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 األولوار احل
 

ق يف فهم العقيدة ون البحث والدراسة والتعمُّ صديقي إبراهيم من الذين حيبُّ  
 لناه معاً.ولكننا سجَّ  ،من الزمن متباعدةٍ  فرتاتٍ  وقد دار بيننا هذا احلوار على ،املسيحية

 ز املسيحيةمييِّ  التجسُّد
 ز اإلميان ابهلل يف املسيحية؟: ما هي أهم عقيدة متيِّ إبراهيم
أمَّا  .ألن كل الد��ت تتحدث بشكل أو آبخر عن هللا .د: اإلميان ابإلله املتجسِّ جرجس

 ،ثيل له عن حمبة هللا لإلنسانفريد ال م خاصٍّ  فهي تتحدث بشكلٍ  ،املسيحية
علن عن نفسه ابختاذه الطبيعة اإلنسانية، أي الروح وهذه احملبة هي اليت جعلته يُ 

امسه  وشخصٍ  ،كاملة  إنسانيةٍ  علن عن نفسه يف حياةٍ واحتاده هبما لكي يُ  ،واجلسد
 يسوع.

 علن عن نفسه؟: ماذا تقصد بعبارة يُ إبراهيم
 عن ذاته، وهذا عنصرٌ  ،علن عن صفاته، بل عن نفسه ال يُ تعلمنا أن هللا : املسيحيةُ جرجس

 ابملوضوع الذي نتحدث فيه. مرتبطٌ  جوهريٌّ 

 علن عن نفسه؟ أال تكفي كلمات الوحي؟ابلذات لكي يُ  التجسُّد إىل: ملاذا يلجأ هللا إبراهيم

 نك تؤمنأ: ال تنكر املسيحية أن هللا أعلن عن نفسه عن طريق األنبياء، وطاملا جرجس
ألن كل  .تفهم رسالة املسيحية أنعلى  ابلوحي وبكالم هللا لألنبياء، فأنت قادرٌ 

 علن عن نفسه.يؤمن أن هللا �خذ زمام املبادرة لكي يُ  ،ن يؤمن ابلوحيمَ 

 إىلالوحي يقود  ولذلك تؤمن املسيحية أنَّ  ،هللا مع اإلنسان هو حديثُ  الوحيُ 
حد ابجلسد ويتَّ  اإلنساننفسه عامل يدخل هللا ب أنوهي  ،أساسية هامةٍ  نتيجةٍ 
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ه بعض اآلابء "الوحي" البشري لكي يكشف بشكل كامل عن نفسه. ويشبِّ 
 حتاد وبعالقةٍ الألن التودد واأللفة تنتهي اب ؛"الزواج"بـ" التجسُّدو" ،"اخلطوبة"بـ

 .لتجسُّدولذلك ختم هللا إعالنه عن نفسه اب ،أقوى
 ا ابحلديث عن اهتمام هللا ابإلنسان؟منّ  هذه مبالغةٌ  أن: أال ترى إبراهيم
وإضافة عناصر من اخليال تزيد من حجم ومعىن  ،: املبالغة هي تضخيم بعض الوقائعجرجس

ع . ولكن تطلَّ خيايلٍّ  عنصرٍ  أيَّ الواقع  إىلننا أضفنا أواقعة من الوقائع. وأ� ال أرى 
من خملوقات  ألن كل ما حولنا ؛هو أفضل خملوقات هللا اإلنسانَ  أنحولك جتد 

ت لَ عِ إمنا جُ  ،وهي أصغرها ،البكرت� إىلوهي أكرب املخلوقات  ،من الشمس ابتداءً 
ر املاء واهلواء وكل طاقات  أن. بل لقد استطاع اإلنسان اإلنسانخلدمة  يسخِّ

فأين املبالغة يف  ،هو سيد املخلوقات اإلنسان أنالكون ملصلحته. كل هذا يؤكد 
درجة احتاده ابلطبيعة  إىلل هللا املبالغة يف تنازُ  ؟ وأيناإلنسانتقدير عظمة 

 ؟اإلنسانية

، احتاد هللا ابلنفس البشرية واجلسد البشري أي ،لتجسُّدلغة فيما تسميه أنت ابا: املبإبراهيم
 ال يتفق مع جالل هللا وعظمته. لٌ هو تنازُ ف

وهل لديك  حندد ما يتفق مع هللا وما ال يتفق معه؟ أن: لست أدري كيف ميكننا جرجس
األد�ن مجيعاً حتدد ما يتفق مع هللا وما ال يتفق معه  أنموضوعي؟ أعتقد  مقياسٌ 

على أساس نظرة ذاتية ليست موضوعية. وخلف كل نظرة ذاتية توجد دائماً فكرة 
 ،ذاته إىلر فيها اإلنسان موقفه من العقائد حسب نظرة اإلنسان تقديرية يقدِّ 

 ء.وحسب ما يتطور يف فكره من آرا

له أبن  انألنه من املنطقي أن جالل هللا وعظمته ال يسمح ؛: لست أتفق معكإبراهيم
 حد مبخلوقات مثل اإلنسان.يتَّ 
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 وعظمة هللا التجسُّد
ر فيها وجود ما تقوله يعربِّ عن نظرة ذاتية غري موضوعية وغري فلسفية تتصوَّ  : إنَّ جرجس

ه مشكلة الفكر الديين وهذ ،بني عظمة هللا وحقارة اإلنسان أساسيتناقض 
وال حتكمه املقاييس املوضوعية اليت  ،يصدر عن نظرة ذاتية فكرٌ  فهو ،بشكل عام

ال  -أ�ً كانت أسبابه- فإن رفضكَ  ،التجسُّدفإذا رفضت  .حتكم العلوم والفلسفة
 ألن رفضك هو نظرة ذاتية. ؛خطأٌ  التجسُّدَ  أنيثبت 

 : كيف؟إبراهيم
 . أليس كذلك؟التجسُّد متنعه من عظمة هللا أن: لقد تصورت جرجس
 : طبعاً.إبراهيم
والعظمة  .التجسُّد إىلعظمة هللا تدعوه  أنَّ  رأتصوَّ  أنْ لكين استطيع  .: حسنًا جداً جرجس

ع هي عظمة الرتفُّ ف أنتبينما العظمة اليت تتصورها  ،هي عظمة احملبة ،قصدهاأاليت 
 ،ر هللا مثل امللوك والرؤساءبذلك تتصوَّ  وأنت .ابإلنسانوالتعايل واالستهانة 

من الفكر السياسي واملمارسات  تصبح صورتك عن هللا �بعةٌ ابلتايل و 
 صورة دينية. أ�ارؤية ذاتية تظن  إىلل هذه الصورة وحتوِّ  ،االجتماعية

هناك فوارق ضخمة بني هللا وبني  تنكر أنَّ  أنْ فأنت ال تستطيع  ،ومع ذلك .: ليكنإبراهيم
 .يصبح هللا إنسا�ً  أنبل متنع  ،املخلوقات حتولُ 

 الً يف طبيعة هللاليس حتوُّ  التجسُّد
 ةعلى أي-فأنت خمطئ. وهذا  ،إنسان إىليعين حتول هللا  التجسُّد أنكنت تفهم   إذا: جرجس

ومع  ،سوف تظل الفوارق بني هللا وبني املخلوقاتفليس تعليم املسيحية.  -حال
ويظل يف نفس الوقت اإلله  ،اإلنسان حد بكل مكو�تذلك يتنازل هللا ويتَّ 

أسألك سؤاًال هاماً: ما هي الفوارق  أن أريدالقادر على كل شيء. ولذلك 
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 خمة اخلطرية اليت متنع احتاد هللا ابجلسد والنفس اإلنسانية؟ضال

 .اإلنسانفهي طبيعة خمتلفة عن طبيعة  ،: طبيعة هللا نفسهأوالً : إبراهيم

 حمدوداً. ،اإلنساننه سوف يصبح مثل أين يع ابإلنسان: احتاده اثنياً 

 : سوف �كل ويشرب ويتبول، وهذه كلها أفعال دنيئة ال تليق ابخلالق.اثلثاً 

. ولكن ال تنسى اإلنسانطبيعة هللا خمتلفة عن طبيعة  أنَّ حنن ال ننكر  جداً. : حسناً جرجس
- قادرٌ  وهو ،وهو يعرف الفرق بينه وبني املخلوقات ،خالق اإلنسان هو هللا أن

ا االعرتاض أمَّ  .حيل هذه املشكلة أنمبا ميلك من قدرة على اخللق  -كخالقٍ 
فالالهوت  ،الالهوت ال ميكن حشره يف اجلسد نأل ؛ذلك .الثاين، فهو بال قيمة

 ويصبح حمدوداً. ولعل خلق الكون هو دليل قوي على صحة ما يتغريَّ  أنال ميكن 
ًا ابلنسبة هلل. وعندما خلق هللا الكون فهو حمدود جد ،نقول. فالكون مهما كان

 ونفس الشيء ينطبق على احتاد هللا ابجلسد. ،يف الكون وخارج الكون ظلَّ 

وألسباب يعرفها - نحن البشرف .االعرتاضات لأسهفهو  ،ا االعرتاض الثالثأمَّ 
 ؛األفعال البشرية مثل األكل والنوم والتبول هي أفعال دنيئة أننرى  -علماء النفس

السيما عن األعضاء  ،ربات سيئة أو مؤملةخبرتبط يف أذهاننا تا كثريًا ما أل�
ال أولكن علينا  هذه األعضاء وحقارهتا. بد�ءةوهو ما جيعلنا نشعر  ،التناسلية
وهو الذي جعل هلا نظامًا دقيقًا هائالً  ،هللا هو خالق هذه األعضاء أنَّ ننسى 

ق كل جهاز من هذه األجهزة بقوة تراه يف أي كتاب للتشريح. وينط أنميكنك 
 .اإلنسانوحقارة  بد�ءة وليسهللا وإبداعه، 

 شيئاً حقرياً ال يتناسب مع هللا. يُعدُّ  التجسُّدن أ: ومع ذلك أعود وأكرر إبراهيم
نفسية جتعله خيتفي عن أحب  دٍ قَ ن هللا ليس مصااًب بعُ إ .: وأ� أكرر الكالمجرجس

هللا  أنَّ خربة سيئة جتعلك تشعر  أنتعندك يكون  أن. أخاف إليهاملخلوقات 
جتعلك غري قادر على تصديق حمبة هللا. ملاذا ال تقرأ كتاابً مثل  ،يبعد أو بعيد عنك
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حاول ذلك املفكر لقد  ؟جنيب حمفوظ ، وهو جمموعة قصص لألستاذ"دنيا هللا"
جاءت كل شخصية ف ،ر عدد من الشخصيات هلل هبا عن تصوُّ يعربِّ  أنالكبري 

وجاء تصور  ،صور هللا بشكل يتفق مع املشكلة اليت يعاين منها (شخصية معينة)تت
هلذه املشكلة. وأريد أن أسألك سؤاًال هاماً: كيف تفهم  وحلٍّ  شكل ردٍّ على هللا 

 خلق اإلنسان؟

 ل خلق اإلنسانيكمِّ  التجسُّد
 أنمر املالئكة روحًا خالدة ال متوت. بل أ وأعطاه ،من طني اإلنسانَ  : خلق هللاُ إبراهيم

 د من اجلنة.رِ فطُ  ، ورفضالذي أىب وتكربَّ  إبليس يسجدوا آلدم إالَّ 
من  اإلنسانمن عدم. وخلق  خملوقٌ  اإلنسان أن: ممتاز جداً. ألننا نتفق على جرجس

عن  تعبريٌ إالَّ  . وما سجود املالئكةل اإلنسان عن املالئكةهللا فضَّ  أنتراب يؤكد 
 خدمة املالئكة لإلنسان.

 : ال أبس، إذا كان هذا التفسري يعجبك.إبراهيم
 أنوهذا يؤكد  ،ممتاز، سجد له املالئكة خملوقٌ  اإلنسان أن: إذًا حنن نتفق على جرجس

 ؟لإلنسانأال يؤكد هذا حمبة هللا  .رفع وأكرم خملوقات هللاأ اإلنسان

ر التعبري عن حمبة : هل توجد طريقة واحدة فقط للتعبري عن حمبة هللا؟ مث ملاذا ينحصإبراهيم
 ؟التجسُّدهللا يف 

يضاً. هل أ: التعبري عن أي أمر من األمور له درجات من الوضوح. واحملبة درجات جرجس
ودرجة من درجات  ،تؤمن ابلوحي؟ إن الوحي درجة من درجات التعبري عن هللا

 لكلمات البشرية املناسبة اليت تصلحلاحملبة. والوحي كما أفهمه هو اختيار هللا 
، هو اإلنسان إىل لالقرتابللتعبري عن نوا�ه وصفاته. إن الوحي هو حماولة هللا 

 .اإلنسانهللا أبن يدخل دنيا  رضاعن  تعبريٌ 
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 الوحي كلمات بشرية
 تعتقد أن كلمات الوحي اليت أوحى هبا هللا هي كلماتٌ  أنتغريب. هل  : هذا تفسريٌ إبراهيم

 بشرية؟

 : بكل أتكيد.جرجس

 ،غري بشرية أي ،إهليةً  لإلنسان. ولو كانت كلمات الوحي لغةً  هةٌ موجَّ : أل�ا أوالً 
 ستصبح لغة غريبة عليه؟ أ�ايفهمها؟ أال ترى  أنكيف استطاع اإلنسان ف

ألن الذين نطقوها  ؛كلمات الوحي هي كلمات تنتمي لدنيا اإلنسان  إن: اثنياً 
بااتت وعادات اإلنسان ويتناول الوحي أمساء بالد ون .لوها بشروالذين سجَّ  ،بشرٌ 

 .إهليةنه توجد لغة أعي يدَّ  أنمن زواج وطالق، وال يوجد من ميكنه 
 : كيف؟إبراهيم
دنيا اإلنسان ورغبته يف أن يعلن عن نفسه  إىل عن تنازل هللا : أوالً: ألن الوحي يعربِّ جرجس

 ثُ لكي يعلن هبا عن نفسه وحيدِّ  هللا من لغة اإلنسان وسيلةً  فاختذلإلنسان. 
 تقوم بينه وبني اإلنسان. أنوعن العالقة اليت ميكن  ،عن نفسه اإلنسانَ 

 ،إليناد؟ ملاذا ال يكون هذا هو كل ما وصل للتجسُّ  أو مقدمةً  هذا بدايةً  : كيف تعتربُ إبراهيم
 اه؟تعدَّ ي أنبل ما ال ميكن 

 هللا أم اإلنسان؟ :ن: يتعداه!! مَ جرجس
 : اإلنسان طبعاً.إبراهيم
الوحي هو بداية العالقة مع هللا واإلنسان. وإذا كان هللا قد أخذ زمام املبادرة  أن أعتقد :جرجس

ألننا  ؛آخر ما عند هللا من وسائل هو ال منلك أن نقول إن هذا -منطقياً -فإننا  ،بيده
ح أبن هللا يف أي كتاب ديين يصرِّ  واحدٌ  وال يوجد نصٌّ  ،هبذا نفرض قيودًا على هللا

 يتخطاها. أنأو أختذ من الوحي الوسيلة الوحيدة اليت ال ميكن  ،التجسُّد ضَ فَ رَ 
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 عدم كفاية الوحي
 : ملاذا تعتقد بعدم كفاية الوحي؟إبراهيم
يصبح مبرور الزمن مشكلة. ألن كالم الوحي  -مهما كانت قيمته-: ألن الوحي جرجس

فة وأي لغة تتطور وتصبح بعد ألف سنة غريبة غري مألو  ،يعتمد على مفردات اللغة
 أنوها أنت ترى  ،نه "ملك"أبف هللا وصَ على مسامع الناس. وعلى سبيل املثال يُ 

فإن  ،""ملكٌ  هللاَ إن قلنا  وإذا .النظام امللكي ينقرض. ويف مصر اختفت امللكية
 .م١٩٥٢لدوا بعد ثورة هذا الوصف ال يفيد شيئاً ابلنسبة لكل الذين وُ 

دمها الوحي مطلقاً. لو حصر� مفردات مث ماذا عن املفردات اجلديدة اليت مل يستخ
 ،سنة األخري لوجد� رصيدًا هائًال مل يكن موجودًا من قبل ةاملائاللغة العربية يف 

ت مكانه البندقية. وقد �يت اليوم الذي ختتفي فيه فالسيف مثًال اختفى متاماً وحلَّ 
 ت السيارة والطائرة حمل "اجلمل".البنادق. وحلَّ 

 أبدية. ألن الوحي رسالةٌ  ؛ات ال متس صميم رسالة الوحيكلها تغريُّ هذه   ،: آهإبراهيم
ن عصر دون ع كلمات زمنية مؤقتة تعربِّ   معصاحل األبدية : املشكلة هي كيف تُ جرجس

فتفقد الرسالة عالقتها ابلواقع. أال ترى  ، احلياةومتوت هذه الكلمات بتغريُّ  ،عصر
 الكالم البشري وسيلة مؤقتة أنك أنه يدر و  ،هللا يعرف ضعف اللغة البشرية أن

 إليناالكالم ينقل  أنلنا كلمات األنبياء لوجد� ولو حلَّ  ؟تصلح لعصر دون عصر
 بطريقةٍ -كل كلمة حىت تستطيع   أصل إىلالعودة  إىلحنتاج  وأننا ،صورة بيئة النيب

م فرع تشرح معاين الكلمات. ولعلك مسعت اليوم عن تقدُّ  أن -صحيحةٍ 
ر وية اليت يسمى "املورفيولوجي"، وهو يقوم على دراسة الصوَّ الدراسات اللغ

على حتديد العصر  اً قادر  عل الباحثُ جتوهي دراسة  ،والرتكيب اللفظي لكل مجلة
 .احيدد ثقافة وفكر كاتبه أنبل ميكنه  ،فيه هذه اجلملة تْ بَ تِ واجملتمع الذي كُ 

 ��ت األخرى.بل كتب الد ،: أنت هتاجم ليس الكتاب املقدس فقطإبراهيم



١٢ 
 

 إىل. ال الكتاب املقدس وال غريه. إن الكتاب املقدس ينقسم اً : أ� ال أهاجم أحدجرجس
 ،مث العهد اجلديد ،وهو جمموعة أسفار األنبياء ،قسمني رئيسيني: العهد القدمي

لوا وهو جمموعة أسفار كتبها الذين عاشوا مع املسيح وتتلمذوا عليه وعرفوه وسجَّ 
د ن يقرأ عن هللا الذي حدَّ بني مَ  فرق بني العهدين كبري. هو فرقٌ واللنا حياته. 

 أن. ولذلك جتد حييا بيننا كإنسان الذيوهللا  ،عالقته ابلبشرية بواسطة الناموس
بينما جيدون  ،جداً  اً صعب كتاابً   وجيدونه غالبية املسيحيني ال يقرأون العهد القدمي

وكانت حياته هي إعالن  ،عاش بيننا ألنه يشرح حياة إنسان ؛العهد اجلديد سهالً 
 هللا. إىلقيادة اإلنسان  إىلعن هللا. فالعهد اجلديد يهدف 

 والكتاب املقدس التجسُّد
يتعرف اإلنسان على  أنالكتاب املقدس يقف عمله مبجرد  أن: وهل معىن هذا إبراهيم

 املسيح؟

م الدينونة عندما يرى ل الكتاب املقدس ينتهي يو مألن ع ؛: اجلواب .. ابلنفي قطعاً جرجس
 كتاب يساعده على معرفة هللا.  ىلإفال حيتاج  ،هللاَ  اإلنسانُ 

 : هل تعتقد أننا سنرى هللا يف يوم الدينونة؟إبراهيم
: نعم .. سوف نراه .. ورؤيتنا هلل يف يوم الدينونة وبعده هي أحد أسباب خلق جرجس

من الذين يشعرون ولذلك أ� مندهش  .التجسُّدبل هي أحد أسباب  ،اإلنسان
هناك حياة بعد املوت .. إنين أرى  أنومع ذلك يؤمنون ، مستحيلٌ  التجسُّدَ  أن

فكيف  ،منا من معرفتهرِ وحُ  ،منا من رؤية هللارِ ألننا إذا حُ  ؛اً غريب اً يف هذا تناقض
 األبد؟ إىلسنعيش يف احلياة بعد املوت 

سننال كل شيء  أنناهلل؟ أال يكفي : رمبا أنت على صواب .. ولكن ما قيمة رؤيتنا إبراهيم
 نريده يف اجلنة؟
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رون يف كل الذين يرفضون معرفة هللا هم الذين يفكِّ  أن: هذه نقطة أساسية .. وأعتقد جرجس
ا أن مَّ إوجيدون يف احلياة بعد املوت تعويضًا عن معرفة هللا.  ،ما يشتهون يف اجلنة

وبذلك نفقد   ،هللا إىلنصل  ال امَّ إكل شيء .. و   إىلنصل  ابلتايلو  ،هللا إىلنصل 
 كل شيء.

 : ملاذا هذا التصعيد والتعقيد.إبراهيم
تنال كل ما تريد من نساء وأموال  أنتعقيد!! املسألة ال تقبل اهلزار .. ميكنك  : أيُّ جرجس

 ولكن هذا لن يكشف عن غاية خلقك كإنسان. ،وبيوت .. اخل

ق؟ كان خرياً له لِ  ملاذا خُ وإالَّ  ،لقهف على خالكي يتعرَّ  خملوقٌ  دي اإلنسانُ � سيِّ 
مث حياط بكل الظروف واخلريات املادية ومننع هللا عنه،  ،ن أن خيلقعدمًا مِ  لو ظلَّ 

 .اإلنسانهللا مينع نفسه عن  أنأو ابحلري نتصور 

  أنر األبد. تصوَّ  إىلل عليه سيظل معنا ما سنحصُ  أنفهي  ،ا الكارثة الكربىأمَّ 
والنتيجة هي السأم وامللل األبدي. إن  ،يدك لن يتغريَّ  إليهكل ما سوف تصل 

ولكن ليس فيها معرفة هللا. وسوف تكون  ،جهنم يف اعتقادي فيها كل اخلريات
ألنه  ؛سجني وحشٍ  إىلاإلنسان ابمللل األبدي. سوف يتحول يصاب  أنْ النتيجة 

 وهو هللا. ،نبع السالم والفرح دَ قَ فَـ 
 لى أننا سنرى هللا يف احلياة األخرى؟: ولكن ما هو الدليل عإبراهيم
وعلى االعتقاد أبن غاية خلقه هي معرفة  ،على اإلميان بكرامة اإلنسان مبينٌ  : الدليلُ جرجس

أبن  اإلميانيستدعي  ،على النحو الذي تراه اإلنسانخلق  أن معي هللا. أال ترى
ال تتفق مع  من القسوة اليت هأن.. أال ترى  ؟أبن يعرفه اإلنسانهللا جيود على 
 ؟به خاصةٍ  من عالقةٍ  اإلنسانَ  هللاُ أن حيرم  ،صالح هللا ابملرة

 : قسوة؟؟إبراهيم
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 غاية خلق اإلنسان
ولن يسمح هللا له أبن يعرف  ،الوجود إىلاإلنسان من العدم لقد جاء : نعم.. جرجس

 فما هي غاية خلقه؟ ،خالقه
 ؟يعبد هللا .. ملاذا ال ترضى بعبادة هللا أن: إبراهيم
 : ماذا تعين بعبادة هللا؟جرجس

يتلذذ برؤية عبيده وهم يسجدون له كل  قاسٍ  سيدٌ  :هل تعين تلك الصورة الرهيبة
وأ�ا  ،هذه صورة سياسية عن هللا أنمون له فرائض الطاعة؟ أال ترى ويقدِّ  ،يوم

 ،أساس ديين ابملرة .. ومع ذلكأي وليس هلا  ،مشتقة من واقع احلياة السياسية
ما مل تتوفر يل معرفة هذا السيد الذي ال يرضى أبي  ،أعبد هللا أن أستطيع فإين ال

 عالقة أخرى مع اخلليقة غري عالقة السيادة.
 رضي تصورك غري السياسي � صديقي؟: ما هي العالقة اليت تُ إبراهيم
ة فهي عالق ،أخرىا أي عالقة : عالقة احملبة وحدها هي العالقة اليت تليق ابهلل. أمَّ جرجس

لو�ا على ون العبودية ويفضِّ حيبُّ  نسياسية تستمد مقوماهتا من احلياة البشرية. والذي
 العبودية. ،هم النفسي واالجتماعييفرض عليهم تركيباحملبة، 

 : ولكن احملبة عالقة بشرية تستمد مقوماهتا من احلياة البشرية.إبراهيم
يضاً صورة بشرية، لكنها أاحملبة هي مع أن يضاً هي صورة بشرية دنيئة. و أ: والعبودية جرجس

وإمنا أعين احملبة اليت تعطي دون  ،وأ� ال أعين العواطف فقط مبا ال يقاس. أمسى
 واحملبة اليت ال تتغري وال تتزعزع. وما احملبة يف حياة اإلنسان سوى إشعاعٌ  ،مقابل
فألن  ؛هللا إذا كنا نؤمن مبحبةفوهذا اإلشعاع ينعكس على احلياة البشرية.  ،من هللا

يف حياة  األننا نرى قبسًا منهف ؛نؤمن برمحة هللا إذا كنا. و امنه سٌ بَ اإلنسان لديه قَـ 
 حمبة الوالدين والزوجة واألبناء، واألصدقاء واألقرابء. اإلنسان يتجلَّى يف

 وهذا ال يليق ابهلل. ،العواطف اجلنسيةمن  ها ال ختلوولكن ،: احملبة عواطف ساميةإبراهيم
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 احملبة؟ما هي 
: وهل توجد عواطف جنسية يف حمبة الوطن؟ وما هي العواطف اجلنسية يف حمبة جرجس

عندما  اإلنسانيدفعه  وابهظٌ  رهيبٌ  حمبة احلقيقة هلا مثنٌ  أنأال ترى  ؟املعرفة
ي بكل ما لديه من صداقات وعالقات يف سبيل ما يعتنقه من مبادئ ... يضحِّ 

 أليس كذلك.
 : نعم ...إبراهيم
: وهكذا حمبة هللا .. ملاذا تتصورها عواطف اثئرة ملتهبة؟ هللا ليس له جهاز عصيب جرجس

 مثل اإلنسان.

 ،هللا ليس إنسا�ً  إنأكاد أسخر منك وبشدة .. لقد قلت اآلن  إنين: آسف ... ابراهيم
 أبن هللا صار إنسا�ً. إقناعيوحنن نتحدث منذ ساعة تقريباً وأنت حتاول 

ل ال يتفق مع فالتحوُّ  ،كيانه  دَ قَ  وفَـ تغريَّ  أول أبن هللا حتوَّ  أقنعك أن: إنين ال أريد جرجس
 .مستحيالً  التجسُّدُ أصبح  ،إنسانٍ  إىل ل هللاُ حتوَّ  وإذا .طبيعة هللا

 : كيف؟إبراهيم
مع احتاده ابلنفس واجلسد، وبقاء النفس  هللا كما هو دون تغريٍُّ  هو بقاءُ  التجسُّدُ : جرجس

 الالهوت. إىل لٍ حتوُّ  دون اواجلسد كما مه
 فهل ستكون له عواطف بشرية مثلنا؟ ،احتد هللا ابلنفس واجلسد إذا: إبراهيم
العواطف البشرية السامية ظاهرة بكل وضوح يف حياة  أن: إذا قرأ� األ�جيل وجد� جرجس

ولكن  ،بَ لِ صُ  أن إىلال سيما يف الفرتة اليت عاشها منذ ميالده  ،السيد املسيح
 التجسُّدَ  نإ ،وعموماً  .ه من األموات مل تعد له هذه العواطف واملشاعربعد قيامت

ولكن ما هي العالقة بني  .عن العواطف السامية لإلنسان كاملةً   م لنا صورةً يقدِّ 
 احملبة والعواطف؟
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 : أليست احملبة هي العواطف؟إبراهيم
ا "ال تطلب ما أب� أحد تالميذ املسيح احملبةَ  فَ صَ بكل أتكيد ال .. لقد وَ : جرجس

 إىلألن العاطفة تسعى  واالمتالك؛فاحملبة تتعارض مع عواطف التسلط  .لنفسها"
 أن يعطي، اإلنسانم منفعة اإلنسان واالهتمام أبموره اخلاصة. ولكن احملبة تعلِّ 

 .االمتالكوهذا ضد عواطف 

وهذه ليست  ،احملبة "ال تظن السوء"إن  :آخر لنفس الرسول يقول ويف وصفٍ 
أل�ا تفرتض تفضيل اآلخرين على أنفسنا ... احملبة كما نراها يف  ؛ف ابملرةعواط

هي طريق البذل والتضحية .. إ�ا ليست  ،يف املسيح يسوع نفسه أي ،املسيحية
 .بال حدود وبال قيود بل هي عطاءٌ  ،تعةنوع من امل وأمشاعر رومانسية حاملة 

 بقوله إن  عنه رسول املسيحوهو ما يعربِّ  ،وعندما تتخطى احملبة حدود الذات
مل  ،ولذلك .فإ�ا تصبح قبسًا من الصليب نفسه ،"احملبة ال تطلب ما لنفسها"

 هي مزيجأو  ،تكن عواطف املسيح مثل عواطف إنسان عادي اثئرة أو خامدة
 بل كانت هي عواطف احملبة احلقيقية. ،من االثنني

وها أنت تعود لتؤكد  ،ة هي العواطفاحملب أنلقد أنكرت  .: إنك تتناقض مع نفسكإبراهيم
 أنه توجد عواطف للمحبة.

كبري   حدٍ  إىلولكنها ليست بال عواطف. وهذا يشبه  ،ليست عواطف احملبةُ  .: نعمجرجس
اإلنسان بال  إنوهذه العبارة ال تعين ابملرة  ،العقل ليس هو اإلنسانإن ن يقول مَ 

لعواطف الصحيحة. ولكنها هي منبع ومصدر ا ،عقل. احملبة ليست عواطف
 اليوم يف األدب وعلم النفس حول طبيعة احملبة هو جدلٌ الذي يثور واجلدل 

 يستحق الدراسة.
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 بةواحمل التجسُّد
 هو تعبري عن احملبة .. فلماذا ال يقتنع به الناس؟ التجسُّد: إذا كان إبراهيم
 لتجسُّدن يؤمنون ابوعدد الذي ،منهم ... وأ� واحدٌ  لتجسُّدن يؤمن اب: طبعاً يوجد مَ جرجس

الناس ليست مشكلة. ها أنت  اقتناعوعدم  .يزيد عن عدد الذين ال يؤمنون به
رجل  أوما حتدثت عن هللا وصفته مبا ميكن أن يوصف به احلاكم نفسك كلَّ 

من الفكر السياسي قدر ما هي تنبع ب ،وهي أوصاف ال تنطبق على هللا ،احلرب
هل  :اً عن حقيقة شعورك حنو هللا واإلنسانأسألك سؤاًال هام أن أريد.. ولذلك 

يف نفس الوقت؟ أم أنت تؤمن بعظمة هللا فقط؟  اإلنسانتؤمن بعظمة هللا وعظمة 
يكون هللا عظيمًا بدون  أنفهل ميكن  ،.. وإذا كنت تؤمن بعظمة هللا فقط

 اإلنسان؟

 سانيعلن عظمة اإلن التجسُّد
هللا ملاذا نربط بني عظمة  :تبقى املشكلةلكن و  .هللا عظيمٌ  أننتفق على  أننا: اعتقد إبراهيم

متاماً  مستقلٌ  وجلَّ  وعظمة اإلنسان؟ أ� ال أرى هذه العالقة مطلقاً .. إن هللا عزَّ 
يكون عظيمًا بدون اإلنسان. والربط بني عظمة هللا  أنميكنه  ،عن اإلنسان

 فادح. وعظمة اإلنسان هو خطأٌ 

ال يقدِّرها إلٌه آخر، بل تقدِّرها .. ولكن هذه العظمة يف ذاته  : هللا بال شك عظيمٌ جرجس
عظمة هللا أزلية وقبل خلق العامل وكل ما  أنوال شك . اخلليقة اليت منها اإلنسان

بعد خلق العامل وبعد ظهور الرأي عندي أن عظمة هللا األزلية صارت فيه .. و 
 .أتمل وتقديرموضوع  ،الوجود إىلاإلنسان 

 .يربط بني هللا واخلليقة إنساننين أهزأ من كل إ ؟!: اخلليقةإبراهيم
هتزأ كما تشاء، ولكن هللا بدون اخلليقة هو إله العزلة الذي ال نعرف عنه  نأ: ميكنك جرجس

 نتكلم عما هو معروفٌ  أنومن األفضل  .شيئًا والذي ال ميكن الكالم عنه
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ترى  نأوأصبح من املمكن  ،. وقد انعكست عظمة هللا على اإلنسانوظاهرٌ 
عظمة هللا يف املعامل واملطارات وقاعات املكتبات واجلامعات ومراكز البحث 

ها هللا له .. واإلميان ابهلل كخالق ال داليت أرا اإلنسانالعلمي. هذه هي عظمة 
 اإلميانواملشكلة يف  .أبن خليقة هللا عظيمة القدر اإلميانتناقض ابملرة مع ي
كل اهلبات والعطا�   إنكارحد  إىلرة اإلنسان هي مشكلة االعتقاد حبقا لتجسُّداب

 ن هو اإلنسان؟ت له ... مَ حَ نِ اإلهلية اليت مُ 
 .مثالً  أبنه دورة مياه متنقلة فَ صِ : ال أدري ... لقد وُ إبراهيم
 ن هو اإلنسان؟: ولكن مَ جرجس
 ف اإلنسان.يعرِّ  أنن ميكنه : قلت لك ال أدري .. ولست أجد يف الكتب الدينية مَ إبراهيم

 تقدم تعريفاً هلل بدون تعريف لإلنسان. أن : هذه مشكلة خطرية جداً.جرجس
 ألن هللا فوق كل التعريفات. ؛ف هللا: حنن ال نُعرِّ إبراهيم
شيء يعتمد أصًال على  أيإن إنكار  ؟التجسُّدفلماذا تنكر عليه  ،صح هذا إذا: جرجس

 تعرف كيف موقف حمدد وعلى مصطلحات وعلى تعريفات اثبتة. وإذا كنت ال
 تصفه مبا تشاء. نْ أل ضٌ ألنك معرَّ  ؛فهذا موقف خطري جداً  ،تصف هللا

فر الكُ  إىلألن هذا يؤدي  ؛ههنشبِّ  أونصف هللا  أن: هللا فوق كل األوصاف وال جيوز إبراهيم
 رك.والشِّ 

ن يضاً. ويف النهاية ال فرق بني مَ اإلحلاد أ إىليؤدي  أن: ولكن عدم وصف هللا ميكن جرجس
ن ال يعرف هللا. ألن امتناعك عن وصف هللا، ال يعطي لك احلق يؤمن ابهلل ومَ  ال

 ابملرة يف نقد أو رفض إميان اآلخرين.

 نه واحدٌ أونعرف عنه  ،حنن نعرف هللا ونؤمن مبا أنزله من كتب مقدسة .: سبحان هللاإبراهيم
 فهل هذا إحلاد � صديقي؟ ،وصفات وال شريك له .. وله أمساءٌ 

نصف هللا وأن نتحدث عنه متتنع أنت  أنكلما أرد�   ،ولكن عملياً  .ظاهرً� ال: جرجس



١٩ 
 

  جداً ...عجيب وحمريِّ  فر .. وهذا موقفٌ أو الكُ  ركِ خوفاً من الشِّ 

استخدم يف  أنوال أريد  ،هللا يف مستوى املخلوقات أضع أن: كيف؟ ... أ� ال أريد إبراهيم
ستخدم يف احلديث عن ليت تُ ا كتلكاحلديث عنه أي عبارات أو كلمات  

األوصاف والتشبيهات هو زيه هللا عن ـرك .. بينما تنمن الشِّ  فهذا نوعٌ  ،الكائنات
 ال تدركه أنت. سامٍ  إميانٌ 

 ،هللا واحد أنذلك  ، مننك تصف هللا رغم ذلك أبوصاف بشريةإ ،: � صديقيجرجس
 .اجلماد أون تطلق على اإلنسا أنوكلمة واحد ميكن  .وهي عبارة بشرية حمضة

 
ُ
 اإلنسانمة يف وصف هللا هلا ما يقابلها يف استعماالت ستخدَ وكل الكلمات امل

م لَّ والنباتية واحليوانية وغريها ... ملاذا تضع قدمك على أول السُّ  اإلنسانيةللحياة 
 وال تصعد؟

 وحيولغة ال التجسُّد
وصف هللا بكل  إىليؤدي  مٌ لَّ صعد عليه هو سُّ أ أنم الذي تريدين لَّ : ألن السُّ إبراهيم

 عن مثل هذه األمور. هٌ زَّـ منأوصاف البشر .. وهللا 
ولذلك فكل ما  ،جل البشرإنك تتحدث عن هللا مع البشر ومن أ: � صديقي .. جرجس

 أن استحال علينا وإالَّ  ،يكون يف متناول العقل البشري أنتقوله عن هللا جيب 
ن ال قلت سابقًا ال يوجد فرق بني مَ  به .. وقد اإلميانحىت  أونتحدث عن هللا 

 أنتصف اإلنسان وال تريد  أنيصفه. وأنت ال تريد  أنن ال يريد يؤمن ابهلل ومَ 
ومعروفة  اثبتةٌ  تتعرف عليه .. وما حيريين حقًا هو إذا مل تكن لإلنسان صفاتٌ 

 هذا تناقض خطري؟ أنأال ترى  ،ورساالت صاحلة لكل األزمان والعصور
 ... وأين التناقض؟ : كيف؟إبراهيم
فقد فعل ذلك ألن له طبيعة  ،كالمه لألنبياء  أعطىكان هللا قد   اإذ: � صديقي .. جرجس

شيء يتحدث  أي ملاذا الوحي؟ وعن وإالَّ  .إنسانيةوألن اإلنسان له طبيعة  ،إهلية
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جتعل رسالة الوحي ممكنة  عامةٍ  حنن البشر نشرتك يف صفاتٍ  وأنناالوحي؟ البد 
 ،اإلنسانيةمل يكن لنا ما ميكن وصفه ابلطبيعة  وإذاجتمع البشري .. وصاحلة للم

 ،عامةٍ  فإن النتيجة احلتمية هي ال وحي. ولكن ألن البشر يشرتكون يف صفاتٍ 
 أمكن الكالم عن هللا بواسطة الوحي.

أنين أملح ملاذا تريد تعريفًا لطبيعة  .خطري ومثري تربط بني قضا� شائكة بشكلٍ  تنأ: إبراهيم
 .. التجسُّدموضوعك املفضل وهو  إىللكي تعود  ،هللا وطبيعة اإلنسان

شرتك يأبن الطبيعة اليت  اإلميانيعتمد على حقيقة  التجسُّد إنعلى صواب ..  أنت: جرجس
 فيها كل البشر هي صورة هللا.

 ريٌ خط هو هتديدٌ  ،ومهما حاولت أن تربره ،: هذا التعبري "صورة هللا" مهما دافعت عنهإبراهيم
 ة هللا وجالله.لعزَّ 

 ألن احلديث عن صورة هللا يف اإلنسان هو أتكيدٌ  أن العكس هو الصحيح؛: أعتقد جرجس
شرق مبجد الرمحن .. ة هللا وجالله .. وهل هناك أفضل من اإلنسان الذي يُ لعزَّ 
 أبنه خليفة هللا على األرض. فَ صِ ووُ 

 صورة هللا؟ اإلنسانيكون  أنكن فكيف مي ،� صديقي ليس مرئياً هللا : ولكن إبراهيم
ن يريد أن يعرف شيئًا عن هللا ميكنه ن مَ إولكن ماذا لو قلنا:  ،: حقًا هللا ليس مرئياً جرجس

.. فاإلنسان هو صورة معنوية، أي الصفات والقدرات  ؟ذلك ابلتطلع لإلنسان
 وليس العضالت والعظام.

 : ال أبس.إبراهيم
امل بكل ما فيه من جنوم وأفالك هو صورة لقدرة هللا الع إن: وأيضًا ميكن أن تقول جرجس

 على هذا؟ الفائقة .. هل لديك اعرتاضٌ 
 : ال .. ولكن ملاذا اإلصرار على كلمة صورة؟إبراهيم
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 وصورة هللا يف اإلنسان التجسُّد
حيث قال يف سفر  ،علنت من هللا نفسه يف حديثه عن خلق اإلنسان: أل�ا أُ أوالً : جرجس

 لق اإلنسان على صورتنا كشبهنا".التكوين: "خن

كيانية بني املنظور وغري املنظور. أي بني ما هو   أساسيةد وجود عالقة : ألن الصورة تؤكِّ اثنياً 
نقول  أنيف عامل الروح .. وميكن  يف عامل احلس واملادة وبني ما هو خفيٌّ  ظاهرٌ 

حقيقة وجود  مبعىن أن ،ن هللا خلق اإلنسان على صورته: "إهذا يف عبارة واحدة
فكل ما يف  .ويكتشف اإلنسان أصله يف هللا ،اإلنسان وحياته تعتمد على هللا

 ،أو بلغة العصر احلديث .األصل غري الظاهر وهو هللا" إىلاإلنسان ينتمي 
 اإلنسان هو املشروع الظاهر املرئي الذي يعلن عن عقل املهندس البارع.

 : وما قيمة هذا االعتقاد؟إبراهيم
وملا   .قيمة كما تبدو يل هي أن اإلنسان يتطور وفق العالقة بني الصورة واألصلال :جرجس

هي اإلنسان .. فإن  ،وصورةٍ  ،هو هللا ،كانت العالقة هي عالقة بني أصلٍ 
اكتشف ذاته واكتشف مستقبل  ،هللا أي ،األصل إىلع اإلنسان كلما عاد وتطلَّ 

  أيضاً وأدرك شيئاً عن ذاته.رأى فيها جمد هللا ،ذاته إىلع حياته. وكلما تطلَّ 

له إ إىلحتول اإلنسان  إمكانية إىل: لكن احلديث عن األصل والصورة يتضمن اإلشارة إبراهيم
 .. أليس هذا ختريفاً؟

أجد هذه اإلشارة الضمنية اليت تتحدث عنها .. ولكنين أعرف أن اخلالق  : لستُ جرجس
وال  ،خملوق إىليتحول هللا  أنوال ميكن  ،واملخلوق يظل خملوقاً  ،يظل خالقاً 

اس هبذه الدرجة لكلمة ملاذا أنت حسَّ  :حب أن أسألكخالق .. أُ  إىلاإلنسان 
 ؟"صورة"

ية فيها ورمبا أل�ا كلمة حسّ  ،: رمبا ألنين لست معتادًا على مساع هذه الكلمةإبراهيم
 هللا. إىلنسب تُ  أنوهذه أمور ال جيب  ،املادة والشكل
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تلغي املعىن الصحيح واهلام لكلمة  أنولكنها ال جيب  ،دة جداً : هذه املخاوف جيجرجس
.. مث ملاذا ال تفكر يف جمموعة مكو�ت لصورة هللا يف اإلنسان مثل احلرية  "صورة"

 هذه هي عناصر الصورة اإلهلية. ؟واإلرادة والفكر

الصورة  غري مادية .. فلماذا تسميها عناصر : ولكن احلرية واإلرادة والفكر أمورٌ إبراهيم
 اإلهلية؟

ولكن من املهم جدًا أن ندرك أن هدف خلق اإلنسان هو أن  .: أنت على حقجرجس
نين إاإلنسان ..  إليهوأن هذا التطور والنمو له منوذج أو أصل يتطلع  .يتطور وينمو

فهي  "،صورة"ال أجد يف كل الكلمات اليت عرفتها البشرية ما هو أفضل من كلمة 
  عما يلي:تعربِّ 

 ،عن عامل الروح اً : العالقة بني املنظور وغري املنظور .. فليس عامل املادة غريبأوالً 
ألنه جيمع املادة والروح يف ذاته وسيظل كذلك  ؛منيواإلنسان هو الصلة بني العالَ 

سيظل  -أً� كان-وجسد القيامة  ،األبد .. وألنك تؤمن مثلي بقيامة اجلسد إىل
وصل المهزة هو أن اإلنسان تقد ولذلك حنن نع ،نجانبًا أساسيًا يف كيان اإلنسا

عامل املادة كل معامل  إىلحيمل يف ذاته ما جيعله أهًال ألن ينقل  ،بني املادة والروح
ل به هللا ويتمثَّ  إىلوعندما يتطلع اإلنسان  .احلياة اإلهلية أو الروحية اليت أُعطيت له

نه من عامل املادة ما تلقَّ  إىلي ينقل فإنه يعود لك ،يف احلياة واإلرادة والفكر واحلرية
 هللا.

وهنا اإلنسان ال يصلي  .ن الصورة تشرح أيضًا معىن الصالة .. وعبادة هللا: إاثنياً 
يتمثل به والذي له  أناألصل الذي حياول  إىلبل يتطلع  ،عنه غريبٍ  آخرٍ  إىل

 مالمح ظاهرة فيه.

فاإلنسان إذا أخطأ يف  .و الشرصورة هللا تشرح لنا ما هو اخلري وما ه إن: اثلثاً 
ه ابهلل صارت حياته  وإذا تشبَّ  ،عن األصل واالحنراففهذا هو الشر  ،ه ابهللالتشبُّ 
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 كلها خرياً.

وجيعل  ،ن هذا التعليم يتضمن أتكيد املساواة الكاملة بني البشر يف نظر هللاإ: رابعاً 
أحد تالميذ  رَ كَ وقد ذَ  .على صورة هللا هو اعتداءٌ  إنساناالعتداء على أصغر 

ك هللا وبه تلعن الناس الذين بارِ "ابللسان تُ  :املسيح يف حديثه عن بشاعة الشتيمة
 هلل نفسه أل�ا امتهانٌ  الشتيمة هي حتقريٌ  أنوهكذا جتد  ،قوا على صورة هللا"لِ خُ 

 لإلنسان. أعطاهاللكرامة اليت 

ر وتفسِّ  ،هللا واإلنسان تشرح أيضًا العالقة املستقبلية بني "صورة"ن كلمة : إخامساً 
معىن احلياة األبدية كفرصة متاحة أمام تطور إمكانيات الصورة اإلهلية  واضحٍ  بشكلٍ 

وهو ما جيعل الشركة بني هللا واإلنسان أعمق بكثري مما نظن لو كان  ،يف اإلنسان
 إىلاإلنسان خملوقًا ال حيمل صورة هللا. وجمرد اإلميان أبن هللا سيجعل اإلنسان حيًا 

 له. أي هو صورةٌ  ،أبن اإلنسان �ل مالمح األبدية من هللا هو اعرتافٌ  ،األبد
 ؟هذا هو أساس املسيحية ن،: إذإبراهيم
 : نعم.جرجس
 ، أال يعين هذا أنه هدم املسيحية؟ر من هدمهمفكِّ  ن أيُّ : وإذا متكَّ إبراهيم
 اإلنسان .. بل هدم ،: أوافقك .. مع تصحيح واحد .. أنه مل يهدم املسيحيةجرجس
 : كيف؟إبراهيم

 روعاإلنسان كمش
وهي تقول: إن هللا  ،م هذا املشروع الضخم لإلنسان وألجل اإلنسان: املسيحية تقدِّ جرجس

ن هتدم هذا املشروع .. إ أنفلماذا تريد  ،وضع كل إمكانيات جناح هذا املشروع
 إىل وإما أنك تسعى ،آخر أفضل منه يكون لديك مشروعٌ  أنهدمه معناه إما 

 هدم اإلنسان دون أن تدري.
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الد��ت لكي أرى ما  ،أدرس بعمق أكثر أن: أوافقك على ما تقول .. وإنين أريد إبراهيم
 هو املشروع األفضل من مشروعك.

 اعتقادك. أشارككفإين مستعد أن  ،: إذا وجدتجرجس
 ؟لتجسُّد: ولكن ما هي عالقة موضوع اإلنسان كصورة هللا ابإبراهيم
ختذ الطبيعة القد  .مل يبتعد كثرياً عن ذاته ،دهو أن هللا عندما جتسَّ  ،مباشرٍ  كلٍ : بشجرجس

 فهو مل يكن بعيداً ابملرة عن ما خيصه أصالً. ،البشرية املخلوقة على صورته

مث  ،تقنعين أن هللا حمبة أن.. حاولت أوًال  إميانكك .. وظهر فساد فرُ : لقد تكامل كُ إبراهيم
مث اآلن حتاول أن تقنعين أبن هللا  ،رامة اإلنسان كصورة هللاتقنعين بك أنحاولت 

 ألن اإلنسان أصالً ليس بعيداً عن هللا وال غريباً. د وصار إنسا�ً جتسَّ 

هل كفرت ابهلل كخالق؟ ال .. هل كفرت بكرامة اإلنسان أو  ؟كفرتُ   : أبي شيءٍ جرجس
الذي تريده أنت؟ ال .. خبليقة هللا؟ ال .. هل عزلت هللا عن خملوقاته على النحو 

 ملاذا ختاف على هللا هبذا الشكل؟

 ،ر أمور� أيضاً بل هو يدبرها فعًال ويدبِّ  ،ر أمورهيدبِّ  أن : أ� ال أخاف عليه ألنه قادرٌ إبراهيم
 ف عليك من العقاب الذي سينزل بك.ولكنين أخا

بل هو  ،: اخلوف من العقاب جيد .. ومطلوب .. ولكنه ال ينشئ عالقة مع هللاجرجس
 طابع العالقة بني السيد والعبد.

 عبدعالقة السيد وال
 وحنن عبيد؟ ،هللا سيدٌ  أن: وهل أنت تنكر إبراهيم
 ،فهناك سيادة مع رمحة وصالح ،: ال .. لكن للسيادة والعبودية عدة أشكال وأنواعجرجس

 ،عبودية فيها التفاهم واإلدراك هناك وكذلك .وسيادة مع قوة وبطش واستبداد
 أنعبودية فيها االستسالم املطلق إلرادة السيد وفقدان احلرية متامًا .. وميكننا و 
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ألن كل أمور� أتيت منه  ؛لنا أخرى .. ويف عالقتنا مع هللا هو سيدٌ  اً نعدد أنواع
ولكنها ليست سيادة سياسية فيها البطش والطغيان  ،وبيده كل شيء إليهوتعود 

 واالستبداد.
 وعن سيادته على اخلليقة؟ ،د هللاسجم كالمك عن جتسُّ كيف ين  ن،إذ: إبراهيم
بل هو إعالن لسيادة هللا على اإلنسان .. ألن هللا  ،فقط ليس حمبةً  التجسُّد : إنَّ جرجس

جيعل  أعلن عن رغبته يف أن ينقل اإلنسان من حمنة اخلطية بشكلٍ  ،دجتسَّ  أنبعد 
سيادة سيادة احملبة بكل وهنا تصبح ال ،يرفض سيادته أناإلنسان غري قادر على 

 ما فيها من قوة.
 بل القوة هي اليت تسود. ،هل للمحبة سيادة؟ إن احملبة ال تسود !: سيادة احملبةإبراهيم
فهذا  ،: هذا غري صحيح مطلقًا .. إذا كنت تفهم القوة أب�ا البطش وقهر اخلصمجرجس

والعاجزين.  ألن هذه هي قوة الضعفاء ؛نسب هلليُ  أنالشكل من القوة ال جيب 
نين أذكر قصة اهلندي إا احملبة فهي تصرب وتغري وتتودد حىت تقنع اخلصم .. أمَّ 

لقد قتلت  :الذي قتل زوجته وذهب ليخرب طاغور شاعر اهلند .. فقال له طاغور
أو  ولن متد إليها يدك بعد اآلن خبريٍ  ،أبديٍّ  وبذلك صارت يف مأمنٍ  ،زوجتك

وكان األجدر بك أن حتاول أن تغريها وأن انتصرت عليك ..  أ�ابشر.. أي 
�ا قوية جداً .. ووصفها سليمان احلكيم إ ،هذه هي احملبة .تقنعها بفكرك وآراءك
أي ال ميكن اهلرب منها. أنك على ما يبدو حتب القوة  ،أب�ا قوية مثل املوت

 ر الفكر وال يعطي للعقل أيَّ ال يقدِّ  يكشف عن طبعٍ  وهذا خوفٌ  ،وتعبدها
 .ةٍ مكان

 إىلجادلك ولست أعتقد أنين جلأت حاورك وأُ ألنين كما ترى أُ  ؛: هذا غري صحيحإبراهيم
 ،كل ما يف األمر أن معظم ما تقوله جديد وغريب على مسامعي. ولذلك  .القوة

.. هل هو جمرد تعبري  إليهفلماذا كانت احلاجة  ،التجسُّدإذا كنت أنت تدافع عن 
 عن حمبة هللا فقط؟
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 بل هو أيضاً الطريقة اإلهلية الوحيدة لعالج خطية اإلنسان. : ال ..جرجس
 : كيف؟إبراهيم
االحتفاظ بصورة هللا  إنوقلنا  ،ن هللا خلق اإلنسان على صورتهإ: صرباً .. لقد قلت جرجس

أي أنه لن حيقق غاية وجوده إذا  ،يعين بقاء اإلنسان على عالقة دائمة ابهلل
 ،ولذلك عندما احنرف اإلنسان عن غاية وجوده .انقطعت العالقة بينه وبني هللا

وقد حدث  .دخله الفساد واملوت ،احلياة مع هللا دَ قَ وعندما فَـ  .احلياة مع هللا دَ قَ فَـ 
 ذريته. إىلهذا آلدم ومنه انتقل املوت والفساد 

 خطية آدم
خلطية : هذا ما تسمونه ابخلطية األوىل أو خطية آدم .. وأ� أعرتض على فكرة وراثة اإبراهيم

 على أن اإلنسان يرث أفعال الذين عاشوا قبله. واحدٌ  .. ألنه ال يوجد دليلٌ 

بل ورثنا نتائج هذا  ،.. حنن ال نرث ما فعله آدم .. أي ذات الذنب : هذا حقٌّ جرجس
فنشأ أوالده يف فقر وعوز ..  ،د ثروتهبدَّ  حد كبري رجلٌ  إىلالذنب .. وهذا يشبه 

 وننا يف احلياة.وهو ما نراه دائماً أمام عي

 

أل�ا جتعل اإلنسان يسأل  ؛: هذا معقول .. ولكن وراثة األفعال هذه فكرة غري صائبةإبراهيم
 ما هو ذنب ذرية آدم؟ :دائماً 

جيمع يف نفسه  ،على حدة شخصٍ  كلَّ   أناإلنسانية مل تدرك بعد  إن: يف احلقيقة جرجس
  ،ولذلك ،جامعة .. وكل شخصية إنسانية هي شخصية ظاهرٍ  اآلخرين بشكلٍ 

 ، سواء كان خرياً أم شراً.غريه إىلكل ما يطرأ على أي إنسان ميتد أثره 
 : كيف؟إبراهيم
بل تساهم اجلماعة كلها يف منوه ..  ،مطلق بشكلٍ  ال ينمو كفردٍ  شخصٍ  ن أيَّ : إجرجس
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فهو �خذ اللغة واألفكار واملعتقدات من  ،األسرة واجملتمع وكل الذين يتصلون به
 ،يتأثر هبم يف كل شيء ويؤثر فيهم أحيا�ً. وما مل ندركه حنن البشر .حولهالذين 

خلية  يظل كل فردٍ  ،هو أن الوحدة البشرية موجودة رغم إنكارها .. ومهما أنكر�
 يف جسم اإلنسانية الكبري يتأثر مبا حدث لغريه شاء أم أىب.

 وأننا مثل خال� يف جسد؟ ،خر: هل تعين هبذا أنه ال يوجد استقالل لكل فرد عن اآلإبراهيم

 : ال أدري معىن كلمة استقالل .. هل هي تعين العزلة؟ أم تعين أن كل إنسان قائمٌ جرجس
ألن الفرد املنعزل متامًا عن  ؛فهذا خطأ ،بذاته .. إذا كانت تعين العزلة الكاملة

أي ال  ،بذاته إنسان قائمٌ  كلَّ   أنالناس ال وجود له يف الواقع .. وإذا كانت تعين 
 ما. حدٍّ  إىل فهذا مقبولٌ  ،يعتمد على غريه من الناس يف الوجود ويف احلياة

ولكنه يعتمد  ،ال يعتمد على غريه من الناس يف الوجود واحلياة اإلنسان إن: طبعًا إبراهيم
  تكون من الذين ينكرون ذلك.على هللا سبحانه وتعاىل. أرجو أالَّ 

 ابعتماد اإلنسان يف وجوده وحياته على هللا؟: طبعاً ال .. ولكن ماذا تعين جرجس
 اإلنسان يستمد وجوده من هللا. أن: أعين إبراهيم
 : ما معىن يستمد وجوده من هللا؟جرجس
 أو ُوِهَب لإلنسان. الوجود أُعطيَ  أن: أي إبراهيم
 : فقط ..؟جرجس
 : طبعاً .. وال شيء غري ذلك ..إبراهيم
ٌ جرجس  ن أ�؟مَ  :ملاذا يسأل اإلنسان دائماً ذاته عرب كل العصورحقاً .. هل تعلم  : هذا حمريِّ
 : ألنه حياول أن يدرك وجوده.إبراهيم
وملاذا هذا اإلحلاح الشديد والبحث الدائم  ؟: هل تعلم ملاذا حياول أن يدرك وجودهجرجس

 عن إجابة هلذا السؤال؟
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 : أعتقد أل�ا فطرة أو عادة يف اإلنسان.إبراهيم
د ولَ د يف هذه الدنيا وهو جيهل هللا .. يُ ولَ إمنا ألن اإلنسان يُ  ،فطرة: ال .. ليست جرجس

ن أ�؟ ملاذا أ� موجود يف هذه احلياة؟  مَ  :ولذلك يسأل نفسه ،مقطوع الصلة ابهلل
أو  ، عما نسميه يف الالهوت املسيحي "سقوط آدم"كل هذه األسئلة تعربِّ 

 أنميكنه  ،حقةً  معرفةً  "سقوط اإلنسانية" .. ألن اإلنسان الذي يعرف هللا
يستمد كيانه  اإلنسان وأن ،هللا هو أصل وسبب وجود كل الكائنات أنيكتشف 

ن أو  ،نه خملوقأمبعىن  ،ابهلل بل كائنٌ  ،ليس كائنًا بذاته اإلنسان أن أي ،من هللا
والذي له  ،حىت املتدين-اإلنسان  أنولكن من الثابت  .سبب وجوده هو هللا

ابهلل  اإلميان أنويرى  ،وحريةٍ  وخوفٍ  مير بلحظات قلقٍ  -معرفة ابهلل كخالق
 أنوهذا كله يدل على  .بل يسأل كثريًا عن سبب ومعىن وجوده ،جداً  غامضٌ 

 انقطاع عالقة اإلنسان ابهلل هو حقيقة.

 وعالقتنا مع هللا التجسُّد
القلق كهناك ما يدل على انقطاع العالقة ابهلل   إن أنت: كيف تعرف هللا وتقول إبراهيم

 ؟اً يف هذاتناقضأال ترى  الوجودي والتساؤل عن معىن وهدف الوجود؟
 والعالقة مع هللا شيء آخر. ،: معرفة هللا شيءجرجس
 : ملاذا هذا التمييز؟إبراهيم
هللا  :ولكن العالقة مع هللا قائمة على طرفني ،يعرف اإلنسان هللا أن: من اجلائز جرجس

فهذا ال يعين حتمية  ،معرفة ابهلل أيإلنسان واإلنسان .. ولذلك إذا كان لدى ا
 قيام عالقة بني االثنني.

 : هذا صحيح ..إبراهيم
بل يف  ،يقيم عالقة ابهلل أن: وابلتايل ليست القضية حمصورة يف قدرة اإلنسان على سجرج

 ل هللا والقيام بدور فعال يف سبيل أتسيس هذه العالقة.تنازُ 
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ألنه بدون الوحي ال  ؛الوحي اإلهلي وأمهيته ابلنسبة لإلنسانوهذا يؤكد دور  .: اتفقناإبراهيم
 يستطيع اإلنسان أن يتعرف على هللا.

ألن الوحي يعطي جمموعة حقائق عن هللا تساعد  ؛: هذا صحيح بشكل جزئيجرجس
سليم. ولكن كما ذكرت أن معرفة هللا ليست  أن يعرف هللا بشكلٍ على اإلنسان 

س ولكنه ال يؤسِّ  ،م الفكر البشري من الضاللفالوحي يعص ،هي جوهر العالقة
 عالقة متينة بني اإلنسان وهللا.

ألنك هتزأ ابملعرفة كوسيلة  "؛عالقة": يبدو علينا أننا ال نتفق على معىن كلمة إبراهيم
 من هللا. لالقرتاب

ب هللا رُّ وإمنا تقَ  ،وإمنا أرى أن املعرفة ليست هي املفتاح الرئيسي ،: أ� ال أهزأ ابملعرفةجرجس
أي أنين أتصوره   ،األمر يبدو يل على هذا النحو .من اإلنسان هو املفتاح الرئيسي

يف فرتة من الفرتات أبن يكتب رسائل وجمموعة  اكتفىكما لو كان سيدًا عظيمًا 
 ،ث مع أحد هؤالء العبيد عن رسالتهواكتفى أبن حتدَّ  ،من األوامر والنواهي لعبيده

 مث لزم الصمت املطلق.
 : أ� ال أفهم معىن هذا التشبيه؟براهيمإ

ث هللا مع لقد حتدَّ  .ألن هذا التشبيه ينطبق على الوحي ؛: أعتقد أنت تفهمين جيداً جرجس
 أنوأنت كما ترى  ،األنبياء. لكن هذا احلديث مضت عليه حقبات من الزمان

عن وهذا التكرار يؤكد قصور الوحي  ،الوحي تكرر عدة مرات مع عدد من األنبياء
مباشر يربط  فعلى اإلنسان أن يتصل ابهلل بشكلٍ  ،تقدمي معرفة سليمة صحيحة
 بني حياة اإلنسان وحياة هللا.

 : حياة اإلنسان وحياة هللا، كالمها على طريف النقيض.إبراهيم
ولكن أيضاً يوجد التشابه النسيب بني  ،: طبعاً هناك التناقض املطلق بني اإلنسان وهللاجرجس

 .. ولو كان التناقض هو وحده الكائن بني اإلنسان وهللا الستحال اإلنسان وهللا
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يقع على  ديث عن نفسه لإلنسان وهو خملوقٌ ملاذا يهتم هللا ابحل .وجود الوحي
 ؟النقيض املطلق طرف

لكي  ؛هذه مسألة بسيطة جداً  ؟نقيض : ملاذا يوحي هللا لإلنسان وهو على طرفٍ إبراهيم
 ا ذكرت.يعصم اإلنسان من الضالل كم

 قيام أيَّ  رجىوهو النقيض الذي ال يُ  ،: وملاذا يهتم بعصمة اإلنسان من الضاللجرجس
عالقة؟  إىلأليس لكي تؤدي  ،ما هو هدف هذه العصمة ؟معه أو عالقةٍ  هٍ تشابُ 

ن كل . إملاذا هتتم أنت بتقومي ابنك أو ابنتك؟ ألنك تشعر ابملسئولية جتاه أسرتك
 إنكار مسئولية هللا عن اإلنسان. إىلك تطرفك ما أخاف منه هو أن يؤدي ب

 احملبة وعظمة هللا
احلد الذي يفقد فيه جالله  إىل: وأ� أخاف من مبالغتك يف الكالم عن حمبة هللا إبراهيم

 اإلهلي.

ال  -مهما فعل-: لست أشاركك هذا اخلوف لسبب بسيط. وهو أن اإلنسان جرجس
يقع حتت أتثري اإلنسان. هللا  اً  ليس خملوقألن هللا د هللا من جالله؛يستطيع أن جيرِّ 

أعظم من كل الكائنات، بل هذه الكائنات ال معىن هلا وال قيمة هلا بدون هللا .. 
 أنت تتحرك من موقع اخلوف الشديد من هللا أو على هللا.

 وهذا هتور. ،ىلا: وأنت تتحرك من موقع الثقة املفرطة يف رمحته تعإبراهيم
 ،وعن إمكانية مشاركته لإلنسان يف أي شيء ،ه هللا عن كل مسئوليةزـِّ : ولكنك تنجرجس

 ن خلق اإلنسان مث ختلى عنه.وهذا جيعل هللا يف النهاية كمَ 

: لست أرى جدوى تبادل اهتامات على هذا النحو .. ألن هذا يعطل احلوار متاماً .. إبراهيم
 تفق عليها؟ننتمسك ابلنقط اليت  أنهل ميكن 

هو أن عالقة هللا ابإلنسان  ي،جدًا .. ولكنين أخاف من شيء أساس: هذا جيد جرجس
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بينما عالقة هللا ابإلنسان  ،مبهم أو أنت ال ترغب يف دراسته عندك موضوعٌ 
أنت تريد من هللا أن  .عندي هي موضوع رئيسي أساسي يف فهم األد�ن كلها

ب بني يقف على حافة واإلنسان على حافة تفصل بينهما هوة التناقض الرهي
 اخلالق واملخلوق.

 : هل أنت تنكر هذا التناقض؟إبراهيم
أنك حتاول أن جتعل هذا التناقض أساس  هو نكرهنكره .. ولكن الذي أُ : طبعًا ال أُ جرجس

إذا   -خصوصاً - تكون نقط التناقض أو االختالف أنال ميكن  ،ومنطقياً  .العالقة
 السيما بني هللا واإلنسان. ،أثننيكان االختالف مطلقاً، هي أساس لقاء بني أي 

 ،وقد حيدث أحياً� يف عامل السياسة أن يتم لقاء األضداد رغم التناقض املطلق
خصوصًا عندما يربز عنصر عدم الرغبة يف استمرار العراك، أو ظهور مصلحة 

هو يعتمد اعتماداً كلياً على هللا.  ،هو خملوق هللاف ،مشرتكة. لكن ابلنسبة لإلنسان
جعله هذا يف وضع من ال يقف أمام املتناقضات اليت  اً كونه خملوق  أي أن جمرد

 استحال بل يف وضع من يتيح له هللا املشاركة واللقاء، وإالَّ  ،تفصل بينه وبني هللا
 احلديث عن األد�ن متاماً أو هللا بصورة خاصة.

ناقشها .. لقد وهذه املبادئ مل ن ،: حسناً .. أنت يف احلقيقة تعتمد على عدة مبادئإبراهيم
ومل حتدد هذه العالقة. وها  ،اعتمدت على ضرورة وجود عالقة بني هللا واإلنسان

 كلمات أخرى مثل املشاركة واللقاء.  إىلأنت اآلن تقفز 
 لماذا تتمسك ابلوحي؟ف : طبعاً أنت تؤمن بوجود عالقة .. وإالَّ جرجس

 
لكي يتعرف هبا على هللا ويعبده : ألن الوحي هو الطريقة الوحيدة املتاحة لإلنسان إبراهيم

 وفق وصا�ه وأوامره وفرائضه.

رت يومًا يف أنه توجد خلف هذه الصورة عن هللا الذي يعطي األوامر : هل فكَّ جرجس
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أخرى سياسية مأخوذة من جمتمع العبيد والسادة، حيث جيلس  والوصا� صورةٌ 
وتصبح  .لدخولعلى ا فال يتجاسر أحدٌ  ،السيد يف اخليمة وأمام ابهبا حاجب

صدور األوامر من السيد وسرعة العبيد يف  تتلخص يفالعالقة بني السيد والعبيد 
فهي صورة إنسانية  ،ولذلك .هذه صورة سياسية واجتماعية عن هللا .تنفيذها
 جمتمع معني يسعى اإلنسان جاهداً لكي يتخلص منه. إىلتنتمي 

عن اإلله املفرط يف احلنان الذي يرفع  خلف ما تقول  إنسانيةوهل ال توجد صورة : إبراهيم
وتصبح هذه الصورة املفرطة يف  ،جب اليت تفصل بينه وبني اإلنسانكل احلُ 

 ،وابلتايل هي صورة مصدرها احلرمان ،احلرية إىلاملساواة هي عطش العبيد 
يف حياته األرضية  إليهاواإلنسان دائماً يتصور اجلنة على مثال العناصر اليت يشتاق 

 منها. مَ رِ حُ واليت 

ا م البحث عن احلرية. أمَّ فصوريت عن هللا تلهم ابملساواة وتدعِّ  ،: إذا صح حتليلكجرجس
 تساهم يف تدعيم القهر والتسلط. ،فهي بدون شك ،صورتك

 .االهتاماتتبادل  إىلدت : لقد عُ إبراهيم
خملوق يقف يف مواجهة  حساسية معينة من صورة هللا كسيدٍ  : اعتذر .. ولكن لديَّ جرجس

من قوة هللا وحكمته مهما ملك .. فكل ما  ال ميلك ذرةً  ،ضعيف مثل اإلنسان
يتم  ن احلوار عن هللا وعالقته ابإلنسان هو حوارٌ إلديه يف النهاية هو هبة من هللا. 

مها اإلنسان من البيئة ومن اجملتمع. ابلصور واالختبارات اليت تعلَّ  مملوءٍ  يف جوٍّ 
ي هذا اجلو من األفكار اخلاطئة ومن التصورات اليت نقِّ ي أنولذلك على اإلنسان 

 ال تليق ابهلل.
 : كيف ميكن تنقية هذا اجلو واستبعاد األفكار اخلاطئة؟إبراهيم
 : ابالعتماد على الوحي.أوالً : جرجس

: ابلتحليل العقلي الواعي الذي يتعمق يف البحث عن األفكار السائدة اثنياً 
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 واترخيها وسبب انتشارها.
 على ذلك؟ : هل لديك مثالٌ راهيمإب

 هل يوجد تناقض بني هللا واإلنسان؟
هل تقوم العالقة بني هللا واإلنسان على  :: نعم.. وهو السؤال الذي حنن بصددهجرجس

 ؟أم على أتكيد التشابه بني هللا واإلنسان ،أتكيد التناقضات
ا ابإلنسان؟ ملاذا ال ندرس : ملاذا نبحث يف الفرق بني التناقضات والتشابه وعالقتهإبراهيم

أم أن   ابإلنسان على جمرد الوحي فقط،هل ميكن أن تقوم عالقة هللا اً؟سؤاًال آخر 
 ؟شيء آخر غري الوحي إىلهذه العالقة حتتاج 

 أل�ما يف النهاية موضوع واحد. ؛ال فرق بني املوضوعني ،: ابلنسبة يلجرجس
 : كيف؟إبراهيم
تناقضات هو أتكيد لوجودها كأساس للعالقة بني : أال ترى أن احلديث عن الجرجس

 حديث. سوىيظل كالمها على طريف نقيض وال يدور بينهما  ،اإلنسان وهللا
 : هذا صحيح.إبراهيم
ل عالقة يظل التناقض هو املبدأ األساسي الذي يشكِّ  أنهذا معناه  أن: مث أال ترى جرجس

 هللا ابإلنسان.
 واإلنسان هو اإلنسان؟ ،هللا هو هللا: وما هو اخلطأ يف أن يظل إبراهيم
 ،إنسانيته دَ قَ ا اإلنسان فليس هو اإلنسان. اإلنسان فَـ أمَّ  ،: احلق هو أن هللا هو هللاجرجس

 أنبل هو فريسة املوت والشر. هذا هو احلق. ويف هذه احلالة السيئة ال ميكن 
 تكون املتناقضات هي جوهر عالقة هللا ابإلنسان.

 التشابه؟: وماذا عن إبراهيم
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ن يسرتد احلياة وأ .املفقودة إنسانيته إىليعود اإلنسان  أنإن التشابه هنا هو  .: حسناً جرجس
 بل معرفة حقيقية. ،أن تصبح معرفته ابهلل ليست معرفة نظرية. و غري الفاسدة

 : وماذا تعين مبعرفة حقيقية؟إبراهيم
العملية مثل الطب والعلوم  : أعين أن كل ما يعرفه اإلنسان يتذوقه ويدخل يف حياتهجرجس

هذه كلها أفكار تساهم يف تطوير حياة اإلنسان ويف حل مشاكله أو  ،والفلسفة
حياة متتزج حبياة اإلنسان  إىلفلماذا تظل معرفته نظرية ال تتحول  ،ا هللامه. أمَّ تقدُّ 

 مستوى أفضل من املستوى الذي هو عليه. إىلوترفعه 

نه فوق الفكر إ . ليس موضوعًا يف متناول اإلنسانهللا أن: لسبب بسيط .. وهو إبراهيم
بل هو سيد اإلنسان. ولذلك  ،نه ليس خملوقًا موضوعًا خلدمة اإلنسانإ .واخليال

نتصور معرفتنا ابهلل وقد صارت مثل معرفتنا ابلطب والزراعة  أنحنن ال نستطيع 
سان يف ألن هللا ليس موضوعًا من املوضوعات الذي يدرسها اإلن ؛والكيمياء
 اجلامعة.

ولكنين أحتدث عن شيء آخر  ،سدرَ هللا ليس موضوعًا يُ  أن: أ� أتفق معك يف جرجس
وكل معرفة تتكون لدينا عن أي شخص هي معرفة هامة  ،خمتلف. هللا شخص

وأحياً� العكس. وما أريد أن أقوله  ،تساعد� أحياً� على تطوير حياتنا وأفكار�
 ؟جمرد عقيدة نظرية ال متس احلياة اإلنسانية ملاذا تظل معرفتنا ابهللهو 

 : لست أفهم ابلضبط ماذا تعين مبعرفتنا ابهلل كشخص؟إبراهيم
تعلمت الكثري  أنينوكانت النتيجة  اً،طبيب أعين أنين مثًال تعرفت على صديٍق يعمل: جرجس

ر قدِّ حرتم األطباء وأُ أ أنبل تعلمت  ،عن الطب من خالل صداقيت هبذا اإلنسان
بل تعلمت الكثري عن األمراض وكيفية الوقاية منها. فلماذا ال ينطبق ذات  ،لهمعم

 الشيء على معرفتنا ابهلل؟
 هللا بعيد عن اخلربة اإلنسانية.أن : لسبب واحد. هو إبراهيم
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 : هذه هي النقطة األساسية. هل هو بعيد فعًال؟جرجس

ن عليه احلوار بني يكو  أنملا جيب  �قش معك سؤاًال كمثالٍ عندما طلبت أن أُ 
كانت عالقتنا ابهلل قائمة على   إذا ما كنت أنت تود أن تبحث  ،شخصني متدينني

نك مل حتدد ما هو هذا أورغم  ، وذلكشيء آخر إىلالوحي فقط أم أ�ا حتتاج 
الشيء اآلخر. وكان رأيي أن حصر العالقة بني هللا واإلنسان يف الوحي فقط هو 

وها حنن  .واإلنسانبح هي جوهر العالقة بني هللا التناقضات ستص أن أتكيد على
هللا فوق مستوى  أنوهو أنك تؤكد  ،ولكن من طريق آخر ،نفس السؤال إىلنعود 

أو مبعىن  ،متاماً عن متناول الفكر والشعور اإلنساين أنه بعيدٌ  أو ،اإلنسايناالختبار 
ولذلك ال  ،هللا على طرف نقيض من اإلنسان أنآخر أنك تؤكد بطريق مباشر 

ابهلل يف تطور اإلنسان كما تساهم معرفة اإلنسان ابلتاريخ  اإلنسانتساهم معرفة 
 واجلغرافيا والطب .. اخل يف تطور احلياة اإلنسانية بشكل عام.

 معرفة روحية تساهم يف تقدم اإلنسان روحياً؟ إ�ا: وملاذا ال تقول إبراهيم
أحيا�ً فرصة للهرب من مواجهة املشكلة  : احلديث عن الروح واألمور الروحية يكونجرجس

 الرئيسية.

وهذا  ،: أ� أختلف معك جذر�ً. ألنك تريد أن جتعل هللا يف متناول احلس والشعورإبراهيم
ألن اإلحساس والشعور عند اإلنسان  ٌي؛مادكائٌن هللا   نأبالقول  إىليؤدي بنا 

ن يكون موضوعًا مرئياً وابلتايل جيب أ ،هو وليد عمليات اجلهاز العصيب املعقدة
 جتعل هللا كائناً ماد�ً يقع حتت سيطرة احلواس البشرية. أنوها أنت تريد  ،ومنظوراً 

ذلك أنه وعلى الرغم من أن  ،: وأ� أختلف معك جذر�ً يف موضوع احلس والشعورجرجس
ليس مادً� يف  اجلسد أنإالَّ  ،اإلنسان له اجلانب املادي املعروف أي اجلسد

ألنه يعطي اإلنسان الشعور بعظمة هللا وقوته وهو عنصر أساسي يف  ؛وظيفته
 بل فيها مشاعر روحية. ،التدين عند كل البشر. فليست كل املشاعر مادية
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 احلوار الثاين
 

 التجسُّدأسباب 
 إذا كان هناك أكثر من سبب؟ ،التجسُّدأو أسباب  ،التجسُّد: كيف حتدد سبب إبراهيم

وأهم اختالف  ، نفسه. فهي خمتلفة متامًا عن طبيعة كل املخلوقات: أوالً: طبيعة هللاجرجس
 وابلتايل فهو مصدر كل الكائنات وينبوع احلياة. ،هللا خالق أنهو 

 وماذا تقصد أبن هللا ينبوع احلياة؟ : ماذا تعين كلمة مصدر؟إبراهيم
 ،فاهلل خالقنه ال يوجد حمرك أو سبب أو علة لوجود الكائنات سوى هللا. أ: أعين جرجس

ويف الد��ت القدمية اعتقد بعض الناس  .وابلتايل هو الذي صمم الوجود وأبدعه
الكائنات  قَ لَ خَ أنه ن كل الكائنات هي فيض منه أو ، وأهللا مصدر اخلالئق أن

هللا اعترب ذاته  إن عن هذا بلغة اإلنسان املعاصر نقول نعربِّ  أن أرد� وإذامن ذاته. 
هذا الرأي ابطل وال  أنغري  .اخلام اليت خلق منها الكائنات املادة أواملادة األولية 

من الناس اآلن. والرأي السائد هو اخللق من العدم. وحنن  أيٌّ قيمة له وال يؤمن به 
ألننا نعرف الوجود. والعدم ليس هو نقيض  ؛يف الواقع ال نعرف ما هو العدم

دائمًا وال قيمة هلا يف عامل التعريفات السلبية �قصة  أنالوجود. فأنت تعرف 
اخللق من العدم أساسي  أنوأعتقد  .جيايبإأل�ا ختلو من كل مدلول  ؛الظواهر

 بَ هَ وَ  وألنه حيٌّ  ؛فاخلالق أعطى الوجود ،وضروري لتأكيد سيادة هللا على اخلليقة
 عن عظيم عطاء هللا. عميقٌ  اخللق من العدم تعبريٌ  .احلياة

وليس مثل مدارس الفلسفة اليو�نية اليت  ،من ال شيء قَ لَ هللا خَ نؤمن أن  حنن: إذا إبراهيم
 .اً وليس خالق ن هللا صانعٌ وأ ،�دت أبن املادة أزلية
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كل   أن: هذا حسن ومقبول. لكن خلق العامل من العدم أو من ال شيء يؤكد أيضًا جرجس
على هللا وهذا جيعل كل املخلوقات تعتمد  ،املخلوقات ال وجود هلا بدون إرادة هللا

واحلياة.  اتأو املصدر األوحد للموجود ،نه هو الينبوعإبشكل مباشر. وهلذا قلت 
 :ويوجد يف الد��ت تصورين

هللا خلق العامل مث ربطه ابلقوانني الطبيعية وتركه يسري وفق القانون الذي حيكم  إن :األول
 ،ببعضها. ولذلك وأن احلياة هلا ما يربطها ،الكون متكامل البناء أنمبعىن  ،الكون

 فاهلل ال يتدخل يف الكون إطالقاً.

أن هللا هو الذي يشرف بشكل مستمر على إالَّ  يعتقد أبنه ابلرغم من وجود القوانني :والثاين
وذلك عطاء هللا  ،وبدونه تنعدم احلياة ،وأنه خيلق احلياة ابستمرار ،رعاية الكون

 ال يتوقف.الذي 
 املسيحية؟ : وأي التصورين هو تعليمإبراهيم
: الثاين. ألن كل نصوص الكتاب املقدس تؤكد استمرار اخللق ال سيما ذلك جرجس

 "أيب يعمل حىت اآلن وأ� أعمل". :التصريح املشهور
 : وما الذي جيعلنا نرفض التصور األول؟إبراهيم
 هللا بعدما إنوهو يكاد يقول  ،الفكرة األفالطونية إىل: ألن التصور األول هو أقرب جرجس

 ،ألنه أخضع كل شيء لقانون واجب النفاذ ؛خلق العامل ال يتدخل فيه مطلقاً 
هللا. هذا التصور ينمو يف قلوب  إىلوابلتايل الكون يكتفي مبا لديه وال حيتاج 

 الذين ال يرغبون أو ال يؤمنون بوجود غاية وراء خلق العامل.
 فماذا تعين ابلضبط؟: لقد حتدثت من قبل عن غاية خلق العامل أو الكون. إبراهيم
اإلنسان أل�ا هي  إليهايتطلع  أنمعرفة اإلنسان ابهلل هي أمسى غاية ميكن  أن: أعين جرجس

 قصد هللا نفسه.
 ندلل على ذلك؟ أن: وكيف ميكننا إبراهيم
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فاهلل يعلن حمبته الفائقة عندما خيلق  .من معرفتنا بطبيعة هللا :: كما قلت سابقاً جرجس
دع فيه الرغبات واألفكار اليت تتوق ملعرفته، واليت جتعل اإلنسان، وعندما يو 

اإلنسان يدرك  أناخلالق. هذا العطش الطبيعي يؤكد  إىلاإلنسان يف شوق دائم 
اإلنسان أو  إىلوهللا ال حيتاج مطلقًا  ،وأن هللا هو سره ،كال يدرَ  وراءه سرٌ  أن

بل أ�  ،عبودييت إىللغريه. ولقد وجدت يف عبارة القداس: "مل تكن أنت احملتاج 
 ،هللا ال حيتاج مطلقاً لإلنسان أناحملتاج لربوبيتك" املفتاح لفهم عالقيت ابهلل. ذلك 

 ،. هللا كلي الصالح وال ينقصه شيءاً ولذلك ال يستعبده وال يضع عليه قيود
ولذلك مل خيلق اإلنسان ألنه حيتاج ملن خيدمه. هذه نظرة تدل على تصور هللا  

ولذلك كل   ،إذا جلس وسط عبيدهإالَّ   ال يراتحسيد متكربِّ كأو  كإنسان حيتاج، 
 كالم عن عبودية اإلنسان هلل هو إقالل من صالح هللا.

نك .. أتظن  أنألنه منتهى التهور  ؛كعبدإالَّ   : ولكنك تشعر بسيادة هللا وال تكلمهإبراهيم
 مثل هللا. أو ماذا؟

نكون حسين  أنولكننا إذا شئنا  .عبدك" "أ� :يقول هلل أن : ميكن لإلنسان كعاصٍ جرجس
 نتوقف عند عالقة العبودية أل�ا ال تليق الَّ أالنية من �حية هللا واإلنسان فعلينا 

ابهلل وال ابإلنسان. فهي تربط االثنني بعالقة حمددة ال فكاك منها. وجيعل صالح 
رة على هللا ورمحته تصطدم بشكل مباشر ابخلليقة، إذ تظل كل خريات هللا قاص

كنه من االستفادة العبودية ال تتخطاها. وهذا جيعل اإلنسان نفسه يف وضع ال مي
سن وهذا ما أعنيه حبُ  ،يتخطى حدود العبودية أنألنه ال ميلك  من خريات هللا؛

د أن جنمِّ  -ال فكرً� وال فلسفياً -ألننا ال منلك  النية من �حية هللا واإلنسان؛
 معني. عالقة هللا ابإلنسان يف وضع

دون عالقة هللا ابإلنسان هم أصالً الذي يؤمنون أن هللا خلق الذين جيمِّ  أنوأعتقد 
الكون واإلنسان وتركه حييا وفق القوانني الطبيعية. أي الذين ال يؤمنون بوجود 

 عالقة بني اخلالق واملخلوق.
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تخطى هذه ي أنولكن ميكن  ،يكون عبداً  أنميكنه  اإلنساننت تؤمن أبن أ ن،: إذإبراهيم
 فما هو أعلى من العبودية يف رأيك؟ ،ما هو أعلى من العبودية إىلاملرحلة 

ضروري ابلنسبة لكل من يؤمن بصالح هللا.  ي اإلنسان ملرحلة العبودية أمرٌ : إن ختطِّ جرجس
هي اليت تعرض على اإلنسان مشروع  -دون غريها-املسيحية  أنولقد وجدت 

 بناً هلل.يكون اإلنسان ا أن أي ،"البنوة"
 جداً؟ هذا كثريٌ  أن: أال ترى إبراهيم
على هللا، فأنت ال تعرف شيئًا عن هللا. ألنه يعطي  ن؟ إذا كان كثريٌ على مَ  : كثريٌ جرجس

بل تزداد. أتمل  ؛ألن عطا� هللا ال جتعله ينقص ؛ويعطي وال يتوقف عن العطاء
�ه يف شبه كمون. كانت كل عطا  .لق. كان هللا يف األزل وحدهخيُ  أنالكون قبل 

؟ عطا�ه فهل نقصت ،مث خلق الكون بكل ما فيه. وأصبحت اخلليقة أتخذ منه
األصدقاء واألحباء  أي ،الربح إليهألن عطا�ه أعادت  ؛بكل أتكيد ال. بل زادت

لة اليت ، وبذلك صاروا خنبته املفضَّ إليههؤالء مجيعاً دعاهم هللا  ،من املالئكة والبشر
 فعطية هللا ال تنقص. ،يف حياهتم إليهمنه كل ما حيتاجون  واليت أتخذ ،حوله

 : ولكن ما عالقة عطا� هللا مبشروع البنوة الذي ذكرته سابقاً؟إبراهيم
بل يعتمد على ما  ،: إن مشروع بنوة اإلنسان هلل ليس من وحي خيال اإلنسانجرجس

 على طبيعة هللا.يعتمد أيضاً و  ،لإلنسان عند خلقه بَ هِ وُ 

 بنوة بتجسد االبنعطية ال
 يكون ابناً هلل؟ أنعند خلقه  بَ هِ : هل تعين إن اإلنسان وُ إبراهيم
 أن"كصورة هللا"، وهذا يعين  قَ لِ فقد ذكر� من قبل أنه خُ  .: نعم بكل أتكيدجرجس

مستوى البنوة ال سيما عندما  إىلترتقي  أنالطبيعة القادرة على  أعطاهاخلالق 
ما  إىلتصل  أنوجعلها بذلك قادرة على  ،انيةجاء هو واحتد ابلطبيعة اإلنس

"أي هللا". ولذلك جاء األصل "أي هللا"  ،فقدته بسبب االبتعاد عن األصل
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 أصلها. إىل الصورةَ  دَّ د لكي يرُ وجتسَّ 

هو  التجسُّدفهل كان  ،: حسناً. إذا كانت الطبيعة اإلنسانية قد ابتعدت عن هللاإبراهيم
فهو يستطيع أن  ،د خلق اإلنسان من العدم بكلمةوحده العالج؟ إذا كان هللا ق

 يعيد له أي شيء فقده بكلمة منه.

العالقة بني الطرفني ال ميكن  أنننكر قوة هللا. املوضوع هو  أن: طبعًا ال ميكن جرجس
ن يستعد أو  ،يعرف خطأه أنمن طرف واحد، فعلى الطرف املخطئ  إصالحها

 لتغيري موقفه.
 ولن يتأخر هللا. ، كل شيء بقوتهيغريِّ  أنيطلب من هللا  أنان ميكن لإلنس ن،: إذإبراهيم
ل بكلمة حيَُ  أنا�يار العالقة بني هللا واإلنسان ليس موضوعاً سهًال ميكن  أن: أعتقد جرجس

وإمنا احلل هو أتسيس العالقة  ،عن احلل هللا اخلالقة أو بقوته، ليس ألن هللا عاجزٌ 
كان اخللق األول بدون رغبة إرادة   ولكن .من اخللق وهو نوعٌ  ،من جديد

 فهو يتم بوعي وإرادة اإلنسان وحرية اختياره. ،ا هذا اخللقأمَّ  ،اإلنسان
 ب بعد على سؤايل؟: أنت مل جتُِ إبراهيم
فعليه أن يفعل  ،صرب قليالً. إن هللا عندما يعطي شيئًا جديدًا بعد خلق اإلنساناُ : جرجس

 حمبته. إىلقدرته بل  إىللك مل يلجأ ولذ ،ذلك بشكل يغري اإلنسان ابلقبول

يستطيع أن خيلق مئات من  هو .ر هللا يف موقف العجزأنت تصوِّ  ؟!اإلنسان: يغري إبراهيم
أنت تتحدث عن هللا وليس  .ن عليها � صديقين يالشي األرض ومَ أالبشر و 

 عن املخلوق.

 قوة احملبة
م أبن قوة هللا ليست يف سرعة كرر الكالولذلك أُ  ،عن هللا أحتدث: أ� أعرف أنين جرجس

 ،ميسور. فليس القضاء على اإلنسان هو املشكلة البطش أو السحق. هذا سهلٌ 
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هللا ليس طاغية مثل  ،هللا. من جهة القدرة إىلبل املشكلة هي إعادة اإلنسان 
نه فشل أيالشي الكون كله، لكنه هبذا يظهر بكل وضوح  أنعلى  هتلر. إنه قادرٌ 

ا وأمَّ  .�سٌ  القوة. القوةُ  إىلولذلك يلجأ  ،نه مثلنا ييأسأو  ،يف عالج املشكلة
حلل املشكلة. وعندما يعاجل هللا موضوع ابتعاد  دائمٌ  وسعيٌ  فهي صربٌ  ،احملبة

يعاجله بطريقة ال جتعل اإلنسان ينفر من هللا ويبتعد عنه  أنفعليه  ،عنه اإلنسان
 أكثر.

 أم رغب؟ : وماذا يضر هللا سواء نفر اإلنسانإبراهيم
هللا خالق ويعلم ماذا خلق  أن: املوضوع ليس حبث الضرر من عدمه. املوضوع هو جرجس

على هذا  التجسُّدإنين أفهم موضوع  .مييل اإلنسان أنجهة ميكن  أي إىلويعلم 
 ،د الكلمة" ألحد آابء الكنيسةالنحو ... وقد درسته يف كتاب جيد امسه "جتسُّ 

 .أثناسيوسوهو القديس 

 إىلمييل  أنفهو ميكنه  .جوهر املشكلة هو حرية االختيار عند اإلنسان إن ثناسيوسأيقول 
م حرية االختيار عند يدعِّ  أناخلري. ولذلك كان على هللا  إىلمييل  أنوميكن  ،الشر

مث وهبه فوق كل هذا أن يتأمل هللا  ،فأعطاه الفردوس وأعطاه الوصية ،اإلنسان
 ف عليه.ن يتعرَّ أو 

من جديد. القهر ال  إليه اإلنسانيعيد  أنكان على هللا   ،نسان هذه العالقةوملا فقد اإل
تتم حبرية اإلنسان ال  أنهللا جيب  إىليتناسب مع طبيعة هللا وإعادة اإلنسان 

 .التجسُّدر هللا لذلك دبَّ  ،ره أو اإلجبارابلكُ 
 أيضاً. وابلتايل يفشل هذا احلل ،التجسُّديرفض  أن: إذاً ميكن لإلنسان إبراهيم
ن يرفض هناك مَ  أنفهو احلل الوحيد. ومما ال شك فيه  ،: هذا احلل لن يفشلجرجس

ويؤمن به. وقد اختار  التجسُّدن يقبل هناك مَ أن ولكن مما ال شك فيه  ،التجسُّد
الطبيعة  أصاب أساسيلتغيري  هضَ ألن ابتعاد اإلنسان عن هللا عرَّ  ؛التجسُّدهللا 
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يتم تغيري الطبيعة  أنولذلك مل يكن ممكنًا  ،الفساداإلنسانية .. وهو املوت و 
إبعادة تطعيمها بطبيعة إنسانية جديدة تستطيع أن تقهر الفساد إالَّ  اإلنسانية
 واملوت.

 : ماذا تعين ابلتطعيم؟إبراهيم
من  وحياةً  احتاد الالهوت ابلناسوت يف املسيح جعل الناسوت �خذ قوةً  أن: أعين جرجس

د حد ابإلله املتجسِّ ن يتَّ ولذلك كل مَ  ،اد واملوت أن يقهرهاجديد ال ميكن للفس
 رى فيه هذه الطبيعة اجلديدة غري القابلة للفساد.ي

 : أ� ال افهم شيئاً مما ذكرت.إبراهيم
 أنومل تكن هناك وسيلة ميكن  ،خضع للموت والفساد اإلنسان أن: ما أعنيه هو جرجس

 وهو هللا من اإلنسان.، ياةابقرتاب ينبوع احلإالَّ  يزول هبا املوت
 ؟االقرتاب: وكيف حدث هذا إبراهيم
واإلنسان هو اإلنسان.  ،: ال يوجد عنصر مشرتك بني هللا واإلنسان. فاهلل هو هللاجرجس

-نه ولذلك اختذ هللا كل مكو�ت الطبيعة اإلنسانية لتكون وسيلة أو جسرًا ميكِّ 
لإلنسان. كان  فائقةً  جديدةً  من أن ينقل حياةً  -وقد اشرتك فيما خيص اإلنسان

وكلما اقرتب اإلنسان من  ،هنا واسطة أو وسيطًا بني هللا واإلنسان التجسُّد
 ينال منه ما يؤهله للحياة اجلديدة. أنكلما استطاع   ،الوسيط

 د؟من اإلله املتجسِّ  االقرتاب: إذا صح هذا الكالم. فما هي طريقة إبراهيم
 : توجد عدة طرق.جرجس
 ا هي هذه الطرق؟: مإبراهيم
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 املسيح آدم الثاين
ابجلسد جعله رأسًا جديدًا لإلنسانية مثل آدم الذي كان رأساً  إلينا: إن جميء هللا جرجس

عي آدم الثاين هكذا املسيح له اجملد، دُ  .والذي منه تنحدر كل البشرية ،لإلنسانية
حقة خمتلفة  رفةً ولد اجلنس البشري اجلديد الذي يعرف هللا معأو آدم اجلديد ومنه يُ 

 عن املعرفة القدمية. ولذلك حنن نولد من املسيح ومثل املسيح.
 : ما معىن من املسيح ومثل للمسيح؟إبراهيم
ومثل املسيح أي مبيالد  .طبيعتنا اجلديدة أتيت منه هو مباشرةً  أن: من املسيح مبعىن جرجس

ميالد املسيح  بل بعمل فائق معجزي مثل ،معجزي ال يتم وفق القوانني الطبيعية
وعلى نفس املثال نولد من املاء والروح  ،حنن هكذا .من عذراء ابلروح القدس

فأعطاهم القدرة  ،ا الذين قبلوه"أمَّ  :ويتم فينا القول ،القدس ميالدًا جديدًا فائقاً 
لدوا ليس من دم وال جسد وال من مشيئة رجل على أن يكونوا أبناء هللا الذين وُ 

 بل من هللا ولدوا".

ن مثل تكوَّ لقد  .: ولكن كيف يتم هذا امليالد؟ يف حالة السيد املسيح األمر واضحإبراهيم
 جنني يف أحشاء العذراء بقوة خارقة. ولكن كيف يتم األمر ابلنسبة لنا؟

 ،القوة اخلالقة اليت عملت يف ميالد املسيح أنأي  ،على نفس املثال :: كما ذكرتجرجس
ُخيلق اإلنسان من جديد ابملعمودية.  أناملمكن  وهي قوة الروح القدس جتعل من

 فيولد من املياه إنسا�ً جديداً. ،فالروح يعمل يف املاء ويف اإلنسان الذي يعتمد

فأين السيد املسيح يف هذه  ،القوة الفعالة هي قوة الروح القدس أن: لقد ذكرت إبراهيم
 احلالة؟
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 الطبيعة اجلديدة
 املعمودية.بال شك يف  حاضرٌ  : املسيحُ جرجس

فضيلة  أياإلنسان الذي غطس يف املاء ال ميلك يف ذاته  أن: كوسيط مبعىن أوالً فهو حاضر 
ولذلك وألن املسيح هو  ،له لكي يعمل فيه روح هللا الكلي القداسةأو قداسة تؤهِّ 

آدم الثاين الذي منه تنحدر القداسة ينقل الروح القدس هذه القداسة من املسيح 
 اإلنسان. إىل

ولذلك ينقل الروح  ،نه هو مصدر بنوة اإلنسان هللأمبعىن  ،ألنه ابن هللا ؛حاضرٌ  : املسيحُ نياً اث
الروح �خذ مما يل "القدس من بنوة االبن ويعطينا. وهذا يؤكد قول املسيح نفسه: 

 ."ويعطيكم

 وخملص مات وقام. وهذا هو سر املعمودية حقاً. ألن الروح القدس يكفاد  : هو حاضرٌ واثلثاً 
موت املسيح وقيامته. فنحن يف املعمودية منوت مع املسيح عندما  إليناينقل 

حتيا لنفسها ولشهواهتا اخلاصة و�خذ طبيعة  أنب طبيعتنا القدمية اليت حتب صلَ تُ 
 املسيح اليت حتيا هلل.

 أنفما معىن  ،املسيح حييا هلل؟ وإذا كنت تعين هذه العبارة أن: حتيا هلل؟ هل تعين إبراهيم
 وكيف يكون ابن هللا وهللا يف نفس الوقت؟ ،دملسيح هو اإلله املتجسِّ ا

م لنا وقد جاء املسيح له اجملد لكي يقدِّ  .ال حييا اإلنسان لنفسه أن: احلياة هلل هي جرجس
م هذا النموذج ابملوت على هذا النموذج الكامل الذي نتمثل به يف حياتنا. وقدَّ 

ز بني عمل املسيح  منيِّ  أنوعلينا  .للطاعة هللفصار بذلك مثاًال كامًال  ،الصليب
تزوج مل  إذااإلنسان  أننك تعلم أذلك  ،التجسُّد املتجسد ووجوده قبل هللاكابن 

تشاركه زوجته حياته بكل ما فيها. وعندما يصبح  أنبل يقبل  ،يعد فردًا مستقالً 
كان   أنعد وب ،اثلث على العالقة إذ يدخل طرفٌ  ، حياته بشكل واضحأابً تتغريَّ 

 ؛وهو أبٌ  اً.ألن له والد ؛فهو ابن وأب يف ذات الوقت. هو ابنٌ  ،ابً أزوجًا صار 
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ومن  ،كابن  أبيهكن من جهة عالقته أببيه أن يتكلم مع مي. وهكذا اً ألن له ابن
 يتكلم مع ابنه كأب. فهل ترى يف هذا تناقض؟ أن اببنهجهة عالقته 

يكون  أنالشخص الواحد ميكنه  إنضيف وأقول أُ  أنبل ميكن  اً،: لست أرى تناقضإبراهيم
يضاً. ولكن الذي ال أفهمه هو  أورمبا جداً  ،وخاالً  اً ابنًا أوًال مث أابً وبعد ذلك عم

 كيف ينطبق هذا على السيد املسيح؟

  إليههو ابن اآلب السماوي ويتحدث  ابآلبجدًا .. املسيح يف عالقته  : حسنٌ جرجس
ث فنحن ابلنسبة له خملوقاته، ولذلك إذا حتدَّ  .وإله كابن. ويف عالقته بنا هو ربٌّ 

 ،لآلب اإلنسانيةمعنا يتحدث بسلطان الربوبية وقدرهتا. ولكنه إذا حتدث ابسم 
اإلنسان ميكنه  أنفهو يتحدث كإنسان وابسم كل البشر. وإذا كنت قد أدركت 

يتحدث فيها،   كلماته حسب املناسبة اليتن يكون ابناً وأابً يف وقت واحد وتتغريَّ أ
وأحياً� يتكلم   ،فنفس القاعدة تنطبق على السيد املسيح. فهو أحياً� يتكلم كإله

 ولذلك ختتلف كلماته ابختالف املناسبة. ،كوسيط بني هللا والبشر وابسم البشر
 من التعقيد؟ هذا نوعٌ  أن: أال ترى إبراهيم
تكون سوى عالقة معقدة  نأكل عالقة مهما كان نوعها ال ميكن   أن: أال ترى أنت جرجس

  ، جتد أ�اما دامت جادة وأمينة وخملصة. فتذكر عالقتك بزوجتك قبل الزواج
عندما دخلت  ،ورمبا رومانسية وحاملة. ولكن بعد الزواج ،كانت سهلة وخفيفة

ظهرت املشاكل  ،العالقة مرحلة أعمق وصارت حياتكما مرتبطة ارتباطًا قو�ً 
 كذلك؟دت بعض األمور. أليس  وتعقَّ 

 هلةالعالقة السطحية مع هللا عالقة س
 : نعم .. هذا صحيح .. ولكن ما عالقة هذا ابلدين؟إبراهيم
عالقتنا ابهلل هي أسهل بكثري  أن: � أخي حنن �خذ الدين بشكل سطحي. ونظن جرجس

من عالقتنا بصديق أو قريب. وأتمل كيف يوجد هللا يف كل مكان، وكل زمان، 
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فهو معنا دائمًا بينما مع  ،بل يف كل خطوة ختطوها ،حلظةفهو يرافقنا يف كل 
ويصبحون  ،أصدقائنا ومعارفنا عندما خيتفون عن عيوننا ال نعود نراهم بعد ذلك

فكيف تكون عالقتنا ابهلل احلاضر دائمًا يف كل مكان وزمان أسهل  ،جمرد ذكرى
 وأخف من عالقتنا ابلناس.

وابلتايل فالعالقة  ،ق املشاكل مثل األصدقاء واملعارفولكن هللا ال خيل ،: هذا حقيقيإبراهيم
 معه أسهل.

هللا له طبيعة خمتلفة  أنولكنك تنسى  ،هللا ال خيلق املشاكل لإلنسان إن: صحيح جرجس
 .ولذلك فهو يتطلب من اإلنسان وعيًا أكثر وعالقة أعمق ،متامًا عن اإلنسان

فهو ال يتحدث معه مثل  ،عندما يقف اإلنسان ويتحدث مع اخلالق يف الصالة
 خيدعه. أنألنه ال يستطيع  ؛رئيس أو بشر

مثل  تصبح طبيعته َال وأَ  ،أال تصبح عالقتنا به أسهل ،دهللا جتسَّ  أن: ولكنك ذكرت إبراهيم
 ؟طبيعتنا

ومادمت  ،لوهيتهأُ هللا حتول وفقد  أنال يعين  التجسُّد أن: أرجو أن تتذكر دائمًا جرجس
 إىلأشري  أننه من الضروري أفإنين أجد  ،د املتجسِّ تتحدث عن عالقتنا ابهلل

نطلب كل ما  ،ويف الصالة ابلذات ،عندما نقرتب من هللا أنناوهي  ،حقيقة هامة
كل طلباتنا نقدمها هلل بكل ثقة يف اسم ذاك الذي   أنمبعىن  ،نريد يف اسم املسيح

 وصار مثلنا ما خال اخلطية وحدها. ،اشرتك يف طبيعتنا

 سم املسيحالصالة اب
ابسم املسيح؟ وملن لآلب؟ فما هي عالقتنا ابآلب بعد  م صالةً : ال أفهم .. تقدِّ إبراهيم

د االبن؟ لذلك الذين ون عندما جتسَّ ؟ وملن نصلي؟ وكيف كان الناس يصلُّ التجسُّد
 حقاً؟ أم ملن هو يف السماء؟ هذا حمريٌِّ  ،يشاهدونه أمامهم
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استطعت أن أجيب على بداية السؤال. عندما أراك �  : إذا بدأت ابلسؤال من �ايتهجرجس
أو لنقل  ،سم٤٥مساحة رأسك ال تزيد عن  أنفرتض أفإنين  ،إبراهيم أمامي

ولكن هذه املساحة الصغرية حتمل يف داخلها معلومات وذكر�ت تعود  ،سم١٠٠
نت كل املعلومات اليت يف رأسك ملألت عدة ولو دوَّ  .سن الرابعة على األقل إىل
تقول  أنولذلك من اخلطأ  ،لدات متأل مساحة ثالث أو أربعة أضعاف رأسكجم
ز سم عرضاً. إن وجودك يف هذا احليّ ٤٠سم طوًال و١٣٠نك أنت ال تزيد عن إ

أخوض يف أتثريك على زمالؤك  أنالضيق ال يفسر شخصيتك مطلقاً ولست أريد 
، ال التجسُّد فهو يفوق بكثري طولك وعرضك. هكذا ،وأبنائك وكل املتصلني بك

 أنولذلك عليك  ،ينحصر وجوده يف ذلك احليز الذي تسميه اجلسد أنميكن 
كل التصورات عن هللا احملصور يف   -وبدون ترددٍ  ،وبكل سرعة-تطرح جانبًا 

 ال يتفق مع طبيعة هللا. فهذا أمرٌ  ،اجلسد

ه وثقافت اإلنسانفيه شخصية  جلىإن اجلسد ابلنسبة لإلنسان هو مكان حمصور تت
 .وشخصية اإلنسان تتعدى ذلك املكان احملصور الذي نسميه "اجلسد" ،وعلمه

 -كإله-ولكنه  ،ت فيه حمبة هللا وعنايته بناكان املكان الذي جتلَّ   التجسُّدكذلك 
غري حمصور ابملرة يف اجلسد. وعلى هذا األساس عندما نصلي لإلله املتجسد ال 

ولعلين بذلك  ،خالية من هللا أوالسماء صارت فارغة  أننتصور  أنجيوز لنا 
 أجبت على سؤالك.

: ليس على كل سؤال. لقد أشرت يف الكالم عن عدم احنصار هللا يف اجلسد عندما إبراهيم
املسيح هو آدم  أن أتصورين حقاً. إنين ولكن السؤال اخلاص ابلصالة حيريِّ  ،دجتسَّ 
كيف تشرح أنت هذه م صلواتنا لآلب ابسم املسيح. فوأننا فعًال نقدِّ  ،الثاين

مها حنن وابلذات يف الصالة اليت نقدِّ  ،العالقة؟ وما هي عالقة اآلب ابالبن
 البشر؟
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: يف جمال العالقات علينا أن نفهم شيئاً هاماً، وهو أن ما جيوز يف إطار عالقة معينة جرجس
خ ابنك عندما توبِّ  أنوخذ مثاًال لذلك: تستطيع  .ال جيوز يف إطار عالقة أخرى

ئ بكل كلمة تراها مناسبة. ولكن إذا فعل أبوك نفس اخلطأ ترى نفسك وقد خيط
وإذا ارتكب ابنك  .أحجمت عن الكالم القاسي العنيف وأصبحت ختتار كالمك

يتحدث بنفس الشكل أو بنفس القوة،  أنفهو ال ميلك  ،نفس اخلطأ ضد أخيه
 أنة معينة ميكن ذلك أننا يف جمال العالقات علينا أن ندرك أن احملظور يف عالق

 ،وعلى نفس القياس مع الفارق الضخم .يكون مباحًا وصحيحًا يف عالقة أخرى
واحدة  إهليةاآلب واالبن والروح القدس ثالثة أقانيم يف جوهر واحد، هلم طبيعة 

نسب نسب لالبن وما يُ نسب لآلب يُ واحدة ومشيئة واحدة. ولذلك ما يُ  وإرادة
 .اإلهلية. وهكذا ال فرق بينهم يف الصفات نسب للروح القدسلالبن واآلب يُ 

نه هللا املتجسد الذي هو كائن إد االبن وصار مثلنا نقول وهلذا السبب عندما جتسَّ 
الواحدة اليت ال تنقسم. وقبل  اإلهليةمع اآلب والروح القدس يف اجلوهر أو الطبيعة 

بن والروح فهو يصلي له ولال ،ما لآلب إذا صلى أحدٌ  التجسُّدوبعد  التجسُّد
 ه احلديث لآلب فقط.القدس حىت إذا وجَّ 

 : حسناً .. إذاً ما معىن الصالة ابسم االبن؟إبراهيم
صارت حمصورة وقائمة على  التجسُّدعالقتنا ابهلل بعد  أن: املعىن ظاهر وواضح. وهو جرجس

 ،صلينا إذاولذلك  .مثلها بدونه أومه لنا االبن من امتيازات ال منلك غريها ما قدَّ 
وألجل ما أعطيتنا إ�ه ال  إ�هفإننا نصلي لآلب قائلني: نشكرك على ما وهبتنا 

هذا الشرف الذي ال وجود له خارج االبن.  .كأبناء إليكسيما شرف االنتساب 
 أعطا�كأبناء هللا يف اسم االبن الوحيد الذي  -وهكذا كل ما نطلبه يف الصالة 

 أعطا�نطلبه يف الصالة نناله ألن االبن كل ما  -هللا  أبناءنكون  أنعلى  قدرةً 
إالَّ  نطلب أنولذلك ال نستطيع  ،نعرف معىن البنوة وما هي احتياجات البنوة أن

 عنه ابسم يسوع املسيح. وما لنا ويساعد� على بنوتنا هلل. وهذا ما نعربِّ ما يؤهِّ 
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 ح به املسيح نفسه، كل ما تطلبونه يف الصالة ابمسي تنالونه.صرَّ 

الصالة والد�نة نفسها هي عالقات. ألنك  أننستنتج من كالمك  أن: إذًا ميكن هيمإبرا
 تركز كالمك على موضوع العالقة. فهل أ� على صواب؟

 .حتديد الد�نة بكلمة عالقات هو حتديد صحيح ال خطر منه مطلقاً  أن: أعتقد جرجس
أنه من إالَّ  يديف العهد اجلد كلمة عالقة، وعالقات مل أتتِ   أنوعلى الرغم من 

عالقته بنا صارت إىل أفضل عندما يقول: "ال أعود  أناملسيح يؤكد  أنالواضح 
ألن  ؛وهذه احلقيقة هامة وأساسية .أمسيكم عبيدًا ألن العبد ال يعلم إرادة سيده"

وحىت  .ل لكي تنشأ عالقة أو عالقاتعمَ ستَ بل طاقة تُ  ،زـنكتَ العطا� ليست شيئاً يُ 
وإمنا أعطاها  ،ن هذه الطاقاتا لديه من قوة وطاقات مل خيزِّ هللا نفسه بكل م

ووهبها لتكون أساس عالقات بينه وبني املخلوقات. لكن كلمة عالقة قد يكون 
نضع كلمة  أنهلا املدلول السكوين "االستاتيكي" غري الفعال. ولذلك علينا 

 متطورة. جبوار كلمة عالقة. ألن عالقة هللا ابإلنسانية هي عالقة ة"متطور "

 التجسُّدابهلل بسبب  اإلنسانتطور عالقة 
ما هو التطور  :: لقد أجبت بشكل واضح جداً، ولذلك يهمين اآلن أن أسألإبراهيم

 يف عالقة هللا بنا؟ التجسُّداألساسي الذي أحدثه 
 ص هذا التطور على النحو التايل:نلخِّ  أن: ميكننا جرجس

 ابإلنسان واضحة متاماً. كان اإلنسان كائنًا سيحيا أو مل تكن عالقة هللا التجسُّد: قبل والً أ
كان مصري اإلنسان قابالً   ،سيموت أو ينحل جسده بفعل الضعف الطبيعي

 إىلسوف حييا  اإلنسان أنظهر بكل وضوح  ،فقط التجسُّدا بعد أمَّ  .للتخمني
وألن مصري اإلنسان ابت واضحاً. وأصبحت  ،ألن القيامة ستعقب املوت ؛األبد

 لعالقة بني هللا واإلنسان عالقة معروفة قائمة على مصري أبدي واضح.ا
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د جعل اجلسد القاسم املشرتك بينه فاهلل املتجسِّ  ،: مل يعد اإلنسان خملوقًا بعيدًا عن هللااثنياً 
صار هذا االحتاد بداية إسباغ  ،وعندما احتد الالهوت ابلناسوت .وبني اإلنسانية

مث بعد ذلك لباقي  ،أوًال يف املسيح كبداية ،خريات الالهوت على الناسوت
ألن يشرتك يف  اً جملرد كونه إنسان مدعو  -مهما كان-ويصبح كل إنسان  ،البشر

فعلى أساس  .ابلناسوت يف يسوع املسيح لوهيتهأُ  احتادخريات هللا اليت ترتكز على 
�سوت �ل اإلنسان اهلبات اليت �هلا  ،حتاد وما يرتتب عليه من نتائجهذا اال
 املسيح.

اإلنسانية  أنيف الكالم .. هل أنت تعين  أفرطت: توقف قليًال .. حاسب .. لقد إبراهيم
سوف تصبح مثل املسيح قادرة على إقامة املوتى وشفاء مولود أعمى .. اخل. 

 حاسب هذا كثري.

وقد اثر  ،: لعلك على حق يف اعرتاضك. فإن هذا املوضوع غري مفهوم ابملرة عند�جرجس
 ،ر القيل والقال .. وقد استخدم بعض الناس كلمة أتليه اإلنسانجلدل حوله وكثُ ا

ذات مرتبة  إىلفعت د ألن البشرية رُ واعتربها البعض إهانة ملقام اإلله املتجسِّ 
 املسيح.

سوف تنال كل نتائج احتاد  اإلنسانية إنومع ذلك تقول  ،أنت تعرف اخلليقة ن،: إذإبراهيم
اإلنسان املسيحي يصبح جسده  أن املسيح. فهل تعين الالهوت ابلناسوت يف

 هذا تعليم خطري جداً. ؟للحياة مثل جسد هللا الكلمة اً واهب
أو خنفض  ،دمقام الرب اإلله املتجسِّ  إىل: طبعًا من اخلطورة أن نرفع اإلنسان جرجس

مكان الرب وجنعله مساوً� لنا. ولكنين درست هذا املوضوع بعناية فائقة 
وهذا يعين  "،أتليه" إىلاآلابء يستخدمون كلمة يو�نية ميكن ترمجتها  نأفوجدت 

حسب تعبري القديس بطرس  فتح ابب مشاركتنا يف الطبيعة اإلهلية التجسُّد أن
 ).٣: ١بطرس ٢(
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 وبكل دقة؟ ،: ماذا تعين بذلكإبراهيم

 احتاد الالهوت ابلناسوت
سوت يف املسيح بدون اختالط وال بني الالهوت والنا نه حدث احتادٌ ما أعنيه أ: جرجس

الالهوت  أنوهو يؤكد  ،امتزاج وال تغيري. وهذا التحديد يف غاية األمهية والدقة
الناسوت صار  أنظل الهواتً والناسوت ظل �سواتً. ولكن االحتاد حقيقي لدرجة 

األخري يف القداس.  االعرتافواحداً مع الالهوت يف املسيح الواحد حسب نص 
االحتاد احلقيقي جعل املسيح الواحد ليس إهلاً وال  أنرك بكل وضوح ومن هنا ند

صار جسد االبن الكلمة  ابلناسوت وملا احتد الالهوت .بل إهلًا متجسداً  ،إنسا�ً 
 وهكذا. ،لمسه ينال الشفاءيوكان كل من  ،احلياة اً معطي

د حسب تعبري ومن هذا الرأس تنمو كل أعضاء اجلس ،ولكن االبن الكلمة هو رأس الكنيسة
 ،حد ابملسيح يف املعمودية ويف سر اإلفخارستياولذلك عندما نتَّ  ،بولس الرسول

بل ابملسيح الواحد  ،حد ابلالهوت وحدهحد ابلناسوت وحده وال نتَّ فنحن ال نتَّ 
ن يترى هذا بوضوح يف اإلصحاحني الرئيسيني اللذ أنوميكنك  ،ساإلله املتأنِّ 

. ٦ إصحاحويوحنا  ٦ إصحاحوأعين رومية  ارستيا،واإلفخعن املعمودية  نيتحداث
  ما قيمة الناسوت؟وإالَّ  ،حد بهحنن �خذ الناسوت ولكننا �خذ الالهوت املتَّ 

وإمنا  ،ولذلك قال الرب: اجلسد ال يفيد شيئاً  ،: الناسوت وحده ال ينفعنا بشيءإبراهيم
 الروح هو الذي حييي. وأعتقد أن الروح هنا يقصد به الالهوت.

: حسنًا قلت. ألن هذا الشرح الدقيق ذكره القديس أثناسيوس الرسويل. ولكن ألن جرجس
الناسوت ظل �سواًت يف املسيح الواحد حىت بعد القيامة. هكذا حنن نشرتك يف 

أي دون أن نفقد الطبيعة اإلنسانية  ،نصبح آهلة ابلطبيعة أنالطبيعة اإلهلية بدون 
يعين دوام شركتنا  التجسُّدالسكندري أن دوام املخلوقة. وقد ذكر القديس كريلس 

 مع هللا.
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 ديةعالقة أب التجسُّد
 ؟التجسُّددوام ب: ماذا تعين إبراهيم
وعندما تقول  .األبد إىلالناسوت الذي لبسه رب اجملد سوف يظل به  أن: أعين جرجس

ا هذ أنفهي تعين  ،الهوته مل يفارق �سوته حلظة واحدة وال طرفة عني إن الكنيسة
 األبد. إىل االحتاد ابقٍ 

ن اجلزء املشرتك بيننا وبني هللا الكلمة هو الناسوت. إوكما قلت لك من قبل 
ولذلك سوف يظل االبن الكلمة رأس الكنيسة حىت بعد يوم الدينونة ودخولنا يف 
شركة كاملة مع الثالوث. ألننا بعد الدينونة سوف نلبس أجساد� املمجدة اليت 

يسوع وندخل يف شركة أعمق وصفها الرسول بقوله: ويكون هي مثل جسد ربنا 
أي يصبح الثالوث القدوس كل شيء ابلنسبة لنا حنن (كل)  ،هللا الكل يف الكل

الذين سنخلص. ومىت مت ذلك صر� فعًال وحقًا مثل املسيح حسب قول يوحنا: 
 ومىت ظهر ذاك سنكون مثله.

 مثل املسيح
 ملاذا مل تذكر شيئاً عن املعجزات؟.. و : ماذا تعين سنكون مثله؟ .إبراهيم
 .: سنكون يف ذات اجملد والبهاء الذي �له �سوت املسيح بسبب احتاده ابلالهوتجرجس

ا عن ولعل هذه الصورة البهية ستكون على حنو ما مثل صورة الرب يف التجلي. أمَّ 
ذلك وب ،فأنت تعلم أنه ال يوجد موت وال مرض يف حياة الدهر اآليت ،املعجزات

ملسة شفاء.. اخل. فكل ضعفات اجلسد تزول حسب  إىلن حيتاج لن يكون فينا مَ 
 قام يف جمد".زرع يف هوان ويُ قول الرسول: "يُ 

 أي قبل القيامة؟ ،: وماذا عن الوضع ابلنسبة لنا وحنن على األرضإبراهيم
". ولكنك السيد املسيح قال: "األعمال اليت عملتها تعملوها وأعظم منها أن: أعتقد جرجس
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إبذن إالَّ  أعمىحدون ابملسيح ال ميكنهم إبراء مولود الذين يتَّ  أنتدرك أيضًا 
 ورغم أن العديد من الناس كانوا يلمسونه ،ولكن يف وسط الزحام .املسيح وإرادته

وهي املرأة �زفة الدم. فاملعجزات ال تتم بشكل  ،أن واحدة فقط �لت الشفاءإالَّ 
نذكر يهوذا الذي مل يلمسه  أنويكفي  .الرب �ل الشفاءن ملس وليس كل مَ  ،آيل

يعمل  أنحد ابملسيح فهو ال يقدر ا ابلنسبة ملن يتَّ بلة الغش. أمَّ له قُ بل قبَّ  ،فقط
استقالل إرادة  إىلشيئًا من ذاته وابستقالل عن املسيح. ألن االحتاد ال يؤدي 

حسب قول املسيح  التنازل عن هذه اإلرادة إىلبل على العكس يؤدي  ،املؤمن
وكما  .الصريح: "إذا أراد أحد أن �يت ورائي فلينكر نفسه وحيمل صليبه ويتبعين"
د فأكَّ  ،قال هو نفسه: "األعمال اليت أعملها أ� إمنا يعملها اآلب احلال يفَّ"

 إبرادة اآلب. إرادتهبذلك على وحدة 

أن يعمل فينا لنقيم  وعلى هذا املنوال نسلك حنن الذين احتد� ابملسيح إن شاء هو
لست أفهم ما هي  �أويف احلقيقة  .موتى، فهو وحده الذي ميلك هذا احلق

 مشكلة الذين يعارضون شركتنا يف الطبيعة اإلهلية.

 الشركة يف الطبيعة اإلهلية
الكالم عن شركة الطبيعة اإلهلية يهدد عقيدة  أنليست مشكلة. أال ترى  إ�ا: إبراهيم

 الهوت املسيح.

: العكس هو الصحيح. إن شركة الطبيعة اإلهلية يؤكد الهوت املسيح. وكان هذا جرجس
ال  ،أي شركة الطبيعة اإلهلية هو أحد األدلة القاطعة اليت استخدمها اآلابء ،الدليل
 يف حماربة البدعة األريوسية؟ أثناسيوسسيما 

 : كيف؟إبراهيم
الفلسفة اليو�نية  .والكتاب املقدس: أنت تعلم أنه يوجد فرق بني الفلسفة اليو�نية جرجس

بطبيعته. الكتاب املقدس يعلم أن اخللود هو عطية أو هبة  م أبن اإلنسان خالدٌ تعلِّ 



٥٤ 
 

ا من هللا. ويكفينا يف هذا اجملال قول بولس الرسول: "أجرة اخلطية هي موت أمَّ 
 ربنا". ويقول يف موضع آخر عن هللا:يسوع هبة هللا فهي حياة أبدية ابملسيح 

فإذا كان هللا وحده هو  ."الذي له وحده عدم املوت ساكنًا يف نور ال يُدىن منه"
قدوس هللا، قدوس القوي، "الذي ال ميوت كما نقول حنن يف اللحن املشهور: 

كمخلوق   وفانٍ  إنه مائتٌ  قدوس احلي الذي ال ميوت"، فماذا يكون اإلنسان؟
لتايل فاخللود أو عدم املوت واب ،يف جتسد الكلمة أثناسيوسحسبما ذكر القديس 

وكما سقط آدم وفقد احلياة  .يناهلا اإلنسان بشركته مع هللا اليت هو هبة هللا
يفقد احلياة األبدية. وكذلك إذا  ،هكذا كل من ينفصل عن هللا مثل آدم ،األبدية

 ا إذابقينا يف الشركة مع هللا ننال احلياة األبدية لكي نبقى معه يف هذه الشركة. أمَّ 
 فإننا ال ننال احلياة األبدية، بل منوت مواتً أبد�ً يف اجلحيم. ،فقد� الشركة

 اخلطاة يتالشون؟ أنهل تقصد  : ماذا تعين بذلك؟إبراهيم
قيامة األشرار  أنويؤكد اآلابء  .م بذلك يف الكتاب املقدس: ال يوجد نص صريح يعلِّ جرجس

نتحدث  أنوهو موضوع ال ميكن للدينونة تعين بقاؤهم يف املوت الثاين األبدي. 
 اإلهليةشركتنا يف الطبيعة  أنولكن النقطة احلامسة هي  .ال نعرفه ابملرة ناألن ؛عنه

 تعين أننا سننال حياة عدم املوت وهي إحدى صفات هللا.

 امة بدون الشركة يف الذي ال ميوتال خلود وال قي
د يف احلياة عدم املوت وسيخلُ م أبن اإلنسان سينال : ولكن بعض الد��ت تعلِّ إبراهيم

 يكون لديهم أي اعتقاد أبن اإلنسان يشرتك يف الطبيعة اإلهلية. أناآلخرة دون 

كيف سينال اإلنسان املخلوق من العدم   إذ ،وهذه النقطة حمرية جداً  ،ذلك أ� أعرف :جرجس
 فهذا ما ال أجده مقبوًال أو ؟اإلهليةيشرتك يف الطبيعة  أنهبة عدم املوت دون 

من اشرتاكه يف إالَّ  ينال هبة عدم املوت أنمعقوًال ابملرة. اإلنسان خملوق ال ميكن 
 هللا لنا بتجسده. أعطاهااإلمكانيات اليت  ىأحد ، وهذهمباشر بشكلٍ  اإلهليةاحلياة 
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 عطية عدم املوت متناقضة مع االعتقاد خبلق اإلنسان؟ أن: ملاذا جتد إبراهيم
والشر هو نقص يف معرفة  ،الشر إىلمييل قلبه  اإلنسان أنوهو  ،بسبب واضح جداً  :جرجس

. فإذا كان اإلنسانية يصيب الطبيعة اإلنسان ابهلل. فالشر هو احنطاط وتغريُّ 
ولذلك ال  ،للضعف نه خاضعٌ أفمن الواضح  ،هذه الدرجة إىلاإلنسان يتدىن 

ه أو عطيت لإلنسان كجزء طبيعي من كيانتكون عطية عدم املوت قد أُ  أنميكن 
 نيته.بُ 

ينال اإلنسان عطية عدم املوت بعد القيامة من  أن: ولكن أال ترى أنه من املمكن إبراهيم
 األموات؟

قد أجبت على سؤالك بنفسك وقد ساعدتين يف اإلجابة .. ألن اإلنسان ف ن،: إذجرجس
تراب  إىلوسوف يتحلل اجلسد  ،وسوف تنفصل نفسه عن جسده ،سيموت

مل ينل هذه العطية عندما  اإلنسان أنملوت. وهذا يؤكد لكي يقوم حلياة عدم ا
ش حياة عِ ولكن ألنه مل يَ ، وإمنا كان موعوداً هبا إذا عاش يف الشركة مع هللا ،قَ لِ خُ 

هذه الشركة يف  إىلمن الفردوس ... ولكنه اآلن يعود  دَ رِ سقط وطُ  ،الشركة مع هللا
وأرجوك أن ال تزعجين  .له ىعطعدم املوت يُ  أنوهذا يعين  ،املسيح يسوع ربنا

هللا الد�ن  خيصُّ  جنيب على سؤالٍ  أنألننا ال منلك  ؛ابلسؤال عن مصري األشرار
خاطر وأجاوبك ابلنيابة عن اخلالق، فاألشرار سوف يعاقبون وال جيعلين أُ  ،العادل

 يف اجلحيم.

كانوا   األشرار سيقومون؟ وإذا أنيضاحًا .. ولذلك هل تنكر إ: أ� أطلب منك إبراهيم
 القيامة هي عدم املوت. أنفمن الواضح  ،سيقومون فعالً 

 قيامة األبرار واألشرار
ويقول السيد  .يؤكد اآلابء بكل وضوح أن قيامة األبرار ليست مثل قيامة األشرار: جرجس

ا عن األشرار فقد أمَّ  ".نفسه: "حينئذ يضيء األبرار كالشمس يف ملكوت أبيهم
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أي حياة عدم الشركة مع هللا. مل يذكر  ،مة اخلارجيةطرحون يف الظل�م يُ إقال 
الذين  أنيكون بعد ذلك. ولكن الرسول يؤكد لنا بكل وضوح سالرب نفسه ماذا 

 شكل جسد يؤمنون ابملسيح سوف يقومون على مثال قيامة املسيح "الذي سيغريِّ 
طلقاً. م لألشرار مستخدَ وهذا التغيري مل يُ  ،تواضعنا ليكون على صورة جسد جمده"

وهنا يتوقف الفكر البشري ألنه يعجز عن عبور املسافة اليت تفصل بيننا وبني ما 
وقد شجعنا عليه هللا نفسه  ،من هللا نفسه ممدوحٌ الفكر بعد يوم الدينونة. وهذا 

 واآلابء القديسني.

 ،ملسيحسنقوم مثل ا أننا. لقد ذكرت اإلهليةموضوع شركة الطبيعة  إىلد نعُ : حسناً .. لِ إبراهيم
 سنكون متاماً مثله؟ أننافهل تعين 

 يتهإنسانمثل املسيح يف 
 فهذا خطأٌ  ،إذا كنت تقصد بعبارة متامًا مثله املطابقة واملماثلة الكاملة .: طبعًا الجرجس

عيه. املسيح هو األقنوم الثاين واالبن الوحيد الكلمة ظاهر ال ميكن إلنسان أن يدَّ 
ا حنن فكل ما عند� هو منه. فكيف نتحول حنن أمَّ  ،هللا الذي هو مصدر احلياة

إذا قطع جيف  كرمة؟  إىلونصبح مثله متاماً؟ كيف يتحول الغصن يف الكرمة 
وهلذا بعد أن أعلن هللا عن كل اهلبات الذي سيعطيها لنا قال:  .ويطرح يف النار

أنه  من الناس ر أحدٌ "بدوين ال تقدرون أن تعملوا شيئاً" .. وهلذا السبب إذا فكَّ 
 فهو خمطئ متاماً. ،سوف يكون مثل األقنوم الثاين

نه أيؤكد  "�خذ"وكل من  "،�خذ"ولعلك تعرف أن فعل "يشرتك" مبعىن "ينال" و
وهذا ما أعلنه الرب أيضًا بقوله: "اطلبوا  ،يؤكد فقره "يطلب"ن وكل مَ  ،ال ميلك

فمن الواضح  ،هليةاإلوطاملا أننا سنكون شركاء الطبيعة  .جتدوا، اقرعوا يفتح لكم"
وابلتايل سنظل مثل القناة اليت تعتمد على  .نسعى لكي نطلب وأننا ،ال منلك أننا

ت القناة. وإذا النهر الكبري وأتخذ من النهر. فإذا توقف النهر عن العطاء جفَّ 
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شركتنا يف  ، تعينوعلى هذا األساس .امتنعت القناة عن األخذ جفت هي بدورها
وهو دوام عالقتنا املباشرة مع هللا كمصدر حلياة  ،اً واحداً أساسياً أمر  اإلهليةالطبيعة 

 غري ترابية.

. ألن املياه اليت جتري يف النهر اً خطري  اً آخر  : لكين أجد يف تشبيه النهر والقناة معىنً إبراهيم
ذات احلياة اإلهلية اليت يف هللا  أنهي بذاهتا اليت جتري يف القناة .. فهل أنت تعين 

 ينا؟ستكون ف

حياة هللا سوف جتري فينا على النحو الذي  إنوحقًا  .استنتاجك صحيح إن: جرجس
بينما املياه ال  ،انقطاع املياه عن القناة يعين جفاف القناة أنولكنك تنسى  ،ذكرته

 ،إبرادة هللا اإلهليةوعلى هذا األساس حنن شركاء الطبيعة  .تنقطع مطلقاً عن النهر
ابلقدر الذي تتحمله طبيعتنا املخلوقة. وقد رأى حزقيال  هليةاإلوجتري فينا احلياة 

وهذا النهر هو  ،يسبح فيه أنالنهر العظيم ال ميكن ألحد  إن :ذلك يف رؤ�ه
 إشباعفينا هو على قدر  اإلهليةتدفق احلياة  أنولكن كما تعلم  .الروح القدس

ي إحدى بركات وه ،و�خذ أيضًا البنوة ،ولذلك حنن �خذ عدم املوت ،طبيعتنا
ولذلك  ،فنصبح شركاء االبن يف بنوته لآلب ،هللا األساسية. �خذ البنوة منه

والبكر هو الوارث الشرعي لكل بركات  .بكراً بني إخوة كثريين عي االبنُ السبب دُ 
وأبمره وسلطانه يشركه معه يف املرياث. وهكذا حنن  ،أبيه وله السيادة على إخوته

نكون أبناء هللا يف يسوع  أنولكن هللا مينحنا  ،لنا للبنوةهِّ ال منلك أي شيء فينا يؤ 
 املسيح ابنه احلقيقي والوحيد.

 يف حصول اإلنسانية على شرف البنوة؟ التجسُّد: ما هو دور إبراهيم
فهو ابن هللا  ،التجسُّداالبن هو االبن قبل  أن: هذا السؤال جيد .. ألنك تعرف جرجس

يضًا ابناً أبل ظل وهو يف اجلسد  ،مل يفقد هذه البنوةد ولكنه عندما جتسَّ  ،األزيل
هو جمال  التجسُّدصار  ،وألن احتاد الالهوت ابلناسوت هو احتاد حقيقي .هلل

 هذه البنوة. إعالن
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 هو جمال إعالن هذه البنوة؟ التجسُّد: ماذا تعين أبن إبراهيم
وأرجو أن ال  ،ئكة: البنوة األزلية فوق إدراك العقل، أي عقل، حىت عقول املالجرجس

 تقاطعين بسؤال عن املالئكة.

هو إعالن بنوة االبن  التجسُّدن البنوة األزلية هي فوق اإلدراك، وكان هدف إ
هذا  لآلب. لذلك كانت البداية هي ميالد الرب من عذراء وابلروح القدس.

بل هو  ،مثرة الوالدة من اجلسد :ليس مثلنا -ظاهرٍ  بشكلٍ -االبن عن أن إعالن 
 حلَّ فَ  ،ألنه بال أب يف الزمان. مث جاء واعتمد من يوحنا املعمدان ؛بن هللا األزيلا

املعمودية:  أثناءاآلب ينادي من السماء  أنولعلك تذكر  .عليه الروح القدس
ابلروح  حَ سِ ابنه مُ  إناآلب  أعلنوهكذا  ."هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت"

 أنناعلى  اً أتكيدإالَّ  ى االبن يف املعموديةالقدس. وما كان حلول الروح القدس عل
 نلنا مسحة البنوة معه.

يف األردن هو  حَ سِ أي الذي مُ  ،بدون الناسوت يصبح الكالم عن املسيح ،وطبعاً 
فيه  ذَ فِّ فمات ونُـ  ،م االبن جسده للموتمث قدَّ  .سحألن الالهوت ال ميُ  ؛بال معىن

ك صار الناسوت عدمي املوت ال وبذل ،ولكنه قام من بني األموات ،حكم املوت
ا وأمَّ  "ألن املوت الذي ماته فهو للخطية،يسود عليه املوت كما يقول الرسول: 

. الالهوت ال "ال يسود عليه املوت بعد" :. وأيضاً "احلياة اليت حيياها فهي هلل
فقد أصبح احتاد  ،ا بعد القيامةللموت. أمَّ  ولكن الناسوت مات ألنه قابلٌ  ،ميوت
أو صار الناسوت غري قابل للموت. وهنا ظهر ابن هللا  ،ت ابلناسوت كامالً الالهو 

 ابن هللا ويف ذلك يقول الرسول: "وتعنيَّ  .الذي ال ميوت ابلقيامة من بني األموات
 بقوة من جهة روح القداسة ابلقيامة من بني األموات".

عادية بعد ال ويف القدرات الغري ،وظهر أيضاً يف الناسوت جمد الالهوت يف التجلي
صار  إي ،السماء بناسوته إىلالقيامة ... وبعد أن أكمل الرب عمله صعد 

 وهكذا .جسده غري منظور. صار جسد البهاء واجملد الذي يتجلى اآلن ملن يؤمن
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وعن الروح  ،وعن اآلب ،كانت كل إعال�ت االبن عن نفسه -كما ترى-
بل كانت أفعال.  ،لماتومل تكن ك .القدس إعال�ت ظاهرة واضحة يف اجلسد

وال  ،وال عرفنا اآلب ،ملا عرفنا ابن هللا التجسُّدلوال  :وبذلك نقول بدون أدىن شك
وظهر  ،هو اجملال الوحيد الذي ظهر فيه الثالوث التجسُّدفقد كان  .الروح القدس

 م.عَ وما يهبه لنا من نِ  ،فيه كل جمد ابن هللا

 اسوت صار كامالً ابلقيامة .. فماذا تعين بذلك؟ن احتاد الالهوت ابلنإ: لقد قلت إبراهيم

وقد ساعدتين على أن  ،: لقد قرأت هذه الفكرة عند القديس كريلس السكندريجرجس
الرب مسح لالهوته  إناإلهلي. يقول هذا األب  التجسُّدأتعمق قليًال يف إدراك سر 

م الناسوت ويعطي للناسوت كل أجماد وقوة الالهوت كلما تقدَّ  ،بناسوته حديتَّ  أن
 وهو احتادٌ  ،االحتاد مت فعالً  أنيف العمر ويف القامة. وقد أراد بذلك أن يؤكد 

يتم بسبب  أند هو أمر البد سظهور جمد الالهوت يف اجل ، فإنولذلك .حقيقي
ولذلك حجب هذا الظهور وجعله  ،ولكن الرب كان سيخيف الناس ،االحتاد

ولذلك  كامل بعد القيامة.  ظهر بشكلٍ  أن إىلم به العمر شيئًا فشيئًا كلما تقدَّ 
ا بعد قبل القيامة كان الناسوت قابالً للموت ونزف الدم واألمل. أمَّ  :نقول أنميكننا 
فقد اختفت كل هذه الصفات. وبذلك اختفت من الناسوت كل  ،القيامة

 مع جمد الالهوت. فما هي املشكلة يف ذلك؟ تتالءمالضعفات اليت ال 

 سوت حسب شرح القديس كريلس الكبريلنااحتاد الالهوت اب
ابالحتاد الكامل بني الالهوت والناسوت  اإلميانوإمنا نشأ� على  ،: ال توجد مشكلةإبراهيم

 ألوف.املولذلك انزعجت من تعبريك الغري  ،يف أحشاء القديسة مرمي

 بل هو تعبري القديس كريلس الذي يقول ابحلرف الواحد: ،: إنه ليس تعبريي أ�جرجس
ويف احلكمة ويف نه كان ينمو يف القامة إنه قيل عن يسوع أ"وعلى الرغم من 

ألن كلمة هللا مسح لبشريته أن  ؛)، فإن هذا خيص التدبري٥٢: ٢النعمة" (لوقا 
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تنمو حسب خواصها وحسب قوانينها وعاداهتا. ولكنه أراد شيئاً فشيئاً أن يعطي 
حىت ال يكون مرعبًا للناس إذا بدر  م يف العمرجسده كلما تقدَّ  إىل لوهيتهأُ جمد 

شيء. ومع ذلك تكلموا عنه: "كيف عرف  أي إىلمنه عدم االحتياج املطلق 
 .)١٣(جتسد االبن الوحيد فقرة ) ١٥: ٧الكتب وهو مل يتعلم" (يوحنا  اإلنسانهذا 

نفهم كل ما حدث،  أنولذلك علينا  ،)١٦(راجع فقرة وهكذا كانت القيامة أيضًا 
 جلنا.إمنا حدث أل

ن اجلسد هو جمال إعالن ابن هللا واآلب والروح القدس. لكن مَ  أن: فهمت اآلن إبراهيم
كان   وإذاأم االبن وحده؟  ،الذي جتسد؟ هل هو اآلب أم االبن أم الروح القدس

 فما هي عالقته ابآلب وهو يف اجلسد؟ ،داالبن هو الذي جتسَّ 

 ويف نصٍ  .د هو االبنالذي جتسَّ  أنعة متنا الكتب املقدسة والكنيسة اجلام: علَّ جرجس
صريح يقول الرسول بولس: "يف ملء الزمان أرسل هللا ابنه مولودًا من امرأة حتت 

فمن  ،فإذا كان هللا أرسل ابنه ليولد من امرأة .)٤: ٤(غالطية الناموس لننال التبين" 
 البن ملا أنغري  .الروح القدس أو ،وليس اآلب ،الذي جتسد هو االبن أنالواضح 

 بل أعلن عن اآلب أيضاً والروح القدس وهو يف اجلسد. ،يعلن عن ذاته فقط
 : كيف مت ذلك؟إبراهيم
 .و"أ� واآلب واحد" ،"الذي رآين فقد رأى اآلب" :: لقد قال االبن الكلمةجرجس

وكل من يقرتب  .إمنا خيص هللا اآلب وخيصه ،كل ما أعلنه يف اجلسدف ،ولذلك
يرى فيه إتضاع وحمبة اآلب وقوته. وقد ظهرت حمبة اآلب  أنمن االبن يستطيع 

وعلى الرغم من أن الروح القدس ظهر  .واالبن معًا على الصليب ويف قيامته
يوم  إىلًال ن إعالنه بشكل ظاهر كان مؤجَّ أإالَّ  ،بشكل مسترت يف معمودية االبن

إبعالن الروح  ظَ وحنن مل حن .يف األلسنة النارية ظاهرٍ  بشكلٍ  العنصرة عندما حلَّ 
الروح القدس يظل غري ظاهر ابملرة مل يكشف  أنالقدس أكثر من ذلك، ذلك 
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 إىلفهو الذي يقود القلوب  ،وإمنا ُوهب للكنيسة لكي يعلن االبن ،عن ذاته
كما يف قول بولس الرسول: "ال يستطيع   وخملصٍّ  واالعرتاف ابملسيح كربٍّ  اإلميان
ابلروح القدس. وقد قال القديس ايريناوس: "إن  إالَّ  املسيح رب إنيقول  أنأحد 

ن الروح ال أإالَّ  الروح يعلن االبن أنورغم  .واالبن يعلن اآلب ،الروح يعلن االبن
 ويكتفي إبعالن االبن". ،يعلن ذاته

 الروح عن نفسهملاذا ال يعلن  نعوقد ذكر عدد من الالهوتيني عدة أسباب 
حىت ال يرتبك العقل البشري. وألن  ا إن ذلكقالو ف، ويكتفي إبعالن االبن واآلب

ولذلك يشرح بعض اآلابء عبارة  ،حلياة الدهر اآليت لٌ إعالن الروح القدس مؤجَّ 
وهو  ،نه الروح القدسأأي املن الغري منظور يف سفر الرؤ� على  "،املن املخفي"

 أيضاً �ر احلياة الذي نراه يف املدينة املقدسة أورشليم السماوية.

 التجسُّدنفهم تدبري  أنبعد إالَّ  الروح القدس ال يعلن عن نفسه أنقد وأعت
د وترك مهمة إعالنه أو إظهاره االبن هو الذي جتسَّ  إنوندركه. وكما تالحظ 

بشكل رمزي يف احلمامة ويف األلسنة ، بل وهو مل يظهر مطلقاً  ،للروح القدس
 ،لقليل جدًا عن الروح القدس اوكال الظهورين ال يعلن إالَّ  ،النارية يوم اخلمسني

 د االبن.والسبب الواضح هو جتسُّ 

 ومهأقنإعالن الروح القدس عن 
ل إعالن الروح القدس عن د االبن هو الذي أجَّ .. هل جتسُّ  ؟: ماذا تعين بقولكإبراهيم

 أقنومه؟

ولكي تظل  ،دلكي يكتفي الروح إبظهار أو إعالن االبن املتجسِّ  .: نعم بكل أتكيدجرجس
الذي رغم  التجسُّد ندرك أنف منَّا، عة الروح القدس الروحية غري املنظورة جمهولةطبي

بل بقوة الروح القدس الغري  ،أن إدراكه وفهمه ال يتم بقوة منظورةإالَّ  ،أنه مرئي
 نظور.امل
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عليه الروح  على االبن يف األردن. فكيف حلَّ  الروح القدس حلَّ  إن: لقد ذكرت إبراهيم
 احد مع الروح القدس؟وهو و  ،القدس

فهو �قص  ،م هذا التعليمعلِّ ن يُ مَ  ل: إن الروح القدس مل حيل على االبن أزليًا .. وكجرجس
وقد ذكر آابء الكنيسة يف هذا  .على االبن يف اجلسد اإلدراك .. ولكنه حلَّ 

 وإمنا قبله �سوته ألجل اإلنسانية. ،القدس الروحَ  الصدد الكثري. مل يقبل االبنُ 
 اثنني؟ إىلم االبن الواحد : أال ترى أنك تفصل األقانيم .. بل تقسِّ اهيمإبر 

ألن األ�جيل األربعة تقول  ؛فهذا غري صحيح ،ا عن فصل األقانيم: أمَّ جرجس
 الروح القدس حلَّ  إنعلى املسيح يف األردن. واآلابء يقولون  الروح القدس حلَّ  إن

 وح القدس ألجلنا.ألنه آدم الثاين الذي أخذ الر  ؛على املسيح

الروح هو تقسيم االبن  لو لح أنوإذا اعتربت  .فهو غري وارد ،ا عن تقسيم االبنأمَّ 
والقيامة اليت يقول عنها الرسول بولس  لصليب،ماذا عن املوت على اف ،اثنني إىل
 .)٣: ١١(رومية متت بقوة الروح القدس؟  إ�ا

األقنوم الثاين الذي هو واحد مع  :اثننياالبن املتجسد صار  أن: ما أعنيه هنا هو إبراهيم
واإلنسان يسوع املسيح الذي ُمسح ابلروح  ،اآلب ومع الروح القدس يف اجلوهر

 هذه هي النتيجة احلتمية لشرحك. .القدس كما تقول

 شرح معمودية املسيح
عمود  السكندريسوف أستشهد ابلقديس كريلس  ،جيب على سؤالك: قبل أن أُ جرجس

ر من شرح احتاد الناسوت ابلالهوت يف املسيح الواحد. يقول هذا فهو أكث ،الدين
) وفارق الروح ١٤: ٥م صارت اخلطية يف الكل" (رومية األب: "بسبب تعدي آد

ولكي تعود الطبيعة  .القدس الطبيعة البشرية اليت صارت مريضة يف كل البشر
ب برمحته سَ حتُ رمحة هللا، لكي  إىلحالتها األوىل احتاجت  إىلالبشرية من جديد 
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وظهر للذين  ،نسا�ً ة هللا إلذلك صار االبن الوحيد كلم قة الروح القدس.حِ مستَ 
ج وَّ تَـ تُـ  ولكنه خال من اخلطية. حىت فيه وحدهُ  ،األرض من جبسدٍ على األرض 

هللا  إىلوتتجدد ابلعودة  ،الطبيعة البشرية مبجد عدم اخلطية وتغتين ابلروح القدس
النعمة اليت بدايتها املسيح البكر بيننا. وهلذا  إليناصل ألنه هكذا ت ؛ابلقداسة
بزيت  إهلكمنا داود النيب املبارك أن نرتل لالبن: "لذلك مسحك هللا علِّ السبب يُ 

. وكما مبديح عدم اخلطية فكأن االبن قد ُمسح كإنسان ،)٧: ٤٥البهجة" (مز 
للحصول على مستحقة فيه وصارت  ،دت فيهالطبيعة البشرية قد جمُِّ  إنقلت 

صارت مسرة الروح القدس  .الروح القدس الذي لن يفارقها كما حدث يف البدء
على املسيح بسرعة  ن الروح القدس حلَّ إتب لذلك أيضًا كُ  .أن يسكن فينا

فاملسيح هو كلمة هللا الذي ألجلنا صار مثلنا يف  .)٣٢: ١واستقر عليه (يوحنا 
بروحه الذين  حُ ميسَ  -كإلهٍ -لكنه و  ،وُمسح كإنسان حسب اجلسد ،صورة العبد
 .)١د االبن الوحيد فقرة (جتسُّ  "يؤمنون به

ميسح  أنوإمنا أراد االبن  ،م املسيح الواحدالقديس كريلس مل يقسِّ  أنوكما نرى 
فيكون بذلك حلوًال علينا كما رأينا يف كالم أبينا   عليه، ه وحيلدَ سَ القدس جَ  الروحُ 

ل املسيح هذا االستحقاق لكل الذين يؤمنون وبذلك ينق .كريلس عامود الدين
أ له جسده من الروح اشرتك مع االبن يف خالصنا عندما هيَّ  أنبه. وهكذا نرى 

اجلنس  ورأسَ  ل هذا اجلسد ليكون بدايةَ وعندما مسحه لكي يؤهِّ  ،أحشاء العذراء
البشري الذي �ل الروح القدس. فالروح القدس يشرتك مع االبن يف تقديس 

ولكن الطبيعة البشرية هلا بداية جديدة، ليس آدم األول بل آدم  ،ة البشريةالطبيع
 الثاين.

 :نين بدوري أريد أن أسألك سؤاًال هاماً إفكيف حدث تقسيم للمسيح الواحد؟ 
هذا تقسيماً  أنفكيف مات الناسوت؟ أال ترى  ،الالهوت ال ميوتإذا كان 

 ؟نه مات على الصليبإللمسيح الواحد عندما تقول 
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بل مات فعًال .. وما أفهمه  ،للموت ، ولكن الناسوت قابلٌ : الالهوت فعًال ال ميوتإبراهيم
على  يدلُ  فهو عملٌ  ،االبن ترك جسده ميوت واحتمل بذلك عار املوت أنهو 

 وحدة شخص املسيح.

: ابلصواب تكلمت. ألن موت الناسوت وعدم موت الالهوت يؤكد وحدة شخص جرجس
ترك لقد للمسيح الواحد.  نه تقسيمٌ أظن العوام من الناس وليس كما ي ،املسيح

ابلالهوت،  حدٌ تَّ مث أقامه ألن هذا اجلسد مُ  ،االبن املتجسد جسده ليموت
ميوت لكي يتحول جسده بعد ذلك ويصبح جسداً  أنوبذلك مسح للجسد 

 حد به الًا وواهبًا احلياة للكل، قائمًا من األموات وكل من يتَّ حيَّ  ،عدمي املوت
ينال القيامة من األموات حسب قول الرب  -اإلفخارستيا-سيما يف السر اجمليد 

 نفسه: "وأ� أقيمه يف اليوم األخري".

 كنيسة جسد املسيح
 .وحنن �خذ هذا اجلسد السري غري املنظور ،اإلفخارستيا ،: لقد ذكرت السر اجمليدإبراهيم

 تالميذ يف العلية ومل يعطِ املسيح أعطى جسده قبل الصليب لل أنوما حيريين هو 
 جسده بعد القيامة، فهل حنن �خذ املسيح املصلوب أم اجلسد املمجد؟

 :وهي ،: لعلك الحظت أن الرسول بولس يستخدم دائمًا عبارة قويةجرجس
وواحد بعد  ،واحد قبل الصليب :ولذلك ليس للرب جسدين ؛"جسد واحد"

ن واحد ومعمودية واحدة االصليب. بل جسد واحد وروح واحد. رب واحد إمي
هو الذي  ، وليس له سوى جسد واحد،فجسد املسيح "واحد" ،)٥-٤: ٤(أف 

وهو الذي ال يزال اآلن يف جمد اآلب. ويف السر اجمليد  ،وهو الذي قام ،لبصُ 
من العذراء والذي ُمسح ابلروح القدس والذي  دَ لِ حنن �خذ هذا اجلسد الذي وُ 

أو كما  ،ألن املسيح واحدٌ  ؛بني األموات لب على الصليب والذي قام منصُ 
يقول الرسول بولس: "يسوع املسيح هو هو أمس واليوم واىل األبد". فما حدث 
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 يف �سوت املسيح من تغريات كانت لفائدتنا وخالصنا.

حنن �خذ  اإلفخارستياولذلك حنن �خذ هذه التغريات منه هو مباشرة. ويف سر 
عم �خذه بكل ما فيه من نِ  .لب وقاماألردن وصُ  سح يفلد ومُ هذا اجلسد الذي وُ 

ولذلك ال غلبة لنا على اخلطية واملوت ما مل �خذ ذلك  ،عت فيهودِ وبركات استُ 
 الناسوت الذي غلب اخلطية واملوت ابلصليب والقيامة.

ومل حيل عليه  ،على الرب يف املعمودية يف األردن الروح القدس حلَّ  أن: لقد ذكرت إبراهيم
لك. بينما حنن يف القداس نطلب حلول الروح القدس على اخلبز واخلمر بعد ذ

 حلول الروح القدس يف األردن كافياً؟ عتربلكي يصبحا جسد الرب ودمه. أال يُ 

جيد .. ويف ضوء ما ذكره اآلابء كان حلول الروح القدس يف  : سؤالٌ جرجس
روح القدس ال لقداسة الناسوت. فال اً األردن ابلذات وقبل الصليب هو أتكيد

ولذلك كان حلول الروح  .والذين ال شركة هلم مع هللا ،يسكن يف اخلطاة والعصاة
ل الذبيحة الذي حيمل خطية العامل  القدس قبل الصليب أتكيدًا على قداسة احلمَ 

 أي يوحنا املعمدان. ،ده يف األردنهذه شهادة الذي عمَّ  أنكله. وال تنسى 

، وغينٌّ  جيدٌ  فهو تدبريٌ  ،القداس على اخلبز واخلمرا عن حلول الروح القدس يف أمَّ 
إلعانة الضعف البشري وإعالن حقيقة السر اجمليد. ففي الواقع أن الروح  موضوعٌ 

 ،األبد" إىلألن الرب يقول: "ميكث معكم  ؛على الكنيسة ومل يفارقها القدس حلَّ 
هللا فعل  أنلى " "جاء" ومثلهما للتأكيد عولكننا نستعمل مثل هذه األفعال "حلَّ 

ولذلك فاستدعاء الروح القدس ليحل على اخلبز  .شيئًا مل يكن معروفًا من قبل
 ،بل هو حاضر يف الكنيسة ،ليس ألن الروح غائب اإلفخارستياواخلمر يف سر 

أن حلول الروح القدس إمنا جيعل  ،ولكن كما تفهم من صالة االستدعاء نفسها
 هرمها كجسد ودم املخلص.ظِ اخلبز واخلمر جسد االبن الكلمة ويُ 

وأنه بعد التقديس  ،حتول اخلبز واخلمر هو عمل الروح القدس أنوهذا يؤكد لنا 
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الذي على املذبح هو جسد ودم ربنا يسوع املسيح. فال  أنيعلن لنا الروح القدس 
 الذي يتم يف اخلبز ر التغريُّ أو تصوُّ  إدراكالذكاء وال املقدرة البشرية قادرة على 

 س.وإمنا هو الروح القدس الذي يعلن ويقدِّ  ،واخلمر

 اإلفخارستياالكنيسة تتكون يف 
فهو ذات اجلسد الذي نراه على املذبح  ،واحد : إذا كان جسد املسيح هو جسدٌ إبراهيم

 جديد يصنعه الروح القدس؟ أم هو جسدٌ 
 الذي يرفع هللا لُ محََ  ،إهلنامعنا عمانوئيل  متنا الكنيسة أن نقول: هوذا كائنٌ : علَّ جرجس

ل اخلبز واخلمر ليس وحتوُّ  .فالذي على املذبح هو عمانوئيل .خطية العامل كله"
إمنا هو هو ال  ،ألن املسيح ال ينقص وال يزيد ؛ضيفجسداً جديداً قد أُ  أنمعناه 
عمل  فإن ، هو اخلبز واخلمر. لذلكولكن املتغريِّ  ،وجسد املسيح هو هو .يتغري

 إننصرين هو ألجلنا حنن الضعفاء. على كل حال الروح القدس يف هذين الع
 ذا فهمنا الكنيسة كجسد املسيح.إإالَّ  الكالم على هذا السر اجمليد ال ميكن فهمه

هي  واإلفخارستيا ،يشغلين ألن الكنيسة هي جسد املسيح يضًا موضوعٌ أ: وهذا إبراهيم
ة بني هذه فما هي العالق ،وجسد املسيح كما ذكرت يف جمد اآلب ،جسد املسيح

 األجساد؟

فاملسيح الواحد يعطينا  .واحد، كما قال الرسول بل جسدٌ  ،: ال توجد أجسادجرجس
ولذلك نصبح حنن جسده. والقداس الباسيلي يقول بكل وضوح:  ،جسده

ننال من قدساتك .. لكن نكون جسداً  أناجعلنا مستحقني كلنا � سيد� "
 ،لعبارة تُقال بعد استدعاء الروح القدس.. والحظ أن هذه ا "واحداً وروحاً واحداً 

ولذلك حنن نصبح جسد املسيح  .جسد ودم املسيح إىلوبعد حتول اخلبز واخلمر 
ونصبح حنن فعًال ابحلق والقول  ،فيصبح املسيح فينا كلنا ،عندما نتناول جسده

 يضاً.بل بعمل الروح القدس أ ،وحدها ابإلفخارستياوهذا يتم ال  ،جسد املسيح
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 : كيف؟مإبراهي
يصبح يف املسيح ويصبح املسيح فيه.  ،: عندما يتناول كل مؤمن جسد الرب ودمهجرجس

وهذا يتم بقوة الروح القدس. وعند ذلك تصبح الكنيسة فعالً جسد الرب. وجسد 
فنحن  .واإلفخارستياالتمييز بني جسد املسيح والكنيسة ال ميكن هنا  ،الرب واحد

 ؛الكنيسةو ز بني املسيح الواحد منيِّ  فال .الواحد ثالثة أشكال للجسدال نعود نرى 
وببعضها يف  ،وألن الكنيسة احتدت ابملسيح ،ألنه هو "جسد واحد وروح واحد"

 فصارت واحداً معه وفيه. ،السر اجمليد
 : وملاذا يتكرر هذا يف كل قداس؟إبراهيم
واع الضعف حدون ابملسيح معرضون لكل أنألن الذين يتَّ  ؛: بسبب الضعفأوالً : جرجس

 الروحي الذي يضعف هذه الوحدة.

انفصلت عن  إذان القناة إوكما ذكرت سابقاً،  .: لكي تبقى هذه الوحدةنياً اث
ن كنا يف حالة تسري فينا حياة املسيح حىت وإت. ولذلك يف كل قداس النهر جفَّ 

 ألن انقطاع حياة املسيح عنا معناه موتنا الروحي. ؛القوة

 األساسية. التجسُّدر ايف القداس جنين مث ناأن: لكي ندرك واثلثاً 
 : وما هي؟إبراهيم
واحد وهو  إىلهللا املتفرقني  وأبناء ،دمت لكي جيمع ابن هللا املتجسِّ  التجسُّد أن: هي جرجس

 د.أي يف أقنومه املتجسِّ  ،جسده

فمن هو اجلالس  ،فهي هنا على األرض ،كانت الكنيسة جسد املسيح  إذا: ولكن إبراهيم
 ميني اآلب؟عن 

 : هو رأس الكنيسة.جرجس
 : وما هي العالقة بني االثنني؟إبراهيم
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 املسيح هو رأس الكنيسة
ث يف الرسول بولس الذي حتدَّ  أنهي عالقة الرأس أبعضاء اجلسد. والحظ : جرجس

فهي  ،ن كانت خمتلفةإو  ،األعضاء أند ) بكل تفصيل أكَّ ١٢كورنثوس ص ١(
يف  اختالفٌ  هو ن اختالف األعضاءإو  .دمكونة من مادة واحدة وهي اجلس

-فكل عضو هو  ،الوظيفة اليت يؤديها العضو، وليس يف املادة املكوَّن منها العضو
-املسيح  أنمن ذات املادة املوجودة يف كل عضو. وقد أكد  -بدون أدىن شك

هو موجود يف كل عضو. ألن كل عضو هو خملوق من ذلك العنصر  -هكذا
ت منه حواء من جنب أو ضلع قَ لِ خُ سيح على النحو الذي أي جسد امل ،اجلديد

 .)١٢:١٢كورنثوس ١(آدم 

عبارة "حنن من عظمه ومن حلمه" اليت يستخدمها بولس عن املسيح أن والحظ 
وقيلت عن حواء. هكذا حنن  ،مأخوذة من قصة اخللقعبارة هي  ،والكنيسة

 .ي جيعلنا جسدهوهذا وحده هو الذ ،لقنا من جديد ومن املسيحو خُ أنعنا صُ 
 .لقت األعضاءفاملسيح الكائن عن ميني اآلب هو رأس الكنيسة الذي منه خُ 

نه ليس الفضاء أ أي ،وليس ميني اآلب مكاً� يبعد عدة كيلومرتات عن الكنيسة
ألن اليمني  ؛ميني اآلب هو القوة وإمناذلك اللون األزرق الذي ندعوه السماء،  أو

وميني اآلب هو ما يقصده االبن املتجسد بقوله:  .طةالقوة والسل إىلترمز دائمًا 
يلَّ كل سلطان يف السماء وعلى األرض". وسلطان املسيح الذي ميارسه إ"قد دفع 

اآلب الذي  إىلمسافة يف الفضاء بل  إىلهو ميني اآلب. ولذلك حنن ال نتطلع 
 ننال منه كل بركة وقوة.

أبناء هللا يف واحد يف ذلك الذي وحدة الكنيسة ألنه مجع كل  التجسُّدولقد حقق 
وفيه صاحلنا مع  ،لب وقام به وأعطاه مريااًث لنا حنن األممأخذه من العذراء وصُ 

 اليهود.
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بل هو الذي  ،هو أساس وجوهر األسرار الكنسية التجسُّد أنوهكذا .. نرى 
 د مصري اإلنسان ومستقبله اجمليد يف ملكوت اآلب.حدَّ 
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 احلوار الثالث
 

 إىلبراهيم، وإن كنت قد مسعت أنه انضم إ ف قد انقضى ومل أرَ كان الصي 
 من املؤمنني ابملسيح.واحداً وصار  ،الكنيسة

لكي أطمئن على حياته الروحية ولكي نتابع  رؤيتهويف الواقع كنت متلهفًا على  
 احلوار الذي بدأ�ه.

ويسأل  ،اناإلميش عن معاين ففي احلقيقة أحببت إبراهيم من كل قليب ألنه يفتِّ  
ومثل هذا النوع من املؤمنني صار �درًا يف أ�منا هذه حيث مييل  .عن كل كبرية وصغرية

 يسألوا عن معانيها. أنترديد ما يسمعونه من عبارات دون  إىلالناس 
حتاربه  جديدةً  وأن أسئلةً  ،فالحظت على الفور أنه مكتئب ،وقابلت إبراهيم 

ودار بيننا هذا احلوار  ،وهكذا جلسنا نتحدث ،يف املعرفةوحتارب فكره املتوقد بنار الرغبة 
 حيمله. إبراهيمالذي نقلناه هذه املرة كامًال من جهاز تسجيل كان 

 ،تب كان نقًال كامًال لكل ما قلناهل هنا كل ما كُ سجِّ أُ  أنولعله من الضروري  
 ابمسه األول فقط. إالَّ  ال يعرفه القارئ أنعلى  الذي أصرَّ  إبراهيمن ذلك مت مبوافقة إو 

 التجسد والد��ت الوثنية
 زعج وقد اختفت االبتسامة اهلادئة من وجهك؟ ما اخلرب � أخي؟ـ: ملاذا أنت منجرجس

تتكلم عن  أ�افقد قرأت بعض الكتب مؤخراً ووجدت  .أمحل الكثري من اهلموم إنين: إبراهيم
لوثنية .. فما رأيك يف عقيدة التجسد وتصفها أب�ا عقيدة مستعارة من الد��ت ا

 هذا الكالم؟

 :أ�ا: لقد قرأت هذه الكتب منذ سنوات وقد الحظت عليها جرجس
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 م هذه التهمة بدون دليل.: تقدِّ أوالً 

ونصوص اإلجنيل لتؤكد  ،م أي مقار�ت بني نصوص وثنية: إ�ا ال تقدِّ اثنياً 
 االستعارة واالقتباس.

ظهرت يف فلسطني وعلى أرض اليهودية املسيحية  أنن هذه الكتب تنسى إ: اثلثاً 
ولو كانت املسيحية قد ظهرت يف اببل أو مصر أو  ،وجوها الروحي والالهويت

 بالد فارس، لكان من حقنا أن نشك يف أصلها الوثين.

نبوات أنبياء العهد القدمي وهم  إىلن كل أسفار العهد اجلديد تشري دائمًا : إرابعاً 
مصادر الوثنية، وهؤالء األنبياء هم أقدم  إىلاألسفار  وال تشري هذه ،إسرائيلأنبياء 

 شهود للتوحيد.

ن أسفار العهد القدمي واجلديد حتارب الوثنية بكل إ ،: وهذا يف غاية األمهيةخامساً 
الوثنية وتقتبس منها؟ .. والذين يكتبون هذه األسفار عنف .. فكيف حتارب 

وأحيا�ً  .على جهل القراء هذه املوضوعات عند� يف مصر إمنا يعتمدون أصالً 
ملصر الفرعونية  لالنتماءمن الذين يتعصبون  املسيحينياب من تَّ جتد بعض الكُ 

عون أن الفراعنة عرفوا الثالوث والتجسد والصليب .. ومثل هذه اإلدعاءات ال يدَّ 
وإمنا هي نوع من الفربكة يعتمد فيه هؤالء على العاطفة  ،يسندها دليل واحد

 لدينية دون وجود دليل واحد يؤيد فكرهتم.القومية أو ا

 لثالوث ليس من الد�نة الفرعونيةا
نه إرتين مبا يقال عن الثالوث اآلب واالبن والروح القدس. فقد قال أحدهم : لقد ذكَّ إبراهيم

 هو أوزوريس وحورس وإيزيس.

 وبدونه ال ،يزيس هلا طرف رابع هو ستإ: هذا هراء. ألن قصة أوزوريس وحورس و جرجس
فهل  .أوزوريسوجود ابملرة وال معىن للقصة، فهو األخ الشرير الذي قطع جسد 
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 هذا اثلوث املسيحية؟ أم رابوع (من أربعة إذا صح استخدام كلمة رابوع).
 نه ال عالقة بني املسيحية والوثنية.أتعتقد  أنت : إذاً إبراهيم
نوع العالقة. فاهلل عند  وإمنا هو ،أو عدم وجود عالقة ،: املوضوع ليس وجود عالقةجرجس

فهل يعين هذا  ،واسم النيب هو "حممد بن عبد هللا" ،العرب معروف قبل اإلسالم
وإمنا ال تعرف  .قاطع هو الال عبدوا إله ما قبل اإلسالم. اجلواب نياملسلم أن

وكذلك إذا أخذت املسيحية اسم  .امسًا آخر للخالق سوى "هللا" -كلغة-العربية 
اليت  فما هو نوع العالقة ،"ثيئوس" أو "زيوس" وابلعربية "يهوه" هللا ابليو�نية

 ؟هذه األمساءتتحدث عنها 

 ؛ولكنها أتخذ منه اللغة ،فالد�نة اجلديدة تنشأ دائمًا يف وسط خمتلف متامًا عنها
 إذاوأي دين جديد  ،تتطور فجأة أنألن اللغة اليت يستعملها الناس ال ميكن 

فإن غالبية الناس لن تفهمه. وعلى سبيل املثال كانت  ،اً متام جديدةً  استخدم لغةً 
وهي ذات الكلمة اليت تستخدم يف الكنيسة  ،منيت"آجهنم عند الفراعنة تسمى "

 أوصورة جهنم  أنلوجدت  اهلريوغليفيةالنصوص  إىلرجعت  إذاولكنك  ،القبطية
ليس وجود اجلحيم عند الفراعنة خمتلفة متامًا عن صورهتا يف املسيحية. ولذلك 

 وجود احملتوى واملعىن هو الدليل. وإمنا ،االسم هو الدليل أوالكلمة 

 معىن ابن هللا
فقد قرأت عدة كتب يف  ،وهو وجود املعىن ،ما أريد إىل: لقد وصلت � صديقي إبراهيم

وأن هذا ال خيتلف عن عقيدة  ،دفرعون هو اإلله املتجسِّ  أنالشهور املاضية تؤكد 
 فما هو ردك الواضح على هذه النقطة ابلذات؟ .املسيحية يف شيء

م لك قائمة أبمساء عدة كتب وميكنين أن أقدِّ  ،: لقد درست العقيدة الفرعونية جيداً جرجس
وهؤالء مجيعًا ال جيدون  ،جيدة كتبها أساتذة عظام ال شك يف قدرهتم العلمية

 د يف الد�نة املصرية القدمية.عقيدة التجسُّ 
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نه ابن آمون أو ابن رع. فكيف تفهم العالقة بني هذا أعي فرعون أحياً� : أال يدَّ إبراهيم
 والتعبري الذي نطلقه على املسيح "ابن هللا"؟ ،االسم

ولكن توجد عدة فروق ..  ،عي ابن آمونسكندر األكرب املقدوين دُ اإل أن صحيح: جرجس
 وحقيقة هامة بني العقيدتني:

 إنبينما الفرعونية مثًال تقول  ،دتنازل وجتسَّ  هللا هو الذي أن: املسيحية تؤكد أوالً 
 ت على امللك وحده.روح هللا أو قوة اإلله حلَّ 

 د هللا مرةً فقد جتسَّ  ،دائم أبدي ال يتغري د يف املسيحية هو حدثٌ التجسُّ  إن: اثنياً 
وميوت  ،كل ملك كان يدعى ابن هللا  أنىل األبد. بينما من املعروف إواحدة و 

 وهكذا. ،وخيلفه ملك آخر

وهو قمة تطور  ،د يف املسيحية هو إعالن عن شخص هللا وطبيعته: التجسُّ اثلثاً 
يعلن عن نفسه يف كلمات  أنارتضى هللا  أنعالقة هللا مع اإلنسان ال سيما بعد 

يستخدم اللغة البشرية، وهي األقل يف  أنفإذا كان قد ارتضى  .الوحي البشري
دامه للطبيعة البشرية هو تطور منطقي يف إطار فإن استخ ،النوعية وأقل يف املقدرة

وهو  ،ابلوحي ابإلمياند مرتبط يعلن عن نفسه يف الوحي. فالتجسُّ  اإلميان إبلهٍ 
بل حتل عليه  ،د لإللهال وجود له يف الوثنية. ألن امللك يف احلقيقة ليس جتسُّ  إميان

لك يظل ملكاً ألن امل ؛فهو ال يعلن عن شخص هللا وعن حمبته للبشر ،قوة اآلهلة
من أتييد حكم امللك  نوعٌ إالَّ  وما الكالم عن سلطان اآلهلة .مباشرًا سلطانه

 وسلطانه.

 ،املسيح جاء من نسل امللك داود، كما هو معروف من األ�جيل أنوأنت تعلم 
سلطة  أيأنه مل ميارس إالَّ  نه من ساللة ملكيةرغم أمىت، و  إجنيلال سيما من 

 
ُ
ظهر بل على العكس كان يتكلم عن "ملكوت هللا" ومل يُ  ،لكملكية ومل يطلب امل

لكي ينال أتييد  لوهيتهأُ ومل يعلن عن  ،لك أرضيعلى مُ  لرغبة يف احلصو  أي
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 ظهر اتضاع هللا وحمبته.بل على العكس لكي يُ  ،الناس

والوثنية  ةر الفرق بني املسيحيظهِ اللمسة الواضحة اليت تُ  أضع أنشئت  إن: رابعاً 
فكل  ،ا يف الوثنيةد يعلن هللا يف املسيحية. أمَّ النقطة ابلذات، فالتجسُّ يف هذه 

 القوة اإلهلية اليت يناهلا امللك إمنا لكي تؤيد سلطان امللك ال لكي تعلن عن هللا.

 ؟هل التجسد قريب من الوثنية
سد لتجا: أنين مقتنع متامًا مبا ذكرت وقد استنار عقلي. ولكنك أال ترى أن عقيدة إبراهيم

 على األقل قريبة من الوثنية؟

فهذا  اً،هناك تشاهب أنإذا كنت تعين  ؟: لست أدري ابلضبط ماذا تعين بكلمة قريبةجرجس
) من مزامري النيب ١٠٤(مزمور  إنرين مبثال سخيف كتبه أحدهم يقول التشابه يذكِّ 

 س عن أحد أ�شيد أخناتون. واحلق الذي مل يكتبه كاتببَ داود هو مأخوذ ومقتَـ 
بينما  ،ينسب اخللق لإلله القادر على كل شيء ١٠٤مزمور  أنهذا املقال هو 

) من ضمن ١٠٤اخناتون يصف اخللق واحلياة للشمس اليت يعتربها (مزمور 
، وإن  خملوقات هللا. هذا الفرق الضخم جيعل املقارنة الالهوتية غري جائزة ابملرة

 املقارنة اللغوية جائزة. كانت
  ابملقارنة اللغوية؟ وما هي املقارنة الالهوتية؟: ماذا تعينإبراهيم
بعض األلفاظ أو األوصاف اخلاصة ابهلل أو ابلكون أو  أنقد نرى  أننا أي: جرجس

خناتون هذه الدراسة أويف صالة امللك . ١٠٤نسان هي هي بعينها يف مزمور ابإل
يقة تعبري طر  أنأل�ا تؤكد  ؛اللغوية هامة جدًا لفهم طبيعة التدين يف اإلنسان

 .اإلنسان عن أشواقه الدينية ورغباته يف معرفة هللا هي طريقة واحدة يف كل األزمان
فكلمة  ،خذ مثًال ذلك الكتاب الرائع للعامل األملاين رودلف أتو "فكرة املقدس"

موجودة يف كل لغات العامل ومعروفة يف كل  " كلمةقدوس"أو  "،مقدس"
 عن هذه الفكرة، لكن يظل يف كل اللغات وقد ختتلف طريقة التعبري ،الد��ت



٧٥ 
 

 اإلنسان عرب اترخيه يقدس شيئاً ما. أنواالختبارات الدينية عنصراً هاماً وهو 

وإمنا يؤكد  ،ال يلغي املبدأ نفسه ،واالختالف حول ما هو الذي يقدسه اإلنسان
 هللا قادر إنخناتون أوهكذا إذا قال  .االختبار الديين واحد عند كل البشر أن

د نفس العبارة وردَّ  ١٠٤وجاء مزمور  ،الكائنات لعلى كل شيء ويهب احلياة لك
 فما هو وجه الغرابة يف هذا؟ ،ونفس املعىن

 .ذات التعبريات موجودة يف كل الصلوات أنلو درست كل الد��ت لوجدت 
هللا قادر على كل شيء ويهب احلياة ومسعك كل املتدينون  إنولو قلت اليوم 

هل أنت  :ون ابهلل يهز كل واحد منهم رأسه موافقًا دون أن يسألكالذين يؤمن
 تقتبس من اإلجنيل أم من القرآن أو من التوراة أم من اخناتون.

 املقارنة اللغوية ال تكفي
 : هذا رائع جداً. ولكنك كيف تفسر وجود عبارات متشاهبة يف نصني؟إبراهيم
ني وبواسطة شخصني عاش أحدامها قبل تبا يف مكانني خمتلفالنصني كُ  إن: أوالً: جرجس

 ،هامة حقيقة إىلولكين أريدك أن تنتبه جيداً  .وهذه هي حجة االقتباس ،اآلخر
 ارؤوسنأن �ز إالَّ  فال منلك ،وهي أننا أحياً� نقرأ أو نسمع أحد األمثال العامية
 رغم أننا مل نسمع املثل من ،موافقني ملا فيها من حكمة نعرتف بصحتها مجيعاً 

وأحياً� نشعر  .واحدة إنسانيةحياة  إىلالواحدة  اإلنسانيةقبل. هذا يؤكد انتماء 
فهل  ،أحسنت التعبري وأ�اا جيول يف قلوبنا ت عمَّ أن هذه األمثال العامية قد عربَّ 

 تسمي هذا اقتباساً؟

لو قال لك واحد: "الكذب  ؟ميان بصحتهاإملاذا ال يكون اللقاء حول الفكرة 
تقول شيئاً آخر أفضل من هذا التعبري الذي يشرح  أن، فهل ميكنك قصري األجل"

يكون معروفاً يف الصني  أناملثل ميكن  هذا أنال جند أ ؟لك عدم جدوى الكذب
 أنأو اهلند أو مصر الفرعونية أو مصر احلديثة. إن اإلنسان يكره الكذب ويعرف 
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 ضح يف يوم من األ�م.تفالكذب البد وأن يُ 

 ، فإنارًا هامًا ميلكه الضمري البشري عرب كل العصور؟ ولذلكأليس هذا اختب
مه صدق اإلنسان يف التعبري عن ظهور نصني متشاهبني هو أمر حتمي حيتِّ 

 مشاعره الدينية أو الغري دينية.
 : حسناً .. لقد ذكرت نقطة املقارنة الالهوتية.إبراهيم
وإمنا الذي نبحث عنه هو  ،ذاته : نعم .. إن التشابه بني عبارتني ليس هامًا يف حدجرجس

 املقارنة الالهوتية.

الشمس يف آمون أب�ا اإلله القادر على كل شيء ليس كوصف اإلله أبنه  فُ صْ فوَ 
وإمنا  ،الفرق هنا ليس يف الوصف اللغوي. فالكلمات واحدة .قادر على كل شيء

ن أبن الشمس ن يؤمومَ  ،ه الشمسن يؤلِّ بني مَ  فهو فرقٌ  .الفرق الالهويت هنا كبري
 أحد خملوقات هللا. هذا ما أعنيه ابملقارنة الالهوتية.

 ولذلك علينا أن ننزع قشور الكالم لكي نرى احلقائق الكامنة حتتها.

 حلول هللا يف البشر
ال زلت أشعر ابلقلق من  إنين د من جديد؟موضوع التجسُّ  إىلنعود  أن: هل ميكن إبراهيم

د قائم التجسُّ  أنوهي  ،أساسيةية يف نقطة هامة وجود تشابه بني املسيحية والوثن
وهكذا إذا نزعنا قشور الكالم الذي  .هلي يف إنسانإاحتاد أو حلول  أساسعلى 

 د من أصل وثين.عقيدة التجسُّ  أنوهي  ،وجد� احلقيقة واحدة ،ذكرته سابقاً 

 

بني  أساسيةتتحدث معي بكل حرية. لقد ذكرت لك أربعة فروق  أن: أنين أرجو جرجس
عامل اإلنسان واحتاده ابإلنسان مرة واحدة لكي يعلن  إىلوهو نزول هللا  ،دالتجسُّ 

عيش كبشر يوهذه العقيدة ليست مثل عقيدة أتليه امللك الذي حييا و  ،عن نفسه
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لكي  -حسب االعتقاد القدمي- إهليةوعندها ينال قوة  ،يتوىل امللك أن إىل
ولكنين  ،الفروق اليت ذكرهتا كافية أنرى وأ� أ .ف شئون اململكةيصرِّ  أنيستطيع 

د ابن هللا  د عندما جتسَّ ما حدث يف التجسُّ  أنوهو  ،ضيف فرقاً جوهر�ً مع ذلك أُ 
د، وهي اجلماعة اليت حتصل على نتائج التجسُّ  ،كانت بداية أتسيس الكنيسة

يظل عمل امللك يف قيادة اجليش وإدارة  -وأيضًا مع الفارق-بينما يف الوثنية 
كنيسة الذين   أ�اوال تنسى  ،ئون اململكة. إن الكنيسة املصرية علمتنا عبارة هامةش
س الفراعنة. تقول الكنيسة القبطية لدوا وعاشوا يف أرض مصر اليت كانت تقدِّ وُ 

فاالبن الكلمة أخذ الناسوت  .عن التجسد: "أخذ الذي لنا وأعطا� الذي له"
د لكي يرفع كل الذين يؤمنون به. بينما لكي يعطينا غىن وبركات البنوة. أنه جتسَّ 

فهو  ،دةامللك هو قوة هللا املتجسِّ  إننقول  أن -هذا خطأ أنرغم -إذا جاز لنا 
  اً ال يعطي أحد

ُ
عمل هللا يف امللك يكشف عن  أنلك. أال ترى املشاركة يف امل

 ؟الدافع السياسي وراء أتليه امللك

 ،ألنه سواء تنازل هللا وصار إنسا�ً  ؛ه بعدالتشابُ : لقد أجبت حسناً. ولكنك مل تشرح إبراهيم
النتيجة النهائية هي أتليه اإلنسان سواء كان هذا ف ،هلاً إفصار  اإلنسانأم ارتفع 

 اإلنسان مسيحياً أم أحد الفراعنة.

ن تنازل هللا لكي يرفع من شأن اإلنسان ليس إ: هذا غري حقيقي متاماً .. جرجس
ألنه يستند على قوة هللا وحمبته.  ؛انة هللا. فاألول ممكنمك إىل اإلنسانمثل ارتفاع 

ألنه يتجاهل ضعف اإلنسان وعجزه. ولذلك قلت لك إن  ؛والثاين مستحيل
 ،ا أتليه اإلنسان يف املسيحيةدراسة الفروق الالهوتية هام جدًا لفهم العقيدة. أمَّ 

خيضع له البشر  فهو أتليه شخص واحد ،ا أتليه الفرعونفهو أتليه كل البشر. أمَّ 
ابسم هذا التأليه. هو يف الواقع له هدف سياسي حمدود. ألنك إذا درست كتاب 

أي أنه  ،الفرعون اإلله يتساوى مع اإلنسان أي إنسان أناملوتى بكل دقة وجدت 
 .سأوزيريمبجرد أن ميوت وحياسب أمام  لوهيتهأُ سوف يفقد 
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مكان  إىلاملوت، سوف يرتفع بينما يف املسيحية سوف تزداد مكانة اإلنسان بعد 
روحي أعظم وأرفع بكثري طبقاً ملا قاله يوحنا تلميذ املسيح: "أيها األوالد حنن اآلن 

 ،ومل يظهر بعد ماذا سنكون. ولكن مىت ظهر ذاك حينئذ سنكون مثله" ،هللاأوالد 
وهو هنا يتحدث عن تطور آخر بعد املوت، يتساوى فيه اإلنسان مع الذين 

 مستوى أعلى. إىلبل يرتفع  ،شر وال يفقد ما حصل عليهسبقوه من الب
 ب على سؤايل بعد ..نك مل جتُِ إ: إبراهيم

ك .. أنت تريد عقيدة فريدة وحيدة وال مثيل بُ : أ� أعرف ما الذي يعذِّ جرجس
لست أدري أتريد  .هلا وال عالقة هبا مبا سبقها من لغات أو اختبارات بشرية

فهذا  ،ريخ أو الشمس ال مثيل هلا على األرضعقيدة �زلة من القمر أو امل
. وأي اإلنسانيف دنيا  إنساينمستحيل متاماً. العقيدة الدينية أ�ً كانت هي اختبار 

 عقيدة دينية ال عالقة هلا بدنيا اإلنسان لن تكون عقيدة اإلنسان مهماً كانت.

غريبة تكون قريبة من وجدان اإلنسان وفكره. وليست دعوة  أنفالعقيدة جيب 
د قد دخل الفكر فائقة ال عالقة هلا بدنيا اإلنسان. ولذلك إذا كان التجسُّ 

ألن اإلنسان ينتظر كلمة  موجود يف الوثنية ومعروف متاماً؛ البشري، فالوحي أيضاً 
وإذا كان اإلنسان  .من هللا تعينه على إدراك هدف وجوده يف هذه الدنيا ومعناه

وهو الطابع  ،هذا االحتاد إىلال يزال يشتاق االحتاد ابهلل كما  إىلقد اشتاق 
 عن آمال فهذا الشوق يعربِّ  ،الغالب يف كل مدارس الصوفية ويف كل الد��ت

 ل ابلصمت املطلق من هللا.تقابَ  أنوهذه اآلمال ال ميكن  ،اإلنسان وتطلعاته

 ،لوهيةاألُ مستوى  إىلنك تؤمن أصًال ابرتفاع اإلنسان أم من كالمك فهَ : هل يُ إبراهيم
د يف نفسك صدى عميق جيعلك تدافع عنها هبذا ولذلك جتد عقيدة التجسُّ 

 الشكل املمتاز؟

ألنين أجد أن بقاء  ؛"لوهيةاألُ مستوى  إىل اإلنسانارتفاع "كلمة : أ� أخشى من  جرجس
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 إىلسقط أحياً� يد. اإلنسان ابلتجسُّ  إليهاإلنسان كإنسان هو أهم ما يصل 
مستوى اإلنسان. وكلمة إنسان ال تعين ابملرة  إىلتفع أحيا�ً وير  ،مستوى احليوا�ت

اجلسد من عظم وحلم فقط. وإمنا تعين االجنازات الرائعة من شعر ومسرح وفنون 
 وسياسة وفلسفة .. اخل.

وهو تطور طويل وشاق كما نرى  ،إنسان إىلهذه كلها معامل تطور ذلك الكائن 
والسقطات يعقبها  ،أعلى إىليصعد  ولكن الطريق دائماً  .ويتم عرب انتكاسات

 إىلاليهودية  إىلتقدم دائماً .. وكذلك يف اجملال الروحي التطور الروحي من الوثنية 
وكمثال  .مث عممتها وجعلتها عاملية ،املسيحية اليت أخذت أفضل عناصر اليهودية

عليه سح مبسحة مقدسة لكي حيل كان امللك يف اليهودية ميُ   ،واضح ملا تناقشنا فيه
الشعب. وكان األنبياء ميسحون ابلزيت وأحياً� بال قيادة روح الرب فيتمكن من 

روح النبوة ويقودون الشعب، هكذا مجع النيب وامللك صفة  ازيت لكي ينالو 
 اليت ال وجود هلا يف حياة الشعب. اإلهليةوهي القوة  ،أساسية

اليهود الذين  لضح لككان من الوا  ،عي ملكًا ونبياً وعندما جاء املسيح الذي دُ 
فهو قمة  ،نه مجع يف شخصه كل املالمح القدمية اخلاصة ابمللك والنيبأعاصروه 

وكل الشخصيات اليت أخذت عطا� من هللا كانت  .الوعي بعمل هللا يف اإلنسان
د ابن هللا، أو عدة حملات عن مستقبل عالقة هللا ابإلنسان عندما يتجسَّ  تعطي حملةً 

ارة: "حسب الكتب" اليت تتكرر يف معظم أجزاء العهد وهذا هو مضمون عب
 اجلديد.

 بل املعىن العام أيضاً. ،عبارة "حسب الكتب" ال تعين النصوص فقط ن،ذإ: إبراهيم
 يضاً الصورة الكاملة.أ: هذا صحيح ... وتعين جرجس
 املسيحية؟ أساساليهودية هي  أن: وهل تعين بذلك إبراهيم
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الكتاب املقدس  أنوهي  ،ذا ظاهر من احلقيقة الواضحةوه ،: نعم وبكل أتكيدرجسج

 أنظاهر بكل وضوح  ،واحد وأل�ما كتابٌ  ،جيمع العهدين القدمي واجلديد
 املسيحية. أساساليهودية هي 

 اليهودية والوثنية
اليهودية والعهد القدمي  ةالد�ن أنشرت ابلعربية تثبت نُ  اليت : هناك بعض الدراساتإبراهيم

 ،خاص مقتبس عن الد�نة املصرية القدمية أو الوثنية يف الشرق بنوعٍ  ،بنوع خاص
 استمر خط الوثنية يف املسيحية. إذافال غرابة  ،فإذا كان أساس اليهودية وثين

سامهت  أورابيف و  .البحث العلمي قد توقف يف مصر منذ زمن بعيد جداً  إن: جرجس
هذه اجملالت اجملال الذي يتيح  اجملالت العلمية يف تنقية الدراسات القدمية وخلقت
ا عند� حيث ماتت اجملالت لألخطاء واحلقائق التفاعل الصحي السريع. أمَّ 

 ،بل مل تنشأ يف مصر أصًال جمالت علمية تناقش املعتقدات الدينية ،العلمية
 ،وأصبح املنطق والعقل يعاين من القهر والتخلف ،شةفصارت أفكار� مشوَّ 

االنضباط العلمي. وساءت األحوال أكثر عندما  فضاعت احلقائق وسط عدم
وأطباء يشرحون الكتب الدينية  ،أصبح أساتذة القانون يكتبون يف اتريخ الد��ت

 واختلط الغث ابلثمني. ،ومهندسون يكتبون يف الطب ،السماوية

لقد قرأت أخريًا كتاب صدر هذا العام اعتمد فيه كاتبه على عدة كتب صدرت 
 أناملسيحية مستمدة من البوذية. وبعدها حاول  أنيشرح فيه  أنمن قبل وحاول 

ألن الفروق الضخمة بني  ؛هلتوقد ذُ  .مستمدة من اهلندوكية أ�ايشرح فيه 
ا النكتة تشابه بني االثنني. أمَّ  أوالبوذية واهلندوكية ال حتمل أي فرص مصاحلة 

ولذلك  ،تؤمن ابهلل فهي مقارنة البوذية ابملسيحية. البوذية أصًال ال ،احلقيقية
مالك الذي لعن اخلمر كان  إناإلدعاء أبن بوذا هو ابن هللا هو أشبه مبن يقول 

يستحم فيها كل يوم. طبعاً مل يعتمد الكاتب على مراجع علمية عن البوذية ودفعه 
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 هذه العالقة. إثباتحماولة  إىليف ذلك التعصب وحده 

لقامت اجملالت العلمية بكتابة تقييم ولو ظهر مثل هذا الكتاب يف أي دولة أوربية 
 ونقد له مما جيعل الكاتب والناشر يناال اجلزاء املناسب ماد�ً ومعنو�ً.

فإن جمرد ظهور كتاب يف السوق يكفي ألن يؤكد أن املؤلف عامل  ،ا يف مصرأمَّ 
 بكل بواطن األمور.

ذكر أ أن أريد إنينف ،ا عن عالقة اليهودية ابلد��ت الوثنية ال سيما الفرعونيةأمَّ 
 :الوثنيني عرفوا العقائد التالية أنوهي  ،أساسيةلك يف هذا اجملال حقيقة هامة 

يضًا الصوم والصالة أواجلزاء والعقاب، وعرفوا  ،وقيامة املوتى ،عرفوا عقيدة اخللق
وكان عندهم رجال دين كما  ،واالغتساالت قبل الصالة. وعرفوا وجود املعابد

 عندهم كتبهم املقدسة.بل وكانت  ،عند�

فال توجد د�نة  ،الوثنية عرفت كل ما عند� اليوم يف كل الد��ت أنوهكذا جتد 
بال صالة وصوم وبيوت للعبادة ورجال متخصصون وكتب مقدسة. أليست هذه 

 هي قوام كل دين من األد�ن؟
 : نعم .. ولكن.إبراهيم
وملاذا ال  ؟وهي ممارسة وثنية ،ون الصالةنين ال أفهم ملاذا ال يهامجإ: ولكن .. ماذا؟ جرجس

منتنع عن  أنمث هل ألن الوثين صلى فعلينا  ؟وهو ممارسة وثنية ،يهامجون الصوم
فهل توجد عالقة بني الكهنوت اليهودي  ،الصالة؟ كان لدى الفراعنة كهنة

 والكهنوت الفرعوين؟ اجلواب .. بكل أتكيد .. ال.
 : ملاذا؟إبراهيم
ختصص يف شرح العقيدة ويف احملافظة عليها. لقد  دين هو رجلٌ : ألن رجل الجرجس

املدارس اليت يدرس فيها رجل  وأمهية ،القدمي أمهية رجل الدين اإلنساناكتشف 
ولذلك ال وجود لدين من األد�ن بدون رجال الدين. واكتشف اإلنسان  ،الدين
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 أنولذلك جند  ،ىل كل ما يساعده على التدينإىل الصوم و إو  ،الصالة إىلحاجته 
الصوم والصالة ورجل الدين والكتب املقدسة واملعابد أو بيوت العبادة هي ظواهر 

�ا تعبريات بشرية أ .عامة موجودة يف كل الد��ت ويف كل أرجاء الكرة األرضية
اجملتمع البشري قائم  أننتذكر  أن، وعلينا اإلنسانيف حياة  أساسيةعن احتياجات 

 تخصص يعين املسئولية واالستمرار.أصالً على التخصص وال
 التخصص يعين املسئولية واالستمرار؟ أن: ماذا تعين إبراهيم

والناس ميارسون الطب  ،الصيدلة أو: قد ندرك بعض جوانب الطب جرجس
بشكل أو آبخر. ولكن يوم ينعدم وجود أطباء متخصصون يوم تنعدم املسئولية 

خاص مبواصلة الدراسة  يهتم بنوعٍ  ألن التخصصلطب متاماً؛ عن الصحة وخيتفي ا
 .والبحث

 ،ت عقائدهتغريَّ  أو ،اختفى رجال الدين اختفى الدين نفسه ابلتدريج إذا ،وهكذا
نقرأ عن وجود كهنة يف مصر القدمية  أناحنرف عن رسالته. ولذلك ال يكفي  أو

 نقلٌ  أو هذا اقتباسٌ  إننقول  ي ماك، لوكهنة يف اليهودية أو املسيحية بعد ذلك
ندرس الظاهرة جيدًا أل�ا تعبري عن حاجة  أنعلينا بل  ،ال يكفي هذا .مباشر
 بشرية.

يتسع صدرك لإلجابة عليه.  أن: هذه إجابة جيدة. ولكنها تطرح سؤاًال آخر أرجو إبراهيم
ذا كانت ظواهر رجل الدين واملعابد والصالة والصوم والكتب املقدسة عامة يف  إ

 عن حاجة تعربِّ  -أنتكما ذكرت -وإذا كانت  ،عاصرةكل الد��ت القدمية وامل
هذه الظاهر من  أنالتخصص واالستمرار واملسئولية. فهل هذا يعين  إىلبشرية 

 ليست من هللا؟ وأ�ااخرتاع العقل البشري 
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 العقل واإلميان
أي  ،أصله إىل فهو مردودٌ  ،: العقل البشري من هللا. فإذا اكتشف شيئًا صحيحاً جرجس

أم أنك من الذين ينادون أبن كل شيء يف حياة اإلنسان جيب  ،مث هللا اإلنسان
 يكون من هللا حىت املالبس اليت يلبسها اإلنسان؟ أن

: لست أدري. إنين يف حرية فعالً. ذلك ألنين ال أقبل أن تكون أهم مكو�ت العالقة إبراهيم
 أ�افهذا يعين  بني اإلنسان وهللا مثل الصالة والصوم من اكتشاف العقل البشري.

 يضاً سالمة العقيدة الدينية.أابهلل ويهدد  اإلميانوهذا يهدد  ،ليست من الوحي

مشكلتك األساسية كامنة يف رغبة دفينة يف شعورك ووعيك أن  دركأُ : يف الواقع أ� جرجس
وهو  ،وهو نوع من اليأس واخلوف من احلرية ،احتقار العقل البشري إىلتدفعك 

 وهللا خالقه. اإلنسانقدرات ابلتايل احتقار ل
 قاس. : كيف؟ هذا اهتامٌ إبراهيم
حلل هذه النظرة أُ وإمنا أ�  ،.. وال غريك مما �خذون برأيك أنت: أ� ال اهتمك جرجس

تستفيد من كل  أنتيف اجملال العلمي للحياة  .مث خلالق اإلنسان ،الغريبة لإلنسان
رة والتليفون واألدوية واملطابع .. تستخدم السيا ،جنازات العقل والتطور احلضاريإ

  !ومها اخرتاع العقل للهجوم على العقل نفسه ،اخل. بل تستخدم الورق واحلرب
 وأنت تفصل بني ما أبدعه اإلنسان وما أبدعه اخلالق؟ نذإكيف تعيش 

طبعًا إن ما أجنزه اخلالق ليس مثل ما  .: حاسب .. أنت هنا متزج بني هللا واإلنسانإبراهيم
 أليس كذلك؟ ،اإلنسان أجنزه

ال ترغب  أنتبل  ،ولكنك ال تفهم ،: طبعاً أ� ال أمزج وال أنكر على اخلالق قدرتهجرجس
ولكن  ،. هللا خلق احلديدلإلنسان هبةً  وأعطاههللا خلق الكون  إنتفهم  أنيف 

 مل �تِ  .احملراث للزراعة أوهو الذي صنع من احلديد السيف للحرب  اإلنسان
عامل خام يشبه  إىلبل  ،الزراعة والصناعة أدواتفيه كل  بٍ رتَّ مُ  عاملٍ  إىلاإلنسان 
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ولذلك صارع يف سبيل اكتشاف ما فيه من  .املنجم الغين بكل املعادن الثمينة
يوقف  أويتدخل هللا  أنوعمل على ترتيب حياته وفق حرية اختياره دون  ،جواهر

 ،ء أو البخار أو الكهرابءتطور احلضارة. فإذا اكتشف اإلنسان كيف يستخدم املا
 ه من هللا؟بُ واكتشاف الصالة كوسيلة تقرِّ  ،االكتشاففما هو الفرق بني هذا 

 طبيعة الصالة
فهو  ،الفرق ضخم جدًا وواضح. ألن اإلنسان عندما اكتشف الكهرابء أنعتقد أ: إبراهيم

 أنوجيب فهي أتيت من هللا و�مر هبا  ،ا الصالةأمَّ  .يكتشف وسيلة ينظم هبا حياته
 حيددها.وهو الذي تتم وفق القواعد اليت أوحى هبا هللا 

: لقد خلطت بني موضوعني. تقدمي الصالة وفق القواعد اليت أوحى هبا هللا كما جرجس
مث الصالة كممارسة عامة عند كل شعوب  .وهو موضوع مستقل بذاته ،تقول

تهي من املوضوع نن أنحني  إىلنرتك املوضوع األول  أن أرىاألرض. ولذلك أ� 
  أنأأتكد أوًال من أنك تعرف اتريخ الد��ت. هل تعرف  أنالثاين. ولذلك أريد 
 كل الد��ت مارست الصالة منذ فجر احلضارة؟  وأتباعكل شعوب العامل 

وعند كل الناس ويف   ،س على كل املستو�تفالصالة متارَ  ،: أ� أعرف هذه احلقيقةإبراهيم
 كل الد��ت.

 ف تفهم هذه الظاهرة؟: وكيجرجس
تفسري  أيوليس هناك  ،عامة إنسانيةخربة  إ�ا .سابقاً  أنتكما ذكرت   أ�ا: أعتقد إبراهيم

 أفضل من هذا. إليهنصل  أنمقبول ميكن 

فهو يفعل هذا عن احتياج هو يشعر به يف الرغبة يف التكلم  ،: إذا كان الوثين يصليجرجس
مة أو معروفة تصدر من فم اإلنسان. وإمنا مع هللا. ألن الكالم ليس أصوااًت مبه

هو عالقة وشركة بني طرفني. فالصالة شركة بني اإلنسان وهللا قائمة على عالقة 
فهو ركائز  ،د شيئًا خبصوص الصالةحدَّ قد إذا كان هللا  ،ولذلك .بني طرفني
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أو  ،أو عدد الركعات ،أو العبارات نفسها ،وليست طريقة تقدمي الصالة ،الصالة
اإلنسان. وقد جتد إنسا�ً  الختيارد مرات الصالة. فكل هذه التفاصيل مرتوكة عد

يصلي عشر مرات يف اليوم، وآخر ال جيد يف ذاته قدرة على الصالة أكثر  أنيريد 
د أوقااتً هللا حدَّ  إننقول  أنمن مرة واحدة. ولذلك أظن أنه من اخلطأ الواضح 

املسيح مقارً� بني الصالة عند الوثنيني وقد قال السيد  .د كلماهتاللصالة وحدَّ 
فإ�م  ،"ومىت صليتم فال تكرروا الكالم بدون وعي مثل الوثنيني :والصالة املسيحية

 يظنون أنه بكثرة تكرار الكالم يستجاب هلم".

وما دمنا نتحدث عن  .قرأت هذا القول منذ مدة قريبة ومل أفهم معناه إنين: يف الواقع إبراهيم
د هللا حدَّ  أنوهي  ،من قبل إليها أشرتنناقش النقطة اليت  أنينا فعل ،الصالة

قواعد معينة وطريقة خاصة لتقدمي الصالة. فما هي العالقة بني هذه الفكرة 
 والنص الغامض الذي ذكرته؟

  إذابعض الصيغ والكلمات  أنالوثنيني يظنون  أنذلك  ،العالقة واضحة أن: أعتقد جرجس
بل متكن  ،قة معينة تساعد على استجالب رضاء اآلهلةدائم وبطري ررت بشكلٍ كُ 

وعلى سيطرة على هللا نفسه. ولذلك أوصى  ،إهليةاإلنسان من احلصول على قوة 
استجابة الصالة هي  أنوا مثل الوثنيني الذين يظنون  يصلُّ الَّ أاملسيح تالميذه 

أي حال  التكرار. إن التكرار بدون وعي هو أشبه ابلسحر أو التعزمي. وهو على
 يتناىف مع مضمون الصالة كعالقة بني شخصني عاقلني يدرك كل منهما اآلخر.

 ن تعين بشخصني عاقلني؟: مَ إبراهيم
 أنواإلنسان عاقل؟.. ولذلك العالقة بينهما جيب  ،: هللا واإلنسان. أليس هللا عاقلجرجس

مل وهلذا السبب ابلذات  ،وليس على السحر والشعوذة ،تقوم على إدراك ووعي
للصالة. والصالة الوحيدة  د أوقااًت أو طريقةً الرب حدَّ  أنأجد يف اإلجنيل مطلقًا 

أو "أاب� الذي  ،دعى ابلصالة الرابنيةاليت علمها السيد املسيح لتالميذه هي ما تُ 
فقد ترك لنا  ،وكما تعرف أ�ا منوذج ومثال للصالة. ومع ذلك ،يف السموات ..."
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ن الصالة جيب أن ُمتارس يف ضوء التعليم إاحلقيقة الرب احلرية لنختار. ويف 
 د.املسيحي عن التجسُّ 

 الصالة والتجسد
 : ما هي عالقة الصالة ابلتجسد؟إبراهيم
وهذا يعين بكل  ،ده: العالقة واضحة. لقد أظهر هللا حمبته الفائقة لإلنسان بتجسُّ جرجس

توجد  ال نهأيعين د التجسُّ  .نه ترك له حرية اختيار الصالة ومواعيدهاأوضوح 
لقد كانت  .وأخرى ال جيوز فيها الصالة مطلقاً  ،أوقات للصالة جيوز فيها الصالة

ا وتلك غري املناسبة للصالة هي ممارسة الوثنية. أمَّ  ،األوقات املناسبة للصالة
د يعين �اية كل حاول أن تصلي كل حني بدون ملل. التجسُّ  :فتقول ،املسيحية

 .يسكن يف الطبيعة البشرية أوحيل  أنل هللا بِ ابلصالة. لقد قَ االغتساالت املرتبطة 
ألن اإلنسانية  �اية كل شرائع التطهريات؛ اإلنسانيةوكانت نتيجة احتاده ابلطبيعة 

الصالة املناسبة كل ما يقال عن يضاً  فت حبلول هللا يف الناسوت. كما انتهى أتشرَّ 
ولذلك صارت   ،احتادًا دائمًا أبد�ً  سانيةاإلنألن هللا احتد ابلطبيعة  ؛وغري املناسبة

 كل املمارسات القدمية يف الوثنية أو غريها اخلاصة ابلصالة بال معىن.
 د �اية كل الطقوس اخلاصة ابلصالة؟: إذا أنت ترى يف التجسُّ إبراهيم
لت احلديث عن هذه ت أنت عما يف قليب. ألنين يف الواقع كنت قد أجَّ : لقد عربَّ جرجس

ا اآلن حىت تستوعب ما سبق وذكر�ه سابقًا عن آاثر ونتائج التجسد. أمَّ النقطة 
أعمق بكثري مل  اً آخر  فإن الصالة قد �لت معىنً  ،وحنن بصدد موضوع الصالة

بل صار  ،يكن متاحًا أمام الوثين. فاالرتباط ابهلل مل يعد عرب الكلمات واملعاين
 ارتباطاً طبيعياً.

 ؟: ماذا تعين طبيعياً إبراهيم
 ،طبيعة اإلنسان صارت ماثلة أمام هللا كل حني عندما احتد ابلناسوت أن: أعين جرجس
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د. ولذلك مل تعد الفرائض وصارت طبيعة هللا ماثلة أمام اإلنسان كل حني ابلتجسُّ 
 ذات معىن ابملرة. إليهوالقوانني اخلاصة ابلعبادة وما 

 : كيف؟إبراهيم
وصارت هذه هي الوسيلة  ،طبعنا اآلدمي ابهللحتاد سنا يف املسيح ابتقدَّ لقد : جرجس

وال عن طريق وقت مناسب  ،ال عن طريق التطهري ابملاء ،الوحيدة لطهارة اإلنسان
أال ترى  .وآخر غري مناسب. كل هذه التحديدات تناسب اإلنسان البعيد عن هللا
ابلتبين  ؟أن اإلنسان صار شريكًا يف كل خريات هللا األساسية مثل عدم املوت

ابهلل يف  اإلنسانفماذا تكون عالقة  ،صار اإلنسان ابنًا هلل يف املسيح يسوع
الصالة وقد �ل التبين؟ هل تكون مثل عبودية اإلنسان يف العهد القدمي؟ أو مثل 

 سحر وشعوذة الوثنيني؟ أم حرية األبناء؟ علينا أن خنتار.

 ،نكلم هللا يف كل وقت أنطيع نست أبناء. لقد صر� إليه: لقد أدركت اآلن ما تقصد إبراهيم
ويف أي وقت نشاء. ولكن ماذا عن الصلوات السبع اليت حددهتا الكنيسة 

 األرثوذكسية. كيف تتفق هذه املمارسة مع ما تقول اآلن؟

 صلوات السواعي
أي أي يف  ،ا أنتم فمىت صليتم"ن الصالة كما قال الرب: "وأمَّ إ .تفق بكل أتكيدت: جرجس

اد دبت الصلوات السبع ملساعدة وإعت الكنيسة قد رتَّ وإن كان ،وقت تشاء
فهي مل تفعل ذلك ألن الصلوات جائزة يف األوقات السبع وغري  ،اإلنسان روحياً 

 جائزة يف غريها. هذا هراء.
 ؟نعترب الوثنية كمقدمة للمسيحية أن: هل ميكن إبراهيم
لسماوية. كانت الوثنية فقد سبقت كل الد��ت ا ،مة لكل الد��ت: الوثنية مقدِّ جرجس

. وكانت الوثنية يف مصر قبل املسيحية. إبراهيمفيما بني النهرين حيث عاش 
 وكانت الوثنية يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم.
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 ؛وإذا أخذ� يف االعتبار نشأة الد�نة نفسه، فإن املسيحية مل تنشأ يف وسط وثين
دت على اليهودية وليس على واعتم ،أل�ا نشأت يف فلسطني يف وسط اليهودية

ربط املسيحية ابلوثنية هو فإن غريها كأساس لكل ما �دت به من عقائد، ولذلك 
 عمل غري سليم من الناحية العلمية والتارخيية.

يف �اية القرن الثامن عشر قد انساقت  أملانياكانت مدارس األد�ن املقارنة يف 
علماء الد��ت املقارنة  إليهاظر وأصدرت عدة دراسات ال ين ،وراء هذا التيار

مرفوضة كل نتائج أحباث القرن الثامن عشر عد  بل تُ  ،أو قبول رضااآلن بنظرة 
 متاماً.

 عالقة املسيحية ابليهودية؟ إىل: هل ميكنك أن تعطي موجزاً هلذه الدراسة ونظرهتا إبراهيم

بن هللا يف : لقد فعلت ذلك بكل وضوح يف دراسة ظهرت منذ قليل بعنوان "اجرجس
ورمبا  ،وال جمال اآلن لضيق الوقت لعرض كل ما قيل ،اليهودية واملسيحية والوثنية"

 من األوفق أن نلخص الدراسة فيما يلي:

 يف ضوء النصوص الدينية نفسها.إالَّ  أي استنتاج إىلأن ال نصل  -أ

ثنية وأن نقارن بني نظرة الو  ،عقائدها إىلأن ندرس كيف تنظر الوثنية نفسها  -ب
 ،الثالوث كان معروفاً عند الفراعنة إنونظرة املسيحية. فال يكفي مطلقًا أن نقول 

نرى كلمة الثالوث نفسها يف  أنإذ جيب علينا  .بل جيب أن نقدم الدليل
 ذات مضمون عقيدة الثالوث هو ذات املضمون الوثين. أنوأن نرى  ،النصوص

نرفض أن نكون سطحيني يف أن  ،أيضاً عموماً  .أن نبحث عن االختالفات -ج
 األمور اهلامة يف احلياة اإلنسانية. إىلنظرتنا 

: ما هو الطريق الذي جيب أن أسلكه يف هذا العامل املعقد املتشابك مثل الغابة؟ إبراهيم
وكيف أجد طريقي بوضوح يف وسط أكوام الكتب اليت تشكك يف العقيدة 

 املسيحية؟
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 ابملعرفة.إالَّ  فال سبيل لقهر الشك ،ض للشكمعرَّ  الدراسة الشاقة: وألنك أوالً:: جرجس

االختبار الروحي هو أهم بكثري  أنذلك  ،أن ال تكون الدراسة عقلية جافة اثنياً:
جداً من النظر�ت. ولو اختربت أن املسيح مات ألجلك لكي حيررك من الشرور 

 واآلاثم. فمن ميكنه أن يشك يف هذه احلقيقة؟

ًا يف الكنيسة. فتشارك املؤمنني صالهتم وقداساهتم فعاًال حيَّ  أن تكون عضواً  اثلثاً:
ا ر .. أمَّ دَ ألن مصري الفرد قَ  ؛وأصوامهم وتنمو معهم كعضو يف جسد الكنيسة

 مصري اجلماعة فهو قانون.
 ؟: هذه عبارة جيدة جداً .. ماذا تعينإبراهيم

كما شرحها ولذلك   .: لقد مسعتها من صديق اخترب احلياة وعرفها جيداً جرجس
سه سيارة أو يغيب متامًا عن هرضة ألن تدرضة للمرض وللموت، عُ الفرد عُ  هو:

ا احلياة، فهو فرد يسقط مثل ورقة شجرة. وما أكثر أوراق الشجر اليت تسقط. أمَّ 
وفقًا للقانون اخلاص إالَّ  متوت أنوال ميكن  ،ختتفي أناجلماعة فهي ال ميكن 

 يعرفه الذين يدرسون اجملتمع. وهو قانون ،ابحلياة االجتماعية

ا الكنيسة فهي حتيا وتتحرك وتنمو ر؟ أمَّ دَ لقد اختفى الكثري من األفراد حسب القَ 
ت من ولكن العربة كم غريَّ  ،وليست العربة بكم رحبت من الناس .وفق قانون

 اجملتمع .. وفكر يف هذه العبارة جيداً.
 ١٩٧٥طنطا 
 ١٩٩٧القاهرة 
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 صالة شهيد
 ،الواحد الذي أحب جنس البشر أيها اإلله

 واختذ من العذراء مرمي جسدًا ونفساً مثل جسد� ونفوسنا،

 ... لكي ُيظهر حمبته الفائقة

وال  ،امنحين يف هذه الساعة اليت ُميَتحن فيها إمياين أال أسقط
 أفقد الشجاعة اليت منحتين إ�ها ...

 أل�م عندما يعذِّبون جسدي، إمنا يؤكدون جتسُّدَك؛

 ،ن اجلسد هو أفضل ما خلقتأل

 وبيت الروح ... ،ومصدر املعرفة ،هو والد الكالمو 

 اقبلين � ابن هللا؛ ألن النريان سرتفعين قراب�ً لك،

 فاقبلين يف منازل أبيك

 )من القرن الثالث امليالدي األسقف الشهيد بيساريون(




