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 ربنا يسوع املسيح
 

قرابة نصف قرن من منذ أي  ١٩٥٧كلمة يف عام عندما قرأت كتاب جتسد ال 
 :أنين أمام حجر الزاوية يف اإلميان املسيحيمن قراءته أدركت بعد عدة مرات  ،الزمان

اآلباء و ،ومتر السنوات يف دراسة التاريخ). ١٦: ٣تيمو  ١( "اهللا الذي ظهر يف اجلسد"
وبالذات عالقة اللغة اإلنسـانية بـالفكر واحليـاة النفسـية      ،نياتسلالفلسفة مث األو

جتسد ابن فيها إىل  ويف كل مرة كنت أعود .مث علم االجتماع ،والعالقات االجتماعية
للمعلم العظيم الذي أدين له بكل ما يوصف حقاً بأنـه   "لكلمةجتسد ا"ىل إ ، أعوداهللا

معي عدة  موكحالذي  اإلسكندريةثناسيوس بابا أوهو نفسه القديس . االميان املسيحي
أسقفاً يف كنيسته اليت ال تعرفـه   ٧٢ووقع عليه هو قرار احلرمان معي بواسطة  ،مرات

خيتفي مث وجاء خرب نياحته يوم األحد،  فادإذا تص ،امساً وعيداً يذكر يف السنكسار إالَّ
كريلس الكبري  –أنطونيوس الكبري : مع أمساء أخرى المعة أشرقت بنور املسيح االسم

سم علماً يرفرف على ومع ذلك يظل اال.. أورجيينوس وغريهم  –ديدميوس الضرير  –
 .الدراسةإىل  تارخينا الناصع ويدعونا

سيوس لو أنه قرأ الدراسـات احلديثـة يف   ثناى ماذا كان سيقول القديس أرت
وعالقة هذا بتجسد الكلمـة   اإلنساين،نيات؟ ودور اللغة يف تكوين العقل سلحقل األ
Logosألن الكلمة  ؛Logos  فهي  ،الكلمة اليت تنطقهو ليسRema يف اليونانية. 

 :اجلسد –العقل  –الفكر  –الكلمة 
بل هي آليات الفكـر،   Signsت مل تعد مفردات اللغة جمرد كلمات أو عالما 

: ولكن الفكر ال يولد وال يتطور من ال شـيء  .والفكر هو أهم مالمح احلياة اإلنسانية



 ٣ 

ٍومن مكونات عامة سائدة  ،سابقة من أفكارٍ الفكر آتMental Concepts  يف احلياة
عات ومن القيم ومن صرا ةمن احلياة االجتماعية ومن النظم السياسي هذه تأيت. العقلية

 إذا مت احلصر حسـب مدرسـة   الينابيع كثرية وال ميكن حصرها إالَّفاخل .. الشعوب 
School فلسفية معينة. 

ألن  ؛ن اللغات اإلنسانية ال ميكن فصلها عن اجلسـد اإلنسـاين  أالسائد اآلن 
وظائف، وهو احلياة اإلنسانية يف شكلها اإلنساين احلقيقي املنظور له اجلسد له وجود و

وكل مفردات اللغة تنشأ دائماً من االختبار احملسوس لكي ترتفع قليالً حنـو   .يأو املاد
هو الذي يكون مفردات أي لغـة،   Visibleاملنظور ف .Tangibleما هو غري حمسوس، 

ألن  ؛وهو ما يتفق البشر عليه ،ما هو غري مرئيإىل  بعد ذلك Transcendورمبا يعلو 
مثـل  كون ذات مضمون عقلي معـني، وذلـك   تعطى لإلنسان كل األوصاف اليت ت

اتفق البشر عليـه   ،هي مضمون عقلي Conceptفاحلرية هي  ،"اإلنسان احلر"وصف 
تلك الـيت  آفاق عقلية تنظم قواعد الفكر، إىل  ويعلو املضمون العقلي. يضاًأواختلفوا 

تطـور  قـد  و .Logic" املنطق"ما يعرف عندنا باسم فيوضع أساسها فالسفة اليونان 
اليت  أفالطونملنطق بعد أن امتزج بالرياضيات، وصار لدينا منذ عصر مبكر حوارات ا

إحدى العالمات اهلامة اليت متثل  Dialogues of Socratesهي أصالً حوارات سقراط 
هو  Dialectألن اجلدل . ثبات أو إنكار قضية ماإقدرة العقل على على قبة يف تلك احل

ألن هناك  وإمنا Commonأنه سائد رد قبل املوروث بداية الفكر الصائب الذي ال ي
 .ما يقال بلمنطق جيعلنا نرفض أو نق

جاء عصر خلية الكمبيوتر، وما يعرف بثورة املعلومـات، وانفجـرت   أخرياً  
. وكثر اللغو والغث، كما انتشـر اجليـد والـثمني   .. ينابيع املعرفة القدمية واجلديدة 
ما " Post-Modernismمث " احلداثة" Modernismالها واارت حقبة عصر التنوير وت

ـ  Paradigmبل والفكري  ،واختفى النموذج احلضاري ،"بعد احلداثة د لـدينا  ومل يع
 .Leafsسوى قطع متناثرة مثل فروع شجرة كبرية وعلى كل فرع مئات األوراق 

ملتناثرة ااألجزاء   ما يربط تلكىلافتقر إ جاء التشتت الفكري من تعددومن مثَّ  
جبامعة ستراسـبورج   األستاذ David Le Bretonمن هنا جاءت مقولة . ببعض ابعضه



 ٤ 

يف  اإلنسـان ن ، إذ يقول املؤلـف إ "انثروبولوجية اجلسد واحلداثة"يف كتاب مشهور 
هو عالمة الفرد، ومكـان اختالفـه   "وصار اجلسد " نفسه جسداًيف اكتشف "الغرب 

0("اخل.. ه زِومتيF١(. 
 ،ما بعد احلداثة، أصبح من الضروري أن جيد اإلنسان مرجعيـةً  مع انشطارو

، فقد تأرجحت النظريات، وأصبح ما هو ثابت ما هو مرئـي أو منظـور،   اًثابت يئاًش
 ...ما هو حقيقي أو كائنإىل  اجلسد،إىل  وعادت مفردات اللغة من جديد

 :اجلسد والتجسد اإلهلي
. ختترق كـل حـواجز الفكـر   التجسد اإلهلي هو حقيقة ملموسة ومنظورة  

بل احتـاد   Visionوال هو رؤية  Conceptوال هو مضمون  Idea التجسد ليس فكرةً
ألن روح اإلنسان وعقله ميكن حصـارمها يف املصـطلحات    ؛هلي باإلنسان، باجلسدإ

للعقل اإلنساين وحياته مـن  جاءت صدمة التجسد  وقد .العقلية وكالمها غري حمسوس
 :مصدرين

 .ن اهللا نفسه غري مرئيهو أ :األول
علي مـن  تقد حمور صراعات ثقافية واجتماعية هو ن اجلسد اإلنساين أ :الثاين

رضة ألن يتحول بدوره مـن وجـود   هو عو، قيمته، وقد ترتل به إىل الدرك األسفل
Existence  فكرة إىلIdea  وهو عند الذين كانت هلم خربات سيئة ال سيما يف طفولة

ى بـه أحـد،   ال ميكن أن يتغن عبٌء فاجلسد. مشكلة ،ض وعللشاردة تعيسة أو أمرا
أليس التجسد بدوره معرضاً للرفض والشجب؟ بكل تأكيد هو عرضة : ويبقى السؤال
ٍام آتلكل ا إ من املاضي أو من خرباتلكن الكلمـة   .مؤملة وحزينة نسانيةRema 

فهي بد ،أتعس من مصري اجلسد مسموعة أو مكتوبة هلا مصريللتزييـف   ضةٌورها معر
كمـا يقـول القـديس    (ولو دخلنا حمكمة احلق . بل والرفض ،والتحوير والتدليس

وجود اهللا يف جسد بشري لـه   أنلوجدنا ) ١: ٢٩جتسد الكلمة فصل يف ثناسيوس أ
                                                           

املؤسسة اجلامعية للدراسات  – ١٩٩٣من الترمجة العربية اليت قام ا األستاذ حممد عرب صاصيال  ٧أنظر ص  )١(
 .والنشر والتوزيع



 ٥ 

أوفر وأحسن من الوحي الذي ميكن تطويعه لفظياً حسب املواقف واالحتياجات،  حظٌ
بل ويعلو  ، اجلسد وجوداً متفوقاً على االستعالنات النبويةلكن يظل الوجود اإلهلي يف

من هنـا   .أفكارإىل  وأكلمات إىل  ويتحدى كل حماوالت حتول هذا الوجود ،عليها
ألنـه يظـل    Hypostasisأو أقنوم  Personبالذات برزت شخصية يسوع كشخص 

 .فكـار كلمـات أو أ إىل  ألن يتحول -مهما كانت  -فوق كل احملاوالت الفكرية 
 وهو يعود أصـالً  ،يف بداية القرن الثالث Christologyوحىت مع نشأة اخلرستولوجي 

(ما قبل الثالث على يد القديس ايريناوسإىل 
1F

أي اخلرسـتولوجي مل يكـن    ،لكنه. )١
كـان  ، بل نظام عقلي فلسفيإىل  فكرة أوإىل  أن يتحول يسوع الشخصإىل  يهدف

 :دفاعاً عن
 .يت جعلته حمباً للبشرتواضع اهللا وحمبته ال* 
 ألنه أخذ جسـداً ونفسـاً وعقـالً وإرادةً    ؛مشاركة اهللا احلقيقية للحياة اإلنسانية* 

وعواطف ومل يكن جتسده خياالً أو جمرد رؤيا يف جسد ،إنسانية. 
 تتنوع مواقفها بـني االزدراء ودخل جتسد الكلمة احلضارات اإلنسانية واليت  

 .ة تعليماً يتحدى اإلنسانية الرافضة للحياة اإلنسانيةظل جتسد الكلمولكن والرفض، 
 رسالة املسـيح رسـالةً   يف احلضارة الغربية اعترب البعض ،يف العصر احلديث 

الـزخم والثـراء   "وضاع من هذا االجتـاه   ...تقال  ، وقصةًلفظيةً Audio مسموعةً
Wealth " ا درج القـول الالهوت بالناسوت كماهللا باإلنسان، أو الذي حيمله احتاد. 

د موضـوعاً  عالذي مل ي -هللا  Mysticalألن الوجود املستيكي  ؛ضاع هذا الثراءقد و
هو الوجود املستيكي على مستوى احلياة  - اإلنساين /بل الواقع اإلهلي  ،عقلياً للتأمل

وجود الكلمة يف بر عنه معلمنا الكبري أثناسيوس هذا ما يعب. اإلنسانية يف يسوع املسيح
اهللا  Limitألن التجسد مل يحاصـر   ؛مل ويف اإلنسانية اليت أخذها من القديسة مرميالعا
 .يف اجلسد Finiteحتواه فصار حمدوداً اوال 

                                                           
 :راجع البحث املمتاز )١(
 Gustat Wingren: Man and the Incarnation, 1947-1959-2004 
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 :املواقف املتباينة من التجسد
ألن اجلسد دينء وحقري  ؛قدمياً كانت الغنوسية هي أول رفض لتجسد ابن اهللا 

الثقافة اهلللينية السابقة علـى   Slicesئح إحدى شراالغنوسية هي و ،ومن صنع إله الشر
 ،مـن اإلنسـان   Despairمدرسـة اليـأس   هي تعترب الغنوسية كما . عصر املسيحية

تسـمح  مل تكـن  ظروف اإلمرباطورية الرومانية االقتصادية والعسكرية أن وخصوصاً 
عامل آخر هـو  إىل  ااعات جعلت اإلنسان يهربواحلروب ف، Optimismبالتفاؤل 

 .وعامل ما وراء الواقع اإلنساين ،الرؤىعامل 
وتضرب الغنوسية موضوع احتاد الالهوت بالناسوت بشكل يظهر بأجلى بيان 

مع جوهر آخر يف شـخصٍ   Essenceاستحالة وجود جوهر  فكرةألن . يف النسطورية
كانت هي السبب فيمـا عجـز    ،الفكرة اليت شاعت يف فلسفة أرسطوواحد، وهي 

 .نسطور عن استيعابه
مبنية على تصور فلسفي حمض لفكرة اجلـوهر  بدورها كانت هذه االستحالة  

Essence  وهـي   ،مستوحاة من عامل مادي مغلق حتركه القوانني األزليـة وهي فكرة
(Universeألنه جزء من الكون  ؛قوانني خيضع اهللا نفسه هلا

2F

١(. 
ما هـو   - فلسفياً -د حتد ،صائبة وجيدة بل هو فكرةٌ ،ليس وجوداً اجلوهرو

وال هي  ،فهذه ليست مقولة فلسفية ،ا احتاد جوهر جبوهر آخرأم. كائن وميكن وصفه
قام بـه   اًهليإ ن هذا عمالًإطبعاً نستطيع أن نقول  .فحص فلسفياًقضية عقلية ميكن أن ت

التقـوى   إليـه تلجـأ   Solutionولكن هذا هو يف احلقيقة أسهل حل  ،الكلمة اخلالق
يبدو أن احلل الفلسـفي هـو أن حيـل     -فلسفياً  - مقبول، لكن رهو أمو. املسيحية

مشتقة من كلمات الرسـول  ( Kenosisهلي أو اإلخالء الالهوت حسب التواضع اإل
، لكي حيمل هذا اإلخالء ليس )"صورة العبدأخلى ذاته وأخذ ") ٦: ٢فيليب (بولس يف 

 ؛ياة اإلهلية باحلياة اإلنسـانية بل تتحد احل ،ال تالشي احلياة اإلنسانية بل حياةً ،جوهراً

                                                           
مركز دراسات اآلباء  -جورج حبيب بباوي . تعريب د –الوجود شركة لألب يوحنا زيزوالس : راجع )١(

 .١٩ – ٣ص  الطبعة األوىل، –بالقاهرة 



 ٧ 

تنسكب  عل حياةًجي الكلمةُ جسداً واختاذ .)١٣: ١يوحنا " (الكلمة صار جسداً"ألن 
احليـاة اإلنسـانية   مسـتوى  هو  ،مستوى آخرإىل  فع هذه احلياةتترحىت ما يف حياة 

 .بل خلود ومعرفة اهللا ،الكاملة اليت ال فساد فيها وال موت
تسبق احلياة، ولكـن رسـالة    -عنده  – يف أن املعرفةَمشكلة أرسطو تتبدى  

(احلياة تسبق املعرفةتنبين على أن اإلجنيل 
3F

حسـب فلسـفة    اًليست جـوهر  فاحلياةُ، )١
 Enslavedد بآخر حي مقيد مستع يتحرك حنو كائنٍ حيٍ حرٍ كائنٍ أرسطو، بل حركةُ

والفلسـفة ذات   Semiticالفرق بني اإلجنيل يف تطلعاته السـامية  ولذلك، ف. للموت
(شجرةً بني من يرى احلياةَ هو فرقAnalytical املنهج التحليلي 

4F

ومن يـرى   ،تنمو )٢
 هلااليت فرضها العقل على احلياة وحوSystems ظم باألفكار والنDefined  دةًحمد احلياةَ
 .منظومة عقلية أو عدة منظوماتإىل 

 :مع ومل يقرأ عبارة الرسولومن قبله أرسطو الذي مل يس ،مشكلة نسطورإن  
، تبدو يف )  : ٢كولوسي " (وأنتم مملؤون فيه.. فيه كل ملء الالهوت جسدياً  حلَّ"

 .عدم قبول هذا احللول كما سبق وأشرنا
، حلول ملء الالهوت يف اجلسد اإلنساين هو املوقف احلقيقي للمحبـة  ولكن

 نأ - ات والصراعات الفكريةلإلنسانية املثقلة باأللفاظ والكلم -التجسد فرض قد فل
ال ميكن االلتفاف حوله أو وبالتايل  Term of Referenceمرجعية  ،يقالكل ما ليكون 

حيدث يف عامل الكلمات، وحبار األفكـار الـيت    أن، وهو ما مل يكن ممكناً الرتاع عليه
 .تسبح فيها جماالت الفكر بال شراع وال بوصلة وال حىت دفة

وعامل  .تتوه فيه حىت أحباث املؤرخني عاملٌ Rational Worldالعامل العقلي إن 
شجرة معرفـة  "ن اإلنسان أكل فعالً من أد يؤكِّ ،تراه يف كربى املكتباتالذي الكتب 

كيف ميكن ف ،معرفة بال حياةإىل  فأسرع ،قبل أن يأكل من شجرة احلياة" اخلري والشر
؟ تتوقفتيارات الفكر اليت ال أمامت أقدامها للمحبة ان تثب 

يف تفسري  دراسةٌ" I am youكتابه املشهور  Karl. E. Morrisonعندما نشر 

                                                           
 .١٢رسالة ديوجنيتس فصل  )١(
 .١٧ – ١٦: ٢شجرة احلياة يف سفر التكوين  )٢(



 ٨ 

ن اختبار إفقد كشفت الدراسة  ،)5F١("فهم اآلخر يف اآلداب والفن والالهوت يف الغرب
 ألنْاستعداد اإلنسان بل يف  Discourseاحلقيقي ليس يف اخلطاب احملبة  Testوامتحان 

أنا هـو   - I am you"يكون هو اآلخر  أنبل  فقط، وليس ذلك ،يكون مثل اآلخر
ولكنها كانت بـال   Heardبل كانت مسموعة  ،وتلك مل تكن قضية جديدة ."أنت

وليس بالكالم واللفظ  ،الوجود حسب اللحم والدمف. وجود حقيقي يف حياة اإلنسان
ثانيـة لو درسنا جيداً الوصية العظمى الو .متحن فيه األفكارفقط هو الوجود الذي ت :

بل  ،ال حنب بالكالم وال باللسان" :مث تعليق الرسول يوحنا ،"قريبك كنفسك بحبأ"
التعليم اإلهلي مل يترك الوصية الثانية العظمى بدون مثـال   أنلوجدنا  ،"بالعمل واحلق

فقد صـارت   ،)٣٤: ١٣يو راجع " (حبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم أناأ" :حقيقي
الطريـق  "بل  ،"املثال"لحم والدم، احملبة املتجسدة ليست فقط نة يف الحمبة يسوع املعلَ

احملبة الكاملة اليت جعلت كنيستنا تقول يف عشية يوم الـرب وحنـن   ". واحلق واحلياة
 :نستعد لقبول الرب يسوع جسداً ودماً والهوتاً، يسوع كله

 .)6F٢( "هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له" 
 ومولـيس   ،شر سوف يعطي جسده ودمه فقطيسوع حمب البر أن ن يتصو

يف هرطقـة نسـطور    - دون وعيٍ -ن سقط كيانه أي أقنومه اإلهلي املتجسد، هو م
(حلياة وشخص الكلمة املتجسد الذي رفض اإلفخارستيا كتناولٍ
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 ن يعطي جزًءمإن  .)٣
جزئـي ولـيس    قد أحب بشكلٍيكون له ما مياثله عندنا حنن البشر،  من كيانه، جزٌء

 .أال ميكن أن تتجز احملبةُف ،)١: ١٣يو " (املنتهىإىل  أحبهم" :عبارة الرسولحسب 
هـو مـن   بينما الفكر والروح بعيدين،  ،جسدهيف الزجية، فقط ن يعطي وم

: ٦كو  ١راجع (يلتصق بزانية حسب اجلسد هو من ألن الزاين  ؛"اًعزىن مقن"يرتكب 
وهو ذات الفعـل   ،"زىن"الفعل العرباين ف ،كولذل .أةزابة وهو مثالٌ على احمل ،)١٦

                                                           
 .١٩٨٨الناشر جامعة برنستون،  )١(
وما  ١٣٠، ص "الشركة يف الطبيعة اإلهلية"الهوتية ألصل هذه العبارة يف كتابنا راجع األصول التارخيية وال )٢(

 .www.coptology.comبعدها، منشور على موقع 
، مث "ثيئوتوكوس"أنكر نسطور االحتاد األقنومي يف الرب نفسه، وقاده هذا إىل اهلجوم على لقب والدة اإلله  )٣(

 .الرب يسوع واإلفخارستيا قادته نفس األفكار إىل اهلجوم على كهنوت



 ٩ 

 ،يفقد كالمها معاً اللون والطعم والرائحـة  حىتبآخر  شيٍء يعين خلطُ ،"زىن"العريب 
أو اخلمر باملاء ،ن يغش اللنب باملاءمثل م، عبـادة اهللا  إىل  ن يضيف أحد األوثـان أو م
 Structureاهللا احلي قوامه إذ يفقد االميان ب ،"اًروحي زىنً" ه اإلضافةصبح هذتف ،احلي
يفقد خصائصه بسبب اخللـط بـني اهللا    ،بل حىت الصنم نفسه ،اهللا هو اهللا عودوال ي

 .والصنم، كالمها يفقد خصائصه
إىل  بـل ـبط   ،نة يف يسوع املسيح خصائصهاهلية املعلَهكذا تفقد احملبة اإل

احملبة ئمستوى السلوك اإلنساين الدينء الذي جيز. 

 :تحان لكل خطاب عن اهللا واإلنسانالتجسد إم
وما أكثر أنواع التوحيد اليت  ،التجسد يعلن توحيد اهللا بشكل جازم وحقيقي 

هـذا  ينكر الوجود اإلنساين، وينسحب  توحيدفهناك . ترسب يف الضمائر والوجدان
 إلله اًمستعبد اًخاضع يكونو، بل بال فاعليةيصبح ف ،اإلنكار على دور العقل واإلرادة

نـه  إقلنـا  وال نتجاوز احلقيقة إن  .رادته على اإلنسان ويعاقبه إن أساءإيفرض  واحد
توحيد إو عقايبجتُ أبديةً ، صار الوحي فيه مرجعيةًلغائيبـل   ،املاضـي واحلاضـر   ب

وفرض املاضي علـى  يف التمسك باملاضي  دين عذروقد يكون للموح. واملستقبل أيضاً
إىل  ن يرتفـع الفكـر  أال جيوز بالتايل و ،التفسري الَّإتقبل احلاضر بنصوص مقدسة ال 

ب يف قاع املاضي مستوى آخر ال سيما يف املستقبل اآليت دائماً، املستقبل الذي ال يرس
هكذا جاء جتسد الكلمة لكي خيلع هذا اإلطار املفروض على . ألن املاضي سيطر عليه

إىل  حماوالت العبور مـن املاضـي  وحيطم كل  Oppressرادته إوالذي يقهر  ،اإلنسان
 .املستقبل

لإلنسـان   لغـاءٌ إهو " هليةإ شريعة"لغاء حرية االختيار عند اإلنسان باسم إو
 .ولكن باسم اهللا اخلالق ،نفسه

مينع كـل اتصـال بـني اهللا     هو توحيدو ،توحيد العزلة اإلهلية وهناك أيضاً
ولـيس   ،بـإعالن إرادة اهللا  إالَّال ميكن عبورها  أو هوةً Gap واإلنسان وخيلق فجوةً

يعشـش يف أي   وهو توحيد. وعن حمبته لإلنسانعن ذات اهللا، وعن حياته اإلعالن ب
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ويفرض علـى اإلنسـان    ،عزلة اهللا ال يقبل إالَّ Totalitarianسياسي استبدادي  نظامٍ
وتصـبح  . عـن اهللا  Wordy اًلفظي كان إعالناً ولو ،اخلضوع املطلق دون أدىن إعالن

 .فيها وال يوجد للمحبة مكانٌ ،لفرض إرادة عليا ال تقبل الشركة دعوةً إليهدعوة ال
ن إو ،هذا النوع من التوحيد يفرض على اإلنسان إطاراً ال ميكن حىت تطويره

ألن املاضي هو النص اإلهلي املقدس  ؛فهو يبين على املاضي ،التطوير والتقدمإىل  سعى
 ،يلغي كل ملكات اإلنسان وقواه العقلية والروحيةوهو بالتايل  ،الذي ال يقبل البحث
الـدور   Ritualsالذي تلعب فيه املمارسات الطقوسـية   Ghettoوخيلق اجليتو الديين 

 من التوحيد ميلك أن يغرس يف الضمائر التعصب والدفاع عن إلـه  وهذا النوع .األكرب
 لهفع اإلنسان عن إيداوما أسهل أن . بال حضور يف اإلنسان ويف ملكاته وقدراته غائبٍ
اإلنسان طوعاً أو كرهاً إخضاعرادته وعن إأعلن عن  ،بعيد. 

ر الذي تصوMani وهو توحيد ماين  Dualism توحيد اإلثنينيةوهناك أيضاً 
وهو العامل الذي  ،له اخلري خلق العامل السماوي الروحيإللخري وآخر للشر،  لهإوجود 

 .األرضإىل  هبطا معاًعاش فيه آدم ومعه حواء قبل أن ي
من مدارس الغنـوص   وقد دخل هذا التوحيد يف كل مدارس اهلرطقات ابتداًء

Gnosticism وجعل  ،األريوسية بعد ذلك يف مطلع القرن الرابع امليالديإىل  مث تسلل
أريوس احليـاة   Splitوشطر  ،واالبن هو اإلله املخلوق األصغر ،اإلله األعظم هو اآلب
 وعندما حيدث هذا اإلنشطار يسقط اإلنسان نفسه فريسةً. Two Godsني هلإإىل  اإلهلية

 ،مل خيلق اإلنسان ، وهذا اإللهواملرتفع بالكربياء Hiddenإلرادة اإلله األعظم احملتجب 
 .اإلله األصغر يسوع املسيحإىل  بل ترك مهمة خلق اإلنسان

هـذه املـرة    ولكـن  ،الوثنية الصرحيةإىل  ويف هذا النوع من التوحيد عودةٌ
ومن املؤسف حقاً ان بعض الذين يكتبون عن األريوسية يف . مساء مسيحيةأباستخدام 

مصر بالذات، ولعل آخر هؤالء هو األستاذ فاضل حممد فؤاد حممد كامل سـليمان يف  
حبث الدفاع عن النفس من دوافـع فـتح   ": للجامعة األمريكية املفتوحة بعنوان همقد

 يكتـب أنَّ  أنْوجتاسر على بل  ،للتوحيد اعترب األريوسية دعوةًفقد . "ملصراملسلمني 
ن املوحدون الذين كانوا ميثلون واألريوسية تثبت أن أجداد مسلمي مصر هم األريوسي
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فلم  ،عامة بال تاريخ عبارةٌ، وهي كما نرى "من الشعب املصري قبل الفتح كبريةً فئةً"
إذا كان له وجود يف الواقع على ذا ه ،يكن هناك إحصاء سكاين عن عدد األريوسيني

وهو كتاب اإلسالم األول مل يأت فيه ولو حملة عـن   ،العجيب أن القرآنو. أرض مصر
 ،وال حىت يف أقدم املصادر اإلسالمية مثل السرية النبوية إلبن هشام وغريها ،األريوسية
رجـة  وإذا كان األستاذ فاضل حممد فؤاد قـد نـال د   ."املغازي"كتاب يف وال حىت 

ألن أهم املراجع التارخييـة   ؛فإن احلرج مينعين من التعليق ،املاجستري على هذا البحث
مـن مؤلفـات   " كشـطه "هو ما ! يف حبثهوما ذكره األستاذ فاضل حممد فؤاد  ،غائبة

الذي أعرفـه   R. P. C Hansonويف مقدمتها الد الكبري لألستاذ  ،حتارب األريوسية
وقبل  Rown Williams, Thomas Torranceاجع كل من وغاب من املر ،حق املعرفة

والـد   John Henry Newmanكل هؤالء املؤرخ الدقيق يف حتقيق األلفاظ والتواريخ 
 .عدة طبعاتالذي طُبع  The Arians of the Fourth Centuryاألساسي يف البحث 

ـ   االضطهاد قدن أمن املؤسف حقاً   ذي وقع على الذين يؤمنون بالثـالوث ال
(ينكره املؤلف مثل غريه
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 ،وهي هنا هي اإلسـالم  ،البحث الذي يعتمد على عقيدة الكاتب وحدها إن

وهي  ،عزلة توحيد هي يف حقيقة األمر مثرةُ" أحادية اجلانب نظرةً"فرض على الكاتب ي
، ألن إنكار مشاركة اًمعين اليت تالزم تعاطي دواًء Side effectsأحد األعراض اجلانبية 

 Isolation" عزلـة "جتعل وجود اإلنسان نفسه يف  ،هللا لإلنسان يف وجوده ويف حياتها
ألنه ال يرغـب يف أي   ؛اهللاإىل  االنطالقعن اهللا وعن الذات اإلنسانية اليت ال تستطيع 

وتظهر األعراض اجلانبية لتوحيد العزلة اإلهلية يف احلياة اإلنسـانية   .عالقة مع اإلنسان
ألن دعوة الشركة غري معروفة علـى   ؛للشركة مع غريه ا ألي صورةاليت ال دعامة فيه

 باإلنسـان  عن كل اتصالٍ همرتَّ ،يف عزلة اًفاهللا ليس سوى واحد ،املستوى اإلهلي نفسه
إذ يصـبح اإلنسـان    ،وينعكس هذا على السلوك اإلنساين نفسه .بواسطة املالئكة إالَّ

بالتـايل  و ،نفسه حيرص على العزلة Idealل ألن املثا ؛إلله العزلة دون أن يدري صورةً

                                                           
تجرى حماوالت تزييف التاريخ حبذف أمساء األباطرة الذين حاولوا فرض األريوسية بالقوة العسكرية، وأشهر  )١(

 .ولنا عودة مع هذه األكاذيب –هؤالء هو اإلمرباطور فالنس األريوسي 
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يف الذات  Under siegeألا حماصرة  ؛قة يف اإلنسان بالتعطلتصاب قوى احلب اخلالَّ
 .وال ترتفع أو تسمو فوق الذات
وهو مـا سـاد يف بعـض     Deism بالتوحيد العقلي كذلك هناك ما يسمى

خبالق العامل، ولكن هو يف السماء  اإلميانإىل  دعوة ، وهو عبارة عنالكتابات األوروبية
 حلياة"الشريعة األخالقية  هذا النوع العقلي من التوحيد ال يقبل إالَّ. وحنن على األرض

حبدون إله يف السماء رة"، فقد حدث طالق Divorce بني اهللا واإلنسان. 

ي التجسد للفكر اإلنساين بكل صورهحتد: 
 خريطة االنقسـامات يف الكنيسـة،  رى ال يشعر أي مسيحي بالفخر عندما ي 

لغة : ها حول تفسري نصوص كتابية، والباقي من أسباب االنقساماتمنالغالبية العظمى 
 .صراع سياسي –عداوة عرقية  –ثقافة  –
يقف  -مهما كانت أنواعه وأشكاله  -لكن يف خضم الصراع العقائدي كله  

واضحٍ جتسد الكلمة يف حتد: 
وحول طريقـة ممارسـة    ،"معمودية"ين وتاريخ كلمة قد خنتلف على معا* 

يف املياه  غطس: معمودية املتجسد هي نا ال ميكن أن خنتلف على أنولكن ،"املعمودية"
– لروح القدسل حلولٌ –لثالوث ل ظهور. 

 .وقائع ال ميكن أن ينكرها أحدو هذه أحداثٌ
 تراكمت منـذ  وما أكثر االعتراضات اليت ،وقد خنتلف حول العشاء الرباين* 

وكان رئـيس  ) ١٠٨٨( Berengarالقرن احلادي عشر بعد اجلدل العنيف الذي أثاره 
تبين إىل  وهو السبب التارخيي الذي دعى كنيسة روما Angersكاتدرائية يف فرنسا يف 

(Transubstantiationاجلوهرية  االستحالة
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 :ولكن تبقى حقائق ثابتة )١

                                                           
لة اجلوهرية وهو تعبري مل يكن معروفاً قبل مل حياول العالمة الوحيد مطران دمياط أن يفهم الفرق بني االستحا )١(

وليس ملن مل يدرس التاريخ عذر يف جهله، ولكن عندما  Mysticalالقرن احلادي عشر، واالستحالة السرية 
اجلهل . يتحصن اجلهل يف سلطان، فإن اجلهل هو القاتل األول للسلطان نفسه؛ ألن الزمان يكشف عورة اجلهالء

 .يقتل كل سلطان
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 .فكرة عقليةإىل  تتحولاجلسد والدم حقيقة ال ميكن أن  -
ـ هي اليت تعلن كل مقومات اخلـالص، فقـد و   ،التجسد حقيقة أبدية - لد 

لب باجلسد، وقام باجلسد، وصعد باجلسد، وسوف يأيت اإلله املتجسـد باجلسد وص 
مث اـيء   ،القيامة والصعودوالدفن، والصلب، ونكار امليالد، إإذ ال ميكن  كما صعد،

 .الثاين
ل كل جسد اهتراء الفكر اإلنساين والالهوت املزيف الذي حيوويتحدى الت* 

احلضور "سوف يظل القلب معلقاً حائراً يبحث عن .. أفكار إىل  استعالنات اخلالص
ويظـل هـاجس    .الرأس باجلسد أي املسيح بالكنيسةوعن حقيقة عالقة  )10F١("املتجسد

حقيقة حيـاة  فيه غابت  حىت يف الوقت الذي البحث يالحق كل األكادمييني والباحثني
عقلية تدوس علـى   Definitionsوحتديدات  أفكارحملها  وحلَّ ،املتجسد ربنا يسوع

: وهو ما نراه أحياناً عند الذين يتكلمون عن أجسـاد ثالثـة   Mysticalالبعد السري 
جسـد   الكنيسةو –فخارستيا وجسد املسيح يف اإل –املولود من العذراء جسد املسيح 

 !املسيح
أي إنسان له ثالثة أجساد، وما أسخف أن تنقسـم العالقـة    شقى حياةُما أ

 عالقة فكرية تخضع املسيح نفسـه لتصـورات  إىل  الشخصية واالحتاد باملسيح يسوع
العالقة اجلديدة اليت جتعل إىل ما هو أعلى وأعظم، أي إىل  ن ترتفعأوال حتاول  ،بشرية

املتجسد، جسده ودمه، يف العلية ويف كـل  أي كيانه  ،املولود من العذراء يعطي حياته
ال لكي ينقسم هو  ،)٥٢: ١٢يوحنا " (واحدإىل  جيمع أبناء اهللا املتفرقني"قداس لكي 

لينا حامالً لنا هبـة  إأو يترك جسده املولود من العذراء عندما يأيت  ،نفسه على املذابح
(حياته يف العشاء السري
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٢(. 
د الكلمة أي جتس ،دعاء بأن التعليم نفسهويتحدى جتسد الكلمة ابن اهللا اإل* 

                                                           
 – ٨: ٢راجع يف ذلك الرد على األريوسيني . ، تعبري الهويت للقديس أثناسيوس الرسويل"حلضور املتجسدا" )١(
 .١٨، جتسد الكلمة فصل ١٦: ٢ – ٥٥: ٢ – ٥٩: ١
من األخطاء الشائعة، وصف عشاء العلية بالعشاء األخري، فليس لدينا سوى عشاء أخري واحد، وهو آخر قداس  )٢(

 .م الدينونةتقيمه الكنيسة قبل يو
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عن الوثنية موروثٌ هو تعليم .ن أهـو   :ولاأل مصـدرها  ،هنا يقف الفكر يف دهشة
اهللا، ولكنها إىل  ضللت الطريقصحيح أنه . الوثنية هي أصل كل احلضارات اإلنسانية

اليت ال يريـد  هي احلقيقة التارخيية  تلك. لت حبث اإلنسان الدائم والدؤوب عن اهللالظ
الدليل التارخيي نفسه على أن حنن نقدم  وها. برهةإىل  األصوليون أن يفكروا فيها ولو

 :كل احلضارات والثقافات اإلنسانيةالوثنية هي أصل 
ولدت كل الشرائع القانونية اليت حتدد عالقة الفرد باتمع، يف الـزواج،   -١

 :القدمية اخل يف قلب كل احلضارات.. .التبين و ،املرياثو ،تعدد الزوجاتو ،الطالقو
 .اخل... األشورية و ،الفارسية، والبابليةو ،املصرية

ورجال الدين  ،واألعياد ،واألدعية ،والصلوات ،واهلياكل ،أماكن العبادة -٢
 .اخل.. كانت لكل وثنية أنبياء وكهنة فقد أنفسهم الكهنة والنبيون، 

 ،واليت حتدد عالقة اإلنسان خبالقـه  الكتب املقدسة املوحى ا من اآلهلة -٣
اختيار احلكـام مـن ملـوك    و ،قيادة األمةو ،احلروبو ،ودور اآلهلة يف احلياة املدنية

 .وأمراء
 .تقسيم السنة وحتديد مواعيد الزرع واحلصاد -٤
 .ظهور الطب والكيمياء واهلندسة -٥

 ،اهللا الواحـد  إىل ظللت الطريق اليت هذه بعض مالمح احلياة اإلنسانية القدمية 
صـياغة، ألن   وإعادة إصالحإىل  ومع ذلك ظلت اإلنسانية على عالقة خبالقها، حتتاج

 .األساس يف التدين هو عالقة بني اإلنسان وخالقه
قـد  و. اإلهلية يف مدارس احلضارات القدمية/العالقات اإلنسانية تاختلف :اًثاني

 :ددةحصر علماء االجتماع هذه االختالفات يف عدة نقاط حم
واليت كان البشر يذحبون فيها البشر  ،اإلنسان من أجل اآلهلة إلغاءعالقة  -١

ويقدعلى مذابح اآلهلة ممو. 
والبحث  ،رضاء اآلهلة واخلضوع هلاتقوم على التوسل، وإ" شراكة"عالقة  -٢
وبعض الطقوس املصـرية   ،واألوديسةوهو ما نراه يف األلياذة  إرضائها،إىل  عن سبيلٍ

 .اخل.. ومحل التعويذة " ست"مية مثل اتقاء غضب اإلله القد



 ١٥ 

 ،مثل عالقة فرعون ابن رع اإلله األكـرب  ،عالقة خاصة بني امللك واآلهلة -٣
 .قرار وتثبيت احلكم امللكيحبتة من أجل إوهي عالقة سياسية 

هل كانت الدعوة النبوية يف العهد القدمي، مث استعالن الكلمة ابـن اهللا   :ثالثاً
 متداد للحراك واإلرهاصات اإلنسانية القدمية؟هي ا

بـل عقيـدة الباحـث     ،حيدده البحث التارخيي وحدهال واجلواب الدقيق 
 بنـوع  إميانناوحسب  ،حيدد رؤيتنا حسب اعتقادناما نراه يف الوثائق القدمية ف. الدينية

هـذه  . ومكانيف كل زمان  اليت يتوالها اهللا خالقنا نفسه مع البشر عامةً العالقة العامة
بني الديانات كلها، تظهر كما  Parallel خطوط متوازيةالعالقة العامة يؤكدها وجود 

ولكن هنا جيب أن نتوقف أمام هذه . وهو اخلربة اإلنسانية ،لو كانت من مصدر واحد
تبدو وكأن هـذه اخلطـوط    - حسب االعتقاد الديين للباحث نفسه -الظاهرة اليت 

احلكمة يف كل املخلوقات العاقلة وغري العاقلة، عمـل  تؤكد عمل روح الرب، روح 
النبوية يف العهد القدمي يف اشعياء  يظهر بوضوح يف الكتاباتوهو ما القيادة واإلرشاد، 

 ،ألن اهللا ميلك على كل األرض ٩٧، ٩٦وبالذات  ٩٥ ،٩٤واملزامري ال سيما مزامري 
 .وهذه الدعوة النبوية هي دعوة ايار الوثنية

"ّةاَلرائر الْكَثريزح الْجفْرلْتض، وهج اَألرتبفَلْت ،لَكم قَد ب .
 قدّامه. الْعدل والْحق قَاعدة كرسيه. السّحاب والضّباب حولَه

 رأَت. أَضاَءت بروقه الْمسكونةَ. تذْهب نار وحتْرق أَعداَءه حولَه
تدعتارض واَألر .ذَابامّقد ،بّالر امّع قدمّال مثْلَ الشد  ت الْجبيس

 أَخبرت السّماوات بعدله، ورأَى جميع الشعوب. اَألرض كلّها
. يخزى كلّ عابدي متْثَال منحوت، الْمفْتخرين باَألصنام. مجده

 .)٧ - ١: ٩٧مز " (اسجدوا لَه يا جميع اآلهلَة
هو استعالن اإلله احلقيقي على  ،"اسجدوا لَه يا جميع اآلهلَة" :النبويفالقول 
 ).٢: ٩٩مز (ألن اهللا هو اهللا العلي على كل الشعوب  ؛كل آهلة الشعوب

 :وهنا يقول سفر األمثال
مخافَةُ الرّبِّ . أَنا الْحكْمةُ أَسكُن الذَّكَاَء، وأَجِد معرِفَةَ التّدابِريِ"



 ١٦ 

غرِّبّالش ض .طَرِيقو ظُّمعّالتاَء ورِيبالْك تضغيبِ أَباَألكَاذ فَمرِّ وّالش .
أْيّالرةُ وورشي الْما. لأَن مةُ. الْفَهري الْقُدل . ،لُوكالْم كلمبِي ت

اُء، كُلُّ قُضاة بِي تترأَّس الرّؤساُء والشّرفَ. عدالً وتقْضي الْعظَماُء
 .)١٦ - ١٢: ٨أمثال " (اَألرضِ

: ٨أمثـال  (القوة اخلالقة اليت رمست حدود كل شيء يف اخلليقة هي احلكمة ف
 Elegantوراجع التعبري الفخم ) ٢٧

علَى وجه  لَمّا رسم دائرةً. لَمّا ثَبّت السّماوات كُنت هناك أَنا"
لَمّا . تشدّدت ينابِيع الْغمرِ لَمّا. أَثْبت السّحب من فَوقلَمّا . الْغمرِ

رسم أُسس اَألرضِ،  وضع للْبحرِ حدّه فَالَ تتعدّى الْمياه تخمه، لَمّا
 ).٣٠ - ٢٧: ٨أمثال (" كُنت عنده صانِعا
لذي يقود الكـون ويـدبر كـل    ن اهللا هو اأيرى ، وحسب عقيدة الباحث

أمثال ( "في مسكُونة أَرضه، ولَذَّاتي مع بنِي آدم )فرحانة( فَرِحةً"ألن احلكمة  ؛اخلالئق
٣١: ٨.( 

وحي من "، )١: ٢١أش " (وحي من جِهة برِّيّة الْبحرِ" :أشعياءوعندما يقول 
ن أؤكد ي، )١٣: ٢١أش " (من جِهة بِالَد الْعربِ وحي"، )١١: ٢١أش " (جِهة دومةَ

فقد جاء . ن عقيدة الباحث هي اليت حتدد اإلجابةإوكما قلنا سابقاً . اهللا مل يترك العامل
 ،اإلصالح األورويب بفكرة جديدة مل تكن ضمن عقائد املسيحية شرقاً وغربـاً  عصر

ولذلك صار انفصال  ،سبب سقوط آدموفصل اخلليقة عن اهللا ب ،تامالنقطاع اال مؤداها
حول مـا  برونر وكارل بارت اآلخر،  E. Brunnerوحارب كل من . اخلليقة عن اهللا

 ؟وهل هذه املعرفة صحيحة أو مشـوهة  ،"لدين"كان من املمكن معرفة اهللا بشكل إذا 
(طويل قد ال ينتهي جدلٌوثار 
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١(. 
، لألسـباب  عن اهللانفسه ال ميكن فصل اخلليقة  األرثوذكسي اإلميانوحسب 

 :اآلتية

                                                           
ل ــتطور العق: بعنوان ١٩٩٨در من جامعة اوكسفورد عام ــل املثال الد الذي صــراجع على سبي )١(

The Evolution of the Mindموعة من الباحثني وهو ،. 



 ١٧ 

أي له  ،فال يوجد كائن ذايت الوجود. ألن الوجود كله يعتمد على اخلالق -١
 .حياة يف ذاته
جاء من العدم وكل األشياء كائنـة   ،وهذا يشمل املالئكة ،الوجود كله -٢

 .بقوة وعمل اهللا
جود والو .ومع ذلك يظل اهللا ميده باحلياة ،قد يفصل الكائن نفسه عن خالقه 
إىل  ألن هذا معناه اية الكائن نفسـه وعودتـه   ؛ن تنتهيو نعمة من اهللا ال ميكن أه

األول من  واإلصحاحجنيل يوحنا، إهذا ما يطرحه بوضوح اإلصحاح األول من . العدم
 .)13F١()٣، ٢: ١( وبشكل حمدد يف العربانيني ،كولوسي

وهي  ،اهللا يف داخله ، ظل اإلنسان حيمل صورةعن اهللا ر فصل اخلليقةفإذا تعذَّ 
وهـو لـيس    ،ن يردهيظهر م ،اليت جتعله دائب البحث عن اهللا، وعندما يضل الطريق

 .بل من الفالسفة مثل سقراط وارسطو وغريه ،بالضرورة من أنبياء بين اسرائيل
فإننا نرفض اإلبداع اإلنساين  ،وعندما نرفض وجود شركة بني اإلنسان واهللا

ألنه هو قائد اخلليقة حنو  Logosكه الكلمة كان حير و إبداعوه ،يف احلضارات القدمية
 Logosومن هنا جـاء التعـبري    وهو الذي يزرع بذرة اإلدراك يف كل الكائنات. اهللا

Spermatikos يوستينوس الشهيدو ،عند اآلباء املدافعني عن االميان مثل اثيناغوراس)
14F

٢(. 
 :بشكل أفضل هكذا تظهر صورة خريطة احلياة الدينية واضحة 

: ١رو " (ألن معرفة اهللا ظـاهرة " ؛هلي دائم يف القلب والوجدانإ إعالن -١
رو (وعرفت كل الشـعوب اهللا   ،)١٩: ١رو (ألن اهللا نفسه هو الذي أظهرها  ؛)١٩
رو (بل جاءت الشرور بظلمة اإلدراك  ،ولكن املعرفة وحدها مل تكن كافية ،)٢١: ١
 .أي الوثنية ،ن حنو عبادة ذاتهرف اإلنساولذلك احن ،)٢٢ - ٢١: ١

 ،وهو ما استوجب استعالن االبن الكلمة يف جسد ،اختالط احلق بالباطل -٢
ما إىل  وعودته ،الفكر البشري" لتوهان"ي اإلهلي حىت يبقى اجلسد اإلنساين هو التحد

                                                           
)١( "،هدجاُء مهب وهي، والَّذ ،نيالَملَ الْعما عضأَي ي بِهرِ الَّذهوج مسروهترقُد ةماِء بِكَليلٌ كُلَّ اَألشامحو ،ه." 
 The Harvest of Hellenismبعنوان  F. E. Petersراجع أيضاً حبث  .٥٩: ١راجع دفاع يوستينوس  )٢(
 ".حصاد اهلللينية"



 ١٨ 

 .علن يف اجلسدأُ

 :اآلباء الذين عاشوا حتت ظالل الوثنية
بـل  متامـاً،   وثنيةً مدينةً ،دأت الكنيسة املصريةحيث ب ،مل تكن اإلسكندرية 

كانت جتمع يف داخلها أكرب جالية من يهود الشتات، وهم الذين ترمجوا العهد القـدمي  
أقدم  -خاص  بشكلٍ -صلنا من مصر قد و. اللغة اليونانيةإىل  املعروف باسم السبعينية

وغريها من برديات عثر  P55الربدية املعروفة باسم ، وهي برديات العهد اجلديد قاطبة
هي شـاهد علـى   و P52بردية كذلك و .عليها يف الفيوم ويف أماكن متفرقة من مصر

وحتتـوي   ،٣٣، ٣٢، ٣١: ١٨ اإلصحاحجزء من ألا حتتوي  ،جنيل يوحناإوجود 
 .على كلمات اإلجنيل اخلاصة مبحاكمة الرب يسوع أمام بيالطس مث صلبه

تب اإلجنيل كُ هذا يؤكد أن م١٥٠حوايل سنة ووجود هذه الربدية يف الفيوم  
اهليكـل يف  إىل  اإلشارةيف عصر مبكر جداً يسبق سقوط أورشليم ودمار اهليكل، ألن 

وهي السنة اليت  ٧٠أي قبل سنة  ،تؤكد أن اهليكل كان ال زال قائماً) ١٩: ٢(يوحنا 
دمصر حوايل سنة أي وجود اإلجنيل يف الفيوم يف ،وعلى هذا األساس. ر فيها اهليكلم 

الفيوم مع بداية القرن الثاين إىل  ووصلت ،املسيحية انتشرت يف مصر أن نعرف م١٥٠
 .امليالدي

وهـي رسـالة    ،لدينا كتابات مسيحية سكندرية من نفس الفتـرة كذلك  
هذه كلها .. كليمنضس ألعالمة وا ،دفاع اثيناغوراسو ،مث رسالة برنابا ،نيتوسيديوج

ة ديـر مـار سـابا يف    يوجاءت برد. يف مصر اعة مسيحيةتؤكد وجود كنيسة ومج
القـديس   أنالذي يؤكد فيه  السكندريكليمنضس أوهي خطاب العالمة  ،فلسطني

هذه الربديـة أثـارت   . سكندرية لتعليم املوعوظنيجنيل خمتصراً يف اإلمرقس كتب اإل
ؤكـد مـا   ولكنها ت ،يف صحتهااآلخر ها البعض وطعن البعض لَبِوقَ ،فضول املؤرخني

وهو ما نقله باللغة العربيـة عـن    ،مرقس له يوسابيوس القيصري عن كرازة مارسج
سـقف  ابـن املقفـع أ  العالمة ساويروس ) مؤرخ القرن الرابع(يوسابيوس القيصري 

 .األمشونني يف كتابه تاريخ البطاركة



 ١٩ 

وهم أكثر من قرأ ودرس الكتابات اليونانية الكالسيكية مثل  ،هل كان اآلباءف 
اقول هل كان هؤالء جيهلـون الوثنيـة؟ وهـل كـان     .. ورجيينوس أكليمنضس وأ
مولـود  "أو " ابن اإللـه حـورس  "ذو االسم املصري األصيل، فهو يعين  ورجيينوسأ

 كان أيضاً جيهل الوثنية؟هل  ،اللغة العربانية جبانب اليونانية أتقنالذي ، و"حورس
ثنية ومل يكونوا جيهلوـا علـى   وإذا كان هؤالء اآلباء قد قرءوا األدبيات الو

يوسف زيدان وغريه مبا تعلم به الوثنية عن اآلهلة . بل كانوا أكثر وعياً من د اإلطالق،
أن يكتشفوا أن التجسد هـو تعلـيم   فهل كان صعباً عليهم وعن عالقة اآلهلة بالبشر، 

 وثين قدمي؟
ـ االفتقـار إىل  صـحابه ب أ حيكم علىدعاء الذي غريب جداً هذا اال  دليل ال
وكنيسـة   ،راهية واضحة للمسـيحية يقفون عليها سوى ك أرضتعوزهم  ،تاريخالو

(مصر
15F

١(. 
اليهود الذين آمنوا باملسيحية يف يـوم اخلمسـني   بعض ن أهناك دالئل تؤكد  

ومن ضمن هـؤالء أبولـوس   كانوا مصريني، ) ١٠: ٢(حسب شهادة سفر األعمال 
: ١٨(على نص سـفر األعمـال    سخ املصري يف هامشالسكندري الذي أضاف النا

يف وطنه األصـلي   اإلميانتلقى "نه أ Betaيف املخطوطة اليت تعرف باسم خمطوطة ) ٢٤
 ".سكندريةاإل
" املسيح"كان هؤالء يعرفون حتقيق نبوات العهد القدمي، وكانوا يف انتظار لقد  

(نه هو يهوهأوآمنوا وأدركوا 
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 .اإلله املخلص )٢

إنسانية /هلية إ :ثالثة التجسد اإلهلي له أبعاد: 
وعليها  إنسانية، /هلية إد حقق بتجسده ثالثة أبعاد املتجس. العيد هو كل يوم 

                                                           
ه يوسف زيدان على أن يطلق على كنيستنا اسم الكنيسة اليعقوبية، وهو اسم احتقار استخدم. جتاسر د )١(

ما . وهو جيهل أن االسم احلقيقي التارخيي هو االسم الذي نردده يف القداسات حيث جتتمع الكنيسة. امللكانيون
 .أغرب احلقد فهو خيلق كل ما هو غري معقول؛ ألن احلقد يفتقر إىل ما هو معقول

هوه للمسيح يسوع على األقل اسم ي) الترمجة السبعينية(استخدم العهد اجلديد اسم يهوه نقالً عن العهد القدمي  )٢(
 .يوسف زيدان. مرة وهو ما سوف ننشره يف الفصل الثاين من الرد على د ١٢



 ٢٠ 

د املتجسد نفسه كل شيءشي: 
يف  هذا االحتـاد  بدأوقد . االحتاد الدائم األبدي بني الالهوت واإلنسانية :أوالً

معلناً  ،ام حياً يف اليوم الثالثاملوت وق ربع، فقد ومنا مع مسرية الرب نفسه ،بيت حلم
تأن جسده مهكذا هدم الرب باالحتاد األقنومي كل ما يفصـل  . األبدإىل  بالهوته حد

 .العيد هو عيد احتادنا األبدي باهللا الثالوثف. اإلنسان عن اهللا
رنا رسول املسيح فقد حذَّ. أسس االحتاد حلول الالهوت فينا حنن البشر :ثانياً

للغرور الباطل حسب تقليـد  "ن ال نقع ضحايا أو ،للفكر الفلسفي" سبايا"ن ال نقع أ
أي حسب كل املقاييس والنظريات اليت تفصل االنسان ، "الناس، حسب أركان العامل 

" حسـب املسـيح  "ن نكون ، وهي أماً أعظم نصيحةضاف الرسول مقدأو ،عن اهللا
لمات القديس بولس ؟ واجلواب من ذات ك"وما هو حسب املسيح) ٨: ٢كولوسي (

 :"حسب املسيح"عن 
لكـن  و .)٩: ٢كولوسي (كل ملء الالهوت جسدياً  حيلُّ) املسيح(فإنه فيه " 

تـردد   ."وأنتم مملؤون فيه" :بل أضاف ،ليناإعالن جميء الكلمة إمل يقف الرسول عند 
مألت الكـل   إذ جسدياً، السمواتإىل  وعند صعودك": هذه الكلمات صالتنا القدمية

وباحلياة وبقوة القيامـة  ) ٣: ١٦جتسد الكلمة (باملعرفة  الكل فقد مأل ،"... وتكباله
الشركة مع اآلب بالروح القدسإىل  ناورد. 

فخارستيا اإل –املريون  –املعمودية : ومن االحتاد األقنومي نبعت األسرار :ثالثاً
بقـوة واحتـاد   " أسالر"دها االبن املتجسد نت الكنيسة اليت يوحوكو. وباقي األسرار

 .الهوته بنا، كما أخذنا يف األسرار قيامة اجلسد ومرياث امللكوت األبدي

 :بشارة الفرح العظيم
 ،الواحد واملثلث باألقانيم وباحملبةأيها الثالوث 

 ؛وتعطي لنا الروح القدس ،ليناإحمبة ثالوثية ترسل االبن 
 ".حضن اآلب"لكي جتمعنا يف 

 .االبن يف تواضع جتسده ماآلب اليت تقد حمبةُ* 



 ٢١ 

 .حد بنا يف سر جتسدهلالبن الذي يت اليت ذات احملبة* 
حشـاء  أتسكب الروح القدس على اجلسد الذي كـون يف   اليت ذات احملبة* 

 .سحة جتسدهلكي ننال م ؛البتول
 ؛خلـود إىل  وتقيم احلياة اإلنسـانية  ،وترفع الدينونة ،بيد املوتت ناريةٌ حمبةٌ* 

 .بح حنن وارثني شكل وجوهر حياة جتسدهلكي نص
لكي  ؛لكي جيمع الروح القدس الشعوب معاً ؛تنسكب يف يوم العنصرة حمبةٌ* 

 .هو جسده الكنيسة اً،تتوحد وتصبح جسداً واحد
 .أبدي فرحٍ بشارةُ* 

 :اجلسد الواحد
 ،مل ميت موت يوحنا بقطع الـرأس "الرب  إنثناسيوس أيقول معلمنا العظيم  

شعياء بنشر اجلسد، وذلك لكي حيفظ جسده غري منقسم وصـحيحاً  أموت وال مات 
ـ   موا متاماً حىت يف موته، وحىت ال تكون هناك حجة ألولئك الذين يريـدون أن يقس

 ).٤: ٢٤جتسد الكلمة (الكنيسة 
قسبل  ،م جسدك يا ابن اهللا على الصليبمل ي"كسر وعظمفكيف  ،"منك مل ي
وآخـر   ،جتعل لك جسداً من العذراء أنعلى  االنفصالحالم أيف  نائمةٌ تتجاسر عقولٌ

ـ  !!مل يكن له هدفاً كدوثالث هو الكنيسة، كأن جتس اإلفخارستيا،يف  جئـت   كلكن
جتمع ألنك احلياة،  أنتف .)٥٢: ١١يوحنا " (واحدإىل  أبناء اهللا املتفرقني"لكي جتمع 

 ،لضمائر حتب العزلـة  ومرعبةٌ ،حقاً خميفةٌك ألن حمبت ؛مونيقسفالفاشلون يف احملبة أما 
 .الشركة دد األنانية اليت تولد من هاوية البغضةألن  ؛ليهاإوتسعى 

علـى  هـو  الذي ذاتك  وأنت ،املولود من العذراء بال زواجهو  أنت كلكن 
نقلت احلياة من ينبوع آدم الذي هو  ،ألن والدتك من العذراء بالروح القدس ؛املذبح

 .كدن يف جتسلوهيتك واملستعلَإق من ينبوع احلياة األبدية املتدفِّإىل  تينبوع املو
ألنك بالصليب عربت بنا كـل حـدود    ؛أنت هو هو املصلوب قاهر املوت

املسامري  تقَّوحد املكان، فقد د ،وحد الزمان ،حد القرب: نعم كل احلدود .نفصالاال



 ٢٢ 

 .يامتكق توأعلن ،جسدك كل أبعاد احلياة املنظورةيف 
بـل  فقط، ت ليس املوت والفساد بلَألن احلياة غَ ؛حتتوي الزمان واملكان تنأ

 بإلوهيتـك، وحميياً  اًك حيصار جسد بإلوهيتك، وألنك حي .أيضاً كل ما هو أرضيو
 .ال يأكل وال ينام وال يتعب وال حتاصره أبعاد الزمان

احملبة أقوى مـن   فصارت ،لقد احتوت حمبتك ما يفصل احملدود وغري احملدود
وهـو اجلـنس    ،غري احملدود بالعـدد إىل  أي ناسوتك ،عربت باحملدود .كل احلدود

: ٢٨مـىت  (انقضاء الـدهر  إىل  ألنك معنا ؛حدود الزمان بإلوهيتكوعربت  ،البشري
 .وحدود األيام) ٢٠

 ،ورفعت ما مينع الشركة، وارتفعت بالقيامـة  ،على الصليب" ارتفعت"قد ل
لكي جتمع شتات البشر يف ملكوت اآلب ؛وارتفعت بالصعودرت القرب، فدم. 

ليس كالماً  كدولكن جتس ،واحلديث شيق ،ن الكالم سهلٌإيا وحيد اجلنس  
" البشـر  حمب" كفصار لقب ،جنسنا تاحملبة الباذلة النارية اليت أحبهو بل  ،وال حديثاً

لَعاحلياة اخلالص ورايةَ م. 
 .لصاحل والروح القدساد لك مع أبيك ا

 جورج حبيب بباوي. د 
 ٢٠١٠ديسمرب  ٢٨ 




