم أن الكل .. والقيامة واألسرار  ،التحول نابع من ثنائية وفصل بني التجسد والصليب

  ؟..واحد  وحدة واحدة وعمل إهلي

قانيم الثالوث وبال عالقة أجعل الفداء يتم على مستوى  :رابعاً
  :بكيان اإلنسان

وتفسري الفداء على أنه مصاحلة بني العدل والرمحة جيعل الفداء يـتم علـى     
وماذا .. ومتت مصاحلة اآلب واالبن  ،فاآلب اصطلح مع االبن. مستوى أقانيم الثالوث

! ى أن يشهد ويراقب ما حدث وأن يؤمن به إمياناً عقلياًعن اإلنسان؟ ال يبقى لديه سو
  !!وميارس طقوساً تعيد إىل ذاكرته ما حدث من مصاحلة

  :ل دور الروح القدس يف اخلالصجتاُه :خامساً
لو كان اخلالص هو مصاحلة العدل اإلهلي مع الرمحة اإلهلية مبـوت املسـيح،     

ومل يقم بأي  ،يمر العبد اململوكفكيف نفسر عمل الروح القدس الذي مل يشترك يف م
دور من أي نوع؟ وهنا علينا أن ندرك أن اخلطأ اجلسيم الذي نقع فيه مجيعاً هـو أن  
جنعل األقنوم الثاين وحده هو مركز اخلالص، وننسى أقنوم الروح القـدس، وأحيانـاً   

  .)١(!ننسى اآلب نفسه

                                                 
  ".اخلالص من اآلب باالبن يف الروح القدس: "أنظر الفصل السابع )١(
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  :جعل اهللا يقع يف تناقض مع نفسه بسبب اإلنسان :سادساً
يقع اهللا يف تنـاقض مـع    ،نتصور أنه بسبب وضع اإلنسان أنكيف ميكن و  

كأن السقوط نقـل مشـكلة   . وجيد ذاته يف صراع مع نفسه بسبب اإلنسان ،نفسه
كأن املعاناة احلقيقية هي معاناة .. اإلنسان إىل ذات اهللا، ومل ينقل املوت إىل اإلنسان 

سوأ من هذا أن يسقط اإلنسان وجيد فهل يوجد تفسري أ. اهللا، وليست معاناة اإلنسان
  !!اهللا نفسه يف مشكلة؟
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  املبحث الثاين
  

  كيف حدد القديس أثناسيوس
  مشكلة اإلنسان مع اهللا

  

  :اهللا سابق املعرفة، متحرر من الضرورة، صاحل اإلرادة :أوالً
تكشف الصياغة الالهوتية نفسها وما سجله أثناسيوس من أفكار عن العناصر   

حقائق أساسـية  عدة ولكن علينا أن ننتبه إىل . نت مشكلة السقوطكوَّ األساسية اليت
وبشـكل خـاص    ،ر عنها الكل بوضوح شديدسادت تعليم آباء اإلسكندرية، ويعبِّ

  :هذه احلقائق هي. أثناسيوس الرسويل وكريلس عمود الدين
. فاهللا ال حتكمه الضرورة، أي ضرورة. مل ترغم اخلطية اهللا على التصرف -١

ال ميكنها أن ترغم اهللا على أن يعمل شيئاً مـا،   -مهما كان نوعها  -الضرورة ألن 
ألن اهللا كلي القوة وضابط الكل، وقبل أي شيء آخـر هـو   . مهما كان هذا الشيء

  .اخلالق الذي حدد للخليقة مسار حياهتا وغايتها
مل يكن سقوط اإلنسان هو الذي جعل التجسد ضرورة، وكأن  ،وهكذا -٢

يكن يعلم مبا سوف حيدث، أو كأنه كان ال يدرك أن اإلنسان سوف يقع أسرياً اهللا مل 
فالتدبري اإلهلي للخالص معروف عند اهللا، ونابع من حمبته اإلهليـة،  .. للموت والفساد 

  .على النحو الذي أُعلن يف األسفار املقدسة ٌبومرتَّ
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رادته اإلهليـة  لكن القاعدة األساسية ليست معرفة اهللا املسبقة فقط، بل إ -٣
  .ألهنا إرادة حرة تعمل بالصالح واحملبة ؛اليت ال ختضع ألي ضرورة

هذه القواعد الثالث الرئيسية نراها بوضوح يف كتاب جتسد الكلمة، ويف غريه   
  .من كتابات معلمنا أثناسيوس

لذلك . والصاحل ال ميكن أن يبخل بأي شيء.. اهللا صاحل "+ 
خلق كل األشياء من  –د على أي شيء إذ ال يضن بنعمة الوجو –فإنه 

  ).٣: ٣ف ( "العدم بكلمته يسوع املسيح ربنا
  .هذه هي حرية اهللا الكاملة

ويتحدث أثناسيوس بكل وضوح بعد ذلك عن سبق معرفة اهللا مبـا سـوف     
وكيف أن الصالح هو الذي جعل اهللا ال يكتفي خبلق اإلنسان من العدم، بـل  . حيدث

  .يةمينحه نعمة الصورة اإلهل
فإنه إذ أشفق بصفة خاصة على اجلنس البشري دون سائر "+ 

عن أن  –بطبيعة تكوينه  –املخلوقات على األرض، وإذ رأى ضعفه 
يبقى يف حال واحدة منحه نعمة أخرى، فإنه مل يكتف مبجرد خلقته 
لإلنسان كما خلق باقي املخلوقات غري العاقلة على األرض، بل خلقه 

  ).٣: ٣ف ( "طاه نصيباً حىت يف قوة كلمتهعلى صورته ومثاله، وأع
اخلري (ولكن لعلمه أيضاً أن إرادة اإلنسان ميكن أن متيل إىل "+ 

: ٣ف ( "له، بالوصية اليت قدمها إليه املعطاة، سبق فدعم النعمة )والشر
٤.(  

  :العالقة الوثيقة بني اخللق والسقوط والفداء :ثانياً
اهم هذه العناصر يف خالص وعندما حدث السقوط سنرى كيف سوف تس  

  .اإلنسان وتدبري التجسد
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حيدد أثناسيوس املشكلة بكلمات واضحة مؤكداً أن اهللا مل جيد نفسه يف مأزق 
حيث أنه كان يعلم مسبقاً مبا سـوف   ،وإمنا العكس صحيح ،فأُرغم فيه على التصرُّ

  .وأن احملبة والصالح دبرا كل شيء ،حيدث
وهـذه احلقيقـة   . موت يف حالة ابتعاده عن اهللاإلنسان بالطبيعة قابل لل -١

وإمنا يتعامل مع من هو أقل بكثري، مـع   ،فاهللا ال يتعامل مع طبيعة مثل طبيعته. أساسية
  ).٦: ٤ف (الذي ُخلق من العدم 

وهو ما سوف يبقى فيه اإلنسـان   –ز أثناسيوس بني املوت الروحي ومييِّ -٢
لإلنسان السـماء ال الفـردوس    وأن اهللا أعدَّ. وبني احنالل اجلسد وضعفه –إىل األبد 

  :، حيث يقولكمكان حلياته
، حىت إذا حفظ النعمة ألنه أتى به إىل جنته، وأعطاه وصيةً"

واستمر صاحلاً، استطاع االحتفاظ حبياته يف الفردوس بال حزن وال أمل 
  ).٤: ٣ف ( "وال هم، فضالً عن موعد عدم الفساد يف السماء

ده، وألجل خالصنا أظهر حمبته العظمـى إىل  كانت الغرض من جتسُّألن إغاثتنا " -٣
فاحملبة العظمى هي اليت حددت طريقة ). ٣: ٤ف ( "حد أن يظهر وُيولد يف جسد بشري

ولذلك عندما سقط اإلنسان مل يعد املوت احنالالً جسدياً طبيعياً . التعامل مع اإلنسان
ف (له سيادة شرعية على اإلنسان  وصارت. فقط، وإمنا صار املوت روحياً وجسدياً

  :ويقول أثناسيوس). ٢: ٦
أصبحت النتيجة يف احلال مرعبة حقاً وغري الئقة "

) ( أو)Absurd and unbecoming(" 
  ).٢: ٦ف (
بعد أن أصـدر   –كان أمراً مرعباً لو أن اهللا بعد ما تكلم يصري كاذباً، إن كان " -٤

ولو كان اإلنسان مل ميـت  .. ال ميوت  –ى الوصية ن ميوت موتاً إن تعّدحكمه على اإلنسان بأ
وعدم صدق اهللا ليس شيئاً ). ٣: ٦ف ( "بعد أن قال اهللا إننا منوت، ألصبح اهللا غري صادق
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يتعدى طبيعته ألنه كامل وليس  أنبل إنطولوجياً، فاهللا ال ميكن  ،خارجياً مثل اإلنسان
  .ألنه عاجز
راً غري الئق أن اخلليقة اليت ُخلقت عاقلة واليت شاركت الكلمة، وكان أيضاً أم" -٥

وهنا يربز أثناسيوس ). ٤: ٦ف ( "الوجود بالفسـاد  إىل عدميصبح مصريها اهلالك وترجع 
أي الصورة هي الـيت   ،ذلك أن النعمة اإلهلية. موضوع خلق اإلنسان على صورة اهللا

، وعدم الوصول إىل هناية الطريق أي منحت لإلنسان االستمرار يف البقاء بعد السقوط
  .العدم

ألنه مما ال يتفق مع صالح اهللا أن تفىن خليقته بسبب الغوايـة الـيت أدخلـها    " -٦
  ).٥: ٦ف ( "الشيطان على البشر

وبصفة خاصة كان غري الئق على اإلطالق أن تتالشى صنعة اهللا بني البشر، إما " -٧
  ).٦: ٦ف ( "لشريرة، أو بسبب غواية األرواح اإمهاهلمبسبب 

  .هل كان اهللا يف مأزق؟ بكل يقني ال  
  .وهل حدث صراع بني عدل اهللا ورمحته؟ بكل تأكيد ال

  :جييب على هذه األسئلة أثناسيوسولنترك القديس 
الك، وصار ولو كان مصري اخلليقة العاقلة قد بات إىل اهل"+ 

  ."الفناءمآل هذه املصنوعات إىل 
  ."يف صالحه إذاً؟فما الذي يفعله اهللا "+ 
. "أحيتمل بأن يرى الفساد يسود البشر، واملوت ينشب أظفاره فيهم؟"+ 
  ).٧: ٦ف (

ويصـل  . النقطة البارزة بوضوح هي سيادة اهللا وقدرتـه وصـالحه   ،وهنا  
  :غاية اخللق ليؤكد من جديد أثناسيوس إىل

وما الفائدة من خلقتهم منذ البدء؟ ألنه كان خرياً هلم لو مل "+ 
  ."قهم من أن ُيخلقوا مث ُيهملون ويفنونخيل
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بل ضعفه، إن كان يسمح خللقة  ،ألن اإلمهال ال يعلن صالح اهللا"+ 
يديه بالفناء بعد أن خلقها، وكان باألحرى يتبني ضعفه لو مل يكن قد 

  ).٨ - ٧: ٦ف ( "خلق اإلنسان على اإلطالق
. أن اهللا وقع يف مأزق والسيادة والقوة اإلهلية هي اليت جيب أن متنعنا من تصور  

هذا قصور ال يتفق مع أي صفة من صفات .. وأن هذا املأزق هو الذي حدد الوسيلة 
  .اهللا مبا فيها العدل اإلهلي نفسه

ألنه لو مل يكن قد خلق جنس البشر ملا جتاسر إنسان أن "+ 
  ."ينسب إليه الضعف

ناً جداً أن ا وقد خلقه، وخلقه من العدم، فقد كان ُيعد أمراً مشيأَم"+ 
  ."يفىن املخلوق على مرأى من اخلالق

ُيترك اإلنسان لتيار الفساد، ألن ذلك يعترب  هلذا أصبح أمراً حمتماً أالَّ"+ 
  ).١٠ – ٩: ٦ف (. "عمالً غري الئق، وال يتفق مع صالح اهللا

  :)١(العدل اإلهلي خيتلف عن العدل األرضي :ثالثاً
 –فإن النقطة األساسـية   ،دل اإلهليموضوع العوعندما يصل أثناسيوس إىل   

 –العبد اململوك مثل الفرق بني الذهب والتراب ميمر اليت جتعل الفرق بني أثناسيوس و
هي أن مشكلة اإلنسان ال حتدث على مستوى حوار بني األقانيم، كما أن املوت هو 

نا وإن كنا قد وصـل ": يؤكد أثناسيوسولذلك . ما أصاب اإلنسان وليس ما أصاب اهللا
). ١: ٧ف ( "فإننا من الناحية األخرى جند مطالب اهللا العادلة تصطدم هبـا  ،هذه النتيجةإىل 

ألن اهللا عادل، وعدل اهللا كما يشـرحه أثناسـيوس    ؛فما يطلبه اهللا هو موت اإلنسان
ولكي يبقى اهللا كما هـو اهللا جيـب أن يبقـى    ). ١: ٧ف ( "أميناً وصادقاً"جيعل اهللا 

فاهللا ال يعاين صراع العدل والرمحة، وإمنا اإلنسان هو الـذي  . ملوتاإلنسان يف قبضة ا

                                                 
  .فيما سبق) العدل اإلهلي(راجع عنوان  )١(
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وعندما يصل أثناسيوس إىل شرح عدم كفاية التوبة، فإنه يؤكـد  . يعاين مشكلة املوت
ال تستطيع أن تويف مطلب اهللا العادل ألنه إن مل يظل ) أوالً(التوبة "النقطة األساسية وهي أن 

.. فاملشـكلة ذات وجهـني   ). ٣: ٧ف ( " غري صادقاإلنسان يف قبضة املوت يكون اهللا
ومطلب اهللا العادل هو . الوجه األول هو أن التوبة ال ميكن أن تويف مطلب اهللا العادل

اجلنس البشري أكثـر مـن   "الوصية أو القانون أو الناموس الذي صارت له سيادة على 
  ).٢: ٥ف ( "وصيةنه أتى نتيجة هتديد اهللا يف حال عصيان السلطانه الطبيعي، أل

أو اهللا والناموس هو فرق شاسع وكبري، فاهللا لـيس   ،والفرق بني اهللا والوصية  
ألن اهللا سيكون . نساناإلاهللا عن تغيري  َزجَِعإذا كان اهللا هو الوصية لَ ،وإالَّ. هو الوصية

فـإن   ،وإذا كان اهللا ليس هو الوصية. مطالباً أمام نفسه أن يبقى كما هو بدون تغيري
وهكذا كانت الوصية هي مطلب اهللا العادل، وكان كسر الوصية . لفداء ميكن حتقيقها

من  إليهوهنا جيب أن نكرر ما سبق وأشرنا . يعين أن يبقى اإلنسان حتت سلطان املوت
وكان ميكـن  . اإلنسان ما دام قد ُخلق من العدم إليهاأن املوت هو حالة طبيعية يصل 
وهذا يعين بكل تأكيـد أن  ). ٦: ٤ – ١: ٥(مع اهللا أن ينجو منها إذا ظل يف شركة 

وهنـا يظهـر   . اهللا إمنا يعاجل من خالل عدله اإلهلي موضوع شركة اإلنسان يف كلمته
وهي أن اإلنسان يف حالة التوبة كان عـاجزاً عـن   . الوجه الثاين للمشكلة اإلنسانية

: ٧(، أي الصورة اإلهلية كان عليه، أي أن يسترد بالتوبة نعمة التشبه باهللا إىل ماالعودة 
٤-٣.(  

  .أبداً!! وماذا فعل اهللا؟ هل اصطدم العدل بالرمحة وحبث اهللا عن حل؟  
وإمنا كان احلل  ؛إن التوبة مل تكن هي احلل املطلوب أثناسيوسيقول القديس 
، أن هذا هو العدل اإلهلـي ). ٤: ٧ف ( "يعيد إليه تلك النعمة"هو جميء الكلمة لكي 

وأن يتم التجديد حسب أمانة اهللا وعدله، دون أن يتجـاوز اهللا   ،عوجَّا يصحح اهللا ما
أكملت "أو حسب تعبري القداس الغريغوري . الشريعة أو الوصية اليت أعطاها لإلنسان
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وهذه هي .. فهذا هو عمل العدل اإلهلي  ،ل اهللا الناموسوعندما يكمِّ. "ناموسك عين
 ،لقد صدر احلكم ضد اإلنسان.. سيحية عن العدل ز تعليم املالنقطة األساسية اليت متيِّ
ولكن صدور احلكم ضد اإلنسان كان يعين تـدمري طبيعـة    ،وهذا هو العدل اإلهلي
فين مـا  ولكن اهللا ال ُي. وهذا بدوره يعين تدمري الصورة اإلهلية. اإلنسان والقضاء عليه

اماً ويرده إىل مـا  وإمنا جيدده مت. خلقه وال يقضي على اإلنسان بعد أن شاركه كلمته
.. . ،وماذا يعين جميء اإلله االبن الوحيد لكي يعيد جتديد الصورة اإلهليـة . كان عليه

اشتراك أقـانيم الثـالوث يف اخلـالص     وماذا يعين أيضاً أنه من ذات جوهر اآلب إالَّ
  د لالبن؟وختصيص التجسُّ

 إليهشارة اإل تسبقما قد و ،أثناسيوسكل هذا يضعنا أمام ما يذكره القديس   
  :من أن عدل اهللا إمنا يعين

  .عدم فساد أن يأيت بالفاسد إىل +
  .أن يويف مطلب اهللا العادل +
  .أن جيدد اخلليقة +

كما  ،من ترتيب القديس أثناسيوس نفسههي وهذه األفكار األساسية الثالث   
ة ّيوحسب طريقة القديس أثناسيوس احللق. تظهر يف الفقرة اخلامسة من الفصل السابع

يعود القديس أثناسيوس يف الفقرة الرابعة من الفصل الثامن ليؤكد نفس النقاط الثالث 
  :السابقة

وإذ كان اجلميع حتت قصاص فساد املوت، فقد بذل جسده "+ 
  ."للموت عوضاً عن اجلميع، وقدمه لآلب

  ."لكي يبطل الناموس.. منه علينا  كل هذا فعله شفقةً"+ 
  ."الفساد دم الفساد بعد أن عادوا إىللكي يعيد البشر إىل ع"+ 
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ن النقطة الثانية اليت يضعها القديس أثناسيوس حتت مطلـب  أوإنه ألمر ظاهر   
: ٨ف (يف  "منه علينا شفقةً"هي بذاهتا اليت يصفها بأهنا  ، هي)٥: ٧ف (اهللا العادل يف 

 ألن العـدل اشـترك يف  . فهل يناقض القديس أثناسيوس نفسه؟ بكل تأكيـد ال ). ٤
والشفقة والصالح اإلهلي هو الذي جعل التجسد ضـرورياً لكـي   . خالص اإلنسان

هذا هو كمال اهللا الذي خيتلف . ولكي ينقذ اإلنسان ،ل اهللا الناموس الذي وضعهيكمِّ
  .عن العدل األرضي متاماً

باملوت  ن فساد البشرية ال ميكن أن يبطل إالَّإ": ويعود القديس أثناسيوس ويقول
: ملاذا اعترب أثناسيوس أن املوت شرط الزم؟ الوجـه األول ). ١: ٩ف ( "كشرط الزم

ر طبيعة اإلنسان نفسه وعجز اإلنسان عـن  هو تغيُّ: والوجه الثاين. هو تعدي الوصية
هنا املوقف خيتلف . ألن املوت أفسد الطبيعة اإلنسانية ؛العودة إىل نعمة الصورة اإلهلية
يف كل عصـور   ْتَع، وعن كل النظريات اليت ُوِضململوكمتاماً عن موقف ميمر العبد ا

فالعدل اإلهلي ال يطلب تنفيذ عقوبـة  ". أنسلم"الكنيسة منذ زمن أورجيينوس إىل زمن 
. إمنا العدل اإلهلي يطلب جتديد الطبيعة اإلنسـانية  –ذلك هو العدل األرضي ألن  –

  .وهذا ما يؤكده أثناسيوس يف الفصل التاسع

والقيامة بإحتاد الالهوت بالناسوت يف ربنا  عالقة الصليب :رابعاً
  :يسوع املسيح

ال سـيما   –والفرق بني القديس أثناسيوس وغريه من الذين كتبوا عن الفداء   
عالقـة املـوت علـى     مل ينَس أثناسيوسأن  –علماء الالهوت يف العصور الوسطى 

  :فيقول .والقيامة، بإحتاد الالهوت بالناسوت يف ربنا يسوع املسيح ،الصليب
باملوت  ل إالَّرأى الكلمة أن فساد البشرية ال ميكن أن يبطُ"+ 
  ).١: ٩ف ( "كشرط الزم
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وهنا يظهر الفرق بأكثر وضوح، وهو أن فساد البشرية هو النقطة املطلـوب  
  .عالجها

  ).١: ٩ف ( "وأنه مستحيل أن يتحمل الكلمة املوت ألنه غري مائت"+ 
  ).١: ٩ف ( "لموتهلذا اخذ لنفسه جسداً قابالً ل"+ 

داً على ضم الصليب والقيامة كعمـل واحـد   مؤكِّ ،ويربز أثناسيوس اإلحتاد  
 "عن الكـل  حىت بإحتاده بالكلمة الذي هو فوق الكل يكون جديراً أن ميوت نيابةً"
  ما هي عالقة اإلحتاد مبوت املسيح؟ف). ١: ٩ف (

دون أن يكفي أن ميوت ناسـوت املسـيح    ،لو أخذنا بفكرة العدل األرضي
إنسـان  . حداً بالهوت الكلمة، بل حىت بدون أن يكون املسيح إهلاً بـاملرة يكون متَّ

ملاذا حيل حملـه أو ميـوت   . مذنب حيل بدالً عنه إنسان آخر بريء يساويه يف الطبيعة
  عوضاً عنه اإلله املتجسد؟ ملاذا يكون الفادي أكرب بكثري من اخلاطئ؟

شائعة عند كثريين، وهي ألن اآلب غري  جييب أنسلم على هذا السؤال إجابة  
 –هرنـك  "وقد سجل . )١(احملدود طلب ترضية غري حمدودة من اإلنسان الذي أهانه

Harnack "كرمير "و– Cremer " ،أن هذه فكرة قانونية مأخوذة من القانون الروماين
بأن إهانة النبيل ليست مثـل إهانـة رجـل     االعتقادحيث ساد . ومن عصر اإلقطاع

وهنـا جيـب أن   . )٢(رع، وأن عقوبة اإلهانة ينبغي أن تتفق مع مكانة الذي أُهنيالشا
أن اخللط بني أنسلم والقديس أثناسيوس معروف يف كتـب  إىل  –مرة أخرى  -نتبه ن

  .الهوتية ظهرت عندنا باللغة العربية
 ،ألن إهانة اهللا أمر مستحيل متاماً ؛م على إهانة اهللاقِداإلنسان مل ُيواحلقيقة أن 

  .وإمنا أهان اإلنسان نفسه وقتل نفسه وأدخل الفساد إىل طبيعته
                                                 

لضعيف جداً، حيث ال يعرف املؤلف سوى هذا التفسري ا. لعوض مسعان" فلسفة الغفران يف املسيحية"راجع  )١(
  .واملستعار من أنسلم، والذي ال وجود له يف العهد اجلديد نفسه

(2) "History of Dogma", Vol. VI:56-58. 
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فإننـا خنطـئ    ،وإذا قلنا أن االعتداء وكسر الوصية هو اعتداء على اهللا نفسه  
وخطيئة اإلنسان موجهة ضد اإلنسـان، فـاهللا   . ألن اهللا ليس هو الوصية كبرياً؛ خطأً

ن إلكتاب املقدس بعهديه يقول واحد يف ا وال يوجد نٌص. أعظم من أن ميسه اإلنسان
ظهـر اجلحـود   أنه يعتدي على شـريعة اهللا، ويُ  صحيح.. اإلنسان اعتدى على اهللا 
، إليهـا ولكن كل هذه اجلرائم ال متس طبيعة اهللا وال تسيء . واإلنكار، ويعبد األوثان

إذا درسـنا   ،وهكذا. وإمنا متس طبيعة اإلنسان وتسيء إىل اإلنسان وتقوده إىل املوت
ال جند أي أثر لفكرة االعتداء واإلهانة اليت تطلبـت  فإننا يداً كتاب جتسد الكلمة، ج

 –حسب منطـق أنسـلم    –وهذه الترضية غري احملدودة . غري حمدودة وكفارةً ترضيةً
  .جيب بكل تأكيد أن تكون الهوت االبن نفسه وليس ناسوته، ألن الناسوت حمدود

ر عنه أنسلم ترك موضوع اإلحتاد يعبِّومرة أخرى نؤكد أن تعليم الغرب كما   
ا يف الشرق وعند أثناسيوس الرسويل وكريلـس عمـود   أمَّ. بني الالهوت والناسوت

وهكذا يشرح أثناسيوس هذه . الدين، فإن اإلحتاد هو قاعدة أساسية من قواعد الفداء
  :احلقيقة األساسية

 حىت بإحتاده بالكلمة، الذي هو فوق الكل، يكون جديراً أن"+ 
  ."عن الكل ميوت نيابةً

  ."وحىت يبقى يف عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه"+ 
وحىت يتحرر اجلميع من الفساد، فيما بعد، بنعمة القيامة من "+ 

  ."األموات
وإذ قدم للموت ذلك اجلسد الذي أخذه لنفسه، كمحرقة وذبيحة "+ 

ع من ناب خالية من كل شائبة، فقد رفع حكم املوت فوراً عن مجي
  ."عنهم

  ).١: ٩ف (. "جسداً مماثالً ألجسادهمإذ قدم عوضاً عنهم "+ 
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م جسـداً ممـاثالً   غري حمدودة، بل قـدَّ  الكلمة ترضيةً االبنم وهكذا مل يقدِّ  
بل هو تعـبري   ،أثناسيوسوهذا ليس تعبرياً شارداً فلت من . ألجساد الذين ناب عنهم

: ١٠ – ١: ٩ – ٤: ٨ – ٣: ٨ – ٢: ٨ف ( :متكرر مقصود تراه يف املواضع التالية
الذي يعين به يؤكد فيه أثناسيوس أنه جسـٌد  وهو أيضاً ذات التعبري ). ٩: ١٣ – ٤

  .للموتقابلٌ 
أي (ابن اهللا عدمي الفساد باجلميع بطبيعة مماثلة  احتدوإذ "+ 

  .")الناسوت الذي ال خيتلف عن أجسادنا
ف (. ")بسبب اإلحتاد(احلال فقد ألبس اجلميع عدم الفساد بطبيعة  "+ 
٢: ٩.(  

وال يف  ،م االبن جسده الذي ال خيتلف عن أجسادنا ال يف الطبيعةوعندما قدَّ  
ا الذبيحة م لآلب عوضاً عّنوهكذا قدَّ. جتديده م ما هو مطلوٌبفقد قدَّ. إخل.. احلجم 

وبني أثناسيوس وأنسلم خالف كبري وأساسي حـول قداسـة   . اخلالية من كل شائبة
هذه القداسـة مصـدرها    –بنا  وكما مرَّ –فعند القديس أثناسيوس . اسوت املسيحن

وهذا يسقط متاماً موضـوع الترضـية   . اإلحتاد، وليس قداسة ذاتية خاصة بالناسوت
 حلَّ مه االبن ليس ناسوتاً معادالً لناسوت آدم، وإمنا ناسوتألن ما قدَّ. املطلوبة قانونياً

إن ما يرضي اآلب حقـاً هـو   . عل الناسوت يقوم حياًوهو ما ج. فيه ملء الالهوت
  .جتديد الطبيعة وردها إىل ما كانت عليه

  :وموضوع الفدية ،الفصل الثالث عشر من جتسد الكلمة :خامساً
وإمنا يضعها علـى أسـاس    ،ال يضع أثناسيوس قضية الفداء يف إطار قانوين  

فما الذي كان " :ه القانونيونولذلك عندما يسأل السؤال الذي سأل. العقيدة املسيحية
  :ل قائالًيكمِّ "يفعله اهللا؟
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أيسكت أمام هذا األمر اجلسيم، ويدع البشر يضلون بتأثري "+ 
  ).١: ١٣ف ( "األرواح الشريرة، وال يعرفون اهللا؟

  :عقيدة اخللق ويسأل مث يعود إىل
  ."ما هي الفائدة من خلقة اإلنسان أصالً على صورة اهللا؟"+ 

له لو أنه ُخلق على صورة البهائم العدمية النطق من أن  كان خرياً"+ 
  ).٢: ١٣ف (. "ُيخلق عاقالً ناطقاً مث يعيش بعد ذلك كالبهائم

وماذا ينتفع اهللا الذي خلقهم، وكيف يتمجد إن كان البشر "+ 
  ).٤: ١٣ف ( "الذين خلقهم ال يعبدونه؟

وهو  –. ..إن أي ملك : خرى نسوق هذا التشبيهأ ومرةً"+ 
إذا امتلك بالداً ال يتركها آلخرين لكي ختدمهم، وال  –جمرد إنسان 

كل  ...بشخصه  إليهموإذا اقتضى األمر يذهب . ..يتنازل عنها لغريه 
  ).٢٥: ١٣ف ( "ذلك لكي ال خيدموا آخرين فيذهب عمله هباًء منثوراً

فالفكرة الرئيسية الظاهرة بوضوح عند أثناسيوس هي نعمة اخللق على صورة   
مث بعد ذلك سيادة اهللا علـى  . وهي اليت جعلت خدمة اإلنسان هللا ضرورية جداً. اهللا

  .اخلليقة
أنه ال يذكر أهنـا   ل كل جرائم وخطايا اإلنسانية، إالَّيسجِّ أثناسيوسومع أن   

: ١١الوثنيني مث جتسد الكلمة  راجع رسالة إىل. (للخالق كانت اعتداء على اهللا وإهانةً
  :لها أثناسيوس هية األساسية اليت يسجِّفالنقط). ٧-٦ – ٥

  ."أفال يشفق اهللا باألوىل على خلقته كي ال تضل"+ 
مل يكن الئقاً أن يهلك أولئك الذين كانوا وقتاً ما شركاء يف "+ 
  ).٦: ١٣ف (. "صورة اهللا
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 ألن أثناسيوس عندما يصـل إىل . والقاعدة هنا ختتلف متاماً عن قاعدة أنسلم  
يعـود   – وصل إليها قبل ذلك يف الفصل السابع والتاسع وغـريه  اليت –هذه النقطة 

  :ليؤكد
  ."فما الذي كان ممكناً أن يفعله اهللا؟ ،إذاً"+ 

وماذا كان ممكناً أن يتم سوى جتديد تلك اخلليقة اليت كانت يف "+ 
  ."صورة اهللا

ولكن كيف كان ممكناً أن يتم هذا إال حبضور نفس صورة اهللا ربنا "+ 
  ."يحيسوع املس

أن جيدد خلقة اإلنسان .. هلذا أتى كلمة اهللا بشخصه لكي يستطيع "+ 
  ).٧: ١٣ف (. "على مثال تلك الصورة

مث أن ذلك مل يكن ممكناً أن يتم أيضاً دون القضاء على "+ 
  ).٨: ١٣ف ( "املوت والفساد

ألن . نقيض مع كـل النظريـات املعروفـة    وهنا يقف أثناسيوس على طريف  
  .تقدمي ترضية لآلب، بل القضاء على املوت والفساداملطلوب ليس 

. لذلك كان الئقاً بطبيعة احلال أن يأخذ جسداً قابالً للموت"+ 
حىت إذا أباد املوت فيه هنائياً، أمكن جتديد البشر الذي ُخلقوا على 

  ).٩: ١٣ف ( "صورته
ويكمل شرحه يف الفصـل  . وعلى هذا املنوال شرح أثناسيوس عقيدة الفداء  

ألن قاعدة . لرابع عشر بتشبيه الصورة اليت حتتاج حلضور صاحبها حىت ميكن جتديدهاا
  .اخلالص هي حمبة اهللا وعدله الذي جيدد ويرد اخلليقة ويستردها من الفساد
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جتسد "مالحظة هامة حول الترمجة العربية لكتاب  :سادساً
  ":الكلمة
.. األملانيـة   –الفرنسية  – اإلجنليزية: اللغات األوروبية مرت ترمجة اآلباء إىل  

 ١٨٨٠السلسلة اليت ُنشرت ابتداء من عـام   ،املرحلة األوىل :مبرحلتني أساسيتني. إخل
. بعـد نيقيـة   –نيقيـة   –قبل نيقية : السلسلة احلالية جملموعة اآلباء واليت وصلت إىل

بترمجات جديدة استفادت مـن الدراسـات    ١٩٦٠واملرحلة الثانية بدأت منذ عام 
ومـن  . وية اليت أُجنزت يف جامعات أوربا الغربية وأمريكا يف اخلمسني سنة املاضيةاللغ

الثابت أن الترمجة اإلجنليزية لكتاب جتسد الكلمة اليت صدرت عن جامعة أوكسفورد 
ومنذ ذلك التاريخ أجنزت جامعات أوربا الكثري . هي اليت وصلتنا يف مصر ١٨٩٢عام 

  :من الدراسات اللغوية أمهها
  :١٩٥٢القاموس اليوناين اخلاص بأثناسيوس وحده والذي ُنشر عام  -١

"G. Müller, Lexicon Athanasianum". 

  :١٩٦٨القاموس اليوناين اخلاص بكل اآلباء والذي ُنشر يف عام  -٢
"G. Lampe, Patristic Lexicon". 

وهكذا أُعيدت ترمجة كتاب جتسد الكلمة وصدرت الترمجة اجلديـدة عـام     
 Robert –روبرت طومسـون  "وقام بالترمجة األستاذ  ،جامعة أُكسفورد من ١٩٧١

Thomson ."م علينا مراجعـة  كل هذا حيتِّ. فصحح الكثري من أخطاء الترمجة القدمية
وإضافة احلواشي وحذف الكلمات الزائدة اليت ال تظهـر يف الـنص    ،الترمجة العربية

  .)١(اليوناين وتظهر يف النص اإلجنليزي القدمي
  :استخدمت الترمجة اإلجنليزية القدمية يف الفصل السابع التعبريات التالية  

  .The just claims of God –مطالب اهللا العادلة ): ١: ٧(يف فصل + 

                                                 
  .جوزيف موريس فلتس ونشرها املركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية بالقاهرة. راجع الترمجة اليت قام هبا د )١(



١١٨  

  .The just claim of God –مطلب اهللا العادل ): ٣: ٧(يف فصل + 
 The just claim of the –مطلـب اآلب العـادل   ): ٥: ٧(يف فصـل  + 

Father.  
وظهرت . فقد جاءت الترمجة اجلديدة مطابقة متاماً ملا يريد أن يقوله أثناسيوس  

  :ترمجة مطلب اهللا العادل أو مطالب اهللا العادلة على هذا النحو
  .What is reasonable for God –ما يليق باهللا ): ١: ٧(يف فصل + 
  .God's honour –كرامة اهللا ): ٣: ٧(يف فصل + 
  .Fitting for the Father –ما يناسب اهللا  ):٥: ٧(يف فصل + 

جيد أن  )١(ومن يقرأ الترمجة القدمية. وبالتايل اختفى تعبري املطالب العادلة باملرة  
" مطالب اهللا العادلة"، يقول فيها تعليقاً على ٣٩املترجم قد وضع حاشية هامة يف ص 

  :ما يلي
 " Literally "What is reasonable with respect to God, i.e what is 
involved in His attributes and in His relation to us..". 

باهللا، أي ما هو خـاص  ) مقبول(ما هو الئق "حرفياً  ": وترمجة احلاشية هي  
  ..".بصفاته وبعالقته بنا 
ر املترجم يف نفس احلاشية من اخللط بني أثناسيوس وأنسلم خبصوص وقد حذَّ

وإمنـا   يست هي خالف حول ترمجة نص يونـاين؛ كلة الرئيسية لواملش. العدل اإلهلي
املشكلة الرئيسية هي كيف نفهم أثناسيوس بشكل صحيح، وليس من خالل األفكار 

ومع أننا كتبنا ما فيه الكفاية عـن العـدل   . ه هذا الفهمالشائعة أو املسبقة اليت تشوِّ
تعين ما هـو  " "نية أننا جيب أن نضيف هنا أن الكلمة اليونا والرمحة، إالَّ

 أنوأهنا ال ميكـن   –وهو أحد احملاور األساسية يف الفصل السابع  –مقبول أو الئق 
وهذا ظاهر من سياق الكالم إذا تتبعنا أثناسيوس وهـو  . كلمة عدل باملرة ُتترجم إىل

                                                 
  .م١٨٩٢أي الترمجة اليت صدرت عن جامعة أكسفورد  )١(
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وهكذا يف الفصل . يشرح لنا مشكلة اإلنسان وكيف يراه اهللا، ال سيما مشكلة املوت
  :أثناسيوسادس يؤكد الس

إذ مل يعد املوت جمرد احنالل طبيعـي، بـل   . سيادة املوت كناموس إهلي -١
أي أن . ألنه جاء كتهديد إهلي يف حالـة عصـيان اإلنسـان   . صار املوت ذا سيادة

أثناسيوس يؤكد أن اإلنسان املخلوق من العدم مل يعد ميوت حسب الطبيعة اإلنسانية 
  .سبب عصيان الناموس اإلهليبل ميوت ب ،القابلة للفناء
ألن اهللا . ر موقفه من اإلنسـان ويؤكد أثناسيوس أن اهللا ال ميكن أن يغيِّ -٢

ألن طبيعة اهللا ال  ؛وبالتايل جيب أن ميوت اإلنسان. صادق أو حق وال ميكن أن يكذب
  ).٣: ٦فصل (تقبل الكذب 
ك يف وبعد ذلك يؤكد أثناسيوس أن الذي ميوت هو اإلنسان الذي اشتر -٣

وهو األمر الـذي ال  . اللوغوس، ونال طبيعة عاقلة من اللوغوس بسبب هذه الشركة
تعين أن اهللا ال يقبـل فنـاء    عمة اإلهلية اليت أُعطيت لإلنسانفالن. يسمح بفناء اإلنسان

  ).٤: ٦فصل (اإلنسان 
أي  –بعد ذلك إن صالح اهللا ال يسمح بفناء اخلليقـة   أثناسيوسويقول  -٤

ماذا كـان   ،وهنا يسأل أثناسيوس إذاً). ٥: ٦فصل (ب غواية الشيطان بسب –البشر 
  ).٧: ٦فصل (يفعل اهللا يف صالحه؟ هل يقبل أن يسود الفساد عليهم؟ 

وينتهي الفصل بأن . ويسأل أثناسيوس بعد ذلك عن غاية خلق اإلنسان -٥
  ).٩: ٦فصل (صالح اهللا لن يسمح بفناء اإلنسان 

قة الثانية من املشكلة، وهي كمـا نـرى ال تـزال    وهنا يقدم أثناسيوس احلل  
 ،وهي ال تدور حول صراع يف داخل اهللا. واهللا باإلنسان ،مشكلة عالقة اإلنسان باهللا

ألنه ال يليـق   ؛وإمنا هي موقف اهللا الذي ال يتغري. وال حول صراع يف داخل اإلنسان
ر ألنه قد تغيَّ ؛ري هو اإلنسانوإمنا الذي يتغ. باهللا أن تتغري طبيعته من أجل إنقاذ اإلنسان
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. فقدان هذه الشركة املوت، ومن الشركة مع اهللا من خالل اللوغوس إىل من احلياة إىل
مشغول بشكل رئيسي بالسؤال السابق يف الفصل السادس، وهو  أثناسيوسحقيقي أن 

فكـرة   كليةً أثناسيوسوهنا كما سنرى يرفض . ماذا جيب أن يفعل اهللا إزاء اإلنسان
ويف إطار ما ذكرناه يتضح املعىن الدقيق ملا استخدمته الترمجة اإلجنليزية القدميـة  . توبةال

  :لنصوص الفصل السابع يت أجنزها القمص مرقس داودوالترمجة العربية ال
ما وصل إليه من نتـائج يف   يفتتح أثناسيوس الفصل السابع باإلشارة إىل -١

ال  ألنه عمـلٌ  ؛يترك اإلنسانية لتيار الفساد الفصل السادس، أمهها أن اهللا ال ميكنه أن
جند .. هذه النتيجة فإننا  وإن كنا قد وصلنا إىل": ويقول أثناسيوس. يليق بصالح اهللا

: وحيدد أثناسيوس ماذا يعين مبطلب اهللا العادل بقوله. ""مطالب اهللا العادلة تصطدم هبا"
). ١: ٧( "ضعه اخلاص بـاملوت أن يكون اهللا أميناً وصادقاً من جهة الناموس الذي و"

وأن يظل أميناً وصـادقاً،   ،فما هو املقصود بالعدل هنا سوى أن يتمسك اهللا بطبيعته
ما هو أساسي هنا هو أن القديس أثناسيوس ال يتكلم إن . وهذا يعين أن ميوت اإلنسان

وهنـا  . ي ناموس اهللاعن املوت كعقوبة، وإمنا يتكلم عن موت اإلنسان كنتيجة لتعدِّ
كم يكون شنيعاً لو أن اهللا أبا احلق "": العدل"يؤكد أثناسيوس ما الذي يقصده بكلمة 
ويف  ،بل سيظل صـادقاً  ،فاهللا لن يكذب. "يظهر كاذباً من أجل فائدتنا واإلبقاء علينا

فهل هذا هو العدل باملعىن األرضـي؟   ،هذا هو ما يليق باهللا. صدق اهللا موت اإلنسان
 يظهر قاضياً يف حمكمة، وإمنا يظهر كإله خالق لكـل األشـياء   فاهللا ال. بكل تأكيد ال

  .حيمل مسئولية وجود الكائنات
ألن  ؛ويسأل أثناسيوس ماذا يفعل اهللا؟ والسؤال هنـا حقيقـي وهـام    -٢

فهو لن  ،وإذا كان من احلتمي أن يتدخل اهللا. املشكلة ال ميكن حلها بواسطة اإلنسان
ألن هذا يعين أنه لن يستطيع . يفقد طبيعته) ل اهللاأي جيع(يتدخل بالشكل الذي جيعله 
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فعدم أمانة اهللا تعين أنه ميكن أن يتحول أيضـاً  . أميناً) اهللا(أن ينقذ اإلنسان إذ مل يعد 
  .وهكذا خيدم العدل، أو أمانة اهللا، أو صدق اهللا خالص اإلنسان. بعد خالصنا
وعـاجزة   ، اإلنسانويرفض أثناسيوس التوبة متاماً ألهنا عاجزة عن تغيري -٣

فالتوبة عاجزة عن رد الفساد وإبعـاده عـن   ). ٣: ٧(عن أن تالشي ناموس املوت 
؛ ألن النعمـة ال ميكـن أن   والتوبة عاجزة عن إعادة النعمة اإلهلية لإلنسان. اإلنسان

ن واهب النعمة وهو اهللا قد وضع ناموس املـوت يف حالـة   ب للطبيعة املائتة، وألَهتو
  ).٤: ٧(عل التوبة بال قيمة باملرة التعدي وهذا جي

  :ومبجيء الكلمة وجتسده وموته وقيامته حتقق ما يلي -٤
وبذلك مت فيه ناموس  ،فمات االبن املتجسد ،ظل اهللا أميناً لناموس املوت -أ

  .املوت
 ،مت جتديد الطبيعة اإلنسانية بالقيامة وباإلحتاد السري بـاالبن املتجسـد   -ب

  .ر هو اإلنسان وليس اهللاوهذا يعين أن الذي تغيَّ

  :احملبة والرمحة يف إطار اهلرطقة األريوسية :سابعاً
وهي بدورها اليت تشرح . عقيدة الثالوث هي دعامة اإلميان املسيحي الرئيسية  

وعقيدة الثالوث تقوم على ثالثة مبادئ الهوتيـة  . لنا كل ما يتعلق باإلميان املسيحي
  :اآلباء بكل قوةسجلها التقليد الكنسي ودافع عنها 

  .جوهر واحد لألقانيم الثالثة -١
  .تساوي األقانيم يف كل الصفات -٢
  .فكل أقنوم يتمايز بصفته األقنومية. متايز األقانيم -٣

صبح من الواضح أن أقانيم الثالوث تشترك يف صـفات  ويف ضوء ما ذكرناه ُي  
. م يف صـفاته اإلهليـة  فال يوجد أقنوم خيتلف عن أقنو. إخل.. العدل والرمحة والقوة 
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ن الذي أرسـل  فكيف يكون اآلب عادالً واالبن رحيماً؟ أو كيف يكون العكس؟ َم
هل كان اآلب عادالً أم رحيماً عندما بـذل  . اآلب :العامل؟ اجلواب الواضح االبن إىل

؟ وهل كان االبن عادالً أم رحيماً عندما قبـل أن  )١٦: ٣يوحنا (ا االبن الوحيد عّن
، )٣: ١٠يوحنا " (أنا واآلب واحد: "ذا كان الرب قد قال بصوته اإلهليإوا؟ ميوت عّن
فهل ميكـن أن ينفـرد   ). ١٠: ١٧، ١٥: ١٦يوحنا " (كل ما لآلب هو يل: "وأيضاً

فما هي النتائج املباشرة لـو   ،اآلب بصفة إهلية ال يشترك فيها االبن؟ وإذا حدث ذلك
  قلنا إن اآلب هو العدل واالبن هو الرمحة؟

وعدم اشتراكهم يف صـفات إهليـة    ،عدم مساواة األقانيم يف الصفات -١
  .واحدة يعين بالضرورة وجود اختالف بينهم

ألن وحدة اجلوهر  ؛القضاء التام على االعتقاد بأن للثالوث جوهر واحد -٢
  .تعين عدم وجود اختالف يف الصفات اإلهلية

ن نشرح التجسد أو الفـداء  واحلقيقة اليت تغيب عنا أحياناً هي أننا ال ميكن أ  
هذه احلقيقة جتعلنا دائماً على حذر مـن ثالثـة   . بدون استيعاب دقيق لعقيدة الثالوث

اجتاهات رئيسية معروفة للذين درسوا اهلرطقات القدمية مثـل الغنوسـية واألنوميـة    
  :واملكدونية

ال يوجد يف الثالوث أقنوم ينفرد بعمل ما ال يشـترك فيـه األقنومـان     :أوالً
  .اآلخران

من األقانيم أي صفة من الصفات ألقنوم آخـر، ألن   أقنومال يعطي أي  :ثانياً
  .هذا ضد وحدة اجلوهر، إذ تشترك األقانيم يف كل الصفات اإلهلية

ألن اشـتراك األقـانيم يف   . عن أقنوم آخر ما نيابةً ال يقوم أقنوم بعملٍ :ثالثاً
  .انيم هو عمل واحدوحدة اجلوهر، وتساوي األقانيم جيعل عمل األق
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فهل ميكن أن تبقى نظرية العدل .. هذا ما حيدث على مستوى أقانيم الثالوث   
والرمحة كما صيغت يف العصور الوسطى؟ وأي جمال روحي سليم تعطيه هذه النظرية؟ 
غري أن كل هذا ضئيل جداً باملقارنة مع الدراسة الدقيقة اليت قام هبا معلمنا أثناسـيوس  

وهي مقارنة ذات أمهية بالغة ال ميكن أن نتركها متر دون أن . ألريوسيةيف صراعه مع ا
  .نتوقف عندها

أي داخـل   ،ز معلمنا أثناسيوس بني ما ُيمارس داخل اجلوهر اإلهلـي ميَّفقد   
واإلعـالن   ،وبني اإلعالن عن جوهر اهللا. وما ُيمارس باإلرادة اإلهلية ،جوهر الثالوث
ألن األريوسية اعتقدت بأن االبـن  . داللة بالغة اخلطورة هذا التمييز ذو. عن إرادة اهللا

. الوجود بإرادة اآلب، أي أنه خملوق مثل املخلوقات اليت خلقها اهللا بإرادتـه  جاء إىل
د أثناسيوس أن عالقة املخلوقات باهللا ليست مثل عالقة أقـانيم الثـالوث يف   وهنا أكَّ

لية فقط، وإمنا وحدة اجلوهر أيضاً والنقطة األساسية هنا ليست األز. جوهرها الواحد
  .اليت تقتضي أن يكون اآلب واالبن والروح القدس يف كيان واحد له إرادة واحدة

ومن زاوية خاصة ودقيقة جداً يظهر لنا بوضوح أن ما حيدث خارج اجلوهر   
والنقطة األساسية هـي أن  . اإلهلي الواحد للثالوث ليس مثل ما هو يف اجلوهر اإلهلي

بني اآلب واالبن والروح القدس هي حمبة أزلية وهي عالقة أقنومية على مستوى احملبة 
هذه احملبة ليست شيئاً طارئاً ألن أزلية . )١(فاآلب حيب االبن. اجلوهر الواحد للثالوث
واحملبة ال عالقة هلا خبلق العـامل،  . ية قبل خلق العامللفاحملبة أز. الثالوث متنع ذلك متاماً

. لوثية قبل أن ُتعلن لنا يف الزمان بتجسد االبن وانسكاب الروح القـدس ألهنا عالقة ثا
ة اهللا بالكون وبشـكل خـاص   هذه العالقة يف داخل اجلوهر الواحد ليست مثل عالق

. وال هو أحد أقانيم الثـالوث  ،ألن اإلنسان ليس شريكاً يف جوهر الثالوث اإلنسان؛

                                                 
، )٧: ٤(، )١: ٣: (يوحنا١مع ) ٩: ١٥(، )٣١: ١٤(، )٢١: ١٤(، )١٧: ١٠(، )٣٥: ٣: (راجع يوحنا )١(
)١٩: ٤(، )١٢: ٤(، )١٠: ٤، )٨: ٤.(  
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ولكن ظلـت   ،إرادة اهللا ومبحبته أيضاًفقد جاء اخللق ب ،وعندما أبدع اهللا املخلوقات
ا االبن فهو مولود من ذات جوهر اآلب أمَّ. اخلليقة كائنة بإرادة اهللا وخارج جوهر اهللا

هنا تربز ثالث مسائل هامة ذات داللة خطرية يف . وليس كائناً بإرادة اهللا مثل اخلليقة
  :فهمنا لعقيدة الفداء

آلب هي عالقة مسـاواة يف اجلـوهر   وعالقته با ،االبن هو حمبة اآلب :أوالً
هنا احملبة عالقة ثالوثية، ختتلف عن الرمحة اختالفاً ظاهراً، فـاآلب ال يـرحم   . الواحد

  .االبن، وبالتايل الرمحة موجهة حنو اخلليقة، وعملها خارج إطار جوهر الثالوث
ُتمارس ، وهي "اهللا حمبة"بل هي جوهر اهللا  ،احملبة كائنة يف اجلوهر اإلهلي :ثانياً

بينما الرمحة هي عمل اإلرادة اإلهلية مع اخلليقة، وُتمارس خـارج  . يف داخل اهللا نفسه
وبالتايل تصبح احملبـة هـي الدعامـة    . اجلوهر اإلهلي عندما يتعامل اهللا مع املخلوقات

  .)١(األساسية لتفسري تعامل اهللا معنا من خالل اإلعالن عن ذاته وليس عن إرادته فقط
اهللا فقط، بل هـو   إرادةإنه ليس . سد والفداء هو عمل أقنوم االبنالتج :ثالثاً

هنا احملبة هلا اجملال األول، ألهنـا  . إحتاد أقنوم االبن بالناسوت الذي أخذه من العذراء
وهنا الرمحة تأيت يف املرتبـة  . تنازل أقنوم االبن وتنازل أقنوم الروح القدس لفداء البشر

هو أزيل وُيمارس يف داخل الثالوث منذ األزل ليس مثل ما هو ألن ما  ؛الثانية بعد احملبة
اهللا باخلليقة يف الزمان، أي الرمحـة والقـدرة    اتصالعند  كامن يف اهللا وال ُيمارس إالَّ

ولكنها ال تعمل بـاملرة يف   ،فالرمحة كائنة منذ األزل يف اهللا. والعدل وصفات أخرى
س احملبة الكائنة منذ األزل، وكائنة يف عالقـة  بعك. إطار العالقة األقنومية بني األقانيم

الثالوث، وتعمل دائماً يف والدة االبن وانبثاق الروح القدس، وأعلنت عن اآلب واالبن 
  .والروح القدس

                                                 
 –) ١٦: ٣تيموثاوس ١" (اهللا ظهر يف اجلسد" الناموس أعلن إرادة اهللا، أمَّا التجسد فقد أعلن اهللا نفسه )١(
  ).١٤: ١ يوحنا" (الكلمة صار جسداً"
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والنتيجة األساسية هي أن حصر الفداء يف عالقة الرمحة بالعدل هو يف الواقع   
. نومية الكائنة يف ذات اهللا وجوهرهحصر للفداء يف صفات إهلية تقع خارج العالقة األق

بل يكفي أن نسأل الـذين   ،هنا حنن لسنا يف حاجة لالستمرار يف الدفاع عن حمبة اهللا
هل اخلالص هو عمل األقانيم الثالثة ويشترك فيـه  : يدافعون عن نظرية العدل والرمحة

أنا فيهم " :كل أقنوم بعمل مباشر ومن خالل العالقة األقنومية طبقاً لقول الرب نفسه
" واحد وليعلم العامل أنك أرسلتين وأحببتهم كما أحببتين وأنت يفَّ ليكونوا مكمَّلني إىل

؟ فهل حمبة اهللا اآلب هي حمبة نابعة من خالل عالقة االبن بـاآلب  )٢٣: ١٧يوحنا (
  وبالروح القدس، أم هي عالقة خارجية مثل الرمحة؟

ـ ... كسية واألريوسية السؤال يضعنا على مفترق الطرق بني األرثوذ ا أن إمَّ
ا أن االبن خملوق من وإمَّ.. االبن من ذات جوهر اآلب وأعلن اآلب لنا وفدانا مبحبته 

  !!!املخلوقات أعلن لنا إرادة اآلب مثل األنبياء والقديسني يف العهد القدمي
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  خامتة الفصل الثاين
 -١ -  

  وص األساسية عند القديس أثناسيوسالنص
  

ألنين  –أن جييبوا على هذا السؤال ) ريوسينياأل(عليهم "+   
هل اآلب كائن أوالً مث بعد ذلك يريد  –.. أجادل قلة احلياء اليت فيهم 

أم ) أي أن الكينونة اإلهلية تسبق املشورة واملسرة(مبشورته ومسرته 
تعزية خاصة هلم يف موضوع ) األريوسيون(وإذا وجد .. العكس؟ 
فماذا كان االبن قبل عمل .. بإرادة اآلب  ئٌنوقالوا إن االبن كا ،اإلرادة

يكفي أن نسمع اسم الكلمة فقط لكي ندرك على الفور .. اإلرادة؟ 
ألنه  ؛وإمنا الكائن بطبيعته ،ونفهم أنه هو اإلله الكائن، ليس بإرادة اآلب

إنه من التقوى أن ُيقال إن األشياء .. ما أشنع جتديفهم .. كلمة اآلب 
ا االبن أمَّ. الوجود بإرادة اآلب ومسرته العدم إىلاملخلوقة جاءت من 

فهو ليس خملوقاً، وال هو عمل إرادة اآلب، وال جاء بعد اآلب مثل 
وألنه كلمة . اخلليقة، وإمنا هو بالطبيعة مولود من ذات جوهر اآلب

اآلب فقد مسح لنا أن ال نقول إنه جاء بإرادة اآلب اليت سبقت وجوده، 
هو مشورة اآلب احلي وقوته وصانع كل األشياء اليت وإمنا أعلن لنا أنه 

  ).٦٣: ٢ضد األريوسيني ( "ُسرَّ هبا اآلب
بإرادة اهللا ومسرته، فكل اخلليقة ُخلقت  املخلوقات كائنةٌ"+   

". بإرادة اآلب"رسوالً  وحىت بولس ُدعَي. اد اهللا وُسرَّحسبما أر
من العدم بواسطة  وكل اخلليقة ُخلقت". مبشورته ومسرته"ت ودعوتنا متَّ
 فالكلمة يعلو على كل املخلوقات اليت جاءت من العدم إىل. الكلمة
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ضد ( "..الوجود بإرادة اآلب، ألنه هو مشورة اآلب احلي وإرادته
  ).٦٥: ٢راجع  – ٦٤: ٢األريوسيني 

جيـب   وهو فرٌق ،وهكذا يربز أثناسيوس الفرق بني االبن الكلمة واملخلوقات  
فقد أعلـن  ". الذي رآين فقد رأى اآلب"عن إعالن االبن لآلب  أن يظل عندما نتكلم

ولكن النقطة األساسية اجلديرة باالعتبار هي أنه إذا . لنا ذات اآلب وليس إرادته فقط
فاحملبة هنا ليست ). ١٦: ٣يوحنا (قال الرب نفسه إن اآلب أحب العامل حىت بذل ابنه 

). ٣٥: ٣يوحنـا  " (اآلب حيب االبن"قاصرة على اآلب وإمنا هي عالقة اآلب باالبن 
. وبالتايل ما يفعله االبن إمنا يعرب عما هو كائن بينه وبني اآلب من عالقة أقنومية أزلية

ولذلك السبب ال توجد صالة واحدة يف تراث الكنائس املسيحية شرقاً وغرباً تطلب 
بات اليت ُتقـال  وإمنا العكس هو أن أهم الطل. من اهللا أن حيب اخلليقة أو حيب اإلنسان

ألن طلب الرمحة هو طلب قـرار اهللا وإرادتـه يف التـدخل يف    ". رب ارحم يا"هي 
وهنا طلب الرمحة مؤكد ألنه عمـل  .. مواجهة ما حيدث من مشاكل وصراع روحي 

عموماً إن كل نصوص العهد اجلديد اليت تتحـدث عـن   . إرادة اآلب النابع من احملبة
فهي  ،ا النصوص اليت تتحدث عن احملبةأمَّ. )١( باخلليقةالرمحة إمنا تتحدث عن عالقة اهللا

حيث تصبح حمبـة  . )٢(أي يف األقنوم الثاين ،حعن حمبة اهللا لنا يف يسوع املسيتتحدث 
فكيف نتمسـك بنظريـة   . وحمبة االبن لنا هي املقياس الصحيح للمحبة ،اآلب لالبن

). ٥: ٥روميـة  (ح القدس فينا العصور الوسطى ونترك احملبة اإلهلية اليت يسكبها الرو
واليت تغىن الرسول بولس هبا مؤكداً أنه ال توجد قوة تستطيع أن تفصله عن حمبة اهللا يف 

ألهنا أمسى  ؛ُتصاغ يف نظريات أنواحملبة ال ميكن ). ٣٩، ٣٥: ٨رومية (يسوع املسيح 
  .من أن ختضع لرباهني العقل وحججه
                                                 

 ).٣: ١بطرس ١(، )١٦: ٤عربانيني (، )٣١: ١١رومية (، )٧٢: ١ – ٥٨: ١ – ٥٠: ١لوقا : (راجع مثالً )١(
، )٩: ١٥(، )٢٤: ١٤(، )٢١: ١٤(، )٣٤: ١٣(، )١: ١٣(، )٣٥: ٣(، )١٦: ٣(يوحنا : راجع مثالً )٢(
)١٣: ١٧(، )١٧: ١٥(، )١٢: ١٥.( 
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 -٢ -  
  ،عن سقوط اإلنسان

  أو
  )١(دل والرمحةحوار بني الع

  
يف هـذا   –إنه أنـِت  ! انظري أيتها الرمحة، اهلواء كم هو مجيل. صباح اخلري: العدل

اليت أبتهج اآلن بلقياِك؛ فقد كنُت وحيداً ومتنيُت أن أرى وجهك، وكنـُت   –املكان 
  .لوقت طويل منتظراً أن أحتادث معِك

وهنا، بالفرح ننظر وجـه بعضـنا   حسناً، مبا أننا تقابلنا يف هذا املكان املبهج، : الرمحة
البعض، فسنبدأ اآلن، بينما حنن يف هذه البقعة املفضلة، ألن وقت الفراغ الذي لـديَّ  

  .قليل
كيف أن الطيور الصغرية جتتذب اهلواء، إنه ميكننا أن نتحـاور دون أن  ! نصيتإ: العدل

لنـا  يكون هناك مقاطعة؛ وحتت العريش الظليل هنالك سنأخذ مقعـداً، وهنـاك عم  
  .سنجعله مكتمالً

هناك، حيث ميكننا أن نشترك يف احلديث، هناك، فهي  بكل قليب، فلنتوجه إىل: الرمحة
هـذه  . مزينة بالزهور من كل نوع تقريباً، وهناك، أعتقد، أننا سنجد متعـة كـبرية  

املوسيقى الساحرة، واملناظر السارة هناك، تذكرين بتلك املتع واملسرات، اليت امتلكها 
  .رة يف الفردوس، حينما كان مباركاً بصورة اخلالق العظيمآدم م

                                                 
  .ميمر العبد اململوكقصيدة شعرية من الغرب تتطابق مع  )١(
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حسناً، هنا جند أن اهللا عندما خلق اإلنسان، ووضعه يف البداية يف حالة سعيدة : العدل
  .قلبه إبليسحقاً؛ لكن، اإلنسان بشرٍّ ترك اهللا، وامتلك 

لثمـرة  كلماتك حقيقية، وأنا أقبلها بال جدال، ألن اإلنسان أكـل مـن ا   إن: الرمحة
  .احملرمة، فجلب اهلالك على اجلنس البشري، عندما أغاظ اهللا يف وجهه

إذاً، أيتها الرمحة، هل ما زال حيوز على استحسانك، مبا أنـه اسـتحق األمل   : العدل
األبد، وال شيء ميكن أن ينقذه من اجلحـيم   يف غضيب سيمكث حتماً إىل –األبدي 
  .األسفل
صاليت املتأججة، وال تترك اإلنسان يف يأس حزين؛  ىلآه أيها العدل، استمع إ: الرمحة
  .تكون قاسياً عنه، فبالرغم من أنه أذنب، فإنين أتضرع أالَّ أنا سأمثُل نيابةً! انظر
إنك ال زلت ال تستطيعني أن تكافحي لتسحيب غضيب، ألنه كسـر ناموسـي   : العدل

  اذا يعطل األرض؟العادل والصاحل؛ اصميت، إنه ال تأيت منه مثرة؛ سأقتلعه، فلم
ال تكن متسرعاً أكثر من الالزم يف قضية كهذه، بالرغم من أن اإلنسان سقط : الرمحة

إضفي بعض العطف على دودة خمطئة، ودع الشفقة تسـكن داخـل   . من مقر النعيم
  .قلبك
زال مفضـالً لـديِك،    هل تقويل الشفقة؟ هذا ال ميكن أن يكون، إنه لآلن ما: العدل

 ميكن أن تستردي اإلنسان اخلاطئ، فاصميت حاالً وال تـدافعي عـن   ال بالتأكيد إنِك
  .قضيته بعد اآلن

كال، بل سأظهر شفقيت القصوى، وسأجاهد ألخلصه من احلزن األبدي، فقد : الرمحة
  .جاهدُت طويالً بعينني فاضتا بالدموع، ولكن اآلن، أعتقد أن بارقة ضوء تظهر

؟ بينما تنتشر السحب والظالم علـى امتـداد   بارقة أمل، من أين هلا أن تشرق: العدل
إن السيف املتأللئ مرفوع عالياً؛ فاإلنسان مذنب، وبالتأكيد جيب ! السموات، انظري

  .أن ميوت
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كال، توقف، أعتقد أنه ميكنين أن أبتكر خطة، اليت رمبا بواسـطتها نسـترد   : الرمحة
  .اإلنسان العاصي

املمكن أن حيصل على حريتـه، لكـن ال   حسناً، إذا كنِت تستطيعني فإنه من : العدل
ميكنك أبداً أن تويف الدين اهلائل؛ إنه يبدو أعظم بكثري من أن ُيمحى أبداً، فأنا أعتقد 

  .أنه ال يوجد من ميكنه أن يدفع الفدية
إنه حقاً يكاد يبدو أنه مستحيل، فال أحد أقل من الالهنائي ميكنه أن يـؤدي  : الرمحة

 أنين مع هذا قد وجدُت فديـةً  ية قد تلقى جرحاً قاتالً؛ إالَّالعمل، ألن اإلنسان باخلط
فلطاملا حبثُت، واآلن العمل قد اكتمل، ألن اهللا من أجله قدم ابنه ذبيحة؛ واآلن . ألجله
األرض، ليجعل اخلالص معلوماً، وهو  إنه يترك عرشه السامي، ويتضع ويرتل إىل! انظر

! سهول المعة من النور السمائي، ياللحب اإلهليمير برتب املالئكة املنرية، متخلياً عن 
أنا أراه قادماً اآلن، الرمحة احللوة تسكن جبينه النسكي؛ أنا أراه اآلن بدهشة مغتبطة، 

انظر كيف يبتسم أثناء نزوله من أعلى، إن حمياه يـنم  ! إين أتوه تعجباً عند حتديقي فيه
  .عن أنه احلب

  .أسفل، لينقذ اإلنسان الضائع من احلزن األبدي إذاً فهو سيعيش حياة معذبة يف: العدل
حديقة، ومع تابعيه يعقد حمكمة خاصة؛ اآلن انظر  نعم، إنه كثرياً ما يلتجئ إىل: الرمحة
هناك وهو حماط باخلطيئة، قطرات كبرية من الدم تتساقط سريعاً علـى األرض،   إليه

إذا كنَت تستغين الرب يف صالة متأججة، أزل هذه الكأس،  كيف يصرخ إىل! إنصت
عن هذه الدنيا؛ إذا كان هذا، فإين سأحتاشى آالم املوت بسعادة، مع ذلـك ال تكـن   

  .بل مشيئتك أنت! مشيئيت، يا اهلي
  مىت يدفع الفدية؟ –يف النهاية  –هو يبكي ويصلي، لكن  اخلضوعهبذا : العدل
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نظـر، إنـه   واآلن ارفع عينيك، هنالك على تلك الشجرة، ا! آه، انظر حولك: الرمحة
ومن أجل اإلنسان اخلاطئ يطأ معصرة العنب بقدميه، إنه يتعذب هبـذا  ! يرتف وميوت

  .ليسحق رأس احلية
النعيم األبدي، البد أن أعترف  يا هلذه التضحية اجلليلة، فإن اإلنسان قد ُردَّ إىل: العدل

  .أن العمل اجمليد قد أُكمل، واآلن، لقد فزِت باالنتصار أيتها الرمحة
حسناً، إين أهتلل ألن اإلنسان اكتملت حريته، يف مناقشـاتنا سـنتفق اآلن،   : ةالرمح

  .سنعانق بعضنا بعضاً، وهنتف بانتصارات النعمة املخلصة
لن أغضب بعد اآلن على اإلنسان اخلاطئ، بل سألقي جانباً سـيف االنتقـام   : العدل

  .وأنا ال أطالب باملزيد د قد انتهى، فالدين قد ُدفعاملريع، فأنا راضٍ أن غضيب املهدِّ
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  الفصل الثالث
  

  الفداء بني أثناسيوس الرسويل
  وأنسلم رئيس أساقفة كانتربري

  
نتناول يف هذا الفصل كيف شرح أنسلم موضوع الفداء، وذلك من خـالل    

عرض موجز لكتابه ملاذا جتسد اهللا؟ وذلك يف مبحث أول، ومن مث يف املبحث الثـاين  
  .بني أنسلم والقديس أثناسيوس الرسويلألهم االختالفات  ضنعر
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  املبحث األول
  

  نظرية أنسلم يف الفداء
  

 ٍهموجَّ بسؤالٍ –الذي يدور فيه احلوار حول قضية الفداء  –أنسلم كتابه  بدأي
  :"Boso –بوسو "شخص أطلق عليه اسم  إىل

ما هي الضرورة اليت جعلت اهللا يتأنس، كما نؤمن ونعتقد، وأنه أعاد احلياة "
  ).١: ١ف ( "لعامل بواسطة موتهل

يشرح فيها أن التجسد ال يتعارض مع طبيعة  حسنةً وهكذا يبدأ الكتاب بدايةً
. ولكن بوسو يسأل ملاذا عجز بعض البشر واملالئكة عن فـداء اإلنسـان  . اهللا باملرة

د مـن  بوجييب أنسلم بأن وجود خملص آخر غري اهللا يعين أن اإلنسان سوف خيدم ويع
  :وبعد ذلك يضع أنسلم على فم بوسو األسئلة الضرورية). ٥: ١ف (خلصه 

ما هو نوع األسر أو السجن الذي كنا فيه؟ وملن كنا مستعبدين حىت أن "+   
اهللا كان غري قادر على أن يطلق سراحنا ما مل يفتدينا باملشقة، أو على األقل بدمـه؟  

. ، ومن سلطان الشيطانوعندما نقول إنه فدانا من خطايانا، ومن غضبه، ومن اجلحيم
 –مللكوت السـموات   ثانيةً واشترانا مرةً. ألنه هو جاء وغلب ألننا حنن كنا عاجزين

إذا : "ولكن غري املؤمنني يقولون لنا. فقد أعلن لنا حمبته العظمى ،وعندما فعل كل ذلك
قلَت إن اهللا مل يكن قادراً على أن يفعل كل هذه األشياء بكلمة أو أمر منه، فكيـف  

ظهر اهللا كمن هو بال قوة؟ تدَّعي أنه خلق كل األشياء بأمر منه؟ أال تناقض نفسك وُت
ولكنه ال يريد أن يفعل ما ذكرت، فكيف تربهن علـى   ،وإذا اعترفت بأنه كان قادراً
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فما هو السبب املعقول يف آالمه؟ ألنك تدَّعي أن كل  ،أنه حكيم؟ ألنك تدَّعي أنه تأمل
فإذا كان . إرادته يف العقاب دته، وحىت غضب اهللا نفسه ليس إالَّاألشياء تعتمد على إرا

صار البشر أحراراً من اخلطية، ومن غضب اهللا، ومن  ،ال يريد أن يعاقب خطايا البشر
ن الذي له سلطان على اجلحيم والشيطان؟ وملن وَم.. اجلحيم، ومن سلطان الشيطان 

  ).٦ :١ف ( "ملن خلق كل هذه األشياء؟ امللكوت إالَّ
أليس اهللا حاضراً يف كل مكان؟ فما الذي ينقص ": وعن الشيطان يسأل بوسو  

وال يتوقف بوسو ). ٦: ١( "اهللا حىت يستدعي نزوله من السماء لكي يهزم الشيطان؟
ومن البابا الون الكبري، وكالمها مـن   ،بل يقتبس مباشرة من أُغسطينوس ،عند ذلك

ل بوسو ملخص رأي القطبني الكبريين على هذا ويسج. أنصار التفسري القانوين للفداء
  :النحو

ألن يعمل  أن اهللا مضطٌر: ويوجد أيضاً التعليم الذي جيب أن نسجله وهو"+   
ولـذلك عنـدما ذحبـه    . ضد الشيطان خلالص اإلنسان بوسيلة قانونية وليس بالقوة

الً أي من ال يوجد فيه سبب للموت ومن هو اهللا، كان هـذا عـد  ) املسيح(الشيطان 
كان اهللا قد اعتدى عليه واستخدم  وإالَّ. اقتضى أن يفقد فيه قوته وسلطانه على اخلطاة

ألن الشيطان كان ميلك اإلنسان، ومل يكن الشيطان قد . العنف وهو وسيلة غري قانونية
م نفسـه حـراً   استوىل على اإلنسان أو ملكه بالعنف، بل إن اإلنسان هو الذي سـلَّ 

  ."للشيطان
  ." أرى أي معىن باملرة هلذا الشرحوأنا ال"+   
أو حتت  ،ألنه إذا كان الشيطان أو اإلنسان كالمها ملك إلله آخر غري اهللا"+   

ويصبح لكل عبـارة  . سلطان آخر غري سلطان اهللا، فإن الشرح السابق يصبح صحيحاً
  ."من العبارات السابقة معناها
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ر غري اهللا، وكالمها ال آلخ ولكن حيث أنه ال الشيطان وال اإلنسان ملٌك"+   
رغم اهللا على أن يتعامل مع خليقته يقدر على البقاء بدون قوته، فما هو السبب الذي ُي

) الشيطان(اليت ميلكها وحده وبنفسه على النحو الذي ذكرُت؟ سوى أن يعاقب عبده 
. إليـه لكي يترك خدمة سيدمها الواحد وأن يضم ) اإلنسان(الذي أغرى عبده اآلخر 

. لص آخر زميله وكالمها مثل لص انضم إىل. األول خائن والعبد الثاين هارب فالعبد
  ."..وكالمها سرق ممتلكات سيده 

ن الذي استوىل عليـه  وإذا كان اهللا ديان الكل ويريد أن خيلص اإلنسان ِم"+   
. "بطريق غري شرعي، أال يستطيع اهللا أن يعاقبه على استيالئه على اإلنسان) الشيطان(
  ).٧: ١ف (

يسجله  يالسؤال الذي ُيطرح دائماً يف موضوع الكفارة والذ ويعود بوسو إىل  
  :أنسلم يف الفقرة الثامنة من الفصل األول

املوت بدالً  م اإلنسان البار جداً من كل البشر إىلأين هو العدل ألن ُتسلِّ"+   
  ."عن اخلطاة؟

 ،اخلطاة بـاألمر  وإذا كان اهللا احلاضر يف كل مكان عاجزاً عن أن خيلص"+   
  ."فأين هو حضوره يف كل مكان؟

فكيف ميكن أن ندافع عـن حكمتـه    ،وإذا كان يستطيع ولكنه ال يريد"+   
  ).٨: ١ف . ("؟)بره(وعدله 

د لطرح فكر جديد كان يف الواقع ميهِّ ،عندما سجل أنسلم هذه االعتراضات  
فكار أنسلم حىت نصل م يف إجياز شديد أهم أوسوف نقدِّ. خيتلف عن أفكار السابقني

يرد أنسلم على اعتراضات بوسو مؤكداً أن موت املسيح هو . أهم نقطة يف تفكريه إىل
. وإمنا قبل املسيح املوت بكل حريته ،م على املوتموت اختياري، وأن املسيح مل ُيرغَ
ألن اهللا ال ميكنه أن يطلب من خاطئ أن ميوت . والدليل على ذلك هو قداسة املسيح
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ويؤكد أنسلم ). ٩: ١ف (مقدسة  يته، ألن هذا صعب على من مل حييا حياةًمبلء حر
وبالتايل ال جمـال  . بعد ذلك أن إرادة االبن وقبوله الصليب هي يف الواقع إرادة اآلب

طاملا أن النقطة األساسية هي قبول اآلب حلرية االبن . لالعتراض على تقدمي االبن لذاته
  :دأ أنسلم بفكرته األساسية األوىلويب. وتنازله، فهو أساس الفداء

  –نرد هللا ما خيصه  اخلطية ليست سوى أالَّ"+   
 "Non est itaque aliud peccare quam Deo non reddere debitum". 

هو حمـور  " ما هللا علينا"أي " Debt"أي " Debitum"واستعمال كلمة ). ١١: ١ف (
  .ز األساسيألن املوضوع سوف يدور حول هذا املرك. الكالم كله

 أي ما خيص اهللا، إمنا يأخذ مـن  ،اإلنسان الذي ال يعطي هللا هذه الكرامة"+   
وهنا يف مقابل كلمة كرامة ). ١١: ١ف ( "وهذه هي اخلطية ،اهللا ما خيصه ويهني اهللا

"Honorem " يذكر أنسلم كلمة"Debitum "أو ما ميكن اعتبـاره   ،أي ما خيص اهللا
وبالتـايل ال  . فإنه يهني اهللا ،م اإلنسان هللا ما خيصهمل يقدِّ وعلى هذا األساس إذا. ديناً

وإمنا جيب تقدمي ترضية مناسبة عن اإلهانة الـيت   ،يكفي أن يعيد اإلنسان هللا ما خيصه
  .حلقت اهللا
إنه ال يكفي باملرة إعادة ما أُخذ، ولكن اإلهانة اليت حدثت تسـتدعي أن  "+   

حياة شخص ما أو صحته ال يكتفي برد  إىل ن يسيءوكما أن َم. يعطي أكثر مما أخذ
وبالتـايل إذا  . هذه الصحة فقط، بل يعطي هلذا اإلنسان تعويضاً عن اآلالم اليت سببها

وإمنا البد أن يـدفع ملـن   . أساء إنسان وأهان كرامة آخر، فال يكفي رد هذه الكرامة
وهذه هي الترضية .. أُهني شيئاً يرضي من أُهني، ويتفق مع طبيعة ونوع اإلهانة نفسه 

  ).١١: ١ف ( "..اليت جيب أن يقدمها كل خاطئ هللا 



١٣٨  

وعندما اعترض بوسو بأن اهللا قادر برمحته على أن يتجاوز عن خطايا اإلنسان 
ألن عدم  ؛دون أي اعتبار لكرامة اهللا اليت ُجرحت، أجاب أنسلم بأن هذا غري مقبول

  .اعتبار اهللا لكرامته ضد النظام الكوين نفسه
فران اخلطايا بكل وضوح هو عدم العقاب، وحيث أن اخلطية ال ميكن غ"+   

ولكن أنسلم حيدد ). ١٢: ١ف ( "استبعادها بدون ترضية مناسبة، تبقى العقوبة قائمة
واهللا يسـوس الكـون    –موقفه بأكثر صراحة بأن اخلطية وهي تعدي على القـانون  

 ميكن أن يترك ذلك دون عقاب، واهللا ال. ُتعترب خروجاً على النظام الكوين –بالقانون 
وهنا يعود أنسلم من . ألن هذه حالة من الفوضى ال تتفق مع صالح اهللا وال مع عدله

  :فكرة اإلهانة والترضية املناسبة ويقول جديد إىل
ال يوجد ما هو أفظع يف ترتيب األشياء أكثر مـن أن يأخـذ املخلـوق    "+   

ا أن يدفع من إنه من الضروري إمَّ.. أخذه الكرامة اليت ختص اخلالق، وأن ال يدفع ما 
ـ فإن اهللا يصبح إمَّ ،وإذا مل حيدث ذلك. جديد ما أخذه أو أن ُيعاقَب ا ا غري عادل وإمَّ

هذه يف الواقـع  ). ١٥ - ١٤: ١ف ( "ال جيب حىت أن نتخيله وهذا كفٌر.. بال قوة 
وهذا التمييز معروف  .العقوبة –الترضية : هي الفكرة الرئيسية عند أنسلم فهو مييز بني

وبذلك يكون أمام اإلنسان إمـا أن يـدفع   . يف القانون املدين الشائع يف زمن أنسلم
ـ  . الترضية ويرد هللا ما خيصه أو أن ُيعاقَب ا وحىت اهللا نفسه جيب أن يثبت أنـه اهللا إمَّ

بالدفاع عن كرامته ومعاقبة اإلنسان الذي اعتدى على كرامته، أو أن يطلب ترضـية  
ويف الفصول التالية يؤكد أنسلم رغبة عدد من الناس يف اخلالص، وأهنم . نسانمن اإل

وأن اهللا يريد أن يأخذ من البشرية العدد املطلوب الـذي  . يبحثون عن الوسيلة املناسبة
  .)١(حيل حمل العدد الساقط من املالئكة، وهي الفكرة اليت شاعت منذ زمن أُغسطينوس

                                                 
.." أنسلم وابن املقفع "راجع أيضاً العنوان ". Enchiridion: 29"سجل أُغسطينوس هذه الفكرة يف كتابه  )١(

  .يف هذا الكتاب



١٣٩  

موضوع الترضية  رئيسية أخرى ميهد هبا لشرح م أنسلم فكرةوبعد ذلك يقدِّ  
  :بوسو ويقول موجهاً الكالم إىل. م هللاليت جيب أن ُتقدَّ

وهم ال يؤمنون بأن  –عليك أن تطلب من الذين أخربتنا عن اعتراضاهتم "+   
أن عليهم أن خيربونا بأي طريق ميكن لإلنسـان أن   –املسيح ضرورة خلالص اإلنسان 

  ."خيلص بدون املسيح
يكـون   وإالَّ. اإلنسان لقد أراد اهللا أن يكمل لإلنسان ما بدأ به، أي خلُق"+   

). ٤: ٢ف ( "الطبيعة اإلنسانية اليت أعدها اهللا خلري أعظم هو نوع مـن العبـث   خلُق
  .ولكن كيف حقق اهللا حصوله على الترضية املطلوبة

  :من نوعهم الترضية جيب أن يكون من نفس جنس اخلاطئ أو ن يقدِّإن َم"+   
  .بال خطية -١
  .إله كامل -٢
  .")١(إنسان كامل وبطبيعة غري قابلة للموت -٣

ر أكثر من إنسان يتأمل ال يوجد ما هو مؤثِّ": وبعد هذه الشروط يقول أنسلم  
لـذلك  .. من أجل كرامة اهللا، وأن يتأمل حراً دون أن تكون آالمه هي عقوبة أو دين 

هللا من أجل خطية اإلنسان، أن يكون قادراً أن  يةًن يقدم ذاته ترضمن الضروري أن َم
  ).١١: ٢ف ( "ميوت حبريته

بل بقوته  ،وملا كان اهللا يعمل كل شيء حبرية وليس حتت ضغط الضرورة"+   
وحيث أن االبن له ذات إرادة اهللا، فإنه مات دون أن يكون حتت ضغط الضرورة .. 

النقطة اليت ُتعترب  صل أنسلم إىليهنا و). ١٨: ٢ف ( "بل مات بقوته وحدها وحبريته
  :أضعف نقطة يف برهانه وهي أن اآلب جيب أن يعوض االبن على تطوعه للموت حراً

                                                 
قابل  –حسب أثناسيوس  –ألنه . هنا خيتلف أثناسيوس مع أنسلم حول حقيقة قابلية جسد املسيح للموت )١(

 .حتاد والصليب والقيامة حتوَّل إىل عدم املوت وعدم الفسادللموت مثل أجسادنا، ولكنه باإل



١٤٠  

 "ظهر اآلب نفسه كغري عادل من الضروري أن يعوض اآلب االبن، وإالَّ"+   
فاالبن ميلك كـل  .. ولكن ماذا ميكن أن يعطي اآلب لالبن املتجسد؟ ). ١٨: ٢ف (

  :أنسلم أن ما يعوضه به اآلب هو البشرية وهنا جيد. شيء
هؤالء الذين شاء  ما هو التعويض املناسب الذي يعطيه عوضاً عن موته إالَّ"+   

م نفسه حراً للموت كمثال من أجـل  أن خيلصهم، والذين ألجلهم جتسد، والذين قدَّ
ن هـم  وَم. الرب؟ هؤالء ال ميكن أن يتشبهوا به إذا مل يكونوا مشتركني يف استحقاقاته

الذين جيعلهم ورثة ملا خيصه وميلكه، وهو ما ال حيتاجه، وهو امللء الذي لـه، سـوى   
هـؤالء  . إخوته؟ وهم الذين كانوا مثقلني بالديون الثقيلة والعظيمة، وأسرى الشـقاء 

  ).٢١: ٢ف ( "..سينالون املغفرة مما هو مستحق عليهم أن يدفعوه عن خطاياهم
 ؛م الترضية الكاملة لآلبمؤكداً أن املسيح قدَّ وبعد ذلك ينهي أنسلم كالمه  

مث ينقد بشدة فكـرة تقـدمي   . ألنه قادر على ذلك، وبسبب حريته الكاملة يف املوت
  .)١(وهي اليت ذاعت يف كتابات العالمة أورجيينوس ،الفدية للشيطان

                                                 
). ٨: ١٦شرح إجنيل مىت (شرح أورجيينوس رأيه يف أكثر من موضع، مؤكداً أن املسيح دفع الفدية للشيطان  )١(

ليت الفدية ا –النظرية الثانية "راجع العنوان ). ٢٣، ٢٢: فقرة –شرح التعليم املسيحي (وعند غريغوريوس النيسي 
  .يف هذا الكتاب" ُدفعت للشيطان



١٤١  

  املبحث الثاين
  

  بني القديس أثناسيوس وأنسلم االختالفاتأهم 
  

حىت يف  اآلباءخاصاً خمتلفاً عن الطريق الذي سار فيه كل  سلك أنسلم طريقاً  
دفع الفديـة للشـيطان، أو   : وهو بال شك يتأفف من فكرتني شائعتني. الغرب نفسه

والفكرة الثانية رد عليها . حصول مساومة بني املسيح والشيطان إلطالق سراح البشر
شيطان عبد وخملـوق مـن   بوضوح مؤكداً أن اهللا ال ميكن أن يساوم الشيطان، ألن ال

واستيالء الشيطان على اجلنس البشري هو أيضاً اعتداء وليس حقاً يقتضـي  . خملوقاته
  .هذه املقايضة

مـه هـو   أن ما قدَّ ومع أن أنسلم جنح يف هدم هاتني الفكرتني اخلاطئتني، إالَّ  
ولعل أهم ما جيب أن نذكره هو تعريف أنسلم . نفسه مل يكن سليماً من عدة نواحي

ويف احلقيقة كل نظرية عن الفـداء  . للخطية الذي هو مبثابة بداية الطريق الذي سلكه
  .تبدأ بتعريف اخلطية حىت ميكنها بعد ذلك أن تتكلم عن الفداء

وهـي إهانـة    ،هي أن نرد هللا ما خيصه –عند أنسلم  –فإذا كانت اخلطية   
. عالج هذه اإلهانةلكرامة اهللا، أصبح من الواضح أن البحث سوف يدور حول كيفية 

هنا تربز أوجـه االخـتالف بـني    . عقيدة الفداء وهذا حيدد بالتايل مسار النظرة إىل
  .أثناسيوس الرسويل وأنسلم أو بني التقليد الشرقي والتقليد الغريب



١٤٢  

  :اخلطية كما شرحها القديس أثناسيوس :أوالً
إمنا وضع موضوع اخلطية بشكل مستقل،  –كما مر بنا  –مل يعاجل أثناسيوس   

فعند أثناسيوس الفعـل  . وهو تعليم املسيحية عن خلق اإلنسان ،اخلطية يف إطار واضح
الصادر عن اإلنسان والذي نسميه باخلطية، هو فعل صادر عن طبيعة ُخلقـت علـى   

وبالتايل يدور البحث عن اخلطية والسقوط يف إطار عقيدة اخللـق علـى   . صورة اهللا
 ملوضوع اخلطية أمهية خاصة يف كتـاب رسـالة إىل   وقد أعطى أثناسيوس. صورة اهللا

  :الوثنيني، مؤكداً أمهية حتديد التعليم املسيحي على حنو بالغ الدقة
يف البدء مل يكن الشر موجوداً، وحقاً ال وجود له اآلن يف "+   

  ."وال هو كائن يف طبيعتهم. الذين صاروا قديسني
 نويتفننوعون الشر بدأوا خيتر) بعد اخللق(لكن البشر أخرياً "+   

  ."فيه من أجل ضرر أنفسهم
ألن اهللا خالق الكل وملك الكل، والذي يعلو جوهره فوق "+   

وفائق الصالح خلق  كل املخلوقات والقدرة البشرية، والذي هو صاحلٌ
وخلق اجلنس البشري على . كل األشياء بكلمته خملصنا يسوع املسيح

ن يرى ويعرف احلقائق مثال صورته، وجعل اإلنسان قادراً على أ
. معطياً إياه فكرة ومعرفة بأزليته. بواسطة هذه املشاهبة هللا) اخلاصة باهللا(

ال يترك معرفته باهللا ) الصورة اإلهلية(حىت إذا ما احتفظ بطبيعته كاملة 
وإمنا حيتفظ بالنعمة اليت أخذها . باملرة، وال يبتعد عن شركته بالقديسني

لكي يفرح وتصري . اليت أخذها من كلمة اآلبمن اهللا، بواسطة قوة اهللا 
  ."حقاًمباركة له شركة مع الالهوت عائشاً حياة عدم املوت بال أمل، بل 

بواسطة  –وحيث ال مينع معرفته بالالهوت شيء يرى دائماً "+   
 رسالة إىل(. "صورة اآلب أي اهللا الكلمة الذي ُخلق على مثاله –نقاوته 

  ).٢ - ١: ٢الوثنيني 



١٤٣  

نسان يتأمل اهللا من خالل إدراكه لذاته أي من خالل كونه خملوقاً علـى  فاإل  
  :وعن السقوط يقول أثناسيوس بكل وضوح. صورة اهللا

يف الصورة (لقد خلق اهللا اجلنس البشري، وأراد أن يبقى "+   
لكن البشر استخفوا باألمور الصاحلة، ورفضوا تأملها، وبدأوا ). اإلهلية

  ."القريبة منهم يفكرون يف تفضيل األمور
اجلسد واحلواس، وهكذا  وما هو قريب منهم ليس إالَّ"+   

وبدأوا يفكرون يف  ،أبعدوا عقوهلم عن األشياء اليت ُتدرك بالعقل
وعندما مت هلم ذلك بدأوا يتأملون اجلسد واألشياء األخرى اليت . ذواهتم

ا وسقطوا يف عشق ذواهتم، وصارو. ..وبذلك اخندعوا . تدركها احلواس
  ."لون أن يتأملوا ما خيصهم على أن يتأملوا ما خيص اهللايفضِّ

. .).األشياء احلسية تأملمع (وعندما عاشوا هبذا الشكل "+   
القوة اليت أخذوها من  ونسوا كليةً ...أسروا نفوسهم بامللذات املادية 

  ).٢ - ١: ٣ف (. "اهللا
بدأ بتأمل ذاتـه،  ويطبق أثناسيوس الكالم على آدم، وكيف رفض تأمل اهللا و  

تركـوا   –مبشورة احلية  –أن آدم وحواء  وكيف أدى هذا إىل. وكيف عشق جسده
دخول اخلوف من  وكيف أدى ذلك إىل). ٣: ٣ف (اهللا وسقطوا يف امللذات احلسية 

وهنا يؤكـد  . املوت، واخلوف من فقدان اجلسد، والوقوع يف قبضة الشهوات احلسية
ناً جمنوناً أخذ سيفاً لكي يضرب به كل من يقابله ظناً إنسا"أثناسيوس أن السقوط يشبه 

  ).١: ٤ف . ("منه أن هذا هو التعقل
  املوت؟ ولكن كيف وصل اإلنسان إىل  

مث . يؤكد أثناسيوس أوالً رفض اإلنسان لتأمل اهللا، وحمبته أو عشـقه لذاتـه  
ختـراع  ا"ك أثناسيوس بكلمـة  ومتسُّ. رفض تأمل اخلري وبداية العقل يف اختراع الشر

اليت اعتربت أن الشر لـه   –ليس املقصود منه فقط االبتعاد عن اهلرطقة املانوية " الشر



١٤٤  

وإمنا أراد أثناسيوس أيضاً  –جوهر وطبيعة، وأن هذا اجلوهر موجود يف اخلليقة املادية 
ولكن .. لقد اخترع الشر . وصف دقيق ملا حدث يف كيان اإلنسان نفسه أن يصل إىل

: هو من اختراع اإلنسان؟ جييب أثناسيوس على هذا السؤال مـرتني ما هو الشر الذي 
  :الوثنيني والثانية جتسد الكلمة رسالة إىلالاألول يف 

وهبذا أنا أعين أن ما هو . ، بينما الشر عدملكن اخلري كائٌن"+   
ألنه ليس  ؛وما هو عدم هو الشر. )١(خري هو ما له مثال يف اهللا الكائن

: ٤الوثنيني ف  رسالة إىلال( "البشر) أفكار(يف عقول خياالت زائفة  إالَّ
٤.(  

 عوا إىلإن كانوا حبضور الكلمة وتعطفه قد ُد) البشر(ألهنم "+   
الوجود، من احلالة الطبيعية األوىل، وهي عدم الوجود، فإهنم بطبيعة 

ألن كل ما هو شر فهو  ؛العدم احلال مىت جتردوا من معرفة اهللا عادوا إىل
  ).٥: ٤جتسد الكلمة ف ( "ا هو خري فهو كائن وموجودعدم، وكل م

أن التحول الذي حدث مل يكـن جمـرد    -كما يظهر بكل وضوح  -وهنا   
ائفة اليت هي الشر، واليت هـي  أي األفكار واخلياالت الز. أفكار تعرب يف خيال اإلنسان

. على البقـاء  أي أهنا ليس هلا قدرة ،ألهنا نابعة من الطبيعة اليت ُخلقت من العدم عدم؛
). اإلنسـان (بالصورة ) اهللا(ألن البقاء احلقيقي هو ما له عالقة باهللا، أي عالقة األصل 

وهـذا  . ا ما يقع خارج هذه العالقة فهو عدم، وبال قيمة، وليس له قدرة على البقاءأمَّ
 "ما هو خري هو ما له مثال يف اهللا الكـائن ": هو املقصود من عبارة القديس أثناسيوس

  ).٤: ٤الوثنيني ف  الة إىلرس(
لت حركة النفس اإلنسانية الوثنيني كيف حتوَّ رسالة إىلالويشرح أثناسيوس يف   

حت بنفسها وراء أفكارهـا،  وكيف طوَّ. الشر من اخلري إىل –وهي متحركة دائماً  –
وانساق  ،النفس واجلسد وهكذا دخل املوت إىل). ٢: ٥ف (وانساقت بعيداً عن اهللا 

                                                 
  .أي أن اخلري كائن ألنه يستمد وجوده من اهللا )١(



١٤٥  

وإمنا اعتـدى علـى ذاتـه     ،ويف هذا مل يعتِد اإلنسان على اهللا.. راء العدم اإلنسان و
  :وهنا يربز على الفور الفرق اجلوهري بني أثناسيوس الرسويل وأنسلم. وقتلها

يعترب أثناسيوس اخلطية حتول يف كيان اإلنسان نفسه ويف نظرته للجسـد   -١
رب أنسلم أن اخلطية إهانة هللا دون يعتبينما  ،)٤: ٤جتسد الكلمة ف (وفقدانه رؤية اهللا 

  .أن يبحث فيما حدث يف داخل كيان اإلنسان نفسه
ضياع نعمة الصورة اإلهلية، وهذا هو  يعترب أثناسيوس أن اخلطية أدت إىل -٢

يعترب أنسلم أن اخلطية عمل خارجي أضر بالكرامة اإلهلية، ، بينما أشر ما حل باإلنسان
  .وجعل اإلنسان حتت العقوبة

فـرق جـوهري يف    إىل ،اخلطية د أدى هذا الفرق اجلوهري يف النظرة إىلوق  
وما دمنا قد درسنا هذه النقطة بالـذات عنـد   . الفادي نفسه الفداء وإىل النظرة إىل

فإننا جيب أن نتوقف عند أهم النتائج اليت توصل إليها كـل مـن    ،القديس أثناسيوس
  .أثناسيوس الرسويل وأنسلم

  :الفادي والفداء النظرة إىل :ثانياً
ن الهوت االبن الكلمة يقوم بدور ثـانوي يف خـالص   أمما مر بنا يظهر لنا   

فالهوت االبن الكلمة عنده ليس هو العنصر احلاسـم حـىت يف   . اإلنسان عند أنسلم
هـا  دَّأي صورة اهللا، وكيـف ر  ،وال حىت يذكر أنسلم العطية الفائقة. القيامة نفسها

  :وهكذا تربز الفروق التالية. اإلنسانية مبوته وقيامته الفادي عندما جدد الطبيعة

  :الفادي - أ
اإلله الكلمة الذي هو صـورة   عند القديس أثناسيوس ال يرد النعمة إالَّ -١

 القادر على أن خيلص اإلنسانية من الفساد، ويردها مرة ثانية إىلهو هذا وحده . اآلب



١٤٦  

االبن الكلمة تقوم بدور ثانوي، وهو  وهيةإلفإن  ،ا عند أنسلمأمَّ. شركة الصورة اإلهلية
  .عنصر الترضية وتقدمي ما جيب دفعه هللا لرد الكرامة اإلهلية

أن التغيري األساسي الذي حدث بدأ أوالً بتأنس الكلمة  أثناسيوسيؤكد  -٢
 ،وبسبب اإلحتاد منع عنه الفساد واخلطية، وبسبب اإلحتاد مـات . الذي حل يف جسد

مث جدد الفادي ناسوته . على املوت، وأعلن هذا االنتصار بالقيامةوكان موته انتصاراً 
وجعل الفادي هذه الصفات هـي  . وهي صفات الالهوت ،وجعله بال أمل وبال فساد
فالفادي اسـتطاع أن حيقـق    ،ا عند أنسلمأمَّ). ٣: ٥٤ف (صفات الذين يؤمنون به 

وبسبب فهمه اخلـاص  . واالبن الترضية، وبالتايل أجنز االبن شيئاً هاماً يف عالقة اآلب
أن يفكر يف أن التغيري حدث يف ناسوت املسيح، وإمنا ألنسلم ملوضوع اخلطية ال ميكن 

  .حدث على مستوى عالقة األقانيم
أن تصوير عمل االبن  ومع أن أنسلم ال يبدو كمن جيهل عقيدة الثالوث، إالَّ  

يف صحة عقيدة الثـالوث   الشك كعمل مستقل عن اآلب، يؤدي دائماً يف النهاية إىل
ومع أن أنسـلم  . االبن ميكن أن يعمل شيئاً بدون إرادة اآلب أنعند الذين يتصورون 

وهو ال ميكن أن يقع يف خطأ القول  –يؤكد أن إرادة اآلب واالبن هي إرادة واحدة 
أن تأكيد اإلميان الصحيح ال مينع من الوقوع يف أخطاء عند تفسـري   إالَّ –بغري ذلك 

فتأكيد قيام االبن بترضية اآلب ال ينبـع مـن   . كله، وشرح سر اخلالص كله اناإلمي
أقنوم يقبل ترضـية مـن    ألن انقسام الثالوث إىل. اعتقاد سليم بوحدة جوهر الثالوث

  .أقنوم آخر، هو أمر يتعارض مع وحدة اجلوهر اإلهلي ووحدة عمل اهللا نفسه

  :واإلفخارستياال سيما املعمودية  ،الفداء وأسرار الكنيسة - ب
وبشكل خاص كتاب جتسد الكلمـة أن   ،يبدو واضحاً ملن يدرس أثناسيوس  

د هذا اجلسد بعدم املوت، وبعدم الذي أباد املوت يف جسده، وجمَّ –عمل االبن الكلمة 
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وهكذا ميكننا أن . الهوت صحيح عن أسرار الكنيسة هو الطريق الصحيح إىل –األمل 
وبشـكل خـاص    ،ر املسيح يف كل األسـرار ضرورة حضو -دون عناء  -نفهم 

 إىل –الذي مت فيه كمال اإلنسانية  –حيث ينقل من كيانه  واإلفخارستيا،املعمودية 
 وحسب تشبيه القديس أثناسيوس نفسه عن جتديد الصورة - وهنا. اإلنسانية احملتاجة

على  ام على جتديد الصورةلكي يساعد الرسَّ"صاحب الصورة نفسه حيضر مرة ثانية  -
وهكذا ال يصعب علينا فهم ). ١: ١٤ف ( "د الرسمبل جيدِّ.. نفس اللوحة اخلشبية 

نقل مالمح صاحب الصورة لتجديد الصورة  بل تصبح األسرار حقيقةً. األسرار باملرة
وتصبح قضية حضور املسيح على املـذبح يف  ). ١: ١٤ف ( "تلطخت باألدران "اليت 

ال ميكـن   ، سر اإلفخارستيا هي قضية حياة أبديـة اإلفخارستيا وضرورة اإلحتاد به يف
اعتبار أن اخلبز واخلمر جمرد رمـوز   أشكال الفكر البشري اليت تدعونا إىل جتاوزها إىل
كانـت  وليس باملعىن القـدمي حيـث   . ، باملعىن املعاصر لكلمة رمز وإشارةوإشارات

هرة على حضـور  اإلشارة أو العالمة أو الرمز هي مفتاح السر، وهي الداللة الظا
جمـرد عالمـة    –طبقاً هلذا الفكر البشري  –وإمنا يصبح اخلبز واخلمر . املسيح سرياً

  .وعلى اإلنسان أن يتذكره عقلياً ،ومت وانتهى لَُملشيء كَ
فإن اإلفخارستيا تصبح مناسبة  ،كما شرحه أثناسيوس اإلميانإذا أخذنا شرح ف

من الفساد، ونقل قوة حياة املسيح وقيامته تقديس الطبيعة اإلنسانية، وحترير الساقطني 
  .املتناولني إىل

وهو يف الواقع ما حدث فعالً يف العصر الوسيط  –ا إذا أخذنا بشرح أنسلم أمَّ  
فإن ثنائية الصـليب   –وعند علمائه الالهوتيني الذي أكملوا الطريق الذي بدأه أنسلم 

عة من األسئلة عن عالقة مـا  فكان البد أن تظهر جممو. واألسرار تصبح قضية منطقية
وهو األمر الـذي مل  . حدث يوم اجلمعة الكبرية مبا حيدث يف القداسات بشكل خاص

.. فإذا كان االبن قد أكمل مبوته كل شـيء  . ُيعاجل يف إطار الفهم الصحيح للخالص
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هي ذبيحة الصليب ذكرى ملا حدث؟ وإذا كانت ذبيحة  فماذا تصبح اإلفخارستيا إالَّ
  اإلفخارستيا؟ما هي الضرورة لذبيحة ثانية أو ذبيحة أخرى هي ذبيحة كاملة، ف

 إذ اعتمد الفكر الغريب على املنطق النابع من نظرية أنسلم وصـل إىل  ،وهكذا
مىت دفـع االبـن   : تضارب وفوضى األفكار ال سيما ى األمر إىلوأدَّ. طريق مسدود

فخارستيا؟ هل هو دفع باإل الدين؟ وهل يدفع يف كل قداس؟ وما عالقة ما دفعه االبن
وهو  ،كل هذه األسئلة نابعة من تصور خاص للخطية والفداء. إخل. ..من جديد؟ أم 

أسقط الغرب بالطبع فقد و. تصور قام على عالقة خارجية بني اآلب واالبن واإلنسان
وبالتـايل  . فهو ال ُيستدعى يف القداس باملرة منذ عصر مبكر ،موضوع الروح القدس

ب يف العصر الوسيط قضية اخلالص يف عمل اآلب واالبن، وترك موضـوع  حصر الغر
  .)١(الروح القدس ال يعرف كيف يعاجله

وهو الفصل التام  ،فكر العصر الوسيط إليهولكن املأساة احلقيقية هي ما وصل   
هذا الفصل جعـل األحـداث   ". Person –الشخص "و " Event –احلدث "بني 

س بـدون  أو الفادي ُيـدرَ . م بدون األحداثُتفهم بدون الشخص، أو الشخص ُيفه
وهذا خلق العديد من املشاكل الفكرية اليت ال جمـال  . الفداء، أو الفداء بدون الفادي

وإمنا إذا كان اخلالص قد مت يف املسيح، وقد أُبيد املوت يف جسـد  . للحديث عنها هنا
فإن الفصل بـني املسـيح والصـليب     –حسب تأكيد أثناسيوس املتكرر  –ح املسي

والقيامة يصبح مستحيالً ملن يدرك أن جتديد الطبيعة اإلنسانية مت فيه هـو، أي يف  
وإذا . حقيقة واحدة ال ميكن أن تنفصل باملرة انوهنا الشخص واحلدث يصبح. املسيح

ن الواضح أن حضور الشخص كان الفصل بني الشخص واحلدث مستحيالً، أصبح م

                                                 
عندما انفجرت احلركة اخلمسينية يف الغرب، كرد فعل شديد . وظل هذا الوضع قائماً حىت العصر احلديث )١(

جملدات عقيدة الكنيسة ويكفي أن نقدم أفضل مثال وهو االثىن عشر جملداً من . لغياب أي كالم عن الروح القدس
، حيث حيصل الروح القدس على صفحة ونصف فقط من االثىن عشر )Barth –كارل بارت (للعامل املشهور 

  .جملداً
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املدخل السري الذي يقوم  وأن الطقوس الكنسية ليست إالَّ. معناه وجود احلدث فيه
وبالتايل عندما تقول الكنيسـة القبطيـة   . الشخص نفسه على احلدث لكي نصل إىل

أخذ خبزاً على يديه الطاهرتني اللتني بـال  "ن املسيح له اجملد إاألرثوذكسية يف قداسها 
فهي يف الواقع تعلن عـن طبيعـة املسـيح     ،".. دنس الطوباويتني احملييتني عيب وال

مشاهدة هـذا اإلعـالن    وتدعو الذين حيضرون خدمة سر اإلفخارستيا إىل. دةاملمجَّ
اإلهلي عن احلضور احمليي للمسيح، الذي يهب جسده ودمه احمليي للـذين يأخذونـه   

  .سرياً
مـن   مـأخوذ " احلضور"وتعبري . ليقةكان الفادي حاضراً منذ بداية اخلن، إذ  
 عوا إىلوتعطفه قد ُد حبضور الكلمةألهنم إن كانوا "الرسويل نفسه  أثناسيوسالقدس 
ألنه يؤكد أن حضور الكلمة  وهو تعبري ذو داللة الهوتية هامة؛). ٥: ٤ف ( "الوجود

). ٤: ٦ف (، وأن احللول هو شـركة يف الكلمـة   )٢: ٥ف (يف الواقع هو حلول 
ألن الصورة اإلهلية ليست شيئاً ثابتاً، بل عالقة تنعكس على كيان  ؛القة ديناميكيةفالع

حىت أن أثناسيوس يقول عن اإلنسان قبل السقوط إنه كان يـرى الكلمـة،   . اإلنسان
، ومكتسباً التجديـد  )الكلمة(وحاصالً على السعادة يف تأمله "ويرى فيه اآلب أيضاً، 

وظهور كلمة التجديد قبل السقوط ). ٣: ٢الوثنيني  رسالة إىل( "من االنعطاف حنوه
واكتساب هذه القوة نابع  ،ألن التجديد هو اكتساب قوة جديدة ؛يف التعبري ليس خطأً
فعالقة اإلنسان باهللا هي حتول مستمر وحركة دائمة للنفس تسعى فيهـا  . من الشركة

  .ه باهللاحنو الكمال، أي التشبُّ
يف اخلليقـة ويف  " حضور الكلمـة "دراسة  وقد جند أن حاجتنا القصوى إىل

كتاب خاص به يعيد ترتيب الفكر الالهويت  ورمبا إىل ،فصل كامل اإلنسان، حيتاج إىل
هو الشركة، وهـو   "احللول"أو " احلضور"ولكن يكفي هنا أن نرى أن تعبري . عندنا

الـذي   وأن احلضور أو احللول يف اجلسد أو التجسد، هو. االحتاد والصليب والقيامة
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مـن   ٣راجع التشبيه يف الفقرة  – ٢: ٩جتسد الكلمة ف (جعل اجلسد يقهر املوت 
  ).نفس الفصل

  :وقد حقق حضور الكلمة يف اجلسد ثالثة أشياء أساسية
أي  ،جعل الكلمة على صلة وثيقة بالذين اشترك معهم يف ذات الطبيعة :أوالً

  .جسادنا ومن ذات الطبيعة اإلنسانيةألن الكلمة أخذ جسداً مشاهباً أو مماثالً أل ؛البشر
للجسد، وهي أنه قهر الفسـاد   فائقةً منح الكلمة بإحتاده باجلسد قدرةً :ثانياً

طريقة تعبري أثناسيوس نفسه عن هذه  وهنا جيب أن ننتبه إىل. واملوت وأباد املوت كليةً
فاإلحتـاد  ). ٢ :٩ف ( "ابن اهللا عدمي الفساد باجلميع بطبيعة مماثلة احتدوإذ ": احلقيقة

والعنصر املشترك يصبح هو ناسوت املسيح الـذي  . هنا هو إحتاد الالهوت بالناسوت
  .مياثل الطبيعة البشرية كلها

وإمنا يؤكد انتقال نتائج اإلحتاد للبشـر   ،ولكن أثناسيوس ال يقف عند ذلك
ن ينشب ألنه مل يعد ممكناً أ. فقد ألبس اجلميع عدم الفساد بوعد القيامة من األموات"

بينـهم   فساد املوت الفعلي أظافره يف البشر، وذلك بسبب الكلمة الذي جاء وحـلَّ 
  ).٢: ٩ف ( "جبسده الواحد

ألن . أن الكالم واضح جـداً  ومع أن أثناسيوس ال يشرح ذلك بالتفصيل إالَّ
حضور أو حلول الكلمة يف اجلسد وإحتاده بطبيعة مماثلة، ينقل ما حدث لطبيعة املسيح 

ما أعظم ". طبيعتنا اإلنسانية، وبشكل خاص يف اإلفخارستيا نية من تغريات إىلاإلنسا
والفرح الذي يناله الذين يأكلون ) األخوي( االتفاقهذه الوليمة يا إخويت، وما أعظم 

وإمنا مبا يعطي  ،إهنم يفرحون ليس بطعام بائد يطرد اجلسد بقاياه. من املائدة السماوية
  ).٨: ٧ة الفصحية الرسال( "احلياة األبدية
وهي من أهم نتائج التجسد وتعين الكثري يف  ،الشركة يف الطبيعة اإلهلية :ثالثاً

ولكن . احلياة الروحية ويف فهم النعمة وفهم عالقة اإلنسان باهللا يف ربنا يسوع املسيح
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ولذلك أفردنا لـه الفصـل اخلـامس     ،معاجلة خاصة هذا املوضوع بالذات حيتاج إىل
  .)١(بكامله

                                                 
الشركة يف ""نظراً لألمهية الشديدة هلذا املوضوع، فقد أفردنا له كتاباً كامالً بعنوان مل نكتِف بذلك، بل و )١(

، "الرسولية األرثوذكسية للخالص عند القديس أثناسيوس، وآباء الكنيسة اجلامعةدراسةٌ لألصول  -الطبيعة اإلهلية 
   www.coptology.com: جتده منشوراً على موقع
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  الفصل الرابع
  

  ووراثة اخلطية ،أصل الشر
  بني ماين وأُغسطينوس والقديس أثناسيوس

  
أصل الشر، وكيـف فسـر   نتناول يف هذا الفصل كيف فسر كل من ماين   

ففي مبحٍث أول نعرض للفرق بني كل من مـاين  . القديس أغسطينوس وراثة اخلطية
الفرق بني القديس أغسطينوس والقديس أثناسيوس الرسويل، ويف املبحث الثاين نتناول 

  .والقديس أثناسيوس
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  املبحث األول
  

  أصل الشر
  بني ماين والقديس أثناسيوس

  

  :هرطقة ماين عن أصل الشر
. وهو فارسي األصل من أغرب الشخصيات يف تاريخ الفكر الديين ،ُيعد ماين  
ـ  ،حيث اخلري روحي حمض ،س مذهب الثنائية بني اخلري والشرفهو مؤسِّ ادي والشر م

 ،االثنينيـة  بل حتولت إىل ،ولكن هذه الثنائية مل تقف عند الروح واملادة فقط.. حمض 
والثاين أفسد  ،األول خلق الروح.. ر واآلخر شرير أي وجود اثنني من اآلهلة واحد خيِّ

حماولة  إالَّ )١(ومل تكن طقوس وصلوات وعبادة املانوية.. اخلليقة وخلق الشر أو املادة 
  ...ن املخلوقات اليت أوجدها إله الشر وتطهري الذات من املادةاالبتعاد ع
وأنه موجود وكائن  ،النقطة األساسية يف املانوية هي أن الشر له كيان وطبيعة  

. وكانت املانوية تنادي بعدم الزواج.. فهو شيء منتشر يف احلياة  ،يف الطبيعة املخلوقة
فهو ! ليت ينتقل هبا الشر يف احلياة اإلنسانيةذلك أن الزواج هو الوسيلة األوىل واألخرية ا

نصـفها   –طبقاً للمانوية  –استمرار وجود الطبيعة اإلنسانية اليت هي  الذي يؤدي إىل
  .أو على األقل الطبيعة املختلطة باخلري والشر معاً ،خري ونصفها شرير

                                                 
حسب تعريب األستاذ الدكتور عبد الرمحن بدوي، الذي أكد نشاط املانوية يف الشرق حىت القرن " املانوية" )١(

 .التاسع امليالدي
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  :تعليم القديس أثناسيوس عن أصل الشر وماهيته
ن الشر ليس له أ "الوثنيني رسالة إىل"بداية كتابه يؤكد القديس أثناسيوس يف   

  :وجود أو كيان
بل إنه ليس له وجود اآلن يف . يف البدء مل يكن الشر موجوداً"+ 
  ).١: ٢ف ( "سوا، كما أنه ليست له عالقة بطبيعتهمالذين تقدَّ

  :إذاً ما هو مصدر الشر؟ جييب القديس أثناسيوس
. ، وحيكمون صنعه لضررهمالناس فيما بعد بدأوا خيترعونه"+ 

ف ( "ومن مث اخترعوا األصنام أيضاً حاسبني غري املوجود كأن له وجود
١: ٢.(  

من إهلام الشيطان  سواء أكان هذا اختراٌع. فالشر من اختراع العقل اإلنساين
فهذا يف احلقيقة أمر ثـانوي طاملـا أن   . وإغرائه، أم من إنتاج الفكر البشري املستقل

  .ية هي أن العقل البشري اخترع ما ال وجود لهالنقطة الرئيس
  :ل أثناسيوس سقوط البشرسجَّكما   

ولكن الناس إذ استخفوا .. ر اخلالق جنس البشر صوَّ"+ 
باألمور األفضل، ورفضوا إدراكها، بدأوا يبحثون عن األمور األقرب 

على أن األمور األقرب إليهم هي اجلسد .. إليهم اليت فضلوها 
ذا إذ أبعدوا عقلهم عن األشياء املدركة بالتفكري بدأوا وهك. وحواسه

يفكرون يف أنفسهم، وهبذا، وحبصر الفكر يف اجلسد وسائر األمور 
األخرى احلسية، وإذ اخندعوا مبا حوهلم، سقطوا يف شهوات أنفسهم، 

  ).٢-١: ٣ف ( "..لني ما هو لذواهتم عن التأمل فيما هو هللامفضِّ
  .ض تأمل اهللافاإلنسان احنرف عندما رف

لتاريخ اإلنسـان األول   تهم القديس أثناسيوس منوذج السقوط من دراسويقدِّ  
  :وهكذا يستشهد بقصة آدم مؤكداً الدليل على صحة ما ذكره. آدم



١٥٥  

صحة هذا تتبني يف اإلنسان الذي ُخلق أوالً كما ختربنا "+ 
هللا ومداوماً زاً يف األنه هو أيضاً طاملا كان عقله مركَّ. الكتب املقدسة عنه
ولكنه عندما . كان متحوالً عن التأمل يف اجلسد ،على التأمل يف اهللا

: ٣ف ( "..ابتعد عن التفكري يف اهللا مبشورة احلية، وبدأ يتأمل يف نفسه 
٣.(  

إىل تأمل الذات واختراع األفكار  ،ج من االبتعاد عن اهللا وتأملهفالسقوط تدرَّ
رج هذا العشق يف أت النفس اليت عشقت ذاهتا ختُفقد عشق اإلنسان ذاته وبد. الباطلة

  ).٢: ٤ف (أشكال خمتلفة 
إذاً ما هو الشر؟ يؤكد القديس أثناسيوس أن ميول البشرية حنو الـذات أدت    

وهكذا أُصيب الفكـر  .. ره اإلنسان على أنه خري إىل اختراع الفكر البشري ملا تصوَّ
  ).١: ٤ف (البشري مبا يشبه اجلنون 

: ٤ف ( "اخلري هو املوجود، والشر هو العدم": طة األساسية هيولكن النق  
  :وأثناسيوس يعين بذلك مسألتني أساسيتني). ٤

. ألن خالق اخلري هو اهللا، وكل ما هو خري له أصل يف اهللا ؛موجوٌد اخلُري -١
فإنين أقصد باملوجود ما هو خـري، ألن لـه مماثلـة يف اهللا    ": وهو يقول ذلك صراحة

  ).٤: ٤ ف( "املوجود
ألنه ينحصر يف األوهام الباطلة يف  ؛وأقصد بالعدم ما هو شر" ،عدٌم الشرُّ -٢
فـإن أفكـاره    ،وإذا كان اإلنسان نفسه خملوقاً من العدم). ٤: ٤ف ( "أفكار البشر

  .بل تتبدد وتضيع متاماً.. الباطلة ال حتمل قوة حياة ذاتية 
ه ويشبِّ). ٢: ٥ف (أفضل  والشر أيضاً هو رفض اخلري احلقيقي ورفض ما هو  

فالشر هو أن خيطئ .. أثناسيوس ذلك باندفاع سائق عربة يف السباق بعيداً عن اهلدف 
  :يؤكد هذا يف عبارة قاطعةهو و ).٢: ٥ف (أي أن يترك اهللا  ،اإلنسان اهلدف
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حنو اهللا،  االجتاههكذا النفس أيضاً، فإهنا إذ حتولت عن "+ 
ما هو الئق، أو باحلري طوحت بنفسها ودفعت أعضاء اجلسد وأبعدهتا ع

ف ( "...بأعماهلا، فإهنا ختطئ وتؤذي نفسها ) مع أعضاء اجلسد(معها 
٢: ٥.(  

  :)١(الفرق اجلوهري بني القديس أثناسيوس واملانوية
وهـذا مـا   . انعدام وجود جوهر أو كيان للشريف أساساً يتمثل هذا الفرق   

  :دسيؤكده أثناسيوس مرة ثانية يف الفصل السا
وإذ احنرف بعض اليونانيني عن الطريق املستقيم ومل يعرفوا "+ 

 وهبذا ارتكبوا خطأً. املسيح، نسبوا للشر وجوداً جوهرياً مستقالً
وذلك إن كان للشر  –بإنكارهم أن اخلالق خلق كل األشياء : مزدوجاً

يعترفون أنه خالق للشر أيضاً .. أو أهنم  –كيان مستقل من تلقاء ذاته 
ف ( "... -ن الشر حسب إدعائهم كائن ضمن األشياء املوجودة أل –
١: ٦.(  

أي إنكار التوحيد والوقوع يف  –فاخلطأ األول هو إنكار وجود خالق واحد 
واخلطـأ  . طاملا أن هناك خالق آخر غري اهللا الواحد خلق الشر –د اآلهلة رك وتعُدالشِّ

ن للشر يعين أن اخلالق الصاحل هـو  الثاين هو إذ كان اخلالق واحداً فعالً، فوجود كيا
  .مصدر الشر، ألنه هو الذي خلقه

ويدخل أثناسيوس يف حوار مع املانوية والغنوسية مؤكداً استحالة وجود إهلني   
وبالتـايل ال   ،ا أن إله اخلري أقوى وميأل كل مكـان ألنه إمَّ. أحدمها خيِّر واآلخر شرير

وبالتـايل   ،ا أهنما متساويانوإمَّ. الشر إهلاً" إله"وبالتايل ال يكون  ،يترك جماالً إلله الشر

                                                 
  .موعة هرطقات ُعرفت بعد ذلك باسم الغنوسية وهي كلمة يونانية تعين املعرفة أو األدريةاملانوية حتولت إىل جم )١(
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) ٧، ٦راجع فصول ( "ألن وجود الواحد اهنزام إلرادة اآلخر"ال يكون أي منهما إهلاً 
  ).الوثنيني إىلمن رسالة 
أو اعتبـار أن   –من ناحية  –فالقضية األساسية ليست فقط تأكيد التوحيد   

وإمنا هنا . املرة أن خيلق الكائنات الشريرةال يسمح ب –من ناحية أخرى  –صالح اهللا 
فكيف عاجل أثناسيوس موضـوع   ،وهي سقوط اإلنسان ،قضية جوهرية أخرى وهامة

  .السقوط وتأثري السقوط على اجلنس البشري

  :عند القديس أثناسيوس" سقوط البشرية"
 إىلرسـالة  "لعل أول ما نالحظه أن أثناسيوس ميسك باخليط الذي بدأه يف   

كل ما هو ": ويعود لكي يتتبعه مؤكداً ذات املبدأ الالهويت السابق وهو أن ،"ينيالوثن
ولكـن  ). ٥: ٤جتسد الكلمة ( "شر فهو عدم، وكل ما هو خري فهو كائن وموجود

وحيرص أثناسيوس على . وإمنا على كيان اإلنسان نفسه ،املبدأ هنا ال يطبق على اخلليقة
ألهنا أصالً جـاءت   ؛للعدم نفسه ية كانت عرضةًهذه النقطة بالذات مؤكداً أن البشر

الوجود مـن احلالـة    إىلألهنم إن كانوا حبضور الكلمة وتعطفه قد ُدعوا ". من العدم
فإهنم بطبيعة احلال مىت جتردوا من معرفة اهللا عادوا . الطبيعية األوىل، وهي عدم الوجود

  ).٥: ٤جتسد الكلمة ( "..العدم إىل
ديس أثناسيوس هو حالة الوجـود األول أو احلالـة   والعدم كما حيدده الق  
فقدان  ،ذلك التجرد هو بكل يقني. وهو أيضاً جترد اإلنسان من معرفة اهللا ،الطبيعية
ويشرح القديس أثناسيوس هذا مستخدماً تشبيهاً . ه الصورة اإلهلية يف اإلنسانأو تشوُّ
  :واضحاً

م الظلمة، وتوهَّ.. عينيه والشمس ساطعة  إذا أغلق إنسانٌ"+ 
ر مث سار هائماً كأنه يف ظالم، وتعثَّ. م يف الظلمة ما ال وجود لهوتوهَّ
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غلق عينيها اللتني هبما تستطيع هكذا أيضاً نفس اإلنسان إذ ُت... مراراً 
ألهنا ُخلقت لكي ترى اهللا، ولكي .. رت يف الشر لذاهتا فكَّ ،رؤية اهللا
طلبت من تلقاء نفسها ولكنها عوضاً عن أن تطلب اهللا . تستنري به

ن اهللا صنع إ..: "األمور الفاسدة، وحبثت عن الظالم كما يقول الروح 
 ")٢٩: ٧جامعة .." (ا هم فطلبوا اختراعات كثريةاإلنسان مستقيماً، أمَّ

  ).٥، ٤: ٧الوثنيني  إىلرسالة (
العدم، على األقل العدم الروحي أي  إىلفما الذي حدث حىت حيول اإلنسان   
  كياناً روحياً ميتاً؟ أن يبقى

وبدأت بالتدريج جتترئ على مـا  " ،يقول أثناسيوس إن النفس اخترعت الشر
بدأت تطلب ما هو حسـي ومـا هـو    ). ١: ٨الوثنيني  إىلرسالة ( "هو أسوأ وأشر

أن الـنفس   هـو  ولكن أهم ما أصاب الكيان اإلنساين. منحدر حنو الذات واللذات
تناست أهنا كانـت علـى صـورة اهللا    "ول بأهنا ويصف أثناسيوس هذا التح. لتحتوَّ

ترى اهللا الكلمة الذي ُخلقت علـى  ) الصورة اإلهلية(د بالقوة اليت فيها الصاحل، فلم تُع
صارت تتوهم وتتخيل ما ليس لـه  ) عن الصورة(ولكنها إذ ابتعدت عن نفسها . مثاله
  ).١: ٨الوثنيني  إىلرسالة ( "وجود

وكانت هـذه  . صورة اهللاأي  ،ا يشبه املرآةكانت النفس حتمل يف داخلها م  
أي تطلعت يف  –لت ذاهتا املرآة تعين أنه طاملا أن النفس على عالقة باهللا، فإهنا مىت تأمَّ

مبضـاعفة   –ألن الـنفس  " ؛أي الكلمـة  ،استطاعت أن ترى صورة اآلب –املرآة 
ؤيـة صـورة   أخفت املرآة اليت فيها واليت هبا وحدها تستطيع ر –الشهوات اجلسدية 

يف كل تيار، وأصبحت  ْتلَلذلك مل تعد ترى ما جيب أن تراه النفس، بل ُحِم. اآلب
  ).٢: ٨الوثنيني  إىلرسالة ( "ال ترى سوى األشياء اليت تقع حتت احلس

. وكان اإلنسان هو الذي قطعهـا . وهكذا انقطعت الصلة بني اهللا واإلنسان  
وجود أو الكينونة هـو أحـد معـامل    كان اإلنسان يستمد وجوده من اهللا، وكان ال
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وهنـا  ). ٥: ٤جتسد الكلمة (املوت  إىلولكنه عندما فقد صلته باهللا وصل . الصورة
أي نعمة اخللـق   ،يؤكد أثناسيوس أن تعدي الوصية جعل اإلنسان يفقد النعمة اإلهلية

 احلالة الطبيعيـة  إىلالعودة  إىل –حسب تعبري أثناسيوس  –مما أدى  ،على صورة اهللا
حالتهم الطبيعية، حىت أهنم كما نشأوا مـن العـدم،    إىلألن تعديهم الوصية أعادهم "

جتسـد  ( "العدم مع توايل الزمن إىلي الفساد الذي يؤدِّ كذلك جيب أن ال يتوقعوا إالَّ
  ).٤: ٤الكلمة 

هي أن اإلنسـان حسـب كلمـات     ،فالنقطة األساسية يف التسليم الرسويل  
ولكنه كان ميكنه أن ينجو من الفنـاء  ). ٦: ٤جتسد الكلمة ( "فاٍن بطبيعته"أثناسيوس 

جتسد (أو الفساد الطبيعي ويبقى يف عدم فساد، لو أنه احتفظ بالنعمة أو الصورة اإلهلية 
فالفساد الطبيعي أو احلالة األوىل اليت كان اإلنسان عليها، تعين بكـل  ). ٦: ٤الكلمة 

وكان اإلنسان قادراً على االبتعاد عن . اهللا تأكيد حياة اإلنسان بال نعمة أو بال صورة
. لو أنه ظل على عالقـة بالكلمـة   –حالة الفساد الطبيعي  –احلالة األوىل  إىلالعودة 

جتسد ( "..معهم، فحىت فسادهم الطبيعي مل جيسر أن يقترب منهم  وألن الكلمة حلَّ"
  ).٢: ٥الكلمة 

نؤكد أن أثناسيوس عنـدما  وهنا علينا أن نقف أمام تعبريات أثناسيوس لكي   
أو  ،حالة اإلنسان بدون شركة مع اهللا –الفناء  –العدم  :فهو يعين ،يتكلم عن الفساد

  :تشوه الصورة
ىل الوجود من احلالة الطبيعية األوىل، وهي إ) البشر(عوا ُد"+ 
  ).٥: ٤ف ( "عدم الوجود
  ).٤: ٤ف ( "حالتهم الطبيعية إىلتعديهم الوصية أعادهم "+ 
  ).٦: ٤ف ( "فاٍن بطبيعته... نسان اإل"+ 
  ).٦: ٤ف ( "كان ممكناً أن ينجو من الفساد الطبيعي"+ 
  ).١: ٥ف ( "البشر بالطبيعة فاسدون"+ 
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تعينوا للخالص من حالتهم الطبيعية بنعمة اشتراكهم يف "+ 
  ).١: ٥ف ( "الكلمة إن استمروا صاحلني

جيسر أن ألن الكلمة حل معهم فحىت فسادهم الطبيعي مل "+ 
  ).٢: ٥ف ( "يقترب منهم

ألنه تعليم الشرق الذي  ؛وهكذا علينا أن حندد بدقة موقف القديس أثناسيوس  
 ،املوت إىلفاإلنسان بدون نعمة اهللا حييا يف فساد طبيعي ويعود . يكاد ينساه الشرقيون

ولكـن طاملـا أن   . )١(وهذا ما سبق وشرحناه بكفاية. أو العدم بسبب فقدان النعمة
ناسيوس نفسه يكرر كالمه ويعتذر، فال بأس من أن نكرر حنن أيضاً ونعتذر عن هذا أث

  .التكرار

  :سيادة املوت الشرعية عند القديس أثناسيوس
جتسد الكلمة (علينا  شرعيةً يقول أثناسيوس إن السقوط أعطى للموت سيادةً  

وهتديد اهللا هو تعدي الوصية  -كما يقول أثناسيوس  -هذه السيادة مصدرها ). ٢: ٦
ف (، )٢: ٥ف (، )٢: ٦ف (لإلنسان بأن يبقى يف الفساد واملوت إذا تعدى الوصية 

يف حالة االبتعاد عن  سيادة طبيعية: وهكذا صارت سيادة املوت علينا مزدوجة). ٥: ٤
بسـبب هتديـد اهللا ألن    وسيادة شرعية، )٥: ٤ف (الطبيعي  االحناللاهللا وهي حالة 

  ).٢: ٦ف (اإلهلي اإلنسان كسر الناموس 
لكن املشـكلة مـع   . وحىت هذه النقطة فإن الشرق والغرب معاً ال يفترقان  

الغرب ومع أُغسطينوس تبدأ بشكل خاص يف حتديد عالقة ما حـدث آلدم بـاجلنس   
  .البشري كله

                                                 
العالقة الوثيقة بني اخللق : ثانياً"وكذلك الفصل الثاين وخاصة ". معىن كلمة فساد"راجع الفصل األول وخاصة  )١(

باإلضافة إىل ". القديس أثناسيوس اخلطية كما شرحها: أوالً"وأيضاً الفصل الثالث وخاصة ". والسقوط والفداء
على أن هذا . وما بعدها" عودة إىل كتاب جتسد الكلمة"الفصل احلادي عشر يف شرح موضوع اللعنة وذلك يف 

 .التكرار مل يأِت بال سبب بل كان ضرورة كل يف موضعه يف إطار القضية املعروضة للشرح
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  املبحث الثاين
  

  وراثة اخلطية
  غسطينوس والقديس أثناسيوسبني أُ

  

  :ب آدمتعليم القديس أُغسطينوس بوراثة ذن
ل أُغسطينوس رأيه يف وراثة ذنب آدم يف كتابه املعروف عـن املغفـرة   سجَّ  

" يف آدم ميـوت اجلميـع  "": والعقوبة العادلة للخطايا ومعمودية األطفال حيث يقول
فهو ليس فقط مثال يقلده الذين بإرادهتم ورغباهتم يتعدون وصـية   ،)١٢: ٥رومية (

اجلسدانية قد فسدوا يف شخص آدم، أي كل الذين  الرب، وإمنا بالفساد املستتر وميوله
يف آدم أخطـأ  ": ويقول أيضاً يف نفس الكتاب). ١٠، ٩: الكتاب األول( "ولدوا منه

فالكل كما لـو كـان آدم   . اجلميع ألنه بالقوة الذاتية الكامنة يف طبيعته أجنب الكل
  ).١٤، ٧: ٣ك ( "الواحد

إنه بسبب الشـهوة  ": يقول )١("وةالزواج والشه"ويف كتابه املعروف بعنوان   
املوجودة حىت يف الزواج الطاهر والشرعي ألبناء هللا يولد، ال أبناء اهللا، بل أبناء ) امليول(

أهنـم   ، إالَّ)باملعموديـة (ألنه أيضاً أولئك الوالدين، رغم أهنم قد ولدوا ثانية . للعامل

                                                 
وتعين امليول أو الرغبات أو الشهوة " Concupiscence"ي الكلمة الالتينية اليت دخلت اللغة اإلجنليزية ه )١(

  .ورمبا كان القديس أُغسطينوس يقصد من العنوان الزواج والشهوة اجلنسية. وأحياناً الشهوة اجلنسية
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بل باعتبارهم ال يزالون أبناء  ،أبناء هللا) أي الوالدين(ينجبون األطفال ليس باعتبارهم 
  ).٢٠، ١٨: ١ك ( "للعامل

وأن هذه امليـول أو   ،ويعود ليقول بعد ذلك إن املعمودية ال تقلع هذه امليول  
الشهوة اليت ُتفتدى فقط بسـر  ". الشهوات تنتقل بالوالدة والزواج حىت بعد املعمودية

ودية اخلطية للنسل املولـود  ولكنها بكل يقني بواسطة الوالدة تنقل عب ،امليالد اجلديد
  ).٢٥، ٢٣: ١ك ( "..حىت يتحرروا منها بواسطة نفس سر امليالد اجلديد 

هذا التعليم ال نراه عند آباء الكنيسة الشرقية، وال وجود له يف كتاب جتسـد    
ولعلنا نؤكد ذلك من فقرة هامة يف الرد على . الكلمة أو غريه من مؤلفات أثناسيوس

كثريون ُجعلوا ": عن حاجة البشرية للتجسد والفداء أثناسيوسيها األريوسيني يقول ف
س من بطن أمه، ويوحنا املعمدان الذي تقدَّ أرمياروا من كل خطية مثل سني وتطهَّمقدَّ

. ركض بابتهاج عند مساعه صوت مرمي والدة اإلله ،الذي وهو مل يزل بعد يف رحم أمه
موسى، حىت على الذين مل خيطئوا  إىلآدم أنه على الرغم من ذلك ملك املوت من  إالَّ

وهكذا ظل اإلنسان مائتاً وفاسداً كما كان من قبل حتت سطوة . على شبه تعدي آدم
  ).٣٣: ٣ضد األريوسيني ( "اخلاصة بطبيعته) امليول(العواطف 

ولو كان القديس أثناسيوس مثل أُغسطينوس يؤمن بوراثة اخلطية ملا جتاسـر  
  .املعمدان ُولدا بال خطيةويوحنا  أرميان إوقال 

" الزواج والشـهوة "فهو يقول يف كتابه  ،وأُغسطينوس ال ميكن أن يقبل ذلك  
مل يكـن  ": الذي أشرنا إليه وهو يرد على واحد من معارضيه معروف باسم يوليانوس

وإمنا كانت إرادة . اليت ُنولد هبا واليت ُتفتدى بامليالد اجلديد )١(الزواج هو سبب اخلطية
ويسأل يوليانوس ملـاذا  " .. Original Sin"سان األول هي سبب اخلطية األصلية اإلن

هل هي بإرادة الطفل أم بواسطة الـزواج أي   ؟وكيف توجد يف الطفل ؟توجد اخلطية
                                                 

  .أي سبب السقوط )١(
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فهو ال حيكـم علـى إرادة    ،تنتقل من الوالدين؟ وقد أجاب الرسول بولس على هذا
س وال حيكم على الزواج الذي هو مؤسَّ. الطفل اليت مل تنضج فيه حىت ميكنه أن خيطئ

وال الوالدين اللذين حسب الشريعة يتزوجان من أجل إجنـاب  . من اهللا ومبارك أيضاً
.." العامل وباخلطية املوت  إىلخبطية إنسان واحد دخلت اخلطية : "وإمنا يقول. األطفال

  ).٤٣، ٢٦: ٢ك ( ")١٢: ٥رومية (
ر بعد ذلك يف نفس الكتاب، لكي يؤكد يَّولكن هذا املوقف املعتدل نسبياً يتغ  

  .ول، ومنه انتقلت إلينا بالزواجأن اخلطية األصلية أو اجلدية بإرادة اإلنسان األ
اإلرادة شريرة ألهنا هـي الـيت    ،إذاً ؟يسأل يوليانوس هل اخلطية من اإلرادة"  

طيـة مـن   اخل: "وأنا أرد بسرعة .إذاً الطبيعة شريرة ؟ختطئ؟ أم أن اخلطية من الطبيعة
بكل تأكيـد  : "ورمبا يسأل يوليانوس وهل اخلطية األصلية أيضاً؟ وأنا أجيب". اإلرادة

ألن هذه اخلطية ُزرعت بواسطة إرادة اإلنسان األول وكانـت  ". اخلطية األصلية أيضاً
  ).٤٨، ٢٨: ٢ك ( "كائنة فيه ومنه انتقلت للكل

  :الفرق بني هرطقة ماين وتعليم القديس أُغسطينوس
  :خيتلف أُغسطينوس عن ماين فيما يلي :أوالً
ينكر أُغسطينوس اخلرافة الغنوسية القائلة بأن السقوط كان عالقة جنسية  -١

  .وهذا يرفع عن الزواج شبهة أساسية. بني آدم وحواء
ويؤكد أنه من اهللا وله بركـة   ،ينكر أُغسطينوس أن الزواج من الشيطان -٢

  .إهلية
  :اين فيما يلييتفق أُغسطينوس مع م :ثانياً
  .يف أن الزواج هو وسيلة انتقال الذنب األول أو اخلطية األصلية -١



١٦٤  

أي أهنا قـانون   ،يف أن اخلطية صارت جزءاً من النظام الكوين املخلوق -٢
يف نقطة واحـدة، وهـي أن    وهو ال خيتلف عن تعليم ماين يف هذا الصدد إالَّ. طبيعي

. وأُغسطينوس ينسـبه آلدم  ،بيعي إلله شريرماين مشرك باهللا وينسب هذا القانون الط
حمل اإلله الشرير عند ماين  ألن آدم عند أُغسطينوس حلَّ. فالفرق جوهرياً غري موجود

  .الذي زرع بإرادته اخلطية يف الكيان اإلنساين
وهذا يف . يؤكد أُغسطينوس مثل ماين أن اخلطية هلا كيان ووجود مادي -٣

  !!مناالواقع ما يردده البعض يف أيا

  :)١(الفرق بني تعليم القديس أُغسطينوس وتعليم القديس أثناسيوس
  :أوالً

وهو ، "اخلطية األصلية"أو " اخلطية اجلدية"ال يعرف القديس أثناسيوس تعبري 
وإمنا كل ما يقدمه اآلباء الشرقيون ويف مقدمتهم أثناسـيوس   ،التعبري السائد يف الغرب

أو عبارات أخرى مماثلة عند بـاقي  ) ٢: ٢٠الكلمة  جتسد" (املعصية القدمية"هو تعبري 
  ".خطية آدم"أو " اخلطية القدمية"أو " اخلطية األوىل: "اآلباء

  :ثانياً
لكـن النقطـة   ثناسيوس باملرة عن وراثة ذنـب آدم،  ال يتحدث القديس أ

ولكنها يف تأكيد تام وواضح هـو أن  . األساسية ليست هي يف التعبريات رغم أمهيتها
فالتعليم بوراثة اخلطية ال يتفق مع ما جاء يف الكتاب املقدس ". ن ال يرث خطيةاإلنسا"

والقديس أثناسيوس ال يتحدث باملرة عن وراثة ذنب آدم، مع أن كتاب جتسد . بعهديه
وقـد  . للخلق والسقوط والفداء" Systematic"الكلمة هو شرح عقيدي ونظامي 
                                                 

(1) Timothy Ware "The Orthodox Church" P. 228-229. 

  :وراجع حبث العامل الكاثوليكي
- Henri Rondet "Original Sin: The Patristic and Theological Background". 
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ولكنها مل تكن وراثة ذنب  ،كل الكتاباستخدم أثناسيوس كلمة وراثة مرة واحدة يف 
فهذا يعـين أن   ،ن اإلنسان ورث الفسادإوإذا قلنا . وإمنا وراثة الفساد ،آدم أو خطيته

  .وهذا خيتلف متاماً عن اإلدعاء بأن اإلنسان ورث اخلطية. )١(اإلنسان فقد النعمة
فسوف  ونظراً ألمهية الفقرة اليت استخدم فيها القديس أثناسيوس كلمة وراثة  

  :نقتبسها كلها
أي طريق كان ممكناً أن يسلكه اهللا؟ : ومرة أخرى نقول"+ 

 –وهذا قد ُيرى الئقاً باهللا  -أيطلب من البشر التوبة عن تعدياهتم؟ 
 "لعلهم كما ورثوا الفساد بسبب التعدي ينالون عدم الفساد بالتوبة

  ).٢: ٧جتسد الكلمة (
هـي فرصـة    –قرات املشاهبة هلا وغريها من الف – ةكانت هذه الفقرلقد و

مؤكدة يعلن فيها أثناسيوس عن وراثة ذنب آدم، ولكنه مل يفعل ألن الفكرة مل تكـن  
وظلت هذه الفكرة غري معروفة حىت القرن الثـامن عشـر حـني    . معروفة يف الشرق

وهم الذين محلـوا لنـا   . بفضل جهود املبشرين الكاثوليك والربوتستانت إليناانتقلت 
وعنهم نقل األقبـاط األرثـوذكس الـذين اسـتخدموا كتـب       ،غسطينوستعليم أُ

  .)٢(اإلرساليات

  :الفرق بني الشرق والغرب
أو بني آباء الشرق من ناحية . وهنا تربز الفوارق األساسية بني الشرق والغرب  

  :والذين فسروا أغسطينوس يف العصر الوسيط من ناحية أخرى ،وأغسطينوس

                                                 
 ".معىن كلمة فساد"راجع على سبيل املثال  )١(
لألب العامل الفاضل " علم الالهوت"لعل أفضل مثال على النقل التام من املراجع الكاثوليكية هو كتاب  )٢(

لألب املاروين الربديوط إلياس اجلميل والصادر يف القمص ميخائيل مينا، الذي نقل كتابه عن كتاب علم الالهوت 
  .١٩٣١أربعة جملدات يف بريوت عام 
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واحلقيقة هي أنـه   .خلطية اجلدية أو اخلطية األصليةبطالن ما ُيعرف با: أوالً
وهو الغياب الذي جيعل . ، وهي تعين غياب النعمة فوق الطبيعة"اخلطية األوىل"توجد 

الشر منذ حلظة تكوينه، حيث تتكون الطبيعة اإلنسـانية   إىلأكثر الناس صالحاً مييل 
الذي جعل جميء ابـن اهللا   وهذا هو العنصر احلاسم. )١(بدون أن يكون هلا عالقة باهللا

وهذا هو نفسه الـذي  . وجتسده الوسيلة الوحيدة لرد النعمة فوق الطبيعة إىل اإلنسان
  .جيعل وراثة النعمة مستحيالً ألهنا عطية إهلية وليست شيئاً مركباً يف الطبيعة اإلنسانية

ان من فال يوجد منطق مينع اإلنس ،لو كان ذنب آدم وراثياً وترثه اخلليقة: ثانياً
وأن النعمة بدورها وراثية، أو أن اإلنسـان  . الكالم عن أن اخلليقة ترث النعمة أيضاً

ن من طبيعتني، واحدة شـريرة واألخـرى   أي أنه يف الواقع مكوَّ. يرث أيضاً الصالح
ولكـن  . وهذا هو عني تعليم ماين وهرطقات الغنوسية. صاحلة، وكالمها يعمل وراثياً

أحدمها سـليب أي  . غياب النعمة، والنعمة هي عودة الشركة الواقع هو أن اخلطية هي
  .فال ميكن أيضاً وراثته ،اخلطية ال ميكن وراثته، والثاين إجيايب ُيعطى بتدخل إهلي

لو أن اخلطية جزء من كيان اإلنسان املادي وأهنا تورث، ألصبح مـن  : ثالثاً
ة خملوقة ألهنا عمل الفـادي  اهلرطقات القدمية، اليت نادت بأن النعم إىلاحلتمي العودة 

ر القانون الذي يسوس وبذلك يصبح من املمكن أن يفتدي اهللا العامل إذا غيَّ. املخلوق
بينما يؤكد الشرق حاجـة  . النعمة غري املخلوقة إىلالعامل، وال يصبح اإلنسان حمتاجاً 

أي قانونـاً   ،ثةًولو كان األمر ورا. اهللا خملص إهلي، ألنه ال يرد النعمة إالَّ إىلاإلنسان 
ري القانون الطبيعي ال موت املسيح وقيامته وسكىن الروح يطبيعياً، لكان املطلوب هو تغ

  .القدس

                                                 
، أي بطبيعة بال نعمة" وها أنذا باإلمث ُصورُت): "٥: ٥١(وهكذا شرح أغلب آباء الشرق نص مزمور  )١(
 .أي بالقلب الذي ال يعرف اهللا ألنه مل ينل النعمة" وباخلطية حبلت يب أمي"
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. فهذا يعين أهنا جزء من النظام الذي خلقه اهللا ،لو كانت اخلطية وراثية: رابعاً
هو من صنع اخلالق وليس مـن صـنع    –أياً كان تفسري الوراثة  –ألن قانون الوراثة 

ألن اهللا يصبح هو خالق األداة اليت ينتقل  ؛تعليم ماين إىلوبالتايل هذه عودة . نساناإل
  .هبا الشر

لو كانت معصية اإلنسان األول هي اليت جعلت اخلطية جزءاً مـن  : خامساً
جيل، ألصبح مـن   إىلقانون اخلليقة، وأن الزواج هو الذي ينقل خطية آدم من جيل 

  .تعليم ماين يف حترمي الزواج إىلأي العودة .. دم الزواج الضروري أن ُنعلِّم بضرورة ع
فبالتايل يبطل القـول مبغفـرة    ،ومادام ال توجد خطية جدية وراثية: سادساً

ألن هذا القول جيعل موت املسـيح   ؛)١(اخلطية اجلدية الوراثية اليت ُتعطى يف املعمودية
التعليم الشفوي الذي  ويبطل أيضاً. على الصليب هو موت من أجل خطية آدم وحدها

مغفرة عن خطية جدية ُتعطى يف املعمودية، ومغفرة عن خطية فعليـة   إىليقسم املغفرة 
ألن الهوت التوبة يف  ؛هذا موضوع حيتاج لبحث مستقل. واالعترافُتعطى يف التوبة 

  .تنقية كثرية إىلتاج حي –يف أيامنا  –الشرق 
خالصة التعليم الشـرقي عـن    ويف ضوء ما ذكرناه يظهر واضحاً أن: سابعاً

  :السقوط كما حيدده أثناسيوس هي
  .وعجز البشرية عن أن ختلص بأي وسيلة. املوت مبعناه الروحي واجلسدي -أ

سيادة املوت والفساد على كل البشر بسبب سقوط آدم، وعجز كـل   -ب
وهو ما استدعى التجسد والصلب والقيامـة  . الوسائل عن رد النعمة اإلهلية لإلنسان

  .وحلول الروح القدس

                                                 
دراسة للعقيدة والطقس يف القرون اخلمسة  –املعمودية يف الكنيسة الواحدة اجلامعة الرسولية "تنا راجع دراس )١(

 www.coptology.comمنشورة على موقع ". األوىل
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إننا اشتركنا يف نتائج السقوط بسبب وحدة اجلنس البشري، ومل نشترك  -ج
وعلى أسـاس هـذه   . ألن كل فرد مسئول عن خطاياه ؛يف ذات خطية آدم وتعديه

  .املسئولية يتحدد مصري كل فرد على حدة يف يوم الدينونة
بتأكيـد   ولكن نكتفي يف الوقت احلاضـر  ،هذه نقاط حتتاج لبحث خاص  
  .مراجعة التراث الشفوي على تعليم اآلباء إىلحاجتنا 
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  الفصل اخلامس
  

  الشركة يف الطبيعة اإلهلية
  بإحتاد الكلمة باجلسد يف املسيح

  
ـ    ه جسـد  سوف نقتصر هنا على أهم العناصر األساسية وبشكل خاص تألُّ

فصـل بـني   لا عدممع مراعاة . املسيح نفسه بسبب اإلحتاد وبسبب القيامة من املوت
  .اإلحتاد والقيامة، ألن اإلحتاد هو قوة القيامة من األموات

صار إنساناً لكي نصري حنن إهلاً، وأظهر نفسه يف ) تأنس(ألنه "+   
جسد لكي يعطينا فكرة عن اآلب غري املنظور، واحتمل اإلهانة من 

ألنه إذ مل ميسسه أي ضرر، إذ هو غري . البشر لكي نرث حنن عدم املوت
فإن البشر الذين . لألمل أو الفساد، وهو ذات الكلمة، وهو اهللاقابل 

صهم وحفظهم كانوا يتأملون والذين ألجلهم احتمل كل ذلك، قد خلَّ
  ).٣: ٥٤جتسد الكلمة ف ( "مثله يف حالة عدم التأمل

وهو عدم التأمل وعـدم   ،الكلمة إلوهيةوهكذا تظهر أول مالمح الشركة يف 
  .الفساد

. ه جسداً من العذراء مرمييبيد موتنا، فأخذ لذاِت لقد أراد أن"+   
وإذا . ..ص اجلميع م هذه الذبيحة لآلب عن اجلميع، خلَّوعندما قدَّ

تأنس : أردنا أن نعرف سبب كل هذا سوف جند أنه على هذا النحو
وحىت إذا اشتركنا يف روحه الكلمة حىت ما يقدم جسده عن اجلميع، 

بواسطة ارتدائه جسدنا  كن أن نناهلا إالَّهذه العطية اليت ال مي. نتأله
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ولكن كما ". ناس املسيحأُ"أو " ناس اهللاأُ"ا نومن هنا أخذنا امس. املخلوق
أننا إذا أخذنا الروح القدس فإننا ال نفقد جوهر طبيعتنا، وهكذا الرب، 

 إلوهيتهألنه مل يفقد . إلوهيتهعندما تأنس ألجلنا ولبس جسداً مل يفقد 
الدفاع ( "إمنا ألَّه اجلسد وجعل هذا اجلسد عدمي املوتبنمو جسده، و

من الترمجة  ١٥٩ص  De Decretis 3:14: عن اإلميان النيقاوي املشهور
  ).اإلجنليزية

يف انسجام كامل مع ما سبق وشرحه يف جتسـد   -وهنا نرى أن أثناسيوس 
هذه النعمـة  يؤكد أن املسيح ألَّه جسده بعدم املوت، وأننا حنن نشترك يف  -الكلمة 

وحنن أيضـاً  . إلوهيتهد مل يفقد ويؤكد أثناسيوس أن الرب عندما جتسَّ. بالروح القدس
أكَّد أثناسيوس على أن تأليه جسد املسيح يعين أنه كما وعندما نتأله ال نفقد إنسانيتنا 

هكذا يف هـذه   ،)٣: ٥٤ف (يف الفقرة السابقة من جتسد الكلمة  عدمي التأملأصبح 
  .عدمي املوتأن يصبح هذا اجلسد يعين أثناسيوس أن تأليه جسد املسيح  يؤكدالفقرة 

هلاً، ولكنه اإلله إمل يكن إنساناً وصار بعد ذلك ) املسيح(إنه "+   
فكيف ُندعى  ،وإذا كانت اخلليقة أقدم منه.. هنا س حىت يؤلِّالذي تأنَّ

ركاء صبحون شحنن آهلة وأبناء اهللا؟ وكيف أن الذين اشتركوا فيه ال ُي
ألن التبين ال . ..الكلمة؟ هذا هو تعليم واختراع املتهودين املعاصرين 

ليس أحد يعرف اآلب : "ميكن أن يتم بدون االبن احلقيقي الذي يقول
وكيف ميكن أن ). ٢٧: ١١مىت " (االبن ومن أراد االبن أن يعلن له إالَّ

 "واسطة الكلمةإننا ننال التبين والتأله ب.. ؟ ...يتم التأله بدون الكلمة 
  ).٣٩: ١ضد األريوسيني (

هي احلصول على عطية التبين بواسطة االبن، ورفـض   اإلهليةفشركة الطبيعة 
رفض العطيـة   ،هذا الرفض يعين بشكل أساسي. اليهودية إىلذلك هو عودة صرحية 
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ومظهر هذا الرفض هو إنكار . النابعة من الهوت االبن احلقيقي والنعمة اليت ُتوهب به
  .االبن هيةإلو

وقيل إنه " .. أعطاه"وإن اهللا " عهرفَّ"لقد قيل عنه إن اهللا "+   
ألن جسده .. إليهمن طبقات األرض السفلى ألن املوت ُينسب " َعُرِف"

وأيضاً . السماء إىلوليس جسد شخص آخر قد ُرفع من األموات وأُخذ 
 يعيالطبمن اخلارج، ومن ) يتحد به(ألن اجلسد هو جسده، والكلمة مل 

كإنسان وبسبب اجلسد قيل إنه ُرفع ) الكلمة(فإنه  ،أنه إذا ُرفع اجلسد
أن ما يعطيه اآلب، إمنا  –وال يستطيع أحد أن يعاند  –ومن الواضح .. 

ألن النعمة اليت يعطيها  ؛وهذا عجيب وحقاً فائق. يعطيه بواسطة االبن
مينحها والرفعة اليت  .قيل إن االبن أخذها من اآلب ،اآلباالبن من 

. ن هو ابن اهللا، صار هو نفسه ابن اإلنسانألن َم.. االبن هي من اآلب 
ألن كل األشياء اليت يفعلها ويعطيها  ؛وباعتباره الكلمة يعطي من اآلب

وألنه ابن اإلنسان قيل عنه . إمنا يفعلها ويعطيها بواسطة االبن ،اآلب
وهو  ،اص بهجسده اخل كإنسان إنه أخذ من اآلب، ألن جسده ليس إالَّ
وهو قد أخذ يف إنسانيته . الوعاء الطبيعي الذي يقبل النعمة، كما قلت

  ).٤٥: ١ضد األريوسيني ( "هاهِاليت ُرفعت، وهذه الرفعة هي تألُّ
النص جتد أن أثناسيوس يؤكد أن جسد املسيح هو هذا وبنظرة فاحصة على 

مة إمنا ُتعطى مـن اآلب  وأن النع. الذي أخذ النعمة ألجلنا من اآلب الوعاء الطبيعي
ـ  . بواسطة االبن ه طبيعتـه  ويؤكد أثناسيوس أن ارتفاع املسيح أي صعوده هـو تألُّ

  .اإلنسانية
ولكن علينا أن نسأل ما هي حقيقة النعمة؟ وكيف ميكن أن نضـع تعريفـاً   

  للنعمة عند القديس أثناسيوس الذي يهاجم األريوسية بقوة التقليد الرسويل؟
خملوقاً يظل اإلنسان مائتاً كما كان قبالً، دون  االبنإذا كان "+   

ومل يكن . ..ألن خملوقاً ال يقدر أن يضم خملوقاً آخر باهللا . أن يتصل باهللا
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ألن اخلليقة عندما احتاجت . جزء من اخلليقة هو مصدر خالص اخلليقة
 اإلنسانأرسل ابنه، وصار ابن  –ولكي حيقق اهللا اخلالص  –اخلالص  إىل

وحيث أننا كنا حتت حكم املوت، أما هو فقد كان . خملوقاً بأخذه جسداً
ومنذ ذلك . م للموت من أجل اجلميع جسدهخمتلفاً عن اجلميع، فقدَّ

) املوت(الوقت كما لو كان اجلميع قد ماتوا فيه، حىت تتم كلمة احلكم 
واجلميع فيه ). ١٤: ٥كورنثوس ٢(ألن اجلميع ماتوا يف املسيح 

) مع اخلطية(اخلطية، ومن اللعنة اليت جاءت معها يصبحون أحراراً من 
األبد، بالقيامة من األموات وبلباس عدم  إىلت اجلميع فيه حقاً ولكي يثبِّ

فقد أُزيلت من اجلسد .. وألن الكلمة لبس اجلسد . الفساد وعدم املوت
كل عضة للحية، وأي شر صدر عن حركات اجلسد قد قُضي عليه، 

وعندما أُبيدت كل هذه من اجلسد . ..أيضاً  ومع كل هذا أُبيد املوت
للجسد، ويف املستقبل يتم انضمامنا ) مشاهبتنا(حتررنا كلنا بسبب قرابتنا 

وعندما انضممنا باهللا مل نعد منكث على هذه األرض وإمنا كما . بالكلمة
  ."قال هو حيث أكون أنا تكونون أنتم معي

ألن . خملوقاً ولكن كل ذلك كان لن يتحقق إذا كان الكلمة"+  
وكان . ..كان سوف يستمر يف حربه  -وهو خملوق أيضاً  - الشيطان

ولذلك أخذ  ،اهللا وحيرره من اخلوف إىلاإلنسان لن جيد من يضمه 
ألنه هو خالقه  ؛خملوقاً وإنسانياً لكي ما جيدده) جسداً الكلمةُ(
ائرين ملكوت اهللا ص إىلهه فيه، وهبذا يقدم الكل ، ولكي ما يؤلِّ)مصوره(

  ."على مثاله
إذا كان  خملوق، إالَّ إىلواإلنسان ال ميكن أن ُيؤلَّه إذا انضم  "+   

حضرة اآلب، ما  إىلوال كان ميكن أن يأيت اإلنسان . االبن هو اإلله احلق
والكلمة احلقيقي الذي ) من طبيعة اآلب(مل يكن االبن هو االبن الطبيعي 

ن اخلطية واللعنة إذا مل يكن وحنن أيضاً كنا لن نتحرر م. لبس اجلسد
ألنه ال يوجد شيء . اجلسد الذي لبسه الكلمة هو بالطبيعة جسد بشري



١٧٣  

وأيضاً كان من ). الالهوت(مشترك بيننا وبني ما هو غريب عنا 
د هو بالطبيعة من ه اإلنسان ما مل يكن الكلمة الذي جتسَّاملستحيل أن يتألَّ

ألنه احتد ما هو بشري بالطبيعة  ألن اإلحتاد مت هبذه الكيفية،. ..اآلب 
ضد ( "ن هو بالطبيعة اهللا، وهكذا صار اخلالص والتأله مؤكداًأي َمب ،به

  ).٧٠ -  ٦٩: ١األريوسيني 
 -ما سبق  إىلباإلضافة  -وال منلك أن نعلق على كالم أثناسيوس الذي يربز 

هذا حتقق كل . ملكوت السموات إىله هو الوجود يف حضرة اآلب والدخول أن التألُّ
  .د الكلمة وموته وقيامتهاهللا أو االتصال املباشر به من خالل جتسُّ إىلباالنضمام 

. يقارن القديس أثناسيوس بني قصة يونان واحلوت، وموت املسيح وقيامتـه   
مؤكداً احلقيقـة اإلميانيـة   . موضحاً الفرق بني القصة وما حدث للمسيح يسوع ربنا

  :وبني املسيح الواضحة، أي الفرق التام بيننا
لسنا سوى  ناألن ؛حنن لن نكون مثل االبن وال مساويني له" +
وبدون ) يف الطبيعة اإلهلية(ألن االبن نفسه بدون تركيب .. متشاهبني 

أما حنن . ألن هذه هي صفته الطبيعية؛ هو يف اآلب ،أي شروط خاصة
 صورة ومثال إىلفكانت احلاجة  ة،طبيعلنا هذه الصفة بالالذين ليس 

: وعندما يكمل اجلميع يقول ."كما أنت يفَّ وأنا فيك: "لكي يقول عنا
ألنه إن مل أجيء وأمحل جسدهم ". أرسلتينعندئذ يعرف العامل أنك أنت "

عمل أنت فيهم أ. بل اجلميع يبقى يف فساد ،هذا، وال واحد منهم يكمل
روحك لكي  أعطهموكما أنك أنت أعطيتين أن ألبس هذا، . أيها اآلب

وقد مت العمل ألن البشر قد .. ح اجلميع بالروح واحد ويكملون يفَّ يصب
ضد ( "مت فداؤهم من اخلطية، ومل يصبحوا بعد موتى وإمنا تأهلوا

  ).٢٣: ٣ األريوسيني
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تراضـات  ويتصور أثناسيوس أن اجلسد أو الطبيعة اإلنسانية جتيب علـى اع   
، جيوع ويعطش وميـوت  أرضي مائت ن اجلسد هو جسٌداألريوسيني الذين يقولون إ

  :فيقول
لكن اجلسد صار قادراً اآلن على أن جييب هذا اهلرطوقي " +
. ولكنين صرُت جسد الكلمة ،أنا من األرض وبالطبيعة مائت" :اجلاحد
ومل أعد . اوهكذا حتررت منه ،نقائصي رغم أنه بال نقائص" محل"وهو 

وإذا . همستعبداً خلدمة هذه النقائص ألن الرب جعلين حراً من هذ
اعترضت بأنين خلعُت الفساد الذي هو طبيعيت، فتأمل كيف أنك 

ألنه عندما لبس الرب ". تعارض يف أن كلمة اهللا قد أخذ صورة عبودييت
) ضمنا إليه(اجلسد وتأنس، حنن البشر تأهلنا بالكلمة الذي أخذنا إليه 

 ضد األريوسيني( "ومنذ ذلك الوقت نرث احلياة األبدية. بواسطة جسده
٣٤: ٣.(  

ه جسد املسيح نفسـه بسـبب   فالقديس أثناسيوس ال ميكنه أن يفقد رؤية تألُّ
الذين هلـم ذات   إليهجسده القيامة وعدم الفساد، وضم  أعطىاالحتاد بالكلمة الذي 

صورة "وهنا علينا أن ندرك أن قوة التجسد هي يف أن املسيح أخذ . اإلنسانيةالطبيعة 
هنا عمـل الهـوت   إ :وهذه هي حقيقة النعمة. بولسحسب تعبري الرسول " العبودية

  .الكلمة املباشر فينا
 –ر عن التقوى األرثوذكسـية وروح الشـرق   يعبِّ –ويف نص فريد ومجيل   

  :، فيقولداً ثبات النعمة بسبب اإلحتاديشرح أثناسيوس الرسويل ضرورة التجسد، مؤكِّ
أخذه،  ض ألن يفقد ماعرَّوهو ُم ،ألن اإلنسان يأخذ كإنسان" +

ولكن لكي تكون النعمة ثابتة . كما رأينا يف حالة آدم ألنه أخذ وفقد
) االبن(بل أن ُتحفظ حقاً لإلنسان، أخذ هو نفسه  ،وغري قابلة للضياع
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فإن ما  ،ألن له جسداً احتاج هلذه، ولذلك عندما يأخذ اجلسد.. العطية 
  ).٣٨: ٣ضد األريوسيني ( "..أخذه يظل فيه 
له اجملد النعمة ألجلنا لكي نقبلها حنن فيه، وهذه النعمة هـي   لقد قبل املسيح
  .الشركة يف الطبيعة اإلهلية

وعندما تأنس وقام من املوت، يقول إنه قد ُدفع إليه كل .. "+   
فقد أخذ إنسانياً، حىت ألجله ينال البشر على األرض القوة . سلطان

ة، ويف السماء على طرد الشياطني ألهنم صاروا شركاء الطبيعة اإلهلي
: ٣ضد األريوسيني ( "األبد إىلن حترروا من الفساد وبذلك ميلكون َمكَ

٤٠.(  
فالشركة يف الطبيعة اإلهلية تظهر بشكل واضح يف سلطان اإلنسـان علـى   

  .الشيطان، ويف السماء يف حياة عدم الفساد
ن ما حدث لناسوت الكلمة هو ما إ :وأثناسيوس حيدد موقفه بوضوح شديد

ويشرح ذلك وهو يعطي املعىن الدقيق لنص إجنيل القديس لوقا عـن منـو   . ناحيدث ل
  :املسيح يف القامة والنعمة

سوى ما ذكرته ) اإلجنيلي(ما هو هذا النمو الذي تكلم عنه " +
فقد أُبيدت . من قبل، التأليه والنعمة اليت أُعطيت من احلكمة للبشر

العالقة مع ناسوت اخلطية وفسادهم الداخلي، وصاروا حسب املثال و
  ).٥٣: ٣ضد األريوسيني ( "..الكلمة 

وال يتوقف أثناسيوس عند ذلك، بل يؤكد بعد ذلك أن جسد الكلمة عندما 
وكان هذا النمو حيفظه الكلمـة يف  . فقد كانت اإلنسانية هي اليت تنمو فيه ،م ومناتقدَّ

  ).٥٣: ٣ضد األريوسيني (ثبات 
اإلنساين لكي حيول هذه بكل صفات اجلسد  احتدفالكلمة "+   

  .اجلسد املمجد، ال سيما بالقيامة من األموات إىلالصفات باإلحتاد 
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ن قيامة املسيح إريقة شرحه ال متنعنا من أن نقول ولغة القديس أثناسيوس وط
  .هي تأليه الناسوت

جعل صفات اجلسد ) غري املتجسد(الكلمة غري احملسوس " +
نسبه .. م به جسد الكلمة تألَّوما .. ألن اجلسد هو جسده  ؛صفاته

وبينما .. نفسه، حىت نستطيع أن نشترك يف الهوت الكلمة  إىلالكلمة 
وكان الكلمة غري . رهو غري حمسوس كان يف اجلسد احملسوس واملتغيِّ

ولكنه فعل .. ألنه كان يبيد الضعفات الكائنة يف اجلسد  ؛املتأمل يف اجلسد
مه كذبيحة، لكي يبيد املوت به، دِّذلك وحقق هذا لكي يأخذ ما لنا ويق

هذا الفاسد : "وهو ما جعل الرسول يقول). الالهوت(وُيلبسنا ما خيصه 
: ١٥كورنثوس ١" (يلبس عدم فساد، وهذا املائت يلبس عدم موت

  ).٦: الرسالة اىل إبكتيتوس( ") ..٥٣
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  الفصل السادس
  

  حياة ربنا يسوع املسيح ينبوع اخلالص
  

هويت األرثوذكسي يف كتابات أثناسيوس يالحظ على الفور من يتتبع اخلط الال  
 –القيامة  –الصليب  –الغطاس أو معمودية الرب  –امليالد : أن األحداث اهلامة مثل

هذا التحّول يعتمد بشكل مباشر . ل يف عالقة اإلنسان باهللالصعود، إمنا هي مبثابة حتوُّ
، إىل أن ارتفع وجلس عـن ميـني   لت به والدة اإللهبِعلى ما حدث للرب منذ أن َح

 إىلهكذا يقدم لنا القديس أثناسيوس املسيح كله غـري املنقسـم   . العظمة يف األعايل
 ،أحداث متفرقة متباعدة ال رابطة بينها وال صـلة  إىلالهوت وناسوت، وغري املنقسم 

وكأن هذه األحداث مثل امليالد واملعمودية هي مثل األحداث اليومية الـيت تعـرب يف   
  .حياتنا

هـذا الـدور   ثل مبأيضاً الليتورجية يف األرثوذكسية تقوم أن نالحظ  كذلك
وبالغطاس  ،فهي حتتفل بامليالد يف قداس. الالهويت اهلام، أي تقدمي املسيح كله للكنيسة

 ،وبالقيامـة يف قـداس   ،يف قداس سبت الفرح وبالصليب والدفن يف القرب ،يف قداس
أهنا تظـل ذات   رت أحلاهنا، إالَّوإن تغيَّ ت،ه القداساوهذ. إخل.. وبالصعود يف قداس 
 ،هو بذاته الذي ُولد يف بيت حلم.. م فيها جسد ربنا يسوع املسيح القداسات اليت ُيقدَّ

ألن املسيح الواحد املمجد هو الذي جيمع هذه األحداث .. وهو بذاته الذي نأخذه 
  .يف شخصه اإلهلي



١٧٨  

  :ميالد الرب من العذراء مرمي
 ،يعرب حادث امليالد دون التأكيد على دور ميالده يف خـالص اإلنسـان  ال   

  :وهكذا يشرح أثناسيوس معىن امليالد
لتهلك هذه الفكرة  –على جمد الكلمة  قضِألن اجلسد مل َي" +

وليس صحيحاً أن االبن كان يف . د اجلسد بهبل بالعكس، فقد متجَّ –
بل العكس هو . إلوهيتهلك بذ َدقَوعندما أخذ صورة العبد فَ ،صورة اهللا

وإذا كان اهللا قد . ص كل جسد وكل اخلليقةفقد صار خملِّ ،الذي حدث
بل على  ،أرسل ابنه مولوداً من امرأة، فهذه احلقيقة ال جتعلنا خنجل

. هنا فيهلقد صار إنساناً لكي يؤلِّ. د هذه النعمة العظيمةالعكس منجِِّ
لكي نصبح  ؛ته جنسنا اخلاطئذا إىلوُولد من امرأة عذراء لكي حيوِّل 

 إىلالرسالة ( "..حنن أنفسنا جنساً مقدساً وشركاء يف الطبيعة اإلهلية 
  ).٤: أدلفوس

إذا شاركنا البداية، أي  إالَّ ،ذاته جنسنا اخلاطئ إىلكيف ميكن أن حيوِّل الرب 
 وهو أنه ُوِلـد مـن   ،وهي أن ُيولَد من امرأة، مع الفارق اجلوهري ،بداية كل إنسان

  ..عذراء بال زرع بشر
وهكذا جيد أثناسيوس أن جمال اخلالص هو أن يأخذ الرب جسداً لـه كـل   
صفات اجلسد البشري، لكي حيرر وجيدد هذه الصفات وجيعل اإلنسان خملوقـاً مـن   

  :جديد
َما لو كانت األعمال اإلهلية للكلمة مل تتم بواسطة اجلسد، لَ" +

 تكن صفات اجلسد قد ُنسبت وأيضاً إذا مل. هن يتألَّكان لإلنسان أ
: ٣ضد األريوسيني ( "ن يتحرر متاماً منهاأإلنسان لن َما كافللكلمة، 

٣٣.(  



١٧٩  

  :)١(معمودية الرب يف األردن
كما تقول  "صنا من خطاياناخيلِّ "لقد اعتمد الرب من يوحنا املعمدان، حىت   

اليت خيلصنا منـها   ولكن ما هي اخلطية. ان وأناشيد عيد الغطاسالكنيسة يف قداس اللقَّ
إهنا فقدان النعمة اإلهلية أو نعمة الروح القدس اليت هبـا  .. الرب مبعموديته يف األردن؟ 

  .كما يقول األنبا ساويرس بن املقفع ،يتصل اإلنسان باهللا
ويشرح القديس أثناسيوس معمودية الرب يف األردن وهو يرد على التفسـري    

لذلك مسـحك اهللا  .. كرسيك يا اهللا "ملزمور اخلاطئ الذي أشاعه األريوسيون لنص ا
  :، هكذا)٨ - ٧: ٤٥" (إهلك بزيت االبتهاج
أو  ،"رفقاؤه"ا مجيعاً، حنن عنَّ) يف املزمور(م يتكلم املرنِّ" +

ولكن هل الرب هو من األشياء املخلوقة من العدم . الرب" شركاء"
اود ودعاه م له دلقد رنَّ.. ؟ ..واملصنوعة؟ هل هو واحد من املخلوقات 

وهبذا أعلن أن الكائنات تشترك  ،.."كرسيك يا اهللا " :اإلله األزيل قائالً
سوى أنه خمتلف عن األشياء  إليهاوما هي النتيجة اليت نصل . فيه

ألنه هو وحده كلمة اآلب احلقيقي، الشعاع، واحلكمة الذي  ؛املخلوقة
ولذلك . ألهنا تتقدس به يف الروح القدس ؛تشترك فيه كل املخلوقات

ألنه اهللا الكائن قبل  ؛ليس ألنه بذلك صار اهللا" َحُمِس"قيل هنا إنه 
فهو كائن يف  –ألن له امللكوت األبدي  ؛املسحة، وال لكي يصبح ملكاً

فهو اهللا  ،صا املخلِّأمَّ.. . َحولكن ألجلنا قيل إنه ُمِس..  -صورة اهللا 
الروح القدس،  الذي ميلك مع اآلب يف ملكوته، وهو نفسه الذي يعطي

بالروح القدس، لكي يعطينا  َحُمِس ألنه كإنساٍن..  َحأنه قيل إنه ُمِس إالَّ
كىن الروح القدس واأللفة بل ُس ،حنن البشر ليس فقط الرفعة والقيامة

                                                 
. ١٩٧٥القاهرة . شرح لألبوين أثناسيوس الرسويل وكريلس عمود الدين" ملاذا اعتمد يسوع"راجع كتابنا  )١(

اخلليقة اجلديدة يف املسيح يسوع حسب الهوت وطقوس الكنيسة القبطية "راه بعنوان وهو جزء من رسالتنا للدكتو
   www.coptology. comمنشور على موقع  - وما بعدها  ١٤٤، ص "األرثوذكسية



١٨٠  

: وقد أشار الرب نفسه إىل ذلك بقوله خلاصته يف إجنيل يوحنا. معه
: ١٧يوحنا " (يف احلقسني س ذايت لكي يكونوا هم مقدَّقدِّألجلهم أُ"

ألنه مل . بل هو املقدِّس ،سفقد أوضح أنه مل يتقدَّ ،وبقوله هذا). ١٩
س حنن فيه س من آخر، وإمنا هو نفسه يقدِّس ذاته لكي ما نتقدَّيتقدَّ
والذي يقدِّس ذاته هو رب التقديس، فكيف حدث ذلك؟ وماذا . باحلق

سد أعطي لذايت أنا كلمة اآلب عندما أجت"يعين بكلماته السابقة؟ 
س به حىت أنه بعد ذلك، يفَّ الروح عندما أصري إنساناً، فأتقدَّ) جسدي(

  ).٤٦: ١ضد األريوسيني ( ""س الكل باحلق ألنين أنا احلقأنا، يتقدَّ
داً أن الرب أخذ يف ناسوته الروح القدس، لكي ويكمل أثناسيوس شرحه مؤكِّ  

س، وهذا يف احلقيقة أحد أركان وسـاطة  تنال البشرية السكىن واأللفة مع الروح القد
  :املسيح األساسية

س، صار من الواضح س ألجلنا، ومت هذا عندما تأنَّتقدَّ ،فإذاً" +
أن هذا حدث عندما نزل عليه الروح القدس يف األردن، وكان هذا 

ومل حيدث ذلك ألن الكلمة احتاج ألن . ألنه محل جسدنا ؛نزوالً علينا
وإمنا من أجل تقديسنا، لكي نشترك يف مسحته، يتقدم أو ينال شيئاً، 

" أال تعلمون أنكم هيكل اهللا وروح اهللا ساكن فيكم: "وحىت ُيقال عنا
ساً اغتسل يف ألن الرب عندما كان متأنِّ). ١٦: ٣كورنثوس ١(

وعندما اقتبل الروح، كنا حنن . األردن، وكنا حنن الذين اغتسلنا فيه وبه
ذلك، ليس مثل هارون أو  إىلوباإلضافة . روحالذين ُجِعلنا به قابلني ال

أفضل من "أي  ،بل بشكل خمتلف ،داود أو الباقني ُمِسح هو بزيت
الذي يشرحه هو نفسه بأنه الروح قائالً بواسطة  االبتهاجوبزيت " رفقائه
وكما قال ). ١: ٦١ أشعياء" (روح الرب عليَّ ألنه مسحين: "النيب

). ٣٨: ١٠أعمال " (الروح القدسكيف مسحه اهللا ب: "الرسول أيضاً



١٨١  

عندما جاء يف اجلسد  فكيف متت هذه األقوال اليت قيلت عنه، إالَّ
  ).٤٧: ١ضد األريوسيني ( "واعتمد يف األردن ونزل الروح عليه

ننا حنن الذين اعتمدنا فيه، وحنن الذين إ"فهل يوجد أعمق من هذه الكلمات 
. شيء آخر سوى جسد الكلمة ابن اهللاهي " حنن"وهل ..  "؟قبلنا الروح القدس فيه

وهكذا اشتركنا يف مسحته، ومتم الرب وساطته بأن يرد لإلنسان النعمة اليت فقـدها،  
ل التراث الشرقي اخلايل الذي ميثِّ –والقديس أثناسيوس . وأن يردها بواسطة معموديته

ـ  :ال يسأل –من املعضالت الفلسفية  دس كيف أخذت البشرية يف املسيح الروح الق
 ،هذا سؤال الذين خيلقون دائرة مركزها الصليب فقط..  ؟قبل اجللجثة وقبل العنصرة

بينما الدائرة هي املسيح ومركزها هو إحتاد الالهوت بالناسوت يف الكلمة املتجسـد،  
  .وهذا عكس الالهوت الغريب متاماً

ويتابع القديس أثناسيوس موضوع معمودية املسيح يف األردن لكي يصل منها   
  :إىل نقطة هامة وأساسية

يف الترمجة " (الروح يأخذ مين: "وحقاً قال الرب نفسه" +
" وأنا أرسله إليكم"وأيضاً  ،..)العربية الشائعة عندنا الروح يأخذ مما يل 

، ٧: ١٦، ١٤: ١٦يوحنا " (اقبلوا الروح القدس: "وقال لتالميذه
طي وعلى الرغم من أنه هو الكلمة وشعاع اآلب ويع). ٢٢: ٢٠

ألنه اآلن صار إنساناً واجلسد الذي  ؛سأنه قيل إنه تقدَّ اآلخرين، إالَّ
ومنه هو بدأنا حنن نأخذ املسحة واخلتم، فالرسول . س هو جسدهتقدَّ

تمتم ُخ: "، والرسول يقول"م لكم مسحة من القدوستوأن: "يوحنا يقول
ضد ( ")١٣: ١أفسس  – ٢٠: ٢يوحنا ١" (بروح املوعد القدوس

  ).٤٧: ١يني األريوس



١٨٢  

وهو باعتباره االبن والكلمة . على املسيح لكي حيل علينا لَّفالروح القدس َح  
وبالتايل فهو ال حيتاج إىل حلـول الـروح   . متحد مع الروح القدس يف جوهر واحد

  .َحد وتأنس قيل إنه ُمِسولكنه عندما جتسَّ. القدس بسبب وحدة اجلوهر
وحه هو، وإن الروح لقد قال الرب إن الروح القدس هو ر" +

باعتباره  –فالكلمة يف ذاته . يأخذ منه، وإنه هو الذي يرسل الروح
وإمنا الذي . مل ُيمسح بالروح القدس الذي يعطيه هو –الكلمة واحلكمة 

به وفيه، حىت يصل التقديس الذي  َح، ُمِساختذهُمسح هو اجلسد الذي 
يتكلم من وهو يقول إن الروح ال . البشر منه هو لحدث للرب لك

ضد ( "ذاته، وإمنا الكلمة هو الذي يعطي الروح القدس ملن هو مستحق
  ).٤٨: ١األريوسيني 

ألن الـروح القـدس يف    –فإذا كان الروح ُيعطى بواسطة الرب للقديسني   
لكن الروح ُيعطى اآلن للبشـرية مـن    –حقيقة األمر هو واحد مع االبن يف اجلوهر 

فقد قبل الرب الروح القدس وأخذه يف ناسوته . جديد بسبب جتسد الرب ومعموديته
  :لكي يعطيه للبشرية
س كان الكلمة يعطي الروح القدس وحقاً قبل أن يتأنَّ" +
وكذلك . ألن الروح القدس هو روحه هو) يف العهد القدمي(للقديسني 
: س الكل بواسطة الروح القدس قائالً لتالميذهس صار يقدِّعندما تأنَّ

لقد أعطى ملوسى وللسبعني الروح القدس، وفيه ". قدساقبلوا الروح ال"
: ٥١مزمور " (زعه مينـروحك القدوس ال تن: "صلى داود لآلب قائالً

سأرسل لكم الباراقليط روح : "ولكن عندما صار إنساناً قال). ١١
  ).٤٨: ١ضد األريوسيني ( "، وقد أرسله فعالً)٢٦: ١٥يوحنا " (احلق

السكىن "القدمي؟ اجلواب كما رأيناه سابقاً هو  فكيف اختلف األمر عن العهد  
وهـو أن  . وحيدد أثناسيوس التغيري اجلذري اهلام الذي حدث يف التجسـد ". واأللفة



١٨٣  

الكلمة هو هو ال يتغري وال يتحول، وهذا حيقق لإلنسانية املفتداة أن ال تفقد ما كسبته 
اسيوس هذه النقطـة  ويؤكد أثن. فيه، وأن ال يتكرر األمر الذي حدث مع آدم األول

ولكن نكتفي بالفقرة احلادية واخلمسني من املقالة  ،بوضوح شديد يف أكثر من مناسبة
  :األوىل ضد األريوسيني

وجزء من . رةوحيث أن األشياء املخلوقة هلا طبيعة متغيِّ"+
وال يوجد ما ) .. البشرية(، واجلزء اآلخر عصى )املالئكة(اخلليقة أخطأ 

ر بعد ذلك ن هو صاحل يتغيَّألنه حيدث أن َم .يؤكد كيف سيتصرفون
. ن هو بار قد يصري بعد ذلك شريراً، حىت أن َم)شريراً(ويصبح خمتلفاً 

ر حىت ينال البشر عدم تغيري بر ولذلك كانت احلاجة لواحد غري متغيِّ
ر، وحيث أن اإلنسان األول آدم تغيَّ.. الكلمة، كصورة ومثال للفضيلة 

لذلك كان من الضروري أن يكون آدم . مل باخلطيةودخل املوت إىل العا
والرب . ها فوراًر، حىت إذا هجمت عليه احلية مبكرها صدَّالثاين غري متغيِّ

وهو ما جيعل احلية بال قوة يف هجومها على  ،لر وال متحوِّغري متغيِّ
وكما أن خطية آدم عندما أخطأ قد أصابت كل البشر، هكذا . البشر

صارت قوته العظيمة تصل إىل كل  ،س الرب وقهر احليةأيضاً عندما تأنَّ
الذي له طبيعة غري متغرية باملرة  إذاً أخذ الرُب نٍِسَح لسببٍ. البشر

ر طبيعة اجلسد املتغيِّ وباختاذهحىت إذا ظل كما هو بدون تغيري، .. جسداً 
ضد ( "، وجيدد قدراته)اجلسد(ت حريته ويثبِّ" يدين اخلطية فيه"

  ).٥١: ١األريوسيني 
وهنا نلمح بوضوح كيف حفظ املسيح النعمة لنا، ألن املالئكـة أخطـأوا   

وهؤالء مجيعاً كانوا عاجزين عن إعطاء نعمة الروح القدس للبشـرية  . وكذلك البشر
ولكن مبجيء الكلمة ومعموديته، احتفظ الكلمة بالنعمـة  ). ٤٩: ١ضد األريوسيني (

  .هيتهإلواإلهلية للبشرية بسبب ثبات وعدم حتول 



١٨٤  

  :الصليب والقيامة
مـا  لقد اقتبسنا الكثري من النصوص اخلاصة مبوت الرب على الصليب، وهو   

فالقديس أثناسيوس ال يعاجل الصليب والقيامة . إىل إعادة االقتباسيف غري حاجة  ناجيعل
فالرب يقبل اآلالم واملوت . واحٌد كحدثني منفصلني باملرة، وإمنا مها يف الواقع حدثٌ

ولكي نتأكـد  . القيامة وما الغلبة على املوت إالَّ ،هر املوت ويبيده بقوة اإلحتادلكي يق
بل يعتربمها حدثاً واحـداً،   ،من أن القديس أثناسيوس ال يفصل بني الصليب والقيامة

  .علينا أن ننتبه إىل لغة أثناسيوس وطريقته يف التعبري
وبدقته املعروفة . لفهو يضع التجسد والصليب والقيامة يف إطار واحد متكام

أخذ لنفسه جسداً قابالً للموت حىت بإحتاده بالكلمة الذي هو فوق الكل " أوالً اإلحتاديسجل 
ميوت نيابـة  " اإلحتاد والصليبوبعد ذلك مباشرة يشري إىل ). ١: ٩جتسد الكلمة ( "..

: ٩ جتسد الكلمـة ( "عن الكل، وحىت يبقى يف عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه
فهي احلدث الذي  ،بل بالعكس ،ليست كحدث منفصل مستقل ،القيامةمث يذكر  ،)١

اجلميع من الفسـاد  "ألن بقاء املسيح يف عدم فساد يعين أن يتحرر . يشرح موت املسيح
  ).١: ٩جتسد الكلمة ( "بنعمة القيامة.. 

يهاجم فيه األريوسية، ويشرح حقيقة املعموديـة كـوالدة    –ويف نص فريد   
  :يقول أثناسيوس مباشرة عن االبن –طي التبين وجتعلنا باحلق أوالد اهللا تع

ب بسبب ولكن إذا كان يريد أن ندعو أباه آباً لنا، ال جي" +
بسبب  ناألن). البنوة(ين لالبن يف الطبيعة ذلك أن نعترب أنفسنا مساو

ألنه حيث أن الكلمة محل جسدنا وسكن فينا، . االبن ندعو اآلب آباً لنا
  ).٣١: الدفاع عن جممع نيقية( "ندعو اهللا آباً لنا )١(بسبب سكىن الكلمة فيناو

                                                 
 – ٢٥: ١٤كورنثوس ١(حسب تعبري الرسول بولس " فينا"يستخدم القديس أثناسيوس أحياناً سكىن اهللا  )١(

 .وال يوجد فرق باملرة). ١٤: ١(حسب تعبري القديس يوحنا " نامع"، أو )٢٤: ١غالطية 
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حيث أنـه يركـز   . وهنا ال جيب أن نشعر حبرية إزاء لغة القديس أثناسيوس
وأن اجلسد اإلنساين هو . اهتمامه على التجسد باعتبار أن التجسد هو الطبيعة اإلنسانية

إمنا يعـين يف   ،"التجسد"أو " اجلسد"فتعبري  وبالتايل. الذي ُولد واعتمد وُصلب وقام
ألننا ال ميكن أن نفصل حدثاً عن آخر أو أن نعطي أمهية حلدث دون  ؛الواقع كل شيء

. هو ما جعل اخلالص ممكناً ،فاملسيح فينا بسبب جتسده وإحتاده بنا أي بطبيعتنا. آخر
دون اإلشارة  وهكذا يستخدم أثناسيوس تعبري التجسد لكي يتكلم عن تقديس اجلسد

وإمنا يكتفي باإلشـارة إىل التجسـد   . إىل املعمودية يف األردن، اليت سبق وأشار إليها
فشرح اإلميان عند ). ١٠: ٢ضد األريوسيني ( "..كلمة اهللا تأنس حىت ما يقدس اجلسد "

حىت  وإمنا. القديس أثناسيوس ال يقوم على تقطيع احلقائق وتقسيمها إىل أجزاء منفصلة
لم عن قبول الروح القدس تراه يستخدم لغة شاملة جتعل التجسد هو أسـاس  وهو يتك
ومن يقرأ هذا النص بعناية سوف يصـل إىل  . ألن التجسد يضم كل شيء ؛اخلالص

  :ذات االستنتاج الذي وصلنا إليه
بل دعاهم ألن يكونوا أبناء،  ،ألن اهللا مل خيلق البشر فقط"+ 

 –كما يف أماكن أخرى  –هنا " يلد"وتعبري . كما لو كان قد ولدهم
.." ولدُت بنيناً ورفعُتهم : "ر عن ابن، كما يقول اهللا بواسطة النيبيعبِّ

وعموماً عندما تريد األسفار أن خترب عن ابن فهي ال تستعمل تعبري 
أعطاهم : "وهذا ما يبدو أن يوحنا يقوله". ولد"بل بكل تأكيد  ،"خلق"

لذين يؤمنون بامسه، الذين ُولدوا ليس سلطاناً ألن يصريوا أبناء اهللا أي ا
: ١يوحنا " (من دم وال بإرادة جسد وال بإرادة إنسان ولكن من اهللا

ألهنم ليسوا " صاروا"وهنا التمييز واحلذر باقٍ، ألنه يقول ). ١٣-١٢
وهذه ) .. البنوة(أبناء بالطبيعة ولكن بالتبين، ألهنم أخذوا اسم االبن 

وهم الذين بالنعمة صار . ألنه هو خالقهم ؛هي شفقة اهللا على اإلنسان
 –كما يقول الرسول  –آباً هلم، أي عندما قبل البشر خليقته يف قلوهبم 
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وهؤالء هم الذين ). ٦: ٤غالطية " (روح ابنه صارخاً أبَّا أيها اآلب"
 نألهنم ال يستطيعو. فنالوا القوة منه ألن يصريوا أبناء اهللا ،قبلوا الكلمة

ولكنهم يصريون أبناء . بالطبيعة، ألهنم بالطبيعة خملوقون أن يكونوا أبناء
لذلك ولكي . عندما يقبلون روح االبن احلقيقي، الذي هو بالطبيعة االبن

..  دراً على التألُّهلكي جيعل اإلنسان قا" الكلمة صار جسداً"يتم ذلك 
اهللا وأيضاً . حنن لسنا أبناء بالطبيعة ولكن االبن الذي فينا.. وتبعاً لذلك 

ولكنه بسبب الكلمة الذي فينا، والذي فيه وبسببه  ،ليس آباً لنا بالطبيعة
  ).٥٩: ٢ضد األريوسيني ( ".."ا أيها اآلب أبَّ"نصرخ 

هـل هـو    :اللغة الشاملة ال تسمح بالبحث التحليلي عن كيفية التـبين  ،هنا
يم والتقطيـع  ألن هذا التقس ؟بالتجسد أم بالصليب أم بالقيامة أم حبلول الروح القدس

بينما نـرى هنـا أن   . نابع من الهوت العصر الوسيط القائم على منهج حتليل عقلي
  :أثناسيوس يؤكد على احلقائق التالية

  .وذلك حتقق بتجسد الكلمة ،قبول البشرية للروح القدس -١
حلول روح االبن احلقيقي فينا جعلنا أبناء بالنعمة، وهذا غـري مـرتبط    -٢

  .وإمنا مرتبط باإلميان واحلياة كلها ،ةمبناسبة خاصة معين
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  الفصل السابع
  
  ،اخلالص

  من اآلب باالبن يف الروح القدس هو
  

أو يف العالقـة   ،مل يعرف التراث الشرقي حصر اخلالص يف عمل االبن وحده  
هو املركز أو األساس لكـل تعلـيم    الثالوثعلى الدوام كان  وإمنابني اآلب واالبن، 
عندما كانت اهلرطقات اليت شاعت يف زمـن القـديس    ،ذاوهك. أرثوذكسي صحيح

أثناسيوس تقسم الثالوث إىل اآلب اخلالق، واالبن املخلوق، والروح القـدس الـذي   
  :جييب أثناسيوس على ذلك بقوله –تصوره البعض على أنه مالك من املالئكة 

الرسويل ليس كذلك، ولن يطيق أي مسيحي هذه  اإلميان"+   
ألن الثالوث املقدس املبارك ال يتجزأ، وهو . واحدةاخلزعبالت حلظة 

ألنه حيثما ذُكر اآلب ذُكر ضمناً كلمته والروح القدس . واحد يف ذاته
فإن اآلب يف االبن، والروح القدس  ،وإذا ذُكر االبن. الذي هو يف االبن
  ).١٤: ١الرسائل إىل سرابيون ( "ليس خارج الكلمة

ص عند هذه النقطة أن الدفاع هو عن وحدة وقد يبدو ملن يقف عند قراءة الن
  :ولكن أثناسيوس يضع القاعدة األرثوذكسية فوراً. اجلوهر فقط

. ألن من اآلب نعمة واحدة تتم باالبن يف الروح القدس" +
  ).١٤: ١الرسائل إىل سرابيون ( "..وهناك طبيعة إهلية واحدة 

رنا هبـذه  اسيوس يذكِّونظراً لوحدة اخللق والسقوط والفداء، فإن القديس أثن  
  .بل بالثالوث القدوس ،إن اخللق مل يتم باآلب وحده أو اآلب واالبن فقط: احلقيقة
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ويف الروح القدس خيلق كل األشياء  ،اآلب بالكلمة"+   
  ).٢٤: ١الرسائل إىل سرابيون ( "وجيددها
. ال يوجد شيء مل ُيبَدع ومل ُيعَمل باالبن يف الروح القدس"+   

بكلمة الرب ُصنَعت السموات وبروح فيه كل "به املزمور هذا ما ترمن 
  ).٣١: ١الرسائل إىل سرابيون ( ")٦: ٣٣مزمور " (جنودها
الروح القدس ليس خملوقاً ألنه كُتب عنه يف املزمور  "+   

" ترسل روحك فتخلق وجتدد وجه األرض. ..زع أرواحها فتموت ـتن"
وح القدس ليس وواضح مما كُتب أن الر). ٣٠-٢٩: ١٠٤مزمور (

فاآلب خيلق كل شيء باالبن يف . بل يشترك يف عملية اخللق ،خملوقاً
. ألنه حيث ُوجِد الكلمة ُوجِد الروح القدس أيضاً. الروح القدس

واألشياء اليت ُخِلقت بالكلمة تستمد قوهتا احليوية من الروح القدس 
  ).٤: ٣الرسائل إىل سرابيون ( "..بالكلمة 

الالهويت ال ميكن أن نتكلم عن اخلالص كعمل واحـد  وعلى نفس األساس   
وإذا كـان  . انفصال األقانيم ألن هذا ال يعين إالَّ. منفصل قام به كل أقنوم على حدة

  .الثالوث قد اشترك يف اخللق، فهو أيضاً قد اشترك يف خالص اإلنسان

  :أمثلة عن وحدة عمل األقانيم
أمثلة عن وحدة عمل األقانيم يف  يقدم القديس أثناسيوس من األسفار األربعة  
  :اخلالص

  :النور :املثال األول
ا االبن فهو أمَّ. .) .٥: ١يوحنا " (إهلنا نور: "قيل يف يوحنا"+ 

" الذي وهو شعاع جمده ورسم جوهره: "شعاع كما يقول بولس
فنحن . ..فحيث أن اآلب نور واالبن شعاعه . .) .٣: ١عربانيني (



١٨٩  

) بالروح القدس(الروح القدس أيضاً الذي به نستطيع أن نرى يف االبن 
روح احلكمة واإلعالن يف معرفته مستنرية .. لكي يعطيكم "نستنري 

وإن كنا نستنري بالروح ). ١٨، ١٧: ١أفسس " (عيون أذهانكم
كان النور : "ألن الكتاب يقول. فإن املسيح هو الذي ينرينا فيه ،القدس

الرسائل ( ")٩: ١يوحنا " ( العاملاحلقيقي الذي ينري كل إنسان آتياً إىل
  ).١٩: ١إىل سرابيون 

هو  إلوهيتهوهكذا نرى بوضوح أن ما ُيذكر عن الروح القدس يف جمال تأكيد 
  .عمله يف اإلنسان، وهو العمل الذي يتم فينا باالبن

  :الينبوع واملاء :املثال الثاين
نشرب كما أن اآلب ينبوع، وُدعي االبن هنراً، فقد قيل إننا "+   

" ومجيعنا ُسقينا من روح واحد: "ألنه مكتوب. من الروح القدس
فإننا  ،وإن كنا نشرب من الروح القدس). ١٣: ١٢كورنثوس ١(

إهنم كانوا يشربون من صخرة روحية : "ألنه قيل ؛نشرب من املسيح
الرسائل إىل ( ")٤: ١٠كورنثوس ١" (تابعتهم والصخرة كانت املسيح

  ).١٩: ١سرابيون 
  :أثناسيوس املثل على احلياة الروحية املسيحية مؤكداً ويطبق

فإننا نصري أبناء عندما نقبل  ،حقيقي كما أن املسيح ابٌن"+   
بل أخذمت .. إذ مل تأخذوا روح العبودية : "يقول الكتاب. الروح القدس
  ).١٩: ١الرسائل إىل سرابيون ( ")١٥: ٨رومية " (روح التبين

ية أو جمازاً، بل هو تعبري يشري إىل حقيقة روحية، فالشرب ليس استعارة أو كنا
  .بل يف كيان اإلنسان، أي التبين ،ال على مستوى الفكر والتصور ،حتدث
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  :احلكمة :املثال الثالث
فاالبن هو ) .. ٢٧: ١٦رومية " (احلكيم وحده"اآلب هو "+   
 أنوكما ). ٢٤: ١كورنثوس ١" (املسيح قوة اهللا وحكمة اهللا"حكمته 
وفيه نصري  ،فإننا إذ نقبل روح احلكمة يصبح لنا االبن ،هو احلكمة االبن

  ).١٩: ١الرسائل إىل سرابيون ( "حكماء
  :بل يؤكد ،ال يتوقف عند قبول روح احلكمة أثناسيوسولكن القديس 

: ١٤٦مزمور " (الرب حيكم العمي ،الرب يطلق األسرى""+   
اقبلوا : "لص قالألن املخ –عندما ُيعطى لنا الروح القدس ). ٨، ٧

الرسائل إىل ( "يصبح اهللا فينا –) ٢٢: ٢٠يوحنا " (الروح القدس
  ).١٩: ١سرابيون 

  :احلياة :املثال الرابع
: ١٤يوحنا " (أنا هو احلياة: "، ألنه قال)١(االبن هو احلياة"+   

الذي أقام املسيح من األموات : "فإننا حنيا بالروح القدس ألنه يقول). ٦
). ١١: ٨رومية " (م املائتة أيضاً بروحه الساكن فيكمأجسادك سُيحيي

مع : "وعندما حنيا بالروح القدس يكون املسيح نفسه حياً فينا، ألنه يقول
 ")٢٠: ٢غالطية " (بل املسيح حييا يفَّ ،املسيح ُصلبت فأحيا ال أنا

  ).١٩: ١الرسائل إىل سرابيون (
تم كالمه عن احلياة بالصلب وكما الحظنا يف األمثلة السابقة أن أثناسيوس خي

  .حنيا بالروح القدس لكي ُنصلَب مع املسيح. مع املسيح

                                                 
وهذا يؤكد .. نالحظ هنا تعارض هذا الكالم مع التفسري الشائع بأن االبن هو العقل والروح القدس هو احلياة  )١(

 .انظر امللحق الثاين يف هناية هذه الدراسة. أن اآلباء شرحوا الثالوث ليس كما نشرحه حنن اآلن
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  ماذا يعين تعبري نعمة واحدة وقداسة واحد؟
 اإلميـان الذي يشرحه إمنا هـو   اإلميانيقول القديس أثناسيوس مؤكداً أن +   
  :الرسويل

نعتقد أن هناك قداسة واحدة مستمدة من اآلب باالبن يف " +
  ).٢٠: ١الرسائل إىل سرابيون ( "..لقدسالروح ا
منذ البدء  وإمياهنالنتأمل يف تقليد الكنيسة اجلامعة وتعاليمها "+   

على هذه تأسست . اليت أعطاها الرب، وكرز هبا الرسل، وحفظها اآلباء
إذاً . الكنيسة، ومن يسقط منها ال ُيعترب مسيحياً، وال ُيدعى مسيحياً بعد

يف الطبيعة، غري ) واحد(وهو متماثل ..  يوجد ثالوث مقدس وكامل
  ).٢٨: ١الرسائل إىل سرابيون ( "قابل للتجزئة، ونشاطه واحد

  فالتقليد يؤكد وحدة جوهر الثالوث، لكن ما هو التطبيق العملي لذلك؟
وهكذا . اآلب يعمل كل األشياء بالكلمة يف الروح القدس"+   

دى بإله واحد يف وهكذا ُينا. ُتحفَظ الوحدة يف الثالوث القدوس
الرسائل ( ")٦: ٤أفسس " (الذي على الكل وبالكل ويف الكل"الكنيسة 

  ).٢٨: ١إىل سرابيون 
ألن انقسام الثالوث معناه عـدم وجـود توحيـد يف     ؛فاملوضوع جد خطري

ماذا يعين توحيد ف ،ولكن أثناسيوس ليس مفكراً نظرياً مثل الكثريين. الكنيسة اجلامعة
  :املسيحية؟

. أي الكلمة" بالكل. "كآب، كبداءة، كينبوع" لى الكلع""+   
ليس فقط باالسم  ،هو ثالوثٌ. أي يف الروح القدس" ويف الكل"

إن الكنيسة اجلامعة ال تعتقد بأقل من هذه .. بل باحلق والفعل  ،وبالكالم
ولكي يدركوا .. األقانيم، لئال تنحدر إىل مستوى اليهود العصريني 

عقيدة الكنيسة، فليتعلموا كيف أن الرب عندما  أن هذه هي) اهلراطقة(
اذهبوا : "أرسل الرسل أمرهم بأن يضعوا هذا األساس للكنيسة قائالً
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 ".."وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس 
  ).٢٨: ١الرسائل إىل سرابيون (

ليتورجيـة،  أي عند املمارسة أو ال ،فالقديس أثناسيوس ينتهي عند املعمودية
  :ولذلك يضع أمام اهلراطقة سؤاالً ذا داللة

إن كنتم تفصلون وتعزلون الروح القدس من الالهوت ال "+   
وإن فكرمت هكذا ). الروح القدس" (يف الكل"يكون لكم ذاك الذي هو 

املعمودية (فإن طقس االنضمام إىل الكنيسة ) عزلتم الروح القدس(
تدَّعون بأنكم متارسونه ليس يف الذي  )١()واإلفخارستياواملريون 

إن ..  "is not entirely into the God head"الالهوت قطعاً 
 Whoكانت هذه هي وجهة نظركم فأي رجاء لكم؟ من ذا ُيْتِحدكم 

will unite you بل الروح الذي  ،مع اهللا إن مل يكن لكم روح اهللا
  ).٢٩: ١سرابيون  إىلالرسائل ( "..اخلليقة؟  إىلينتمي 

إنه . وال ميكن أن يؤدي دور إحتاد اخلليقة باهللا ،فاملخلوق ال ميكن أن ُيخلِّص
نفس الربهان الذي استخدمه القديس أثناسيوس يف جتسد الكلمـة ويف الـرد علـى    

االبن الكلمة وحاجتنا إليها، لكنه هنا يستخدمه ليـربز دور   إلوهيةاألريوسيني ليثبت 
لق واملخلص هـو واحـد أي اآلب واالبـن    الروح القدس كخالق وخملص، ألن اخلا

  .والروح القدس
) املخلوق(ألنه أية شركة ميكن أن تكون بني الشيء املُبَدع "+   

بني املخلوقات الدنيئة والكلمة الذي خلقها؟  إحتاٍد وبني من خيلق؟ أُي
بل إذ . وإذ علم املغبوط بولس هذا فإنه مل يقسم الثالوث كما تفعلون

عن الروحيات وجد مصدر كل شيء يف . ..كتب  نادى بوحدته عندما
. أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد: "اهللا الواحد اآلب قائالً

                                                 
س االنضمام كما نعرف من الوثائق الكنسية السابقة على عصر أثناسيوس كان إعطاء األسرار الثالثة طق )١(

  .حسبما هو ظاهر يف التقليد الرسويل
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وأنواع أعمال موجودة ولكن . وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد
 ")٦ - ٤: ١٢كورنثوس ١" (اهللا واحد الذي يعمل الكل يف الكل

  ).٣٠: ١سرابيون  إىلالرسائل (
ثناسيوس ال يعرف ختصيص النعمة أو املواهب للـروح القـدس   والقديس أ  

  :وحده، فهذا جتزئة لعمل الثالوث، وعودة صرحية لألريوسية وما تفرع عنها
مها الروح القدس لكل واحد ُتمنح من فاملواهب اليت يقسِّ" +

إذاً فتلك اليت ُتمَنح . اآلب بالكلمة، ألن كل ما لآلب هو لالبن أيضاً
وعندما يكون الروح . لروح القدس هي مواهب اآلبمن االبن يف ا

ألنه هو الذي مينح الروح القدس  –القدس فينا، يكون الكلمة أيضاً فينا 
إليه نأيت، أنا "وهذا يتفق مع ما قيل . واآلب الذي هو يف الكلمة –

سرابيون  إىلالرسائل ( ")٢٣: ١٤يوحنا " (زالًـواآلب، وعنده نصنع من
٣٠: ١.(  

 إليـه لقديس أثناسيوس تشبيه أو مثال النور الذي سبق وأشـرنا  ويستخدم ا  
  :مؤكداً بذلك وحدة عمل األقانيم

ألنه حيث ُوجِد النور ُوجِد أيضاً الشعاع، وحيث ُوجِد " +
سرابيون  إىلالرسائل ( "الشعاع ُوجِد أيضاً نشاطه وُوجِدت نعمته الالمعة

٣٠: ١.(  
القدس؟ وهي الكلمة العربية الـيت   بكلمة نشاط الروح أثناسيوسوماذا يعين   

. باالجنليزيـة  "Energy"أو  "Energeia"ختفي خلفها كلمة يونانية هامة وهي كلمة 
واليت يضـعها   "Charis"نعمة  إىلواليت تساوي الكلمة األخرى اليونانية اليت ُتترجم 

هـو   "Energy"أثناسيوس يف نفس النص مؤكداً أن عمل أو نشاط الروح القدس أو 
مة الروح القدس، أو نعمة التقديس الواحد الذي ُيوَهب من اآلب باالبن يف الروح نع

  ).٣٠: ١سرابيون  إىلالرسائل (القدس 
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  :ويؤكد أثناسيوس وهو يستمر يف شرحه يف نفس الفقرة السابقة  
هذا ما نادى به أيضاً الرسول عندما كتب ألهل كورنثوس " +

املسيح وحمبة اهللا وشركة الروح نعمة ربنا يسوع "يف الرسالة الثانية 
ألن هذه النعمة واملوهبة ). ١٤: ١٣كورنثوس ٢" (القدس مع مجيعكم

 "اليت ُتمَنح إمنا ُتمَنح يف الثالوث من اآلب باالبن يف الروح القدس
  ).٣٠: ١سرابيون  إىلالرسائل (

  :وال يتوقف أثناسيوس عند ذلك التأكيد بل يضيف حمذراً  
ة هي من اآلب باالبن، هكذا ال ميكننا أن إن النعمة املعطا" +

ألننا عندما نشترك فيه تصبح لنا . يف الروح القدس نشترك يف املوهبة إالَّ
 إىلالرسالة ( "حمبة اآلب ونعمة االبن وشركة الروح القدس نفسه

  ).٤: ٣، ٣٠: ١سرابيون 

  :عمل الروح القدس يف سر املعمودية وسر املسحة
 أرثوذكسياًيقدم الهوتاً  أناألسرار، فهو ال ميكن  وسأثناسيمل ينَس القديس   

فالروح القدس كما يصفه أثناسيوس . يشرح الفداء أو اخلالص دون أن يذكر األسرار
 إلوهيـة والدليل علـى  ). ٢٢: ١سرابيون  إىلالرسائل ( "روح القداسة والتجديد"هو 

بل هو نفسه ُتؤخذ منه "وهو نفسه ال يشترك يف التقديس  "يقدس غريه"الروح القدس أنه 
وإذا كان هـو  ). ٢٣: ١سرابيون  إىلالرسائل ( "وفيه تتقدس كل املخلوقات) القداسة(

بل  ،ولذلك ال يتردد القديس أثناسيوس. روح القداسة فهو يهب من ذاته، من قداسته
  :بكل دقة يقول

  ."الروح القدس ُيدعى مسحة"+ 
  ."وهو اخلتم"+ 

أما أنتم فاملسحة اليت أخذمتوها منه ": ألن يوحنا كتب قائالً"+   
ثابتة فيكم، وال حاج بكم إىل أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه 
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. ")٢٧: ٢يوحنا ١" (عن كل شيء) روحه القدوس(املسحة عينها 
  .)١()٢٣: ١سرابيون  إىلالرسائل (

أن الذي ُمسح بالروح هو االبـن   - كما فعل من قبل -ويؤكد أثناسيوس   
مؤكداً هذه احلقيقة من قول بولس الرسـول  . وأننا لذلك ُمسحنا يف املسيح ،املتجسد
  ).١٣: ١أفسس " (يوم الفداء إىلالذي فيه أيضاً أنتم إذ آمنتم ُختمتم : "نفسه

  .واخلليقة ُخِتمت به وُمِسحت به وتعلمت به كل شيء"+   
  إن كان الروح القدس هو املسحة واخلتم،"+ 
  وخيتم كل األشياء،الذي به ميسح الكلمة "+ 
  فأي شبه أو عالقة ميكن أن تكون بني املسحة واخلتم،"+ 
  ...وبني األشياء اليت ُتمَسح وُتخَتم؟ "+ 
  ،فاخلتم ال ُيحَسب ضمن األشياء اليت ُتختم"+ 
 إىلواملسحة ال ميكن أن تكون ضمن األشياء اليت ُتمسح ألنه ينتمي "+ 

  ...الكلمة الذي ميسح وخيتم 
  .املسيح الذي خيتم" Form"له قالب  واخلتم"+ 
  .")١٩: ٤غل (والذين ُيختمون يشتركون فيه إذ يتشكلون بشكله "+ 
  ).٤: ١بط ٢" (شركاء الطبيعة اإلهلية"وإذ ُنخَتم هكذا نصري حبق "+ 
 إىلالرسائل (. "وهكذا تشترك كل اخلليقة يف الكلمة بالروح القدس"+ 

  ).٢٣: ١سرابيون 
  :كداً مرة ثانية ذات احلقائق السابقةويعود أثناسيوس مؤ  

                                                 
وهو تعبري مقصود طبعاً سبق وأشار إليه أثناسيوس نفسه يف الرد على األريوسيني . الروح هو املسحة واخلتم )١(
ويقول ديدميوس الضرير يف كتاب الروح . يف الفصل اخلاص مبعمودية املسيحراجع أيضاً ما كتبناه ). ٤٧: ١(

وباملثل الروح القدس هو ختم اهللا الذي ُيعطى، وخيتم من يؤمن . االبن هو صورة اهللا غري املنظور ": القدس
قديس راجع أيضاً للمؤلف الكتاب األول لل). ٢٢: فصل. ("باملسيح، فتكون له معرفة باملسيح وينال حكمته

  .٤٤، ٤٣ص ٩٤، ٩٣أمربوسيوس عن الروح القدس فقرة 
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ا كانت لنا شركة مع اهللا ملَ ،لو كان الروح القدس خملوقاً"+   
ولو كنا حقاً متصلني مبخلوق ألصبحنا غرباء عن الطبيعة اإلهلية . فيه

  ."ألننا مل نشترك فيها
وهي أننا دعينا شركاء املسيح  –لكن نظراً ألن هذه احلقيقة "+   

طبيعة  إىلتبني أن املسحة واخلتم الذي فينا ال ينتمي  –وشركاء اهللا 
طبيعة االبن الذي ُيْتِحدنا باآلب عن طريق  إىلاألشياء املخلوقة، بل 
  ."الروح القدس الذي فينا

شركاء الطبيعة "وإن كنا باالشتراك يف الروح القدس نصبح "+   
ه طبيعة الروح القدس ل ، فمن اجلنون أن نقول إنَّ)٤: ١بط ٢" (اإلهلية

ألن الذين فيهم الروح القدس تصبح هلم الطبيعة . خملوقة ال طبيعة اهللا
  ."اإلهلية على هذا األساس

 ،وإن كان الروح القدس جيعل الناس شركاء الطبيعة اإلهلية"+   
  ).٢٤: ١سرابيون  إىلالرسائل (. "فال شك يف أن طبيعته طبيعة إهلية

مؤكداً إىل سرابيون الرسالة الثالثة  ويكرر القديس أثناسيوس نفس الكالم يف  
  :نفس التعليم الرسويل السابق

إنه  –وهذا هو الواقع فعالً  –قيل أيضاً عن الروح القدس "+   
  ."..وإنه ختم  ،مسحة

  ."فاخلليقة ُتمَسح وُتخَتم فيه"+   
فال  ،وإن كانت اخلليقة ُتمَسح وُتخَتم يف الروح القدس"+   

  ."ميكن أن يكون خملوقاً
 ،وعالوة على ذلك. ألن املاسح ال ميكن أن مياثل املمسوح"+   

فإن هذه املسحة هي نسمة االبن، وهلذا يقول من حصل على الروح 
  ).١٥: ٢كورنثوس ٢" (حنن رائحة املسيح الزكية: "القدس
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واخلتم يعطي طابع االبن، فاملختوم تكون له صورة االبن "+   
  .")١٩: ٤غالطية .. (كما يقول الرسول 

وإن كان الروح القدس هو رائحة االبن الزكية وصورته "+   
 إىلالرسائل (. "ال ميكن أن يكون خملوقاً) الروح القدس(فواضح أنه 

  ).٣: ٣سرابيون 
وهي قضـايا ذات داللـة    ،مثة قضايا هامة ال ميكن أن تعرب بسهولة ،وهكذا
  :روحية عميقة
  .يل فهو ليس خملوقاًالروح القدس هو وسيلة إحتادنا باهللا، وبالتا -١
الروح القدس هو الذي يعطينا صورة االبن ويطبع فينا حياة االبن، وهذا  -٢

  .الروح القدس إلوهيةيؤكد 
الروح القدس هو املسحة ألنه هو بذاته الذي مسح االبـن يف األردن،   -٣

  .وهو الذي ميسحنا فيه لنكون فعالً صورته
وهذا يؤكد شركتنا . طبيعة اإلهليةالروح القدس هو وسيلة اشتراكنا يف ال -٤

وقد أفردنا هلـذه  . يف اهللا، ويؤكد أن الروح القدس هو اهللا ألنه يؤلِّه الطبيعة اإلنسانية
  .النقطة بالذات الفصل التايل بأكمله
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  الفصل الثامن
  

  الشركة يف الطبيعة اإلهلية بالروح القدس
  

يـة بواسـطة الـروح    لقد اقتبسنا عدة نصوص عن االشتراك يف الطبيعة اإلهل  
ولكن يلزمنا أن نؤكد هنا أن القديس أثناسيوس يرى اإلميان األرثوذكسـي  . القدس

  :سرابيون بكل دقة إنسانية ممكنة إىلر عنه يف الرسائل بكل وضوح، ويعبِّ
  ).٢٤: ١( "قرابة بني اخلالق واملخلوق؟ أيةأي شبه أو "+   
مستوى  إىلته يالطياشتكم وإمهالكم أن ختفضوا اآلب وكلم"+   

  ).٢٩: ١( "اخلليقة، وأن تضعوا اخلليقة يف مستوى واحد مع اهللا
أو  ،الشركة يف الطبيعة اإلهلية ليست اعتبار اهللا يف مستوى اخلليقـة  ،ولذلك  

هي حصول اخلليقة على . اعتبار اخلليقة يف مستوى اهللا، وإمنا هي شيء آخر غري ذلك
كما مر بنا يف الكالم عن الشركة يف الطبيعة اإلهلية متاماً . حياة التبين وحياة عدم املوت

، ولكـن هنـا أثناسـيوس يضـع املوضـوع يف إطـار       )١(بسبب إحتاد املسيح بنا
ذلك أن التحول األساسي يف كيان اإلنسان هو أن ينقـل الـروح   . )٢(اخلرستولوجي

 القدس لإلنسان حياة املسيح نفسه عندما خيتم املؤمنني يف سـر املسـحة وجيعلـهم   
" شركاء الطبيعـة اإلهليـة  "وهكذا نصري ) .. ١٩: ٤غالطية .. (لون بشكله يتشكَّ"
  ).٥: ٣(، )٢٣: ١( ")٢٤: ١بطرس ٢(

                                                 
  ".الشركة يف الطبيعة اإلهلية بإحتاد الكلمة باجلسد يف املسيح: "راجع الفصل اخلامس )١(
فيكون معناها . أي القول أو العلم" أولوجي"أي املسيح، و" خرستوس: "مكونة من مقطعني" خرستولوجي" )٢(
 ".العلم اخلاص باملسيح"
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إعادة تكوين اإلنسان أو التجديد ليست عملية ذهنية يقوم هبا اإلنسان،  ،وهنا  
 فاإلحتاد باملسيح ليس صلة عقلية تتكون يف عقـل . وإمنا عملية حتول يف كيان اإلنسان

لقدس بدور فعال، فهـو أداة هـذا   اإلنسان، وإمنا هو صلة كيانية يقوم فيها الروح ا
  :حتاد باملسيح هو الشركة يف الطبيعة اإلهليةوهذا اال). ٢٤: ١(حتاد اال

.. ألن الذين فيهم الروح القدس تصبح هلم الطبيعة اإلهلية " +
ال شك يف وإن كان الروح القدس جيعل الناس شركاء الطبيعة اإلهلية ف

  ).٢٤: ١( "إهليةأن طبيعته طبيعة 
عطية التبين، فإن أثناسـيوس   الروح القدس طبيعة املسيح أو إليناوعندما ينقل   

إذ ال .. االبن أيضـاً   إلوهيةالروح القدس يعين بكل يقني إنكار  إلوهيةيرى أن إنكار 
ـ  وهذا هو مفتاح املوضوع كل. اهللا نفسه ينقل إلينا حياة اهللا إالَّ ر عنـه  ه الـذي يعبِّ
  :"من اآلب باالبن يف الروح القدس"سرابيون بتعبري  إىلأثناسيوس يف الرسائل 

إنه  –وهذا هو األمر الواقع فعالً  –ُيقال عن الروح القدس " +
ألن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشاهبني "هو صورة االبن 

بأن االبن ليس خملوقاً فإن كانوا يعترفون ). ٢٩: ٨رومية " (صورة ابنه
ألن الصورة متاثل . خملوقاً) الروح القدس(ال ميكن أن تكون صورته 

حصِ الروح القدس ضمن املخلوقات ويكون من ُي.. صاحب الصورة 
وهبذا جيدف على اآلب أيضاً إذ جيدف . صِ االبن يقيناً ضمنها أيضاًُحي

  ).٢٤: ١( ")االبن(على صورته 
وهي أن االبن صورة اآلب غري املنظور، والـروح   ،وهذه هي احلقيقة اهلامة

فهو جيدد . هذه الصورة اإلهلية إىلالقدس يف التجديد والتقديس يهب اإلنسان أن يعود 
إذا كان الروح القدس  فال ميكن أن يتم التجديد إالَّ. صورة اهللا إىلاإلنسان لكي يعود 

ورة هنا يؤكـد املسـاواة   وتعبري ص. هو صورة االبن، كما أن االبن هو صورة اآلب
التامة على مستوى األقانيم، أي أن األقانيم الثالثـة متسـاوية يف كـل الصـفات     
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فإذا كان الروح القدس يأخذ من االبن ويعطي، فهذا يعين أنـه لـه ذات   . والقدرات
  .)١(متاماً عن أن جيعل اإلنسان على مثال صورة االبن َزَجَعلَ طبيعة االبن، وإالَّ

  :ر أثناسيوس عمل األقانيموهكذا يتصو  
فإنه جيذهبا  ،وإذ مينحها حياة إهلية وبنوة ،االبن ميجد اخلليقة" +

: ١( "اآلب، والروح القدس هو الذي جيعل اخلليقة تتحد بالكلمة إىل
٢٥.(  

ألن الـذي يعطـي اإلحتـاد     ؛والنتيجة احلامسة هي أن الروح القدس هو اهللا
  ،بالكلمة

والذي مينح البنوة للخليقة ال . خلوقاتامل إىلال ميكن أن ينتمي "
فيلزمنا أن نبحث عن روح آخر  وإالَّ. ميكن أن يكون غريباً عن االبن

حىت ميكن أن يتحد ) غري الروح القدس الذي اعتربه اهلراطقة خملوقاً(
  ).٢٥: ١( "هذا الروح القدس بالكلمة بواسطته

 )٢(النفس ويف اجلسـد  وتأليه اإلنسان بالروح القدس وبسبب عمله املباشر يف
يضاً على نوعية احلياة بعد املـوت  أالروح القدس، بل  إلوهيةهو دليل ليس فقط على 

  .فهي حياة يف اهللا
املخلوقات، بل هو  إىلفالروح القدس ال ميكن أن ينتمي " +

وفيه جيعل الكلمة املخلوقات تشترك يف الطبيعة . الهوت اآلب إىلينتمي 
ال ميكن أن يكون  اإلهليةرك املخلوقات يف الطبيعة والذي فيه تشت. اإلهلية

  ).٢٥: ١( "خارج الهوت اآلب

                                                 
حيث شرحنا من كتابات أثناسيوس أن الفرق بني اإلنسان صورة ". اإلنسان صورة اهللا ومثاله"راجع دراستنا  )١(

أن اإلنسان ُخِلق على  –حسب تفسري أثناسيوس  –اهللا واالبن صورة اهللا هو أن الكتاب املقدس ذكر بوضوح 
عجز البشر واملالئكة عن "أيضاً العنوان  راجع. مثال صورة اهللا أو حسب صورة اهللا، بينما االبن هو ذات الصورة

  .يف هذه الدراسة" جتديد كيان اإلنسان
  .اجلسد يتأله بعدم املوت وبالقيامة كما رأينا سابقاً )٢(
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 )١(والقديس أثناسيوس يدرك أنه يستخدم تعبرياً من التقليد الكنسي الشـرقي   
ولكن أثناسيوس يؤكد . الروح القدس إلوهيةاستخدمه يف الكالم عن  قد ما كان وإالَّ

  :طبيعة مماثلة لطبيعة اهللا إىلول اإلنسان أن تأليه اإلنسان بالروح القدس ال حي
فاملالئكة وسائر اخلليقة تشترك يف الروح القدس نفسه، هلذا " +

ا الروح القدس فهو على أمَّ. فإهنم ميكن أن يسقطوا ممن يشتركون فيه
 "من يشتركون فيه، لكن الكل يشتركون فيه إىلإنه ال ينتمي . الدوام

)٢٧: ١.(  
 إىلخملوق، وال حتول املخلـوق   إىلدس ال تعين حتوله فالشركة يف الروح الق

وإمنا احللول أو السكىن هو نشاط النبوة وعملها يف العهـد  . ذات طبيعة الروح القدس
  ).١١: ٢١(، راجع أعمال )٣١: ١(القدمي ويف العهد اجلديد 

  :وأيضاً حل الروح القدس على العذراء  
رمي أتى الروح وعندما افتقد الكلمة العذراء القديسة م" +

له لذاته، إذ بالروح القدس وشكَّ اجلسَد القدس إليها معه، وصاغ الكلمةُ
بواسطة نفسه، وبه يصاحل  إليهأراد أن ُيتِحد كل البشرية باهللا وحيضرها 

سواء كان ما على األرض أم ما يف السموات ... الكل عامالً الصلح 
  ).٣١: ١( ")٢٠: ١كولوسي (

وهذه هـي   ،إمنا يستمر يف البشرية ،الذي يبدأ بالتجسدوهنا يبدو أن العمل   
  :علة مرافقة عمل االبن لعمل الروح القدس أو العكس

 ،وهكذا نرى أنه عندما ُيقال إن الروح القدس يف أي واحد" +
  ).٣١: ١( "..فيه ماحناً الروح القدس  الكلمة حالٌ أنفإن هذا يعين 

                                                 
. ال يظهر بوفرة يف الكتابات الغربية، وبشكل خاص عند أُغسطينوس" تأليه اإلنسان"من املالحظ أن تعبري  )١(

ذراً من هذا املوضوع ألسباب عقائدية تتعلق بشكل خاص خبلق اإلنسان، ومصريه والغرب عموماً يقف موقفاً ح
فالغرب خياف من الشركة يف الطبيعة اإلهلية بسبب املزج بني فلسفة أرسطو . األبدي، ونوعية احلياة األبدية

 .والالهوت املسيحي
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  :وهكذا يعود أثناسيوس لكي يؤكد أنه  
وإن كان .. ال يوجد بني املخلوقات من هو إله بالطبيعة " +

طبيعتها، بل بفضل  إىلفإن ذلك ليس بالنسبة  ،البعض منها قد ُدعي آهلة
  ).٤: ٢( "..أما االبن فإنه إله حق مثل اآلب .. اشتراكها يف االبن 

  :نفسه وهو يشرح الربكة الرسولية أثناسيوسوأخرياً خنتم بكلمات   
يسوع املسيح وحمبة اهللا وشركة الروح القدس نعمة الرب " +
ألننا إذ تكون لنا شركة يف ). ١٤: ١٣كورنثوس ٢" (مع مجيعكم

الروح القدس تكون لنا نعمة الكلمة وتكون لنا أيضاً حمبة اآلب يف 
الكلمة، وكما أن نعمة الثالوث واحدة، هكذا أيضاً ال ميكن أن يتجزأ 

  ).٥: ٣( "الثالوث
  :من حادثة التجسد نفسها والربهان على ذلك

فإن رئيس . هذا ميكن أن نراه فيما قيل للقديسة مرمي نفسها" +
الروح : "املالئكة جربائيل ملا أُرسل لكي يعلن حلول الكلمة عليها قال

وبعد ذلك مباشرة . عاملاً أن الروح القدس يف الكلمة" القدس حيل عليِك
، ألن املسيح هو قوة )٣٥: ١لوقا " (وقوة العلي تظللك: "أضاف قائالً

  ).٥: ٣( ")٢٤: ١كورنثوس ١(اهللا وحكمة اهللا 
  :مث يقدم بعد ذلك املعمودية كربهان آخر  

ألن الرب أسسها يف  هذا هو إميان الكنيسة اجلامعة،" +
اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم : "لها فيه عندما قال لتالميذهالثالوث، وأصَّ

فلو ). ١٩: ٢٨مىت " (لقدسوعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح ا
كان الروح القدس خملوقاً ملا كان قد أحصاه مع اآلب، لئال يصبح 

لذلك أحصى الرب الروح القدس مع .. الثالوث غري متناسق مع بعضه 
اسم اآلب ليبني أن الثالوث ليس مكوناً من عناصر خمتلفة، أعين خالق 

ا فقد نادى وألن بولس كان يدرك هذ. وخملوق، بل إن الهوته واحد
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واحد،  واحد، إميانٌ رٌب: "بوحدة النعمة املعطاة يف الثالوث قائالً
  ).٥: ٣( ")٥: ٤أفسس " (واحدة معموديةٌ
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  الفصل التاسع
  

  )١(الفداء والهوت األسرار
  

يتضح مما سبق أن القديس أثناسيوس الرسويل حصر القواعد الثابتة للخالص   
  :يف هذه النقاط
بالناسوت كدعامة لصلة الكلمة املتجسد بالذين اشترك  إحتاد الالهوت: أوالً

  .إلوهيتههو يف طبيعتهم حىت يشتركوا هم يف 
عدم الفساد، وغلبة املوت، وعدم التأمل كبداية  إىلتغيري ناسوت الكلمة : ثانياً

للجنس البشري اجلديد الذي ينال هذه العطايا يف األسرار الكنسية ال سيما املعمودية 
  .اواإلفخارستي
هبة التبين الفائقة اليت ُتوَهب من اآلب باالبن يف الروح القدس وشركة : ثالثاً
  .وسكىن الثالوث يف اإلنسان كعربون احلياة األبدية ،الطبيعة اإلهلية

هذه الدعائم الثالث تؤكد لنا أن األسرار هي شركة صحيحة وحقيقيـة يف    
االعتبار حتول ناسوت الكلمة  ومن يأخذ بعني. ناسوت الكلمة والهوته بالروح القدس

ف على املعمودية كشركة حقيقيـة يف آالم  يفشل يف التعرُّ أنعدم فساد ال ميكنه  إىل
الرب وموته وقيامته، أو أن املسيحي يشترك يف ذات املسحة اليت ُمسح هبا الـرب يف  

كيـان   إىلهذه املسحة جتعل املسيحي يأخذ شكل املسيح وصورته، ويتحول . األردن

                                                 
الفداء وأسرار "وأيضاً " لسقوط والفداءحضور املسيح السري يف األسرار والعالقة بني اخللق وا"راجع املقدمة  )١(

  ".الكنيسة ال سيما املعمودية واإلفخارستيا
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ي جديد ال خيتلف مطلقاً عن كيان املسيح، بل هو من نفس الطبيعـة اجلديـدة   بشر
. هذا جيعلنا نفهم بشكل حقيقي وواقعي حقيقة عالقتنا باملسيح كآدم الثـاين . الفائقة

فهي عالقة حقيقية فيها وحدة الطبيعة املشتركة، وهي طبيعة االبن الناسـوتية الـيت   
وهذا يعين بالضرورة أن اإلحتاد باملسـيح  . يوسكما يقول أثناس "يشترك فيها اجلميع"

فإهنا يف الواقع  ،وإذا جاز استخدام الرموز. يعلو فوق كل التفسريات الرمزية وما إليها
  .تصبح عالمات تعلن احلقيقة الفائقة اليت تفوق اإلدراك

ومن هنا يلزمنا أن ندرك أن اإلفخارستيا هي حضور حقيقي للمسيح املتجسد   
وهنا ال توجد أي إمكانية أو جمال لفكرة العصر . لقائم من بني األمواتواملصلوب وا

الوسيط عن ذبيحة صليب وذبيحة إفخارستيا، أي الثنائية الظـاهرة بوضـوح عنـد    
وهـو  . ألهنا حضور واحد للكلمة ؛وإمنا هنا الذبيحة واحدة. الهوتيي العصر الوسيط

 إىلوهنا جيب أن نعـود  . آخرحضور يرتبط حبضور الكلمة يف اخلليقة قبل أي شيء 
  :كلمات القديس أثناسيوس نفسه

الكلمة، كلمة اهللا نفسه  احتدأما السبب الذي ألجله " +
باملخلوقات فهو عجيب حقاً، ويعلمنا أن النظام احلايل لألشياء الئق كل 

 –الوجود من العدم  إىلوقد برزت  –ألن طبيعة املخلوقات . اللياقة
على أن إله . إن كانت مكونة من نفسها فقطزائلة وضعيفة وفانية، 

ألن الشخص . ولذلك فهو رحوم ،الكل صاحل وسام يف النبل بالطبيعة
بل يتمىن أن يوجد اجلميع ليظهر . ..الصاحل ال ميكن أن حيسد أحداً 

إذاً فإنه إذ رأى أن كل الطبيعة اليت ُخلقت زائلة . فيهم رأفته وحنانه
هذا املصري، ولكي  إىلا، ولكي ال تنتهي وعرضة لالحنالل، وفق نواميسه

العدم، هلذا فإنه خلق كل األشياء  إىلال يتحطم الكون مرة أخرى ويعود 
، وعالوة على )حقيقياً(بكلمته األزيل، وأعطى اخلليقة وجوداً كيانياً 
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طبيعته، لئال يتالشى من  اجتاهذلك مل يتركه ُيطَوح به يف عاصفة يف 
  ).٣، ٢: ٤١ة إىل الوثنيني رسال( "الوجود مرة أخرى

ولـذلك  . ألنه ليس ذايت احلياة وال ذايت البقاء ؛فالكون غري قادر على البقاء  
  :يؤكد أثناسيوس بعد ذلك مباشرة

) جيمعها(زها يرشد كل اخلليقة ويركِّ ،نظراً لصالحه ،ولكنه" +
بتدبري ورعاية  بكلمته الذي هو نفسه اهللا أيضاً، لكي يكون للخليقة نوٌر

ألهنا تشترك مع . دوماً وتنظيم الكلمة، ولكي تتمكن من أن تستقر آمنةً
الكلمة الذي يستمد الوجود احلقيقي من اآلب، وتستمد منه املعونة 
للوجود، لئال يصيبها ما كان ممكناً أن حيل هبا لوال بقاؤها بواسطة 

بكر هو صورة اهللا غري املنظورة "، ألنه االحناللالكلمة، أي لئال يصيبها 
" كل خليقة، فإنه به وفيه كل األشياء كائنة، ما ُيرى وما ال ُيرى

  ).٣: ٤١الوثنيني  إىلرسالة ( ")١٨-١٥: ١كولوسي (
العالقة قائمة أصالً على مستوى الوجود نفسه، قبـل  يتضح لنا أن  ،وهكذا  

  :التجسد والصليب والقيامة
 كلمة اآلب القدوس، الكي القدرة، والكلي الكمال، إذ" +

بالكون وكشف عن قواه يف كل مكان، وأنار الكل، وما ُيرى وما  احتد
ال ُيرى، وهو ميسكها كلها ويربطها بنفسه، دون أن يترك شيئاً خالياً من 

حيي كل شيء ويعضد كل شيء يف كل مكان، كل قوته، بل بالعكس ُي
  ).١: ٤٢الوثنيني  إىلرسالة ( "شيء على انفراد وكل األشياء جمتمعة

الذي يضبط أوتار القيثارة،  يباملوسيق ،ه أثناسيوس عالقة اخلليقة بالكلمةويشبِّ  
  :وجيعل النغمات ترتفع وتنخفض حسبما يشاء

هكذا إذ أمسك حكمة اهللا الكون كقيثارة جعل ما يف اهلواء " +
متوافقاً مع ما على األرض، وما يف السماء متوافقاً مع ما يف اهلواء، 

  ).٣: ٤٢الوثنيني  إىلرسالة ( "... وأَْتَحد اجلزء مع الكل
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  .فالكلمة مثل قائد فرقة موسيقية أو حاكم يضبط كل شيء
ن يسـوس  َمر الكون كَوأثناسيوس ال يؤمن بالفكر اليوناين القدمي الذي يصوِّ  

ولغة أثناسيوس يف هذه النقطـة بالـذات   . نفسه بقدراته اخلاصة أو بالقانون الطبيعي
  :واضحة جداً

ر ويترأس على اءة وبقوة كلمة اآلب اإلهلي الذي يدبِّألنه بإمي" +
والقمر يسري . تدور السماء وتتحرك الكواكب والشمس تضيء. الكل

على أن كل هذه . ..واإلنسان يتكون وحييا وميوت ثانية .. .يف دائرته 
نوراً  –صانع العجائب واملعجزات  –يعطيها كلمة اهللا .. .األشياء 

وبعنايته تنمو األجساد والنفس العاقلة . .. وحياة، حيركها ويرتبها
  ).٣-١: ٤٤الوثنيني  إىلرسالة ( "..تتحرك وتنال احلياة وقوة التفكري 

فليس لدى املخلوق من العدم قدرة . وحىت اإلنسان ليس عاقالً بقدراته الذاتية  
  :وإمنا كل قوة عاقلة هي من الكلمة. ذاتية

احل، واالبن احلقيقي، فهو وألنه املولود الصاحل من اآلب الص" +
قوة اآلب وحكمته وكلمته، ليس عن طريق املشاركة، وال كأن هذه 

ن يشتركون يف الصفات اكتسبها من اخلارج، كما هو احلال مع َم
 إىلرسالة ( "...طبيعته، ويصريون حكماء به، وينالون منه قوة وتعقالً 

  ).٨: ٤٦الوثنيني 
أمكننا أن  –أي صلة اخلليقة بالكلمة  –قة إذا فهمنا هذه الصلة الوثي ،وهكذا  

وملاذا تبدأ الليتورجيـة   ؟نفهم ملاذا تبدأ كل القداسات الشرقية الصلوات بذكر اخلليقة
. بقدرة اهللا وعمل الكلمة اإلقرار بأهنا كائنةٌ وما تسبيح اخلليقة إالَّ ؟باهلوسات األربعة

يف سر اإلفخارستيا لكي نرى  فوق إىلفما هو الصعب إذا ارتفعت عقولنا درجة أعلى 
ألن  ؛إنه فعالً يفعل ذلـك ..  ؟إليهلكل الذين يأتون  اإلهليالكلمة وهو مينح جسده 

ونعمة اخللق علـى   ،احلياة العاقلة اليت منها تصدر الصالة والتسبيح هي آتية من نعمته
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. بل لكـل األسـرار   ،وهكذا تكتمل الصورة الالهوتية لسر اإلفخارستيا.. صورته 
ويهـب  . جسده ودمه قوة وحياة وغفراناً للخطايا -بالروح القدس  -الكلمة مينح ف

  :وحسب تعبري أثناسيوس نفسه. أي يف جسده )١("األداة"ذلك يف 
، لكن مل يكن حمصوراً يف جسده... إن كلمة اهللا يف تأنُّسه + "

فإنه مل يكن حاالً فيه فحسب، بل  ،ولذا .كان باحلري يستخدم اجلسد
  ).٤: ١٧جتسد الكلمة ( "الً فعالً يف كل شيءكان حا

 كـأداة قد استخدم جسداً بشـرياً  ": كما يقول أثناسيوس –وإذا كان الكلمة 
 إىل، فكيف ال ترتفع عقولنـا  )٦: ٤٢جتسد الكلمة ( "...ليعطي فيه احلق ومعرفة اآلب 

 -من خالل جسـده   -هذا العمل العجيب لكي نرى الكلمة يف اإلفخارستيا واهباً 
  .)٢(احلياة اجلديدة للذين ينالون السر اجمليد باستحقاق

وال يغيب عـن  . ولكنه الكاهن أو رئيس الكهنة ،فاملسيح ليس الذبيحة فقط  
ولذلك يشرح أثناسيوس عبـارة  . ل عمله يف األسرارفكر أثناسيوس أن الرب إمنا يكمِّ

السماوية الرسول  لذلك الحظوا أيها األخوة القديسون شركاء الدعوة"القديس بولس 
 ،)٢، ١: ٣عـربانيني  .." (ورئيس كهنة اعترافنا يسوع، الذي كان أميناً ملن أقامـه  

  :ويقول
  .مىت صار رسوالً؟ أليس عندما لبس جسدنا" +

م ذاته عنا وأقام ومىت صار رئيس كهنة اعترافنا؟ أليس عندما قدَّ
ميان يقتربون م لآلب كل الذين باإلب ويقدِّواآلن يقرِّ. جسده من املوت

  ).٧: ٢ضد األريوسيني ( "منه، فيفتدي الكل ويصاحل الكل

                                                 
، )٣:٨: (راجع على سبيل املثال... تعبري استخدمه أثناسيوس نفسه عدة مرات يف جتسد الكلمة " األداة" )١(
)٦، ٥: ٤٢(، )٧:٤١(، )٤:١٧.( 
  ".االستحقاق كطلب خاص يف القداسات"أنظر العنوان  )٢(
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مث يقارن أثناسيوس بني املسيح وهارون الذي مل ُيولَد رئيس كهنة، بل دعـاه    
  :وهكذا الكلمة أخذ جسداً.. مث لبس مالبس اخلدمة لكي خيدم اهللا . ذلك إىلاهللا 

ونانية بصيغة يف الي(م الفدية وعندما أراد اآلب أن ُتقدَّ" +
عن الكل وللكل، وأن ُتعطى النعمة، حقاً أخذ الكلمة كما أخذ ) اجلمع

م جسده كما لو وصارت مرمي أُ.. هارون رداًء أي اجلسد األرضي 
فصار بذلك رئيس كهنة وصار مثل الكهنة له . )١(كانت أرضاً عذراء

ام من ر الكل من اخلطية بواسطة دمه، وقوطهَّ. م ذاته لآلبتقدمة، فقدَّ
  ).٧: ٢ضد األريوسيني ( "األموات

والذي  ،عندما لبس اجلسد املصنوع كهنٍة لقد صار رئيَس" +
 لقد جعله اآلب يتأنس وأرسله رئيَس.. ا مه عنَّوذلك لكي يقدِّ ،ُخلق
  ).٨: ٢ضد األريوسيني ( "..لنا  كهنٍة

ن م ذاته، وهنـا جيـب أ  على أن يؤكد أن االبن قدَّ ولكن أثناسيوس حريٌص  
  :يصبح واضحاً أن هذا التقدمي هو بال شك يف سر اإلفخارستيا

مه عندما أخذ جسده، الذي هو مثل جسدنا، والذي قدَّ" +
ألنه يف  ؛ورحيماً). ١٨ - ١٤: ٢عب " (رحيماً وأمينا"بنفسه ُدعي 

. وال تنتهي، تظل ، واحدةً)تامة( أمينةً م ذبيحةًوقدَّ.. ا م ذاته عنَّرمحته قدَّ
مت حسب الناموس مل يكن هلا هذه األمانة ائح اليت قُدِّألن الذب

 ت مرةًص متَّلكن ذبيحة املخلِّ.. .، وكانت تنتهي بنهاية اليوم )الكمال(
وكان  .األبد إىلوتبقى ) تامة( وأكملت كل شيء وصارت أمينةً ،واحدةً

هلارون خلفاء، وكان هؤالء حتت الناموس خيلفون كلٌ اآلخر بسبب 
الرب الذي له رئاسة الكهنوت دون انقطاع ودون خالفة قد  اأمَّ. املوت
  ).٩: ٢ضد األريوسيني ( "األبد إىلويبقى " رئيس كهنة أميناً"صار 

                                                 
واإلشارة هنا إىل . أي األرض العذراء "األرض اليت مل يفلحها أحد "راجع اللحن القبطي السالم لك يا مرمي  )١(

 .ما يشبه خلق آدم من األرض أو خلق آدم اجلديد من األرض العذراء
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ـ . وهنا نالحظ على الفور واحدية الذبيحة وواحدية الكاهن ر فاملسيح مل يتغيِّ
وممـا ال شـك فيـه أن    . كهنوته مثل كهنوت هارون وال ينتهي، وكذلك الذبيحة

ذلك أن إصرار أثناسيوس على أمانـة أو كمـال    ،اسيوس يتكلم عن اإلفخارستياأثن
آٍت من قلـب الليتورجيـة    األبد، هو بال شك تفسٌري إىلالذبيحة وبقاء هذه الذبيحة 

  .املسيحية
  :فكرة حضور الكلمة مؤكداً أنه إىلويعود أثناسيوس   

عندما كان الرسول يتكلم عن احلضور اجلسداين للكلمة " +
 –مؤكداً لنا أن الذي صار إنساناً ..". رسوالً أميناً "دعاه ) التجسد(

عربانيني " (أمس واليوم وإىل األبد"هو نفسه  –ُدعي يسوع املسيح 
رئاسة كهنوته، وكذلك مل  إىلويشري الرسول . يبقى غري متغري) ٨: ١٣

مل يكن واحداً من املخلوقات  ألن الكلمةَ. .. إلوهيتهيصمت باملرة عن 
ولكنه اهللا . د يف خملوق آخرعندما كان يف اجلسد، ومل يكن خملوقاً جتسَّ

والبشر قد ُخلقوا . يف اجلسد، وصانع الكل، وباين الذي ُبين بواسطته
س س لكي يقدِّبأجساد لكي يستمروا يف البقاء فيها، ولكن كلمة اهللا تأنَّ

 األريوسينيضد ( "..أنه صار يف صورة العبد  ومع أنه الرب إالَّ. اجلسد
١٠: ٢.(  

وهنا يظهر بكل وضوح أن رئاسة الكهنوت هي بالتجسـد، وبالذبيحـة،   
  .الكلمة بالناسوت أقنوموبالقيامة، كل هذا قائم بإحتاد 

صارت مـن املبـادئ    الهوتيةً هذا املبدأ اهلام جيعل أثناسيوس يرسي قاعدةً  
  :الالهوتية األساسية يف الشرق والغرب

بن اهللا الذي لبس اجلسد وصار ابن ربنا هو الكلمة وا" +
أي الوسيط بني اهللا والناس، حىت ما خيدم األشياء اخلاصة باهللا  ،اإلنسان

وعندما قيل إنه جاع وبكى وتعب وصرخ .. لنا واألشياء اخلاصة بنا هللا 
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ا، ، فقد أخذ كل هذا منَّ)ميولنا(وكل عواطفنا " إهلي إهلي ملاذا تركتين"
ضد ( "ا حىت فيه هو ُيبطل كل ذلكع بذلك عنَّم ذلك لآلب، وتشفَّوقدَّ

  ).٦: ٤األريوسيني 
بل قد قبل هو ذلك  ،اجملد إىلس ليس ألنه كان حمتاجاً د الكلمة املتأنِّلقد متجَّ  

  :كله ألجلنا
وهذه العطايا مل . ولذلك السبب تأنس حىت يأخذ ويعطي لنا" +

 ري حاجة أيضاًيكن البشر مستحقني هلا، وكان الكلمة بال تأنس يف غ
ألن الكلمة عندما . بنا، وأعطانا القوة، ورفعنا احتدولكن الكلمة . إليها
وعندما كان الكلمة يف اجلسد . عظمى فيه س رفع اإلنسان رفعةًتأنَّ

وهكذا عندما كان يف اجلسد رفع . اإلنساين نال اإلنسان هذه العطايا
ألهنا أُعطيت  ؛كلمةال إىلوكل هذه األشياء ُتنسب . اإلنسان ونال القوة

والكلمة صار جسداً لكي . وبسبب الكلمة أُعطيت هذه العطايا. بسببه
وكل ما أخذه . ينال اإلنسان هذه العطايا اليت جاءت بواسطة الكلمة

قيل إن الكلمة أخذه، لكي يصري واضحاً أن اإلنسان غري  ،اإلنسان
كلمة ولكنه أخذ ألن ال –استحقاق طبيعته  أي –مستحق ألن يأخذ 

أو أي تعبريات  ،ن شيئاً قد أُعطَي للربإولذلك إذا قيل . صار جسداً
، ولكن إليهاأخرى مشاهبة، فعلينا أن نعترب أهنا مل ُتعطَ له ألنه حيتاج 

  ).٦: ٤ضد األريوسيني ( "اإلنسان نفسه هو الذي أخذ بواسطة الكلمة
.. ع واألمل أن العواطف والتعب واجلو إىلوأثناسيوس ال يكف عن أن يشري   

  :كما سبق ورأينا ،قد قبلها الكلمة، وحيدد. إخل
زل عطايا ـأنه يرفع أو يقدم ما لنا لكي ما يبيدها، وهكذا تن" +

  ).٧: ٤ضد األريوسيني ( "اهللا من فوق من عند اهللا بدالً من ضعفاتنا
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 ،وهكذا يضع أثناسيوس املبادئ الثابتة لألسرار الكنسية ليس فقط اإلفخارستيا  
حيث يقدم االبن رئيس الكهنة ضعفاتنا لكي نأخذ عوضـاً  . أيضاً كهنوت املسيح بل

  .عنها العطايا اإلهلية
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  الفصل العاشر
  

  الكهنــــوت
  

  )١(واحدية الكاهن والذبيحة واملذبح
الرسويل أن البشر ال يستحقون العطايا اإلهليـة، ولكـن    أثناسيوسلقد أكد   

وأكـد  . البشرية مستحقة فيه لعطايـا اآلب بسبب ما حققه الكلمة املتجسد صارت 
فاملسيح هو الـذي  . أثناسيوس بكل وضوح أنه ال يوجد خليفة للمسيح يف الكهنوت

ويعطي مـا   ،مه هللام ما لنا لآلب وما لآلب لنا، أو هو الذي خيدم ما خيصنا ويقدِّيقدِّ
خـاص  كل هذا يطرح علينا عدة أسئلة هامة عن الكهنوت، وبشكل .. خيص اهللا لنا 
ويكفي أن نسمع ما . فاملسيح هو رأس الكنيسة الوحيد جلسد واحد. رئاسة الكنيسة

  :لب املسيح وعن الكنيسة جسد املسيحيقوله أثناسيوس يف جتسد الكلمة عن َص
ألن املوت الذي اختاروه له  ؛ومدهش عجيٌب وهكذا مت أمٌر" +

وهلذا . ت نفسهللمبالغة يف حتقريه، كان بالذات عالمة لالنتصار على املو
بقطع رأسه وفصلها عن جسده، وال مات ) املعمدان(ت موت يوحنا مل ُمي

بنشر جسده وشطره نصفني، وذلك لكي حيفظ جسده  أشعياءموت 
حىت يف موته، ولكي ال ُتعطى حجة للذين يريدون جتزئة  سليماً غري جمزٍأ

  ).٤: ٢٤جتسد الكلمة ( "الكنيسة وانقسامها

                                                 
  ".وحدة الكاهن والذبيحة واملذبح"راجع ما ورد حتت عنوان  )١(
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مات هبذه الكيفية هو جسد آخر غري جسـد الـرب،   فهل هذا اجلسد الذي 
إن القديس أثناسيوس يـرفض جتزئـة   !! الذي هو جسدنا، والذي هو الكنيسة أيضاً؟

باهر، وهو الطريقة اليت مات هبـا املسـيح علـى     الكنيسة مستنداً يف ذلك على دليلٍ
  .الصليب واليت ال تسمح بانقسام الكنيسة

 إىلفعندما يصـل الكـاهن   . ذا بكل وضوحر القداس الغريغوري عن هويعبِّ  
الذي حل عـداوة  "الكالم لإلله االبن الوحيد  هفكرة املصاحلة بني البشر واهللا، فإنه يوج

وهنا يعلن الكاهن القبطي أن املسيح وحده هو الذي حقق ذلك، وأنـه هـو   . "البشر
ن عند ذلك يطلب الكاهن القبطي من املسيح أ. صاحب الكهنوت، وصاحب الذبيحة

. "يا سيد وكل شعبك أعطنا"ع على الكل مبا فيهم الكاهن نفسه س، ويوزِّيبارك، ويقدِّ
والفكرة الرئيسية اليت نراها عند القديس أثناسيوس ويف القداس الغريغوري هي فكـرة  

وهذا ما جيعل الكاهن يف القـداس الكريلسـي   . )١(الوساطة والوسيط بني اهللا والناس
  ."لكهنوت املقدس الذي لكرب هذا ا ذكر ياأ": يقول

هـو   – أثناسيوسكما شرحه  –أن كهنوت املسيح هي فاحلقيقة الواضحة   
وال ميكن ملسـيحي أن خيتلـف مـع    . الوساطة اليت مل يكن ممكناً ألحد أن يقوم هبا

يف  تظهـر اليت ثنائية ال تلك لكن اخلالف هو حول. مسيحي آخر حول هذه احلقيقة
  :يط، وهي الثنائية اليت تقوم على قاعدتنيكتب الالهوت منذ العصر الوس

  .ما خيص املسيح وما خيص الكنيسة إىلتقسيم الكهنوت نفسه  -١
  .)٢(منظورة وغري منظورة إىلتقسيم الكنيسة نفسها  -٢

                                                 
حيث أكدنا واحدية الكنيسة " العشاء الرباين –لوثر واآلباء "جملة اهلدى بعنوان أشرنا إىل هذه احلقيقة يف مقالة  )١(

 www.coptology.comوننبه إىل أن هذه املقالة منشورة على موقع . وواحدية املسيح وعدم انقسامه
). ٣٠- ٢٥ص (نود أن ننوه هنا مبا كتبه األستاذ الفاضل حبيب جرجس يف كتاب الصخرة األرثوذكسية  )٢(
يث رفض اإلدعاء القائل بوجود كنيستني، واحدة يف السماء غري منظورة ورأسها املسيح وأخرى على األرض ح

ويف احلقيقة أنه لو . وأكد األرخن الفاضل على وجود كنيسة واحدة رأسها واحد هو املسيح. منظورة ورأسها البابا
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هذه الثنائية جعلت فهم احلياة املسيحية، واألسرار، بل والكنيسة جسد املسيح   
م من حلول حىت يف العصر احلـديث  وما قُدِّ. الواحد من املعضالت اليت ال ميكن حلها

  .)١(التصور الصحيح إىلال يقودنا 
ثنائية يف اخلدمة السماوية نفسها، حيـث ينعـزل    إىلوالثنائية السابقة تؤدي 

هذه الثنائية جعلتنا نتصـور أحيانـاً أن   . املسيح متاماً عما يقوم به الكهنة على األرض
ت يف الكنيسة، أو أن الكهنوت يف الكنيسة هـو  كهنوت املسيح ال عالقة له بالكهنو

ولكن تأكيد أن الكاهن واحد إمنا يعين يف الواقع القضاء علـى  . غري كهنوت املسيح
وإذا كانت عبارة الرأس الواحد جلسـد  . تعليم اآلباء إىلثنائية العصر الوسيط والعودة 

 إذن فما هـو .. ر واحد تعين الرأس الكاهن الذي مل يترك كهنوته أو تنازل عنه آلخ
يراجع تصوره عـن   أنر أنه يوجد خطأ عليه الذي يتصوَّإن .. ؟ يف ذلك وجه اخلطأ

  .الكهنوت على أساس اآلباء
كاهن "ويف هذا اإلطار أيضاً يستخدم املؤلفون األرثوذكس املعاصرون عبارة   
 ولكـي ": ويقول األب أندريه سكرميا األرثوذكسي. )٢(مثل األب ليف جيلليه" واحد

السماء حيث دخل  إىلنفهم دور املسيح الكاهن يف الكنيسة ينبغي أوالً أن نرفع نظرنا 
وقد اصطحب اآلن يف صعوده وجلوسه عـن  .. املسيح بعد إمتام رسالته على األرض 

.. اهللا بعد أن غلب املوت  إىللقد دخل . اهللا بإلوهيةميني اآلب إنسانيته املمجدة املليئة 
لقـد  . أما هذا االشتراك فيتم يف الكنيسة بواسطة الكنيسة. معهويف هذا كله أشركنا 

هي الذبيحة .. ، وأن ذبيحته على الصليب أن املسيح هو كاهننا األوحدرأينا أعاله 

                                                                                                                        
ماذا ُيقدم البخور يف الطقس القبطي للمسيح كانت هناك كنيسة يف السماء ال شأن هلا بالكنيسة على األرض، فل

  .إن الطقس القبطي نفسه يهدم هذا املفهوم اخلاطئ... والعذراء واملالئكة والرسل واآلباء 
ويوجد جسد . يوجد كاهن واحد يف السماء وعلى األرض وهو املسيح "وهكذا ذكرت مقالة جملة اهلدى أنه  )١(

 ."ملسيح وهلا رأس واحد هو يسوع املسيحواحد له رأس واحد، فالكنيسة هي جسد ا
 .٣كن كاهناً يل، ص  )٢(
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فليس هناك سوى .. الذبيحة  إىلباإلضافة  املسيح هو املذبح أيضاًغري أن ..  الوحيدة
 ح املسيحية يف الدنيا هي يف احلقيقة مذبٌحكل املذاب. هو املسيح ،يف العامل واحٌد مذبٌح
واملذابح األرضية تشترك بصورة سرية بسر . ، هو املذبح السمائي، هو املسيحواحٌد

واحد هو املسـيح، ألنـه    وليس يف احلقيقة سوى كاهٌن. املسيح اجلاري يف السماء
  .)١("..ب أمام اآلب بدون انقطاع اإلفخارستيا الوحيدة اليت هي هو يقرِّ

ألن املذبح النـاطق  . وهكذا يعكس األب سكرميا لغة القداسات واآلباء معاً  
السمائي حسب التسمية القبطية، هو املسيح حسب شرح األريوبـاغي، أو الـروح   

واألساس الالهويت الواضح هنا لـيس  . القدس حسب شرح قوانني أثناسيوس الرسويل
وهو . حة واملذبح والكاهن الواحدالذبيوإمنا أيضاً تعليم  ،الوسيط الواحدفقط تعليم 

حمله تعليم العصر الوسيط الوافد علينا  التعليم الشرقي القدمي املهجور اآلن، والذي حلَّ
  .من خالل الكتب الكاثوليكية اليت صدرت يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر

                                                 
  .منشورات النور ٢١- ٢٠ص . مقالة يف الكهنوت )١(

حاول األستاذ جرجس صموئيل عازر أن يشرح كيف يوجد جسد املسيح على عدة مذابح يف لقد 
كل قطعة فيها مرآة صغرية  وعلى قدر استطاعته قال إن اإلفخارستيا مثل املرآة إذا هتشمت صارت. وقت واحد

هكذا تكون املذابح أو هكذا تكون .. وأنه كما أن قطع املرايا تعكس نور الشمس الواحد .. تعكس نور الشمس 
  .اإلفخارستيا
لكن ذلك اإلغراء العقلي يبدو صغرياً جداً وبال . وقد يبدو لنا أن هذا التشبيه البسيط هو حل للمشكلة  

هذا تصور عقلي خاطئ متاماً، ويتعارض بكل .. فالقداس ليس توزيعاً حلضور املسيح .. اء فاعلية أمام ما سجله اآلب
وهو الذي . فاملسيح حضور دائم يف الكنيسة اجلامعة، وال ينقطع حضوره باملرة. تأكيد مع اخلط الالهويت الواضح

أي أنه ال يوزع حضوره . عكسأي إىل شخصه وليس ال). ٥٢: ١١يوحنا (جيمع كل أبناء اهللا املتفرقني إىل واحد 
لكي يتم تقسيم املؤمنني إىل عدة مجاعات، بل جيمع حبضوره الكل لكي يصبح الكل وحدة واحدة هي جسده 

  .الواحد
وما أبعد أن نفكر ونتخيل أن املسيح حضور موزع مثل قطع املرايا، وأن نفكر يف أن املسيح حضور   

اجعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا أن نتناول من  ": ا نقول يف القداسواحد جيمع املتفرقني وجيعل الكل جسداً حسبم
قدساتك طهارة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً وجند نصيباً ومرياثاً مع مجيع 

  ."القديسني الذين أرضوك منذ البدء
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وعندما كتب األب األرثوذكسي بوجلاكوف عن وساطة املسيح وعن رئاسة   
. ن ينكر هذا إمنا يعاند إرادة الربلقد وضع ربنا أساس الرئاسة، وَم": يقول الكهنوت

وطبعاً مل يصبح الرسل بسبب تكريسهم مساويني، أو مثل ربنا، أو بدالً عن املسـيح،  
ربنا نفسه حييا . وال حىت القديس بطرس، وال االثىن عشر جمتمعني. أو خلفاء للمسيح

اآلن وكـل  "وهو حي اآلن يف الكنيسـة   ،عودهبشكل غري منظور يف الكنيسة منذ ص
 ،ورئاسة الرسل مل تنل القوة لكي يصبحوا خلفاء املسـيح ". وإىل دهر الدهور أوان

وبكلمات أخـرى، إن  . وإمنا نالوا القوة لكي يعطوا عطايا ضرورية حلياة الكنيسة
وال . رئاسة الرسل قد تأسست بقوة وإرادة املسيح، وليس يف شخص رئيس مثل البابا

  .)١("كل مجاعة حمفل الرسل ميكنها أن تأخذ مكان املسيح على األرض
  .)٢(وهذا يعكس ما ذكره أثناسيوس أن املسيح بال خالفة من جهة كهنوته

النقطة األساسية هنا كما نراها بوضوح هي أن الكالم عن الكهنوت جيب أن   
  :ُيبىن على أساسني

وأنه . الكاهن والذبيحة واملذبحفهو  ،ن الكهنوت هو كهنوت املسيحإ: أوالً
وال يف  ،أن حيل حمل املسيح ال يف خدمة اإلفخارسـتيا  -مهما كان  - ال ميكن آلخر
  .رئاسة الكنيسة
ن املسيح يهب كهنوته ملن خيتـارهم مـن األسـاقفة والقساوسـة     إ: ثانياً
  .وأن هؤالء إمنا خيدمون خدمة املسيح كل حسب مسئولياته الكنسية. والشمامسة

                                                 
  .من الترمجة االجنليزية ٥٠الكنيسة األرثوذكسية ص  )١(
 ).٩: ٢. (للقديس أثناسيوس الرسويل" ضد األريوسيني"راجع املقالة الثانية  )٢(
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  :ئية الكهنوت وماذا تعين عقائدياًاثن
ولدينا مـن  . بعقيدة الفداء ن أي مساس بكهنوت املسيح هو مساٌسإ: أوالً

! يظن أن األساقفة والقساوسة األفاضل كالً على حدة هو الكاهن الثاين بعد املسـيح 
ومن أين تنبع قوته وقدرته علـى الشـفاعة   ! ماذا ميكن أن يقدم هذا الكاهن الثاين؟

  .لست أدري! رية؟الكفا
ن ال يقبل أن يكون الكهنوت الذي أخذه القس أو األسقف هو عندنا َم: ثانياً

والسبب يف ذلك ليس عقيدياً، بل الرغبة يف التسلط والظن بأن هناك . كهنوت املسيح
والظن بـأن  . )١(سلطان آخر غري سلطان املسيح ميلكه الكاهن وهو حر التصرف فيه

ني الكنيسة واهللا، وأنه ميلك حريـة التصـرف يف عضـوية    الكاهن قد صار وسيطاً ب
  !!!املؤمنني يف الكنيسة حسبما يروق له 

  :الكاهن الواحد عند ذهيب الفم وأُغسطينوس
  :يقول ذهيب الفم  

ا الفرق بني املسيح وكهنة العهد القدمي هو أن كهنوت أمَّ" +
. وس املوسويألن العهد اجلديد بال هناية بعكس النام ؛املسيح بال هناية

يسوع (كيف؟ ألنه . هو الكاهن ويربهن الرسول على صحة ذلك بدليلٍ
هو الكاهن الواحد والوحيد، وال ميكن أن يكون الواحد ) املسيح

وعلة وجود كهنة . وهي أنه عدمي املوت ،يف حالة واحدة والوحيد، إالَّ
                                                 

وإذا ورد هذا . يف احلقيقة أنه ال يوجد عند اآلباء يف الشرق موضوع مستقل خاص امسه السلطان الكهنويت )١(
ار املوضوع فهو يأيت حتت موضوع آخر، هو عالقة املسيح بالكنيسة وعمل الروح القدس الذي يكمل أسر

وبينما حبث الغرب يف العصر الوسيط عن سلطان الكاهن بعيداً عن عقيدة الفداء ومبعزل عن األساس . الكنيسة
الالهويت الواضح عند اآلباء، فإن الشرق مل يقع يف هذا اخلطأ على األقل طقسياً وقبل العصر احلديث أو القرن 

بعد استدعاء الروح القدس يقول السالم جلميعكم  –ساً أسقفاً أم ق –ظل الكاهن القبطي .. الثامن عشر بالتحديد 
فالكاهن القبطي ظل .. هو الذي يرشم الشعب  –وهو الكاهن احلقيقي الواحد  –بدون رشم؛ ألن املسيح احلاضر 

 .طقسياً على األقل أكثر وعياً من زميله الغريب بأن احلاضر والفاعل كل شيء هو املسيح
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 ١٣عظة ( "..ولكن يوجد كاهن واحد ألنه ال ميوت  ،كثريين هو موهتم
  ).٤٢٩الترمجة االجنليزية ص  –العربانيني  إىلعلى الرسالة 

ومن حقنا أن نسأل الذين ينكرون أن املسيح هو الكاهن الواحد الذي يعمل 
هل تؤمنون حقاً بأن املسيح حي ال ميوت وأن املوت قد أُبيـد؟ إذاً فكيـف   .. فيهم 

  !!تصدقون أنكم أخذمت مكان احلي الذي ال ميوت؟
  :وسيقول أُغسطين  

الكاهن الواحد الذي دخل قدس  ن هو الكاهن إالََّم" +
الذي هو نفسه الذبيحة والكاهن يف وقت  ن هو الكاهن إالَّاألقداس؟ وَم

م ذبيحة واحد؟ أليس هو الذي مل جيد شيئاً طاهراً يف الكون يقدمه فقدَّ
شرح ( "إن املسحة هي على الرأس ألن املسيح واحد مع كنيسته. نفسه

  ).من الترمجة االجنليزية ٦٢٣ص  ١٣٢املزمور 
الكـاهن  "لقد أخذنا هذه العبارات بالذات من أجل تأكيد صـحة عبـارة     
  :ةهام ئلةسأ مثةبقى تو.. ومن أجل معناها الروحي والعقيدي اهلام ". الواحد

دون أن  ،هل أنكر هؤالء اآلباء الكهنوت ألهنم قالوا إن الكـاهن واحـدٌ   -
فهل  ،وإذا اكتفى هؤالء اآلباء بعبارة الكاهن الواحد! يسة ؟يذكروا الكهنوت يف الكن

  !!هؤالء هراطقة؟
أريد أن أعرف هل ما حيدث يف السماء هو شيء منفصل متاماً عما حيدث  -

وبالتايل هل يشغل األسقف والقس مكان املسيح يف الكنيسة عوضاً عن ! على األرض؟
  !!السيد املسيح؟

أن يفعلوا باملسيح؟  –يف أيامنا  –وت املسيح ماذا يريد الذين ينكرون كهن -
  !!هل لديهم وظيفة كهنوتية أخرى له ؟

  !!!وإذا مل يكن املسيح هو العامل فيهم فمن هو إذاً العامل فيهم؟ -
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  :املسيح وذبيحة اإلفخارستيا
  ":Certain" إىليقول الشهيد كربيانوس يف رسالته   

سه رئيس كهنة اهللا إذا كان يسوع املسيح ربنا وإهلنا هو نف" +
م هذه لآلب، وإذا كان قد أمر أن ُتقدَّ م ذاته ذبيحةًوأنه قدَّ ،اآلب

الذبيحة كذكرى له، فإنه بكل يقني عندما يتشبه الكاهن به ويقدم ما 
  .)١("مه املسيح ويقوم مبا قام به املسيح فهو حقاً خيدم يف مكان املسيحقدَّ

يسة كهنوت األساقفة والقساوسـة  فاملسيح هو الكاهن الذي تستمد منه الكن
فهو يقوم بعمـل املسـيح    ،وعندما خيدم األسقف أو القس أو الشماس. والشمامسة

ألن املسيح هو الذي  –باملسيح ال عوضاً عن املسيح  –أو هو يف مكان املسيح . نفسه
  .ب ذلكرتَّ

الثابتة يف كل كتب اآلباء منذ رسـائل إغنـاطيوس    –ويشرح هذه احلقيقة   
". اجلوهرة النفيسة يف علوم الكنيسـة "القس زكريا بن سباع يف كتاب  –طاكي األن

  :فيقول يف الباب التاسع والعشرين
إن املسيح هو الكاهن الذي خدم أُغنسطساً ألنه قرأ السفر " +
من ) سوطاً( أو خمصرةً وخدم إيبذياكون عندما صنع فرقلةً. يف اجملمع

كاهناً عندما صنع العشاء الرباين وخدم .. حبل وطرد الباعة من اهليكل 
وخدم يف رتبة البطريرك . وخدم أسقفاً ألنه كان جيول يفتقد القرى.. 

ألنه أكملها قبل صعوده، فإنه قبل صعوده أخذ تالميذه ونفخ يف 
  ..".اقبلوا الروح القدس : "وجوههم وقال

                                                 
ولذا فاألسقف يسلم للقس الصعيدة . أن األسقف ميثل املسيح والقس ميثل الرسولهناك تسليم طقسي مجيل، ب )١(

ولذلك أيضاً ال خيرج األسقف من اهليكل ليبخر بل . ليدور هبا حول املذبح كما سلم املسيح الصعيدة للرسل
 .الطقسيةهذا التسليم الطقسي قدمي وثابت يف كل الكتب . كممثل للمسيح يرسل القس لكي خيدم ويبخر للشعب
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 –كونسـتانتيوس  "األسـقف   إىليقول القديس أُمربوسـيوس يف رسـالته     
Constantius:"  

م لنا نراه ونسمعه يقدِّ. إننا نرى أمري الكهنة آٍت إلينا" +
ونقدم الذبيحة  وحنن نتشبه به على قدر ما نستطيع ألننا كهنةً. جسده

أننا ننال كرامة  وحىت إذا كان لنا استحقاق ضئيل، إالَّ. عن الشعب
أنه  ة، إالَّم الذبيحن يقدِّن كان املسيح ال ُيرى كَمإألنه و. تقدمي الذبيحة

مها الكنيسة على األرض م اآلن يف الذبيحة اليت تقدِّهو نفسه الذي ُيقدَّ
مه صار بالتقدمي منظوراً فينا حنن الكهنة، ألننا وحقاً عندما نقدِّ.. 

  ."بكلماته ذاهتا نقدم الذبيحة اإلهلية
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  الفصل احلادي عشر
  

  اإلفخارستيا والشركة يف الطبيعة اإلهلية
  

  بل حنن نتحول إليه ،تحول فينااملسيح ال ي
  :تقول صالة القسمة للقديس كريلس عمود الدين  

.. أيها الرؤوف نفوسنا الشقية مبراهم أسرارك احمليية  شِفأ" +
 إىلجسدك ودمك تتحول نفوسنا  إىلعند استحالة اخلبز واخلمر 

لكي بذوق حلمك نؤهَّل .. بإلوهيتك مشاركة جمدك وتتحد نفوسنا 
وهبت لنا أن نأكل . ل حلالوة حمبتكوبشرب دمك نؤهَّ لذوق نعمتك،
وهبت لنا أن نشرب كأس دمك . لنا لإلحتاد بك خفية، أهِّحلمك عالنيةً
يف أبيك  وكما أنك واحٌد. لنا أن منتزج بطهارتك سراًظاهراً، أهِّ

  ."..وروحك القدوس نتحد حنن بك وأنت فينا 
أو  ،"لوهةباإل"هامة هي اإلحتاد رة عبالق من هذه النظرة الروحية اآلبائية تنط  

  ".بطهارة االبن الوحيد"الشركة واالمتزاج 
 إىلإمنا يتحول دم املسيح فيه بالتنـاول   ،يتناول َمنلكن ماذا عن اإلدعاء بأن 

حيدث لإلنسان بعد التناول  أو خدشٍ رحٍوأن أي ُج! مير يف الدورة الدموية بشريٍ دمٍ
  !!!ملتناول زف من جسد اـجيعل دم املسيح ين

  !!ترايب أو أرضي؟ عنصرٍ إىل الترابينيفهل حقاً أن املسيح يتحول فينا حنن  -
  !!ا إذا ُجرحنا؟وهل حقاً أن دم ابن اهللا ميكن أن يسيل منَّ -
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وهل حقاً أن الدم اإلهلي يصبح فينا دماً بشرياً قابالً للفساد واالحنالل، رغم  -
  !يتحلل حىت يف قربه؟ أنه دم ابن اهللا الذي قهر الفساد ومل

ر عنها الرسول بولس بأن املائت ُيبتلَع مـن  احلقيقة األرثوذكسية هي اليت يعبِّ  
عربانيني (ر ضمائرنا من األعمال امليتة ، وأن دم املسيح يطهِّ)٤: ٥كورنثوس ٢(احلياة 

جمد القيامـة وقـوة احليـاة     إىلل اإلنسان املتناول فاألصل هو حتوُّ). ١٤ – ١٣: ٩
هو الدم واجلسد البشـري   ،للموت قابلٍ عنصرٍ إىلفكيف يتحول املسيح فينا . ديةاألب

وإذ ! هل هذا تعليم يتفق مع التعليم بقيامة الرب؟! تراب؟ إىلالذي ميوت فعالً ويتحلل 
 –جسد املسيح املمجـد   إىلبل  ،جسد القيامة إىلل أجسادنا كانت اإلفخارستيا حتوِّ

جسـد   إىلفكيف يتحول املسيح فينا بالتنـاول   –) ٢١: ٣فيليب (ألننا سنكون مثاله 
  !!يفىن من آن آلخر؟ ىل دمٍإمائت و

. تقليد الكنيسة يف هذا الصدد إىلفإننا نشري  ،ولكي ندلل على أمهية ما ذكرنا  
  :فالقديس كريلس األورشليمي يقول

هذا اخلبز ال . لغذاء النفس ُعهذا اخلبز املقدس الذي يوزَّ" +
ع ولكنه يتوزَّ). ١٧: ١٥مىت (املخرج  إىلجلوف، وال ُيدفع ا إىلزل ـين

الترمجة العربية  – ١٥: ٢٣عظة ( "نيتك لفائدة النفس واجلسدعلى كل ُب
  ).٤٠٩لألب جورج نصور ص 

فهل يوجد أوضح من هذا الكالم؟ فاإلفخارستيا ليست مثل الطعـام البائـد   
  .مهما كان نوعها إفرازات إىلالذي يدخل جوف اإلنسان ويتحول بعد ذلك 

  :حقيقي أن اآلباء أحياناً مثل القديس كريلس األورشليمي يقولون  
وإذ أنت تشترك يف جسد املسيح ودمه، نصبح جسداً " +

وهكذا نصبح حنن حاملي املسيح، مبا أن . واحداً ودماً واحداً مع املسيح
وهبذه الكيفية نصبح على حد تعبري . جسده ودمه ينتشران يف أعضائنا
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املرجع ( .")٤: ١بط٢" (شركاء الطبيعة اإلهلية"لطوباوي بطرس ا
  ).السابق

الشـركة يف الطبيعـة    إىلهو حتول اإلنسان اجلذر األساسي هنا لواضح أن اف
، ويعتـربه  إليـه لكن هذا املوضوع صار يف أيامنا ممنوعاً حىت جمرد اإلشارة ..  اإلهلية

وحترمي الكالم عن الشـركة يف   ،جلذوروالنتيجة احلتمية لالبتعاد عن ا. البعض هرطقة
ما هو مادي وأرضي، طاملا أن االشتراك فيما هو  إىلهي أن يتجه الفكر  اإلهليةالطبيعة 

  !!مسائي ممنوع اإلشارة إليه وُيعترب هرطقة
كم هو شنيع أن نتصور أن االبن الكلمة رب احلياة ورب اجملد اجلالس علـى    

ترايب أرضي ميكن أن ُيسكب  عنصرٍ إىل –ل جمده دخ أنبعد  –الشاروبيم يتحول فينا 
  .وأن ُيفَرز من اجلسد ،على األرض
هذا التصور جيعل املسيح احلي القائم من بني األموات يعود مـن جديـد    -

  .ليصبح حتت سيطرة قوى املوت والفساد
هذا التصور جيعل رب احلياة والقيامة كائناً أرضياً مثلنا عجز عن أن حيولنا  -

وما أفظع أن نتصور أننا عندما نتناوله هو الذي يتحول فينا ال حنن الذين . ائينيمس إىل
  !!إليهنتحول 

األصل هو أننا باإلفخارستيا نصبح أبناء القيامة حسبما قال الـرب نفسـه،     
منـا أن  بل إن الكنيسة القبطية تعلِّ. منا اآلباء، وحسبما تشهد القداساتوحسبما سلَّ
وتشرح ذلك يف ثيئوطوكيـة اجلمعـة   . "ي لنا وأعطانا الذي لهأخذ الذ": نسبح ونقول

وهكذا . "هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس وجعلنا واحداً معه من ِقَبل صالحه": قائلة
، أي أننا صرنا بال فساد ومسائيني بالتنـاول مـن   إلوهيتهصرنا واحداً معه، وشركاء 

ح بـه  يتم يف املتناولني، وهو ما تصرِّ وإمنا ،التحول ال يتم يف الرب إنَّ. جسده ودمه
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 إىلوإذا حتول الرب فينا بعد قيامته وصـعوده  . صلوات كل القداسات األرثوذكسية
  !!!؟ إميانفماذا تبقى لنا من .. عنصر ترايب 

ولعل القضية العقائدية األصلية اليت غابت عن مناقشة هذه النقطة الفرعية، هي   
ومن كثرة الكالم عـن  ". اإلفخارستيا والقيامة"عن انعدام الكالم الواضح والصريح 

صار البعـد الالهـويت اخلـاص     –وهو تعبري غريب  –" اإلفخارستيا ذبيحة الصليب"
غائبـاً وغـري معـروف يف     –والذي يقوم عليه تقدمي صعيدة سر الشكر  –بالقيامة 
عـن  و ،مع أن الطقس حيرص على ذلك مؤكداً أن اجلسد هو اجلسد احمليي. أحاديثنا
يؤكد عدم انفصال احلياة والقيامة عن اجلسد  )١(رشم الدم باجلسد واجلسد بالدمطريق 

  .لكي حنيا فيه" اجلسد احمليي"معلناً أننا نأكل 
وها هو صوت أثناسيوس الرسويل يأتينا واضحاً يف الرسائل الفصحية وبغـري    

  :تعليق إىلحاجة 
الكلمة  بل نتناول جسد ،إننا ال نشترك يف جسد إنسان"+ 

  ).١: ٢رسالة ( "نفسه
بل عيد مساوي  ،يا أحبائي إننا ال نقترب من عيد أرضي"+ 

فإننا من اآلن  ،ا حننأمَّ.. بل احلقيقة  ،وال نرى شيئاً من الظالل. وأبدي
نأكل من الكلمة الذي من اآلب، وُتدَهن أعتاب قلوبنا وُتخَتم بدم 

  .)٣: ٤رسالة ( "..العهد اجلديد 
ل طعام احلياة، ونعطش دائماً لكي متتلئ نفوسنا إننا نأك"+ 

  ).١: ٥رسالة ( "بالشبع من ينبوع دمه الكرمي
لنستعد لكي نقترب من احلمل اإلهلي، ولكي نلمس الطعام "+ 
  ).٥: ٥رسالة ( "السماوي

                                                 
منشور ". معاين رشم الصليب يف احلياة الروحية وطقوس الكنيسة القبطية األرثوذكسية"راجع للمؤلف كتاب  )١(

 www.coptology.comعلى موقع 
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  :العالقة الكيانية بني زوال اللعنة عن اإلنسان والهوت األسرار
أكثر من أن يفقـد  التمسك بقضايا فرعية، وماذا يعين االبتعاد عن اجلذور و  

إن صـلواتنا   ؟التصور العقيدي الكامل لألصل والفرع معاً يف وحدة أرثوذكسيةوعينا 
إمنا هـو   ،ر عن هذه الوحدة، وتؤكد دائماً أن ما حيدث يف احلياة الروحيةالطقسية تعبِّ

ضـع اللعنـة   لقد قيل إن موضوع اإلفرازات اجلسدية خاص بو. مثرة نابعة من اجلذر
وهذا قول غريب ال  ،دوالفساوالفساد واملوت، وإن املسيح مل حيرر اإلنسان من املوت 

الـذهول إذا مسعنـا أن   أقل من جيب أن ُنصاب ب ال. ميكن ملن يعرف اجلذور أن يقبله
اإلنسان بعد جتسد ابن اهللا وموته وقيامته ال زال خاضعاً للفساد، وأنه ال زال ميـوت  

، أو أن األرض ال زالت حتت اللعنة مع أهنا هي اليت تعطي لنا اخلبـز  حتت لعنة املوت
  .إخل.. واخلمر لإلفخارستيا والزيوت للمريون ومسحة املرضى 

هذا التعليم إذا ذاع هبذا الشكل سوف خيلع من الكنيسة أسـرار املعموديـة     
 إىلالفساد، وحيوهلا واملريون واإلفخارستيا، اليت ُتعَتق فيها الطبيعة اإلنسانية من الدنس و

مفعوهلا  –مثل رشومات املريون  –فهل تفقد هذه األسرار . طقوس بال فاعلية روحية
وهل نفقد ثباتنا يف املسيح الذي نأخذه يف اإلفخارستيا إذا أدى ! بسبب طمث املرأة؟

وهل مسحة املريون عاجزة عـن  ! القانون الطبيعي دوره الذي وضعه خالق األجساد؟
االغتسـال   إىلنسان تقديس النفس واجلسد حىت يصبح اإلنسان حمتاجـاً  أن حتفظ لإل

  ...وأسئلة أخرى كثرية ال ختفى على القارئ!! باملاء لكي يتقدس؟
إن هذا التعليم يتناقض ليس فقط مع أبسط احلقـائق االميانيـة يف الكتـاب      

ر عن ليت تعبِّاملقدس، ولكنه يتناقض أيضاً مع صلوات وتسابيح الكنيسة القبطية نفسها ا
وقالـت الكتـب    ،وإذا قال البعض تعليمـاً . عقيدهتا بأسلوب واضح ال يقبل اجلدل
  فما هي النتيجة؟.. الطقسية القبطية تعليماً آخر خمتلفاً متاماً 
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فإننا سوف نقتبس بعـض   ،وألن كتب الطقوس عندنا هي صوت اآلباء احلي
ص الصلوات والتسابيح الـيت  اقتباس كل نصو إىلولسنا يف حاجة . النصوص الطقسية

الصليب  –التجسد "رِد فيها ذكر الرب سحق املوت وأباده، ألن كل مرة َي أنتؤكد 
ومعها كل الكنائس األرثوذكسـية   -فإن الكنيسة القبطية  ،"والدة اإلله –القيامة  –

  .تؤكد متسكها بزوال اللعنة واملوت وهناية الفساد اإلنساين -األخرى 

نوية صوت حي للقديس أثناسيوس يؤكد زوال اللعنة اإلبصلمودية الس
  :واملوت

فلنبارك الرب كل حني ومنجد قيامته، ألنه صرب وسحق "+   
  ."املوت مبوته

كل األفراح تليق بِك يا والدة اإلله ألنه من ِقَبلك أُرجع آدم "+   
 ونالت الزينة حواء عوض حزهنا، وأخذت احلرية دفعةً الفردوس، إىل

  ."واخلالص األبدي أخرى من أجلِك
وأقمت آدم معك .. حطمت قوة املوت أيها املخلص "+   

  ."وأعتقته من اجلحيم
  :فإن الكالم صريح ،وعن زوال اللعنة واملوت

العذراء معطي احلياة، وخلصِت آدم من اخلطية،  أيتهاولدِت "+   
ومنحِت حواء الفرح عوض حزهنا، وأنعمِت لنا باحلياة واخلالص من 

  ).بدء تسبحة نصف الليل(. "لتغيريالفساد وا
  :وماذا يعين الكالم عن سيدتنا والدة اإلله سوى الكالم عن نعمة اهللا

. ن لبسِت لباس السمائيني حىت سترِت آدم بلباس النعمةيا َم"+   
  ."..الفردوس موضع الفرح  إىلورددِته مرة أخرى 

. "رئاسته مرة أخرى إىلفتح باب الفردوس ورد آدم "+   
  ).وطوكية األحدثيئ(
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بل أن ثيئوطوكية االثنني أكثر صراحة وهي تتكلم عن اخلطية األوىل وسقوط   
  :وكيف عاجل التجسد هذا السقوط ،اإلنسان

إن : حواء اليت أغرهتا احلية ُحكم عليها من ِقَبل الرب"+   
  ."بالكثرة أكثر أحزانك وتنهداتك

أم أن اإلشارة هي إىل اجلنس ! حواء، املرأة األوىل فقط؟ إىلوهل تعين اإلشارة 
  البشري وبشكل خاص النساء؟

  ."حتنن الرب من ِقَبل حمبته للبشر وُسرَّ مرة أخرى بعتقها"+   
السالم لبيت حلم مدينة األنبياء اليت ُوِلد فيها املسيح آدم "+   

. الفردوس إىلالثاين، لكي يرد آدم اإلنسان األول الذي من التراب 
  ."ىل التراب تعودإيا آدم أنت تراب و إنك: وحيل قضية املوت

ألن املوضع الذي كثرت فيه اخلطية تفاضلت فيه نعمة "+   
  ."املسيح

  ."ألنه حل احلاجز وقتل العداوة بالكمال"+   
  ."ومزق كتاب يد العبودية اليت آلدم وحواء وحررمها"+   
  ."صت آدم من الغواية وأعتقت حواء من طلقات املوتخلَّ"+   

يكـون  ا أن ر عن عقيدة صحيحة، وإمَّويعبِّ اًتعليم صحيحالهذا يكون ا أن إمَّ  
  !!ر اإلبصلمودية واخلوالجيما ُيقال عندنا اآلن هو الصحيح وبالتايل علينا أن نغيِّ

  :من اإلبصلمودية إن اخلالص بُرمته تشرحه هذه القطع
مبشورة حواء أمنا األوىل أكل . ..آدم أبانا املخلوق األول "+   
فجاء على جنسنا وكل اخلليقة سلطان املوت . ن مثرة الشجرةآدم م
  ."والفساد
  ."رئاسته مرة أخرى إىلومن ِقَبل مرمي والدة اإلله أُرجع آدم "+   
. "جنس النساء وجد دالة أمام الرب) مرمي(ألن من ِقَبلها "+   

  ).لبش االثنني(



٢٢٩  

  ."..السالم لليت أعطت اخلالص آلدم وحواء "+   
لكي حيل زلة آدم . على حاله وصار إنساناً كامالً بقى إهلاً"+   

  ."ص َمن هلكوخيلِّ
 إىليف السموات ويرده " mpolit/c"ويصريه مواطناً "+   

  ."رئاسته كعظيم رمحته
باقيـة   –حسب التعليم السائد يف أيامنا  –ومع ذلك ال تزال زلة آدم وحواء   

تقول تسابيح الكنيسة إن اإلنسان ا وبينم! يف اإلفرازات اجلسدية وطمث املرأة والوالدة
صار مواطناً يف السماء، ودخل الفردوس أي الكنيسة، لكي يأكل من شجرة احلياة أي 

التعليم السائد اآلن إننا ال نزال حتت اللعنة ونعيش علـى أرض  ل ويقجسد ودم ربنا، 
  !!!ر شيئاً اللعنة واملوت، وكأن املسيح مل يغيِّ

لكن . إخل.. وجع، وأن األرض ال تزال تنبت شوكاً أن املرأة حتبل بال صحيح  
ولكن هل هلذا  ،تراب إىلأن اجلسد يعود  صحيح.. هل هذا له عالقة باللعنة القدمية؟ 

هـذه  يشرح القديس أثناسيوس إن عالقة باملوت كما حدده الكتاب املقدس واآلباء؟ 
له باملوت والفساد بعـد  أهنا بقايا الوضع الطبيعي، الذي ال عالقة  على األمور، مؤكداً

  .موت الرب وقيامته
فلماذا ُتوضـع عظـام   .. ولو كان اجلسد ال يزال حتت لعنة املوت وسلطانه   

هذه العظام يف حد ذاهتا جناسـة،   ،حسب شريعة العهد القدميفالقديسني يف الكنائس؟ 
فهل الكنائس اليت حتتفظ أحياناً بأجساد كاملة لـبعض  .. وكل من يلمسها يتنجس 

وهل مظـاهر  !! ، إمنا حتتفظ يف الواقع بنجاسة، حسب شريعة العهد القدمي؟..آلباء ا
أم أن  )١(!هي حصول على جناسـة؟ .. التكرمي من سجود وتقبيل يف األعياد وغريها 

  !!ص آدم وحواء فقط؟املسيح افتدى الرجال أو خلَّ
                                                 

حنن نكرم عظام وأجساد القديسني بالسجود والتقبيل وخالفه ألننا نؤمن أهنا ال زالت متحدة باهللا رغم عودهتا  )١(
 .زال الروح القدس ساكناً فيهاإىل التراب، وما 
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فخر مجيع العذارى هي مرمي والدة اإلله، من أجلها أيضاً "+
اليت جاءت على جنسنا من ِقَبل املخالفة اليت وقعت . للعنة األوىلاحنلت ا

  ."فيها املرأة ملا أكلت من مثرة الشجرة
من أجل حواء أُغلق باب الفردوس، ومن ِقَبل مرمي العذراء "+ 

  ."فُتح لنا مرة أخرى
استحققنا شجرة احلياة لنأكل منها، أي جسد اهللا ودمه "+ 
  .)ميسثيئوطوكية اخل(. "احلقيقيني

والوجع النـاتج   ،ز النصوص بني الوجع كأمل طبيعيوعن الوالدة والوجع متيِّ  
  :عن فقدان الشركة
لعمق وغىن حكمة اهللا، ألن البطن الذي طُرح للحكم،  يا"+   

  ."وولد األوالد بوجع القلب
صار ينبوعاً لعدم املوت، وولدت لنا عمانوئيل بغري زرع "+   

  ).ئوطوكية اخلميسثي(. "بشر، ونقض فساد جنسنا
افرحي يا رجاء خالص كل املسكونة، ألننا من أجلك ُعتقنا "+   

  ."من لعنة حواء
ومن أجلِك أيضاً صرنا مسكناً للروح القدس، هذا الذي "+   

  ).لبش واطس السبت(. "حل عليِك وقدسِك
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  :للقديس أثناسيوس" جتسد الكلمة"كتاب  إىلعودة 
إذاً وحنـن  . ن يقولوا دائماً إهنم يتبعون اآلباءعادة آباء الكنيسة اجلامعة أمن   

  .ل هنا ما يقوله القديس أثناسيوس عن اللعنة واملوت والفسادنتبع اآلباء نسجِّ

  :املوت والبقاء يف املوت عند القديس أثناسيوس
ا إذا تعدى الوصية وارتد وأصبح شريراً، فيعلم بأنه جيلب أمَّ"+   

ن يستحقه بالطبيعة، وأنه ال يستحق على نفسه الفساد باملوت الذي كا
احلياة يف الفردوس بعد، بل ُيطَرد منه من ذلك الوقت، ولكي ميوت 

  ).٤: ٣ف ( "ويبقى يف املوت والفساد
؟ ليس املقصود جمرد املوت "موتاً متوت: "وماذا يعين بقوله"+   

  ).٥: ٣ف ( "األبد يف فساد املوت إىلفقط، بل أيضاً البقاء 
د الطبيعي هو احنالل طبيعي بسبب عدم قدرة اإلنسان على أن الفساف ،ولذلك

ألن اإلنسـان لـيس    –بلغة الالهوت املعاصـر   –يكون له بقاء أو وجود ذايت، أي 
  ".واجب الوجود"

حالتهم الطبيعية، حىت أهنم  إىلألن تعديهم الوصية أعادهم "+   
الذي يؤدي الفساد  كما نشأوا من العدم، كذلك جيب أن ال يتوقعوا إالَّ

  ).٤: ٤ف ( "العدم مع توايل الزمن إىل
عوا إىل الوجود ألهنم إن كانوا حبضور الكلمة وتعطفه قد ُد"+   

جيب أن تكون النتيجة بطبيعة احلال .. فإهنم مىت جتردوا من معرفة اهللا .. 
األبد من الوجود، طاملا كانوا يستمدون وجودهم من اهللا  إىلاحلرمان 
وبتعبري آخر جيب أن تكون النتيجة االحنالل، وبالتايل  ).الكائن(املوجود 

  ).٥: ٤ف ( "البقاء يف حالة املوت والفساد
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فالدراسة الدقيقة للنصوص اليت أخذناها من ترمجة القمص مرقس داود، تؤكد   
هذه حالة . هي حالة اإلنسان بدون اهللا، وهي قابليته للموت" الفساد الطبيعي"أن عبارة 
ألن الطبيعة اإلنسانية ال متلك القدرة الذاتية على البقـاء ال روحيـاً وال    ؛طبيعية متاماً

  .جسدياً
نوا للخالص من حالتهم بالطبيعة فاسدون تعيَّ) البشر(ألهنم "+   

  ).١: ٥ف ( "الطبيعية بنعمة اشتراكهم يف الكلمة
معهم، فحىت فسادهم الطبيعي مل جيسر أن  ألن الكلمة حلَّ"+   

وبدأ البشر ميوتون، .. العامل  إىللكن املوت دخل  ...يقترب منهم، 
وساد عليهم الفساد من ذلك الوقت فصاعداً، وصار له سلطان على 
كل اجلنس البشري أكثر من سلطانه الطبيعي، ألنه أتى نتيجة هتديد اهللا 

: ٦، ف ٣: ٥راجع أيضاً ف . -  ٢: ٥ف ( "يف حال عصيان الوصية
١.(  

الشركة  وال ينقذه إالَّ ،ان هي أنه فاٍن وفاسد بالطبيعةفاملشكلة احلقيقية لإلنس  
  ).١: ٥ف (، )٦: ٤ف (يف اهللا 

إن اإلنسان مبجرد التعدي احنرف يف تيار الفساد، الذي كان "+   
طبيعة له، وُحرم من تلك النعمة اليت سبق أن أُعطيت له وهي مماثلته 

  ).٤: ٧ف ( "..لصورة اهللا 

  :قديس أثناسيوسنتائج التجسد كما حيددها ال
يشرح القديس أثناسيوس نتائج التجسد وبشكل خـاص إحتـاد الالهـوت      

  :بالناسوت على هذا النحو
  ).٥: ٧ف ( "عدم فساد إىللكي يأيت بالفاسد "+   
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إذ رأى جنس اخلليقة العاقلة يف طريق اهلالك، وأن املوت "+   
التعدي قد يسودهم بالفساد، وإذ رأى أيضاً أن التهديد باملوت يف حالة 

  ).٢: ٨ف ( "..مكن الفساد من طبيعتنا 
  .ولذلك جتسد ومات وقام

الفساد  إىلعدم الفساد بعد أن عادوا  إىللكي يعيد البشر "+   
  ).٤: ٨ف ( "..وحيييهم من املوت جبسده وبنعمة القيامة 

وإذ رأى الكلمة أن فساد البشرية ال ميكن أن يبطل إال "+   
مستحيل أن يتحمل الكلمة املوت ألنه غري باملوت كشرط الزم، وأنه 

  ).١: ٩ف ( "..مائت 
أخذ لنفسه جسداً قابالً للموت، حىت بإحتاده بالكلمة، الذي "+   

هو فوق الكل، يكون جديراً أن ميوت نيابة عن الكل، وحىت يبقى يف 
عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه، وحىت يتحرر اجلميع من 

  ).١: ٩ف ( "..بنعمة القيامة من األموات  الفساد، فيما بعد،
ابن اهللا عدمي الفساد باجلميع بطبيعة مماثلة، فقد  احتدوإذ "+   

ألنه . ألبس اجلميع عدم الفساد، بطبيعة احلال، بوعد القيامة من األموات
: ٩ف ( "..مل يعد ممكناً أن ينشب فساد املوت الفعلي أظفاره يف البشر 

٢.(  
إقامته يف جسد واحد بني أترابه  واختذعاملنا،  ىلإفإنه إذ أتى " +  

  ).٤: ٩ف (" زال عنهم فساد املوت الذي كان سائداً عليهم من قبل.. 

  :زوال اللعنة واملوت كما يشرحه القديس أثناسيوس
  :تعليق إىلالنصوص ال حتتاج   

 ناسٍهكذا حنن اآلن ال منوت بعد كخاضعني للدينونة، بل كأُ"+   
  ).٥: ١٠ف ( "..وت ننتظر القيامة العامة يقومون من امل
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، ف ٧:٤١ف ، ٥:١٧ف (قدس بسبب إحتـاده بالكلمـة   فجسد املسيح ت  
  :ولذلك يقول أثناسيوس عن اإلحتاد). ٦:٤٣

ر اجلسد الذي كان يف حد ألنه عدمي الفساد، فقد أحيا وطهَّ"+   
  .)٧:١٧ف ( "..ذاته قابالً للفناء 

ن ناسوت املسيح لـه  إس أن ُيقال عندنا اليوم فهل ميكن بعد ما قاله أثناسيو  
وكأن إحتـاد   ،كأن هناك حماولة متعمدة إلنكار اإلحتاد! .. قداسة ذاتية بدون اإلحتاد؟

  !!!الالهوت بالناسوت هو خطر يهدد خالص اإلنسان
  :ويؤكد أثناسيوس أن جسد املسيح  

  ).٢:٨( "جسداً ال خيتلف أجسادنا"+   
  ).٣:٨( "جسداً من جنسنا"+   
  ).٤:٨( "أخذ من أجسادنا جسداً مماثالً لطبيعتها"+   
  ).٩:١( ")البشر(جسداً مماثالً ألجسادهم "+   
  ).٤:٣١، ٦:٢٠، ٤:٢٠، ١:٩( "جسداً قابالً للموت"+   
وما دام قد لبس الفساد فما كان ": جسداً قابالً للفساد"+   

لبس جسداً لكي ممكناً أن يظهر املوت إال يف اجلسد وفقاً لطبيعته، هلذا 
  ).٦:٤٤ف ( "يلتقي باملوت يف اجلسد ويبيده

وحقيقة العنصر اإلنساين الذي أخذه  ،ر أثناسيوس حقيقة اإلنسانوهكذا يصوِّ  
ألن تعليم اإلحتاد عندنا يعتمد  ؛فإننا خناف من ذكر هذه احلقائق ،ا حننأمَّ. ..الكلمة 

ملسيح بدون الالهوت اسد وخناف أن نقول إن ج. على تراث ديين مسموع غري حمقق
  .ليس شيئاً
ويعود القديس أثناسيوس لكي يؤكد أننا حنن الذين نتحد هبذا اجلسد وبشكل   

  :خاص يف اإلفخارستيا إمنا نقهر املوت



٢٣٥  

 "لكي يظهر أنه أقوى من املوت، بإظهاره أن جسده عدمي الفساد" +
  ).٢: ٢٠ف (

  :وت والقيامةاملسيح الفساد بسبب اإلحتاد وبسبب امل أبطللقد   
ولكنه بفضل إحتاده بالكلمة مل يعد خاضعاً . كان جسداً قابالً للموت" +

للفساد مبقتضى طبيعته، بل خرج عن دائرة الفساد بسبب الكلمة الذي 
  ).٤: ٢٠ف ( "أتى ليحل فيه

  :وهكذا مت عمالن عجيبان يف احلال"+   
  .إمتام موت اجلميع يف جسد الرب: أوهلما
 "على املوت والفساد كلية بفضل إحتاد الكلمة باجلسد القضاء: والثاين

  ).٥: ٢٠ف (
ألن هذه املقاومة  ؛"الشركة يف الطبيعة اإلهلية"إنين أخشى من مقاومتنا لتعبري   

هة إلحتاد الالهوت بالناسوت يف املسيح، أي لنتائج التجسـد كمـا يشـرحها    موجَّ
 إىلبـالعودة   وت كعطية إهلية إالَّألننا لن نفهم القيامة، ولن نفهم عدم امل. أثناسيوس
  .. اإلهليةبالشركة يف الطبيعة  اإلميان

. يواجه خطراً شديداً هبذه املقاومة" النعمة"أعتقد أن تعليم األرثوذكسية عن 
  .وهو ما سوف أشرحه يف الفصل التايل

  :طبيعي عند القديس أثناسيوس كاحناللاملوت 
مبا سوف تقابله الكنيسة يف مستقبل  كأن القديس أثناسيوس كان يعلم مسبقاً  

عن مشكلة املـوت  يف كتاب جتسد الكلمة أيامها، فكتب الفصل احلادي والعشرين 
  :الً تقليد الرب والرسلمسجِّ

ص اجلميع، فإننا حنن الذين باملسيح ال ا خملِّواآلن، إذ مات عنَّ"+   
قد  ألن هذا احلكم ؛منوت بعد، كما كانوا قدمياً حسب وعيد الناموس

فإننا من ذلك الوقت إمنا  ،وإذ بطل الفساد، وأُبيد بنعمة القيامة. بطل
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 "حىت ميكن أن ننال قيامة أفضل.. ننحل وفقاً لطبيعة أجسادنا الفانية 
  ).١: ٢١ف (

، بل باحناللناال هنلك  –ألننا كالبذور اليت ُتلقى يف األرض "+   
  ).٢: ٢١ف ( "مة القيامةُنزرع يف األرض لنقوم ثانية، إذ أُبيد املوت بنع

: ١٩(، )٢: ١٩: (وهكذا سجل انقضاء ناموس املوت والفساد يف الفصـول   
٧: ٢١(، )١: ٢١(، )٦: ٢٠(، )٤.(  

  مع الفساد واملوت؟ ف املسيُحفكيف تصرَّ ،فينا كان الفساد طبيعةً  
مث جيب أن تعلم أيضاً، أن الفساد الذي حصل مل يكن خارج "+   
كان مطلوباً أن تلتصق به احلياة عوض الفساد، بل لصق به، و ،اجلسد

  ).٤: ٤٤ف ( "من اجلسد، تتمكن منه احلياة أيضاً ن املوُتحىت كما متكَّ
لو كان املوت خارج اجلسد لكان من الالئق أن تتصل به "+   

ا وقد صار املوت ممتزجاً باجلسد وسائداً عليه كما أَم. احلياة من اخلارج
أيضاً، حىت إذا ما  احلياةُبه مطلوباً أن متتزج لو كان متحداً به، فكان 

  ).٥: ٤٤ف ( "الفسادلبس اجلسد احلياة بدل املوت، ُنزع عنه 
هلذا السبب كان معقوالً جداً أن يلبس املخلص جسداً، حىت "+   
عدم  إىلاجلسد باحلياة ال يبقى يف املوت كمائت، بل يقوم  احتدإذا ما 

فما كان ممكناً أن  ،ام قد لبس الفسادوما د. املوت إذ يلبس عدم املوت
جسداً لكي ) املسيح(يف اجلسد وفقاً لطبيعته، هلذا لبس  يظهر املوت إالَّ

  ).٦: ٤٤ف ( "يلتقي باملوت يف اجلسد ويبيده
لو كان املوت قد أُبعد عن اجلسد مبجرد إصدار أمر من اهللا، "+   

. جسادقابالً للموت والفساد حسب طبيعة األ –رغم ذلك  –لبقى 
كلمة اهللا ) اجلسد(ولكن، لكي ال يكون هذا هو حال اجلسد، فقد لبس 

ألنه  ؛اخلايل من اجلسد، ولذلك فإنه ال يعود يرهب املوت أو الفساد
  ).٨: ٤٤ف ( "لبس احلياة كثوب، وألن الفساد قد أُبيد فيه
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  ماذا يعين االبتعاد عن تعليم اآلباء ال سيما القديس أثناسيوس؟
اجلـذور، فـإن    إىلمتت مناقشة أي موضوع فرعي بدون العودة  وهكذا إذا  

أي جمال االرتداد عن املسيح  ،الكنيسة معرضة ملا هو أخطر من جمال اهلرطقات القدمية
  :وعن النعمة

  :ليهإنكار قيامة املسيح أو قصرها ع :أوالً
 ض لإلنكار ليس الشركة يف الطبيعـة مما سبق يظهر أن املوضوع األصلي املعرَّ  
لو كانت قيامـة  . بل هو قيامة املسيح وانتصاره على املوت والفساد الذي فينا ،اإلهلية

. واإلفخارستيااملسيح قاصرة عليه هو ملا ُوجَِدت يف الكنيسة األسرار ال سيما املعمودية 
وهكذا أصبح املوضوع الفرعي مناسبة إلنكار األساس أو اجلذر، وهو أن املسيح قـام  

ه غلب الفساد واملوت وأباده متاماً من اإلنسانية ال سيما بعد اإلحتاد به وأقامنا فيه، وأن
  .يف األسرار

  :ايبحتويل اجلسد اإلهلي اىل جسد تر :ثانياً
ويف ضوء ما ذكره معلمنا أثناسيوس يصبح من الواضح أن املسيح احلي ورب   

والدورة الدموية ُيستهلك يف اجلهاز اهلضمي  عنصرٍ إىلاحلياة، ال ميكن أن يتحول فينا 
فكيف يدخل بعد ذلك حتـت سـيطرة عوامـل     ،فقد قام املسيح من املوت. إخل..

  !!؟االحنالل

  :راءاستمرار إلصاق اللعنة جبنس النساء رغم جتسد املسيح من عذ :ثالثاً
جيـب أن يطبـق يف    إن النعمة اليت جاء هبا الرب وبتجسده من العذراء أمٌر  

وبالتـايل جيـب   . لوالدة اإلله هو تكرمي جلنس النساء املمارسة، وأن جيعل كل تكرمي
  .إخل.. االمتناع عن إثارة موضوع اللعنة واملوت وإلصاق املوضوعني بالطمث 
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  :اينهرطقة م إىلالعودة  :رابعاً
من هرطقة  –كما شرحنا يف الفصل الرابع  –إننا هبذا الفكر الغريب نقترب   

ألنه ما دام الدنس والنجاسـة  . سد اإلنسانماين اليت تنسب الشر والفساد للمادة وجل
ومادام اجلنس البشري ورث اللعنة والفسـاد  .. واللعنة ملتصقة باجلسد وليس بالروح 

مادام كل ذلك يقـال  .. األبناء  إىلالذي ينتقل بالوراثة وبواسطة الزواج من الوالدين 
  !!فما هو الفرق بني هذا التعليم وهرطقة ماين؟.. عندنا اآلن 

  وقةاإلدعاء بأن النعمة خمل :مساًخا
  ؟ما هو جوهر النعمة يف األرثوذكسية  

  فالسؤال هو كيف نفهم النعمة؟ ،إذا كان تعبري الشركة يف الطبيعة اإلهلية حمظوراً - 
 –كما يدعي الـبعض يف أيامنـا    –إن كانت أرواحنا بالطبيعة خالدة و -

 إىلكون النعمة شيئاً خملوقاً ينتمي جتديد، فكيف ال ت إىلوأجسادنا فقط هي اليت حتتاج 
  الطبائع املخلوقة؟

  وإذا كان الفساد واملوت يف اجلسد دون الروح فما قيمة التجسد؟ -
  إن كنا ال حنتاج إال جتديد اجلسد فقط؟ إنسانيةًوملاذا أخذ ابن اهللا نفساً  -

مة ذلك أن القول بأن النع. إن كل هذه األسئلة ذات داللة يف تاريخ اهلرطقات
وهذه . الطبيعة املخلوقة، هو قول صريح بأن الفادي بدوره خملوق إىلخملوقة أو تنتمي 

واإلدعاء بأن دم ربنا يسوع املسيح يقـع حتـت   . هي الفكرة األساسية يف األريوسية
سيطرة قوى االحنالل يف اإلنسان، هو ادعاء بأن دم ربنا يسوع املسيح هو دم بشـري  

وإذا صار دم املسيح بالتناول دمـاً  . قهر الفساد واملوت فقط وليس دم ابن اهللا الذي
عنصـر يتحلـل    إىلبشرياً، خيتلط يف عروقنا مبا فينا من فساد واحنـالل، ويتحـول   

  .فقط بأن املسيح إنسانٌ ف، فهذا قولٌَزـنوُي
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  الفصل الثاين عشر
  

  ،الشركة يف الطبيعة اإلهلية
  وثنائية املواهب واألقنوم

  
ُينقل دون مراجعة على التقليد الكنسي  شفهٌي ئعة عندنا قولٌمن األخطاء الشا  

أو إذا . بأننا ننال مواهب الروح القدس فقط، وأنه ال شركة لنا مع الروح القدس نفسه
فهذه شركة يف العمل فقط، وليست شركة يف الطبيعة  ،قيل إننا شركاء الطبيعة اإلهلية

  .اإلهلية
وذكسية بدون الشركة يف الطبيعة اإلهليـة  ومما ال شك فيه أن املسيحية األرث  

تصبح قضية سهلة ومسألة هينة، ميكن التصرف يف كل ما فيها من عقائـد وطقـوس   
ولكن لو كان األمر غري ذلـك  . وقانون كنسي حسبما يشاء الذين ميلكون التصرف

اهللا مباشـرة الختلفـت    إىلا من اهللا مباشرة أو يؤدي وصار كل شيء يف الكنيسة إمَّ
ة النظر، وحل احلذر واخلوف من اخلطأ أو سرعة التصرف أو سـرعة إصـدار   وجه

  .األحكام
الثنائية اليت رأيناها يف الذبيحـة، ويف الكهنـوت، ويف    إىلإننا نعود مرة ثانية   

ألهنا يف  ؛درجة كربى من اخلطورة إىلولكن هذه الثنائية تصل . الكنيسة جسد املسيح
حقيقي . والعمل الذي يعمله اهللا نفسه –أقانيم الثالوث  أي –هذه املرة ثنائية بني اهللا 

د االبن الوحيد بنفسه ويـأيت  ولكن عندما يتجسِّ. أن اهللا ليس هو الناموس أو الشريعة
الكلمـة  : "اإلجنيلـي ويقول  ،)٤: ٤غالطية (أقنوم الكلمة لكي حيل يف بطن العذراء 
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التجسد ليس هو جتسد ابن ، فاألمر جد خطري أن يصبح )١٤: ١يوحنا " (صار جسداً
أو أن ُيقال إنه يوجد فرق واختالف بني .. اهللا وإحتاد أقنومه بناسوت مماثل ألجسادنا 

تلك األعمـال   –أي التجسد واملعمودية والصليب والقيامة  ،ما عمله الكلمة املتجسد
قسيم من وميتد خط الت. وبني األقنوم أو األقانيم –اليت أعلن فيها الرب ذاته وحمبته لنا 

الروح القدس لكي تكون شركتنا يف الروح القدس ليست فيه هـو نفسـه،    إىلاالبن 
  !!!وإمنا يف شيء آخر بعيد أو خمتلف عن الروح القدس امسه املواهب

م يف أيامنا بأن الشركة يف الطبيعة اإلهلية تعـين  لقد عاد أوطاخي من قربه يعلِّ  
  .الطبيعة البشرية متاماًآهلة، أي أهنم يفقدون  إىلحتول املؤمنني 

، اإلنساناثنني، واحد ابن اهللا واآلخر ابن  إىلم املسيح وعاد نسطور الذي قسَّ  
  ..مواهب وأقانيم  إىلم عمل اهللا لكي يقسِّ

  .هذه هي الصور احلديثة للهرطقات القدمية
ويف إطار الشرح السابق للقديس أثناسيوس يلزمنا أن نضع هنا التطبيق العملي   

  :املواهب عن أقانيم الثالوث، ومعىن إنكار شركتنا يف الطبيعة اإلهليةلفصل 

املواهب  ،ن الذي يطبع فينا صورة االبن الذي يشهد لآلبَم :أوالً
  أم األقنوم؟

للثالوث  لقد أكد القديس أثناسيوس أن حلول الروح القدس علينا هو حلولٌ  
. االبن يف الروح القدسحيث أن كل شيء هو من اآلب ب. القدوس الذي يسكن فينا

فإذا كان عمل االبن املتجسد هو أن يعطينا الروح، فإن عمل الروح القدس هـو أن  
  ).٢٤: ١(سرابيون  إىلجيددنا ويطبع فينا صورة االبن كما شرح يف رسالته 

  !أقنوم االبن أم مواهب االبن؟ ،م اإلنسانية لآلبن الذي يقدِّفَم
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القدس الذي مساه الرسول يوحنا اإلجنيلـي   أقنوم الروح ،سنان الذي يقدِّوَم
  !والقديس أثناسيوس باملسحة أم مواهب الروح القدس؟

  !األقنوم أم املواهب؟.. من الذي ميسحنا 

  هو شركة يف املواهب أم يف األقانيم؟هل  ،ما نناله يف األسرار :ثانياً
ا، هي وبشكل خاص املعمودية واملريون واإلفخارستي ،أسرار الكنيسة السبعة  

فالذي ميوت وُيصلَب وُيدفَن ويقـوم مـع   . األسرار اليت ُنوَهب فيها عمل اهللا نفسه
مث ينال عطيـة الـروح   . املسيح يف املعمودية، إمنا يشترك سرياً يف موت الرب وقيامته

هذه هي النعمة . وبعد ذلك يتحد جبسد الرب ودمه يف اإلفخارستيا. القدس يف املريون
  ..دوس الواحدة للثالوث الق

  .والشركة ليست صلة خارجية ،فالنعمة شركة
فكيف يصدق هذا على املسحة اليت ُنمَسح  ،فإذا كانت النعمة صلة خارجية  

  !هبا؟
  !ا الذين ُمسحنا يف املسيح عندما اعتمد يف األردن؟وكيف ُيقال إننا حنن كنَّ

ية هل كانت عالقة االبن املتجسد بأقنوم الروح القدس عالقة أو صلة خارج
  !!حىت أننا حنن بدورنا ننال عالقة خارجية؟

الهوته مل يفارق ناسوته ": وماذا عن اإلفخارستيا اليت يقول عنها التقليد الكنسي  
، اإلهليةوشركة يف الطبيعة  اإلفخارستياهل هذه شركة يف  ،"حلظة واحدة وال طرفة عني

  !أم أهنا عالقة خارجية بناسوت املسيح فقط دون الهوته؟
  .ذا عودة للهرطقة النسطوريةإن ه

  أم أننا نأخذ املسيح كله اإلله املتجسد؟ ،هل حنن نأخذ اإلفخارستيا كمواهب
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هو شركة يف األقانيم أم صلة  ، هلخالص النفس واجلسد: ثالثاً
  باملواهب؟

كيف ميكن فصل املواهب عن األقانيم واملوضوع الرئيسي يف خالص اإلنسان   
الشركة يف الطبيعـة   إىلد والنفس كيان حقيقي حيتاج هو اجلسد والنفس؟ هل اجلس

جتسد الكلمة (ه عدمي املوت وعدمي األمل اإلهلية أم ال؟ فإذا كنا نأخذ ناسوت االبن املتألِّ
لكي تصبح طبيعتنا عدمية املوت وعدمية األمل، فهل ميكن فصـل  ) ٣: ٥٤ – ١: ٢٦

لينا هبذه العطيـة بـالروح   هذه النعمة عن مصدرها، وهو االبن الوحيد الذي أنعم ع
  !!القدس؟

إذا كانت نفخة الروح القدس هي اليت جعلت آدم نفساً  :رابعاً
  فمن الذي حيفظنا من العودة للعدم، املواهب أم األقنوم؟ ،حية

إذا كانت املخلوقات كائنة بالقوة اإلهلية حىت أهنا بدون تدخل اهللا تفقد كياهنا   
عالقة خارجية  إىلالتجديد أن تتحول عالقتها باهللا العدم، فكيف ميكن يف  إىلوتنتهي 

وهي اليت جعلـت   ،إهنا بالتأكيد على عالقة خاصة باهللا! مبا ميكن أن نسميه املواهب؟
القديس أثناسيوس يضع عمل الروح القدس كوسيلة اإلحتاد بالكلمة، وأنه بدون الروح 

فإذا كـان  . كة يف الهوتهالقدس ال ميكن أن نتحد بالكلمة، وأن هذا اإلحتاد هو الشر
الروح القدس من حقيقة عمله الفـائق يف   إلوهيةالقديس أثناسيوس يبين برهانه على 

إحتادنا باهللا، فكيف ُتعترب هذه عالقة خارجية بشيء آخر بديل عن الروح القـدس أو  
  !!خمتلف عن الروح القدس امسه املواهب؟
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يف املواهب أم شركة  ، هل هيالشركة يف احلياة األبدية :خامساً
  يف األقانيم؟

وماذا عن احلياة األبدية؟ احلياة اإلهلية نفسها غري القابلة للموت اليت يشـترك    
! األبدية؟ اإلهليةيضاً شركة يف املواهب أم شركة يف الطبيعة أفهل هذه .. فيها اإلنسان 

ب الـيت كانـت عنـد اآل    –اإلنسان إذا اشترك يف احلياة األبدية  أنيتصور البعض 
تظل حياة اهللا متنح  .هذا هراء!! يصري مثل اهللا أبدي –) ٢: ١يوحنا ١(وأُظهرت لنا 

. اجلوهر اإلهلي إىلاألبدية لإلنسان، ويظل اإلنسان خملوقاً ال يتحول كيانه بفعل النعمة 
  ..ما شدد عليه مجيع اآلباء ويف مقدمتهم القديس أثناسيوس هو وهذا 

وإمنا هي شركة يف اهللا  ،يست شركة يف املواهبالشركة يف احلياة األبدية لإن 
  .نفسه

ىل تعليم األريوسية عن إالشركة يف املواهب هو عودة  :سادساً
  :اخلالص بالنعمة املخلوقة

فإن القديس أثناسيوس  ،وكما رأينا. أدانت الكنيسة اجلامعة اهلرطقة األريوسية  
أو جيدد الصـورة   ،املفقودةالرسويل يؤكد ضرورة جميء اإلله نفسه، لكي يرد النعمة 

فكيف نتجدد ونتشبه باهللا والنعمة اليت فينـا ال  .. اإلهلية اليت تشوهت فينا بالسقوط 
  !عالقة هلا باهللا، بل هي عمل خارجي ال ميت هللا بصلة؟

كانت أهم نتائج اجلدال مع اهلرطقة األريوسية هو تأكيـد ضـرورة أن    لقد
نا ابن اهللا، فماذا نقول عن النعمة اإلهلية؟ هـل  فإذا جاء وخلص. خيلصنا ابن اهللا نفسه

  !هي إهلية أم من الطبائع املخلوقة؟
  !هل هي نعمة غري خملوقة أم نعمة خملوقة؟
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الهوت الكلمة املتـأنس تصـبح غـري     إىلفحاجتنا  ،إذا كانت نعمة خملوقة
  !!فكيف خلصنا؟!! ويصبح يف إمكان خملوق أن خيلصنا ! أساسية

عمل االبن اخلالق، فالنعمة هي شركة يف الهوت الكلمة  إذا كان اخلالص هو
  .وبالتايل ليست هي شيئاً آخر غري اهللا. بالروح القدس

النسطورية اليت  إىلفصل النعمة عن الالهوت هو عودة  :سابعاً
  :فصلت الالهوت عن الناسوت

على . م٤٣١حكمت الكنيسة اجلامعة يف جممع أفسس املسكوين الثالث سنة   
أن إنكاره لإلحتـاد   ومع أن إميان نسطور بالثالوث كان سليماً إالَّ. النسطورية اهلرطقة

األقنومي بني أقنوم اهللا الكلمة والناسوت، هدم اخلالص وقضى على هبة احلياة الـيت  
ص إنساناً مثلنا نال حلول الالهوت، لصارت خلِّولو كان املُ". اجلسد احمليي"نناهلا من 

ونفس الكالم ينطبق على مياه املعموديـة  . ياً بال قيمة مساويةطعاماً أرض اإلفخارستيا
ألن كل العناصر املادية املخلوقة تنال بسبب احتاد الكلمة بالناسـوت  . ومسحة املريون

. الشركة مع الثالوث وجتدد قوتـه الروحيـة   إىلهبة احلياة اإلهلية، لكي تعيد اإلنسان 
 فاعلية، وإن آمنا باإلحتاد تصـبح هـذه   وهكذا إذا أنكرنا اإلحتاد تصبح األسرار بال

فهل حنن بعد اإلحتاد األقنومي الزلنا نقف بعيداً . األسرار اشتراك يف حياة االبن الكلمة
أم أننا نشترك يف قداسـة واحـدة   ! عن قداسة االبن الكلمة وقداسة الروح القدس؟

 امسـه  آخـر غـري اهللا   ٌءشيهل هي وماذا تكون هذه القداسة؟ .. للثالوث القدوس 
أم أن القداسة والتقديس هو يف الواقع العمل اإلهلـي املباشـر يف الـنفس    !! املواهب

أم  ،القداسة شركة يف الثالوث نفسـه وبالتايل، هل .. واجلسد الذي يقوم به الثالوث 
  !شركة يف املواهب؟هي 
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دون أن نـدري   -وهكذا إذا فصلنا النعمة عن الالهوت إمنا نكون قد فصلنا   
ويصـبح التعلـيم   . هوت عن الناسوت، وجعلنا األسرار الكنسية عطايا أرضيةالال -

األريوسـية   إىلالعـودة   ليس إالَّ اإلهليةاملضاد لألرثوذكسية بأننا لسنا شركاء الطبيعة 
وتتحـول  . ألن رتبة التبين والتقديس تصبح عطايا فارغة من الالهـوت . والنسطورية

حيـث تصـبح جمـرد    ". زوينجلي"الشائع عند تذكارات عقلية باملعىن  إىلاألسرار 
  .اإلنسان بواسطة الذكرى العقلية فقط إليهاعالمات ألمور حدثت وانتهت، ويعود 

الثالوث تقضي على الطبيعة  أقانيماإلدعاء بأن الشركة يف  :ثامناً
  :األوطاخية إىلالبشرية هو عودة 

بـدون   عندما أنكر أوطاخي أن ناسوت ربنا يسوع املسيح ظل كمـا هـو    
يف الالهوت مثل قطرة عسل يف حبر من املـاء،   غيري، بل ذاباختالط وال امتزاج وال ت

بل قضى أيضاً على الكنيسة جسد املسيح الواحد  ،فإنه مل يقضِ فقط على اإلفخارستيا
ألن بقاء الطبيعة اإلنسانية يف إحتاد أقنومي بالهوت االبن الكلمة املتجسـد يعـين   .. 

  .خارستيااستمرار وجود اإلف
فمـاذا يكـون   ! ولو قلنا إن حلول الالهوت فينا يقضي على الطبيعة البشرية

والزيـت يف   ،واملاء يف املعموديـة  ،حلول الالهوت على اخلبز واخلمر يف اإلفخارستيا
عناصر مسائية حبتة وتفقد خواصها الطبيعية،  إىل؟ فهل تتحول هذه العناصر .. املريون 

  !رك فيها يفقد طبيعته هو أيضاً؟حىت أن من يأخذها أو يشت
د الطبيعة اإلنسـانية  إمنا ميجِّ ،إن حلول الالهوت والشركة يف الطبيعة اإلهلية

  .وهكذا نشترك لكي نتمجد ال لكي نفقد حياتنا اإلنسانية.. دون أن يقضي عليها 
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  :إنسانية –اإلدعاء بوجود ثنائية يف النعمة، إهلية  :تاسعاً
. اسيوس حنن ننال كل شيء بواسطة جسد الكلمـة حسب تعليم القديس أثن  

وهكذا ال توجـد ثنائيـة يف   . ه وصار عدمي املوت، وعدمي األملذلك اجلسد الذي تألَّ
فيها جانب إنساين وآخر إهلي، بل هي نعمـة واحـدة   يكون أن ، مبعىن النعمة نفسها

االبن الوحيد  وإذا جاز لنا أن نرى أن نعمة. أعطاها لنا اآلب باالبن يف الروح القدس
ال ميكن أن  –رغم عدم صحته  –إنسانية، فهذا الكالم  –اليت أفاضها علينا هي إهلية 

س ومل يأخذ طبيعـة  ذلك أن الروح القدس مل يتأنَّ. ينسحب على عمل الروح القدس
 ،وهكـذا .. سها للمسيح وحيفظها للحيـاة األبديـة   بشرية وال اشترك فيها، بل يقدِّ

ألهنـا نعمـة   . ثنائية، غري مركبة من عنصر أرضي وآخر مساويغري  ةنعمة واحدفال
  !!م الثالوث نفسهإذا شئنا أن نقسِّ الثالوث الواحدة اليت ال ميكن أن تتجزأ، إالَّ

  أم أبناء للمواهب؟ ،هل حنن أبناء اهللا :عاشراً
أم بـامليالد  ! بالتشبه األخالقي باملسـيح؟ أكيف حيصل اإلنسان على التبين؟   
جتديد أخالق اإلنسان إن عـاش   إىلالفائق يف املعمودية، والذي يؤدي حتماً املعجزي 

أي ! أبناء اهللا فعالً أم أبناء املواهـب؟ نكون  وماذا يعين التبين؟ أن. حسب نعمة التبين
تعبري من هذين يظهر يف األسفار اإلهلية؟ وماذا حيدث عندما حتـل املواهـب حمـل    

  !!صنا؟الذي خلَّ الثالوث؟ هل تصبح املواهب هي اهللا

  أم املواهب هي احملبة؟ ،"اهللا حمبة"هل  :حادي عشر
إذا فصلنا اهللا عن النعمة وأقانيم الثالوث عن املواهب، فماذا نقول عن حمبة اهللا   

هل هي حمبة اهللا ) .. ٥: ٥رومية (لنا  ىعطلنا اليت انسكبت يف قلوبنا بالروح القدس املُ
  !!ة اإلهلية؟أم موهبة أخرى غري احملب ،فعالً
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  الفصل الثالث عشر
  

  ،الشركة يف الطبيعة اإلهلية
  شركة يف العمل فقط؟هي هل 

  
هل حنن نشترك يف الطبيعة اإلهلية أم نشترك يف العمل مـع اهللا؟ وإذا كانـت     

، وما هي "العمل"فإننا جيب أن حندد ما هي معاين كلمة  ،شركتنا هي يف العمل فقط
فهي مل . كن أن نقع فيها إذا استعملنا هذه الكلمة الغامضةاالحتماالت اخلاطئة اليت مي

  .ال يف الكتاب املقدس، وال عند اآلباء –يف إطار احلديث عن النعمة اإلهلية  –ترد 

أم باإلرادة والطبيعة  ،الشركة يف الطبيعة اإلهلية باإلرادة فقط :أوالً
  معاً؟

بالتايل نشترك إرادياً وفكرياً و ،لو قلنا إننا واحد يف اإلرادة والفكر مع اهللا -١
  :فقط

يف هذا فصل للطبيعة اإلنسانية عن اإلرادة، رغم أن الطبيعة اإلنسانية هي  -أ  
  !مصدر اإلرادة

  !لو قلنا إننا نتحد بإرادة اهللا فقط، فقد فصلنا طبيعة اهللا عن إرادته -ب  
ادة هل هي شركة يف اإلر –ال سيما اإلفخارستيا  –وماذا عن األسرار  -ج  
أم أننا حقاً نأخذ جسد املسيح احمليي، الذي من طبيعته أن يعطي لنـا مغفـرة   ! أيضاً؟

  !هل التناول أيضاً هو شركة يف العمل؟.. اخلطايا واحلياة األبدية 
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هـل  .. وكيف ننال القيامة من األموات ويتمجد اجلسد بعدم الفسـاد   -د  
  .مجدأم بالشركة يف طبيعة االبن امل! بالشركة يف العمل؟

لو قلنا إننا نشترك يف العمل باإلرادة وبالطبيعة معاً ألنه ال يوجد إمكانية  -٢
فماذا عـن   –وهو اإلنسان نفسه  ،بل واحداً ،إذ مها ليسا اثنني –للفصل بني االثنني 

  احلياة األبدية؟
وهذا جيعله مشتركاً مع اهللا !! ا أن احلياة األبدية نابعة من اإلنسان نفسهإمَّ -أ  

  . العمليف
وهذا جيعل اإلنسان مشتركاً يف طبيعـة  . أو أهنا آتية من اهللا كعطية إهلية -ب  
  .اهللا نفسه
أم اشترك يف طبيعة  ،اشترك يف العمل ، فهلفإذا نال اإلنسان حياة عدم املوت  

  االبن عدمي املوت؟

فما هو العمل الذي  ،يف العمل فقطهي إذا كانت الشركة : ثانياً
  أن ينجزه لكي خيلص؟ استطاع اإلنسان

  .نعمة اهللا إىلوبالتايل ال حيتاج  ،ص نفسها أنه استطاع أن خيلِّإمَّ -١
إلنسان مستحيل ألن رد احلياة األبدية ل ؛ا أنه خيلص بواسطة نعمة اهللاوإمَّ -٢

ذا كانت نعمة اهللا هي أساس اخلالص، فإن العمل الـذي ميكـن   وإ. بدون نعمة اهللا
  .أن يبقى يف النعمة لإلنسان أن يقوم به هو

ويف احلالة األوىل، إذا كان اإلنسان قادراً على أن خيلص نفسه وبقدراته، فهذه   
  .اخلالص بأعمال الناموس إىلوعودة .. الديانة اليهودية  إىلعودة 

واألعمال يصبح نابعاً من الشركة يف  باإلميانفإن اخلالص  ،أما يف احلالة الثانية  
ية هي اليت تثمر فينا األعمال الصاحلة اليت قال عنها الرسول بولس ألن النعمة اإلهل. اهللا
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وبذلك تصبح الشـركة يف  ). ١٠: ٢أفسس " (فأعدها لكي نسلك فيها"إن اهللا سبق 
. والنعمة هي اإلحتاد بالطبيعة اإلهلية أو الشركة فيهـا . )١(العمل هي شركة يف النعمة

  .متجسد وليس إنساناً فقط وذلك إذا كان لدينا إميان بأن املسيح هو إله

                                                 
والذي عرَّبه وقدم له املؤلف  –من كتابه األول عن الروح القدس  ٩٤يقول القديس أمربوسيوس يف الفقرة  )١(

  :ما يلي –ونشرته مؤسسة القديس أنطونيوس بالقاهرة 
أن لب منا وهذه النقطة بالذات تتط. اهللا يسكب الروح، وحمبة اهللا ُتسكَب بغىن على الكل بالروح"

حمبة اهللا قد ُسِكبت يف قلوبنا "وكما أن اهللا يسكب الروح القدس هكذا أيضاً  .نعترف بوحدة العمل والنعمة
 ."" ...بالروح القدس
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  الفصل الرابع عشر
  

  اخلطية والشركة يف الطبيعة اإلهلية
  

  هل تعيق اخلطية الشركة يف الطبيعة اإلهلية؟
مل يترك لنا اآلباء نصاً واحداً يقول إن اخلطية متنع اإلنسان مـن الشـركة يف   

احلقائق كاملـة،  وحىت نضع أمام القارئ  .أي احلصول على نعمة اهللا ،الطبيعة اإلهلية
ويف املبحث الثـاين  . العالقة بني اخلطية والنعمة يف مبحث أوليف هذا الفصل نناقش 

الروح القدس واإلفخارستيا يف : ويف املبحث الثالث. نعرض لشهادة القداسات القبطية
  .التناول من اإلفخارستيا كشركة يف الطبيعة اإلهلية: املبحث الرابع. القداسات القبطية



٢٥١  

  حث األولاملب
  

  اخلطية والنعمة
  

فمن الواضح أن . موضوع اخلطية قد عرب يف ذهن كل قارئ يكون البد وأن  
فهل ميكـن  . حياتنا الداخلية ليست كاملة، وأننا من آن آلخر حنس بالنقص الذي فينا

  أن نكون مشتركني يف الطبيعة اإلهلية وخنطئ؟
اً من دنس ولو كانت حياتـه  طاهر إنه ليس أحٌد"متنا الكنيسة اجلامعة لقد علَّ

  ).أوشية الراقدين( "يوماً واحداً على األرض
حيث كثرت ": لكن نفس الكنيسة علمتنا أيضاً أن نقول يف صلوات القداس

فاخلطية ليست هي القاعدة الوحيدة املطلقة اليت تشـرح  . "اخلطية ازدادت النعمة جداً
وإمنا نؤمن بالنعمة اليت جـاءت   ،حنن ال نؤمن باخلطية. كل شيء يف اإلميان املسيحي

وصيغ االعتراف بالعقيدة املسيحية جند دائماً  اإلميانويف كل قوانني . لكي تعاجل اخلطية
. تؤكد لنا أن املسيح جاء لكي يعاجل ويشفي الطبيعة اإلنسانية أو كلمةً نصاً أو إشارةً

ألجلنا حنن البشـر  هذا الذي ": ولعل أشهر هذه العبارات ما جاء يف القانون النيقاوي
 ."..وألجل خالصنا نزل من السماء وجتسد من الروح القدس ومن القديسـة مـرمي   

ولكن ماذا حيدث لو . فهذه صيغة اعتراف بالنعمة ختفي خلفها اعترافاً آخر بأننا خطاة
فسرنا كل شيء يف املسيحية اعتماداً على قاعدة واحدة وهي اخلطية؟ أعتقد أننا سوف 

كما أننا ال جيب أن نفهم النعمة بدون اخلطيـة  . كله اإلميان إنكار إىلة نصل يف النهاي
  .خيال وأوهام ونفقد عطية الشفاء إىللئال تتحول حياتنا الروحية 
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. رنا تاريخ الكنيسة من الوقوع يف اهلرطقة املانوية واهلرطقة الغنوسـية لقد حذَّ  
ه الشر، والنتيجة أن إله اخلـري ال  يتعامل مع إل أنوكالمها اعتقد بأن إله اخلري ال ميكن 

مع البشر الذين صاروا روحانيني، وتطهروا متاماً من اجلسد الذي صنعه إله  يتعامل إالَّ
فإله اخلري يف املانوية والغنوسية ال يتعامل مع اجلسد وال مع اخلطاة، إنه ليس اهللا ! الشر

بالذات هي اليت جعلت ولعل هذه النقطة . حمب البشر كما كرزت به الكنيسة اجلامعة
 -" الـوثنيني  إىلرسالة "وهو يقاوم املانوية والغنوسية يف كتابه  -القديس أثناسيوس 

يشرح اإلميان باخللق، ويؤكد حلول اهللا يف الكون لكي حيفظ ويدبر كل املخلوقـات  
ومع . هذا يفعله اآلب باالبن يف الروح القدس. عليها بقوته اخلالقة حىت ال تندثر يويبق
وأمام اهللا الذي يراقب كـل شـيء    ،فاخلطية كائنة أمام اإلنسان الذي يفعلها ،لكذ
فإذا كانت اخلطية حتدث يف كل مكان ). ٣: ٥١مزمور " (خطييت أمامي يف كل حني"

: إنه فهل قطع اهللا صلته بالكون؟ يقول الرسول بولس عن ربنا يسوع املسيح ،يف العامل
فاهللا ال مينع نعمة الوجود عن أي ). ٣: ١ربانيني ع" (حامل كل األشياء بكلمة قدرته"

. العدم إىلعليها حىت ال تندثر وتعود  حيفظ كل الكائنات من العدم، ويبقيإنه . خملوق
 األنغـام  إيقاعهذا جعل القديس أثناسيوس يشبه االبن الكلمة باملايسترو الذي يضبط 

اص اإلنسان عندما أخطأ؟ فهل ختلى االبن الكلمة عن الكائنات وبشكل خ. املوسيقية
، أو عبارة "أرسلت يل األنبياء من أجلي أنا املريض"ماذا تعين عبارة القداس الغريغوري 

؟ لقد ظل اهللا حيفـظ الكائنـات   "االنقضاء إىلمل تتركنا عنك أيضاً "القداس الباسيلي 
  .ر اخلالصحىت بعد السقوط ألنه كان يدبِّ) ٤٠-٣٥الوثنيني فصل  إىلرسالة (

وال  ، حال يف الكون والكون حال يف اهللا، ولكن ليس اهللا هـو الكـون  اهللا  
فجوهر اهللا يعلو على كـل  . ألن الفرق بني االثنني هو فرق يف اجلوهر ؛الكون هو اهللا

، وبالتايل ال توجد هوة أو مسافة جغرافية تفصل )٢: ٢الوثنيني  إىلرسالة (املخلوقات 
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فـاهللا بعيـد جـداً     ،أن الفرق هو فرق يف اجلوهروطاملا . اهللا عن الكائنات املخلوقة
  .جبوهره عن الكون، وقريب جداً بقدرته ونعمته اليت هبا حيفظ الكون

كـان النـور   "هل ترك اهللا الكون وختلى عنه واإلجنيل يقول عن الكلمة إنه   
؟ فهل كف االبن عـن أن  )٩: ١يوحنا " (العامل إىلاحلقيقي الذي ينري كل إنسان آتياً 

لو تصـورنا  ! النور احلقيقي الذي ينري كل إنسان ألن اإلنسان وقع يف اخلطية؟ يكون
لقد أكد الرب أنه يعمل حىت اآلن . فإن اإلنسانية تقع يف هوة الالعقالنية والعدم ،ذلك

  ).١٧: ٥يوحنا (مع اآلب خالقاً وحافظاً لكل اخلليقة 
 إىلقد يقـود  والسؤال اخلاطئ  ،السؤال الصحيح يتطلب جواباً صحيحاًإن 

والسؤال الصحيح عن الشركة يف الطبيعة اإلهلية ال يبدأ . خطأ أشنع من السؤال نفسه
فاخلطية حالة طارئة، وهي مثـل  . مبوضوع اخلطية، وإمنا يبدأ بالسؤال عن عمل النعمة

وبالتايل ال تستطيع البقاء بدون وجود العائل  ،النباتات الطفيلية اليت تعيش على غريها
سوف تزول حتماً  ،اخلطية زائلة، وإهنا كمرض دخيل على اإلنسانية أن يعينوهذا .. 
، "أبطلت اخلطية باجلسد": بل لقد أبطل الرب اخلطية كقولنا يف القداس الغريغوري.. 

فهل ميكن أن نأخـذ املـرض   . وذلك بالقضاء على املوت الذي هو أهم نتائج اخلطية
ماذا حيدث لو ! إخل؟.. ئف األعضاء كقاعدة لكي نشرح تركيب جسم اإلنسان ووظا

درس الطبيب األمراض ومل يدرس األدوية ووظائف األعضاء؟ لعـل األطبـاء وهـم    
مون لنا لـيس  ، يقدِّ"Treat the cause –عاجل السبب : "يقولون عبارهتم املشهورة

أنت الذي أرسلت يل األنبياء من أجلـي  ". بل قاعدة الهوتية أيضاً ،فقط علميةً قاعدةً
ولو كانت اخلطية هي قاعـدة التعامـل بـني اهللا    ). القداس الغريغوري( "ا املريضأن

  .واإلنسانية ملا حتقق اخلالص باملرة
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، فصـل  ٤جتسد الكلمة فصل " (نعمة الصورة"مث  ،"نعمة الوجود"لقد نلنا 
ظلت باقية مؤكدة لنـا  " نعمة الوجود"فإن  ،"نعمة الصورة"هنا وإذا كنا قد شوَّ). ٥

  .حمبة اهللا
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  املبحث الثاين
  

  شهادة القداسات القبطية
  

منا توسعوا يف شرح إمل يتوسع اآلباء يف شرح اخلطية بالشكل السائد عندنا، و  
ومل يترك لنا اآلباء نصاً واحداً يقول إن اخلطية متنع . النعمة والشركة يف الطبيعة اإلهلية

فمن الواضـح أن  . عمة اهللاأي احلصول على ن ،اإلنسان من الشركة يف الطبيعة اإلهلية
ُبرمته  غائٌب ،وهو عالقة اخلطية بالشركة يف الطبيعة اإلهلية ،املوضوع الذي حنن بصدده

وقد نتصور أن غياب هذا املوضوع يعين أنه مل يكن مطروحـاً يف  . من كتابات اآلباء
 ال اآلبـاء ولكن التصور احلقيقي والثابت هـو أن  . وهذا صحيح تارخيياً ،زمن اآلباء

بل علـى العكـس كتـب مـرقس     . يتصورون أن اخلطية متنع اإلنسان من نعمة اهللا
ضد الذين يعتقدون أهنم خيلصـون  : "مقالة يف بداية القرن اخلامس بعنوان )١(املتوحد
ـ  ). وما بعدها ١٠٤٩: ٦٥جمموعة اآلباء اليونانيني جملد " (باألعمال د أن حيـث أكَّ

درة النعمة هو تعليم شيطاين يتعارض مـع  وعن عدم ق ،الكالم عن اخلالص باألعمال
 إىلال زال يف حاجـة   –ودون أن خنوض يف جـدل طويـل   . تعليم الكنيسة اجلامعة

إخل، فإن شهادة .. عن عالقة النعمة باجلهاد  –األساس التارخيي والالهويت والطقسي 
 فلـيس أدق مـن  . القداسات كافية ألن تربز لنا ما هو تعليم الكنيسة األرثوذكسـية 

آتية إلينا من عصر اآلباء، بل مـن عصـر الرسـل     إميانألهنا صالة  ؛الصالة نفسها

                                                 
  .وقد سبق ملنشورات النور بلبنان أن نشرت هذه املقالة. من تالميذ القديس مكاريوس الكبري بربية شيهيت )١(
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ومن يدرس صلوات الكنيسة يشبه من يضع أذنه على صدر الكنيسة لكي . أنفسهم
  .يسمع دقات قلبها

  :اخلطية والنعمة يف صلوات القداس
األقـوى  وتؤكد لنا أن النعمة هلا اليد  ،تعكس القداسات القاعدتني السابقتني  

وإذا تتبعنا رحلة حياتنا الروحية من العشية وباكر حىت القداس نفسه . وأهنا دواء اخلطية
إن طلب مغفرة اخلطايا هو طلبة دائمة، تبدأ بالصـالة  : فإننا ُنواَجه حبقيقة هامة وهي

وهنـا  . وتسري مع كل الصلوات حىت قبل التناول مباشرة ،"..اغفر لنا ما علينا "الربانية 
ألن التواضع  لك بأنه تواضع وانسحاق أمام اهللا؛ا أن نكون على حذر من تفسري ذعلين

. بل مزيفاً ،يكون تواضعاً حقيقياً أنالذي ال يعترف فيه اإلنسان حبقيقة حياته ال ميكن 
ويف رفـع خبـور   . "ويغفر لنا خطايانا.. طلبوا لكي يرمحنا اهللا أ": ومع صالة الشكر نقول

قبل إليك هذا البخور من أيدينا حنن اخلطاة رائحة خبور غفراناً خلطايانا أ": عشية وباكر نقول
لـيس أحـد   ": ومتتد الطلبة حىت الراقدين اليت تؤكد حقيقة اإلنسان "..مع بقية شعبك 

وألن املرض يعين أحياناً اخلطية . "طاهراً من دنس ولو كانت حياته يوماً واحداً على األرض
طلبـوا عـن آبائنـا    أ": طلبة للمغفرة يف صلوات الكنيسةفإن أوشية املرضى هي أقوى 

. "ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانـا  إهلنالكي املسيح .. وإخوتنا املرضى 
فإهنا  ،فهو ليس يف حال الكمال ،وألن كنيستنا تؤمن أن اإلنسان طاملا هو على األرض

سافرين واليت ال يبدو أن هلا عالقة باخلطية اليت تطلب سالمة امل –يف أوشية املسافرين 
يـردهم   إهلنالكي املسيح .. املسافرين  وأخوتناطلبوا عن آبائنا أ": تقول يف مرد الشماس –
فهو طلبة أوشية القرابني الـيت   ،أما ما هو أروع. "مساكنهم ساملني ويغفر لنا خطايانا إىل

لكن ما أمجل أن . م شيئاً هللاإلنسان قدَّتطلب املكافأة السمائية ومغفرة اخلطايا، مع أن 
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وكما ذكروا امسك القـدوس علـى   ": م قرابينه هللا لكي يسمع من هيكل اهللان قدَّيقف َم
  ."رب يف ملكوتك، ويف هذا الدهر ال تتركهم عنك األرض اذكرهم هم أيضاً يا

وقد يبدو لنا أن كل هذه الطلبات اليت تنتهي طبعاً بصالة التحليـل تسـبق     
هذا يف الواقـع  .. تقديس، وأن موضوع اخلطية قد ال يربز مطلقاً أثناء القداس نفسه ال

ولعل أقوى وأبرز التحديدات العقائدية اليت وضعها القداس بشكل . غري صحيح باملرة
القدوس . أيها الرب العارف قلب كل أحد": بسيط وفائق هو ما ورد يف صالة االستعداد

وبعد ذلك بلغة الرسـول  . "ال خطية القادر على مغفرة اخلطاياالذي ب. املستريح يف قديسيه
غفران خطايانـا وضـياء   "الكنيسة بأن املسيح نفسه هو  إميانبولس نفسه تؤكد الصالة 
أبعد احلـدود أوشـية    إىلوهي لغة قوية ومؤكدة تشبه . "نفوسنا وحياتنا وقوتنا ودالتنا

. "ا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلناألنك أنت هو حياتنا كلنا وخالصنا كلن": اإلجنيل
ولو درسنا األناجيل األربعة وسفر األعمال ورسائل بولس الرسول كلها لوجـدنا أن  

وخلف هذه الكلمات القليلة يوجد علـى  . هذه الصالة هي عصارة العهد اجلديد كله
الـيت   وهي معجزات املسيح. نصاً من نصوص العهد اجلديد ٤٨٣األقل ما يزيد على 

شفى فيها املرضى وأقام املوتى، وتصرحياته اإلهلية عن أنه هو احلياة والقيامة والنـور،  
وكـذلك عـن   . وكل ما ذكره الرسول بولس عن مغفرة اخلطايا واخلالص والرجاء

شفاعة املسيح الكفارية اليت ترد حتت اسم آخر أقوى بكثري لغوياً وأنضج الهوتياً مـن  
أي اجلسارة يف الكالم، واحلرية يف التعبري، والشجاعة  ،الةدوهي كلمة  ،شفاعةكلمة 

  .)١(يف الطلب

                                                 
  .١٩٧٤مبجلة مرقس عدد ديسمرب " لدالةا"راجع دراستنا عن كلمة  )١(
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  :اإلفخارستيا كدواء للخطية يف القداسات
فهو املوضوع األساسـي  . سر اإلفخارستيا هو حمور القداسات شرقاً وغرباً  

فماذا تقول القداسات عن اإلفخارستيا؟ وما هي . الذي ألجله جنتمع للصالة والتناول
  اإلفخارستيا مبرض اخلطية؟ عالقة

إن اإلنسان يقف أمام روعة وقوة الصلوات اليت تؤكد انفراد اهللا بصفة خاصة 
ولعل حضور الثالوث يف . وهي أنه حمب البشر، وحمب اخلطاة منهم بشكل خاص ،به

حد بعيد املثل الذي ذكره ربنا يسوع املسيح عن الراعي الـذي   إىلالقداسات يشبه 
مبحبة لصلوات الكنيسة ويسمع  تفاهللا ينص. من أجل الواحد الضال يترك القطيع كله
وإمنا حنن أمـام   ،هنا حنن لسنا أمام براهني عقلية أو حجة فلسفية.. تضرعات اخلطاة 

  .مواجهة حمب البشر للخطاة
أنت . رب علمتنا هذا السر العظيم الذي للخالص أنت يا"+   

لنكون خداماً ملذحبك دعوتنا حنن عبيدك األذالء غري املستحقني 
  ."املقدس

أنت يا سيدنا اجعلنا مستوجبني بقوة روحك القدوس أن "+   
نقدم  –نكمل هذه اخلدمة لكي بغري وقوع يف دينونة أمام جمدك العظيم 

  ."لك صعيدة الربكة
رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطاياي  يا أعِط"+   

  ).يليالباس –صالة االستعداد (. "وجهاالت شعبك
سبقَت أن جتعل . أنت هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء"+   

  ."ذاتك محالً بال عيب عن حياة العامل
لكي هذا اخلبز يصري جسدك املقدس، وهذا املزيج الذي يف "+   

هذه الكأس يصري دمك الكرمي، وليكونا لنا مجيعاً ارتقاًء وشفاًء وخالصاً 
  ).الباسيلي –التقدمة  صالة(. "ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا
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  أليس هذا هو الدواء ملرض اخلطية؟  
يا اهللا الذي من أجل حمبته للبشر اليت ال ُينطق هبا أرسلت "+   

 إىلنسألك يا سيدنا ال تردنا . العامل لريد إليه اخلروف الضال إىلابنك 
خلف إذ نضع أيدينا على هذه الذبيحة املخوفة غري الدموية ألننا ال 

  ."رنا بل على رمحتكنتكل على ب
يا حمب البشر ال يكون هذا السر الذي دبرته خلالصنا "+   

دينونة لنا وال لشعبك أمجع ولكن حمواً خلطايانا وغفراناً لتكاسلنا وجمداً 
  ).الباسيلي –صالة احلجاب (. "وإكراماً المسك القدوس

اجعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضاً بقبلة "+   
من موهبتك  )عدم االستحقاق(لكي ننال بغري وقوع يف دينونة . ةمقدس

  ).الباسيلي –صالة الصلح (. "غري املائتة السمائية باملسيح يسوع ربنا
عال فوق كل قوة النطق، وكل فكر العقل، غىن مواهبك يا "+   
ألن ما أخفيته عن احلكماء والفهماء، هذا أعلنته لنا حنن األطفال . سيدنا
وما اشتهى األنبياء وامللوك أن يروه ومل يروا، هذا أنعمت به . الصغار

عندما أقمت لنا تدبري . علينا حنن اخلطاة، لكي خندمه ونتطهر بواسطته
  ."ابنك الوحيد اجلنس، والسر اخلفي الذي هلذه الذبيحة

التصورات (طهر شفاهنا واعتق عقولنا من أخالط اهليويل "+   
صالة الصلح ( "ا نعمة روحك القدوسوأرسل علين )املادية الشريرة
  ).الباسيلي –للقديس يوحنا 

رنا من كل دنس، ومن كل غش، ومن كل رياء، ومن طهِّ"+   
  ."كل شر، ومن كل مكيدة، ومن تذكار الشر امللبس املوت

لنتناول بغري انطراح يف .. واجعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا "+   
  .)الغريغوري –صالة الصلح (. "احلكم من موهبتك غري املائتة السمائية

ال تطرحنا يف احلكم، وإن كنا غري أنقياء بالكمال من محأة  "+   
ولكن أنت بتعطفك غري .. اخلطية واخلبث وتذكار الشر القاتل 
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أسفل،  إىلاملوصوف وال ُمخَبر به إذ تعرف ضعف جبلتنا وانغماسها 
لالهوتك  امح كل أدناس سيئاتنا لكي ال يكون لنا هذا السر الذي

ألنك أنت القادر أن ترفع كل اخلطايا . دينونة وال وقوع يف دينونة
صالة الصلح للقديس (. "إذ أنت طهر العامل كله... وتنقل الظلم واآلثام 

  ).الغريغوري –ساويرس األنطاكي 
إذ سررت بنا حنن أيضاً الضعفاء األرضيني أن خندمك، ال من "+   

أن تعطينا حنن البائسني غري املستحقني من  بل مريداً.. أجل نقاوة أيدينا 
  ."طهرك

ال تطرحنا حنن عبيدك من أجل دنس خطايانا، ألنك أنت "+   
  ."أمامك )١(جبلتنا، إنه ليس مولود امرأة يتزكى –كخالق  –العارف 
نقدم لك هذه الصعيدة املقدسة الناطقة الروحانية غري "+   

 –صالة الصلح (. "ت شعبكالدموية، صفحاً لزالتنا، وغفراناً جلهاال
  ).الكريلسي

ألن الصعيدة أو الذبيحة هي للغفـران   ؛تعليق إىلالصلوات واضحة ال حتتاج   
موها ليسوا أنقياء، وإمنا هـم  م باعتراف واضح بأن الذين قدَّإهنا ُتقدَّ .والنقاء والطهر

لـيس  ولكن ما يكشف العمق احلقيقي للنعمة . يقدموهنا من أجل احلصول على النقاء
أي االستحالة السرية، وإمنا الصلوات الـيت   ،الصلوات اليت تسبق تقديس اخلبز واخلمر

فالكنيسة تؤكد الصـوت اإلهلـي يف   . تأيت بعد استدعاء الروح القدس وقبل التناول
  :كلمات تأسيس السر

هذا هو جسدي الذي ُيقَسم عنكم وعن كثريين ُيعطَى ملغفرة "+   
  ."هذا اصنعوه لذكري. اخلطايا

                                                 
 .تشبه نص أوشية الراقدين، بل أقوى ألن التزكية هي الطهارة والنقاء يف اللغة العربية القدمية )١(
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هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد الذي ُيسفَك عنكم وعن "+   
  ."هذا اصنعوه لذكري. كثريين ُيعطَى ملغفرة اخلطايا

وطبعاً علينا أن نتذكر حقيقة هامة . وهذا يؤكد أن اهلدف هو مغفرة اخلطايا  
وهي أن كلمات تأسيس السر يف القداسات كلها شرقاً وغرباً ليسـت هـي بـذاهتا    

وإمنا اإلضافات اآلتية من التقليد الكنسي ذات . واردة يف األناجيل األربعةالكلمات ال
ألن اإلضافات تشرح ليس كيف ُيقام السر الكنسي فقط، وإمنـا كيـف   . داللة هامة

فاإلضافة هي . يدخل يف حياة اجلماعة كقوة للتطهر واخلالص والشفاء وغفران اخلطايا
  .االستعمال الكنسي يف القداسات

وإمنا . أثناء استدعاء الروح القدس ال تصطدم خطية اإلنسان بالنعمة ،وهكذا  
نسألك أيها الرب إهلنا حنـن عبيـدك اخلطـاة غـري     ": على الرغم من خطايانا فإننا نقول

واضحة أن نطلـب   منا بلغٍةفالكنيسة تعلِّ. "..ليحل روحك القدوس علينا .. املستحقني 
قاطعة يقول الكـاهن   وهكذا بلغٍة. خطاياناحلول الروح القدس علينا لكي نتطهر من 

رب روحك القدوس، النار غري اهليولية اليت ال ُيفكَر  يا أعطين": يف أقدم القداسات القبطية
فيها، اليت تأكل كل الضعيفات وحترق املوجودات الرديئة، ليميت حواس اجلسد الـيت علـى   

صـالة  . ("ملوءة أوجاعاً وآالمـاً اخلياالت امل إىلاألرض، ويلجم حركات الفهم اليت تقوده 
فاخلطية ال متنع حلول الروح القدس وعملـه  ). الكريلسي –احلجاب للقديس يوحنا 

فينا، وإمنا العكس هو الصحيح فخطايانا هي اليت جتعلنا نطلب الروح القـدس لكـي   
  .يطهرنا
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  املبحث الثالث
  

  الروح القدس واإلفخارستيا يف القداسات القبطية
  

  ":نعمة الروح القدس"قيدي لتعبري الع ناملضمو
والقبطية بشـكل   ،من التعبريات الالهوتية اهلامة يف الليتورجيات بشكل عام  

هذا التعبري ذو مضمون عقائدي خـاص تـربزه   ". نعمة الروح القدس"خاص تعبري 
وميكن إذا درسنا نصوص الصلوات بعناية أن نفهم ملـاذا  . الصلوات يف وضوح شديد

ورمبا من املفيد لنـا  . داسات من أجل حصولنا على نعمة الروح القدسنصلي أثناء الق
  :أن نضع ملخص الصلوات نفسها قبل أن نقرأ النصوص حىت ال يضيع املعىن

اإلفخارستيا سر كنسي ال ميكن أن نبدأه أو نستمر يف االحتفال بـه أو   -١
  .بالروح القدس الذي يؤهلنا للصالة االقتراب منه إالَّ

روح القدس هي وحدها اليت متنحنا ما ُيعـرف يف القداسـات   نعمة ال -٢
السلوك األخالقي الفاضل، وإمنا  هو وهنا االستحقاق ليس". باالستحقاق"الشرقية 

. هو التحول الداخلي يف كيان اإلنسان الذي ينتج عنه السلوك األخالقي الفاضـل 
  . معاً يف وقت واحدوهذا هو السبب يف استدعاء الروح القدس على املؤمنني والقرابني

إلنسـانية  إن هذا كله يتم يف إطار االعتراف الدائم بـنقص الطبيعـة ا   -٣
  .الشفاء واملغفرة إىلألن هذا االعتراف يقود  وفسادها وشرها وخطاياها؛



٢٦٣  

وهذه نقطة هامة . االمتالء بالروح القدس إىلالتناول من األسرار يؤدي  -٤
ألن الروح القدس . دس وكمال عمل الثالوثتؤكد تبادل عمل االبن وعمل الروح الق

  .يعطينا جسد االبن ودمه، وجسد االبن ودمه يعطينا الروح القدس
  :وتربز صلوات القداس هذه احلقائق األربع بكل وضوح  

وأرسل يل قوة  ،منحين أن أجد نعمة ورمحة يف هذه الساعةأ"+   
  ."من العالء لكي أبتدئ وأهيئ وأكمل خدمتك املقدسة

نت يا سيدنا اجعلنا مستوجبني بقوة روحك القدوس أن أ"+   
  ).الباسيلي –صالة االستعداد (. "نكمل هذه اخلدمة

أيها الرب اإلله ضابط الكل العارف أفكار البشر والفاحص "+   
عليَّ نعمة روحك  أرسلرب ال تردين ذليالً خمزياً بل  يا.. القلوب 

املقدس بغري وقوع يف القدوس، واجعلين مستحقاً أن أقف على مذحبك 
  ).الغريغوري –صالة احلجاب (. "..دينونة 

) املادية(النار غري اهليولية  القدوسرب روحك  يا أعطين "+   
. وكما يليق بالكهنة جيعلين فوق كل فكر ميت.. اليت ال ُيفكر فيها، 

  ).الكريلسي –صالة احلجاب (. "وليجعل يفَّ الكلمات املطهرة
إهلنا حنن عبيدك اخلطاة غري املستحقني،  نسألك أيها الرب"+   

وليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه . نسجد لك مبسرة صالحك
صالة (. "القرابني املوضوعة ويطهرها وينقلها ويظهرها قدساً لقديسيك

  ).الباسيلي –استدعاء الروح القدس 
أنت . ل هذين املوضوعنيأنت يا سيدنا بصوتك وحدك حوِّ"+   

علينا نعمة  أرسلأنت .. يئ لنا هذه اخلدمة اململوءة سراً احلال معنا ه
جسد  إىلروحك القدوس، لكي تطهر وتنقل هذه القرابني املوضوعة 

  ).الغريغوري –صالة استدعاء الروح القدس (. "ودم خالصنا
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ابنك الوحيد ربنا وإهلنا وخملصنا وملكنا ) بواسطة(من ِقَبل "+   
رب بالربكة اليت من ِقَبلك  اليت لك ياهذه الصعيدة  أمأليسوع املسيح 

  ."وبالتقديس قدس.. وبالربكة بارك .. حبلول روحك القدوس عليها 
إىل أسفل من علوك املقدس، ومن مسكنك املستعد،  وأرسل"+   

ومن حضنك غري احملصور، ومن عرش مملكة جمدك، الباراقليط روحك 
.. س واألنبياء والرسل الرب احمليي، الناطق يف النامو.. القدوس األقنوم 

شريك عرش مملكة جمدك . ينبوع النعم اإلهلية، املساوي لك، املنبثق منك
صالة استدعاء الروح (. "علينا حنن عبيدك وعلى هذه القرابني اليت لك.. 

  ).الكريلسي –القدس 
فالروح القدس هو الذي يعطي القوة والنعمة، ويهيـئ الكـاهن والشـعب      

ولكن العنصر األساسي الذي يربز ليس فقط االستحالة . ستدعائهللصالة، ومينح دالة ا
وهي نقطة هامة . وإمنا أيضاً ما حيصل عليه املؤمن من استحقاق لتناول األسرار ،السرية
  .إيضاح إىلحتتاج 

  :كطلب خاص يف القداسات" االستحقاق"
وهي الصـلوات الـيت    ،كيف نفهم االستحقاق يف إطار صلوات القداسات  
ىت آخر حلظة قبل التناول ضرورة طلب مغفرة اخلطايا؟ فالواضح من الصلوات تؤكد ح

واالستحقاق هنا قائم علـى   .أن الذي جيعل اإلنسان مستحقاً هو نعمة الروح القدس
  :حقيقتني

نسألك أيها الرب إهلنا حنن عبيدك اخلطاة غري ": االعتراف بعدم االستحقاق -١
  ."..املستحقني نسجد لك مبسرة صالحك 
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إعالن الروح القدس للنفس أن السر الذي على املذبح هو جسـد ودم   -٢
فاالستحقاق هو . "يظهرها قدساً لقديسيك": وهذا هو املقصود من ،ربنا يسوع املسيح

  .إدراك سري بأن املوضوع على املذبح هو جسد ودم ربنا يسوع املسيح
  :وتربز الصلوات األخرى هذه احلقيقة بكل دقة  

طلب من صالحك يا حمب البشر لكي إذ طهرتنا نسأل ون"+   
كلنا توحدنا بك من جهة تناولنا من أسرارك اإلهلية، لكي نكون مملوئني 

صالة خضوع (. "األرثوذكسي إميانكمن روحك القدوس وثابتني يف 
  ).الباسيلي –لآلب 

رب ضعفي أنا أيضاً واغفر يل خطاياي الكثرية  اذكر يا"+   
من أجل خطاياي خاصة . هناك نعمتك وحيث كثر اإلمث فلتكثر

الصالة السرية (. "وجناسات قليب ال متنع شعبك من نعمة روحك القدوس
  ).الباسيلي –

  :وتربز الصالة االستحقاق على أنه وحدة سرية باملسيح  
اجعلنا .. رئيس احلياة وملك الدهور، كلمة اهللا اآلب  يا"+   

جسدك املقدس ودمك  أهالً، بغري وقوع يف دينونة، أن نتناول من
. "االنقضاء إىلوليصرينا تناولنا من أسرارك املقدسة واحداً معك . الكرمي

  ).الباسيلي –صالة قبل التناول (
وتؤكد الصالة اليت تعقب ذلك أن االستحقاق هو طلب عمل األسـرار يف    

تطهـر  وهذا يعين أن الذي يتناول إمنا يفهم معىن التناول، وأنه يقبل ال. النفس واجلسد
  :والشفاء واخلالص
جعلنا مستحقني كلنا يا سيدنا أن نتناول من جسدك املقدس أ"+   

ودمك الكرمي طهارة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، ومغفرة خلطايانا 
صالة قبل (. "وآثامنا، لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً معك

  ).الباسيلي –التناول 
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مل الروح القدس بعد التناول يف عبـارة  زة تؤكد الكنيسة عركَّويف صالة ُم  
  :موجزة

ألن ما مل تره عني ومل تسمع به أذن ومل خيطر على قلب بشر "+   
ما أعددته يا اهللا حمليب امسك القدوس، هذا أعلنته لألطفال الصغار الذين 

. "نعم أيها اآلب إن هذه هي املسرة اليت كانت أمامك. لبيعتك املقدسة
  ).الباسيلي –ل صالة شكر بعد التناو(

وعلينا وحنن نقرأ هذه الصالة أن نرى اخللفية الكتابية الـيت صـاغت هـذه      
فقد وضعت الصالة عدة نصوص من العهد اجلديد يف صياغة قوية مركـزة   ،الكلمات

  :ولعل أهم هذه النصوص هي. جداً
إن حلماً ودماً مل يعلن لك لكن أيب الذي يف . طوىب لك يا مسعان بن يونا+ "  

  ).١٧:١٦مىت " (سمواتال
أمحدك أيها اآلب رب السموات واألرض ألنك أخفيت هذه عن احلكماء + "  

  ).٢١:١٠، لوقا ٢٥:١١مىت " (والفهماء وأعلنتها لألطفال
لوقا " (ال ختف أيها القطيع الصغري ألن أباكم قد ُسرَّ أن يعطيكم امللكوت+ "  
٣٢:١٢.(  

ن بإحلاح أن ال ُتمَنع ما هي نعمة الروح القدس اليت يطلب الكاه
  عن الشعب؟

  :إن الصلوات نفسها جتيب على هذا السؤال مؤكدة لنا أهنا  
  .الطهارة الداخلية اليت مينحها الروح القدس للذين يشتركون يف السر: أوالً
  .اإلفخارستيا نفسها اليت ُتعطَى لنا بالروح القدس: ثانياً
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جسد ودم ربنا يسوع  إىلمر ل اخلبز واخلفالروح القدس وحده هو الذي حيوِّ  
وهنا علينا أن نرى ذلك املنظر اإلهلي الفائق حيث ربنا يسوع املسيح حاضـر  . املسيح

مجاله السري يف القـداس   إىلولكن ذلك املنظر يصل . س القرابنيقدِّبارك وُييرشم وُي
  :هة لالبنه لالبن حيث تقول الصالة املوجَّاملوجَّ

اخلبز (ل هذين املوضوعني حوِّأنت يا سيدنا بصوتك وحدك " +
. معنا هيئ لنا هذه اخلدمة اململوءة سراً )احلاضر(أنت احلال . )واخلمر

أنت أرسل علينا نعمة . خدمتك املقدسة )تذكار(أنت اغرس فينا ذكر 
جسد  إىلر وتنقل هذه القرابني املوضوعة روحك القدوس، لكي تطهِّ

  ).يغوريالغر –سر حلول الروح القدس (. "ودم خالصنا
الذي سـبق  . الذي يرسل علينا نعمة الروح القدس هو االبن املتجسد ،وهنا

ـ بِوأعد الروح القدس جسده اإلنساين يف أحشاء العذراء، والـذي قَ  ألجلنـا يف   ُهلَ
هنـا  . املعمودية، والذي بعد أن أكمل تدبري اخلالص سكبه علينا يف يـوم العنصـرة  

ه الروح القدس ويعلنه للنفس أثناء الذكرى هي احلضور السري الذي يكشف عن
  :ب الكنيسة هذه التقدمةوبواسطة االبن الوحيد تقرِّ. القداس

يسوع املسيح هذا الذي .. نورك احلقيقي ابنك الوحيد ربنا " +
من قبله نشكر ونقرب لك معه ومع الروح القدس الثالوث املقدس 

. "ة غري الدمويةاملساوي غري املفترق، هذه الذبيحة الناطقة، وهذه اخلدم
  ).الكريلسي –مستحق وعادل (

م باالبن للثالوث، فالروح يقبل التقدمة من الكنيسة ألهنا تقـدم  قدَّفالتقدمة ُت
االبن يعطي نعمة الروح للكنيسة لكي تتقدس وتدرك عمـق السـر اإلهلـي    . باالبن

سان بالعالقة وهي أن يتمتع اإلن ،غايتها احلقيقية إىلهنا تصل عقيدة الثالوث . للثالوث
فاآلب أرسل االبن الذي هيأ الكنيسة وخلقها من جديد . الشخصية مع أقانيم الثالوث

م القرابني باالبن لآلب والروح القدس، لكي يأيت الروح القدس والكنيسة تقدِّ. جبسده
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حيل بواسطة االبن، ويكشف عن جسد ودم ربنا يسوع . وحيل على املؤمنني والقرابني
  :املسيح

نزول جمدك على أسرارك، ُترفع عقولنا ملشاهدة  عند" +
جسدك ودمك تتحول نفوسنا  إىلعند استحالة اخلبز واخلمر . جاللك

صالة القسمة للقديس ( "بإلوهيتكمشاركة جمدك، وتتحد نفوسنا  إىل
  ).كريلس

وإمنا تبلغ وسـاطة االبـن وعملـه     ،ولكن نفس الصالة ال تقف عند ذلك
  :الكهنويت غايتها

ن روحك يف قلباً طاهراً، واسِك وإهلناربنا  فينا يا خلقأ" +
من كأس دمك . )١(باطننا، جدد حواسنا بقوتك، وصرينا أهالً ملوهبتك

  ."روحية لنستطعم مذاقة أسرارك احمليية مذاقةً أعطنانشرب، 
وهي أن املتناول ميتزج بطهارة االبـن   ،قمة احلياة الروحية إىلوتصل الصالة 

  :غاية احلياة الروحية إىلسراً، لكي يصل 
نتحد حنن بك  ،وكما أنك واحد يف أبيك وروحك القدوس" +

وأنت فينا، ويكمل قولك ويكون اجلميع واحداً فينا، لكي بدالة ندعو 
  ."..يا أبانا الذي يف السموات : اهللا أباك أباً لنا ونقول بصوت جهوري

تشرح يف دقة وإجياز ألهنا  ؛فصل كامل إىلالصالة حتتاج  هذه إن ،ويف احلقيقة
ولكن جيب أن نتوقف . األسرار، والطقوس، واحلياة الروحية، يف وحدة كاملة متناسقة

  :عند بعض النقاط اهلامة

                                                 
هنا تصل كلمة موهبة إىل معناها احلقيقي حيث أهنا ال تصبح شيئاً جمهوالً أو قوة غامضة، وإمنا هي  )١(

 .الكلمة املتجسد اإلفخارستيا، أي يسوع املسيح ربنا
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جتـد تفسـريها   ) ٢٤ - ٢١: ١٧يوحنا (إن صالة املسيح املشهورة يف  -أ
 إىلتتم عقلياً وبدون اإلفخارستيا، بل تصل  أنفالوحدة السرية ال ميكن . احلقيقي هنا

  .حقيقتها السرية يف الصالة وبالتناول حيث نصبح واحداً مع الثالوث
املعىن احلقيقي والروحي للصالة الربانية حيث جند  إىلتنقلنا اإلفخارستيا  -ب

  .الدالة ولكي ندعو اهللا اآلب أباً لنا

  :"نعمة الروح القدس"اس الكريلسي والقد
ي الذي هو عصـارة الهـوت   وإذا ألقينا نظرة فاحصة على القداس الكريلس  

مدرسة اإلسكندرية يف قمتها، جند أن العناصر السابقة اليت أشرنا إليهـا واضـحة يف   
  :صالة القسمة وما بعدها

يا اهللا الذي سبق فومسنا للبنوة بيسوع املسيح ربنا كمسرة "+   
هذا الذي صار . إرادتك، كرامة جملد نعمتك اليت أنعمت هبا علينا حببيبك

  ."صنا، بدمه الطاهر لغفران اخلطايالنا به خال
فنعمة البنوة . البداية احلسنة ألي الهوت أرثوذكسي صحيح هي املعمودية إن
  .األبد إىلهبا نعمة دائمة، ألهنا بيسوع املسيح احلي ) ختمنا(اليت ومسنا 

  :اإلفخارستيا إىلواملعمودية تقودنا 
 حنن ألنك جعلتنا مستحقني.. نشكرك أيها الرب اإلله "+   

اخلطاة أن نقف يف هذا املوضع املقدس ونكمل هذا السر املقدس 
هكذا أيضاً فلنستحق  –كما جعلتنا أهالً أن نكملهما  –السمائي لكي 

  ."شركتهما والتناول منهما
فالكنيسة تقف كلها مستعدة ألن تكمل السر، وذلك بتقدمي اخلبز واخلمـر  

أن هذا العمل بذاته هو الذي يـؤدي   وهنا نالحظ. والصالة واستدعاء الروح القدس
  .طهارة وقداسة الذين يشتركون يف الصالة إىل
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  :أعمال املسيح الشافية اإلهلية إىلوترفع الصالة عقولنا   
يا من فتح أعني العميان افتح عيون قلوبنا، إذ نطرح عنا كل "+   

  ."ظلمة الشر واخلبث الذي شبه الدنس
ألن  ؛وال تتوقف عند جمرد التذكر. إلهليةللجمرة ا أشعياءوتعيد ذكرى رؤيا   

وإذا تذكر اإلنسان شيئاً دون أن يؤثر . هذا غري معروف يف الشرق على وجه اإلطالق
فما هي قيمة هذه الـذكرى؟ ولكـن    ،ر هذا التذكار من احلياة الروحية الداخليةويغيِّ

  :حقيقة الذكرى إىلالصالة تأيت 
طية حياة للنفس واجلسد هذه اجلمرة احلقيقية املع أعطنا"+   

  ."والروح اليت هي اجلسد املقدس والدم الكرمي اللذان ملسيحك
 وتعود الصالة لكي تؤكد احلقيقة العقائدية الواضحة أن كل هذا ال يـتم إالَّ   

  :بنعمة الروح القدس
لئال إذا تناولنا منهما بغري استحقاق، نكون مدانني هبما، "+   

ك يا سيدنا علة ثقل باألكثر للوقوع يف ولكي ال يكون لنا كثرة إكرام
علينا بروحك القدوس، لكي بقلب طاهر ونية  أنعمبل .. الدينونة 

  ."..مستنرية، بوجه غري خمزي وإميان بغري رياء 
  .ا أمكن باملرة أن نتناول بقلب طاهرملَ ،ولوال نعمة الروح القدس
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  :مقارنة بني اخلطية والنعمة يف القداس الكريلسي
  النعمــــــــــة  ـــــــــةاخلطي  
 .من أجل اهللا الذي ُولد من العذراء  .وكل فكر جنس الزنايهرب عنا   ١
والشر األول الـذي هـو    االفتخار  ٢

  .العظمة
  .من أجل الذي اتضع وحده

من أجل الذي تأمل باجلسـد عنـا     .اخلوف  ٣
  .غلبة الصليب وأقام

ومل . .من أجل الذي لُِطم وُجِلـد    .اجملد الباطل  ٤
  .يرد وجهه عن خزي البصاق

من أجل محل اهللا حامـل خطيـة     .احلسد والقتل واالنقسام والبغضة  ٥
  .العامل

من أجل الذي مسر صك خطايانـا    .الغضب وتذكار الشر  ٦
  .يف الصليب) غفر لنا(

من أجل الذي شتت رؤساء الشر   .الشياطني وإبليس فليهربوا  ٧
  .وهتك سالطني الظلمة

ــذي صــعد   .ديء أرضي فليبعد عناكل فكر ر  ٨ ــن أجــل ال  إىلم
  .السماوات

  ).صالة خضوع لآلب قبل التناول(
ومن يدرس كتابات اآلباء النساك ميكنه أن يرى بوضوح أن الرذائل الثمانيـة    

وايفاجريوس ومكاريوس املصري وقبل هـؤالء   )١(الكربى كما ذكرها يوحنا كاسيان

                                                 
  ."The Institutes": عرض كاسيان تعليم اآلباء النساك ابتداًء من الكتاب اخلامس من مؤلفه )١(
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هوت النسكي الشرقي، قد ُوِضَعت يف مواجهة مـا  مجيعاً العالمة أورجيينوس رائد الال
فهو أن هذه هي خامتة الصلوات  ،ا ما هو جدير باالهتمام حقاًأمَّ. عمله االبن ألجلنا

اليت تؤكد أن التناول هو مواجهة صرحية مع النفس بواسطة النعمة اإلهلية اليت نأخذها 
وشـركاء يف   )اإلفخارستيا(سد شركاء يف اجل": وبعد هذه املواجهة نصبح. يف اإلفخارستيا

). املرجع السابق( ".. )امللكوت األبدي(وشركاء يف خالفة مسيحك  )احلياة اجلديدة(الشكل 
  .أو حصولنا على نعمة احلياة اجلديدة ،أي االستحقاق ،وهذه هي غاية احلياة الروحية
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  املبحث الرابع
  

  التناول من اإلفخارستيا كشركة يف الطبيعة اإلهلية
  

أكثر من كتـاب يعـرض لنـا املصـطلحات      إىل زلنا يف حاجة شديدة ال  
. روالتعبريات الالهوتية اليت صاغها اآلباء يف كتاباهتم للتعبري عن مفاعيل سـر الشـك  

تعبريات اآلباء اليت تؤكد أننا أمـام   واحلقيقة الباهرة هي أن القداسات مل تستخدم إالَّ
هذه الطبيعة هي الالهوت . دة اليت قهرت الفسادطبيعة املسيح الفائقة السمائية واملمجَّ

ـ د، أي الناسوت السمائي غري املائت أو الناسوت الـذي  املتحد بالناسوت املمجَّ  هتألَّ
ولكن سـوف  . يف الفصول السابقة أثناسيوسباإلحتاد كما رأينا يف كتابات القديس 

ؤكـد لنـا حقيقـة    واليت ت. نكتفي هنا باملصطلحات الالهوتية الواردة يف القداسات
االشتراك يف الالهوت بسبب حصولنا على السر السمائي واهب احلياة األبديـة، أي  

  .جسد ودم ربنا يسوع املسيح

  :هاإلفخارستيا جسد املسيح املمجد واملتألِّ
هكذا ُتوصف األسرار ليس فقط بأهنا جسد ودم ربنا يسوع املسـيح، بـل     

  :ذه األسراره إلوهيةُتوصف أيضاً بكلمات واضحة تؤكد 
  ).صالة الصلح يف القداسات الثالثة(املوهبة غري املائتة السمائية  -١
األسرار اإلهلية غري املائتة، اجلسد املقدس والدم الكرمي اللـذان ملسـيحه    -٢

  ).الكريلسي –الباسيلي (الضابط الكل الرب إهلنا 
  ).الكريلسي(السر الذي لالهوتك  -٣



٢٧٤  

  .يياجلسد احمل –جسدك اإلهلي  -٤
ا من خالل معجـزات  ا صراحة، وإمِّهذه التعبريات نراها يف العهد اجلديد إمَّ  

  .ا من خالل اإلعالن عن جمد املسيح بعد القيامةالشفاء، وإمَّ

  :املصطلحات اخلاصة بالتقديس
فقد وردت حـوايل  " طهر وطهارة"من الكلمات اليت تستدعي االنتباه كلمة   

" تطهري القـرابني "فما هو املقصود من تعبري . الثالثةمرة على األقل يف القداسات  ٢٠
ويف أمـاكن   ،حسبما ورد يف صالة استدعاء الروح القدس يف القداس الباسيلي مثالً
". رهـا طهِّ: "أخرى معروفة ملن يصلي القداسات بعناية؟ فالكاهن يتوسل لآلب قائالً

املعىن الطقسي الشائع يف  وإذا نظرنا يف جمموعة الصلوات كلها جند أن التطهري ال حيمل
فغايـة  . جسد ودم ربنا يسوع املسيح إىلل القرابني العهد القدمي، وإمنا التطهري هو حتوُّ

هذه الغاية ال تظهر لنا . اإلفخارستياالصالة هي أن ُتوهب لنا طهارة االبن الوحيد يف 
  .عندما نضع الصلوات معاً حىت تربز الصورة الكاملة بوضوح إالَّ

وجهك  ِأظهرلك ونطلب من صالحك يا حمب البشر نسأ"+   
باركهما، قدسهما، طهرمها .. على هذا اخلبز وعلى هذه الكأس 

  ).أوشية التقدمة( "..وانقلهما 
رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطاياي  عِط ياأ"+   

صالة بعد ( "وجهاالت شعبك ألهنا طاهرة كموهبة روحك القدوس
  .)يالباسيل –االستعداد 

  .ولعل املقارنة بني الذبيحة والروح القدس تكشف لنا معىن الطهارة
 "بل مريداً أن تعطينا حنن البائسني غري املستحقني من طهرك"+   

  ).الكريلسي –الصلح (
  :ويف صالة هامة بعد القسمة يف نفس القداس
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  ."طهر إنساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد، هذا الذي نريد أن نتناوله" +
بعاً املقصود هو ربنا يسوع املسيح الذي ُيوصـف أيضـاً بـأن يديـه     وط

  ".طاهرتني"
القسمة ( "طهراً وخالصاً ونعمة.. ذبيحة ناطقة مسائية "+   
  ).الوجيزة
كما أن هذه القرابني طاهرة يف كل شيء، إذ قد تفضلت "+   

صالة ( "وأفعمتها من كل شيء طاهر حبلول روحك القدوس عليها
  ).سنوي –قسمة لالبن 

. فالتطهري هنا أن تصبح الصعيدة إهلية، أي أن يصبح هلا عمل الالهوت وفعله  
س هذه القرابني يا اهللا الذي قدَّ" :وهو املعىن الظاهر من صالة القسمة يف القداس الباسيلي

. أي صار هلا عمل االبن والروح القدس ،"اهتاملوضوعة حبلول روحك القدوس عليها وطهر
كلمة موهبة اإلفخارستيا يعين أن اإلفخارسـتيا ال   أن استخدام إىلتبه وهنا جيب أن نن

فالطهارة اليت نأخذها هي طهارة ربنا يسوع . بالروح القدس ميكن احلصول عليها إالَّ
وهي ما ُيوَهب لنا بـالروح القـدس   . املسيح نفسه حسبما أشار القداس الكريلسي

من املسيح طهارته ويعطيها لنا يف  إلينافالروح ينقل . حسب نصوص الصلوات نفسها
وعندما . نعمة واحدة وموهبة واحدة من اآلب باالبن يف الروح القدس. اجلسد والدم

  :نصلي فإننا ننال
  .نعمة وقوة الصالة نفسها -١
حضوراً إهلياً للثالوث بواسطة االبن املتجسد والكائن معنا على املذبح يف  -٢
صالة قسمة ( "..هذه املائدة اليوم عمانوئيل إهلنا محل اهللا هوذا كائن معنا على": اإلفخارستيا

  ."ُتقال يف أعياد العذراء واملالئكة وسنوي
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حتول القرابني حتوالً سرياً بعمل الروح القدس وحلوله علينا لكي يؤهلنا  -٣
ملعرفة جسد ودم ربنا يسوع املسيح، مث حلوله على القرابني نفسـها لكـي ينقلـها    

وهو أقصى تعبري لغوي  ،"قدسات"أو " أقداس"أو يظهرها على أهنا  ويطهرها ويعلنها
ألن تقدمة الكنيسـة  . اللغة البشرية مؤكدة حقيقة عمل الالهوت إليهتصل  أنميكن 
ـ  ،"األسرار السمائية اإلهلية غري املائتة"تصبح  ر عنـه صـالة الصـلح    وهو ما تعبِّ

يف احلكم من موهبتك غـري املائتـة    طراحٍلنتناول بغري ان": بلغة ثالوثية قاطعة) الغريغوري(
هنا تصل الشـركة  . "روحك القدوس) عمل(السمائية، بنعمتك ومسرة أبيك الصاحل وفعل 

حىت آخر حلظة يف  -غايتها وهي حصول اإلنسان الذي يعترف  إىليف الطبيعة اإلهلية 
" القدس فعل الروح" إىلالقداس وقبل التناول بأنه خاطئ، وغري مستحق، وأنه حمتاج 

  .على األسرار اإلهلية غري املائتة السمائية –
ويصبح معىن املوهبة والنعمة اإلحتاد السري الفائق الذي جيعل اإلنسان يف  -٤

ويف نص سهل ). الكريلسي –صالة احلجاب للقديس يوحنا (صحبة وشركة املسيح 
 –لوب يعكس ر القداس الكريلسي عن غاية حضور الثالوث يف القداس، بأسممتنع يعبِّ

: اإلهليةمعىن اإلحتاد ومعىن الشركة يف الطبيعة  –بشكل عملي وبال فلسفة أو نظريات 
وشركة يف احلياة األبديـة، وعـدم   . جتديداً للنفس واجلسد والروح، وجمداً المسك القدوس"

 اإلهليـة وهذه هي الشركة يف الطبيعة ). حلول الروح القدس( "الفساد، وغفراناً للخطايا
  .شركة يف املسيح القائم من بني األموات ألهنا

ونظرة واحدة على هذا النص الدقيق تؤكد لنا تعليم األرثوذكسية عن النعمة 
ألنه يعمل فينا رغم خطايانا  ؛الثالوث السممتجيد  –جتديد لإلنسان كله : اإلهلية فهي

ألن  ؛عـدم الفسـاد   –ألن احلياة األبدية هي حياة اهللا نفسه  ؛شركة يف الالهوت –
جتسـد  (ناسوت ربنا يسوع املسيح املتحد بالهوته قد نال عدم الفساد بسبب اإلحتاد 

  .وهنا حنن ننال أحد نتائج اإلحتاد). ٤٥-٤٤الكلمة فصل 
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فهو أننا على الرغم من خطايانا ننال كـل هـذه    ،أما ما هو جدير باالعتبار  
احلقيقة اهلامة اليت تلك  إىلننتبه ولعلنا نستطيع أن . النعم اإلهلية بسبب حمبة اهللا للخطاة

فهو أحـد  ". حمب البشر: "وهي االسم املفضل للمسيح يف الشرق ،تعلنها القداسات
. القمم الشاخمة يف الالهوت الشرقي الذي انشغل باحملبة اإلهلية أكثر من انشغاله باخلطية

ي أن واإلنسان اخلاطئ هو الذي يطلب يف صالة اخلضوع لآلب يف القداس الباسـيل 
تناولنا من أسرارك اإلهلية، لكي نكون مملوئني مـن روحـك   ) بواسطة(توحدنا بك من جهة "

وهو نفسه الذي يعلن قداسة املسيح وقداسة جسـده احمليـي مؤكـداً أن    . "القدوس
وهي أن القدوس وحده وهـو   ،ولكنه تعلَّم احلقيقة املؤكدة. "القداسات للقديسني"

  .بسبب الشركة يف قداسته فهذا ،اهللا، وأننا إذا تقدسنا

  :النعمة الواحدة اليت ال تنقسم
يؤكد القداس الغريغوري يف صالة القسمة أن املسيح يسوع ربنا هو اإللـه    

هذه . عن موته أو صليبه وقيامته) جتسده(املتجسد الذي ال ميكن فصل أحداث ميالده 
لالنقسام باملرة، واليت رة وحمفوظة لنا يف يسوع املسيح غري القابل األحداث كلها مذخَّ

أعددت لنا خبـزاً  ) السري(ل جتسدك غري املدرك َبمن ِق". نناهلا باالشتراك يف جسده ودمه
فهل ميكن إزاء هذه الصـياغة  . "مسائياً، جسدك املقدس هذا السري واملقدس يف كل شيء

لحن إن من يرتل كلمات ال. الالهوتية احملكمة أن نفصل بني التجسد وبني اإلفخارستيا
بل ال جمال حىت للثنائية . يدرك أنه إزاء حقيقة واحدة ال ثنائية فيها" يب أويك"املشهور 

  :العقلية الكامنة يف اخليال البشري غري املنضبط بالروح القدس
  .خبز احلياة الذي نزل لنا من السماء+ 
  .وهب احلياة للعامل+ 
  .وأنِت يا مرمي محلت يف بطنك+ 
  .املن العقلي+ 
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  .أتى من اآلب الذي+ 
  .ولدِته بغري دنس+ 
  .وأعطانا جسده ودمه الكرمي+ 
  .األبد إىلفحيينا + 

فاإلله االبن الوحيد نزل  ،ر عنها القداسات بشكل عمليوحقيقة التجسد تعبِّ  
وحقيقة الرتول من السماء و تواضع االبن الكلمة لكي خيلي ذاته ويكون . من السماء

، ألن "خبزاً ناطقاً"الكلمة العربية القدمية  إىلليتنا نعود  ويا. خبزاً مسائياً أي خبزاً عقلياً
النطق والعقل واللوغوس هي ألفاظ مترادفة عن حقيقة واحدة، وهي احلياة اليت جاء هبا 
االبن من فوق، أي من اآلب، أي من الطبيعة غري املخلوقة، اليت تستطيع أن تعطي شيئاً 

  .، ويفتح العقل والقلب لرؤية اهللاجديداً جيدد اخلطاة، وحييي املوتى
الذي نزل من فوق لكي جيعل حياتنـا   ن هو القادر على أن يعطي ذلك إالََّم

  جمده اإلهلي؟ إىلالترابية مسائية ويرفعنا 
اهللا اآلب ) اللوغوس(يا رئيس احلياة وملك الدهور كلمة "+   

السماء  اخلبز احلقيقي الذي نزل من. ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح
ليصرينا تناولنا من أسرارك املقدسة واحداً .. واهباً احلياة ملن يتناوله 

  ."االنقضاء إىلمعك 
هذه احلقيقـة الروحيـة    إىلأو نضيف  ،وهل ميكن أن نقول أكثر من ذلك  

بـال   بال مسيح، أو موهبـةً  كلمات أشد وقعاً على الضمري والعقل الذي يريد نعمةً
يريد أن خيتطف لنفسه املـوت،  الذي كة يف الروح القدس؟ بال شر ثالوث، أو عطيةً

حياته وكيانه نابع منه، وأن يكـون ذايت القيامـة ألن   أن أي  ،وأن يكون ذايت احلياة
طبيعته اإلنسانية قادرة على أن تقوم من املوت بدون املسيح، وذايت األبدية ألنه أبدي 

يشك يف إجنيـل   أن افهو إمَّ ،حدةًوا هذا الضمري إذا سقط يف اخلطية مرةً!!! بطبيعته
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يرفضه ليضع اجلهاد والنسك مكان احملبة اإلهلية اليت تنعم على أن ا خالص اخلطاة، وإمَّ
  .اخلطاة جبهاد احملبة النابع من عمل الروح القدس يف النفس واجلسد

الهوت وناسوت هو يف الواقع املسيح الواحد  إىلواملسيح الواحد غري املنقسم   
وهذا هو ما يعكسه القداس الغريغوري يف صالة . جتسد وصلب وقيامة إىلنقسم غري امل

القسمة السابقة، اليت بعد أن تؤكد أن اجلسد املقدس الذي تكوَّن يف أحشاء البتول هو 
  :اخلبز السمائي الذي نأكله يف السر املقدس، تقول

مزجَت لنا كأساً من كرمة حقيقية اليت هي جنبك اإلهلي غري "+   
هذا الذي من بعد أن أسلمَت الروح فاض لنا منه ماء ودم، . لدنسا

  ."هذان الصائران طهراً لكل العامل
حقيقة القيامـة   إىلوتعرب بنا  ،اجللجثة إىلوهنا اإلفخارستيا متتد من بيت حلم 

بألفاظ مجيلة، غريبة على آذان الذين مل يتعودوا على املسيح القائم مبجده اإلهلي مـن  
  :ولنالحظ هذه األلفاظ. تبني األموا

  .جنبك اإلهلي غري الدنس –كرمة حقيقية + 
  .طهراً لكل العامل+ 

وتفعـل  . هنا الليتورجية تدق باب السماء بقوة االبن الوحيد ودالته وحياته  
فجنب املسيح الذي طُِعن باحلربة هو اجلنب اإلهلي، وهـو  . ذلك جبمال، ورعدة أيضاً
أنـا  : "ألن نكون األغصان فيها حسب قول الرب نفسه الكرمة احلقيقية اليت تدعونا

. والكرمة تفيض بالعصارة وتعطي احليـاة ). ٥: ١٥يوحنا " (الكرمة وأنتم األغصان
بل هـو   ،فالسر ال جيعلنا نقف أمام حلظة أو مشهد واحد من حياة ربنا يسوع املسيح

  :حيمل لنا املسيح كله الذي نقول له يف القداس الكريلسي
 "أيت إليك وأنت تأيت وحتل فينا بروحك القدوسلكي ن" +

  ).قسمة لالبن سنوي(
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وُمِسح بالروح القدس عندما  ،فجسد ربنا يسوع املسيح تكوَّن بالروح القدس
هنا . كما حيمله إلينا الروح القدس ،اعتمد يف األردن، أي أنه حيمل إلينا الروح القدس

 إىلملفترق من بعد اإلحتاد، وغري املنقسـم  غري ا"النعمة الواحدة ليست فقط املسيح الواحد 
، بل أيضاً املسيح الواحد الذي يعطينـا الـروح القـدس    )القسمة السريانية( "طبيعتني

كورنثـوس ص  ١(مواهب وعطايا بل يظل الرب الواحد  إىلالواحد الذي ال ينقسم 
١٢.(  

  :املتكرر للروح القدس يف القداسات االستدعاءالسبب يف 
تورجية تبدأ بصالة االستعداد اليت يطلب فيها الكاهن الـروح  إذا كانت اللي  

القواعد الثابتة يف التقليد  إىلالقدس لكي يتقدم ويصلي كما جيب، فإننا جيب أن ننتبه 
  :الشرقي األرثوذكسي وهي

وال . ليس هو مصدر النعمة ،إن اإلنسان بعد املعمودية واملريون والتناول -١
  .النعمة إىلوإمنا تفتح األسرار الكنسية الطريق . سانتصبح النعمة ذاتية يف اإلن

. ال يفصل التقليد الشرقي بني النعمة واهللا اآلب واالبن والروح القـدس  -٢
ألن هذا االستدعاء يعين أن  ؛باالستدعاء املتكررهذا ر الصلوات عن عدم الفصل وتعبِّ

  .ينال اإلنسان ما وعد اهللا به من عطايا
ثقة والدالة، وال تفارقه النعمة، ولكنه يطلب بإحلاح ألن فاإلنسان ينال ال -٣

ينال الروح القدس، ليس ألنه مل يأخذ، بل ألن سكىن الروح القدس وعمله فينا غـري  
ر الصلوات عـن حاجتنـا   وهكذا تعبِّ. وإمنا حنن الذين خنضع إلرادته ،خاضع إلرادتنا

وإمنا لطلب كمال النعمـة  الدائمة للروح القدس دون أن تكون هذه احلاجة عن فقر، 
  .باالستيعاب الدائم لعمل الروح القدس الدائم الذي ال يتحقق إالَّ
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فاملسيحي األرثوذكسي الذي نال الروح القدس يف املعمودية واملريون هو  -٤
 احتـد لقد . وطهارهتا اإلفخارستياذاته الذي يطلب الروح القدس لكي يعلن له قداسة 

ذ أن غطس يف مياه املعمودية، ولكنه ال يكف عـن طلـب   باملسيح ومبوته وقيامته من
أعلى درجات اإلحتاد السـري يف   إىلالروح القدس، ألن القلب والعقل يسعى دائماً 

، وال ميكـن  )اليت جحدها يف املعمودية(هذا اإلحتاد يقع خارج الذات . السر املقدس
لقدس بشكل خاص، لكـي  باالستدعاء الدائم للثالوث ولنعمة الروح ا البقاء فيها إالَّ

غاية اإلحتاد بالثـالوث   إىلنكمل حنن ألن السر كامل يف كل شيء، ولكي نصل حنن 
بالطلب الدائم، ألن الطلب الدائم هو احلقيقة الوحيدة اليت جتعلنا  هذا ال يتحقق إالَّ... 

  .حنس بأننا يف حركة دائمة حنو الكمال
يف العهد القدمي، بل تتفـوق  واإلفخارستيا هي أشبه بالظهورات اإلهلية  -٥

ويكفي أن نـرى  . عليها ألهنا ظهور إهلي دائم يف تواضع االبن وتواضع الروح القدس
  :هذه احلقيقة يف صالة القسمة للقديس كريلس

  .عند نزول جمدك على أسرارك+ 
  .ُترفَع عقولنا ملشاهدة جاللك+ 
  جسدك ودمك، إىلعند استحالة اخلبز واخلمر + 
  مشاركة جمدك، إىلا تتحول نفوسن+ 
  .بإلوهيتكوتتحد نفوسنا + 
  .صرينا أهالً ملوهبتك+ 
  .أنت حتل فينا باحملبة+ 
  .أهلنا أن منتزج بطهارتك سراً+ 

حضوراً للمسـيح   فكل قداس ليس إالَّ. هذه هي حقيقة إعالن اهللا عن ذاته  
ا يسوع املسيح وكل قداس هو احتاد بالهوت ربن. األبد إىلهلياً للحي إالقائم، وظهوراً 

  .مشاهدة اآلب ومعاينة جمده إىلوبالروح القدس لكي نصل 
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ولكنه  ،ل اخلبز واخلمروكم هو رائع ذلك اجلانب الديناميكي الذي يؤكد حتوُّ  
حقاً حنن يف السماء . مشاركة جمد الكلمة املتجسد إىلل نفوس املؤمنني يؤكد أيضاً حتوُّ

حكمة اآلبـاء  "ر كتاب وهكذا يعبِّ". سيحبصحبة وشركة امل"ويف فردوس اهللا اآلب 
يف عبارات موجزة عن معىن استمرار البقاء يف احلياة الروحية من خـالل   )١("املصريني

  :القداسات وطقوس الكنيسة األخرى
حيث . واعلم أنك تدخل فردوس اهللا، أي الكنيسة اجلامعة"+   

ة احلياة األسرار اإلهلية كائنة مثل ينابيع فائقة ال جتف، ومثل شجر
وحنن بالصالة نتجول من شجرة . الدائمة اخلضرة واليت ال يذبل ورقها

لكي نأخذ من مثار شجرة احلياة أي  ؛أخرى، ومند أيدينا بدالٍة إىل
ق حالوة هذه الشجرة أول مرة يف املعمودية وحنن نتذوَّ. الشكر
اليت ألن الطبيعة . فإننا نتذوقها على الدوام ،ا يف الشكرأمَّ .واملريون

غُلبت من اخلطية تتجدد يف املعمودية، وتلبس هباء الروح القدس يف 
ن دخل الفردوس وَم. املريون، وتظل حية بالقوت السماوي أي الشكر

  ."األبد إىليظل فيه ثابتاً باألسرار يأكل من شجرة احلياة لكي يبقى حياً 
متنع طهـارة   هل يا ترى تستطيع اخلطية أن متنعنا عن طهارة االبن الوحيد أو  

  !االبن الوحيد عنا؟
كراعٍ صـاحل  ": ألهنا تصف اهللا بأنه ؛وتؤكد ذلك. ال :إن القداسات تقول

وإذا تصـورنا ن  . "كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط. سعيَت يف طلب الضال
حالة غري واعية مـن   إىلفإننا نكون قد وصلنا  ،اخلطية جتعل اهللا عاجزاً عن مقاومتها

وألننا جعلنا اخلطيـة  . نكر قوته وما حققه ألجلنا يف املسيحنألننا . اهللالتجديف على 
                                                 

راجع شرح القداس اإلهلي آلباء الكنيسة القبطية املنسوب لسمعان بن كليل، وهو أحد الشروح اآلبائية اليت  )١(
وكنا قد نشرنا جزءاً . www.coptology.comقع منشور على مو. أضفناها لكتابنا شرح القداس الباسيلي

، وهو "معاين رشم الصليب يف الطقوس الكنسية واحلياة الروحية"أساسياً من كتاب مسعان بن كليل ضمن كتابنا 
 .منشور أيضاً على ذات املوقع
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واملوت والشيطان أقوى من اهللا، ألهنم جعلوا اهللا يف حالة عجز عن أن يهزم أياً منهم 
يكفي أن نقتبس بعض كلمات مـن  .. وهذا ليس هو اإلجنيل أي البشارة املفرحة .. 

  ):سنوي(صالة القسمة لالبن 
ها قد أتيت يا . قترب مين لكي تتربر من خطاياكتعال ا" +

اقبل مين هذه الذبيحة فدية عن خطاياي . سيدي قارعاً باب تعطفك
  ."حل فينا بروحك القدوس. وجهاالت شعبك

 أنز الالهوت الشرقي األرثوذكسـي وهـو   كل هذا يأيت حتت اسم هام مييِّ  
قة عدم املوت هي بذاهتا حقيقـة  وحقي". املوهبة غري املائتة السمائية"هي  اإلفخارستيا

إذا و. اإلهليـة وهي املقصود من كل حديث عن الشركة يف الطبيعة .. احلياة السمائية 
فال بأس من أن .. يعثر البعض أو يضايق البعض " اإلهليةالشركة يف الطبيعة "كان تعبري 

جلسد ، أو أننا عندما نتناول ا"شركة وصحبة مسيحك"وهي  ،لغة القداسات إىلنعود 
هذه كلها كلمات مترادفة ألهنا يف .. االبن الوحيد أو عدم املوت " طهارة"والدم ننال 

  .النهاية تكشف عن نعمة اهللا اآلب واالبن الروح القدس

  :اخلالصة
مما سبق يظهر لنا أن النعمة هي دواء، وهي القوة الوحيدة اليت تشفي وتزيـل    

ي شهادة حتمل أيضاً اعترافاً بضعف وه. وهذه هي شهادة القداسات.. مرض اخلطية 
إهنـا ال  . وإزاء عمل الثالوث ختتفي اخلطية وتضمحل من اإلنسـان . وعجز اإلنسان

وما هـو جـدير باالعتبـار أن    . تستطيع أن تقف وتتحدى نعمة اهللا، أي اهللا نفسه
هـذا هـو   . الصلوات كلها تؤكد لنا أن نعمة اهللا تعمل فينا على الرغم من خطايانا

مؤكدة لنا أن اهللا هو إله اخلطاة،  امصراعيهيف بشارة اإلجنيل، اليت ُتفتح على  العجيب
  .الذين يطلبون منه املغفرة، وينالون طهارة االبن الوحيد وقداسة الروح القدس
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ويف اإلفخارستيا حنن يف مواجهة واضحة مع الثالوث ومع الطبيعة اإلهلية واهبة   
  :احلياة

من  اإلهليةالذي فتح لنا باب الشركة يف الطبيعة  حضور االبن املتجسد: أوالً
ِقَبل جتسده ومعموديته وموته وقيامته، سكب علينا الروح القدس وأعطانا أن نقتـرب  

  .من اآلب
إن كل هذا يتحقق يف اإلفخارستيا حبلول الروح القدس علينا وعلـى  : ثانياً

ننال اإلحتاد باملسيح، الـذي  ألننا بالتناول ننال االمتالء من الروح القدس، و. القرابني
  .جيعلنا أيضاً نتحد باآلب

ألننا .. كل هذا يتم يف إطار االعتراف الدائم بالنقص وباخلطايا وباجلهاالت   
فهل تستطيع نعمة اهللا أن تغلب خطايانا؟ أم أن اخلطية .. أمام الدواء احلقيقي للخطية 

  !من العدم؟هلا قدرة على أن تقف أمام القوة اليت أبدعت األشياء 
وهـذا   –تبيد املـوت  اليت الشركة يف حياة عدم املوت : أيهما يقتل اآلخر

 –يبيد احلياة اليت هزمت القرب واجلحيم ميكنه أن املوت أن أم  –اعتراف بقيامة املسيح 
  وهذا إنكار لقيامة املسيح؟

قداسة الروح القدس تزيل اخلطية، أم اخلطيـة  : أيهما يستطيع أن يزيل اآلخر
  يل قداسة الروح القدس؟تز

ن يستطيع أن يقف أمام قوة النار اليت ُتوصف يف القداس الكريلسـي بأهنـا   َم
صـالة  (اليت تبيد وحترق كل ما هو ضعيف يف اإلنسان ) غري املادية(النار غري اهليولية 

  ؟)احلجاب
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  )١(صالة قبل التناول
  

اإلهلية، أقـم نفسـي   ن أقام املوتى بقوته واهب احلياة وخملص الكل، يا َم يا"  
وجسدي من موت اخلطية، واجعلين أتذوق حالوة احلياة فيـك حـىت ال أشـتاق    

لين أيها العارف بقلب كل أحد استنارة، وحياة، وغفراناً للخطايا، وحياة أهِّ. للترابيات
. أبدية لكي أنال على الدوام من شركة أسرارك احمليية، فأنال احلياة العدميـة املـوت  

عقلي ونييت الداخلية لكي أسبحك على الـدوام، مشـتاقاً حلـالوة    فكري و واهنض
، وأجد دالة إلوهيتكلكي أستنري بنور . على كل األمور األخرى إياهاالشركة، مفضالً 

لقد تقدمُت للتناول أيها املخلص لكي أحيا بك، فال متنع عـين  . أمام منربك املخوف
ودمك األقدسني، لكي أجـد  أن أنال ما وعدَت به، أي جسدك  أعطيننعمتك، بل 

  ."آمني. احلياة احلقيقية اليت وعدَت هبا قديسيك
لنتبع اآلباء لكي جند طريق اخلالص امللوكي، وطريق األرثوذكسية احلقيقي، الذي 

 إىلأن الطريق ضيق، لكن الطريق الضيق يؤدي  صحيح.. احلياة األبدية  إىليؤدي 
  .املوت إىللذي يؤدي فهو ا ،ا الطريق الواسع السهلأمَّ. احلياة

  .آمني. بركة أبينا القديس أثناسيوس الرسويل حتفظنا مجيعاً
  جورج حبيب بباوي
  القاهرة يف عيد النريوز

  م١٩٨٤

                                                 
  ).١٣ق (عثرنا عليها يف خوالجي خمطوط ويبدو أهنا للشعب  )١(
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  امللحق األول
  

  الفرق بني املسيح واملؤمنني
  

واحتاد الالهوت بالناسـوت يف   ،ز بني حلول الالهوت فينا كنعمةمنيِّ أنجيب   
نه حلول يعطي عطايا حمددة لإلنسـانية  أ أيو حلول نوعي حلول النعمة ه. التجسد

مثل عدم املوت أو التبين، ولكن احتاد الالهوت بالناسوت يف التجسد هو احتاد أقنـوم  
وهو وضع خاص  ،االبن الكلمة بكل ملء الالهوت بناسوته املأخوذ من العذراء مرمي

ى قدر استيعاب الطبيعـة  فهو على قدر حاجة وعل ،حلول النعمة أما. باالبن املتجسد
فهو حلول مطلق وتام واحتاد حقيقي  ،حلول ملء الالهوت يف التجسد أما، اإلنسانية

هذه النقطة مـع   السكندريوقد ناقش القديس كريلس . ال تنطبق علينا خواصه باملرة
تعبريات نسطور عن حلـول الالهـوت يف    أناهلرطقة النسطورية وصار من الواضح 

 ،هوت يف ناسوت املسيح هي عبارات ال ختص املسيح يسوع ربنااملسيح وشركة الال
منيز بـني   أنويف ضوء املقاالت اخلمس ضد نسطور ميكن . خاصة بنا حنن البشر وإمنا

  :املسيح واملؤمنني به على هذا النحو

  :من جهة مركز الشخصية :أوالً
 أنا يعـين  هذ. فقد تنازل واحتد بالناسوت ،الكلمة واالبن أقنومعندما جتسد    

يف  أمـا . املتجسد هو الهوت الكلمة االبن املتحد بالناسـوت  األقنوممركز شخصية 
  .اإلنسانيةاملميز للنفس  اإلنساينحالتنا حنن فإن مركز شخصية كل مسيحي هو العقل 



٢٨٧  

  :من جهة مصدر األفعال :ثانياً
كان الالهوت هو مركز شخصية االبن املتجسد، وحنن مركز شخصـيتنا   إذا   

الكلمـة   وأفعالكل تصرفات  أنصار من الواضح فقد  ،اإلنسانية واإلرادةالعقل  هو
أما يف حالتنا . حد بالناسوتنابعة من الالهوت املتَّ إنسانية إهليةاملتجسد هي تصرفات 

اليت قد تنال نعمـة يف   اإلنسانيةحنن فكل تصرف وعمل هو نابع من العقل واإلرادة 
 اإلنسـانية وهنا تسند النعمة اإلهلية اإلرادة . وت فينابعض األحيان بسبب حلول الاله

وهنا يربز الفرق بـني االحتـاد االقنـومي    . هليإهو عمل  إنساينعمل  أيوال يصبح 
واحلالة الثانية  .نسانياًإهلي يتم إتصرف  أوفاحلالة األوىل هي حالة فعل . وحلول النعمة
وحسـب قـدرة اإلنسـان     ،هليةاإلعان بالنعمة قد ُي إنساينتصرف  أوهي حالة فعل 

خيلق من الطني عينني  أنوكمثال على ذلك استطاع االبن الكلمة . واستعداده الروحي
هـذه  . إنسـانية هلي صادر من اللوغوس وبوسيلة إللمولود األعمى، ومت هذا كعمل 

تتم معجزة  أنأما يف حالتنا حنن فال ميكن . بالطبع قدرة ذاتية نابعة من االحتاد االقنومي
ألن النعمة متنح القدرة على املعجزات  ؛رغم وجود النعمة ،اإلنسانيةمثل هذه باإلرادة 

صراً ويف حالتنا تتم املعجزات بالصالة ويظل عمل املعجزة قا. لعدد معني خمتار من اهللا
وال ينبـع   إليهاال ينتمي  اإلنسانيةيضاً متمايزاً عن اإلرادة على النعمة اليت فينا ويظل أ

  .العكس وإمنايقع حتت سيطرهتا  منها وال

  :من جهة مصدر احلياة :ثالثاً
ال  وهو فرٌق ،هكذا يظل الفرق بيننا هو فرق بني االبن اخلالق والبشر خليقته  

 أفعـال كل  أمابشرية بشكل تام،  أفعالناوهكذا كل . يزول بسبب حلول النعمة فينا
الكلمة وتتم بالناسوت حسـب   األقنومصادرة من  إنسانية – إهليةاالبن املتجسد فهي 
حنن  -ال ميكن حتديده فلسفياً  -وهكذا على حنو سري . اإلنساناحتياجات خالص 
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جسد قيامتنا سـيكون علـى    إننتشبه بناسوت املسيح يف اجملد كقول الرسول بولس 
وطبعاً جسد جمده هو اجلسد الذي فيه ملء اجملد،  .)٢١: ٣يف " (صورة جسد جمده"

قنوات  إالَّأما حنن فلسنا  ،متتلئ منه ويبقى هو متفوقاً كرأس وينبوع فهي أجسادناأما 
اجلسـد  "ويظل جسد االبن الكلمة هـو  . نابعة منه بسبب االحتاد أوصغرية صادرة 

فتظل كمـا   ،أجسادنا أماوهذه صفة خاصة به بسبب االحتاد،  ،الواهب احلياة" احمليي
هنا . بل تنال هي احلياة من املسيح ،ألحدوال هتب احلياة  ،نعمة القيامة إىلهي حتتاج 

ففي حالة املسيح صار جسده مصدر حيـاة  . يربز الفرق الضخم بني االحتاد والنعمة
احلياة  إىليف حالتنا فقد ظل اجلسد فينا حمتاجاً  أماوجسده،  أقنومهبسبب االحتاد بني 

  .يعطيها أنوال ميلك  ،تصبح صفة ذاتية فيه أنيأخذها من النعمة دون 

  :من جهة نوع الوحدة :رابعاً
عه علينـا  وما خيصنا هو ما وزَّ ،ه باالبن الكلمة املتجسد كآدم الثاينحنن نتشبَّ  

ولكننا ال ندخل شركاء يف عالقـة  . نعمة التبين ونعمة عدم املوت أيالرب يف التدبري 
علـى  حنن نتشبه هبذه الوحدة . عالقة وحدة اجلوهر اخلاصة بالثالوث أياالبن باآلب 

واألصـل   ،وحدة املؤمنني أيبني الصورة  األساسيقدر ما تعطينا النعمة ولكن الفرق 
وما هو ممنوح  ،وحدة اجلوهر أيوحدة جوهر الثالوث هو فرق بني ما هو طبيعي  أي
تقـيم   أن اإلنسانيةوال متلك القدرات الطبيعية  .وحدة املؤمنني اليت ختلقها النعمة أي

املخلوقات فهي تتحد  أما ،وحدة هي صفة الالهوت وحدهألن ال ؛نوع أيوحدة من 
وحدة جوهر الثـالوث فهـي    أما ،بالقانون الطبيعي وبقدرات اإلرادة وفاعلية الفكر

 ،بل كانت منذ األزل ،ومل تنبع ،ألهنا أزلية مل حتدث باتفاق االقانيم ؛عكس ذلك متاماً
قيـل عـن    إذاوهكذا . رةملتغيِّبل تظل يف وحدهتا غري ا ،وال تنمو وال تعان من النعمة

نصبح  أنناال نفهم من هذا  فإننا ،)١٩: ٨رومية " (كثريين إخوةالبكر بني "نه إاملسيح 
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يف  إالَّومل تسمح به النعمة  اإلنسانيةمثله يف كل شيء، ألن هذا يفوق احتمال الطبيعة 
 اإلنسـانية يعة وهكذا يتم جتديد الطب. اإلنسانيةوهو جتديد الطبيعة  ،حمدد واضح إطار

ومع ذلك  ،فهو الباكورة والرأس ،على النحو الذي جتددت به يف املسيح رأس اخلالص
ألنه  ؛وال يتألق احد مثله ،املصدر أويلمع نور وهباء التجديد يف املسيح كما يلمع املنبع 

  .حيفظ لنفسه مجال البكورية الذي ال يتغري
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  امللحق الثاين
  

  األخطاء الالهوتية الناجتة
  )١(عن تفسري الثالوث بذات وعقل وحياة

  
واآلب هو الذات واالبن هو العقل والروح .. إذا كان اهللا ذات وعقل وحياة   

  !القدس هو احلياة فأين الثالوث هنا؟

  :ألن اجلوهر هو الذات ؛حلول اآلب حمل اجلوهر الواحد :أوالً
وبالتـايل   ،قنومـاً أي أنه ليس أ ،اجلوهر أو الذات مشترك بني األقانيم الثالثة  

  .أي االبن العقل والروح القدس احلياة!! يصبح يف اهللا أقنومان فقط

جعل كل  إىلألنه يؤدي  ؛اإلميان بأكثر من ثالثة أقانيم :ثانياً
  :صفات اهللا متمايزة

فإن القاعدة الالهوتية  ،لو قلنا بأن العقل واحلياة هي صفات يف الذات اإلهلية  
ترغمنا على اعتبار أن هذه الصـفات   –انيم يف جوهر واحد وهي التمايز بني األق –

متمايزة، وبالتايل تصبح كل صفة من صفات اهللا متمايزة، وهذا يعين أننا يف الواقـع  
  !نؤمن بأكثر من ثالثة أقانيم

                                                 
 .www.coptology.com، منشور على موقع "وثحوار عن الثال"راجع كتابنا  )١(
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الصفات الذاتية اليت "ألن  ؛اإلميان بأكثر من ثالثة أقانيم :ثالثاً
  :من ثالث هي أكثر" بدوهنا تنعدم الذات اإلهلية

صفة ذاتية بدوهنا تنعدم "األقنوم هو  أنحاول البعض أن يتفادى ذلك واعترب   
ألن الصفات الذاتية اليت بدوهنا  ؛، ومع ذلك تظل املشكلة السابقة قائمة"الذات اإلهلية

تنعدم الذات اإلهلية ليست فقط العقل واحلياة، وإمنا أيضاً احملبة اليت متيز اهللا وكـذلك  
لة هلرطقـة  صورة معدَّ إن تفسري الثالوث بذات وعقل وحياة ليس إالَّ. إخل ..القدرة 

وإن الذين يشرحون الثالوث على هذا النحو ال يدركون أهنم حبسن نيـة  . سابيليوس
أي الصورة " Modalism"حيطمون اإلميان، وأن هذا التعليم يطلق عليه اآلن هرطقة 

  .املعدلة هلرطقة سابيليوس

  :بالتركيب يف الذات اإلهلية التعليم :رابعاً
وهي التمايز بني األقانيم يف  ،لقد قبلت الكنيسة اجلامعة قاعدة الهوتية واحدة  

ا التمـايز  أمَّ. جوهر واحد ألن هذه القاعدة جتعل اهللا روحاً بسيطاً غري قابل للتركيب
فهو  ،بني صفات اهللا واعتبار أن بعض صفات اهللا جوهرية وأن صفات أخرى عرضية

ائم على فلسفة أرسطو وأفالطون كما شرحها علماء املسيحية مثل حيىي بن عـدي  ق
!! وكيف تكون احملبة والرمحة صفة عرضـية؟ ! ولكن ما هو العرضي يف اهللا؟.. وغريه 

  أليس هذا هو التعليم بالتركيب يف الذات اإلهلية؟

القضاء على اخلالص والتبين الذي ُيعلَن وُيوَهب يف عمل  :خامساً
  :نيم الثالوثأقا

فكيف يصبح اإلنسان يف املسيحية ابنـاً  .. لو كان اهللا هو ذات وعقل وحياة   
فالديانات األخرى ال متانع يف أن يكون اهللا له ذات وعقل وحيـاة، ولكـن   ... هللا؟ 
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جعلوا الصفات الذاتية يف اهللا سبعاً، فهل يصبح ) أتباع أيب موسى األشعري(األشاعرة 
وماذا عـن اخلـالص   ! واألشاعرة هو فرق يف عدد صفات اهللا؟الفرق بني املسيحية 

هكذا أحـب ذات اهللا  : "على هذا النحو) ١٦: ٣(والتبين، هل ميكن أن نقول يوحنا 
وهل يصبح اإلنسان ابناً للـذات بواسـطة العقـل    ! ؟." إخل.. العامل حىت بذل عقله 

، ألن متـايز  "Pantheism –وحدة الوجود "أليس هذا يف النهاية هو تعليم ! اإلهلي؟
أقانيم الثالوث يف اجلوهر الواحد هو الذي حيفظ كيان اإلنسان من الذوبان يف اهللا، ألن 

  ...من الذوبان أو االختالط  –إذا جاز القول  –اهللا نفسه حيفظ أقانيمه 
إن تفسري الثالوث بذات وعقل وحياة هو تعليم فلسفي ميكن لغري املسيحيني 

وإذا . على اخلالص الذي ُيعلَن وُيوَهب يف عمل أقانيم الثالوث لكنه يقضي ،أن يقبلوه
فإننا جيب أن نغلق الكتاب املقـدس ال   ،ثالث صفات ذاتية أو جوهرية إىلل اهللا حتوَّ

بال " األنا"، وتصبح هذه "أنا الرب: "سيما العهد القدمي حيث يعلن اهللا عن ذاته بقوله
  .إذا كان شخصاً وله ما يؤهله ألن يكون شخصاً ألن اهللا ال يعلن عن ذاته إالَّ ؛معىن

  ":الشركة يف الطبيعة اإلهلية"القضاء على تعليم  :سادساً
كانوا فعالً منطقـيني مـع    اإلهليةيبدو أن الذين حاربوا الشركة يف الطبيعة   

صفات  إىلذلك أنه إذا حتولت أقانيم الثالوث .. أنفسهم وعلى قدر كبري من الذكاء 
م مما يـدعِّ  ،اشتراك اإلنسان يف صفات جوهر اهللا هو فعالً أمر مستحيلفإن  ،جوهرية

ا إذا متايزت أقانيم الثـالوث مـع   أمَّ. ادعاءهم بعدم اشتراك اإلنسان يف الطبيعة اإلهلية
فإن اشتراك اإلنسان فيما ُيعطى بواسطة األقانيم املتمايزة مع  ،بقائها يف وحدة اجلوهر

ا يف اجلوهر اإلهلي الواحد مينع اإلنسان متاماً من االشـتراك  بعضها، واملتمايزة مع بقائه
ألن الثـالوث  . املطلق يف اهللا، وحيدد اشتراك اإلنسان مبا ُيوَهب فقط بواسطة الثالوث

نفسه يشترك يف كل الصفات اإلهلية وحيفظ كل أقنوم صفته األقنومية اخلاصة به، ممـا  
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اإلنسان غري قادرة على أن تشترك يف اهللا جيعل أي طبيعة غريبة عن طبيعة الثالوث مثل 
ذلك أن كل أقنوم يعمل مبا يتميز بـه مـن صـفة    . بالقدر املتاح هلا من الثالوث إالَّ

أقنومية، وما يتميز به من صفة أقنومية ليس هو اجلوهر اإلهلي الذي يظل سراً خمفياً ال 
  .فيه أو إدراك طبيعته االشتراكميكن لإلنسان 

فرق بني تعليم الشركة يف الطبيعة اإلهلية على أساس التقليـد  لكن ما أعظم ال  
وبني الشركة يف الطبيعة اإلهلية على أسـاس أن األقـانيم    ،والتعليم الصحيح للثالوث

  ..صفات جوهرية يف اهللا 
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  ؟... 
فهل الرمحة كذلك أزلية؟ إن . احملبة أزلية، فهي ُتمارس بني أقانيم الثالوث منذ األزل+ 

وإن قلنا ال، جنعل الرمحة صفة مستجدة !! جنعل أقانيم الثالوث ترحم بعضها قلنا نعم،
  .يف اهللا، واهللا ال ُيستجد فيه شيء

عندما مات املسيح على الصليب هل إصطلح العدل من الرمحة وُحلَّت مشكلة اهللا، + 
  .أم إصطلح اهللا مع اإلنسان وُحلَّت مشكلة اإلنسان

دفع فدية للشيطان؟ أم لآلب؟ أم مل تكن هناك فدية هل املسيح مبوته على الصليب + 
  أصالً؟ هل هي فدية أم فداء؟

خطية اإلنسان إهانة لكيان اهللا أم لكيان اخلاطئ؟ إن كانت إهانة هللا فنحن يف حاجة + 
فمـاذا  . وإن كانت إهانة لكيان اإلنسان فنحن يف حاجة اىل الشفاء. اىل رفع العقوبة

  صنع الفادي إزاء هذا؟
أخذ املسيح جسداً قابالً للموت؟ إن كان قد أخذ جسداً قابالً للموت فكيف  هل+ 

يكون اإلله؟ وإن كان جسده غري قابل للموت فكيف يفتدي أجسادنا القابلة للموت، 
  وكيف أُسلم للموت؟

هل أخذ املسيح طبيعة جسد آدم قبل السقوط أم طبيعته بعد السقوط؟ إن كان قد + 
السقوط يكون الذي أُفتدي هو طبيعة آدم قبـل السـقوط    أخذ طبيعة جسد آدم قبل
وإن كان املسيح قد أخذ طبيعة جسد آدم بعد السـقوط  . وليس طبيعته بعد السقوط

  ".قدوس بال شر وال دنس قد انفصل عن اخلطاة"، "محل بال عيب"فكيف يكون 
الفـداء  فأين " نعم"هل حنن منوت ذات املوت الذي ماته املسيح؟ إن كانت اإلجابة + 

رومية " (متنا مع املسيح"فكيف يقول بولس الرسول إننا " ال"إذاً؟ وإن كانت اإلجابة 
  ؟)٨:  ٦
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هل خطية آدم وراثية وُتغفر يف املعمودية؟ وإن مل تكن وراثية فما الذي ورثناه إذاً؟ + 
  أصالً؟" املغفرة"وماذا ُيغفر لنا يف املعمودية؟ بل ما هي معاين كلمة 

  و بالتجسد أم بالصليب أم بالقيامة أم حبلول الروح القدس أم باملعمودية؟التبين هل ه+ 
هل اخلطية ُتغفر باإلعتراف أم بالتناول من جسد املسيح ودمه؟ إن كانـت ُتغفـر   + 

؟ ]ُيعطى عنا غفراناً للخطايـا : [باإلعتراف فكيف نقول يف القداس عن جسد املسيح
ر يف اإلعتراف إذاً؟ وهل نلغي سـر التوبـة   وإن كانت ُتغفر يف التناول فما الذي ُيغف

  !!واإلعتراف كما يطالبنا الربوتستانت؟
يف اإلفخارستيا هل حنن نأخذ املسيح املصلوب أم املسيح املقام؟ إن كنـا نأخـذ   + 

؟ وإن كنا ]أسراره اإلهلية غري املائتة: [املصلوب فكيف يقول القداس عن اإلفخارستيا
  اإلفخارستيا؟" يحةذب"نأخذ املقام فكيف نسميها 

  يف اإلفخارستيا هل ُيقَسم جسد املسيح علينا أم حنن الذين جنمتع إليه؟+ 
يف اإلفخارستيا هل نتحول حنو اىل طبيعة جسد املسيح السمائية أم يتحول هو فينـا  + 

اىل طبيعتنا الترابية؟ إن كنا نتحول اىل طبيعته السمائية فهل نصبح آهلة مثله؟ وإن كان 
: تحول فينا اىل طبيعة ترابية فكيف يكون جسد الكلمة الذي نقـول عنـه  هو الذي ي

  ؟]الهوته مل يفارق ناسوته حلظة واحدة وال طرفة عني[
إذا كنا شركاء الطبيعة اإلهلية فلماذا خنطئ بعد؟ وإذا كنا قد ُوِلدنا من اهللا فكيـف  + 

  ؟"كل من ُوِلد من اهللا ال خيطئ: "خنطئ والكتاب يقول
ح هل جيلس اآلن عن ميني العظمة يف السماء، أم أن الذي ُيقـَدم علـى   جسد املسي+ 

  آالف املذابح يف وقت واحد هو جسد املسيح، أم أن الكنيسة هي جسد املسيح؟
هل توجد كنيسة غري منظورة أو منتصرة رأسها املسيح وكنيسة منظورة أو جماهدة + 

واحدة يرأسها املسـيح فـأين   رأسها البابا الروماين أم هي كنيسة واحدة؟ إذا كانت 
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... نـؤمن  : [سلطة الكهنوت؟ وإن مل تكن واحدة فكيف نقول يف قـانون اإلميـان  
  ؟..]بكنيسة واحدة 

الروح القدس يف القداس حيل على الكنيسة أم على التقدمة أم على كليهما؟ إن كان + 
ح، فنحن حيل على الكنيسة ألهنا جسد املسيح وحيل على التقدمة ليجعلها جسد املسي

  :أمام عدة إحتماالت
  !إما أنه يوجد جسدان للمسيح -١
  !ويف هذه احلالة هل الكنيسة تأكل نفسها؟. أو أهنما جسد واحد -٢
ويف هذه احلالة إمـا  . أو أن الكنيسة ليست هي جسد املسيح احلقيقي بل الرمزي -٣

حيـل علـى    أن الروح القدس حيل على التقدمة فقط وال حيل على الكنيسة، وإما أنه
الكنيسة أيضاً ولكن لسبب آخر غري أهنا جسد املسيح احلقيقي الذي سبق أن حل عليه 

  !يف األردن) الروح القدس(
 الناشر              




