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 االتحاد األقنومي

حتية صادقة مبحبة أبدية لكـلٍّ مـن سوسـتانيس، وجمـدي داود، ولكـل القـراء الـذين 
 لديهم عشق إهلي بالغوص يف استعالن احملبة اإلهلية.

 هذه مالحظات لدفع احلوار إىل األمام.

الالهــوت األرثوذكســي لــيس الهــوت مصــطلحات، بــل الهــوت شــركة تعــربِّ  أوًال:
ل اإلهلـــي الـــذي جـــاء تـــت لكـــي حتفـــظ ســـر احملبـــة اإلهليـــة والتنـــازُ عنهـــا املصـــطلحات الـــيت حنُِ 

بــاالبن الوحيــد إىل حياتنــا اإلنســانية الوضــيعة امليِّتــة لكــي يرفــع هــذه اإلنســانية الســاقطة مــن 
)، ذات اجملـد الـذي ٢١: ٨رو لدينونة إىل "حرية جمـد أوالد اهللا" (املوت ومن نري العبودية ل

صــار للبكــر، والــذي جعــل الرســول يقــول إننــا "مشــاهبني صــورة ابنــه ليكــون بكــراً بــني أخــوٍة  
ــــريين" (رو  ــــا ال نشــــرتك يف والدة االبــــن ٢٩: ٨كث ــــتكلم عــــن املشــــاهبة؛ ألنن ). والرســــول ي

 ن يف التــدبري يف زماننــا، أي البنــوة الــيت هــي حقــاً األزليــة مــن اآلب، ولكننــا نشــرتك فيمــا أُعِلــ
"نعمــة غــري خملوقــة"؛ أل�ــا نعمــة إهليــة، وهــي  -كمــا ســاد بعــد القــرن الرابــع-نعمــة، ولكنهــا 

، فـالروح هـو )١١ - ١: ١٢كور   ١ذات عمل اهللا نفسه حسب تعبري رسول املسيح يف (
، وهــو مــا وليسـت شــيئاً آخــرنفسـه الــذي يعمــل، والعمــل نفسـه هــو النعمــة، والنعمــة إهليــة، 

)، ٦: ١٢كــور   ١ عنـه نفــس الرسـول قـائًال: "اهللا واحــد الـذي يعمـل الكــل يف الكـل" (عـربَّ 
غــري عمــل اهللا املباشــر، نكــون قــد وضــعنا وســيطاً هــو النعمــة بيننــا  ولــو كنــا قــد ُوِهبنــا نعمــةً 

وصــار لنــا إلــٌه آخــر امســه  ،وبــني االبــن رب اجملــد، أو بيننــا وبــني الــروح القــدس الــرب احمليــي
 النعمة.



 الالهوت واحد وعمله واحد غري قابل للتقسيم. 

، فهـو ال يؤكـد أنـه ذات "احللول النعموي"، تعبري ينطوي على أخطار كثـرية ثانياً:
العاملة، وهي علـى سـبيل املثـال يف "التبـين"، فلـيس يف الثـالوث سـوى بنـوة واحـدة،  اإللوهة

وهـــي عالقـــة أقنوميـــة خاصـــة بـــاالبن، ُوِهـــَب لنـــا أن نشـــرتك فيهـــا  وهـــي بنـــوة االبـــن لـــآلب،
بالطبيعــة الســاقطة املســتعبدة؛ لكــي تتحــرر، ولكــي تصــل إىل ذات العالقــة الــيت بــني اآلب 

. والنعمـة هنـا هـي انسـكاب حيـاة )٦ - ٤: ٤واالبن، حىت نـدعوه "أبـَّا أيهـا اآلب" (غـال 
ق من العـدم، متامـاً مثـل إنسـانية املسـيح نفسـه، االبن فينا للتبين دون أن نفقد طبعنا املخلو 

الـيت ظلــت إنســانية، مل تفقـد إنســانيتها رغــم احتادهـا بــأقنوم االبــن، ولكنهـا صــارت "واحــداً 
معه"، أي مع األقنوم "دون انفصال وال امتـزاج وال تغيـري"، حسـب تعبـري االعـرتاف األخـري 

 يف قداسنا القبطي األرثوذكسي.

التعبري؛ ألن جسد الرب ودمـه، لـيس نعمـة، بـل هـو أقنـوم أخشى من ذات  ثالثاً:
حد بنا يف السر اجمليد، وهو ال ينزل إىل مسـتوى النعمـة، بـل يُعطـى االبن املتجسد الذي يتَّ 

، وهو املسيح نفسه ربُّ الكل. وصلوات القسـمة بالـذات، لنا و"عنَّا خالصاً وحياًة أبدية"
نفسه مؤكدًة سـر عطـاء حياتـه الـيت ال ميكـن وهي ترتيب اإلسكندرية، ختاطب الرب يسوع 

أن تنقسم مـن بعـد االحتـاد إىل اثنـني، لـيس خوفـاً مـن هرطقـة نسـطور، ولكـن ألن التقسـيم 
واخللـــود. فاملســـيح حيـــلُّ فينـــا ويعطـــي كيانـــه لنـــا، وبـــذلك  ســـوف يبيـــد القيامـــة مـــن األمـــوات

نـا أن قيامـة املسـيح نفسـه احللول نفسه من أقنوم االبن املتجسد ُتسَتعَلن النعمة. والحـظ ه
ليســت نعمــة، بــل اســتعالن قــوة اهللا الكلمــة، ولكــن عنــدما توَهــب لنــا ذات القيامــة، فهــي 

لـــيس جمـــرد نعمـــة حســـب املعـــىن الســـائد الـــذي  -كعمـــل إهلـــي-نعمـــة، لكـــن العمـــل نفســـه 
قامــــة املســــيح"، هــــو  مــــلءيروِّجــــه بعــــض أســــاقفتنا خوفــــاً مــــن االمــــتالء مــــن املســــيح؛ ألن "

ياة اإلنسانية يف املسيح باخللود"، وهو ذات خلود املسـيح، ولـيس خلـوداً آخـر، "كمال احل
متامـــاً مثـــل قيامـــة املســـيح، فهـــي هـــي نفســـها قيامتنـــا حنـــن علـــى النحـــو الـــذي شـــرحه رســـول 

)، وهــــو إنــــذاٌر لنــــا يقــــول بصــــوٍت عــــاٍل إن ٥٦ - ١٧: ١٥كــــور   ١املســــيح يف إجيــــاز يف (
الطبيعـة أو حـىت القـدرة اإلهليـة، بـل مت بالقـدرة اإلهليــة القيامـة ليسـت عمـالً كونيـاً يـتم بفعـل 



يف املســيح، أي قــدرة وعمــل الــروح القــدس نفســه؛ ألن الــرب يســوع مل حيصــل علــى نعمــة 
هـو  ،الـروح الـذي أقـام يسـوع ،من الروح القدس، بل ُمِسَح بالروح القـدس ألجلنـا، ولـذلك

ب أن ختتفــي كلمــة األقنــوم . ولــذلك، ال جيــ)١١: ٨ذات الــروح الــذي يقــيم أجســادنا (رو 
مــن أن يشــرتك بذاتــه،  -ال ســيما االبـن- حتـت غطــاء النعمــة؛ ألن هــذا مينـع عمــل الثــالوث

 أي باألقانيم يف خالصنا وحترير طبعنا من األسر اآلدمي.

ـــروح القـــدس،  رابعـــاً: ـــالرب يســـوع املســـيح بواســـطة ال ـــد، إذ نتحـــد ب يف الســـر اجملي
ُــ وبــذلك نــدخل عمــل ســر الشــركة، ربز لنــا االحتــاد أو التــدبري حســب تعبــري اآلبــاء .. هنــا ي

 األقنومي، حقائق احلياة أو اخللقة اجلديدة على النحو التايل:

إن كل ما حدث إلنسانية يسوع، سوف حيـدث لنـا حنـن مـن والدة ومسـحة  -١ 
ـــل ملـــرياث ملكـــوت الســـموات، ونكـــون فعـــالً وارثـــون مـــع املســـيح  ومـــوت وقيامـــة؛ لكـــي نؤهَّ

، وهــي مــا أعطــاه "روح التبــين" )١٧: ٨ة اهللا حســب عبــارة الرســول بــولس نفســه (رو وورثــ
: ٨الـــذي يشـــهد أننـــا أوالد اهللا، وأننـــا ســـوف نتـــأمل لكـــي نتمجـــد بـــذات جمـــد املســـيح (رو 

. وجمــــد املســـيح مل يكــــن نعمــــة مـــن اآلب للمســــيح، بـــل جمــــده الــــذايت )٢٢: ١٧، يـــو ١٧
مـك) باجملـد الـذي كـان يل عنـدك قبـل خلـق العـامل "جمِّدين أنت أيها اآلب عنـد ذاتـك (أقنو 

 .)٢٥: ١٧(اجملد األزيل السابق على جتسد ابن اهللا)" (يو 

هــذا هــو جمــد اإللوهــة الــذي يُوَهــب لنــا، وهــو كعمــٍل إهلــيٍّ مباشــٍر، مل يصــدر عــن  
نعمــة، ولــذلك، األصــل واملصــدر لــيس النعمــة، بــل األقنــوم. ولكــن قبــول مــا يُعطــى هــو مــا 

ل إنــه نعمــة؛ ألنــه ال ينتمــي إىل الطبــائع املخلوقــة، وال ميــتُّ لإلنســانية بصــلة، جيــب أن يقــا
 بل هي التنازل اإلهلي والعطاء.

إن احتادنــا باملســيح يف اإلفخارســتيا هــو احتــاٌد أبــدي غــري قابــٍل للفصــل؛ ألنــه  -٢ 
)، فقــد رفــع بــولس كــل قــوة خملوقــة ٣٩ - ٣٥: ٨قبــل أي شــيء آخــر هــو احتــاد حمبــٍة (رو 

 د عدم فاعليتها وعدم قدرهتا على أن تفصل بيننا وبني املسيح.وأكَّ 



لقـــــــد مـــــــرَّ الفكــــــر القبطـــــــي مبرحلـــــــة عســــــرية، وهـــــــي مرحلـــــــة االختـــــــزال  :خامســــــاً 
Reductionism  والــــيت جتلــــت يف حماصــــرة التعلــــيم يف عبــــاراٍت وصــــلت إىل حــــدِّ حتديــــد

يف عبارة معينة. كمـا جتلـت  الشركة يف الثالوث مبدى وجود أو عدم وجود حرف اجلر "يف"
 يف صورة أخرى أشنع، وهي "احللول املواهيب".

، لكــن ال ضــرر مــن حتــديث أو تقــدمي مصــطلحات جديــدةبشــكٍل عــام، بــالطبع،  
فلــيكن معلومــاً أن املصــطلحات هــي حــدوٌد ترســُم دائــرًة بــني مــا هــو صــواب وحقيقــي، ومــا 

ا حدث لدينا طـوال أربعـني عامـاً هـو (ال صلة له بواقع احلال). غري أن م هو عقلي وخيايل
تقـدمي العقيــدة بأســلوب مجــاهريي شــعيب، بطريقــة خمتزلــة يف عبــارات وكلمــات ومصــطلحات 

دائـــرة اخليـــايل ال احلقيقـــي، فـــإذا أضـــفنا إىل ذلـــك إنكـــار احلـــوار والنقـــاش، وكـــأن تنتمـــي إىل 
قـــال فيـــه  الـــواعظ أو الكاتـــب هـــو اهللا نفســـه، كـــان مـــن الطبيعـــي أن نصـــل إىل احلـــد الـــذي

الــبعض إننـــا نتنـــاول الناســـوت دون الالهـــوت. وهكـــذا، جـــاء التقســـيم والفصـــل ضـــد الســـر 
نفسه، وضد جتسد ابن اهللا غـري املنقسـم؛ ألن االنقسـام هـو الفسـاد الـذي أدخلتـه اخلطيـة، 
وهكــــذا بــــات عمــــل رئــــيس الكهنــــة الــــرب يســــوع نفســــه معرَّضــــاً للــــزوال. فهــــو، أي رئــــيس 

كـــان إنســـاناً فقـــط، وإن كـــان إهلـــاً فقـــط، تعـــذَّر   نبنـــا إىل اآلب، إالكهنـــة، ال ميكنـــه أن يقر 
عليه القضاء على املوت، باعتباره املانع احلقيقي من االحتاد، فهو فقدان احليـاة الـذي جـاء 
مع اخلطية. ولذلك، العمل اإلهلي للمتجسد، ال ميكن تقسيمه، فهـو وسـيٌط كإنسـان عنـد 

ــــد البشــــر دون أن ينقســــ ــــٍه عن ــــة الرابعــــة ضــــد فم، وهــــذ املاآلب، وكإل هــــوم هــــو جممــــل املقال
(راجــع الرتمجــة الــيت أجنزهــا د. هيــب قزمــان، ونشــرها مركــز  األريوســيني للقــديس أثناســيوس

 دراسات اآلباء بالقاهرة).

إن احتــــاد الطبيعتــــني يف أقنــــوم الكلمــــة املتجســــد، يعطــــي للكلمــــة جمــــال  سادســــاً:
؛ ألنـه جيمــع نسـانية عنــد اآلب والـروح القــدسالعمـل اإلهلـي يف جتديــد اإلنسـانية، وقبــول اإل

يف كيانـه اإلنسـانية احملتاجـة إىل احليـاة، ولـذلك هـو يـوزِّع كإلـٍه متجسِّـٍد، جسـده ودمـه علـى 
يف كـل  املتناولني. ولوال جتسده، ولوال إلوهيته، ولوال احتاد الطبيعتني؛ لَتعذَّر أن يكون الربُّ 

ه الـيت أزالـت كـل أشـكال االنفصـال ليجمـع كـل قداس، وعلى كل مـذبح؛ ألنـه بقـوة إلوهيتـ



املتفــرقني إىل واحــد، فهــو مــىت ارتفــع عــن األرض، أي عــن كــل املقــاييس الزمانيــة واألرضــية، 
. فهــو ال يــوزَُّع علــى املــذابح، بــل جيمــع  )٥١: ١١، يــو ٣٢: ١٢جيــذب إليــه اجلميــع (يــو 

الكـل واحـداً فيـه ومـع اآلب، كل املـذابح بـاإلرادة اإلهليـة املسـتعَلنة يف جتسـده، لكـي جيعـل 
). ولـذلك، حنــن نقــول: "سـالماً وبنيانــاً لكنيســة اهللا ١٧وهـو جممــل صـالته األخــرية يف (يــو 

، فهــو ال ينــزل مــن الســماء لكــي ينقســم، بــل الــذين الواحــدة"؛ ألننــا نرتفــع فــوق االنقســام
، وهنـا ال )٥١: ١١قيل عنا: "أبناء اهللا املتفرقني". هو الذي سوف جيمعنـا إىل واحـد (يـو 

 بُد لنا أن ندرك أن القوة الفاعلة هي قوة اهللا الكلمة خالق كل األشياء، اليت جتمع توحِّد.

ـــاً يف عنـــدما حـــذَّر القـــديس كـــريلس الكبـــري مـــن تقســـيم املســـيح، قـــال  أخيـــراً: نصَّ
 الرسالة الرابعة إىل نسطور:

. ليس إننا نعبد إنسانًا مع  الكلمة، "حنن نعرتف مبسيٍح واحٍد وربٍّ
حىت ال تؤدي كلمة "مع" إىل اإلشارة بأنه يوجد انقسام، ولكننا نعبد واحداً 
هو نفسه الرب حيث أن جسده خاٌص بالكلمة وحده وال خيص غريه، فهو 
الذي باحتاده باجلسد جيلس باجلسد عن ميني أبيه. فليس ابنان جيلسان مع 

رسائل (راجع  اآلب، بل جيلس كابٍن واحٍد متَّحٍد مع جسده اخلاص"
القديس كريلس إىل نسطور ويوحنا األنطاكي، مركز دراسات اآلباء بالقاهرة، 

وقد راجعنا الرتمجة على األصل اليوناين  ١٥، ص ٢١سلسلة نصوص اآلباء، 
 لإليضاح فقط).

 ماذا يعني رفض االتحاد األقنومي؟

 جييب القديس كريلس:

إدراكه أو بسبب عدم  "إذا رفضنا االحتاد األقنومي سواء بسبب تعذُّر
قبوله، نسقط يف التعليم بابنني، فال توجد ضرورة تدعونا للتمييز، والقول إنه 
من ناحية هو إنسان له وضع خاص متميز، وقد ُكرَِّم فقط باالسم، أي اسم 



ألن له الطبيعة، له البنوة،  ؛االبن، لكن يف حقيقة األمر إن كلمة اهللا متميـِّزٌ 
لذلك فإن الرب الواحد يسوع ال  احلقيقة (كابن)، وله االسم اخلاص هبذه

، ٦(املرجع السابق، الرسالة الرابعة إىل نسطور:  "ينبغي أن يقسَّم إىل ابنني
 ).١٦ - ١٥ص 

 السجود وعبادة الكلمة المتجسد

 يف الرسالة الثالثة إىل نسطور: يقول القديس كريلس

أقنومياً، فإننا نسجد "إذ نعرتف بكل تأكيد أن الكلمة احتد باجلسد 
البٍن واحٍد الرب يسوع املسيح. حنن ال ُجنزِّئ وال نفصل اإلنسان عن اهللا، وال 
نقول إ�ما متحدان الواحد (الالهوت) مع اآلخر (الناسوت) بواسطة الكرامة 
والسلطة؛ ألن هذا ُهراء ... بل نعرتف مبسيٍح واحٍد فقط الكلمة من اهللا 

 ).٢٤رجع السابق، ص اآلب مع جسده اخلاص" (امل

السجود للرب املتجسد يف العهد اجلديد خيتلف اختالفاً جـذرياً عـن على هذا، فو 
: ٤السجود هللا يف العهد القدمي؛ ألن من يسجد، إمنا يسجد يف االبـن بـالروح القـدس (يـو 

هــــو الــــروح القــــدس،  -حســــب شــــرح القــــديس كـــريلس الســــكندري-. فـــالروح واحلــــق )٢٤
ب قــول الــرب نفســه "أنــا هــو احلــق"، ولــذلك الســجود هــو للــرب واحلــق هــو املســيح حســ

الواحـــد الـــذي لـــه ذات طبيعـــة َمـــن يســـجد، أي اإلنســـان املـــؤمن، ولـــه طبيعـــة ال ختـــص مـــن 
، أي "يسجد، وهي اإللوهة؛ ألن احتادنـا باملسـيح الـرب الواحـد جيعـل سـجودنا "يف املسـيح

حسـب  يح، فهو ليس عبـادةسجود َمن صارت له ذات كرامة وجمد الناسوت اخلاص باملس
لنعمـــة الفائقـــة جيعلنـــا نســـجد بدهشـــة احملبـــة مــن ا يف اجملـــد وامـــتالءٌ  العهــد القـــدمي، بـــل احتـــادٌ 

متحــدين مـــع الــرب يف جمـــده اإلهلــي، أي جمـــد البنـــوة؛ ألننــا نســـجد كبنــني، وســـجود البنـــني 
 ليس كسجود العبيد؛ ألنه سجود احملبة ال سجود العبودية.



 والصليب، وما غاب من الوعي المعاصراالتحاد األقنومي 

 يقول القديس كريلس:

"حنن نعرتف أنه هو االبن املولود من اهللا اآلب، اإلله الوحيد، ورغم 
أنه غري قابل للتأمل حبسب طبيعته الذاتية، فقد تأمل جبسده اخلاص من أجلنا 

وهو غري قابٍل للتأمل، إالَّ أنه جعل اآلم جسده خاصًة به  -حسب الكتب-
 ).٢٧عندما ُصِلَب جسده" (املرجع السابق، الرسالة الثالثة إىل نسطور، ص 

 وهنا جيب الشديد على العبارة التالية للقديس كريلس:

بإخضاع ) ٩: ٢"ألنه بنعمة اهللا، وألجل اجلميع ذاق املوت (عب 
، رغم أنه حسب الطبيعة هو احلياة، وهو نفسه جسده الخاص به للموت

يل سلطان أن أضع (حيايت)  ٢: ٤، مع أع ١٨: ١٠(راجع يو  القيامة
) لكي بواسطة قوته اليت تفوق الوصف، إذ قد داس وسلطان أن آخذها أيضاً 

(املرجع  ")١٨: ١املوت يف جسده اخلاص، صار البكر من األموات (كولو 
 ).٢٨السابق، ص 

كانت مثـرة إخضـاع الكلمـة املتجسـد جسـده للمـوت "احنـالل سـلطان املـوت" لذا  
 )٢٨، ص ١١ملرجع السابق: (ا

الرب أخضـَع جسـده اخلـاص للمـوت بقوتـه وإرادتـه، بعكـس وهكذا يتضح لنا أن 
خرافــات العصــر الوســيط واالحنــالل الروحــي والثقــايف الــذي جــاء بفكــرة دفــع الــثمن لــآلب، 

ســـادت يف كـــل هـــذه األفكـــار وغـــينٌّ عـــن الـــذكر أن  أو ســـكب غضـــب اآلب علـــى االبـــن. 
مـــن  غيـــاب اآلبـــاء مـــن الكتابـــات القبطيـــة املعاصـــرة إىل أن بعثهـــا بســـبباألوســـاط القبطيـــة 

القمـص مـىت املسـكني ود. نصـحي عبـد الشـهيد، وكالمهـا مـن الـرواد، وكالمهـا دفـع  الغيـاب
 أمانتهما للتسليم الرسويل.مثن 



 االتحاد األقنومي يحفظ كرامة ومجد سرِّ الشكر

جييــب القــديس كــريلس متســائالً  ،٥الرابعــة ضــد جتــاديف نســطور، فقــرة  ةيف املقالــ
 م نسطور على سر الشكر، فيقول:يف نصٍّ مطوٍَّل على هتكُّ 

"ماذا كانت حاجة الكلمة إىل اجلسد، لو كان اجلسُد وحده كافياً 
وإذا   بيد املوت، وحيل سلطان الفساد الذي ساد علينا؟وقادرًا أن ميحو ويُ 

 لَ رسِ  الكلمة، وأنه أُ كنت تظن (يا نسطور) أن الذي جاء خلالصنا ليس اهللا
إن الذي  -كما تقول أنت يا نسطور-ألجل خالصنا، وصار مثلنا، بل 

أُرِسَل هو اجلسد املنظور، وأُرِسَل من عند اآلب، فكيف ال يظهر جليًا أننا 
جئنا لالشرتاك يف جسٍد بشري ال خيتلف عن أجسادنا؟ كيف تسخر 

أنت تقول بعد ذلك:  ضاحكًا عندما تسمع األقوال اليت تؤكد التجسد؟
سوف أُردد هذه الكلمات اجلارحة: الرب املسيح عندما كان يتكلم عن 
جسده قال: "إن مل تأكلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياٌة 

)، والذين مسعوه مل يفهموا السر الفائق الذي كان ٥٣: ٦(يو  "فيكم
أكل اللحم البشري يتحدث عنه، ويف جهلهم كانوا يظنون أنه يقدم هلم 

Cannibalism". 

 وجييب القديس كريلس:

نقول إنه ِسرٌّ  حلٍم بشري؟ وبأي أسلوبٍ  "كيف أن هذا ليس أكلَ 
هو ذاته جتسده؟ هنا يظهر لنا أن  )االبن(فائق؟ أليس ألننا نعتقد بأن جميء 
إنساٍن آخر، بل جسده. ولذلك كان فيه  اجلسد الذي احتد به مل يكن جسدُ 

احلياة؛ ألنه بشكٍل خاص، صار له خاصية َمن له القوة ألن يعطي  قوٌة تعطي
ألن حىت النار كعادهتا تنقل قوهتا الطبيعية الكامنة فيها إىل املواد  احلياة للكل.

اليت تتصل بالنار، بل حتول املاء البارد إىل ماٍء ساخن رغم برودة املاء، وهو 



ل علينا أن نعتقد بأن كلمة خاٌص بطبيعة املاء. فما هو الغريب أو املستحي
اهللا اآلب الذي هو احلياة بالطبيعة جعل جسده الذي احتد به قادراً على أن 

آخر، وال  إنسانٍ  يعطي احلياة؟ ألن هذا هو جسده اخلاص به وليس جسدَ 
هو جسٌد مثل أجسادنا. وإذا فصلنا كلمة اهللا احمليي عن هذا االحتاد السري 

امالً، فكيف ميكن أن تربهن على أنه واهب واحلقيقي باجلسد انفصاًال ك
احلياة؟ والذي قال: "َمن يأكل جسدي ويشرب دمي يكون يفَّ وأنا أكون 

، فلو كان هذا بشرًا عاديًا مثلنا، وليس كلمة اهللا الذي )٥٦: ٦فيه" (يو 
 Cannibalismصار كواحٍد منا (مثلنا)، أصبح األكل هو أكُل حلٍم بشري 

دة على وجه اإلطالق. وأنا أمسع املسيح قائًال: "اجلسد ال ئوالشركة فيه بال فا
)، وحسب طبيعة اجلسد، هو ٦٣: ٦يفيد ولكن الروح هو الذي حييي" (يو 

ع أن يعطي احلياة لآلخرين؛ ألن مرض الفساد يخاضٌع للفساد، وال يستط
ضارٌب جبذوره فيه. ولكن إذا قلنا إن اجلسد هو اجلسد اخلاص بالكلمة 

ذا خترتع هذه األفكار الطائشة واألحاديث اليت ال معىن هلا، لكن نفسه، فلما
 ."تُعاِرض يف أن الذي جاء إلينا مل يكن كلمة اهللا اآلب ...

 تهكُّم نسطور على سرِّ الشكر

مـــن املقالـــة الرابعـــة ضـــد نســـطور، مـــا  ٩٠يســـجُِّل لنـــا القـــديس كـــريلس يف الفقـــرة 
 :)١(يقوله نسطور على سر الشكر متهكماً 

ت حقًا تقول: وملاذا كما مسعتم وقد اختلط األمر عليكم ماذا أن"
قال الرب وهو يعلِّم تالميذه معىن السر عندما قال اآليت، وأخذ خبزاً وبعد أن 
شكر كسره وأعطاه لتالميذه قائالً: "خذوا كلوا هذا هو جسدي"، ملاذا مل 

يتذكر عندما يقرأ عبارات نسطور كما احتفظ هبا القديس كريلس السكندري، أن هذه العبارات هي  ئلعل القار  )١(
 سر اإلفخارستيا. ناألنبا شنودة الثالث عاملتنيح  لى فمذات العبارات اليت وردت لألسف حرفياً ع

                                                           



أس كسر عنكم"؟ وأيضًا عندما أعطاهم كهذا هو الهويت الذي يُ "يقل:
هذا هو دمي "األسرار، مل يقل: "هذا هو الهويت الذي يُسفك عنكم"، بل 

 .)"٢٨، ٢٧: ٢٦مت  – ١٩: ٢٢سفك عنكم ملغفرة اخلطايا" (لو الذي يُ 

 وبعد هذا االقتباس من نسطور، يسأل القديس كريلس:

ُمتَعمَّد أن  وقرارٌ  ،تامة "أليس واضحًا للكل أن ما قيل هو محاقةٌ 
... هل يوجد شخٌص واحد تظن أنت (يا نسطور) يفكر حيارب التدبري؟ 

ويتجاسر على أن يقول إن كلمة اهللا قد حتول إىل طبيعة اجلسد؟ وإذا أمكن 
ألحٍد االعرتاض على أنه عندما أعطى جسده مل يقل: "خذوا كلوا هذا هو 

الذي ُيكسر عنكم، وأن هذا ليس هو دمي، بل الهويت الذي ُيسفك  الهويت
اجلسد الذي وِلَد من امرأٍة جسده  ألن الكلمة وهو اهللا، جعلَ ، ولكن "عنكم

دون أن يتحول أو يتغري باملرة، فكيف ال يقول لنا دون أي خداع: "خذوا  
كلوا هذا هو جسدي؟"، ولكن ألنه احلياة؛ ألنه حقًا اهللا، جعل جسده 

 ."حياًة وحميياً 

 األقنوميالمسيح فينا بالجسد والالهوت أيضاً بسبب االتحاد 

ال ميكن أن نتحول إىل احلياة األبديـة، إذا امتنعنـا عـن تنـاول جسـد الكلمـة الـذي 
 هو احلياة بالطبيعة. هكذا يعلِّم القديس كريلس الكبري حقاً:

"جسد الكلمة الذي هو احلياة واحمليي؛ ألنه جعل جسده اخلاص 
ا للشركة يف باحتاٍد فائق اإلدراك ويعلو على قدرات التعبري. وهكذا إذا جئن

جسده املقدس ودمه، فإننا ننال احلياة الكاملة املطلقة؛ ألن الكلمة حيلُّ فينا 
إهليٍّ بواسطة الروح القدس، وبأسلوب إنساينٍّ بواسطة جسده  بأسلوبٍ 

 ).٥: ٤(ضد نسطور  "املقدس ودمه الكرمي



 اتحاد الكلمة بالجسد هو ذاته اتحاده بنا نحن

 – ٥٢: ٦الرابــع لشــرح إجنيــل يوحنــا، وشــرح يوحنــا  يف اجلــزء الثالــث مــن الكتــاب
 يقول القديس كريلس: ٥٣

عندما نتذوق اجلسد، تكون احلياُة فينا؛ ألننا حنن أيضًا متحدين "
Syneoumenoi جبسد املخلِّص، بنفس احتاد الكلمة باجلسد الساكن فيه" 

 ,Ancient Christiam Textes ، راجع الرتمجة اإلجنليزية احلديثة٥٣٠(عامود 

volume 1 p 236.( 

 هذا االحتاد بالذات هو الذي يقول عنه القديس كريلس:

هو الذي ردَّ إلينا رتبة آدم وعدم الفساد ألن جسده خيتلط "
anakirnamenon  بأجسادنا، وهو لذلك أيضًا هو اخلبز السمائي، أي

يف املسيح الذي يغذينا باحلياة األبدية وميدنا بالروح القدس، وبالشركة 
(شرح  "جسده، جيعلنا نشرتك يف اهللا مبيداً املوت الذي جاء من اللعنة القدمية

 ).٣٥: ٦يوحنا 

ولعلنا هنا نتذكر أن اجلسد والدم ليسا مهـا اللـذين يقيمـان املـوتى، بـل الـذي يقـيم 
املوتى هو الذي قال: "أنا أقيمه يف اليوم األخري"؛ ألن هذا االحتاد الفائق هو احتـاد حياتنـا 

فس احتاد الكلمة باجلسد، إذ ال يوجد نوعان من االحتاد، وال توجد قيامتـان، واحـدة لنـا بن
 وأخرى للمسيح، بل هي قيامة واحدة من املسيح.



 )١(شرح القديس كيرلس للفصل الحادي عشر

 يقول القديس كريلس:

"َمن ال يعرتف أن جسد الرب هو معطي احلياة، وهو خاصٌّ بكلمة 
إنه جسٌد إلنسان آخر غريه، وإنه مرتبط فقط حبسب  لاهللا اآلب، بل يقو 

الكرامة، أي حصل على حلوٍل إهلي، وال يعرتف باحلري أن جسده معطي 
احلياة كما قلنا ألنه صار جسد الكلمة اخلاص به الذي يستطيع أن يهب 

 .احلياة لكل األشياء. فليكن حمروماً"

 شرح القديس كريلس:

يية غري الدموية يف كنائسنا، وحنن ال "حنن نقيم الذبيحة املقدسة احمل
مثل دمنا، بل نقبل أن هذا هو  نعتقد أننا نقدم جسدًا إلنساٍن مثلنا له دمٌ 

جسد ودم الكلمة اخلاص به املانح احلياة لكل املخلوقات. اجلسد اإلنساين 
ال ميكن أن يعطي احلياة. وحىت املخلِّص نفسه شهد عن هذا عندما قال: 

)؛ ألن جسد ٦٣: ٦الروح هو الذي حييي" (يو  نشيئاً، ولك"اجلسد ال يفيد 
اخلاص به حميي، وهو فعًال حميي. وكما قال ربنا نفسه: "كما أن  الكلمة

(يو  اآلب احلي أرسلين، وأنا حيٌّ بسبب اآلب، هكذا َمن يأكلين حييا يب"
). وحيث أن نسطور وكل الذين يعتقدون مثله عن جهٍل، حياولون ٥٧: ٦

(ُنِشر النص اليوناين  "ُكِتَب هذا احلرم  هة السر، لذلك السبب عينإضعاف قو 
اجمللد  E. Schwartzيف جمموعة أعمال اجملامع املسكونية، وحقق النص 

 ).٢٥األول، القسم اخلامس، ص 

هو الفصل احلادي عشر من الفصول االثنا عشر، واملعروفة يف الغرب باسم احلروم االثنا عشر ألن كل واحد منها  )١(
 .ينتهي بعيارة: "ليكن حمروماً"

                                                           



لــه وإنســان، حتولنــا إىل إننــا إذا قسَّــمنا املســيح إىل واضـٌح إذن، مــن كــل مــا ســبق، أ
الــيت توصَّــل إليهــا القــديس  -يف هــذه النتيجــة مل يكــن أيضــاً أنــه َبَشــٍر، وواضــٌح م و آكلــي حلــ
مـــن العبـــث أو املبالغـــة، بـــل ألن اجلســـد الطبيعـــي ال يعطـــي إالَّ مـــا هـــو  أُي نـــوعٍ  -كـــريلس

، ولكـــن الـــوالدة األزليـــة مـــن )٦: ٣طبيعـــي، ولـــذلك "املولـــود مـــن اجلســـد جســـٌد هـــو" (يـــو 
واملوت، بالتجسـد والصـلب والقيامـة والصـعود،  فوق، رفعت حاجز الزمان واملكان واخلطية

ابتـــة يف اخللقـــة ثكـــل اخلليقـــة منعطفـــة حنـــو الكلمـــة اللوغـــوس، مـــدعوَّة بالبشـــارة، و   توصـــار 
 اجلديدة بالعمل اإلهلي الذي ال ميكن أن يتم سوى باالحتاد األقنومي.

  



-٢- 

 شرٌح مختصر لسرِّ اإلفخارستيا

 في بعض كتابات القديس كيرلس الكبير

 

 المائدة السماوية

"حنن نعيش يف زمان املائدة املقدسة، مائدة املسيح السرِّية اليت من 
عليها نأخذ اخلبز الواهب احلياة السمائي؛ ألن املوت الذي قد يكون عند 

 .)٩٧: ٣ك  دة بالروح واحلقا" (السجود والعبالبعض مرعباً وخميفاً، قد أُبيد

كانت تشري إىل الذبيحة غري   "مائدة خبز الوجوه (يف العهد القدمي)
الدموية اليت نقدمها حنن عندما نأكل اخلبز النازل من السماء، أي املسيح 
الذي ُوِلَد يف وسطنا، إالَّ أنه من اآلب وفوق الكل، امللك ورب الكل" 

 ).٤٥٧: ١٢(املرجع السابق ك 

 فكر وقلب وجسد واحد مع المسيح وبالمسيح

"كل من اشرتك يف املسيح باالشرتاك يف جسده املقدس ودمه، جيب 
عليه أن يكون له فكر املسيح، وأن يتبع خطواته وحييا مثله" (املرجع السابق 

 ).٥٦٩: ٦ك 

"من الغباوة أن يظن أحٌد أن آدم املخلوق من تراب األرض، عندما 



اٍث يشمل كل ت عليه كمري صار إنساناً، قد نقل إلينا قوة اللعنة اليت حلَّ 
اجلنس البشري، لكن الذي ولد وهو من فوق من السماء، وهو بالطبيعة اهللا، 
أي عمانوئيل، والذي شاهبنا يف كل شيء، عندما وِلَد وصار آدم الثاين، ال 

أن ال يشرتكوا يف غىن  ،حياة الشركة معه -باإلميان-جيعل الذي اختاروا 
" Mysticباإلفخارستيا السرِّية  حياته اخلاصة. حنن نصري جسدًا واحدًا معه

 ).١١: ١(جالفريا على التكوين ك 

"وبعد ذبح احلمل يأمر بأن يدهن بالدم العتبة والباب ... مشرياً إىل 
أنه بدم املسيح الكرمي حنيا يف هذا اجلسد الرتايب آمنني، غري مرتعبني من رعب 

نا يف املسيح هي املوت الذي جاء بالسقوط؛ ألننا نشرتك يف احلياة، ألن شركت
حياة وتقديس ... ألننا هنا يف هذه احلياة بشكٍل منظور، نشرتك يف املسيح 

 ).٢٧١: ٢يف اجلسد املقدس والدم .. " (جالفريا على سفر اخلروج ك 

 حسب الرتمجة العربية، يقول عن املائدة: ٢٣، وهو مز ٢٢ويف شرح مزمور  

ت لنا، واليت عليها نأكل عدِّ ألن املائدة اليت أُ  .هذا ما يعرفه املؤمنون"
فالطعام الروحي يقدس النفس لكي ننال القوة لكي نواجه كل املعاندين. 

حقاً إن املائدة  .وجيعلها قادرة على أن تقاوم األرواح النجسة ومعلمي الضالل
اتنا ومن الشياطني؛ ألن حيث جسد الرب جتعلنا أقوى من شهو  السرية

 ."يشرتكون يف السرائر -بتقوى-الشيطان خياف من الذين 

 ويف العظة الثانية على إجنيل لوقا، يؤكد أن بيت حلم هي بيت اخلبز، فيقول: 

"ألن الكنيسة هي البيت الروحي للخبز السمائي الذي فيه ِسرِّياً 
 اخلبز النازل من السماء الواهب احلياة للعامل".

عبــري؛ ألن الالهــوت ويؤكــد القــديس كــريلس، االحتــاد األقنــومي، دون أن يــذكر الت 
احلقيقــي لــيس موضــوعاً إنشــائياً يســري حســب املصــطلحات، فيقــول يف العظــة الرابعــة علــى 



 :٣٨: إجنيل لوقا

"احلق نفسه (املسيح) يشهد أنه ليس جمرد إنسان ولد من امرأة، ومل 
بل هو االبن الواحد مع جسده  يكن جمرد إنسان أعطاه االبن الوحيد جمده،

املقدس الذي احتد هو به، عمل كل هذه املعجزات، وهو يُعَبُد كإلٍه بواسطة  
كل اخلليقة. لقد دخل بيت محاة مسعان حيث كانت زوجته (زوجة مسعان) 

ى مضطجعة يف الفراش تأكلها احلمَّى، ولكنه تكلم كإلٍه: (اتركي احلمَّ 
سده فيه قوة الشفاء ألنه جسد اهللا، وقومي)، وفعلت ذلك، وأعلن أن ج

أمسك بيدها وللحال تركتها احلمى. لكن علينا أن نأخذ يسوع  كولذل
عندما يأيت إلينا، حنن نقبله يف عقولنا ويف قلوبنا لكي يطفئ نار محى 
الشهوات، ويقيمنا وجيعلنا روحيني أقوياء ... ومرًة ثانيًة علينا أن ندرك قوة 

يطرد األمراض املختلفة واألرواح الشريرة ويدوس  املقدس؛ ألنه هملس جسد
على قوة الشيطان ويشفي مجوعاً كثرية دفعًة واحدة .. فكان يضع يديه على 
املرضى ألننا حنتاج أن نتعلم أن جسده املقدس حيمل قوة الكلمة الذي جعل 
هذا اجلسد، جسده اخلاص به ... وسر اإلفخارستيا خيلصنا من أمراض 

أيضًا طلبة القداس اإلهلي: شفاًء للمرضى، راحًة للمعوزين  (راجع "نفوسنا
.(... 

 كيف يشرح القدس كيرلس ِسرَّ اإلفخارستيا؟

، يقول عـن سـر عشـاء الـرب يف العليـة كمـا ُميـاَرس )٤١٤: ١٩ويف نفس املرجع ( 
 يف خدمة القداس:

عندما نرفع الشكر والتسبيح لالبن مع الروح القدس هللا اآلب، حنن "
احلياة، ونلنا بركة لنفوسنا  من املائدة املقدسة مؤمنني أننا قد أُعِطينانقرتب 

الذي جتسد ألجلنا، وهو  وأجسادنا؛ ألننا نقبل يف كياننا كلمة اهللا اآلب



. وإذا درسنا على قدر استطاعتنا عن معىن السر احلياة وهو واهب احلياة أيضاً 
يكون عدمي املوت،  خلق اهللا، إله الكون كل شيء لكي ،الذي وِهَب لنا

وكان خلق العامل بصالح اهللا، ولكن حبسد إبليس دخل املوت إىل العامل، 
وقاد إبليس اإلنسان األول إىل العصيان والتعدِّي، فسقط حتت اللعنة اإلهلية 
ألنه قيل: (تراٌب أنت وإىل الرتاب تعود)، ولكن احملبة احلانية للخالق، تفوقت 

خيلِّص أولئك الذين على األرض. اهللا اآلب على املعصية؛ ألنه جاء لكي 
الذي هو احلياة أرسل شعاع جمده املسيح الذي هو احلياة أيضاً؛ ألن الكلمة 
وِلَد من جوهر َمن هو احلياة لكي يلد اهللا اآلب احلياَة للكل بواسطة ابنه 

 بالروح القدس.

 كيف يسود اإلنسان على الموت ويعود إلى عدم الفساد؟

تاجًا حقًا ألن يشرتك يف قوة اهللا الواهبة احلياة. وقوة كان اجلسد حم
اهللا احمليية والواهبة احلياة هو االبن الوحيد الكلمة. فأرسل لنا اآلب خملصاً 

، إىل جسد، أو أن يصبح ما ليس هو لوفادياً، فصار جسدًا دون أن يتحو 
ذ وال يبقى الكلمة، ولكن باحلري وِلَد حسب اجلسد من امرأٍة ومنها أخ

 He might insertجسده لكي يُدِخل ذاته فينا باحتاٍد غري منحل  

Himself into us by indissoluble union  وبذلك جيعلنا فوق
س طريقاً املوت واهلالك. ولذلك لبس جسدنا وأقامه من األموات كي يؤسِّ 

د فيه اجلسد من املوت إىل اخللود كما قال بولس: (كما بإنسان دخل و يع
بإنسان صارت القيامة من األموات. يف آدم ميوت الكل، لكن يف  املوت،

رغم أنه اهللا  اتحد بجسٍد خاضٍع للموتاملسيح سُيحيا الكل). وبعد أن 
 الكلمة واحلياة، أباد من اجلسد الفساد، بل جعله واهباً احلياة.

وأمثلة قليلة  ،ميانإلال تشكُّوا فيما قلته اآلن، بل اقبلوا الكلمة با
سوف جنمعها تؤكد ما شرحته؛ ألننا إذا وضعنا قطعًة من اخلبز يف مخر أو 



زيت أو أي سائٍل آخر، فإن قطعة اخلبز متتلئ بالسائل الذي وِضَعت فيه، 
وتأخذ ذات طعم السائل نفسه. وعندما يوَضع حديٌد يف النار، فإن قوة النار 

حديد، ورغم أنه حديد إالَّ أنه يأخذ متأل احلديد، وتعطي فاعليتها (قوهتا) لل
 قوة النار.

هكذا كلمة اهللا احمليي عندما احتد هو ذاته باجلسد، وجعل اجلسد 
جسده اخلاص. فكيف صار جسده واهبًا للحياة وحميي؟ هو نفسه قال: 
(احلق احلق أقول لكم َمن يؤمن يب له حياة أبدية)، وأيضاً: (أنا هو اخلبز 

ء. الذي إذا أكل منه إنساٌن حييا إىل األبد. واخلبز احلي النازل من السما
جسد ابن  اتأكلو الذي أنا أعطي هو جسدي. احلق احلق أقول لكم إن مل 

اإلنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم). وهكذا أكُل جسد املسيح 
يف أنفسنا؛ ألنه جيعلنا واحداً  خملصنا كلنا، وُشرُب دمه الثمني يعطي لنا حياةً 

 هو نفسه فينا بواسطة الروح القدسوهو يكون فينا وحنن نكون فيه.  معه،
، بل هو ميتزج " بأجسادنا بواسطة جسده ودمه الكرمي )١(بأسلوٍب إهليٍّ

اإلصحاح السادس، ابتداًء من  –(الكتاب الثالث من شرح إجنيل يوحنا 
 ).٤٧٢عامود 

 "أنا هو خبز الحياة" ٣٥: ٦يوحنا 

ًا يضُع حدًا للجوع، وال مينع عن اجلسد "ليس خبزًا ماديًا جسدي
هالك املوت، بل باحلري لقد جئت لكي أُعيد تكوين الكائن احلي بالكامل 

. للحياة األبدية، وجيعل اإلنسانية اليت ُخِلَقت للحياة األبدية أمسى من املوت
هبذا هو يشري إىل احلياة والنعمة اليت تعطى جبسده املقدس؛ ألن خاصية 

االمتزاج هنا تعبري صحيح يؤكد خصوصية جسد الرب الذي يوَهب لنا ويظل جسد الرب ال يذوب فينا، ولذلك  )١(
 عن أرثوذكسية حقة. -واليت نقوم بعمل توثيق وتأصيل لكل عبارة فيها–لس تعربِّ صالة قسمة القديس كري 

                                                           



(املرجع السابق عامود  "لالبن الوحيد، أي احلياة، تُعطى لنا احلياة اليت
٤٧٤.( 

 بماذا وعد المسيح؟

شركة جسده املقدس ودمه  εύλογία"مل يَِعد مبا هو فاسد، بل وعد بالربكة 
فال يعود حيتاج إىل القوت  الكرمي الذي يقيم اإلنسان كامًال لعدم الفساد،

الذي حيفظ اجلسد من املوت ... جسد املسيح املقدس يعطي احلياة ملن 
يدخل وحيفظهم يف عدم فساد عندما ميتزج بأجسادنا. ألنه يف النهاية هو 
جسد َمن هو احلياة بالطبيعة، الذي فيه القوة الكاملة للكلمة الذي احتد به 

ان قد امتأل بكل قوة الكلمة اليت منه وصارت له خصائص الكلمة كما لو ك
 (املرجع السابق). "تنال كل األشياء احلياة وتبقى كائنةً 

بــل عــن حيــاة، وعـــن  Termهكــذا جيــب أن نفهــم أننــا ال نــتكلم عــن مصــطلح  
هبة، وعن احتاد، وعن انتقال احلياة من الكلمة ان اهللا إلينـا بالشـركة يف جسـده ودمـه؛ ألن 

 اهب احلياة، وهو أصدق ما ميكن أن يقال عن االحتاد األقنومي.جسد اهللا الكلمة هو و 

أرجــو أن يســتمر حوارنــا باحملبــة واالحــرتام الــذي يليــق بنــا كمســيحيني، وأن يســود 
 التعقل على االنفعاالت، وأن حتكم احملبة ما نكتب.

 دكتور      

 جورج حبيب بباوي     

 ٢٠١٤مارس        




