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 جورج حبيب بباوي

 ۲۰۱۲أكتوبر 
 



٢ 
 
 

 اإلهداء

 

إىل آبــاء وأســاتذة الكليــة اإلكلرييكيــة الــذين ســلَّمونا اإلميــان األرثوذكســي، ورحلــوا  
 عنا إىل عامل النور وانضموا إىل موكب الظافرين:

 اليونانية والطقوس.أستاذ اللغة  –األستاذ يسى عبد املسيح  

 أستاذ تفسري الكتاب املقدس. –األستاذ بقطر شحاتة  

 أستاذ التاريخ الكنسي. –نيافة األنبا ديوسقوروس أسقف املنوفية  

 أستاذ الالهوت الرعائي. –نيافة األنبا صموئيل أسقف اخلدمات العامة  

االً أوفيـــاء هللا لقـــد كنـــتم حبـــق آبـــاء ومعلمـــني ومثـــاالً للصـــدق واألمانـــة والبـــذل ورجـــ 
 والكنيسة والوطن .. وعلى دربكم نسري ...

 جورج حبيب بباوي      

 ش١٦٦٨بشنس  ٧ - م١٩٨٢مايو  ١٥صدر يف 

 تذكار نياحة القديس أثناسيوس الرسويل
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 مقدمة

 

حنتـــاج اليـــوم أكثـــر مـــن قبـــل إىل كتـــاب عـــن تـــاريخ الالهـــوت املســـيحي، مـــع شـــرٍح  
شكلها التارخيي والروحي عـرب العصـور. ودراسـة مـن هـذا  للعقيدة املسيحية األرثوذكسية يف

النـــــوع تشـــــبه جتديـــــد ذاكـــــرة اإلنســـــان لكـــــي يســـــتعيد ماضـــــيه، ويكتشـــــف بـــــذلك حاضـــــره 
 ومستقبله.

هذه الدراسـة ألقيـت يف شـكل حماضـرات علـى طلبـة وطالبـات الكليـة اإلكلرييكيـة  
ي للعقيــدة املســيحية بالقــاهرة وطنطــا، فجــاءت كمحاولــة لوضــع األســاس الالهــويت والتــارخي

األرثوذكســية، وعلــى أســاس آبــائي، ويف إطــار الــرتاث األرثوذكســي املصــري الــذي ميتــد مــن 
ـــدة  أكليمنضـــس الســـكندري حـــىت العصـــر احلـــديث، فقـــد ســـاهم كـــل جيـــل يف شـــرح العقي
األرثوذكســـية وقـــدم أفضـــل مـــا لديـــه. هـــذا الشـــرح املـــرتاكم، أصـــبحنا يف حاجـــة شـــديدة إىل 

كــــن أن نســــهم حنــــن بــــدورنا يف تقــــدمي أفضــــل مــــا لــــدينا. ولــــذلك عرضــــه وهضــــمه، حــــىت مي
الســــــبب نعــــــر  الشـــــــروح املتــــــوفرة عنـــــــدنا، وحســــــب أدق املصــــــادر املعـــــــرت  بــــــا عامليـــــــاً 
وأرثوذكســـياً، وهـــي كتابـــات آبـــاء الكنيســـة اجلامعـــة الـــيت ُنشـــرت يف طبعـــات علميـــة خمتلفـــة 

مـن كـربى اجلامعـات الغربيـة  صدرت يف بـاريس ولوفـان وفيينـا وأُكسـفورد وكامربيـدج وغريهـا
الــــيت اهتمــــت بنشــــر الــــرتاث الشــــرقي، وضــــعت لــــه جــــداول ومقــــدمات وتــــواريخ وضــــبطت 

حيــرص  -نصوصــه حســب أفضــل املخطوطــات املتــوافرة واملعروفــة الــيت ال جيــرؤ أي باحــث 
أن يعبــث فيهــا باحلــذ  أو اإلضــافة أو اخــرتاع نصــوص ال وجــود  -علــى مســتقبله العلمــي 
اآلن معرو  وحمصور وحتت أعني الباحثني الذين يتقنون أكثـر مـن لغـة  هلا ... فكل شيء

قدميــة وال ميلكــون فرصــة العبــث أو التزويــر؛ ألن مثــن العبــث والتزويــر بــاهظ جــداً، ويكلــف 
ـــاك أيضـــاً النقـــد واملراجعـــة مـــن األســـاتذة والعلمـــاء،  ـــه العلميـــة، كمـــا أن هن أي إنســـان مسعت

 فاحملاولة إذن حمكوم عليها بالفشل.
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وضعنا هذه الدراسة يف مسـتوى القـار  العـادي؛ ألــا دراسـة تـد  إىل التعريـف  
باألصـــول وأقســـام الالهـــوت يف الشـــرق والغـــرب. ولـــذلك مل نتوغـــل يف التفاصـــيل التارخييـــة  
كثرياً، كما مل نعر  بإسهاب واستطراد الكثري مـن نصـوص آبـاء الكنيسـة واكتفينـا مبـا هـو 

 ا ليس معروفاً إالَّ يف أضيق نطاق.منشور ومعرو ، فلم نستعن مب

لقــد تعوَّدنــا يف مصــر أالَّ نقــرأ مقــدمات الكتــب وتعودنــا أالَّ ـــتم بــد  الباحــث،   
كما تعودنا على إطالق اإلشاعات واألقاويل وهو مـا مل يـتمكن أي كاتـب يف عصـرنا مـن 

رد علــى  أن يفلــت منــه. وعنــدي أن احلــرص علــى احلقيقــة واملثــابرة علــى تقــدميها هــو أفضــل
الذين ميلكون اللسان وال ميلكون البحث والقلم وهـؤالء لـيس هلـم مكـان يف احليـاة وسـو  

 ينساهم التاريخ متاماً.

لــيعِط إهلنــا الصــاحل كــل خــري وبركــة لصــاحب النيافــة األنبــا يــوأنس أســقف الغربيــة  
ة لــــيس  ومــــدير الكليــــة اإلكلرييكيــــة بطنطــــا الــــذي فــــتح قلبــــه وإيبارشــــيته للكليــــة اإلكلرييكيــــ

كضــيف وافــد مــن القــاهرة، وإمنــا يف مكاـــا الطبيعــي حيــث االحــرتام واحملبــة والتقــدير الــذي 
رأينـاه فيــه هــو أوالً وانعكــس علــى الطلبــة والطالبــات فأحاطونــا مبحبــتهم وأعطونــا أعــز منزلــة 

 ليس يف قلوبم فقط، بل يف بيوتم أيضاً.

أعناقنـــا وكتعبـــري عـــن حمبتنـــا وإىل هـــؤالء قبـــل غـــريهم كتبنـــا هـــذه الســـطور كـــدين يف  
 وتقديرنا ملا رأيناه وملسناه فيهم.

 جورج حبيب بباويد.       
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 الفصل األول

 

 نظرة معاصرة إلى

 "المسيحية بين ديانات العالم"

 

 ما هي العقيدة؟

وقـــد وردت يف ســـفر  δόγμα - Dogmaالعقيـــدة حســـب األصـــل اليونـــاين  
: ٢، وهــو مــا يعــين قــرار جممــع الرســل، كمــا وردت يف أفســس ()0F١()٤: ١٦أعمــال الرســل (

: ٢(كولوسـي  Dogma)، وتعين الوصايا. وقد ُوِصفت فرائض الشـريعة القدميـة بأــا ١٥
١٤.( 

)، وأيضـــاً: ٥: ٨والعقيـــدة هـــي التعلـــيم الثابـــت املســـلَّم (أكليمنضـــس: املتنوعـــات  
 على إجنيل يوحنا). ٢٦سة (ذهيب الفم، عظة إميان الكني

مـة أورجيينـوس، وقـد وضـع فقـرات   وكان أول شرح للعقيدة هو كتـاب املبـاد  للعالَّ
كـور   ١حمددة عن اإلميان، سبقت صياغة كافة قوانني اإلميـان؛ ألن االعـرتا  بيسـوع رب (

 ) هو قلب وجوهر اإلميان.٢ - ١: ١٢
                                                           

م القضايا اليت حكم با الرسل ... ليحفظوها".١(  ) "وإذ كانوا جيتاوون يف املدن كانوا يسلمـو
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ن يُرتَّــــل يف الكنيســــة؛ ألن االبتهــــاج بــــاخلالص، والتعلــــيم العقيــــدي اخلــــاص باإلميــــا 
وشركتنا يف حياة الثالوث هي أسـاس االعـرتا  باإلميـان، وألن املسـيحية بالـذات هـي إميـان 
بشــخص يســوع املســيح واعــرتاٌ  بإلوهيتــه وتأنســه، فهــذا االعــرتا  هــو الــذي نعــود بــه إىل 

ي صــرخة الــروح القــدس فينـــا اهللا يف شــركة الــروح القــدس؛ ألن البنــوة عطيــة مــن االبــن، وهــ
)، وألن سكىن الروح القدس فينا هي سـكىن "الـرب احمليـي" الـذي يـذكِّرنا بكـل ٤: ٤(غال 

مـــا قالـــه الـــرب يســـوع؛ لـــذلك فهـــو يرســـل املعـــزي لكـــي يقـــود ويرشـــد ويعلـــم ويقـــدس، وبـــه 
)؛ "ألننــــا ١٩: ١نشــــرتك يف حيــــاة الثــــالوث (القــــديس أثناســــيوس، الرســــائل إىل ســــرابيون 

 ).٢٤: ١الروح نشرتك يف اهللا" (املرجع السابق  بواسطة

العقيـــدة هـــي شـــركتنا يف الثـــالوث بواســــطة االبـــن بـــالروح القـــدس؛ ألن كـــل نعمــــة  
تُعطــــى مــــن "اآلب بــــاالبن يف الــــروح القــــدس". هــــذه هــــي عالقــــة شــــركتنا يف اهللا يف العهــــد 

اة املسـيحية يف اجلديد "عهد احلياة". لذلك، فـنحن عنـدما نـدرس العقيـدة، إمنـا نـدرس احليـ
جوهرها كحياة شـركة يف اهللا، ويف الكنيسـة جسـد املسـيح، ومـع املـؤمنني الـذين احتـدوا معنـا 

 يف اإلميان واحملبة.

يف ضوء ما سبق، لعل أفضل تعريف للعقيدة املسـيحية هـو أنَّ "العقيـدة املسـيحية  
ن البشــر وســائر جمموعــة عالقــات"، فهــي عالقــة بــني اهللا واإلنســان، وبــني اإلنســان وغــريه مــ

املخلوقـــات. هـــي عالقـــة حيـــاة بـــني أشـــخاص أحيـــاء، وليســـت تـــأمالً يف أفكـــار أو نشـــاطاً 
 ذهنياً.

وإذا كانـت املسـيحية جمموعـة عالقـات، فإننـا نسـتطيع أن نفهـم العقيـدة املســيحية  
يف هـــــذا اإلطـــــار، بـــــل نكتشـــــف دورهـــــا يف احليـــــاة الروحيـــــة ال ســـــيما دورهـــــا يف عالقـــــة اهللا 

 ورها يف عالقة اإلنسان باهللا وعالقة اإلنسان بغريه.باإلنسان ود

إذا كانت العقيدة جمموعة عالقات، فهذا يشـرح لنـا بكـل وضـوح اجلانـب العملـي  
يف العقيــدة، وهــذا اجلانــب العملــي يؤكــد لنــا أن العقيــدة ليســت جمــرد آراء أو نظريــات، بــل 

رفني، الطـر  األول هــو اهللا هـي عالقـة، والعالقــة ممارسـة، واملمارســة عـادًة مـا تكــون بـني طــ
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 والطر  الثاين هو اإلنسان.

 أساس العقيدة:

 تعتمد العقيدة املسيحية على أساسني مها: 

 إعالن اهللا عن نفسه. -١ 

وجـــود عالقـــة كيانيـــة بـــني اإلنســـان واهللا، وهـــي عالقـــة بـــني األصـــل والصـــورة،  -٢ 
 فاهللا هو األصل واإلنسان هو الصورة.

سني مها واحد. فقد أعلن اهللا عن نفسـه يف إطـار إمكانيـات ويف احلقيقة أن األسا 
اإلنســان الــيت أودعهــا اهللا فيــه عنــدما خلقــه علــى صــورته، ولــذلك جيــيء هــذا اإلعــالن لكــي 

 يرفع اإلنسان ويقوده مباشرة إىل شركة مع اهللا.

 إعالن اهللا عن نفسه

لـــديانات، أســـاس العقيـــدة الدينيـــة يف كـــل ا -أصـــالً  -إعـــالن اهللا عـــن نفســـه هـــو  
ذلــك أن الــديانات مهمــا اختلفــت تتفــق علــى حقيقــة مؤكــدة وهــي أن "اإللــه يكشــف عــن 
ذاته"، قد يكون هذا الكشف أو اإلعالن يف صورة وحي أو صورة ظهورات، أو قد يأخـذ 
أشــكاالً أخــرى ... ولكــن الــدين أي ديــن يف جــوهره هــو عالقــة مــع اإللــه الــذي يعلــن عــن 

 ذاته.

الكالم عـن فـرائض اهللا وأحكامـه، ويـرفض متامـاً الكـالم عـن وقد يكتفي ديـٌن مـا بـ 
ظهــورات أو إعالنــات إهليــة، فــبعض األديــان تــرفض الكــالم عــن ذات اهللا، وغالبــاً مــا يــدور 
 البحث فيها عن الشريعة فيكون الدين فرائض إهلية معلنة يف كتاب يُكلَّف اإلنسان با.

كــد مــن حقيقــة هامــة، وهــي أن ولــذلك علينــا وحنــن نــدرس ديانــات العــامل أن نتأ 
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املوقـــف املســـيحي الواضـــح يف جمـــال العقيـــدة هـــو العالقـــة بـــني اهللا واإلنســـان، وهـــي عالقـــة 
 قائمة على أساس أن اهللا يكشف ذاته، ومن خالل عالقة شخصية.

وإعــالن اهللا عــن ذاتــه يعتمــد بــدوره علــى خصــائص يف الــذات اإلهليــة، وهــي احملبــة  
 دائمـاً ُمعلنـاً عـن ذاتـه لإلنسـان مقرتبـاً مـن احليـاة املخلوقـة الـيت والصالح، وكالمها جيعـل اهللا

 خلقها هو لكي حيقق اهللا الغاية من خلقها.

اإلعــالن عــن ذات اهللا هــو ســبب وجــود اإلنســان يف الــدنيا، فاإلنســان موجــود ال  
لكــي يعبــد اهللا، وإمنــا لكــي يعــر  اهللا وبعــد ذلــك يعبــده. ويعــربِّ القــداس القبطــي عــن هــذه 
احلقيقــــة يف عبــــارة الهوتيــــة قويــــة "مل تكــــن أنــــت احملتــــاج إىل عبــــودييت، بــــل أنــــا احملتــــاج إىل 
ربوبيتك". وحاجة اإلنسان إىل ربوبية اخلالق هـي حاجـة أصـلية يف اإلنسـان جتعـل اإلنسـان 
قــادراً علــى أن يتعــر  علــى اهللا لكــي يــتمكن مــن أن يشــرتك يف احليــاة اإلهليــة بالقــدر الــذي 

يانــه كمخلــوق. إذن، معرفتنــا بــاهللا هــي أســاس صــلواتنا وأســاس كــل أســرار يســاعده عليــه ك
الكنيسـة مثـل املعموديــة واإلفخارسـتيا. نعرفـه، حنبــه، مث نتذوقـه علـى النحــو الـذي أخربنـا بــه 

 ).١٩: ٤يوحنا ١الرسول يوحنا "حنن حنبه ألنه هو أحبنا أوًال" (

جد تناقض مطلق مينـع العالقـة وحقاً إن اإلنسان حييا يف جماٍل خملوق، ولكن ال يو  
بني االثنـني. فـاهللا حيفـظ الفواصـل الـيت تفصـل بينـه وبـني اإلنسـان، وعنـدما يعلـن عـن ذاتـه، 
فهـــذا اإلعـــالن ال يلغـــي الفـــوارق بـــني اخلـــالق واملخلـــوق، ولكنـــه ال جيعلهـــا األســـاس الوحيـــد 

 الذي تقوم عليه العالقة.

إلنسـان األسـاس الوحيـد للعالقـة الـيت ولو جعل اهللا الفوارق اليت تفصل بينه وبني ا 
يريــدها مــع اإلنســان ألصــبح هــذا إعالنــاً عــن الفــوارق ولــيس إعالنــاً عــن ذات اهللا. ولــذلك 
نــرى يف الكتــاب املقــدس حقيقــة هامــة مؤكــدة، وهــي أن اهللا لــيس مثــل اإلنســان، وأنــه لــيس 

ألنــه ال حيــدِّث بششــر (حلــم ودم   خملــوق)، ويكتفــي الكتــاب املقــدس بــذه احلقيقــة اهلامــة؛ 
اإلنســان عــن الفــوارق الــيت تفصــل بينــه وبــني اهللا، وإمنــا عــن الفــرق اجلــوهري، وال جيعــل هــذا 
الفــرق اجلــوهري األســاس الوحيــد للعالقــة لســبٍب واحــد، وهــو أن اإلنســان ســو  يكتشــف 
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يف املســــتقبل حقيقــــة هــــذه الفــــوارق، ولكــــن مــــن خــــالل الشــــركة ال مــــن خــــالل اخلــــو  أو 
 االبتعاد عنه.

تعليم املسيحية الواضح مييِّزها عن ديانات العامل وهو يعتمد بشكل أساسـي علـى  
أن اإلنسان قادٌر حبكم تكوينه علـى اسـتيعاب اإلعالنـات اإلهليـة وإدراكهـا. ويعـربِّ القـداس 
القبطي عن هذه احلقيقة بقوله: "أعطيتين علم معرفتك"، وعلم معرفـة اهللا أو الالهـوت هـو 

إلنســـان كيـــف تـــدخل معرفـــة اهللا يف حيـــاة اإلنســـان وتغـــريِّ مـــن تكـــوين اختبـــار يتـــذوق فيـــه ا
يعـــاً نشـــاِظرِينش جمشْـــدش الـــرَّبِّ  اإلنســـان الـــداخلي، وتؤهلـــه لكـــي يتـــذوق الشـــركة مـــع اهللا "وشحنشْـــُن مجِش

ــا، ِمــْن جمشْــٍد إىل جمشْــ ــا ِيف ِمــْرآٍة، نـشتـشغشيـَّــُر إىل تِْلــكش الصُّـورشِة عشْيِنهش ــا ِمــنش ِبوشْجـٍه مشْكُشــوٍ ، كشمش ٍد، كشمش
 ).١٨: ٣كورنثوس ٢الرَّبِّ الرُّوِح" (

) لكـــــي يـــــتمكن ٢٧ - ٢٦: ١لقـــــد خلـــــق اهللا اإلنســـــان علـــــى صـــــورته (تكـــــوين  
اإلنسـان مــن أن يــنعم برؤيـة اهللا ومعرفتــه، ولكــن هـذا التــنعم برؤيــة اهللا قـائم بشــكل أساســي 

عــر  املســيحية شــقاء علــى اقــرتاب اهللا مــن اإلنســان، فــاهللا هــو الــذي يســعى، ولــذلك ال ت
وشــك رحلــة التصــوُّ  وتعبهــا؛ ألن شــقاء وتعــب رحلــة التصــوُّ  يتعــار  بشــكل جــذري 

 مع اإلميان بالنعمة.

 اإلنسان صورة اهللا ومثاله

وحنــن لــن ننــاقش هــذه العقيــدة هنــا، وإمنــا نكتفــي بتأكيــد حقيقــة هامــة، وهــي أن  
كره، ونؤكـد هنـا علـى أن اإلنسـان ال صورة اهللا ومثاله تعين اقرتاب اهللا من جمال اإلنسان وف

حيمــل كــل مالمــح األصــل، فهــذا مســتحيل؛ ألن األوليــة والقــدرة علــى كــل شــيء مهــا فــوق 
طاقــة الطبيعــة اإلنســانية واحتماهلــا، وميكننــا أن نضــيف أيضــاً احلكمــة واحملبــة، فاحملبــة اإلهليــة 

ب كـــل اخلالئـــق أمـــر يفـــوق كـــل إمكانيـــات الطبيعـــة اإلنســـانية. فـــال ميلـــك اإلنســـان أن حيـــ
ويرعاهــا ويعطيهــا بشــكل دائــم، فهــذه حمبــة مطلقــة ال ميكــن أن ميارســها اإلنســان. ولــذلك 
نؤكــد دائمــاً أن اإلنســان هــو صــورة اهللا بشــكل نســيب أو بشــكل خملــوق ال جمــال فيــه بــاملرة 
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للمشابة الكاملة. وهذا يطرح علينا قضية هامة سـو  ندرسـها يف وقتهـا، وهـي الشـركة يف 
 ).٤: ١بطرس  ٢اإلهلية، وعقيدة التبين يف الالهوت املسيحي (الطبيعة 

وعنـــدما حيمـــل اإلنســـان بعـــض مالمـــح اهللا، تظـــل هـــذه املالمـــح قنطـــرة العبـــور إىل  
ا يفقد اإلعالن معناه وغايته.  الشركة مع اهللا، وبدـو

 اإلعالن والصورة

تعبــــري اهللا يــــدخل دنيــــا اإلنســــان، وهــــي دنيــــا خلقهــــا اإلنســــان لنفســــه، وحســــب  
أغسـطينوس املشــهور: "لقـد خلــق اهللا الكـون لنــا، ولكننــا بـدورنا خنلقــه مسـكناً لنــا"، فــنحن 
خلقنــا اللغــة بكــل مــا فيهــا مــن مجــال ومشــاكل، وخلقنــا ألنفســنا الكثــري ممــا نــراه يف تــاريخ 

 احلضارة اإلنسانية.

خــذ اهللا لــيس بعيــداً عــن دنيــا اإلنســان الــيت خلقهــا لنفســه، بــل هــو يتنــاول لكــي يأ 
حــرو  اإلنســـان وكلماتــه ويصـــنع منهــا الـــوحي، وهــذا مـــا ســبق وذكرنـــاه يف البدايــة عنـــدما 
حــددنا أن العقيــدة عالقــة، وأن العالقــة ممارســة، واملمارســة تقــوم علــى مــا ميكــن أن يتحقــق 

 بني اثنني.

خيلـــق اهللا اإلنســـان علـــى صـــورته، أي قـــادراً علـــى التعبـــري والنطـــق "أعطيتـــين موهبـــة  
ينطق به اإلنسان يتحول إىل جمـال يدخلـه اهللا ليأخـذ منـه مـا يناسـب اإلعـالن النطق"، وما 

 وما خيلق الرؤيا ...

والصــورة اإلهليــة يف اإلنســان هــي وحــدها الــيت جتعــل الكــالم عــن اهللا أو الالهــوت  
ْلــق اإلنســان  أمــراً حــالالً (بــاملعىن الــدارج لكلمــة حــالل). فــالكالم عــن اهللا حــرام لــو كــان خش

أكيـــد الفـــوارق اإلهليـــة واإلبقــاء علـــى اهلـــوة الـــيت تفصــل بـــني اخلـــالق واملخلـــوق، يهــد  إىل ت
 ولكن ظاهرة الوحي يف حد ذاتا هي دليل باهر على أن اهللا يسعى إىل اإلنسان ويطلبه.
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 نظرة موضوعية إلى ديانات العالم

لعــــل أول حماولــــة جــــادة لوضــــع دراســــات موضــــوعية عــــن ديانــــات العــــامل كــــان يف  
الــيت مجعتهــا طائفــة مــن العلمــاء، ُنشــرت حتــت اســم موســوعة العقائــد واألخــالق املعلومــات 

"Encyclopedia of Religion and Ethics الــيت صــدرت ابتــداًء مــن عــام "
ُـتُّ إىل منتصـف القـرن العشـرين، ١٩٥٥، مث أُعيد طبعهـا يف عـام ١٩٠٨ . وهـذه احملاولـة متش

ــــا مســــودات أو حمــــاوالت وقبــــل ذلــــك كانــــت كــــل دراســــات األديــــان املقارنــــة ال  تعــــدو كـو
 للدراسة.

كلمـــا أمكـــن ذلـــك، مث افتتـــاح أقســـام   –ومـــع االهتمـــام جبمـــع املعلومـــات الدقيقـــة  
لدراســات األديـــان املقارنـــة، بـــدا مـــن الواضـــح أن اخلطــوة احلامســـة هـــي البحـــث عـــن مقيـــاس 

 موضوعي أو عدة مقاييس تساعد اإلنسان على أن يدخل جمال املقارنات.

ريقـــة القدميـــة الـــيت ســـادت قبـــل القـــرن العشـــرين أن يهـــاجم كـــل إنســـان كانـــت الط 
عقيدة اآلخر وديانته انطالقاً مما جيده يف ديانته وما يراه متعارضاً مع ديانته. كانـت املقارنـة 
تعـــين اكتشـــا  أخطـــاء اآلخـــرين، ال مـــن خـــالل دراســـة موضـــوعية، بـــل مـــن خـــالل جتـــرمي 

 ائد ديانتهم.عقائد اآلخرين لرد أـا ختتلف عن عق

كانــت هــذه هــي طريقــة القــرون الغــابرة، وقــد أدَّت دائمــاً إىل البــاب املســدود، أي  
انعــدام الصــلة واحلــوار. ولكــن جــاء وقــت اكتشــف فيــه اإلنســان أن هنــاك عناصــر مشــرتكة، 
وأن البحــث ال جيــب أن يقــوم علــى طريقــة التجــرمي، ذلــك أن أحــد قواعــد أدب احلــوار هــو 

 جيابية واحرتام عقائد اآلخرين مهما كانت.البحث عن األمور اإل

وكــان مــن املفيــد لكــي تســتمر الدراســة أن جيــري البحــث عــن مقيــاس موضــوعي،  
 ذلك أن حماولة البحث جعلت مواصلة الدراسة أمر حتمي.

ومــع بدايــة القــرن العشــرين كــان االجتــاه إىل اعتبــار أن اهللا كشــخص، هــو املقيــاس  
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نــــة، غــــري أن تقــــدُّم الدراســــات اخلاصــــة للشخصــــانية الصــــحيح للكــــالم عــــن صــــحة أيــــة ديا
"Personalism أدَّى إىل عــــــــــدم االتفـــــــــــاق، ذلـــــــــــك أن جمــــــــــال الدراســـــــــــات اخلاصـــــــــــة "

(بالشخصانية هو بدوره متفرع، بل ال وال حىت هذه اللحظة قيد األحباث
1F

١(. 

ــــاس قــــد أدَّى بــــدوره إىل اتســــاع جمــــاالت   ونســــتطيع أن نقــــرر أن عــــدم وجــــود مقي
 م يف خلق احرتام كامل لعقائد الديانات.األحباث وساه

 ما معنى غياب مقياس موضوعي في علم الديانات المقارنة؟

أول مـــا نـــراه بكـــل وضـــوح أنـــه علينـــا أن نأخـــذ كـــل ديانـــة كمـــا هـــي، ومـــن خـــالل  
 مصادرها، وأن حنكم عليها من مصادرها ال باستعمال مقاييس ديانة أخرى.

لــيت تســـعى إليهــا كــل ديانـــة، ففــي هـــذه واألهــم مــن كـــل هــذا أن نــرى األهـــدا  ا 
األهـــــدا  توجـــــد اإلمكانيـــــة لعقـــــد املقارنـــــات. ولـــــذلك الســـــبب ميكننـــــا أن نقـــــول هنـــــا إنَّ 

 الديانات مشاريع، وإن كل ديانة تقدم مشروعاً قائماً على اهللا واإلنسان.

وإذا حددنا اجتاه البحث يف هـذا اإلطـار أمكننـا أن نـتكلم عـن املشـروع املسـيحي  
 مه باهللا وباإلنسان.واهتما

مشـــروع املســـيحية قـــائم علـــى أن اهللا هـــو األصـــل، وأن اإلنســـان هـــو الصـــورة، وأن  
اإلنســـان حيمـــل مالمـــح مـــن اهللا كمـــا ذكرنـــا، ولـــذلك يرتفـــع املشـــروع املســـيحي بنـــاًء شـــاخماً 
يعتمـــد أول كـــل شـــيء علـــى أر  ثابتـــة وهـــي الطبيعـــة اإلنســـانية كمـــا خلقهـــا اهللا، ويعتمـــد 

ء، وهي تناول اهللا وجتسده لكي يقـيم اإلنسـان مـن سـقطته ويعيـد بنـاء حياتـه على خطة بنا

                                                           
ميكن مراجعة الكتاب املمتاو "نظريات الشخصية" وهو يضم دراسة لواحد وعشرين مفكرًا من علماء النفس  )١(

) ونظرة ممعنة إىل هذا الكتاب تؤكد أن االتفاق على معىن كلمة "اإلله كشخص" أمر ١٩٧٨(القاهرة  –والفلسفة 
 مستحيل حالياً.
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من جديد، هذه املرة ليس على أسـاس الطبيعـة اإلنسـانية كمـا خلقهـا اهللا، بـل علـى أسـاس 
 الطبيعة اإلنسانية كما قدَّسها االبن الكلمة.

ه الـذي وكلما وقفنا عند هذه الفكرة البسيطة استطعنا أن نرى بكل وضوح االجتـا 
 جيب أن نسلكه يف كتاباتنا ويف شرحنا للعقيدة املسيحية.

ـــــا   لن ـــــة املســـــيحية مشـــــروع يؤهِّ ـــــدرك االجتاهـــــات  -بشـــــكل خـــــاص  -الديان ألن ن
 الروحية اليت جيب أن نبتعد عنها وعلى سبيل املثال:

اجتاهــــات تؤكــــد وجــــود تنــــاقض مطلــــق ال ميكــــن هللا أو اإلنســــان عبــــوره، أي  -١ 
 وهذا كوٌخ من الطني يسكنه اإلنسان إىل األبد. استحالة العالقة،

اجتاهـــات تؤكـــد أن إدراك اهللا هـــو عمـــل إنســـاين حبـــت، وهـــذا مشـــروع صـــغري  -٢ 
 حمدود، جيعل حمصلة سعي اإلنسان هو طاقات اإلنسان وحدها.

اجتاهات تؤكد أن جوهر العالقة هـو األحكـام والفـرائض الـيت تؤهـل اإلنسـان  -٣ 
للســلوك الفاضــل يف هــذه الــدنيا، وهــذا اكتفــاء باجلانــب األخالقــي وإمهــال لكيــان اإلنســان 

 الروحي.

ـــة حمضـــة وبـــال جمـــال  -٤  اجتاهـــات تصـــور عالقـــة اإلنســـان بـــاهللا علـــى أــــا عبودي
 للتطور خارج العبودية.

اجتاهــات تؤكــد أن مصــري اإلنســان النهــائي هــو الــذوبان يف اهللا، وهــذا يصــور  -٥ 
 اهللا مثل قوة كربى تلتهم كل الكائنات وتقضي عليها.

هــذه االجتاهــات، تقــوم علــى تصــور عالقــة اإلنســان بــاهللا علــى النحــو الــذي أشــرنا  
 اهللا.إليه، وهي مشروعات حمدودة ال تفتح أي آفاق روحية لتطور عالقة اإلنسان ب
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 المشروع المسيحي

إذا كانــت العقيــدة عالقــة، فمــن الواضــح أن أقــوى عالقــة تقــوم بــني اثنــني هــي أن  
حيمـل أحــد الطــرفني بعــض صـفات الطــر  اآلخــر. وهكــذا منـذ البــدء محــل اإلنســان بعــض 
مالمــح اهللا كصــورة هللا، ولكنــه نــال بعــد ذلــك أعظــم منحــة مــن اهللا عنــدما جتسَّــد االبــن، إذ 

هلـــاً وإنســـاناً يف شـــخص واحـــد، فصـــار بـــذلك املقيـــاس الكامـــل لإللوهـــة لـــدى صـــار االبـــن إ
اإلنسان، والصورة الكاملة لإلنسانية لدى اهللا، أي الصـورة الكاملـة الـيت تعـربِّ لإلنسـان عـن 

 حقيقة اإلنسانية.

وما إحتاد الالهوت بالناسوت يف املسيح إالَّ اهلد  األساسي للتديُّن الذي يصـل  
ملســيحي إىل قمتــه، وهــو أن يتَّحــد اإلنســان بــاهللا علــى مثــال إحتــاد الالهــوت فيــه املشــروع ا

بالناســـوت يف املســـيح "بـــدون اخـــتالط وال امتـــزاج وال تغيـــري"، إذ يظـــل اإلنســـان كمـــا هـــو، 
 واهللا كما هو.

وهكــذا نــرى بكــل وضــوح أن اإلنســان يف العصــر احلــديث ال وال يف بدايــة الــوعي  
هــات وعقائــد، وأن عــدم اكتشــا  مقيــاس موضــوعي أو عــدم مبــا تكــوَّن لــدى غــريه مــن اجتا

االتفــاق علــى مقيــاس موضــوعي تُقــاس بــه صــحة العقائــد والــديانات يقودنــا إىل العبــارة الــيت 
ســــادت يف العصــــر الوســــيط يف أوربــــا وعــــادت إىل الظهــــور مــــرة ثانيــــة يف العصــــر احلــــديث: 

صـورة ملـا تكـوَّن يف  -يانـاً أح -"أخربين عـن إهلـك الـذي تعبـده، أخـربك مشـن أنـت". فاإللـه 
ـــديين  عقـــل النـــاس وطمـــوحهم الروحـــي وخمـــاوفهم. هـــذه الصـــورة أساســـية لفهـــم التطـــر  ال

 واالستغراق يف الكسل وعدم العمل ... وهي ليست صورة لإلله احلقيقي.
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 الفصل الثاين

 

 ما هو اإليمان

 

 تمهيد

، فــإن اإلنســان اهللا هــو أكــرب موضــوع يف الالهــوت املســيحي، واليــوم مثــل األمــس 
مشـــغول بـــاهللا حـــىت يف بـــالد الرأمساليــــة أو الشـــيوعية أو دول العـــامل الثالـــث الـــيت مل تســــتقر 
ـــع الشـــعور بغيـــاب اهللا، أو  أنظمتهـــا السياســـية وفلســـفتها القوميـــة، ويف أعمـــاق اإلحلـــاد يقب

 حماولة التغلب عليه بالفكر والنظريات السياسية.

ر واألخطــاء واالحنرافــات الــيت تســترت وراء ويف أعمــاق اإلنســان يقبــع فســاد التصــو  
اإلميان أو العقيدة مثل الكسل والرتاخي، أو أفكار عن حقوق فئة من النـاس بـدعوى أــم 
ال يشاركون اإلميـان بـاهللا، ولـذلك فـإن طريـق دراسـتنا شـاق، فعلـى اليمـني الشـكوك، وعلـى 

ســان بــديالً "لإللــه احلـــي"، اليســار التهــور وفســاد الــذوق الــديين والصـــنمية الــيت أقامهــا اإلن
ولــذلك ســو  نــدرس صــور اإلميــان ومعناهــا كمــا عرفهــا اإلنســان، وكمــا استســلم هلــا اآلن. 
إن استســالم اإلنســان لصــورة دون أخــرى هــو يف الواقــع مــا حنتــاج لدراســته أكثــر مــن غــريه، 
وقــد يعشــق اإلنســان صــورة عــن قــوة اهللا أو عــن غضــبه ويصــبح مــن الضــروري يف مثــل هــذه 

لة ال أن نـدرس معـىن القـوة اإلهليـة فقـط، بـل صـورة هـذه القـوة عنـد املتـديِّنني؛ ألن هـذه احلا
ــــاة الروحيــــة  ــــة تظهــــر يف احلي ــــرياً مــــا تكشــــف عــــن أمــــرا  نفســــية أو ُعقشــــد معين الصــــورة كث
لإلنسان، فهي وحدها املكان والبيئـة الصـاحلة الـيت تظهـر فيهـا االحنرافـات حيـث ال خـو  
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 من القيود.

الدراســة جديــدة متامــاً، فقــد ســبقنا فيهــا آبــاء الكنيســة وقــدَّموا عــرب  وليســت هــذه 
العصـــور الكثـــري مـــن الآللـــئ الـــيت ال وال الـــرتاب يعلوهـــا يف دهـــاليز املكتبـــات، شـــهادًة علـــى 

 الكسل وانعدام التخصص.

ففــي ميمــر ُكتــب عنـــدنا يف مصــر يف ـايــة القــرن الثالـــث عشــر حتــت عنــوان مثـــري  
 يقول واضع امليمر: ،نة""سقوط اخلدام من الكه

"ومىت كثر الكالم عن العقاب والدينونة، فاعلم أن اخلو  دخل اجلماعة، 
وأن اهللا مل يُعد مصدُر فرٍح لإلنسان؛ ألن اإلنسان عشِدمش معرفته، فأصبح 
خيا  منه كما خيا  املر  واملوت ... (ولذلك) فإن الكاهن الساقط الذي 

 يعر  عنه الرمحة واحملبة بل الغضب، فإذا بال معرفة، مىت حتدَّث عن اهللا ال
ثـشرش من استخدام اسم "الديان"، وأسقط االسم احملبوب من اهللا  وصفه، أكش
نفسه وهو "اآلب" ... وإذا قرأ اإلجنيل ال يرى أسرار امللكوت ألن عينه 
عُت خادمًا قرأ إجنيل معلمنا يوحنا  مريضة، بل يرى الدينونة مقبلة، وقد مسِش

مل ُيظِهر ِمن معناه سوى الدينونة، وما سيحل من عقاب بالذين احلبيب، و 
رذلوا ابن اهللا، وملا سألته عن الباركليت وتعزية اآلب لنا يف ربنا وإهلنا وخملصنا 
يسوع املسيح صشمشتش ونظر إيلَّ بغضب بعد ذلك، وقال إن الدينونة أعظم 

ية، فقلُت له إن من من التعزية، ومشن ال يتعظ من الدينونة ال يتعظ من التعز 
م نوعًا من الطعام دون غريه يُفسد حياة اخلرا  الناطقة وجيلب عليهم  يقدِّ
اهلزال واملوت، فقال يل إن سيدنا له الد مل يتحدَّث إالَّ عن طعام واحد وهو 
العقاب والدينونة اليت تنتظر املخالفني، فقلُت له إن رسل ربنا يسوع املسيح 

نه جاء حمبًة ورمحًة. واإلجنيل ما قال: "اهللا عذاب أخربونا عن خملصنا بأ
ودينونة"، بل "اهللا حمبة". وألنه ساقٌط من درجته ال رجاء له، كان جيب 
إبطال خدمة هذا الكاهن الساقط إىل أن يعود إىل رجاء البنوة ويعلِّم تعاليم 
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 ربنا يسوع املسيح الصحيحة وكلمات التقوى احلقة ...".

ب ذلــك امليمـر يضــع يــده علــى نوعيـة الكــاروين واخلــدام، وقــد وهكـذا نــرى أن كاتــ 
 سجَّل لنا هذا احلوار كنوع وشهادة على أن الوعظ هو إعالن إميان الواعظ.

  



١٩ 
 

 املبحث األول

 

 ... ماذا يعني في العهد القديم؟ ،اإليمان

 

أول مرة ظهرت فيهـا كلمـة اإلميـان ... كانـت عـن إبـراهيم "فـآمن إبـراهيم بـاهللا.."  
الوعــد مبجــيء اســحق. كــان الوعــد  -كمــا هــو واضــح   -)، وكــان حمــور اإلميــان ٣: ٤(رو 

هــو حمــور اإلميــان ومل يكــن اإلميــان هنــا مرتبطــاً بالغيبيــات، فلــيس اإلميــان والغيبيــات مــن نــوٍع 
 واحد، وليسا موضوعاً واحداً، وإمنا العكس هو الصحيح.

مــه العهــد القــدمي مــن أمثلــة أو تصــرحي  ات عــن اإلميــان، يــرتبط بشــكل فكــل مــا يقدِّ
مباشــر بــالوعود الــيت أعطاهــا اهللا ولــيس هلــا ارتبــاط بقــوى الغيــب مطلقــاً، بــل بالتــاريخ، وهــو 
أحــداث يشــرتك فيهــا اهللا مــع اإلنســان للوصــول إىل غايــة حمــددة تــربو بكــل وضــوح يف هــذه 

 احلياة وليس يف احلياة األخرى.

عله اهللا، أي مـــا وعـــد بـــه، ولـــذلك اإلميـــان هـــو ثقـــة مبـــا ســـيحدث وانتظـــار ملـــا ســـيف 
ــْعباً... ِإْن ملشْ  ــىتَّ الش يشُكــونش شش ــرشاِميُ حش ِســُر أشفْـ ــنشًة يـشْنكش يقــول إشــعياء: "وشِيف ُمــدَِّة مخشْــٍس وشِســتِّنيش سش

 )، فما معىن اإلميان هنا..؟٩، ٨: ٧تـُْؤِمُنوا فـشالش تشْأمشنُـوا" (إشعياء

ــد ـايــة أفـــرامي كشــعب وحيــدد   املــدة التارخييـــة، وبالتــايل يقــول إن مل تثقـــوا النــيب يؤكِّ
فيمـــا أقـــول فلـــن يكـــون لكـــم أمـــان أو قـــدرة علـــى االحتمـــال؛ ألن اهللا هـــو مصـــدر األمـــان 
ولـــيس الشـــعب. بعـــد ذلـــك يقـــول عـــن ســـقوط أورشـــليم وعـــن اتكـــال الشـــعب علـــى قـــوتم 
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ا أُؤشسُِّس ِيف ِصْهيـشْونش حشجش  ئـشنشذش ـرش وشاِويـشٍة  العسكرية مؤكداً أـا سو  ُتسحق: "هش ـاٍن حشجش رش اْمِتحش
)، وهو نٌص دخـل العهـد اجلديـد ١٦: ٢٨كشرِمياً أشسشاساً ُمؤشسَّساً. مشْن آمشنش الش يـشْهُرُب" (إش 

بعــد ذلــك عــن املســيح، وصــار معــىن الكــالم عــن اإلميــان هنــا مشــن آمــن ال ميكنــه أن يهــرب، 
 بل يظل يف أورشليم يف انتظار اخلالص.

ثقـًة تتحـول إىل عمـل، ولـيس هـذا فكـراً، بـل حيـاًة وتصـرُّ .  فليس هذا غيباً، بل 
) معــــىن الثقــــة، فهــــي انتظــــار، ولكنــــه انتظــــار االتكــــال علــــى ٦ - ١: ٤٠ويشــــرح مزمــــور (

ـًة  عش ُصـرشاِخي.... وشجشعشـلش ِيف فشِمـي تـشْرنِيمش املواعيد اإلهلية: "اِنِْتظشاراً انـْتشظشْرُت الرَّبَّ فشمشالش ِإيلشَّ وشمسِش
لشــُه ٣ - ١: ٤٠ًة" (مــز جشِديــدش  ). وهــو انتظــار احليــاة "طُــوىبش لِلرَُّجــِل الَّــِذي جشعشــلش الــرَّبَّ ُمتَّكش

ـــِذِب" (مـــز  ـــرِِفنيش إىل اْلكش : ٤٠وشملشْ يـشْلتشِفـــْت إىل اْلغشطشـــارِيِس (كربيـــاء اإلنســـان الباطلـــة) وشاْلُمْنحش
يكـون لديـه صـورة واضـحة ). فمع االنتظـار يـرى اإلنسـان حتقيـق املواعيـد اإلهليـة دون أن ٤

ِتنشـا.  ـارشكش ِمـْن ِجهش ِـي عشجشائِبشـكش وشأشْفكش ـا الـرَّبُّ ِإهلش ثِـرياً مشـا جشعشْلـتش أشنْـتش أشيـُّهش عن طريق اخلالص "كش
. ُألْخِربشنَّ وشأشتشكشلَّمشنَّ ِبشا. وشادشْت عشْن أشْن تـُعشدَّ" (مز   ).٦ - ٥: ٤٠الش تـُقشوَُّم لشدشْيكش

فريــدة عــن اإلميــان، فهــو يؤكــد عــدم اخلــو  بســبب وجــود  هــو قطعــة ٤٦ومزمــور  
اهللا يف وسط أورشليم، ورغم أن األمم والشعوب تزجمر ضـد املدينـة إالَّ أــا لـن تسـقط، وال 
حــىت يف هجمــة الصــباح. ويوجــد شــبه إمجــاع علــى أن املزمــور هــو نشــيد حصــار ســنحاريب 

بالتــــايل هـــــذا لـــــيس  )، و ١٤: ١٧، إشـــــعياء ٣٥: ١٩ملــــوك  ٢ق.م. ( ٧٠١حــــوايل ســـــنة 
كالمــاً غيبيــاً، بــل الوعــد الــذي قطعــه الــرب، ولــذلك فــإن كلمــة إميــان تســاوي كلمــة ثقــة، 

، ٤ - ٢: ٥٦وكلمة ثقة تساوي حتقيق املواعيد، وهذا بدوره يعين أحياناً االنتظـار (مزمـور 
 ).٩١مزمور 

 اإليمان والمواعيد .. نموذج في الواقع وليس مجرد مبدأ

إذا كــان اإلميــان ثقــًة، إذن حنــن ال نــرى يف العهــد القــدمي نظريــات أو مبــاد ، بــل  
مناذج حية. ومنوذج اخلالص األساسي، بل املقياس الذي تقاس به كل األمور، هـو اخلـروج 
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مـن أر  مصـر، ولـذلك فـإن اإلميـان والتســبيح أو أغـاين اخلـالص قائمـة علـى مـا يفعلــه اهللا 
ـرَُّدوا ِعْنـدش اْلبشْحـِر ِعْنـدش حبشْـِر  "آبشاُؤنشا ِيف ِمْصرش ملشْ  ثْـرشةش مشرشاِمحِـكش فـشتشمش . ملشْ يشْذُكُروا كش يـشْفهشُموا عشجشائِبشكش

ــيـَّرشُهْم ِيف  ــرش ُســوٍ  فـشيشــِبسش وشسش ــرش حبشْ ــِه لِيـُعشــرِّ ش ِجبشبـشُروتِــِه. وشانـْتـشهش
ــْن أشْجــِل امسِْ ــُهْم ِم ُســوٍ . فشخشلَّصش

اْلبـشرِّيَّـــــِة. وش  ـــــِج كش . وشغشطَّـــــِت اْلِميشـــــاُه اللُّجش اُهْم ِمـــــْن يشـــــِد اْلعشـــــُدوِّ ـــــُهْم ِمـــــْن يشـــــِد اْلُمـــــْبِغِض وشفشـــــدش خشلَّصش
. فـشآمشُنوا ِبكشالشِمـِه. غشنُّـوا بِتشْسـِبيِحِه" (مــز  ُهْم ملشْ يـشْبـقش ). ١٢ - ٧: ١٠٦ُمضشـايِِقيِهْم. وشاِحـٌد ِمـنـْ

وج "فشخشلَّصش الرَّبُّ ِيف ذشِلكش اْليـشـْوِم وما نراه يف املزمور نراه يسجَّل بنفس الطريقة يف سفر اخلر 
ِإْسرشائِيلش ِمْن يشِد اْلِمْصرِيِّنيش.... فشخشا ش الشَّْعُب الـرَّبَّ وشآمشنُـوا بِـالرَّبِّ وشبِعشْبـِدِه ُموسشـى" (خـروج 

٣١، ٣٠: ١٤.( 

ولــذلك، ففــي كــل أوقــات الشــدائد واخلــو  يــرى شــعب اهللا يف أعمــال اخلــالص  
العالمـــة الظـــاهرة الواضـــحة علـــى صـــدق املواعيـــد اإلهليـــة وعلـــى حقيقـــة الـــيت صـــنعها الـــرب 

مؤكدة هي أنه إذا كان اهللا قد فعل هذا يف املاضي، فهـو لـن يـرتدد يف أن يعمـل مـن جديـد 
 ).١١٦مثلما كان يعمل يف القدمي (مزمور 

ـــــاق أو   ـــــة فهـــــي جـــــزء مـــــن امليث ويـــــربط اإلميـــــان أحـــــداث اخلـــــالص بالوصـــــايا اإلهلي
(العهد

2F

لذلك فهـي ليسـت مبـاد  أخالقيـة نافعـة لتنظـيم احليـاة، بـل جانـب مـن العهـد ، و )١
ــــري عــــن طاعتــــه هللا  ــــزم بــــا اإلنســــان بســــبب ثقتــــه يف اهللا؛ وألـــــا تعب ــــني اهللا واإلنســــان يلت ب

 وخضوعه لسيادة اهللا.

 اإليمان والتاريخ

إن مـــــن يـــــدقق النظـــــر يف العهـــــد القـــــدمي يـــــرى بوضـــــوح شـــــديد أن اإلميـــــان حيملـــــه  
 مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب، مث امللوك مثل داود مث األنبياء ...أشخاص 

                                                           
 .coptology.comمنشور على موقع راجع معىن العهد يف دراستنا للقداس الباسيلي،  )١(
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هــــؤالء مجيعــــاً ليســــوا جمــــرد شــــهود فقــــط علــــى اإلميــــان، بــــل يشــــرتكون يف أحــــداث  
اخلــالص. وكلهــم ميثلــون حلقــات مرتابطــة، تبـــدأ حلقــات صــغرية وهــي الوعــد إلبـــراهيم، مث 

أقصـى االتسـاع عنـد داود، تكرب احللقة عند يعقوب، وتصبح أكـرب عنـد موسـى وتصـل إىل 
ولكـــن هـــذه احللقـــات ليســـت قائمـــة علـــى اإلميـــان مببـــاد ، وإمنـــا إميـــان مبواعيـــد تتحقـــق يف 
التــاريخ. ولــذلك، فــإن العهــد القــدمي لــيس ســجالً ألحــداث، بــل هــو ســجل لتــاريخ مــرتابط 
قائم على صدق مواعيد اهللا الـيت متـَّت، مث سـتتم بشـكل آخـر أعظـم يف الزمـان الكامـل أي 

 عهد اجلديد (ملء الزمان).ال

مناســبات اعـرتا  مبــا  –ال ســيما أكـرب عيـد وهــو عيـد الفصـح  –وكانـت األعيـاد  
: ٢٦حـدث يف التـاريخ واسـتعادة للحــدث نفسـه ومبـا سـيحدث بعــد ذلـك .. (راجـع تثنيــة 

). وهنــا يعتــرب العيــد احتفــاالً إميانيــاً مبواعيــد اهللا، وعلينــا أن نالحــظ نفــس الشــيء ١١ - ١
ــــِت "«بة للوصــــايا العشــــر بالنســــ ــــْن بـشْي ــــْن أشْرِ  ِمْصــــرش ِم ــــكش ِم ـُـــكش الَّــــِذي أشْخرشجش ــــرَّبُّ ِإهلش أشنشــــا ال

). فالوصـية تـأيت مـن واقـع ٣ - ٢: ٢٠اْلُعُبوِديَِّة. الش يشُكـْن لـشكش آِهلـشٌة أُْخـرشى أشمشـاِمي" (خـروج 
باإللــه الواحــد هــو احلــدث التــارخيي الــذي ميثــل رفــض الوثنيــة كفكــرة غــري تارخييــة. فاإلميــان 

خلِّـص الـذي أخـرج 
ُ
اختبار تارخيي عاشه الشعب ورآه بعينه، واإللـه الواحـد هنـا هـو اإللـه امل

الشــعب مــن بيــت العبوديــة، فهــو لــيس مبــدأً، بــل هــو حقيقــة واقعــة، ولــذلك فــإن الوصــايا 
العشـر ليســت جمموعــة أوامــر ووصــايا أخالقيــة فقــط، بــل حقــائق يعيشــها الشــعب كجماعــة 

 .مرتابطة

وحىت يف حمنة اإلميـان، وتـدهور الشـعب إىل السـيب يقـول حزقيـال: "حشـيٌّ أشنـشا يـشُقـوُل  
ــُعوِب, وشأشْمجشُعُكــمْ  ْــُدودشٍة ... وشأُْخـرُِجُكْم ِمــْن بـشــْنيِ الشُّ ِمــنش  السَّـيُِّد الــرَّبُّ ِإينِّ بِيشــٍد قشِويَّــٍة وشبِــِذرشاٍع ممش

ــــا بِيشــــ ــــرَّقْـُتْم ِفيهش ــــُعوِب األشرشاِضــــي الَّــــِيت تـشفش ٍد قشِويَّــــٍة وشبِــــِذرشاٍع ممشْــــُدودشٍة ... وشآِيت ِبُكــــْم إىل بـشرِّيَّــــِة الشُّ
ْمـــُت آبشـــاءشُكْم ِيف بـشرِّيـَّــِة أشْرِ  ِمْصـــرش ...." (حـــز  ـــا حشاكش ـــاِكُمُكْم ُهنشـــاكش وشْجهـــاً ِلوشْجـــٍه. كشمش وشأُحش

املسـتقبل، ). فاحلدث القدمي وهو اخلـروج يصـبح منـوذج اخلـالص اآليت يف ٣٦ - ٣٣: ٢٠
)، ٥١إىل  ٤٥وهــو مـــا جيعــل لغـــة حادثـــة اخلــروج هـــي اللغـــة الغالبــة يف نبـــوءة إشـــعياء (ص 

فالعطاش هم صدى لتجـوال الربيـة .. وذلـك يقـول إشـعياء: "ِاْسـتـشْيِقِظي اْسـتـشْيِقِظي! اْلِبِسـي 
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ـــا ِيف  ِم كشمش ـــا ِيف أشيَّـــاِم اْلِقـــدش ! اْســـتـشْيِقِظي كشمش األشْدوشاِر اْلقشِدميشِة....أشلشْســـِت أشنْـــِت  قـُــوًَّة يشـــا ِذرشاعش الـــرَّبِّ
ْفـــِديِّنيش  ـــاقش اْلبشْحـــِر طشرِيقـــاً لُِعبُـــوِر اْلمش ـــفشةش اْلبشْحـــرش ِميشـــاهش اْلغشْمـــِر اْلعشِظـــيِم اجلْشاِعلشـــةش أشْعمش ؟" ِهـــيش اْلُمنششِّ

 ).١٠ - ٩: ٥١(إشعياء 

لغيـب؟ أم أنــه فهـل ميكـن بعـد ذلـك أن نقـول إن اإلميـان هـو ثقـة بغـري املنظـور أو ا 
إميــــان لــــه قاعــــدة يف التــــاريخ وهــــي أعمــــال اهللا العظيمــــة؟ .. هــــذا نــــراه أيضــــاً يف اإلصــــحاح 

)، فيضـع ٧ - ٦: ٩التاسع من نبـوة إشـعياء، وهـو الـذي ينبـئ عـن جمـيء املسـيح (إشـعياء 
هزميــة مـــديان أمـــام جـــدعون كحـــدث تـــارخيي يشـــرح الوعـــد مبجـــيء النـــور واحليـــاة واخلـــالص 

 ).٥ - ٤: ٩(إشعياء 

مــن كــل هــذا نصــل إىل احلقيقــة، وهــي أن اإلميــان بــاهللا يف العهــد القــدمي هــو إميــان  
قــائم علــى أحــداث ولــيس علــى مبــاد  جمــردة بــال حلــم وال عظــام ... بــل مبــاد  متجســدة 

 يف الواقع احلي وهذا جانب أساسي علينا أن ال ننساه يف خضم الدراسة.

يخ، وهـذه اإلعالنـات هـي مواعيـد تتحقـق اإلميان قـائم علـى إعالنـات اهللا يف التـار  
يف احليـــاة علـــى هـــذه األر  وبـــذلك يصـــبح اإلميـــان هـــو جوانـــب اإلنســـان علـــى مـــا عملـــه 

 ويعمله اهللا.
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 املبحث الثاين

 

 ... ماذا يعني في العهد الجديد؟ ،اإليمان

 

" يعـــين يثـــق ... يتكـــل ... يصـــدق أو يـــؤمن، πιστευωالفعـــل اليونـــاين يـــؤمن " 
 نستعر  معاً جوانب اإلميان يف العهد اجلديد.وعلينا أن 

إن مـــا ذُكـــر خبصـــوص اإلميـــان يف العهـــد القـــدمي ينطبـــق متامـــاً علـــى العهـــد اجلديـــد،  
ذلــك أن االســـتمرار الالهـــويت بـــني العهـــدين هـــو أمـــر واضـــح جـــداً ملـــن يـــدرس بعنايـــة، ومـــع 

يــد ال يتفــق متامــاً مــع اســتمرار اخلــط الالهــويت الواحــد علينــا أن نتــذكر دائمــاً أن العهــد اجلد
العهــد القــدمي رغــم الوحــدة الــيت تــربط بينهمــا وجتعلهمــا كتابــاً واحــداً. ورغــم الفــوارق، إالَّ أن 
اإلميـان يف العهــد اجلديــد قـائم بــدوره علــى منـوذج يف الواقــع أي يف التــاريخ، إنـه لــيس إعالنــاً 

 عن مباد  عامة، بل تاريخ وأحداث، وأهم الفوارق بني العهدين هي:

: مل يعُــد يف العهـــد اجلديـــد منـــاذج للخـــالص، بـــل منـــوذج واحـــد، وهـــو املســـيح أوالً  
اإلله املتجسد واملصلوب والقائم مـن بـني األمـوات. هـذا عنصـر جـوهري وهـام ال ميكـن أن 
ننســاه؛ ألن اإلنســان املســـيحي يف كــل مـــا يــذكره أو يقولــه، إمنـــا لديــه النمـــوذج الكامــل ملـــا 

حياة املسيح أحـداث مرتابطـة جيمعهـا شـخص واحـد هـو الـذي يريده، وهو حياة املسيح، و 
 يعطي يف شخصه معاين األحداث وكمثال لذلك:

ــــــة  –"التجســــــد   ــــــل  –املعمودي ــــــة علــــــى اجلب  –الصــــــليب  –املعجــــــزات  –التجرب
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القيامــة"، كــل هــذه األحــداث ال معــىن ألي منهــا منفــرداً، وهــي عنــدما تســتخدم يف العهــد 
 تحديد اإلميان كإعالن يف التاريخ عن حضور اهللا املتجسد.اجلديد، إمنا تستخدم معاً ل

: ميكننـــــا أن نقـــــول إن التـــــاريخ ال وال هـــــو التـــــاريخ مثـــــل العهـــــد القـــــدمي ألن ثانيـــــاً  
املواعيد تناهلا اجلماعـة أو بعـض األفـراد، ولكنهـا تصـبح نافـذة أو تتحقـق بشـكل واضـح يف 

 اإلنسان الداخلي.

وإمنـــا يعـــرب املعموديـــة. وهـــو ال يعـــرب األردن إىل  فاملســـيحي ال يعـــرب البحـــر األمحـــر، 
أر  املوعـــد، وإمنـــا يعـــرب األردن اجلديـــد، أي املعموديـــة لكـــي يـــدخل األر  كلهـــا، وهـــي 
ِليقشـِة   يـِل لِْلخش بُـوا إىل اْلعشـاملِش أشْمجـشعش وشاْكـرُِووا بِاِإلجنِْ تلك اليت أشار اليها السيد قبل صـعوده: "اْذهش

ــا" (مــر  وال ميلــك املســيحي يف أر  كنعــان، وإمنــا يف ملــك األمــم حيــث  ).١٥: ١٦ُكلِّهش
يقيم الرب كنيسته اليت جتمع كل األمـم، ولكـن هنـا جيـب أن نالحـظ بكـل دقـة أن مواعيـد 
اإلميــان تــتم يف الكنيســة، يف اجلماعــة الــيت ليســت هــي مجاعــة جمــردة جيمعهــا شــعار أو رمــز 

 يف اجلماعة يف اإلفخارستيا. غييب، بل املذبح الواحد، حيث تنسكب حياة املسيح

: تقلُّـص دور الكلمـة يف العهـد اجلديـد عـن دورهـا يف العهـد القـدمي، والسـبب ثالثاً  
ــد، فلــم تعــد الكلمــة صــاحبة الــدور األول كمــا نــراه يف العهــد القــدمي؛  يف ذلــك هــو التجسُّ

كــن يف ألن األســرار جــاءت لكــي جتعــل اإلنســان يتــذوق بــالقول والفعــل مــا يعلنــه اهللا. مل ي
العهــد القــدمي أســرار، وإمنــا جــاءت أســرار العهــد اجلديــد ال لكــي تقضــي علــى الكلمــة، بــل 
لكــي ُتصــنع األســرار بالكلمــة، ولكــن اإلنســان ال يتــذوق األســرار يف الكلمــة، وإمنــا الكلمــة 
يف األسـرار، والفــرق بــني الوضــعني هــو فــرق بــني مشــن يســمع عــن طعــام جديــد ويعــر  نوعــه 

ـــن ميـــد يـــده ويـــذوق وطريقـــة إعـــداده، هـــذ ا هـــو مـــن يتـــذوق أســـرار اهللا يف الكلمـــة، وبـــني مش
الطعــام فعــالً ويعــر  أن مــا مسعــه صــحيح، وهــذا هــو مــن يتــذوق الكلمــة يف األســرار. وقــد 
أدى هذا إىل ترتيـب القـداس اإلهلـي علـى النحـو املعـرو  مـن بدايـة عصـر الرسـل، وهـو أن 

املــؤمنني)، ومــىت تــذوق املســيحي أســرار  تســبق الكلمــُة (قــداس املوعــوظني) األســرارش (قــداس
 اهللا عر  أن الكلمة صادقة ومستحقة لكل قبول.
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لــــذلك فــــإن اإلشــــارة إىل الكتــــاب أو إىل كلمــــات األنبيــــاء يف العهــــد اجلديــــد هــــي  
إشــــارة حمــــددة إىل أحــــداث اخلــــالص، وليســــت إشــــارة إىل فكــــرة أو مبــــدأ، واخلطــــأ هــــو أن 

جلديـد يتحـول احلـدث إىل "سـر" ختدمـه الكلمـة، يتحول احلدث إىل كلمـات، ففـي العهـد ا
لكنها ال تصبح هـي جـوهر اإلميـان يف املسـيحية، فاإلنسـان اليهـودي يتغـذَّى بالكلمـة، أمـا 
املســيحي فيتغــذَّى بالكلمــة الــيت تصــري ســراً .. وعلــى ســبيل املثــال يــذكر إجنيــل يوحنــا عــن 

). ولكـــن مـــىت ٢٢: ٢يوحنـــا التالميـــذ أــــم "آمنـــوا بالكتـــاب والكـــالم الـــذي قالـــه يســـوع" (
دققنا يف النص جند أن اإلميـان بالكتـاب وبـالكالم هـو "عـن هيكـل جسـده"، فلمـا قـام مـن 

 األموات تذكر تالميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب.

وهـــذا يصـــحح احنرافـــاً ســـاد عنـــدنا ويكـــاد جيعـــل اإلجنيـــل جمـــرد كـــالم عـــن املســـيح  
.. بينمـــا اإلجنيـــل هـــو األســـرار، هـــو اخلـــرب الســـار أو وحيوِّلـــه إىل فكـــر ال عالقـــة لـــه بـــالواقع .

الطيــب الــذي جــاء يكــرو باحلــدث العظــيم الــذي وضــع ـايــة لكــل خيــال اإلنســان عــن اهللا 
 املتعايل.

الكلمــــُة صــــار جســــداً، ولــــذلك فــــالوحي يف املســــيحية هــــو حيــــاة تُعلشــــن يف أســــرار  
األسـرار وإعالــا  اخلالص حيث ميارس روح الـوحي دوره يف تصـحيح األخطـاء ويف كشـف

 لإلنسان.

لقد وضعنا هـذه النقـاط الـثالث كتحـذير مـن أخطـاٍء شـائعة عنـدنا، ولـذلك فهـي  
ملقاومــة احنرافــات دون أن تكــون هــي يف حــد ذاتــا جوانــب اإلميــان يف العهــد اجلديــد، وألن 
ــر عقولنــا لكــي  اإلميــان والغيبيــات صــارا عنــدنا موضــوعاً واحــداً، أصــبح مــن الــالوم أن نطهِّ

 نتمكن من استيعاب حقيقة اإلميان.
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 –يقبل  –يؤمن  –ماذا تعني هذه األفعال في إنجيل يوحنا: يسمع 
 يحب؟

وألن الســــمع هــــام جــــداً يف اللغــــة العربيــــة، فهــــي لغــــة الشــــعر واخليــــال، وهــــي لغــــة  
 –كمـــا يقولـــون عـــن ظهـــر قلـــب   –مســـموعة أكثـــر منهـــا مقـــروءة، ومـــع االهتمـــام بـــاحلفظ 

ــــتم بتصـــحيح دقيـــق الســـتخدام فعـــل يســـمع، واخرتنـــا إجنيـــل يوحنـــا  أصـــبح مـــن الـــالوم أن 
ــــد، فكيــــف ميكــــن أن نفهــــم الســــمع  ثــــل، وهــــو أكثــــر األناجيــــل تأكيــــداً حلقيقــــة التجسُّ كمش

 واإلميان؟ .. هل هو مسٌع وإمياٌن بأمور غيبية؟ ... أم أن األمر غري ذلك؟:

النصـوص اآلتيــة: يسـمع تعـين يشقبشـل، ويقبــل هـي يـؤمن، ونـرى هــذا بوضـوح يف  -أ 
). ونالحـظ أن السـمع ٢٥: ٥"يسمع األموات صوت ابن اهللا والسـامعون حييـون" (يوحنـا 

)   اإلميان، "فقال كثـريون مـن تالميـذه إذ مسعـوا إن هـذا الكـالم صـعب .. مـن ٦يف (ص 
). مث الحــظ بدقــة "ملــاذا ال تفهمــون كالمــي ... ألنكــم ٦٠: ٦يقــدر أن يســمعه" (يوحنــا 

: ٨)، "كالمــي ال موضــع لــه فــيكم" (يوحنــا ٤٣: ٨تســمعوا قــويل" (يوحنــا ال تقــدرون أن 
 ).٣٧: ١٨)، "كل من هو من احلق يسمع صويت" (يوحنا ٣٧

يــأيت أو يشقبشــل أي يــؤمن، ميكــن أن منيــز هــذا بدقــة "لســتم أنــتم تؤمنــون بــه"  -ب 
)، ٤٠: ٥ا )، مث بعدها "وال تريدون أن تأتوا إيلَّ لتكـون لكـم حيـاة" (يوحنـ٣٨: ٥(يوحنا 

"فقال هلم يسوع: أنا هو خبز احلياة من يقبل إيلَّ فال جيوع ومن يؤمن يب فـال يعطـش أبـداً 
)، ويتأكـد املعـىن أكثـر "ال يقـدر ٣٧، ٣٥: ٦... من يقبل إيلَّ ال أخرجه خارجاً" (يوحنـا 

)، مث وقــــف يســــوع ٤٤: ٦أحــــد أن يقبــــل إيلَّ إن مل جيتذبــــه اآلب الــــذي أرســــلين" (يوحنــــا 
، ٣٧: ٧ى قـــائًال: "إن عطـــش أحـــد فليقبـــل إيلَّ ويشـــرب مـــن آمـــن يب ..." (يوحنـــا ونـــاد
٣٨.( 

وطبعــاً يصــبح مــن الواضــح أن يشقبشــل   يــأيت   حيــب، ولعــل النقطــة اخلاصــة  -ج 
باحملبة هي أهم نقطة "لـو كـان اهللا أبـاكم لكنـتم حتبـونين ألين خرجـت مـن عنـد اهللا وأتيـت" 
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 ).٢٧: ١٦) مث (يوحنا ٤٣: ٨) مع (يوحنا ٤٢ :٨)، وقارن (يوحنا ٤٢: ٨(يوحنا 

وأخرياً قبول كالم املسيح   قبول املسيح نفسه، "وبينما هو يتكلم بـذا آمـن  -د 
به كثريون، فقـال يسـوع لليهـود الـذين آمنـوا بـه إنكـم إن ثبـتم يف كالمـي فباحلقيقـة تكونـون 

: ١٢يدينـه" (يوحنـا  )، "من رذلين ومل يقبل كالمي فله مـن٣١-٣٠: ٨تالميذي" (يوحنا 
٤٨.( 

وطبعــاً قبــول الكــالم   اإلميــان، وبشــكل ظــاهر جــداً "ألن الكــالم الــذي أعطيتــين  
قــد أعطيــتهم وهــم قبلــوا وعلمـــوا يقينــاً أين خرجــُت مــن عنـــدك وآمنــوا أنــك أنــت أرســـلتين" 

)، مث ذلك النص املشهور "وأمَّـا كـل الـذين قبلـوه فأعطـاهم سـلطاناً ... أي ٨: ١٧(يوحنا 
 ).٤٣: ٥)، مث قارن مع (يوحنا ١٢: ١ؤمنون بامسه" (يوحنا امل

 الخالصة:

مـــن هـــذا نتأكـــد أن اإلميـــان لـــيس ســـوى قبـــول املســـيح، وقبـــول املســـيح هـــو قبـــول   
 كالمه، أمَّا كالمه فهو ما أعلنه وما شهد به عن اآلب وعن نفسه.

ختبـاري، والفـرق هذا خيُرِج اإلميان متاماً عن حيز الفكر النظري إىل حيز الفكـر اال 
بني االثنـني أشـبه بـالفرق بـني مـن يـرى مسـرحية وينفعـل بـا وينقـدها ويقيِّمهـا مث ينسـى كـل 
شيء بعـد ذلـك، أمَّـا الفكـر االختبـاري فهـو احليـاة الـيت تسـعى خلـف املسـيح لكـي تتـذوق 

ـــه ويلتـــزم الفكـــر فيهـــا باختبـــار صـــدق إعالنـــات املســـيح وصـــحتها  ـــيس  –مـــا ســـبق وأعلن ل
نظري، بل بإدراك عقلي علـى ضـوء اختبـار احليـاة نفسـها بـأن قـول الـرب صـادق بالقياس ال

وصــحيح. وطبعــاً ســو  نــرى يف الدراســة القادمــة كيــف يتقــدَّم اإلنســان خطــوة فخطــوة إىل 
إدراك أســرار اهللا وتــذوُّقها علــى صــعيد احليــاة الداخليــة لكــي يســمع ويشقبشــل مســتنداً علــى مــا 

 ناله من هبات اهللا.

فاإلميان يُولد يف أحداث اخلالص، وهو خربة قائمة علـى لقـاء بـني اهللا واإلنسـان.   
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كـــان اإلميـــان قائمـــاً علـــى مواعيـــد ســـو  تتحقـــق يف املســـتقبل، وجـــاء املســـتقبل أي العهـــد 
 اجلديد، وصار اإلميان يتطلع إىل كماله يف املستقبل أيضاً وهو القيامة وحياة الدهر اآليت.

مــة الــيت جيــب أن حنـرص عليهــا هــو أن نــرد اإلميــان إىل أساســه لكـن مــن األمــور اهلا 
التــارخيي الــذي ُشــيِّد عليــه. فاألســاس يكشــف عــن متانــة البنــاء وغايتــه. واألســاس التــارخيي 
هـــي األحـــداث الـــيت حـــدثت وتؤكـــد أن طاعـــة اإلميـــان عنـــد إبـــراهيم كانـــت اخلـــروج مـــن أور 

ـــا طاعـــة اإلميـــان يف الكلـــدانيني. وطاعـــة اإلميـــان عنـــد موســـى هـــي دخـــول أر    كنعـــان. أمَّ
العهـــد اجلديـــد، فهـــي قبـــول الصـــليب شـــريعة ســـلوك وحيـــاة. والعـــودة دائمـــاً إىل األحـــداث 

 تشرح ليس فقط أساس اإلميان التارخيي، بل معىن اإلميان وغايته.
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 الفصل الثالث

 

 العالقة مع اهللا من خالل الصلوات والطقوس

 

تارخييــــــة، فــــــالطقوس ُتصــــــنع مــــــن هــــــذه إذا كــــــان اإلميــــــان مشــــــيداً علــــــى أحــــــداٍث  
األحداث. واملثال الواضح هنا هو احلدث العظيم للخـروج الـذي منـه ُصـنعت طقـوس عيـد 
الفصـح. وطبعــاً مـن الســهل علينـا أن نــرى كيـف صــار خبـز الفطــري واألعشـاب املــرة وغريهــا 

 من التفاصيل املعروفة، أساس االحتفال الدائم باخلالص يف العهد القدمي.

لطقـــس واإلميـــان ال ميكـــن فصـــلهما مطلقـــاً مهمـــا حاولنـــا؛ ألن اإلميـــان، هـــو هنـــا ا 
 إميان احتفايل، هو عودة إىل مواعيد اهللا وأعماله واالحتفال با.

ومـــا ذكرنـــاه خبصـــوص العهـــد القـــدمي، ينطبـــق علـــى العهـــد اجلديـــد مـــع فـــارق هـــام  
ـــاة املســـيح نفســـه، مثـــل املـــاء يف املعموديـــة،  وأساســـي، وهـــو أن الطقـــوس مـــأخوذة مـــن حي

 واخلبز واخلمر يف اإلفخارستيا.

وإن كــــان اليهــــودي حيتفــــل بــــاخلروج مــــن مصــــر بــــاخلبز واألعشــــاب املــــرة واخلمــــر،  
وحيتفــل وهــو قــائم فعــالً يف األر  الــيت حلــف اهللا أن يعطيهــا إلبــراهيم، فاملســيحي حيتفــل 

اجلديــد مبــا حتقــق  بــاخلروج مــن املــوت إىل احليــاة بقيامــة املســيح، واملســيحي حيتفــل يف العهــد
 يف املسيح يسوع احلاضر دائماً يف وسط اجلماعة.
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 :سؤال

 ما هي حقيقة الصالة وإىل أين تقودنا الطقوس؟ -١ 

 هل الصالة جمرد كالم مع اهللا أم أـا حتوُّل داخلي يف حياة اإلنسان؟ -٢ 

 وهل ميكن فصل الصالة عن الطقوس؟ -٣ 

االحتفــال بأحــداث اخلــالص. هــل أال نــرى أن الصــالة هــي جانــب جــوهري مــن  
ميكن أن تكون املزامري سوى تسبحة شكر على أعمال اهللا، وهل ميكـن أن يكـون الُقـدَّاس 

 غري االحتفال مبا أعطاه املسيح؟

يف القداس حنن نتحول من أفراد إىل مجاعة واحدة، وهـذا هـو مـدلول هـذه العبـارة  
دنا أن نتنـــاول مـــن قدســـاتك لكـــي يف القـــداس الباســـيلي: "اجعلنـــا مســـتحقني كلنـــا يـــا ســـي

نكون جسداً واحداً"، أليست هذه حالـة حتـول؟ وهنـاك حالـة حتـول أخـرى وصـفها املسـيح 
يف العظة على اجلبل حينما أعطانـا صـورة واضـحة لـآلب، وقـدَّم بعـد ذلـك منـوذج الصـالة، 

املغفـرة وهي بدورها حالة حتول داخلي من العبودية إىل البنـوة ومـن كراهيـة النـاس إىل طلـب 
 هلم ولنا.

والسؤال األول هام جـداً، ذلـك أن املسـيحية وحـدها هـي الـيت تنفـرد بـالكالم عـن  
حتوُّل كيان اإلنسـان، فهـو يتحـول مـن فـرد إىل شـخص، ومـن حالـة العزلـة إىل حالـة الشـركة 
يف الكنيســـــة، يف الصـــــالة ويف كلمـــــة اهللا، ويف األســـــرار، فالصـــــالة والطقـــــوس هـــــي جســـــم 

 العقيدة.

ؤال الثــاين جييــب بشــكل أساســي علــى الســؤال األول وحيــدد حقيقــة الصــالة والســ 
مـــن خـــالل اكتشـــا  دورهـــا الفعـــال يف حيـــاة الفـــرد ويف حيـــاة الكنيســـة. هـــذا الـــدور يعـــين 
بشــكل مباشــر أن الطقــوس ليســت عالمــات أو إشــارات خارجيــة، وإمنــا هــي بكــل تأكيــد 
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ال وجـود حقيقـة روحيـة حاضـرة ملـا عالمات على ما حيدث، وإشارات ملا يتحقق فعـًال، ولـو 
ُوجـــدت الطقـــوس، فهـــي تعبـــري عـــن التحـــول الـــذي حيـــدث يف وســـط اجلماعـــة، ومـــن هـــذه 

 الزاوية وحدها ميكننا أن ندرس طقوس الكنيسة ونؤمن بأمهيتها الروحية.

وإذا درسنا السؤال الثالث اكتشفنا إىل أين تقودنا العقيدة املسـيحية، فهـي تقودنـا  
 إدراك حقيقة أبوة اهللا لنا، ولذلك فإنـه ال توجـد مواقيـت خاصـة بالصـالة يف إىل البنوة وإىل

املسيحية جيوو فيها الصالة وأخرى ال جتوو فيها الصـالة مثـل العهـد القـدمي، وحـىت صـلوات 
السـواعي أو األجبيــة هـي يف جوهرهــا صـلوات يف مناســبات اخلـالص وتقــوم علـى إعالنــات 

لقدس يف الساعة الثالثـة، أو صـلب املسـيح وموتـه يف السادسـة احملبة اإلهلية يف نزول الروح ا
.. إخل. ومــع ذلــك ليســت هــذه فــرو ، مبعــىن أن يصــبح اإلنســان مــذنباً إذا جتــاوو الصــالة 

 ومل يؤدها يف ميعادها املطلوب.

إن حقيقــة بنــوة اإلنســان هللا قائمــة علــى عقيــدة الثــالوث، وبــدون هــذه العقيــدة ال  
سان كـابن هللا. هـذه احلقيقـة هـي الـيت جعلـت الصـالة يف املسـيحية ميكن أن نتكلم عن اإلن

 ال تأخذ شكل الفريضة أو الواجب الذي جيب أن يؤدَّى وإالَّ عاقب اهللا اإلنسان.

ونفـــــس احلقيقـــــة، أي بنـــــوة اإلنســـــان هللا، هـــــي الـــــيت جعلـــــت املســـــيحية ختلـــــو مـــــن  
قــد نــال مرتبــة البنــوة مــن الطقــوس اخلاصــة بتطهــري اجلســد كمــا يف اليهوديــة؛ ألن اإلنســان و 

اهللا يف املســيح يســوع ال حيتــاج إىل اغتســال يقرِّبــه مــن اهللا وجيعلــه قــادراً علــى الصــالة، وإمنــا 
 الذي جيعله قادراً على الصالة هو موقفه من اهللا وعالقته باهللا يف املسيح يسوع.

 هـذا كلـه جعـل الصـياغات اللفظيـة للصـلوات املسـيحية فريـدة وخاصـة باملســيحية، 
ممــا جيعــل اكتشــا  الصــلوات املســيحية ســهالً وميســوراً ألـــا حافلــة مبضــمون معــني ظــاهر 

 جداً.

وبنــوة اإلنســان هللا جتعــل موضــوع التقــديس وطلــب النعمــة اإلهليــة مــن املوضــوعات  
األساســـية يف الصـــلوات املســـيحية، ولـــذلك حنـــن نســـأل اهللا التقـــديس وهـــو نعمـــة اهللا غـــري 
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تنحــدر منــه مباشــرة، ولــذلك عنــدما نتقــدس بعمــل إهلــي مباشــر املخلوقــة، أي النعمــة الــيت 
ــــذلك تعــــربِّ  ــــة هــــو اشــــرتاٌك مباشــــر. ول يؤكــــد هــــذا أن اشــــرتاك اهللا يف حــــل مشــــاكلنا الروحي
الطقـــوس عـــن هـــذه احلقيقـــة عنـــدما توجـــه نظرنـــا إىل مـــا جيـــري أمامنـــا مـــن انســـكاب مباشـــر 

 لنعمة اهللا ال سيما يف األسرار الكنسية.

أن نـــرى شـــرحية الصـــالة والطقـــوس، فـــإذا هـــي مكونـــة مـــن التـــدخل  وكأننـــا ميكننـــا 
اإلهلــي يف حياتنــا وهــو التــدخل الــذي حــوَّل اإلنســان مــن عبــد إىل ابــن. هــذا التــدخل قــائم 
علــى حقيقــة تنــاول اهللا وجتســده وصــلبه وقيامتــه وحلــول الــروح القــدس، ولــذلك تظهــر هــذه 

ة يــدور حوهلــا موضــوع حتــول الفــرد اإلعالنــات اإلهليــة كمحــور أساســي يف الصــالة املســيحي
والكنيســـة. هـــذا هـــو لـــب وجـــوهر القـــداس، وهـــو مـــا جيعـــل القـــداس الصـــالة النموذجيـــة أو 

 املثالية يف الكنيسة حيث تتجلى وحدة العقيدة والطقوس يف الصالة.

 العقيدة والصالة والطقوس

ور ممـــا ســـبق نـــدرك أن العقيـــدة وهـــي نســـيج احليـــاة مـــع اهللا والعالقـــة بـــه، هـــي حمـــ 
الصــالة والطقــوس. هــذه العقيــدة يف جوهرهــا دعــوة لتجديــد اإلنســان وتغيــري كيانــه، ولــذلك 
ال نســتطيع أن نــرى عقيــدة مــن عقائــد املســيحية إالَّ وهــي إحــدى مكونــات اإلجنيــل (اخلــرب 
الســار) الــذي جــاء مــن عنــد اآلب الســماوي. هــذه النظــرة متكننــا مــن أن نكتشــف وضــع 

وضوح يف أن املسـيحية مل تقـف عنـد إعـالن أنبيـاء إسـرائيل عـن املسيحية الفريد ونراه بكل 
وحدانيــة اهللا، بــل تقــدمت إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، وهــو أن اإللــه الواحــد قــد دخــل يف 

 شركة مع اإلنسان وصارت هذه الشركة حمور الصالة والطقوس.

التوحيــد بالشــكل القــدمي ال يســـاهم يف تكــوين صــلوات، بـــل يقــف عنــد مســـتوى  
عــــني، وهــــو أن يوجــــه اإلنســـــان صــــالته إىل اهللا وحــــده، دون أن يســــاهم هـــــذا يف روحــــي م

 صياغة الصلوات نفسها أو حىت يف إضافة قوام روحي هلا.

ومن هنا ميكننا أن نطل على العهد القـدمي بكـل شـكر علـى الوضـع املمتـاو الـذي  
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لـى طريقــة أتـت بــه املسـيحية، وســو  نـرى يف الفصــول اآلتيـة أن صــعوبة املسـيحية قائمــة ع
العـــر  وتقســـيم العقيـــدة واحليـــاة الروحيـــة، وهـــو مـــا جعـــل الكثـــري مـــن العقائـــد يبـــدو عنـــدنا 

ألـا إعالنات احملبـة اإلهليـة، وحقيقـة شـركة مـع  ؛غامضاً بينما العقائد هي أناشيد وصلوات
 اهللا، وقد عربَّ متصو  قبطي عن هذه احلقيقة يف نص صالة قدمي يقول فيه:

من قبلتنا إىل األبد عندما تناولت وجتسدت، وأخذت  يا حمب البشر يا -
 طبيعتنا لكي تؤهلنا لإلحتاد بك.

يف األردن اعتمدت وأخذت املسحة لكي نأخذ حنن شركة يف مسحتك  -
 بالروح القدس، ومن خالل معموديتك صار لنا شركة مع الروح القدس.

ك، رأس يف الربية سحقت الشيطان لكي تدوس أقدامنا فيك، أي يف قدمي -
 احلية القدمية.

ُصلبتش على الصليب لكي ينفذ املوت فيك فتحوِّل عقوبة العصيان إىل  -
قوة حياة بالقيامة، حقًا قمتش يا سيد وقهرتش الفساد لكي تفيض احلياة من 

 القرب بعد أن كان القرب يبتلعها.

وصعدتش إىل السموات وجلستش عن ميني اآلب لكي حتدد وتُعد لنا طريقاً  -
ديدًا مل تسلكه الطبيعة اإلنسانية من قبل، ولكننا فيك صعدنا إىل اآلب، ج

 وفيك جلسنا عن ميينه.

وسكبتش علينا يف الكنيسة املقدسة الروح القدس، هذا الذي يهيئ ويكمل  -
 األسرار املقدسة اليت با نتغذى ونتعلم احلكمة ونراك فيها فنرى اآلب.

 لقدوس.الد لك يا حمب البشر الثالوث ا -

وهذا النص يشبه إىل حد بعيد صلوات القداس، بـل هـو متـأثر بـه بشـكل ظـاهر،  
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وهو مثل القداس جيعل ما عمله االبن ألجلنا حمور عالقتنا بـاهللا وأسـاس كـل صـالة عنـدنا. 
ولــذلك كلمــا تقــدم فهمنــا وإدراكنــا للعقيــدة، كلمــا تقــدمت صــلواتنا كثــرياً وحتســنت حالتنــا 

ه الرسول يهوذا "وشأشمَّا أشنـُْتْم أشيـُّهشا األشِحبَّاُء فشابـُْنوا أشنـُْفسشُكْم عشلشـى ِإميـشاِنُكُم الروحية، وهو ما يؤكد
ـــُكْم ِيف حمششبَّـــِة اِهللا، ُمْنتشِظـــرِينش رشْمحشـــةش رشبـِّنشـــا  ـــُدِس، وشاْحفشظُـــوا أشنـُْفسش ـــلِّنيش ِيف الـــرُّوِح اْلُق األشْقـــدشِس، ُمصش

يشاِة األش   ).٢١، ٢٠: ١بشِديَِّة" (يهوذا يشُسوعش اْلمشِسيِح لِْلحش

 العقيدة عالقة محبة مع اهللا

ـــديُّن، وهـــي   ـــا للكـــالم عـــن جـــوهر الت ـــا طبيعـــة اإلميـــان، وتؤهلن الصـــالة تكشـــف لن
شــرحية مــن الديانــة كمشــروع، وهــي بــدورها تعلــن حقيقــة العالقــة بــني اإلنســان واهللا، ولكــن 

جيــة تعلــن عــن تعلــيم الديانــة. الصــالة بــدورها ال ميكــن فصــلها عــن الطقــوس، كعالقــة خار 
وإذا انطبقـــت حقيقـــة الصـــالة علـــى حقيقـــة الطقـــوس، أمكـــن لإلنســـان أن يـــدرك مـــن هـــذا 

 التطابق أن الصالة فعًال عميقٌة وقوية، وتعلن عن عالقة قوية بني اهللا واإلنسان.

إن تعلــيم املســيحية األساســي عــن احملبــة، ظــاهٌر بكــل وضــوح يف موضــوع الصــالة  
ة املســيحية تعلــو علــى كــل صــور نــداء اهللا أو احلــديث أو أو ... إـــا لقــاء والطقــوس. صــال

حمبــة، ولقــاء كيــان اإلنســان املخلــوق علــى صــورة اهللا والــذي يتحــول بالصــالة ويف الطقــوس 
 إىل حتقيق هذه اجلوانب األساسية يف كيانه اإلنساين أن يكون مثل اهللا.

ون لـــدينا اجلوانـــب الروحيـــة حنـــن ال نســـتطيع أن نـــتكلم عـــن اإلنســـان دون أن تكـــ 
الواضحة حلقيقة اإلنسان، أي حياته الداخلية الروحية. واحملبة أعظم مـا يعرفـه اإلنسـان مـن 
عالقة، هي هبة اهللا العظمـى للطبيعـة اإلنسـانية، والقـوة القـاهرة يف عـامل التـوحش والبغضـة. 

بعيــدة عــن اهللا،  هــذه القــوة القــاهرة الســاكنة ِجنــان اإلنســان، ليســت غريبــة عليــه، وليســت
هي أصل العالقة وجوهرها، وبدون احملبـة ال ميكـن مطلقـاً أن نـتكلم عـن اإلنسـان، وكـذلك 
بدون احملبة ال ميكن أن نـتكلم عـن اهللا نفسـه. يف هـذا اإلطـار جيـب أن يكـون لـدينا الـوعي 
بـــأن دعـــوة احملبـــة يف املســـيحية هـــي دعـــوة وحـــدة بـــني اهللا واإلنســـان، بـــني احملبـــة يف شـــكلها 
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وجوهرهــا النقــي الفيــا  املعطــاء الــذي ال يعــر  احلــدود، وبــني احملبــة يف شــكلها الضــعيف 
املشوه أحياناً، والـذي يقـف عنـد حـدود الشـر وال يتعـدى حـدود الـذات. هـذه هـي النقطـة 
ـــــيت نراهـــــا يف اهللا، هـــــي أصـــــل الصـــــالة والطقـــــوس يف  ـــــة ال ـــــه. فاحملب احلامســـــة يف املوضـــــوع كل

 املسيحية.

يصـــلي، يقـــف أمـــام اهللا، لـــيس كســـيد فقـــط، بـــل وخـــالق أيضـــاً، فاإلنســـان الـــذي  
 فالسيادة واخللق يفقدان معنامها إن مل يكن كليهما تعبري عن احملبة.

ولــذلك الســبب علينــا أن نســأل الســؤال الــذي يكشــف لنــا عمــا يقــال عــن احملبــة.  
 لئال يتصور إنساٌن ما أن احملبة فكرة ضعيفة قابلة للنقد أو التشويه:

ن أن ننقد المحبة، أي هل يمكن أن ننقد العقيدة مكيهل 
 المسيحية؟

ما أكثر ما وجِّه للمسيحية من نقد ... وما أكثر مـا سـو  يوجَّـه إليهـا، وسـو   
تظــل دائمــاً هــدفاً للنقــد، ولكــن يف جمــال النقــد نفســه نريــد أن نــدرس نقطــة واحــدة هامــة، 

 قد؟وهي: هل من املمكن أن ننقد احملبة؟ وما هو مقياس الن

لقد حاول البعض أن جيعل من العدل مقياساً لنقد احملبة ... وكان هـذا جهـالً باحملبـة؛ ألن 
 احملبة تعين أيضاً حمبة العدل. ال ميكن للمحبة أن تقف ضد العدل.

ميكن للعـدل أن يكشـف عـن خطـأ معـني يف ممارسـة احملبـة، أو أن تشـويهاً أصـاب  
حملبة، فهي حتتوي العـدل وترفعـه إىل مسـتوى رفيـع. احملبة ولكنه ال يستطيع أن يتفوق على ا

ــــدة هــــي  ــــة. العــــدل حمــــدوٌد؛ ألن قدرتــــه الوحي ــــا العــــدل فهــــو ال يســــتطيع أن حيتــــوي احملب أمَّ
تصــحيح خطــٍأ وقــع ضــد اإلنســان، أو تشــويٍه أصــاب احملبــة. ولــذلك ال يســتطيع العــدل أن 

أوجبت هذا التحليـل واملقارنـة، حيتوي احملبة ويتفوق عليها. إن دنيا الشر واخلطيئة هي اليت 
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 ولكن يف دنيا احلق، احملبة والعدل، ال يفرتقان وال يتخاصمان.

احملبـــة تتقـــدم علـــى العـــدل وتفتخـــر بأــــا تغذيـــه باحليـــاة؛ ألــــا ال تقـــف عنـــد حـــد  
إصالح األخطاء، بل تعطي مـن ذاتـا، ولـذلك فـإن احملبـة الـيت وصـفها بـولس الرسـول بأــا 

) أقــــوى بكثــــري مــــن العــــدل، حــــىت يف دنيــــا احلــــق ٥: ١٣كــــور ١ا" ("ال تطلــــب مــــا لنفســــه
 نفسه.

لـــذلك الســـبب نفســـه، ال ميكـــن أن ينقـــد احملبـــة إالَّ احملبـــة نفســـها، أي مســـتويات  
حمبـــة العلـــوم ... إخل، هـــذه كلهـــا مســــتويات  –حمبـــة الــــوطن  –احملبـــة مثـــل: حمبـــة الوالـــدين 

املســــتويات لكــــي يكتشــــف األفضــــل للمحبــــة، ولــــذلك ميكــــن ملــــن يشــــاء، أن يأخــــذ هــــذه 
واألقــوى منهــا. وميكــن ملــن يشــاء، أن يــرى أن حمبــة الوالــدين تتقــدم علــى حمبــة الــوطن، ويف 
بعــض املواقــف حيــدث العكــس، إن احملبــة حيــاة، ولــذلك ال ميكــن ملقيــاس آخــر، وال ميكــن 

 نقد احملبة.ألي فكرة أخرى أن تنقد احملبة. تظل احملبة فوق النقد دائماً وال ختضع إالَّ ل

إذا كان هذا صحيحاً، فمـا هـي قيمـة النقـد الـذي يوجَّـه لديانـة تـدعونا إىل اعتبـار  
 احملبة كمحور وأساس لكل شيء يف احلياة.

كيف نستطيع أن ننقـد هـذه الديانـة؟ يف اعتقـادي توجـد طريقـة واحـدة، وهـي أن  
هــــا، وعنــــد ذلــــك نــــرى مــــا هــــو مســــتوى احملبــــة يف املســــيحية ومــــا هــــو مســــتوى احملبــــة يف غري 

 نستطيع أن ندرك أين تقف املسيحية وما هو موقعها يف حياة اإلنسان، وإىل أين تقوده؟

 مستويات المحبة في المسيحية؟

علــــى الــــرغم مــــن أن الالهــــوت املســــيحي ال يعــــر  إالَّ مســــتوى واحــــداً منــــه تنبــــع  
بـة، وهـو املستويات األخرى، بـل هـو املسـتوى الوحيـد الـذي تعـيش عليـه كـل مسـتويات احمل

 مستوى احملبة اإلهلية نفسه، إالَّ أننا سو  نسمح ألنفسنا بالكالم عن مستويات احملبة.
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اهللا هـو أصـل احملبـة، ويعـربِّ الرسـول بـولس عـن هـذا بقولـه: "الـَِّذي ِمْنـُه ُتسشـمَّى ُكــلُّ  
ــــمشاوشاِت وشعشلشــــى األشْرِ " (أ   ذج األبــــوة ). فهــــو مصــــدر احملبــــة ومنــــو ١٥: ٣عشِشــــريشٍة ِيف السَّ

الكامل: يف العطاء أعطى أفضل مـا لديـه إذ جـاء االبـن الوحيـد، يف االحتمـال احتمـل كـل 
شــيء لكــي يرفــع اإلنســان إىل مرتبــة ابنــه، يف الصــرب ال وال يصــرب علــى ضــعفات الكنيســة 

ـا وشالش غشْضـنش (شـيخوخة)" (أ ًة، الش دشنـشسش ِفيهش يدش ِنيسشًة جمِش ). ٢٧: ٥  حىت "ُحيِْضرشهشا لِنـشْفِسِه كش
وهناك مستويات أخرى سو  نراها؛ ألننا حنن اآلن أوالد اهللا ومل يظهـر بعـد مـاذا سـنكون  
ـــراه يف جمـــده  ـــا عنـــدما ن كـــأوالد اهللا، ولكـــن مـــىت ظهـــر ابـــن اهللا يف جمـــده ســـنكون مثلـــه ألنن

). وأينمـــا ٢: ٣يوحنـــا  ١ســـو  حتولنـــا هـــذه الرؤيـــا إىل ذات جمـــد االبـــن املتجســـد (راجـــع 
ى احملبة حاضرة يف املعمودية تعطينا التبين، وحاضرة يف اإلفخارستيا تعطـي ذاتـا، توجَّهنا نر 

  ٢حياًة جديدًة لكل من يتناول، وهذا ما يعـربِّ عنـه الرسـول بـولس "حمبـة املسـيح حتصـرنا" (
). فــإذا كانــت حمبــة املســيح حتصــرنا ويف أي اجتــاه ذهبنــا، فــإن نقــد املســيحية ١٤: ٥كــور 

بـل مسـتحيًال، وهـذا مـا مل يلتفـت إليـه النقـاد الـذين انصـرفوا إىل حماولـة يصبح عمًال شـاقاً، 
اكتشــا  تنــاقض يف األناجيــل أو ثغــرات يف رســائل بــولس أو   إخل، لكــنهم مل يفهمــوا أن 
املطلوب هو جوهر الرسالة وقلبها، هل هو صحيح أم خطـأ، هـل ميكـن توجيـه النقـد إليـه، 

تقلـب مـواوين النقـد؛ ألننـا نـرى يف رسـالة املسـيحية أم توجيه النقد مسـتحيل. هـذه احلقيقـة 
بنــاًء أو نســيجاً ســداه وحلمتــه احملبــة، وهــو بــذلك نســيٌج خــاص ال ميكــن لنــا أن نصــنع مثلــه 
أو حىت أن  نقلده؛ ألن احملبة ال ميكن أن تكون مثل أي شـيء ويسـتحيل تقليـدها، فاحملبـة 

 هي اإلله احلي احلقيقي.

 حي الخاص باهللانقد المحبة والتعليم المسي

"اهللا حمبـــة"، هـــذه هـــي املســـيحية يف أقصـــر صـــيغة إميانيـــة عرفتهـــا الكنيســـة، ولكـــن  
الرســول يوحنــا مل يقــف عنــد هــذه الصــيغة، بــل أضــا  "مــن ال حيــب مل يعــر  اهللا"، وبعــد 

). والعالقة واضحة، مـن حيـب ميكنـه أن ٨: ٤يوحنا ١ذلك حدد السبب "ألن اهللا حمبة" (
ــا مــن ال حيــب ال يكتشــف اهللا يف اإل جنيــل ويــراه، ألن احملبــة تعلــم اإلنســان حقيقــة اهللا، وأمَّ
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ميكنه أن يعر  اهللا، بل قد تاه عن اهللا متاماً. فقـده ألنـه مل يصـدق بـأن اهللا حمبـة، أو فقـده 
 ألنه ظن أن اهللا شيء آخر.

ــــا إواء   يف هــــذا اإلطــــار وحــــده ميكننــــا أن نفهــــم التوحيــــد والتثليــــث، وأن نــــدرك أنن
ن حمبة، وأن اإلعالن عـن احملبـة صـعب، ويف أغلـب األحيـان معقـد جـداً. احملبـة ليسـت إعال

نزهـة أو عمليـة مســلية أو أغنيـة رقيقـة حاملــة واخـرة بـالعواطف واألحــالم ... احملبـة فـوق كــل 
هــذا، فهــي عطــاء وهــي تعطــي ذاتــا، وتطلــب الوحــدة وتســعى إليهــا وال تقبــل الفواصــل وال 

 تــرى اهلــوة بــني اخلــالق واملخلــوق وتعربهــا بكــل فــرح؛ ألن احملبــة ال ترضــى بــالقيود. حمبــة اهللا
ميكنها أن تقبل مبا هـو موجـود مـن عوائـق. تبقـى العوائـق كمـا هـي، ولكـن احملبـة تتخطاهـا. 
ــــد وعــــرب العوائــــق دون أن حيطمهــــا،  لقــــد ظــــل اهللا هــــو اهللا، ولكنــــه عــــربش إىل اإلنســــان وجتسَّ

مل يفقــد طبيعتــه اإلنســانية. هــذا مــا نعنيــه بعبــور  ولــذلك ظــل الناســوت الــذي أخــذه ناســوتاً 
 العوائق دون حتطيم العوائق.

واإلحتــاد، وهــو غايــة احملبــة ال يفقــد فيــه اإلنســان كيانــه اإلنســاين، فهــو ال يــذوب   
كمـــا يف حالـــة النرفانـــا يف البوذيـــة، وإمنـــا يظـــل اهللا هـــو اهللا ويظـــل اإلنســـان إنســـاناً. الوحـــدة 

يســت ضــياعاً للكيــان اإلنســاين، وإمنــا الوحــدة هــي بقــاء االثنــني ليســت اختفــاء لإلنســان ول
معــاً يف وحــدة. يظــل اهللا هــو اهللا ويظــل اإلنســان هــو اإلنســان. هــذه احلقيقــة ليســت قائمــة 
علـــى مـــا حـــدث يف التجســـد فقـــط عنـــدما احتـــد الالهـــوت بالناســـوت "بـــدون اخـــتالط وال 

؛ ألن أقانيم الثالوث ثالثة يف جـوهر امتزاج وال تغيري"، بل قائمة على أساس الثالوث أيضاً 
واحد ال تذوب وال ختتفي، وإمنـا يظـل كـل أقنـوم كمـا هـو ولكـن يف وحـدة اجلـوهر. ووحـدة 
الــذات أو اجلــوهر هــي أساســية جــداً لفهــم احملبــة اإلهليــة ذلــك أن حمبــة اهللا بــال وجــود إذا مل 

اجلـوهر الواحـد لـو تـذكرنا  يوجد اجلوهر الواحد الذي جيمع األقانيم. وميكننا أن ندرك أمهية
أن االبـــن الوحيـــد الـــذي هـــو واحـــد مـــع اآلب جـــاء لكـــي يردنـــا إىل شـــركة اآلب، فلـــو كـــان 
االبن من جوهر آخر غري جوهر اآلب ملا استطعنا أن نفكـر ولـو ملـدة ثانيـة واحـدة يف حمبـة 
اهللا. بـــل لكـــان الرســـول يوحنـــا ســـيعجز عـــن كتابـــة ذلـــك الكـــالم اخلالـــد "هكـــذا أحـــب اهللا 

 ).١٦: ٣لعامل حىت بذل ابنه الوحيد" (يوحنا ا
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وحـــدة اجلـــوهر حتـــدد لنـــا حمبـــة اهللا، ولكـــن تعـــدد األقـــانيم هـــو اإلعـــالن عـــن هـــذه  
احملبة، وعن مصدرها والطريقة اليت تصل با إلينـا، وكيـف ترفعنـا احملبـة إىل احملبـة الفائقـة الـيت 

ة اخلـالق واملخلـوق بالتجسُّـد. مصدرها اآلب، ولكنها ختلق لنفسها صلة بنا عندما تعرب هو 
والتجسُّــد هــو قنــاة احملبــة الـــيت تعــربِّ عــن نفســها مبشــاركة اإلنســـان حمنــة املــوت وتعطيــه هبـــة 

 احلياة يف القيامة وشركة الروح القدس للحياة األبدية.

احملبـــة يف جوهرهـــا واحـــدة، ولكـــن اإلعـــالن عنهـــا ال ميكـــن أن يفهـــم إالَّ بالتعـــدد،  
: ٣يـو ١ول يوحنا: "أنظروا أية حمبة أعطانـا اآلب حـىت نـدعى أوالد اهللا" (وهكذا يعربِّ الرس

). لــو حـــذفنا كلمـــة "اآلب" الســـتحال علينــا أن نكتـــب "أوالد اهللا"، ذلـــك ألن أبـــوة اهللا ١
وحدها أي أقنوم اآلب هي السبب الوحيد الصاحل ألن يؤهلنا للكـالم عـن أوالد اهللا الـذين 

ا كل الذين قبلوه (املسـيح) فأعطـاهم سـلطاناً أن يصـريوا أوالد اختذهم لنفسه يف االبن "وأمَّ 
 ).١٢: ١اهللا" (يو 

(والوحـــدة (يف اجلـــوهر)، والتعـــدد 
3F

(يف األقـــانيم) هـــي الصـــيغة الوحيـــدة الـــيت تعـــربِّ  )١
احملبة وهي تعمل، ذلك أن احملبة ال تقبـل السـكون والبقـاء بـال عطـاء. لقـد قلنـا إن احملبـة ال 

إالَّ باحملبـة، وصـيغة احملبـة يف الالهـوت املسـيحي هـي صـيغة تعـربِّ عـن احملبـة   ميكن أن ننقدها
كمـا هــي، وعــن احملبــة وهــي تعلــن عــن ذاتــا يف عطــاء ملــن تــراه أهــالً للحيــاة األبديــة. واحملبــة  
كمــــا هــــي أي يف حقيقتهــــا هــــي اهللا الواحــــد يف الثــــالوث، واحملبــــة وهــــي تعلــــن عــــن ذاتــــا، 

"أنــا يف اآلب واآلب يفَّ"، ولكــن أيضــاً "أنــا واآلب واحــد". تكشــف الوحــدة والتعــدد مثــل 
وهــذه الوحــدة ليســت وحــدة الثــالوث فقــط، بــل هــي الوحــدة الــيت يشعــُرب فيهــا الثــالوث إلينــا 
وجيعلنــا واحــداً فيــه "أنـــت أيهــا اآلب يفَّ وأنــا فيـــك ليكونــوا هــم أيضـــاً واحــداً فينــا" (يوحنـــا 

صـارت هـاجس الكنيسـة الـدائم عـرب العصـور )، وحدة تتجلى يف التاريخ، وحـدة ٢١: ١٧
 يف مواجهة االنقسام.

                                                           
استخدمنا كلمة تعدد مبعىن تثليث كما هو واضح، وكلمة تعدد تعطي العمق املطلوب لفهم احملبة، ألن الوحدة  )١(

 تعين أكثر من واحد يف وحدة.
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 االختبار هو أداة النقد الصحيح

حنــن ال نقصــد بالنقــد اكتشــا  األخطــاء، فهــو لــيس املقصــود بكلمــة نقــد، وإمنــا  
 النقد هو أيضاً اكتشا  اجلوانب اإلجيابية ألٍي من األمور.

د احملبـــة بشـــكل عقلـــي مبـــين ونقـــد احملبـــة بشـــكل عقلـــي نظـــري ال جيـــدي، وإمنـــا نقـــ 
علــى االختبــار يؤهلنــا إلدراك حقيقــة احملبــة. وهــذا يعــين بشــكل أساســي أن تعلــيم املســيحية 
عن اختبار اإلميان وتذوق احلياة مـع اهللا، هـو أصـالً يصـا  بـذا الشـكل كتعبـري عـن حقيقـة 

ـــة بـــوعي وإدراك،  ـــة اهللا. فـــألن اهللا حمبـــة، فمـــن الضـــروري أن نبلـــغ هـــذه احملب ولكـــن مـــن حمب
خـــالل االختبـــار حلقيقـــة اهللا الفائقـــة. والكـــالم عـــن حمبـــة اهللا أو اهللا حمبـــة ال جيعـــل اهللا حتـــت 
احلـواس أو جيعــل اهللا يفقــد شـيئاً مــن إلوهيتــه، وإمنـا العكــس هــو الصـحيح، فــاهللا هــو كــذلك 
يمـاً يف احملبة فقط، وليست احملبة مبـدأً جيعـل اهللا صـغرياً، بـل العكـس إنـه مبـدأ جيعـل اهللا عظ

ــــة أعطانــــا اآلب ..". ويف احلقيقــــة إن  "هكــــذا أحــــب اهللا العــــامل ..."، أو "انظــــروا أيــــة حمب
إدراك حمبة اهللا جيعل اهللا رهيباً جداً بالنسـبة لنـا؛ ألنـه مهمـا كـان اختبارنـا وتـذوقنا حملبـة اهللا، 
لكنـه يظل اهللا فوق كل إدراك، بعيـداً جـداً عـن متنـاول دائـرة حمبتنـا. نظـل علـى شـركة معـه، 

 يف حمبته يظل بعيداً عن دائرة إدراكنا.

ودينونــة اهللا قائمــة علــى احملبــة، وهــذا مــا جيعلنــا نــدرك أن الدينونــة هــي اقــرتاب أو  
ابتعاد عن دائرة احملبة، وهذا أيضاً رهيـٌب جـداً بالنسـبة لنـا؛ ألنـه جيعـل اختبارنـا ومنـو حياتنـا 

 ن اهللا.يف احملبة هو نفسه قاعدة االقرتاب أو االبتعاد ع

إذن احملبـــة ليســـت رحلـــة حاملـــة، إــــا تقـــود إىل الدينونـــة أو إىل احليـــاة، ولـــيس هـــذا  
استنتاجاً، بل هو تعبـري مباشـر صـريح "حنـن نعلـم أننـا قـد انتقلنـا مـن املـوت إىل احليـاة ألننـا 

). وهــذا بــدوره يطــرح ١٤: ٣يوحنــا ١حنــب األخــوة. مــن ال حيــب أخــاه يبقــى يف املــوت" (
ئلة جيب أن تُدرس بعناية عنـدما حيـني وقـت الكـالم عـن األخـالق املسـيحية، علينا عدة أس

ولكــن الســؤال اهلــام اآلن هــو: إذا كانــت احملبــة هــي قاعــدة احليــاة واملــوت، فمــا هــو أســاس 
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األخــــالق يف املســــيحية؟ وطبعــــاً ال أســــاس ســــوى احملبــــة، أي اإلميــــان بــــاهللا احملبــــة، وبشــــكل 
ن هــذه احلقيقــة اهلامــة، وهــو بــدوره مــا حيــدد لنــا ضــرورة مباشــر تصــبح األخالقيــات تعبــرياً عــ

تغيــري نظرتنــا إىل األخــالق؛ ألن األخــالق املســيحية هــي يف جوهرهــا نظــرة عقائديــة قائمــة 
 على إعالن حمبة اهللا يف املسيح يسوع.
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 الفصل الرابع

 

 عن اهللا الالهوت المسيحي إعالنٌ 

 

 أصل كلمة الهوت

فهــي بالســريانية "الهوثــا"، واســتخدام الكلمــة كلمــة الهــوت مــن أصــل ســرياين،  
" أو الشرقي. ولكـن Semiticالسريانية يؤكد انتماء الكلمة إىل الرتاث املسيحي السامي "

" وهـــي θεολογιαنفــس الكلمـــة معروفــة أيضـــاً يف اليونانيـــة القدميــة قبـــل املســيحية فهـــي "
معرفـة اهللا. ومــن اللغــة " أي الكــالم أو احلــديث أو λογια" و"θεοςمكونـة مــن كلمتـني "

اليونانيـــــة دخلـــــت الكلمـــــة إىل الالتينيـــــة، مث اللغـــــات األوروبيـــــة، مث أصـــــبحت يف اإلجنليزيـــــة 
"Theology" واإلنســــان الــــذي يتحــــدث عــــن اهللا هــــو ."θεολογος الالهــــويت"، أو" "

 حسب التعريف السائد يف الكتب الطقسية الناطق باإلهليات، أو ثيئولوغوس.

ــ  " عنــد آبــاء الكنيســة، ويف  θεολογιαني اســتخدام كلمــة "وهنــاك فــرق ضــخم ب
كتب الفالسفة اليونانيني. ذلك أن كلمة ثيئولوجيـا خيتلـف معناهـا يف الفلسـفة عـن معناهـا 
يف املصــادر املســيحية. كــل كــالم عــن اهللا أو الالهــوت يف الوثنيــة يعــين احلــديث عــن الكــون 

" علـى جبـل Nymphsأو اجلنيـات " وشئون احلياة يف إطـار األسـاطري وخرافـات احلوريـات
 ".Olympusاألُليموس "

" Homer" وهــــومريوس "Orpheusفــــالالهويت هــــو الشــــاعر مثــــل: أورفيــــوس " 
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" وطبعـــاً كـــان هـــؤالء الشـــعراء يتحـــدثون عـــن أحـــوال اآلهلـــة ومغـــامراتم Hesiodوهزيـــود "
نظـر  " مـن وجهـةTheologiansوميالدهم وظهورهم، وهـؤالء الشـعراء ليسـوا الهـوتيني "

املســـيحية. فـــالالهوت يف املســـيحية لـــيس القصـــص الشـــعبية، وإمنـــا اإلعـــالن عـــن اهللا الـــذي 
 يقدِّمه اهللا. هذه ميزة أساسية يف املسيحية.

 دور العقل في التراث اليوناني الوثني

عنـــــدما ختطـــــت البشـــــرية مرحلـــــة األســـــاطري واجتهـــــت جهـــــود العقـــــل اإلنســـــاين إىل  
ملـدارس الفلسـفية يف الشـرق، وكانـت بدايـة دور العقــل البحـث املوضـوعي العقلـي، ظهـرت ا

يف التمييــــز الــــذي بــــدأه أرســــطو بــــني مــــا كتبــــه الشــــعراء مــــن أســــاطري وروايــــات عــــن العــــامل 
ــــــــرب أرســــــــطو أن الفالســــــــفة  ــــــــذلك اعت ــــــــه الفالســــــــفة، ول ــــــــني مــــــــا يفكــــــــر في واإلنســــــــان، وب

"Philosophers" هم طبقة مميزة عن الالهوتيني "Theologiansفالسـفة ". هؤالء ال
" هـــم دعـــاة لنظريـــات متكاملـــة Anaximander" وأنكســـيمندر "Talesمثـــل طـــاليس "

عقلية ال عالقة هلـا مـع األسـاطري، لكـن الكـالم عـن اهللا مل ينشـأ يف الفلسـفة بشـكل عقلـي 
ـــا " " يف معناهـــا θεολογιαمـــنظم قبـــل أفالطـــون، فهـــو أول مـــن اســـتخدم كلمـــة ثيئولوجي

)، ولــذلك يســمي أتبــاع األفالطونيــة احملدثــة Republic:379Aاملعــرو  يف كتابــه اجلمهوريــة (
"Neoplatonists" أفالطــون بــالالهويت "Theologian وإىل أفالطــون يعــود الفضــل "

يف استخالص مباد  سامية عن اهللا وعن الكون من األساطري، وتقـدمي فكـر متكامـل عـن 
لكـن نشـوء التصـو  اهللا وعن الكون، قـائم علـى البحـث العقلـي يف إطـار فلسـفي دقيـق. و 

 على يد أفلوطني هو الذي حوَّل البحث العقلي الفلسفي إىل حبث صويف عقالين.

" عن الفلسفة عند أرسـطو، وقـد قـال Theologyكانت بداية فصل الالهوت " 
": "البـد وأن يكـون لـدينا Metaphysicsأرسطو بكل وضوح يف كتابه ما بعـد الطبيعـة "

لســفة الثالثــة وهــي: مــا بعــد الطبيعــة، والطبيعــة، والرياضــة وضــوح يف التمييــز بــني أركــان الف
"Mathematics" ومـــا نســـميه بـــالالهوت ،"Theology ومـــع أن الالهـــوت حاضـــر ."

يف كـــل شـــيء ويف كـــل أركـــان املعرفـــة ألن العلـــم العـــايل هـــو الـــذي يـــدرس الكائنـــات العليـــا" 
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)1026: A 19 : 22.( 

مل تكــــن شـــيئاً اســـتخف بــــه  ،كانـــتهـــذا الـــنص بالـــذات يؤكــــد أن األســـاطري أيـــاً   
الفالسفة، بل كانت حتتوي على معرفة بالكائنات اإلهلية، وكـان علـى الفيلسـو  أن يصـل 
إىل معرفـــة هـــذه الكائنـــات، وقـــد مســـى أرســـطو هـــذه املعرفـــة بالفلســـفة األوىل، أي مـــا بعـــد 

لكـــن "، وهـــي املعرفـــة غـــري احلســـية الـــيت تـــؤدي إىل معرفـــة اهللا. و Metaphysicsالطبيعـــة "
الكـــــالم املفهـــــوم الواضـــــح عـــــن اهللا، وهـــــو الالهـــــوت الـــــذي ال أثـــــر لألســـــاطري بـــــاملرة علـــــى 

ـــم موضـــوعات  ٢٦٤-٣٣٤موضـــوعاته، مل يتحـــدد قبـــل وينـــون الرواقـــي ( ق.م) الـــذي قسَّ
" وعلــــــوم الطبيعــــــة Ethics"، علــــــم األخــــــالق "Logicاملعرفــــــة أو الفلســــــفة إىل املنطــــــق "

"Physicsينــــاتس "". وبعــــد وفــــاة وينــــون جــــاء كلCleanthes ــــم كــــل قســــم مــــن " وقسَّ
 األقسام الثالثة السابقة إىل قسمني مث قسَّم الطبيعة إىل الطبيعة والالهوت.

" الــذي مــن جزيـــرة رودس Panaetiusقبــل ـايــة القــرن الثــاين أســـس بنــايتوس " 
ق.م. وميَّــز بـني ثالثـة أنــواع مـن الالهـوت، وقــال يف  ١١٠-١٨٠مدرسـة رومانيـة يف رومـا 

 "Varro"مشهور عرفه فيما بعد العالمة ترتليـان ونقلـه عـن ترتليـان، أو رمبـا عـن فـارونص 
 أغسطينوس، الذي يقول يف كتابه "مدينة اهللا" نقًال عن بنايتوس: ق. م) ٢٧ - ١١٦(

 Theology, or the systematic treatment of the divine, may 
be divided into three parts, of which the first is called 
mythical, the second physical, and the third political (bk 5:5). 

أي الدراســـــة املنظمـــــة لإللوهـــــة، ميكـــــن تقســـــيمها إىل ثالثـــــة أقســـــام:  ،[الالهـــــوت 
 القسم األول يسمى األساطري، والثاين الطبيعة، والثالث املعامالت أو الطقوس].

ومن عند الفالسفة اليونانيني دخل الفصل بني الالهوت واألخالق، وهـو مـا نـراه  
بعد ذلـك عنـد أغسـطينوس بشـكل خـاص، ومنـه سـيدخل هـذا يف الـرتاث الغـريب املسـيحي 
ال سيما مع بداية العصور الوسطى. على أي حـال اسـتقرت هـذه الزوايـا الثالثـة يف الـرتاث 
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 اليوناين:

ــــــــــــة الشــــــــــــعرية " -١  " وفيهــــــــــــا يســــــــــــتعني الالهــــــــــــويت باألســــــــــــاطري Poeticالزاوي
"Mythology." 

الزاويـــة اخلاصـــة باملعرفـــة العقليـــة، أو علـــم الطبيعـــة حيـــث يســـتخدم الالهـــوت  -٢ 
" هــــذا النــــوع مــــن Varro"، وقــــد مســــى فــــارو "Philosophicalالنظريــــات الفلســــفية "
ســو  " ألن كـل مــا خيـص اآلهلـة يف األسـاطري Natural Theologyالالهـوت باسـم "

يقــاس علــى أســاس فلســفي ألن اآلهلــة هــي مظــاهر الطبيعــة، وبالتــايل فكــل مــا يف الطبيعــة 
 خيضع للبحث العقلي احملض.

"، وهـــــــــو مـــــــــا جيـــــــــب أن نفهمـــــــــه مـــــــــن كلمـــــــــة Ritualالزاويــــــــة الطقســـــــــية " -٣ 
"Political ـــــة، والطقـــــوس الشـــــائعة يف املـــــدن ـــــذات تعـــــين املدين "؛ ألن هـــــذه الكلمـــــة بال

ة هــي ذات شــأن كبــري وتعكــس الكثــري مــن املفــاهيم القانونيــة واإلنســانية الرومانيــة واليونانيــ
 وحتدد بذلك املمارسة الدينية.

يف هذه املرحلة املبكرة ُوِلدشت كلمة "الهوت"، وطـرح الفالسـفة اليونـانيون برنـامج  
ـــرتاث اليونـــاين، ومـــا اســـتقر يف الفلســـفة مـــن نظريـــات عـــن اهللا والكـــون  البحـــث يف إطـــار ال

 ، سامهت بشكل واضح يف تطور الوعي الديين.واإلنسان

لكــن مل يصـــل الفكــر الـــديين اليونــاين الـــوثين إىل املســتوى املســـيحي لعــدة أســـباب  
 أمهها:

كــــان الكــــالم عــــن اهللا هــــو كــــالم عــــن قــــوة ونظــــام بــــال عالقــــة شخصــــية مــــع   -١ 
 اإلنسان، فهو كالم عقالين حمض.

كان البحث يرتكز على مظاهر األلوهة يف الطبيعة، ممـا جيعـل هـذا علمـاً مـن   -٢ 
 ).٨   ١٦ك  :علوم الطبيعة وليس الهوتاً (مدينة اهللا
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كــان البحــث عــن اهللا خاضــعاً بشــكل مباشــر لفكــر اإلنســان فقــط، دون أن   -٣ 
ن يكــون هلــذا البحــث أي روافــد تغذيــة وتصــحح مــن اجتاهــه، أي الــوحي وإعالنــات اهللا عــ

 نفسه.

 الالهوت في المسيحية

عندما استخدمت املسـيحية كلمـة الهـوت، فقـد كانـت حريصـة منـذ البدايـة علـى  
أن تفصـــل بـــني املعـــىن الشـــائع يف اللغـــة اليونانيـــة، وهـــي لغـــة الثقافـــة يف تلـــك الفـــرتة، واملعـــىن 
املســـيحي الـــدقيق لكلمـــة شـــائعة يعرفهـــا كـــل النـــاس. فـــأهم مـــا يشـــكل البنيـــة املســـيحية هـــو 
اإلعالن اإلهلي املرحلي يف العهد القدمي، مث اإلعـالن الكامـل والنهـائي يف العهـد اجلديـد يف 
يســــوع املســــيح. وإذا شــــئنا أن خنتــــار نصــــاً يعــــربِّ عــــن مضــــمون الالهــــوت املســــيحي، فــــإن 
لَّـــمش اآلبشـــاءش بِاألشنِْبيشـــ ـــا كش اِء افتتاحيـــة الرســـالة إىل العربانيـــني هـــي أفضـــل النصـــوص: "اهللاُ، بـشْعـــدش مش
ــِذِه األشيَّــاِم األشِخــريشِة ِيف ابِْنــِه ... " (عربانيــني  نشــا ِيف هش ِثــريشٍة،. كشلَّمش ، ١: ١قشــِدمياً، بِــأشنـْوشاٍع وشطُــُرٍق كش

) ويصـــبح الكـــالم عـــن اهللا، أو النطـــق باإلهليـــات، أو الالهـــوت املســـيحي هـــو التأمـــل يف ٢
ـــد يف العهـــد اجلديـــد، أقـــوال اهللا كمـــا جـــاءت يف العهـــد القـــدمي إىل أن جـــاء اهللا ن فســـه وجتسَّ

 فأعلن حبضوره وبتجسُّده وبكلماته عن ذاته.

" الــذي The Mystery of Godالالهــوت املســيحي يبحــث عــن ســر اهللا " 
ــــروح القــــدس. وهــــو حبــــث غــــري نظــــري ــــن وال ــــن يف اآلب واالب (أُعل

4F

ألن ســــر الثــــالوث يف  )١
وإمنــا كــان ظهــورات وإعالنــات  اإلعــالن املرحلــي أي العهــد القــدمي مل يكــن كالمــاً عــن اهللا،

عــن حضــور اهللا وأحــداث تارخييــة تعطــي معــىن حضــور اهللا لــيس يف الكــون، فــاهللا ال حيتــاج 
ألن يعلــن عــن ذاتــه للكــون، وإمنــا لإلنســان، فاألســاس هــو اإلعــالن واهلــد  هــو اإلنســان. 
ولــذلك لــيس يف الالهــوت املســيحي حبــث عقلــي طبيعــي بــاملعىن الــذي جــاء عنــد أرســطو، 

                                                           
اهللا ال سيما يف مبعىن غري قائم أصالً على ما وصل إليه العقل، فالعقل مل يصل إىل عقيدة الثالوث، وإمنا أُعلنت يف  )١(

 جتسد االبن الكلمة.
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" أي الهـوت Natural Theology" أو "Physical Theologyلـيس لـدينا "أي 
يبــين عقائــده علــى قــوة اهللا وعظمتــه يف الطبيعــة؛ ألن الطبيعــة وإن كانــت تعلــن عــن قــوة اهللا 
وعظمتــه، إالَّ أن الطبيعــة بكــل مــا فيهــا مــن جبــال أو وديــان أو حبــار ليســت الــال الــذي 

تعلن الطبيعـة عـن اهللا، ولكـن هـذا لـيس هـو الالهـوت يعلن فيه اهللا عن ذاته كشخص. قد 
املســيحي، فالطبيعــة قــد تعلــن عــن بعــض صــفات اهللا، ولكنهــا ال تعلــن عــن ذات اهللا، فــاهللا 

 وحده هو الذي يعلن عن ذاته وحبضوره الشخصي.

 Natural Or Physicalومـع هـذا لـيس لنـا أن نـرفض الالهـوت الطبيعـي " 
Theologyهللا يف إطـــار مظـــاهر صـــفاته وحضـــوره يف الكـــون، فهـــو " لــرد أنـــه حبـــث عـــن ا

موضوع ال ميكن فصله عن الالهوت املسيحي، ولكن جيـب أن خيضـع للمبـاد  األساسـية 
الـــيت تقـــوم عليهـــا عقائـــد املســـيحية. كمـــا جيـــب أن نؤكـــد أن الالهـــوت الطبيعـــي لـــيس أحـــد 

ـــــدة ـــــدة املســـــيحية، وإن كـــــان مـــــن اجلـــــائز اســـــتخدامه لفهـــــم العقي املســـــيحية  مصـــــادر العقي
 وشرحها.
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 املبحث األول

 

 الالهوت عند القديس أكليمنضس السكندري

 م٢٣٠-١٥٠

 

بدايــــــة الفكــــــر الالهــــــويت  -يف عجالــــــة ســــــريعة  -مــــــن الضــــــروري أن نقــــــدم هنــــــا  
هي كتابات آباء الكنيسـة. وهـي بدايـة حتـدد لنـا بشـكل  -تارخيياً -املسيحي. هذه البداية 

اليونـاين الفلســفي، وهـو رفــض مبـين علــى أسـاس عقيــدي واضـح مـا رفضــه اآلبـاء يف الــرتاث 
واضح. فاهللا أعلن عن نفسه يف يسوع املسيح، وهلذا اإلعالن جيب أن ختضع كـل املعـار  

 والعلوم وتساهم يف شرحه.

ويف جمال الكالم عن الالهوت عنـد اآلبـاء، جنـد أن البدايـة كانـت يف اإلسـكندرية  
ل مـــن كتــــب يشــــرح العقيــــدة املســــيحية يف "، فهــــو أو Clementوعلـــى يــــد أكليمنضــــس "

الكنيسـة اجلامعـة علـى وجــه اإلطـالق. وعنـدما كـان يكتــب للـوثنيني، فإنـه كـان ال يــرتدد يف 
استخدام كلمة ثيئولوجيـا يف معناهـا الواسـع املعـرو  لـدى الـوثنيني، أي معرفـة اهللا، لسـبب 

النــور الــذي يضــيء  واضــح عنــده، هــو أن املســيحية تُعلِّــم بــأن اللوغــوس، أي الكلمــة، هــو
). فـــاللوغوس، أو االبـــن يعمـــل يف كـــل اخلليقـــة ٩: ١لكـــل إنســـان آٍت إىل العـــامل (يوحنـــا 

والبشــر. وحــىت شـــعراء وفالســفة الوثنيــة كـــانوا خطــوة أساســية يف تقـــدم اإلنســانية يف معرفـــة 
 اهللا.
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 ويقول أكليمنضس يف كتابه (املتنوعات): 

لتقدُّمهم يف الرب إىل أن يأيت  "كانت الفلسفة ضرورية من أجل اليونانيني
الرب، وهي اآلن تساعد على التقوى احلقيقية، وهي متهيد وتدريب لكل 
الذين يصلون إىل اإلميان عن طريق الرباهني العقلية، ولقد قال الكتاب 

)، وإذا كانت العناية اإلهلية هي ١٢: ٩١املقدس إن "قدميك لن تعثر" (مز 
أو فينا، فهي اليت تعمل يف الفلسفة لإلميان؛  مصدر كل الصالح يف اليونانيني

ألن اهللا هو مصدر الصالح كله، وهو يعلن عن نفسه بطريق مباشر يف العهد 
القدمي واجلديد، أو بطريق غري مباشر يف الفلسفة اليت استفادت من الكتاب 
املقدس بعهديه. ولكن ميكن أن نقول إن الفلسفة أُعطيت لليونانيني مباشرًة 

 إىل أن يتجسد الرب ويدعوهم لقبول اإلميان، وعلى ذلك تصبح من اهللا
الفلسفة هي املهذِّب أو املدرِّس الذي يساعد العقل اليوناين على قبول 
املسيح، متامًا مثل الناموس الذي قاد العربانيني إىل املسيح. وهلذا كانت 

: ٥عات الفلسفة هي التمهيد الذي يهيئ الطريق للكمال يف املسيح". (املتنو 
٢٨.( 

فاملعرفــة اإلنســانية ليســت بعيــدة عــن جمــال عمــل الكلمــة أو اللوغــوس. فهــو ينــري  
اإلنســـان لكـــي يتقـــدم يف معرفتـــه بـــاهللا، ولكنـــه يظـــل حيتـــاج إىل األســـفار املقدســـة، وهـــو مـــا 
جعــل أكليمنضــس يعتــرب أن الفالســفة اســتفادوا مــن األســفار العربانيــة وتعلَّمــوا منهــا الكثــري 

). وأن الشــــعراء والفالســــفة مثــــل هــــومريوس، هــــم رجــــال ١٤: ٥(املتنوعــــات مــــن احلقــــائق 
" مــن األســاطري بعــدما جردوهــا مــن اجلوانــب Theologyحكمــاء، بــل تعلمــوا الالهــوت "

ــــيت  ــــة اإلنســــانية ال ــــا ليســــت املعرفــــة اإلنســــانية وحــــدها، وإمنــــا املعرف ــــا الثيئولوجي احلســــية. هن
يــاً أم يونانيــاً احتــاج لعمــل اللوغــوس، وهيَّــأ اســتفادت مــن اللوغــوس. فالعقــل البشــري عربان

 البشر لقبول ظهور اهللا وإعالنه عن نفسه يف املسيح.

يقــول أكليمنضــس بكــل وضــوح: "الفلســفة إذا كانــت بربريــة أو يونانيــة أو عربانيــة   
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كانـــت تســـعى إىل احلـــق دون االعتمـــاد علـــى أســـطورة ديونســـيوس، وإمنـــا باالعتمـــاد علـــى 
). فـإذن جبانـب االسـتعمال ١٣: ١ن اللوغوس مباشـرة" (املتنوعـات الالهوت الذي يأيت م

املعـــــرو  لكلمـــــة الهـــــوت أو ثيئولوجيـــــا يوجـــــد الهـــــوت مـــــن اللوغـــــوس أي االبـــــن، وهـــــذا 
 الالهوت هو الالهوت احلقيقي الذي يأيت من اهللا مباشرة.

 ويف مقدمة رسالته إىل الوثنيني يقول أكليمنضس: 

سة ... كان اللوغوس يف البدء وهو ال يزال "اللوغوس هو قيثارة اهللا املقد
املصدر اإلهلي لكل األشياء، ولكن اآلن صار له اسم املسيح ... ألنه هو 
نفسه جتسَّد وظهر كإنسان، وهو وحده اإلله واإلنسان معًا ... معيننا هو 
الرب الذي يف البدء أعطى اإلعالنات ... ولكنه اآلن يدعونا جهراً 

 الذي منه تتلقى التعليم". للخالص، هو املعلِّم

ــــــــاً عــــــــن "املــــــــؤدِّب" "  "، أي Paedagogusوقــــــــد خصــــــــص أكليمنضــــــــس كتاب
ــد وعمــل اللوغــوس يف الكشــف عــن اهللا اآلب للكــل. ولــذلك   اللوغــوس، شــرح فيــه التجسُّ
ـــيت  ـــه أن يصـــل إىل املعرفـــة احلقيقيـــة ال ـــاً كانـــت هـــذه الفلســـفة علي كـــل مـــن يقـــرأ الفلســـفة أي

ـــيت تنمـــو حســـب أُعلنـــت يف املســـيح، وهـــي   كمـــا حيـــددها أكليمنضـــس "املعرفـــة احلقيقيـــة ال
)، وكلمة "قانون" كما شرحها أكليمنضس تعـين "قواعـد ٧: ٧قانون الكنيسة" (املتنوعات 

). ولكــن أكليمنضــس يعــين أن املعرفــة ١٥: ٦اإلميــان اخلاصــة بالعقيــدة" (راجــع املتنوعــات 
يــة أي الالهــوت احلقيقــي الــذي أعلنــه اإلنســانية جيــب أن ختضــع يف النهايــة للمعرفــة احلقيق

ــــذلك يقــــول أكليمنضــــس: "اإلميــــان هــــو قاعــــدة املعرفــــة"  اهللا نفســــه يف يســــوع املســــيح، ول
). واملســيحي يصــلي ال ألنــه يبحــث عقليــاً عــن اهللا، "إنــه يصــلي دائمــاً ١٤: ٦(املتنوعــات 

لــــيت هــــي )، "والصــــالة تقــــوي احملبــــة ا٧: ٧ألن الصــــالة هــــي شــــركتنا مــــع اهللا" (املتنوعــــات 
الطريق امللوكي الـذي أعلنـه االبـن؛ ألنـه كلمـا أحـب اإلنسـان اهللا تعمـق يف الشـركة مـع اهللا" 

 ).٢٧ن هو الغين الذي خيلص: (مش 

فالالهوت احلقيقي، ليس جمرد معرفة، وإمنا معرفة تنمو بالصـالة واحملبـة. الالهـوت  
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اهللا. فــاإلعالن عــن اهللا يف اختبــار حقيقــي يف يســوع املســيح، يقــود اإلنســان إىل شــركة مــع 
املســيح لــيس تقــدمي معرفــة فقــط، وإمنــا تطــوير احليــاة اإلنســانية نفســها، وهــو مــا جيعلنــا خنــتم 
هذه الفقـرة بعبـارة مـن أكليمنضـس جـاءت يف مقدمـة كتابـه املـريب: "اللوغـوس صـار إنسـاناً 

(املـريب  حىت ما تتعلم أنـت مـن إنسـان كيـف ميكـن يف أي وقـت أن يصـبح أي إنسـان إهلـاً"
). وتطــور احليــاة اإلنســانية لكــي تصــل إىل فهــم وإدراك اهللا، هــو قــائم علــى الشــركة ١٢: ١

يف اهللا، أو أن يصـــبح اإلنســـان إهلـــاً، أي بـــال فســــاد وبـــال مـــوت أو أمل ناميـــاً يف معرفــــة اهللا  
 كابن له.
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 املبحث الثاين

 

 الالهوت عند العالمة أوريجينوس

 م٢٥١ - ١٨٥

 

وغـــــوس يف اخللـــــق ويف اإلنســـــان هـــــو أحـــــد مفـــــاتيح الالهـــــوت إذا كـــــان عمـــــل الل 
املســــيحي عامــــة والســــكندري خاصــــة، فــــإن أهــــم مــــا جيــــب أن نراعيــــه يف دراســــتنا للعالمــــة 
أورجيينوس هو منهجه الالهويت القائم على دراسة الطبيعة اإلنسـانية نفسـها، فهـي تتفـاوت 

ُه العالمـة من إنسان آلخر، وهذا يعين أن جمال فهم األسفار املقدسة ن فسه هـو جمـاٌل ششـرشحش
العظيم على أن الذين يقرأون الكتـاب املقـدس ينبغـي علـيهم أن مييِّـزوا بـني ثالثـة مسـتويات 

"، Moral"، مث األخالقـــي "Litteral" أو احلـــريف "Somaticهـــي: املســـتوى احلســـي "
 – ٩: ٤" وهــو أعظمهــا (راجــع كتــاب املبــاد  Pneumaticأمــا الثالــث فهــو الروحــي "

 ).٩: ٤، ٣٥: ٣الرد على كلسوس 

وبــالطبع يأخــذ البســطاء الــنص كمــا هــو يف معنــاه احلــريف أو احلســي؛ ألن إميـــاـم  
بســــيط وال يعتمــــد مطلقــــاً علــــى الرباهــــني. ولــــذلك عنــــدما يفكــــرون يف معاملــــة اهللا هلــــم ال 

 ٢٦: ٦الـرد علـى كلســوس  – ٨: ٤يتورعـون أحيانـاً أن ينسـبوا إليـه عـدم العدالـة (املبـاد  
). هؤالء الذين يربطهم متاماً باملعىن احلريف، هـو اخلـو  مـن الوقـوع يف اخلطـأ أو ١٦: ٥ –

الدينونــــة، أمــــا املســــيحي الناضــــج (يســــتخدم أورجيينــــوس كلمــــة مثقــــف، وهــــو يعــــين بــــذلك 
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املســيحي الــذي تــدرَّب عقليــاً علــى التفكــري) فهــو يبحــث يف معــاين كلمــات األســفار كمــا 
ب" وأن جيـد معناهـا الروحـي العميـق الـذي ال ميكـن الوصـول إليـه قال املسيح: "فتشوا الكت

إالَّ بالبحــث الشــاق عمــا وراء الــنص، وهــذا املســيحي وحــده هــو الــذي يســتطيع أن يكــون 
علـــــى ســـــفر  ٣: ١٣الهوتيــــاً بـــــاحلق؛ ألنـــــه يبحــــث عـــــن اهللا وعـــــن أغـــــوار الثــــالوث (عظـــــة 

 ).٧١: ٤ – ٧٩: ٣ – ٥: ٢الالويني، والرد على الفيلسو  الوثين كلسوس 

فـــالالهوت احلقيقـــي هـــو البحـــث عـــن اهللا وعـــن كـــل مـــا خيـــص الثـــالوث. وعنـــدما  
يتأمــل املســيحي الناضــج يف مــوت املســيح، فإنــه ال يفكــر يف مــوت املســيح وحــده، بــل يف 

). إنـــه يقـــف مـــع املســـيح وهـــو يشـــفي ٦٩: ٢موتـــه هـــو مـــع املســـيح (الـــرد علـــى كلســـوس 
د يصــعد إىل جبــل التجلــي مــع التالميــذ ليشــاهد األبــرص لــريى املعجــزة، ولكنــه بكــل تأكيــ

). ألنــه علــى اجلبــل حييــا مــع املســيح ال كطبيــب يشــفي ٢١: ٣الــرب (الــرد علــى كلســوس 
أمــرا  النــاس، بــل مــع اللوغــوس كمعلــم، فاملســيحي الناضــج هــو الــذي ال يــرى يف املســيح 

ليكــون  جمــرد طبيــب يشــفي، بــل اللوغــوس. ويقــول أورجيينــوس: "إن اللوغــوس اإلهلــي جــاء
طبيبـاً للخطـاة ولكنــه يصـبح معلمـاً لألســرار اإلهليـة للــذين كفـوا عـن اخلطيــة وصـاروا أنقيــاء" 

). فالالهوت ليس نظرة عابرة على التعاليم، إنـه تـذوق داخلـي ٢١: ٣(الرد على كلسوس 
 ألسرار اهللا، وهو ما جيعل نقاوة القلب أساسية للعالقة مع اهللا.

ن الطريــــق إىل اهللا ميكــــن أن يبــــدأ بــــاخلو  مــــن وحيــــدد أورجيينــــوس بكــــل وضــــوح أ 
الدينونة، ولكن اإلميان وحده، وليس اخلو  هو الذي يكمِّل الطريق. وأورجيينوس حـريص 
جــداً مثــل أكليمنضــس علــى هــذه النقطــة، فاملســيحي الــذي يبــدأ بــاخلو  مــن الدينونــة ال 

ليت ال تقوم علـى املعـىن احلسـي ميكنه أن يتقدم أكثر إىل األمام إالَّ بواسطة املعرفة اخلالصة ا
ــــنص الكتــــاب املقــــدس (مقالــــة علــــى الصــــالة:  ). إذن دراســــة الالهــــوت تعــــين حتريــــر ٢٧ل

 اإلنسان من املخاو  وانطالق يف ثقة اإلميان إىل أجواء املعرفة.

ومييِّــز أورجيينــوس بــني املســيحية والفلســفة يف رده علــى الفيلســو  الــوثين كلســوس  
البسطاء والفالسفة معاً، أمَّـا الفلسـفة فهـي للمتعلمـني فقـط، لكـن  بأن املسيحية هي ديانة
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البســطاء والفالســـفة معــاً جيـــدون يف املســيحية حيـــاة التقـــوى. واألهــم مـــن كــل هـــذا جيـــدون 
). فـــإذا كانـــت معرفـــة ٦٠: ٧ – ٥٣: ٣اخلـــالص يف املســـيح يســـوع (الـــرد علـــى كلســـوس 

املســيحي بســيطاً أم مثقفــاً، فإنــه  الكتــاب أساســية جــداً بالنســبة للمســيحي ســواء كــان هــذا
مـــن املؤكـــد أن أورجيينـــوس هـــو رجـــل الكنيســـة الـــذي حيـــرص علـــى دور التســـليم الرســـويل يف 
ـــه املبـــاد  أن الرســـل يؤكـــدون  شـــرح الكتـــاب املقـــدس، وهـــو مـــا جيعلـــه يؤكـــد يف بدايـــة كتاب

نــوس ويكتبهــا أورجيي –مبــاد  وقواعــد ثابتــة معروفــة، بــل عقائــد صــيغت يف عبــارات حمــددة 
بينمـــا هنـــاك أســـئلة أخـــرى مل حيـــدد هلـــا التقليـــد الرســـويل إجابـــات بـــاملرة، ولـــذلك علـــى  –

الالهويت أن يبحث عن إجابات هلا يف ضوء الكتـاب املقـدس، ومـا اسـتقر يف الكنيسـة مـن 
 تسليم.

ولقــد حبــث أورجيينــوس يف الكتــاب األول مــن كتابــه املبــاد  عــن إجابــات لــبعض  
ــــر  باملشــــكلة األســــئلة، ومل يعجــــب هــــذا ا لبحــــث بعــــض الهــــويت الكنيســــة، ونشــــأ مــــا يُع

األورجيانية. فإذا كانت معرفة الكتـاب املقـدس أساسـية ملعرفـة اهللا، أو هـي أسـاس الالهـوت 
ــــاب  ــــة، ومــــا فاحتــــة كت ــــإن كــــل املعــــار  األخــــرى جيــــب أن ختضــــع هلــــذه املعرف املســــيحي، ف

علــى خــط فاصــل قــاطع بــني مــا "املبــاد "، وهــي بكــل يقــني بقلــم أورجيينــوس، إالَّ تأكيــداً 
" ومــا ميكــن أن نفكــر فيــه مــن Rule of Faithتُعلــم بــه الكنيســة، أي قاعــدة اإلميــان "

موضـــوعات أخــــرى ليســــت مرتبطـــة بقاعــــدة اإلميــــان بــــاملرة. وعـــن هــــذه املوضــــوعات يقــــول 
أورجيينوس إنه ميكن االستعانة مبا يتوفر لدينا من معرفـة حـىت مـن الفلسـفة اليونانيـة (مقدمـة 

 ).١٠املباد : فقرة 

ويف احلقيقــــة كــــان أورجيينــــوس هــــو أول مــــن عــــاجل موضــــوعات الالهــــوت بطريقــــة  
مفصَّلة منتظمـة، فقـد خصـص كتـاب "املبـاد " لكـل عقائـد الكنيسـة، وللموضـوعات الـيت  
كان له رأي خاص فيها. وقسَّم كتاب "املباد " على هـذا النحـو: الكتـاب األول عـن اهللا 

عــن اللوغــوس، الكتــاب الثالــث عــن حريــة اإلرادة، والكتــاب الرابـــع  اآلب، الكتــاب الثــاين
عـــن قواعـــد تفســـري الكتـــاب املقـــدس. ويف احلقيقـــة أن هـــذه األجـــزاء هـــي أول مـــا ُكتـــب يف 
ـــدة الكنيســـة يف  ـــزال املصـــدر األساســـي للتعـــر  علـــى عقي ـــاريخ الالهـــوت املســـيحي وال ت ت



٥٦ 
 

 القرن الثالث.

رد فيلســـو  أو رجـــل يبحـــث عـــن فـــروع ولكـــن أورجيينـــوس ال ميكـــن أن يكـــون جمـــ 
املعرفــة الــيت تــؤدي إىل اهللا، فــالالهوت أي معرفــة اهللا هــي "حيــاة التأمــل"، وكــان أورجيينــوس 

يف تفسـري  ٨٠هو أول مـن اختـذ مرثـا رمـزاً حليـاة العمـل ومـرمي رمـزاً حليـاة التأمـل (شـذرة رقـم 
الـــدار اخلارجيـــة يف  إجنيـــل يوحنـــا). ولـــذلك يقـــف الـــذين ميارســـون حيـــاة العمـــل وحـــدها يف

جملـد  – ١٣٣اهليكل، أمَّا الذين يتأملون، فهم يدخلون إىل قدس األقداس (تفسـري مزمـور 
ـــا ١٦٥٢: ١٢ ـــاة أو مراحـــل معرفتن ). وأقســـام هيكـــل العهـــد القـــدمي هـــي مثـــل مراحـــل احلي

بـــاهللا، ولـــذلك األبـــواب الـــيت تفصـــل اهليكـــل عـــن الـــدار اخلارجيـــة هـــي أبـــواب املعرفـــة، وإذا 
ا ما قلناه سابقاً عن منهج أورجيينوس يف تفسري أو فهم الكتاب، فـإن الـدار اخلارجيـة تذكرن

 – ١١٧هي تأمل املعىن احلسي، أمَّا دخول قدس األقداس فهي معرفـة اهللا (تفسـري مزمـور 
 ) وهذه املعرفة جيب أن يصل إليها اإلنسان على هذا النحو:١٥٨١: ١٢جملد 

لعقــل وضــبط احلــواس للوصــول إىل "عــدم اهلــوى" : عــن طريــق التوبــة وهــدوء اأوالً  
"απαθεια ويف هـذه املرحلــة يصـل اإلنســان إىل أوىل درجــات التأمـل أو تأمــل الكائنــات "

"، أمــــا معرفـــة اهللا عــــن طريــــق θεοριαφυσικηاملختلفـــة ملعرفــــة أســــرار اخللـــق "الثاؤريــــا" "
وألن أورجيينــوس  ".θεολογιαاللوغــوس أو مشــاهدة اهللا يف اللوغــوس فهــي "ثيئولوجيــا" "

هــو رجــل الكتــاب املقــدس، فهــو حيــدد مراحــل املعرفــة علــى هــذا النحــو: يف مرحلــة تطهــري 
اإلنسان والتوبة جيب أن يقرأ اإلنسان كتاب األمثال؛ ألنـه يتضـمن القواعـد األخالقيـة الـيت 

يـدرك تضبط اإلنسان. ويف املرحلة الثانية، وهي إدراك أسـرار اخلليقـة عليـه أن يقـرأ اجلامعـة ل
أن كــل مــا يف العــامل عــاجز عــن تقــدمي معرفــة ســليمة عــن اهللا (هنــا يــرفض أورجيينــوس بكــل 
ــا يف املرحلــة الثالثــة، فعليــه أن يقــرأ نشــيد األناشــيد؛ ألنــه ســفر  يقــني الفلســفة اليونانيــة). أمَّ
الـــزواج بـــني الـــنفس واللوغـــوس. وهـــو طريـــق تأمـــل اهللا ذاتـــه. وهكـــذا، الالهـــوت هـــو معرفـــة 

 لذي يعلن لنا اآلب.اللوغوس ا

: إذا كان أورجيينوس قد اهتم متاماً بوضع كل معرفة اإلنسـان وخربتـه يف ضـوء ثانياً  



٥٧ 
 

احلقائق اليت أعلنها الكتاب املقدس، فإنـه إذن يـرى يف الكتـاب املقـدس، الكتـاب الالهـويت 
وح يف األول الذي جيمع بني دفتيه حقائق احلياة األبدية واليت سو  نراها متامـاً وبكـل وضـ

علــى  ٤: ٢٣األبديــة، حــىت تلــك الــيت حــدثت يف العهــد القــدمي. ويف نــص فريــد (يف العظــة 
ــت متامــاً  ســفر يشــوع بــن نــون) يقــول: "مــن املؤكــد أن األســرار الســمائية قــد أُعلنــت وُفِهمش
بواسـطة اإلنســان الـذي أُختطــف إىل الســماء الثالثـة، والــذي عنــدما وجـد نفســه يف الســماء 

يقيــة، مدينــة اهللا، ورأى أيضــاً حــربون وكــل املــدن املبعثــرة هنــا وهنــاك والــيت رأى أورشــليم احلق
حتــدث عنهــا الكتــاب املقــدس، ولكنــه فهــم بــالروح أســرار كــل ظهــورات اهللا يف هــذه املــدن 
... هــــذه األســــرار اإلهليــــة الــــيت لــــن نفهمهــــا إالَّ إذا ُوِجــــد لــــدينا اســــتعداد للســــهر، وحليــــاة 

هــم؛ ألننــا إذا فهمنــا هــذه األســرار واســتحققنا أن نــدرك أعمــاق الفضــيلة الــيت تقودنــا إىل الف
ب).  ٩٣٨: ١١هــذه األســرار، فإننــا نــدركها بالكمــال يف احليــاة األبديــة الســمائية" (جملــد 

فــالالهوت هــو رؤيــا، والرؤيــا هــي خامتــة مطــا  املعرفــة. فاإلنســان ال يعــر  ألنــه يريــد أن 
ي تــذوق احليــاة اآلتيــة عــن طريــق املشــاهدة يعــر ، بــل عليــه أن يصــل إىل خامتــة املعرفــة وهــ

 الروحية.

: وال يفصـــل أورجيينـــوس بـــني الالهـــوت والتـــاريخ املقـــدس أي العهـــد القـــدمي، ثالثـــاً  
فاألحــــــداث احلقيقيــــــة حــــــدثت يف العــــــامل املــــــادي واملنظــــــور وهــــــي ظهــــــورات اهللا يف العــــــامل 

ى ميكـن لرجـل مثـل لإلنسان، هذه الظهورات يف حربون إلبراهيم أو على جبل سـيناء ملوسـ
بولس الرسول أن يفهمها، بكـل حقائقهـا وأسـرارها عنـدما ُخيتطـف إىل السـماء وإىل مدينـة 
اهللا احلقيقيـــة أورشـــليم، وهنـــاك يف أورشـــليم الـــيت هـــي مســـكن اهللا مـــع املالئكـــة والقديســـني 
ميكـن للــنفس أن تــدرك كــل أبعــاد حقيقــة عالقـة اهللا باإلنســان كمــا حــدث يف التــاريخ وكمــا 

ل يف السماء. فالرؤيا ليست رؤيا ذاتية فيها شطحات اخليال، وإمنا قائمة على عقيـدة تكم
 وتاريخ يتشارك فيه البشر.

وأورجيينوس يريد من كل إنسان أن يكون الهوتياً باحلق أي أن يتمتـع بكـل مـا يف  
مــن حقــائق ألنــه ســو  يــدركها كاملــة يف الــدهر  –يف الكتــاب املقــدس  –اإلعــالن اإلهلــي 

 يت إذا كان يريد هذا، ولكن عليه أن يبدأ هنا على هذه األر .اآل



٥٨ 
 

وإذا كــان أورجيينــوس يطلــب أن يكــون للــنفس اســتعداد ورغبــة بالســهر والنســك،  
فإنــه يطلــب مــن اإلنســان أن يكــون مســتعداً للحيــاة الــيت تليــق أي حيــاة النســك، ولــذلك 

ـــالالهوت يف هـــذه ا ـــاط النســـك ب ـــد ارتب ـــا أن نقـــف قلـــيالً عن ـــة املبكـــرة مـــن حيـــاة يلزمن ملرحل
 الكنيسة، فالعشاِمل العظيم هو مؤسس التيار الروحي النسكي يف الكنيسة اجلامعة.

 النُّسك والالهوت

قالئــــل جــــداً يف هــــذا اجليــــل أُتيحــــت هلــــم فرصــــة اكتشــــا  العالقــــة بــــني مدرســــة  
كية أدركـوا اإلسكندرية الالهوتيـة والرهبنـة القبطيـة. وقالئـل مـن الـذين جنحـوا يف احليـاة النسـ

أن النسك هو قدمي الالهـوت، بـه يسـعى إىل أعلـى درجـات املعرفـة، وأنـه ال تنـاقض بـاملرة 
بـني الالهــوت والنســك، أو العقيــدة والرهبنــة، ولسـو  نــرى كيــف أن أورجيينــوس يُعتــرب أول 
مــن دوَّن لنــا األصــول الالهوتيــة للحيــاة النســكية. وهــي أصــول تظهــر بعــد ذلــك يف رســائل 

كتابــات كــل النســاك، وبشــكل خــاص يف العظــات الروحيــة ملكــاريوس املصــري. أنطونيــوس و 
 والنسك هو الطريق للوصول إىل املعرفة الروحية.

 ):٤٣:   ١٠يقول أورجيينوس يف تفسري يوحنا (ك  

"إن هناك إميانًا بسيطًا وإميانًا ناضجاً، واإلميان البسيط هو ذلك النوع من 
واختبار، إنه ليس إمياناً ميتاً، بل فيه تسليم  اإلميان الذي ال يتحول إىل تذوق

وقبول، ولكنه يتوقف عن النمو، أمَّا اإلميان الناضج، فإنه يتأمل اهللا أي 
يتذوقه، وهذا التذوق ال يأيت إىل النفس بدون استعداد؛ ألنه يقتضي الصراع 
الروحي الذي ال ميكن لإلنسان أن ينتصر فيه إال بالنسك، (أي حبياة التجرد 

 والصوم)".

 ) على سفر العدد حيدد أورجيينوس طريق النفس للوصول إىل اهللا:٢٧يف العظة ( 

"إنه النمو الدائم يف خلع قوة العامل وفكر العامل، إنه خلع النفس من العامل 
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ألن النفس ُدفنت حتت أفكار العامل وعاداته، وهذه كلها جعلت النفس 
لنفس أن تصارع ضد األرواح الشريرة اإلنسانية تتشكل بصورة األنانية. وعلى ا

اليت حتاول أن تستغل اخلربات القدمية قبل أن تنفصل عن العامل. أمَّا حنن 
فعلينا أن نتعلم من اخلربات القدمية، أي قبل أن ننفصل عن العامل، من 
األخطاء اليت ارتكبتها النفس واآلثار اليت تركتها هذه األخطاء فيها، حىت 

ل الشفاء. ولكن الصراع ليس جمرد نضال ذايت يف بالصراع ضدها، ننا
اإلنسان، إنه اشرتاك يف حياة املسيح، وهذا هو معىن الصراع الروحي، إنه 
تشبه واشرتاك يف حياة املسيح، فالنسك هو حتول إىل املسيح، وهذا هو 
الطريق الالهويت احلقيقي، فاإلنسان ال يشرتك قط يف حياة املسيح إالَّ به، 

(ا هو الطريق الرسويل األصيل ..."وأيضاً هذ
5F

١(. 

 بداية الطريق الروحي

طريق النسك هو رحلـة خـروج مـن أر  مصـر إىل أر  املوعـد أي ملكـوت اهللا،  
 وقائد هذه الرحلة هو الكلمة املتجسد. يقول أورجيينوس:

"كان بنو إسرائيل يف مصر يعملون يف خدمة فرعون مصر الذي أعطاهم 
ملون حىت بدأ األنني، وصرخوا إىل الرب الذي عندما القش والطني، كانوا يع

مسع صراخهم، أرسل كلمته بواسطة موسى الذي استطاع أن خيرجهم من 
مصر. وحنن كنا يف مصر أي يف جهاالت هذا العامل ويف ظالم اجلهل عندما 
كنا نعمل يف خدمة الشيطان أي يف إمتام الرغبات اجلسدية واخلضوع 

نن علينا وعلى أنيننا وأرسل اللوغوس ابنه الوحيد لكي لألهواء، ولكن الرب حت

                                                           
الحظ أن الكنيسة تصلي من أجل هذا يف القداس: "يا رب املعرفة وراوق احلكمة .. من قبل صالحك ودعوت  )١(

بولس هذا ... وكما نتشبه بك أنت يا رئيس احلياة هكذا حنن أيضًا اجعلنا مستحقني أن نكون متشبهني يف العمل 
 واإلميان".
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ينقذنا من اجلهل واخلطايا ويقودنا إىل نور ناموسه اإلهلي، وقد عربَّ موسى عن 
ذلك بكل دقة عندما قال إن بين إسرائيل سو  خيرجون من مصر بكل 

)، وما هي قوتم إن مل تكن املسيح "قوة اهللا" ١: ٣٣قواتم (عدد 
)، الذي عندما صعد إىل فوق، إمنا كان ميهِّد لصعودنا ٢٤: ١كورنثوس ١(

حنن، وهو جاء ليس من أجل احتياج خاص به، بل من أجل رمحته لكي يتم 
)، هكذا ١٠: ٤القول: "والذي نزل هو نفسه الذي صعد إىل فوق" (أفسس 

نزل إلينا اللوغوس لكي نصعد حنن معه، وهذا يتحقق فينا حنن عندما تنتهي 
بعامل اخلطية الشرير القاسي الذي كنا فيه خندم أهدا  الشيطان أي  عالقتنا

 أهدافاً أخرى غري اهللا".

 وهكذا يشرح أورجيينوس رحلة بين إسرائيل: 

: ٣٣"لقد كتب موسى رحالتم وحتركاتم من أجل كلمة اهللا املسيح (عدد 
النفس ) حىت عندما نقرأ عن األماكن اليت توقفوا فيها نعر  ما الذي يعيق ١

عن التقدم، وعندما نقرأ عن املراحل اليت مروا با نعر  ما الذي ينتظرنا يف 
رحلتنا حنو امللكوت حىت ما نستعد للطريق، وعندما نرى الطريق ال ـدر 
الوقت يف الكسل والرتاخي ونضيِّع حياتنا كلها ألنه ال حيب أن نتأخر بسبب 

اليت تُرى أو اليت ُتسمع أو اليت أباطيل العامل، أو أن جند سعادة يف األشياء 
تُلمس أو اليت ُتشم أو اليت هلا طعم حىت ال متر األيام يف اختبار كل هذه 
األشياء وحىت ال مير الوقت بدون أن نسرع لكي نقطع املسافة ونكمل 
الرحلة، ولكي ال نفشل يف الطريق أو نشارك مصري أولئك الذين مل يكملوا 

). حنن يف رحلة، ولقد جئنا ١٧: ٣ية (عربانيني الرحلة الذين سقطوا يف الرب 
إىل العامل لكي منر من اختبار إىل اختبار، ومن قوة إىل قوة، وال نبقى على 
األر  لكي نتذوق األشياء األرضية فقط مثل الذي قال: "أهدم خماوين وأبين 
خماون أكرب منها وأقول لنفسي: يا نفسي كل وأشريب لك خريات كثرية لسنني 

دة"، يا ليت الرب ال يقول لنا كما قال لذلك اإلنسان: "يا غيب يف هذه عدي
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الليلة تؤخذ نفسك منك" وهو مل يقل يف هذا النهار، بل يف هذه الليلة؛ ألن 
هذا اإلنسان قد ُصرع ليًال مع أبكار املصريني ألنه أحب العامل واشرتك يف 

: ٦، أفسس ٢٠-١٨: ١٢حياة رؤساء هذا الدهر على ظلمة العامل (لوقا 
). وهذا العامل يقال له الظلمة والليل؛ ألن الذين يعيشون فيه إمنا يعيشون ١٢

يف ظالم اجلهل وال يتقبلون نور احلق، والذين ال يبدأون يف رعمسيس ال 
 يصلون إىل سكوت. أهـ ..".

والرحلــة بكــل مــا فيهــا مــن أخطــار وصــعوبات هــي رحلــة املســيحي وليســت رحلــة  
هم؛ ألـــا لــو كانــت كــذلك ملــا ُكتبــت يف الكتــاب املقــدس، ولــذلك ميــزج بــين إســرائيل وحــد

أورجيينـــوس بـــني يشـــوع ويســـوع ومهـــا يف العربانيـــة واليونانيـــة ذات االســـم، بـــل ذات النطـــق. 
 يقول اورجيينوس:

"ها أنتم ترون مجوع القوات املعادية والشياطني الشريرة اليت تقاوم يشوع 
قبل جميء ربنا وخملصنا امتلكت نفوس وجيش إسرائيل. كل هذه الشياطني 

البشر وسادت على العقول واألجساد، ولكن عندما ظهرت رمحة اهللا 
) معلمًة إيانا أن حنيا يف عفا  ١١: ٢وخملصنا يسوع على األر  (تيطس 

وقداسة يف العامل مبتعدين عن دنس اخلطية وذلك لكي تعود كل نفس ومتلك 
لقت عليها يف البدء، هنا تبدأ املعارك مع من جديد حريتها وصورة اهللا اليت خُ 

األرواح الشريرة الذين قبل ذلك امتلكوا نفوس البشر. ويف البداية هذه األرواح 
الشرير تنهزم، عند ذلك تب أرواح أخرى شريرة ملساعدتا على حربنا وتتآمر 
معها على الشر وهم يهربون من الصالح، فإذا ُهزموا مرة أخرى، فإنه يقوم 

م لنصرتم عدد أكرب، وكلما منا شعب اهللا، اوداد جتمع األرواح النجسة معه
 على سفر العدد). ٣: ١٤للحرب" (عظة 

ـــــنفس إىل النقـــــاء، ويف النهايـــــة إىل    والصـــــراع ضـــــد الشـــــياطني معنـــــاه أن تصـــــل ال
امللكوت، ولكنه ليس صراع الفـرد ضـد األرواح الشـريرة، إنـه صـراع املسـيح نفسـه ومعـه كـل 
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"كــــل الــــذين ُصــــلبوا مــــع املســــيح ُيشــــهرون الرؤســــاء  :وهــــذا هــــو معــــىن الصــــليب الكنيســــة،
م جهاراً ظافرين بم علـى الصـليب، بـاحلري املسـيح يكمـل هـذا فـيهم"  والقوات ويفضحـو

 على سفر يشوع). ٣: ٨(عظة 

 التطهُّر بالنسك بداية المعرفة الالهوتية

، الالهوت هو مـنهج احليـاة، فالالهوت ليس تأمالت جمردة، نظاماً فلسفياً عقيماً  
بـــل هـــو صـــراع مـــن أجـــل الوصـــول إىل اهللا. ولـــذلك يؤكـــد أورجيينـــوس أن معرفتنـــا بـــاهللا هـــو 

"، وليست نوعاً من التدريب العقلي الذي يعتمد علـى قـدرات Vision"ثاؤريا" أي رؤيا "
وت اإلنســان وذكائــه. الالهــوت املبــين علــى ذكــاء اإلنســان كلــه ختمــني وإثــارة، ولكــن الالهــ

الذي يبدأ باخلروج مـن مصـر هـو الالهـوت احلقيقـي الـذي فيـه صـراع الربيـة وحرارتـا ولكنـه 
 يؤدي إىل "الثاؤريا" (الرؤيا). وقد حدد املعلم العظيم نوعني من الرؤيا:

 النوع األول:

هــو هبـــة  وتشـــجيع للـــنفس ودفـــع الرجـــاء يف القلـــب لكـــي يتـــابع اإلنســـان رحلتـــه،  
عرفــة الروحيــة كعطيــة مــن اهللا، يقــول أورجيينــوس: "نبــدأ بالفعــل يف وهــو اهتمــام اإلنســان بامل

مالحظة كيف ننمو وكيف يولد فينا الرجاء، وكيف ننمو قليالً قلـيالً وحنـن نتغـذى بالرجـاء 
دون أن نتعــب بســبب نضـــالنا. هــذه املرحلـــة هــي مثــل وقـــو  بــين إســـرائيل "مبجــد ألـــوم"، 

ق ملراقبــة عظمــة األشــياء العتيــدة الــيت متــر وهــي تعــين "العظمــة"؛ ألن الــنفس تصــعد إىل فــو 
أمامنا وتراها النفس، فتتجدد وتتغذى بذا الرجاء العظيم وهـي ال تـزال يف طريقهـا دون أن 

 من سفر العدد). ٩على اإلصحاح  ٢٧تستقر يف حياة الكمال" (عظة 

هــذه الرؤيــا الروحيــة ليســت إعالنــات واضــحة متامــاً؛ ألنــه بينمــا الــنفس يف طريقهــا  
الكتشا  اإلسرار اإلهلية، فإـا تتعر  إلغراء الشياطني وخلـداع األرواح النجسـة، ولـذلك 
فــــــإن الــــــنفس جيــــــب أن  تطلــــــب نعمــــــة "التمييــــــز" ... أي متيــــــز األرواح حــــــىت ال ختــــــدعها 
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الشــياطني. وممــا ال شــك فيـــه أن موهبــة متييــز األرواح هــي عمـــل الــروح القــدس يف الـــنفس، 
 يقول أورجيينوس:

"، "سني" Sinا البحر األمحر مث نصبوا خيامهم يف برية "سني" ""لقد عربو 
تعين العليقة والتجربة، هنا بعد العبور يشرق رجاء خريات الدهر اآليت. ولكن 
من أين يأيت رجاء اخلريات األبدية؟ من العليقة حيث ظهر الرب وحتدث مع 
موسى، وكان هذا أول ظهور لبين إسرائيل. ولكن ليس بدون سبب أن 
"سني" ترتجم التجربة، ذلك ألن مالك الظلمة حيول نفسه إىل مالك نور 

) وال جيب أن نثق يف أنفسنا وأن حنرتس لكي نستطيع ١٤: ١١كورنثوس ٢(
أن منيِّز األرواح وأن نتعر  على طبيعة الرؤيا نفسها ألـا قد حتتوي على جتربة 

لذي ظهر له مسترتة؛ ألن يشوع بن نون عندما رأى الرؤيا سأل الشخص ا
)، لذلك فالنفس اليت تنمو تصل ١٣: ٥"هل أنت لنا أو ألعدائنا" (يشوع 

إىل متييز الرؤيا وتربهن بذا على أـا "روحية" يف متييز كل األشياء 
) ولذلك ضمن املواهب الروحية "متييز األرواح" كعطية ١٥: ٢كورنثوس ١(

 فر العدد).من س ١١على إصحاح  ٢٧من عطايا الروح القدس" (العظة 

فاملعرفـة الالهوتيـة ليســت مجـع أكــرب قـدر مـن املعلومــات. إــا اقتنــاء التمييـز الــذي  
بدونـــه ميكـــن أن تضـــل الـــنفس وتفقـــد معرفتهـــا بـــاحلق، فالصـــراع الروحـــي يعتمـــد لـــيس علـــى 
معرفــة جمــردة، وإمنــا علــى اقتنــاء التمييــز. والــذين درســوا النســك والرهبنــة يعرفــون ملــاذا حــدد 

ة التمييــز كأفضــل مــا ينالــه اإلنســان مــن اهللا. فبــدون التمييــز ال رجــاء يف معرفــة النســاك عطيــ
 روحية سليمة.

 النوع الثاني:

خيتلف متاماً عن النوع األول، إــا ليسـت رؤى للتشـجيع وغـرس الرجـاء، بـل كمـا  
 يقول أورجيينوس:
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املسترتة، " هي الرؤيا اليدة Rathma"ونصل إىل "رامثا أو فارما" "ورامثا" "

إـا الرؤيا الكاملة، أمَّا "فارما" فهي تعين "الوجه املنظور". وملاذا ال تنمو 
النفس وتصل إىل عدم االهتمام بآالم اجلسد؟ ألـا مل حتصل على رؤيا  
كاملة، وألـا ال تفهم املعىن احلقيقي لكل األشياء. إـا تعر  بكل كمال 

 واألشكال اليت تغلف تدبري هذا عمق وحقيقة أسباب جتسد اللوغوس ابن اهللا
السر. ولكن ذلك ال يكفي، بل على اإلنسان أن ينمو لكي يرى وجه اهللا 

 على سفر العدد). ١٢املشرق" (عظة 

وممــا ال شــك فيــه أننــا نــرى هنــا حقيقــة االجتــاه الســكندري يف الالهــوت كمــا يعــربِّ  
ســـباب التجســد والرمـــوو الـــيت رؤيـــة اهللا وإدراك أ –ثيئولوجيــا  –عنــه أورجيينـــوس (الالهـــوت 

تغلـــف تـــدبري التجســـد). إن منـــو الـــنفس عـــربَّ عنـــه أورجيينـــوس بكلمـــة أخـــرى، وهـــي صـــعود 
الــنفس أي االرتفــاع عــن األرضــيات. لكــن كــل هــذا ال يتحقــق بــدون األتعــاب والتجــارب، 

 ولذلك يعلق أورجيينوس على مرحلة من مراحل رحلة اخلروج قائًال:

ينبوعًا من  ١٢نصبوا خيامهم عند "إيليم" حيث توجد "وغادروا املياه املرة و 
خنلة، وهنا نرى أنه بعد املرارة واألتعاب والتجارب ما أرحب  ٧٠املاء و

األماكن اليت ستصل إليها، وأنت ال تصل إىل النخيل إالَّ بعد أن تتحمل 
التجارب املرة، وال إىل الينابيع العذبة إالَّ بعد أن تنتصر على األحزان 

صاعب، ولكن ليست هذه هي ـاية الرحلة ومتام كل األشياء، ولكن اهللا وامل
الذي يسود على كل التدابري للنفوس يضع يف برنامج الرحلة، ومن وقت 
آلخر إنعاش النفس، وجيعل النفس تشكر ألـا ُوِهبت قوة حياة وأنعشت 
 ١١وأصبحت قادرة على أن تعود إىل النضال ومواصلة بقية الرحلة" (عظة 

 من سفر العدد). ١١على إصحاح 

ـايــة الرحلــة هــو أن نصــل إىل معرفــة الهوتيــة يقينيــة قائمــة علــى الرؤيــا. ولــذلك ال  
ميكــن أن نضــع أورجيينــوس بــني املفكــرين العقليــني الــذين فصــلوا املعرفــة عــن احليــاة أو الــذين 
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ســـــويل فصــــلوا بـــــني الالهـــــوت واحليـــــاة النســــكية. علـــــى العكـــــس إنـــــه ميثــــل قـــــوة التســـــليم الر 
السكندري الذي عربَّ عنه بكل أمانـة ودقـة لفظيـة نراهـا واضـحة عنـده أوًال، وبعـد ذلـك يف  

 كتابات النساك مثل إيفاجريوس ومكاريوس وقبل الكل عند أنطونيوس.

لقــد شــرحنا دور أورجيينــوس ال لكــي نــدفع عنــه االتامــات الــيت ُوجِّهــت إليــه بعــد  
ينــوس يف كتاباتــه هــو جــدير باالهتمــام والدراســة، فهــو موتــه، ولكــن ألن كثــرياً ممــا تركــه أورجي

منهج سـكندري مل يضـعه هـو، بـل عـربَّ عنـه وسـجَّله لنـا، وقـد كشـفت الدراسـات املعاصـرة 
إن ما ُكتب بعد ذلك ال خيتلف عما سـجله أورجيينـوس، وبشـكل خـاص عـن إحتـاد الـنفس 

اء الـيت وردت يف بعـض  باهللا يف مراحل التطهر بالنسك. هذا كله دون التغاضي عن األخط
 كتاباته.
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 املبحث الثالث

 

 الالهوت عند القديس أثناسيوس الرسولي

 م٣٧٣ - ٢٩٦

 

 المعرفة الالهوتية المغروسة في طبيعة اإلنسان

إذا كــان العالمــة أورجيينــوس قــد اهــتم بشــرح رحلــة الــنفس يف حلظــة خروجهــا مــن  
نيســة" فقــد اهــتم القــديس أثناســيوس بريــة العــامل ودخوهلــا أر  الراحــة أو أر  املوعــد "الك

بشرح أسباب تديُّن اإلنسان عرب احلضـارة اإلنسـانية، كمـا اهـتم بشـرح األسـباب الـيت أدت 
إىل احنـــرا  اإلنســــان ووقوعــــه يف الوثنيـــة، وهــــي خــــربة متطرفـــة أســــاءت إىل احليــــاة الروحيــــة 

اســيوس يف اإلنسـانية وجعلــت الطريـق الروحــي حمفـو  باملخــاطر والضـالل. وقــد أسـهب أثن
شرح حقيقة اإلميان املسيحي، وكيف يعـربِّ هـذا اإلميـان عـن احليـاة اإلنسـانية احلقيقيـة. فهـو 
ليس دعوة العتناق أفكار خيالية ال جذور هلا يف الكيان اإلنساين، بل العكـس، إن معرفـة 
اإلنســـان باملســـيح مبنيـــة علـــى جـــذور عميقـــة مدفونـــة يف الـــنفس حتتـــاج إىل جتديـــد وإلعـــادة 

فاملعرفــــة الالهوتيــــة ليســــت افرتاضــــات أو ختمينــــاً، بــــل هــــي انتبــــاه إىل حقيقــــة كــــون  خلــــق.
 اإلنسان خملوقاً على صورة اهللا. وتأكيد هذه احلقيقة اهلامة مصدره األساسي:

انتشـــار املســـيحية يف الوســـط الـــوثين الـــذي ميلـــك مـــن القصـــص والعقائـــد مـــا  -١ 
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ـــيس املســـيحية فقـــط. لكـــن  ـــه ينـــافس أي ديانـــة ول ـــال شـــيء، والعـــودة إىل حقيقـــة جيعل اخلي
قــدرات الــنفس املخلوقــة علــى صــورة اهللا موضــوع آخــر خمتلــف، فاإلنســان يف الوســط الــوثين 
عليــه أن يُقــيِّم الوثنيــة تقييمــاً الهوتيــاً صــحيحاً، لكــي يــدرك الفــرق احلقيقــي بــني املســيحية 

 والوثنية.

نســــان مثــــل والعقيــــدة املســــيحية ليســــت صــــياغة خياليــــة مصــــدرها خيــــال اإل -٢ 
الفولكلــور الشـــعيب الـــوثين، بـــل هـــي كشـــف عـــن حقيقـــة مـــا هـــو كـــائن يف الـــنفس اإلنســـانية 

 عندما ُخلقت، فأعطاها اخلالق مالمح منه متكنها من التعر  على خالقها.

فاإلنسان املسيحي ليس إنساناً يعيش يف أوهام اخليال، وإمنـا هـو إنسـان يعـود إىل  
جتســــد ابــــن اهللا، وهنــــا نصــــل إىل أهــــم مالمــــح املدرســــة  إدراك، حقيقــــة كيانــــه الــــذي أعلنــــه

اإلسكندرية، وهي أن دراسـة العقيـدة املسـيحية هـي دراسـة حليـاة اإلنسـان وتطـوره يف نفـس 
 الوقت. هي دراسة لكيفية صريورة اإلنسان إهلاً، أي أن يعيش حسب صورة اهللا.

 التجسد إعالن عن اهللا واإلنسان في وقت واحد

ــــ  د الكلمــــة" ألثناســــيوس أخطــــر وأهــــم كتــــاب وضــــعته كنيســــة يعتــــرب كتــــاب "جتسُّ
اإلسكندرية يف تلك احلقبة اهلامة. لقد شرح أثناسيوس أسباب التجسـد، وعـاد علـى الفـور 
إىل أسباب خلق اإلنسان، وإىل حقيقة هي أن اإلنسـان قـادر علـى أن يعـر  اهللا ألسـباب 

 واضحة، وهي أنه خملوق على صورة اهللا.

 يقول أثناسيوس: 

"عند التحدُّث عن ظهور املخلص بيننا يتحتم علينا التحدُّث عن أصل البشر 
لكي نعلم أن نزوله إلينا كان بسببنا وأن عصياننا استدعى تعطف الكلمة 

 ).٢: ٤لكي يسرع الرب يف إغاثتنا والظهور بني البشر" (
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وسو  نرى أن أثناسيوس وهو يتحدث عن مميزات املسيحية وخالصـة الالهـوت  
سـيحي، يؤكـد لنـا أن موضـوع الالهـوت هـو "معرفـة اإلنسـان بـاهللا". ويؤكـد أثناسـيوس أن امل

هـــذه املعرفـــة هـــي هبـــة اهللا لإلنســـان. يقـــول أثناســـيوس: "هـــل كـــان مـــن الضـــروري أن ينـــال 
اإلنسان إدراكاً عقلياً عن اهللا عندما ُخلـق؟ فـإن كـان هـو غـري أهـل بعـد السـقوط ألن ينـال 

). فاإلنســـان ٣: ١٣ أال تُعطـــى لـــه يف البدايـــة (عنـــدما ُخلـــق)" (هـــذه املعرفـــة، فكـــان األوىل
ــــت فيــــه هــــذه املعرفــــة عنــــدما ُخِلــــقش علــــى صــــورة اهللا.  ُوِهــــبش أصــــالً أن يعــــر  اهللا، أو ُغرسش
فالصورة اإلهلية هي منحـة مـن اهللا الـذي مـنح "نعمـًة أخـرى، فإنـه مل يكتـف مبجـرد خلقهـم  

ـــاقي املخلوقـــات غـــري العاقلـــة علـــ ـــه كمـــا فعـــل بب ى األر . بـــل خلقهـــم علـــى صـــورته ومثال
وأعطـــاهم نصـــيباً يف قـــوة كلمتـــه، لكـــي ينـــالوا هـــذه القـــوة كمـــا لـــو كانـــت انعكاســـاً للكلمـــة 

 .)6F١()٣: ٣ويصبحوا بفضلها عاقلني" (

فــالالهوت، أي معرفــة اهللا هــو هبــة اهللا لإلنســان ُمنحــت لــه عنــدما ُخلــق وعنــدما  
املعرفــة أي الصــورة اإلهليــة الــيت جتعــل اإلنســان تكونــت يف طبيعــة اإلنســان نفســه بــذور هــذه 

قادراً على إدراك ذاتـه مث التطلـع الـدائم إىل األصـل الـذي تكـوَّن علـى صـورته، ويصـبح بـذا 
قادراً على إدراك أو تفهم اهللا ألن غايـة خلـق اإلنسـان هـي أن يعـر  اهللا، حسـبما نـرى يف 

 "جتسد الكلمة":

س البشــري ورأى ضــعف طبيعــتهم وأـــا ال * "عنــدما خلــق اهللا ضــابط الكــل اجلــن 
تستطيع من نفسها أن تعر  خالقها أو ُتكوِّن أي فكرة عـن اهللا علـى اإلطـالق، حتـنن اهللا 
على اجلنس البشري على قدر صالحه ومل يرتكهم خاليني من معرفته لـئال يـروا أن ال منفعـة 

 على اإلطالق من وجودهم يف احلياة".

قـــات إن مل تعــر  خالقهـــا؟ أو كيــف ميكـــن أن تكـــون * "ألنــه أيـــة منفعــة للمخلو  

                                                           
(1) “Giving them a portion even of the power of his own word; so that having as it were 
a kind of reflexion of the word, and being made rationed”. 
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عاقلــة بــدون معرفــة كلمــة اآلب الــذي أوجــدهم يف احليــاة؟ .. وملــاذا خلقهــم اهللا إن كــان ال 
 يريدهم أن يعرفوه؟!".

 -ربنــا يســوع املســيح  -* وتفاديــاً هلــذا أعطــاهم اهللا بصــالحه نصــيباً مــن صــورته  
تلـــك الصـــورة أي كلمـــة اآلب، اســـتطاعوا أن وخلقهـــم علـــى صـــورته ومثالـــه، حـــىت إذا رأوا 
 ).٣ - ١: ١١يكوِّنوا فكرًة عن اآلب" (جتسد الكلمة   

 المعرفة الالهوتية الزمة لسعادة اإلنسان:

يقول أثناسيوس إن الثيئولوجيا هـي منحـة أساسـية الومـة لسـعادة اإلنسـان "إذا مـا  
). أي أن الالهـــوت الوم ٣: ١١عرفــوا خـــالقهم عاشــوا احليـــاة احلقيقيـــة الســعيدة املباركـــة" (

ـــة اهللا مـــن خلـــق اإلنســـان أو ال  ـــا يقتـــل غاي لإلنســـان، ويصـــبح كـــل مـــن يتجنـــب الثيئولوجي
يعـــرت  بـــا. فغايـــة املعرفـــة الالهوتيـــة هـــي الوصـــول إىل اهللا، أي حتقيـــق الوصـــول إىل حيــــاة 

 إنسانية حقيقية.

يـــتمكن مـــن أن  فاإلنســـان حيتـــاج إىل هـــذه املعرفـــة اآلتيـــة مـــن اخلـــالق نفســـه، لكـــي 
يعـــيش كإنســـان، ويتمتـــع بكـــل اإلمكانيـــات والقـــدرات الـــيت وهبهـــا اهللا للطبيعـــة اإلنســـانية، 
 ولذلك فإن معرفة اهللا اليت تأيت من الكون البد وأن ختضع لإلعالن يف يسوع املسيح.

فأثناســيوس مثـــل كــل اآلبـــاء الـــذين جــاءوا مـــن بعـــده ال يعتقــدون بإمكانيـــة وجـــود  
حقيقــي أنـــه يقــول إن البشــر "إذا كــانوا ال يعنـــون مبعرفــة اهللا مــن تلقـــاء  الالهــوت الطبيعــي،

)، أو كمــــا يقــــول يف ١: ١٢أنفســــهم اســــتطاعوا بواســــطة املخلوقــــات أن يعرفــــوا اخلــــالق" (
الفقـــرة الـــيت تلـــي هـــذا االقتبـــاس "إن اإلنســـان ميكنـــه أن يـــدرك األمـــور الســـماوية بالتأمـــل يف 

يؤكد أنه بسبب املر  الذي دخـل وأفسـد كـل مـا )، ولكنه بكل وضوح ٢: ١٢اخلليقة" (
يف اإلنســان جبانــب غوايــة الشــيطان "صــار البشــر مثــل البهــائم وســادت غوايــة الشــيطان يف  

 ).١: ١٣كل مكان حىت حجبت معرفة اإلله احلقيقي" (
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لو كان اإلنسان يف وضع عادي لـتمكَّن مـن أن يـتعلم الكثـري عـن اهللا مـن اخلليقـة  
ومـــن غـــريه مـــن البشـــر، ولكـــن هـــذه النقطـــة ال متـــر بســـهولة ودون أن ومـــن الكـــون بالـــذات 

يلحظهـــا أثناســـيوس، إذ كانـــت العبـــادة الوثنيـــة واملعتقـــدات اإلحلاديـــة قـــد ســـادت العـــامل .. 
ــن ذا الــذي كــان يقــوم بتعلــيم العــامل عــن اآلب، إن  "وإن كانــت معرفــة اهللا قــد أُخفيــت، فمش

نه مل يكن يف مقدور اإلنسـان أن جيتـاو إىل كـل قال أحد إن هذه مأمورية اإلنسان أجبناه إ
مكان .. كما أنه هو نفسه يعجز عن مقاومة غواية األرواح الشـريرة. ولعـل أحـداً يقـول إن 
اخلليقة كانت كافية. ولكن لو كانت كافية، ملـا حـدثت كـل هـذه الشـرور اجلسـيمة مطلقـاً. 

تخبطــون يف نفــس الضــاللة عــن ألن اخلليقــة كانــت موجــودة فعــًال، وكــان البشــر ال يزالــون ي
). وهـذا يعـين أن سـقوط ٦، ٥، ٣: ١٤اهللا، فإىل مشن إذن كانت احلاجة إالَّ إىل الكلمة" (

اإلنســــان هــــو اـيــــار عالقــــة اإلنســــان بــــاهللا كمــــا يقــــول كــــل اآلبــــاء وأثناســــيوس بالــــذات، 
اذا فالســقوط هــو الــذي أدى إىل الوثنيــة. كــان اإلنســان قبــل الســقوط يتأمــل اهللا، ولكــن مــ

حديث بعد السقوط؟ "تركوا اهللا كلية واظلمَّت أنفسهم ال مبجرد ترك فكرتم عـن اهللا، بـل 
أيضاً باخرتاعاتم الكثرية اليت اخرتعوها ألنفسهم، صـوَّروا ألنفسـهم التماثيـل بـدل احلـق .. 

)، ألن ٤: ١١حوَّلــوا جمــد اهللا إىل اخلشــب واحلجــارة وكــل األشــياء املاديــة وإىل اإلنســان" (
لذي حلَّ مكان اهللا كـان الكـون أو النـاس الـذين صـاروا لـيس جمـرد أبطـال فقـط، بـل آهلـة. ا

وعنــدما احتلـــت كـــل هــذه مكـــان اهللا يف نفـــس اإلنســـان مل يعــد اإلنســـان حمتاجـــاً إىل نظـــام 
" ينقــــذه مــــن ضــــالله، بــــل إىل قــــوة اهللا القــــادرة علــــى جتديــــد الــــنفس أو systemفلســــفي "

)، وهــو مــا يشــرحه أثناســيوس بأنــه: "إعــادة مــيالد الــنفس ٥، ٣ :٣"املــيالد الثــاين" (يوحنــا 
). كل هـذا كـان ضـرورياً ألن البشـر "رفضـوا ٢: ١٤وجتديد خلقتها على مثال صورة اهللا" (

التأمــل يف اهللا واحنطــت نظــرتم إىل أســفل كــأـم قــد غاصــوا يف العمــق بــاحثني عــن اهللا يف 
 -بشـكل خـاص  -لوجيـا بـدأت بالتجسـد ). فالثيئو ٢: ١٥الطبيعـة ويف عـامل احلسـيات" (

بسبب ما أصاب الطبيعة اإلنسانية، وهـو مـا جعـل اإلنسـان حمتاجـاً ألن يعـر  اهللا بشـكل 
يتنــاول تأســيس معرفــة حقيقيــة وبشــكل قريــب مــن إدراك اإلنســان، فجــاء اإللــه املتجســد، 

ن رأى وأعلــــن عــــن نفســــه "املعلــــم الصــــاحل الــــذي يُعــــين بتالميــــذه ويتنــــاول إىل مســــتواهم، إ
الــبعض مــنهم مل يســتفيدوا بــالعلوم الــيت تســمو فــوق إدراكهــم يقــدم إلــيهم تعاليمــاً أبســط" 
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)١: ١٥.( 

 تجسُّد الكلمة هو بداية الالهوت الحقيقي:

"إن خملص الكل احملب كلمـة اهللا أخـذ لنفسـه جسـداً، وكإنسـان مشـى بـني النـاس  
أن يتعرفـــوا علـــى اهللا يف وقابـــل إحساســـات كـــل البشـــر يف منتصـــف الطريـــق حـــىت يســـتطيعوا 

). ولــذلك ٢: ١٥اجلســد، وأن يــدركوا احلــق مبــا يعلــن الــرب يف جســده ويــدركوا اآلب بــه" (
ـــــد الهـــــوت الكلمـــــة وســـــلطانه علـــــى الطبيعـــــة  فاهلـــــد  مـــــن املعجـــــزات هـــــو إظهـــــار وتأكي
والشـياطني. كــل هــذا هـو احلــق الــذي ظهـر يف اجلســد، والــذي مل يعـد نظريــات يف الفلســفة 

ذا هو اخلرب السار يف اإلجنيل "اهللا مل يره أحد قط االبن الوحيـد الـذي هـو يف أو غريها. وه
ـــا النعمـــة واحلـــق فبيســـوع املســـيح صـــارا"  ". فـــاخلرب هـــو التجســـد "أمَّ حضـــن اآلب هـــو خـــربَّ

). احلـق إذن لـيس جمـرد ختمـني أو دراسـة خياليـة ملوضـوعات عقليـة. ١٨ - ١٧: ١(يوحنا 
وحيـــد الـــذي عرَّفنـــا بـــاآلب، والـــذي جعـــل هـــذه املعرفـــة احلـــق ظهـــر يف اجلســـد، أي االبـــن ال

ظاهرة بكل وضوح يف اجلسـد. وقـد أحـب أثناسـيوس كثـرياً نـص اإلجنيـل: "الـذي رآين فقـد 
)، ألن االبن أعلن اآلب، ولـذلك مل يكـن اإلنسـان حمتاجـاً إىل ٩: ١٤رأى اآلب" (يوحنا 

إىل جمـــرد ظهـــور الكلمـــة  الالهــوت الطبيعـــي حـــىت يؤســـس عالقتـــه بـــاهللا أي مل يكـــن حمتاجـــاً 
"ألنــه مل يفكــر يف جمــرد التجســد أو جمــرد الظهــور ألنــه لــو أراد أن يظهــر فقــط الســتطاع أن 

). كـان اإلنسـان حمتاجـاً إىل عـالج ٣: ٨يتمم ظهوره اإلهلي بطريقة أخرى أمسى وأفضـل" (
آخــر لــيس جمــرد معرفــة أو إعــالن عــن اهللا يف اجلســد، بــل إىل شــيء آخــر يفــوق كــل هــذا.  
كان اإلنسان حمتاجاً إىل الكلمة نفسه أي إىل الهـوت الكلمـة "وإذا مل يكـن التجسـد هـو 

أن يُظهـر  -وقـد اختـار اجلسـد ليسـتخدمه أداة  -الطريقة املثلى فكيف كان ممكناً للكلمة 
نفســه؟ ومــن أيــن كــان ســيجد اجلســد إالَّ مــن بــني البشــر الــذين هــم يف حاجــة إىل الهوتــه" 

ج اإلنســان إىل الهــوت الكلمــة موضــوعاً أساســياً عنــد أثناســيوس، ). وكــان احتيــا ٣: ٤٤(
وكانت الظرو  اليت واجهتها الكنيسة يف صراعها ضد الوثنيـة ضـرورية جـداً لتأكيـد انتمـاء 
املسيحية حلقيقة خلق اإلنسان على صورة اهللا، وهـو مـا اسـتلزم جمـيء الكلمـة وإعـادة خلـق 
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الثيئولوجيـــا هـــي حقيقـــة اشـــرتاك اإلنســـان يف اإلنســـان، لكـــن مـــن املهـــم جـــداً أن نؤكـــد أن 

الهــوت الكلمــة، وهــي ليســت ختمينــاً أو تصــوراً بشــرياً أو فلســفياً عمــا ميكــن أن يصــل إليــه 
العقــل البشــري، ولكــن الثيئولوجيــا هــي عبــارة أثناســيوس املشــهورة "ألنــه صــار إنســاناً لكــي 

ه "أخــذ الــذي لنــا ) .. أو حســب عبــارة أخــرى ألثناســيوس نفســ٣: ٥٤نصــري حنــن آهلــة" (
وأعطانــا الــذي لــه". هــذا التطــور والكمــال الــذي يصــل فيــه اإلنســان إىل حيــاة عــدم الفســاد 
هــــو لُــــب الالهــــوت املســــيحي؛ ألن اإلنســــان املائــــت يصــــل إىل حيــــاة عــــدم املــــوت، وهــــو 
املقصــــود بتأليــــه اإلنســــان. وقــــد شــــكَّل هــــذا أحــــد عناصــــر رد األرثوذكســــية علــــى اهلرطقــــة 

رتاك اإلنسـان يف طبيعـة اهللا وحياتـه مـن خـالل كلمتـه املتجسـد، وسـو  األريوسية وهـي اشـ
 ندرس هذه النقطة يف مكاـا املناسب.

 دور أثناسيوس البارز:

إن أثناسيوس من أهم العالمـات يف تـاريخ الالهـوت املسـيحي. وقـد تـرك بصـماته  
ــــه اإلنســــان ليــــدرس شــــيئاً عــــن اهللا أو عــــن اإلنســــان. ولــــذلك  علينــــا أن واضــــحة أينمــــا توجَّ

 نلخِّص أهم النقاط اليت ذكرناها:

: الالهــوت "ثيئولوجيــا" هــو إعــالن اهللا عــن نفســه، وهــو إعــالن مؤسَّــس علــى أوالً  
حمبــــة اهللا. والــــدليل علــــى حمبــــة اهللا هــــو خلــــق اإلنســــان، فهــــو العمــــل اإلهلــــي الــــذي يــــربهن 

 لإلنسان نفسه ما هي حمبة اهللا.

صورة اهللا أن يقرتب من اهللا لكـي يتمثـل بـه. : الالهوت هو حماولة اإلنسان كثانياً  
وهذه الفكرة هي جوهر كتاب "جتسُّد الكلمة"، بل هي لُـب عقيـدة التجسُّـد نفسـها. لقـد 
شــارك االبـــن اإلنســانية لكـــي تشـــرتك اإلنســانية يف مـــا ميكـــن أن ينالــه اإلنســـان مـــن اهللا أي 

 "شركة الطبيعة اإلهلية".

اإلنسان ومستقبله األبـدي فقـط، بـل الالهـوت : الالهوت ليس ضرورة حلياة ثالثاً  
ال ميكن فصله عن الكيان اإلنساين، فهو لـيس علمـاً مـن العلـوم مثـل الطـب والصـيدلة ... 
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اخل، بل "علم حياة اإلنسان" وطريق معرفـة اإلنسـان بـاهللا وبدايـة احليـاة السـعيدة، أو بعبـارة 
 مل يكن الهوتياً باحلق. أخرى ال ميكن أن يعيش اإلنسان حياة إنسانية حقيقية ما

ـــم العـــارفني  : تصـــنيف املعرفــة الالهوتيـــة:رابعــاً   إذا كـــان العالمــة أورجيينـــوس قــد قسَّ
واملعرفــة، وأبــرو اجلوانــب األساســية يف حيــاة النســك وفهــم الكتــاب املقــدس واالنتقــال مــن 
 املعـــىن احلســـي إىل املعـــىن الروحـــي، فـــإن أثناســـيوس انشـــغل مبـــا حيـــدث يف داخـــل الالهـــوت
نفسه، أي املعرفة الالهوتية، فصنَّف الثيئولوجيـا إىل صـنفني: الثيئولوجيـا، أي معرفـة اهللا، مث 

ـــه οικονομια"اإليكونوميـــا " ـــذي مـــرَّ ب "، أي "التـــدبري"، وهـــو الوضـــع اإلهلـــي اخلـــاص ال
ــد. ومييِّــز أثناســيوس بــني الثيئولوجيــا واإليكونوميــا، فــاألوىل هــي معرفــة اهللا  االبــن عنــدما جتسَّ

شــــكل يتعــــدى الزمــــان واملكــــان واحلــــدود، هــــي حماولــــة إدراك ذات اهللا. أمَّــــا الثانيــــة، فهــــي ب
الوضع اخلاص بـاالبن املتجسـد والـذي اقتضـى فيـه خـالص اإلنسـانية كـل تلـك اإلجـراءات 
غــري العاديــة. هــذا التمييــز علــى قــدر كبــري مــن األمهيــة، وســو  نعــود لــه يف فصــل خــاص، 

ن التــدبري موضــوع خــاص بــاالبن الوحيــد يف اجلســد، وهــو ولكــن يكفــي أن نشــري هنــا إىل أ
 يقتضي أن نفهم ملاذا صارت األمور على النحو الذي تصفه الكتب املقدسة.

: ٨فــالنص املشــهور "الــرب قنــاين أو طريقــه مــن قبــل أعمالــه منــذ القــدم" (أمثــال  
هر ال يتحـدث "عـن جـو  -وهو أحد النصوص اليت اسـتخدمتها البدعـة األريوسـية  -) ٢٢

 - ٢٠: ٢االبــن، بــل عــن التــدبري الــذي حــدث مــن أجــل خالئــق الكلمــة" (ضــد أريــوس 
٥١.( 

هذا التدبري هو عمل االبـن يف الزمـان فقـط؛ ألنـه ال يشـرح احلقيقـة األوليـة لالبـن،  
وال يتنــاول احلــديث عــن عالقــة اآلب بــاالبن قبــل التجســد. وللقــديس أثناســيوس نــٌص هــام 

"آدم ُخلــق، ال لكــي يعمــل يف األر ، بــل ليكــون إنســاناً أوالً  عــن اإليكونوميــا أو التــدبري:
ألنــه بعــد خلقــه تقبَّــل وصــية العمــل يف األر . ونــوح ُخلــق لــيس مــن أجــل الُفلــك، ولكــن 
ـــز الفلـــك ...  لكـــي يوجـــد وحييـــا ويصـــبح إنســـاناً؛ ألنـــه بعـــد ذلـــك تقبَّـــل الوصـــية لكـــي جيهِّ

وضــع عليــه مســئولية قيــادة الشــعب.  وكــذلك موســى العظــيم ُخلــق إنســاناً أوالً وبعــد ذلــك
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ويف جمــال التــدبري علينــا أن نفهــم أن الكلمــة مل ُخيلــق، وإمنــا "يف البــدء كــان الكلمــة"، وأنــه 
جاء بعـد ذلـك مـن أجـل خالئقـه ومـن أجـل التـدبري اخلـاص بـم، ولـذلك قبـل اخلليقـة كـان 

ذلــك إىل تــدبري  االبــن كائنــاً منــذ األول ... ولكــن عنــدما مت اخللــق واســتدعت احلاجــة بعــد
، ٢٠: ٢جتديــدهم، هنــا أخــذ الكلمــة علــى عاتقــه أن ينــزل ويتشــبَّه خبالئقــه" (ضــد أريــوس 

٥١.( 

مــــن املقالــــة الثانيــــة ضــــد أريــــوس مــــن املقــــاطع الغنيــــة  ٢٠ويف الواقــــع يُعــــد الفصــــل  
لكـن يهمنــا باحلـديث عـن التـدبري، والـيت يشـرح فيهـا أثناسـيوس كــل مـا خيـص هـذا التـدبري، 

كد أن اإليكونوميـا هـي الثيئولوجيـا الخاصـة بـاالبن فـي الجسـد، وهـذه نقطـة هنا أن نؤ 
؛ ألن القواعـــد الـــيت حتكـــم الثيئولوجيـــا يف معناهـــا الواســـع العـــريض، أي فـــي غايـــة األهميـــة

احلــديث عــن الثــالوث، هــي ليســت مثــل القواعــد الــيت حتكــم احلــديث عــن اإليكونوميــا، أي 
لنــا هــذا املعلــم العظــيم، وهــو جــدير بــأن يســتقر يف تــدبري االبــن أي جتســده، وهــذا مــا تركــه 

 وعينا لكي ندرك حقيقة اإلميان املسيحي وأمهيته يف منو اإلنسان.

 الحياة الروحية الصحيحة هي أساس معرفتنا الالهوتية:

 ومثل أورجيينوس وباقي اآلباء يقول القديس أثناسيوس: 

"إن دراسة الكتب، ومعرفتها املعرفة احلقيقية يتطلبان حياة فاضلة، ونفساً 
طاهرة، والفضيلة اليت باملسيح حىت إذا ما اسرتشد با العقل، وأنار با طريقه، 
استطاع أن يصل إىل ما يصبو إليه، وأن يدرك ما تستطيع الطبيعة البشرية أن 

ي ومماثلة سرية القديسني ال تتعلمه عن كلمة اهللا. ألنه بدون الذهن النق
يستطيع اإلنسان أن يدرك أقوال القديسني ... وهكذا جيب على من يريد أن 
يدرك فكر الذين يتكلمون عن اهللا أن يبدأ بغسل نفسه وتنظيفها، بتغيري 
جمرى حياته، ويقرتب إىل القديسني أنفسهم باالقتداء بأعماهلم، حىت إذا ما 

ياة املشرتكة، استطاع أن يفهم هو أيضًا ما اشرتك معهم يف السلوك يف احل



٧٥ 
 

ينجو من  -إذ يكون قد ارتبط بم ارتباطًا وثيقًا  -أعلنه اهللا هلم، ومن مث 
 ).٣ - ١: ٥٧اخلطاة ونارهم يف يوم الدينونة" (جتسد الكلمة   

 الالهوت، أو الثيئولوجيا يُدرك بالمقارنة بالهرطقات:

املعرفــــة الـــيت نناهلــــا بواســــطة اإلميـــان، بــــل يؤكــــدون ال يكتفـــي اآلبــــاء بـــالكالم عــــن  
ضرورة املقارنة بني عقائد املسيحية وغريها، لكي ندرك الفرق الـدقيق بـني املسـيحية وغريهـا 

 من الديانات.

 يقول القديس غريغوريوس الثيئولوغوس: 

"علينا أن نتجنب االجتاهات الثالثة املنحرفة يف الثيئولوجيا وهي: اإلحلاد، 
ودية، وتعدد اآلهلة، وبعد ذلك هرطقة سابيليوس، وهي االجتاه املنحر  واليه

(األول والشائع
7F

(وهرطقة أريوس وهي االجتاه املنحر  الثاين )١
8F

أمَّا االجتاه  )٢
(الثالث فهو اجتاه أشباه األرثوذكس الذين ال والوا معنا

9F

. وما هو موقفي أنا؟ )٣
جتاهات الثالثة مكتفياً بروح هل أستطيع أن أجتنب اخلطر املوجود يف هذه اال

التقوى وبدون أن أسقط يف االجتاه اجلديد الذي يتضمن التحليل والرتكيب 
يف طبيعة اهللا، وهو الذي يقود إىل إحلاد سابيليوس؛ ألن اإلدعاء بأن الثالثة 
ليسوا واحدًا يعين أن الثالثة ليسوا أقانيمًا باملرة، كما أن األشياء اليت تتحول 

عضها يفقد كل منها خواصه األساسية مما يقضي على الثالوث، أو وختتلط بب
(أن لنا إهلًا شاذًا له طبيعة مركبة مثل الكائنات اخلرافية اليت تولد يف املخيلة

10F

٤( 

                                                           
 أي إنكار إعالن اهللا عن نفسه يف ثالوث وهو حسب تقدير اآلباء نوع من اإلحلاد. )١(

 ثابة عودة إىل اليهودية.عندما أنكر أريوس الهوت االبن، كان هذا مب )٢(

 عدم اإلميان بوحدة جوهر الالهوت معناه االعتقاد بتعدد آهلة. )٣(

االجتاه اجلديد هو حماولة تركيب أو توليف اهلرطقات حبيث ميكن مجعها معاً يف اجتاه واحد بد  املصاحلة بني كل  )٤(
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وأنا أيضًا أبتعد عن جنون األريوسية، وأريوس الذي يدَّعى أن اهللا هو تعدد 
هودي، فلماذا خنا  من لطبائع خمتلفة منقسمة، وهذا هو االنغماس يف فقر ي

وحدة اجلوهر، هل سيقضي االبن على اآلب؟! أو أننا نرتب ثالثة كائنات 
متعارضة بتحديد اإللوهية يف اآلب (غري املولود) وحده كما لو كان أريوس 
خيا  أن يضمحل إهلنا إذا كان ثالوثاً، فتصوَّر أن احلسد والغرية موجودة يف 

رضة مع بعضها ... كل هذه هي صورة من الطبيعة اإلهلية. ولذلك هي متعا
 ).٢١٢فقرة  ٣٧: ١١الوثنية" (مقالة 

فاملقارنــــة بــــني املســــيحية واهلرطقــــات الومــــة لكــــي نفهــــم اإلميــــان الــــذي نــــؤمن بــــه.  
فالثيئولوجيــا ليســت معرفـــة بــاهللا فقـــط، ولكنهــا مقارنـــة مــع اهلرطقـــات الكتشــا  الفـــرق يف 

 اهلد .

ير، والتدرُّج في فهم التدبير يقود الثيئولوجيا تدرُّج في فهم التدب
 إلى الثيئولوجيا:

باملقارنــة بــني العهــد القــدمي واجلديــد والوثنيــة ميكننــا أن نــدرك أن املشــكلة الرئيســية  
 ليست مشكلة معرفة بل احنرا  املعرفة.

يقــــول القــــديس كــــريلس عمــــود الــــدين: "إن الــــوثنيني فقــــدوا صــــلتهم بــــاهللا عنــــدما  
معرفـــة ذاك الـــذي يضـــيء لكـــل إنســـان آٍت إىل العـــامل" (تفســـري  ســـقطوا يف الشـــر، وفقـــدوا

). وهكــذا املعرفــة الطبيعيــة الــيت غرســها اهللا يف اإلنســان ١١: ١علــى يوحنــا  ٩يوحنــا فصــل 
صـــارت يف حاجـــة إىل جتديـــد. هـــذا التجديـــد بـــدأ يف العهـــد القـــدمي ومت يف املســـيح. وجمـــيء 

                                                                                                                                              
لتناقض التام الذي مل يدركه الذين قاموا بتوليف الفرقاء وهو ما جعل القديس غريغوريوس  يرى يف االجتاه اجلديد ا

األفكار املتعارضة، ألن هرطقة سابيليوس ال ميكن مصاحلتها مع األريوسية وإالَّ أدى هذا إىل اخرتاعات خرافية للقضاء 
 على التناقض.
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هـذا يؤكـده القـديس كـريلس عمـود الـدين املسيح لبين إسرائيل هـو كمـال لإلعـالن القـدمي، و 
) "إىل خاصــته جــاء وخاصــته مل تقبلــه" بوجــود موضــوعني ١١: ١يف شــرحه لــنص (يوحنــا 

أساســيني يف الالهـــوت ويشــرح العالقـــة بينهمــا قـــائًال: "إن العــامل مل يعـــر  الــذي ينـــريه أي 
م بعــد ذلــك االبــن الوحيــد ... ولــذلك بعــد أن شــرح يوحنــا خطايــا بــين إســرائيل الرهيبــة، قــدَّ 

بكل وضوح خطايا األمم أيضاً، وأعلن أن مر  اجلهل وعدم اإلميان قـد سـاد العـامل كلـه، 
وبعــد أن يتحــدث عـــن الالهــوت أي مـــا خيــص الطبيعــة اإلهليـــة، ومييِّــز بـــني الالهــوت وبـــني 
التـــدبري يف اجلســــد، فينــــزل مــــن األول أي احلــــديث عــــن الطبيعــــة اإلهليــــة إىل درجــــات شــــرح 

: ١علـى يوحنـا  ٩: فصـل ١جلسد الذي أمته االبن ألجلنا" (شرح يوحنا كتـاب التدبري يف ا
 ).١٤٩: ٧٣جملد  ١١

  -وهكــذا بتنـــاول اهللا نتـــدرَّج مـــن معرفـــة التـــدبري إىل الثيئولوجيـــا، ويصـــبح التجســـد  
 يعين بشكل أساسي أن نرتفع إىل إدراك حقيقة اهللا. -كإعالن عن اهللا 
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 الفصل اخلامس

 

 لمسيحيخصائص الالهوت ا

 

 تمهيد:

 -يف مقدمة هذه الدراسة تعرَّفنا على مضمون كلمـة "الهـوت"، فهـي وإن كانـت  
ـــاً  ـــة إالَّ أنـــه ال جمـــال الســـتعماهلا إالَّ يف املســـيحية  -لغوي مـــأخوذة مـــن الســـريانية، مث اليوناني
فالمعنى الدقيق لهذه الكلمة يستند أساساً على وجود عالقـة وشـركة بـين اهللا وحدها. 

، ولــيس جمـرد حشــد معلومــات أو موضــوعات تتحــدث عــن صــفات اهللا ونســمي نســانواإل
 ذلك الهوتاً!

الالهــــــوت يُســــــتقى مــــــن اإلعــــــالن اإلهلــــــي، وتــــــأثريه يف طبيعــــــة البشــــــر ووجــــــودهم  
ومصــريهم نظــراً الختبــار البشــر هلــذا اإلعــالن ... وســو  نــورد هــذه احلقيقــة بــأكثر اتســاعاً 

ه يف املســـيحية وحـــدها يوجـــد ثيئولوجيـــا. ومل يظهـــر يف وتفصـــيالً ... وبنـــاًء علـــى هـــذا، فإنـــ
اليهودية علم الهـوت، علـى الـرغم مـن إعـالن اهللا عـن نفسـه، فقـد اقتصـرت عالقـة اهللا مـع 
اإلنسان يف اليهودية على إعالنات اهللا عن نفسه بشكل رمزي، ورغم أنه يقول عـن نفسـه 

كــة، إالَّ أنـه مل يأخـذ جســداً إالَّ "إلـه إبـراهيم وإســحق ويعقـوب"، وأنـه أقــام عهـده مـع البطار 
يف العهــد اجلديــد. ويظــل إعــالن العهــد القــدمي قاصــراً علــى ظهــورات ونبــوءات ورؤى، وهــذا 
هــو شــكل اليهوديــة كمرحلــة مــن مراحــل عالقــة اهللا مــع اإلنســان حيــث اقتصــرت اليهوديــة 

 على هذا الشكل الرمزي فقط.
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الوقــــت الــــذي فيــــه يتحقــــق  وهــــذه اإلعالنــــات تظــــل مبتــــورة وناقصــــة مــــا مل يــــأتِ  
املضــمون واجلــوهر الــذي انطــوت عليــه، واهلــد  املنتظــر مــن ورائهــا .. ولكــن اليهوديــة وإن 
توقفــت عنــد هــذا الشــكل، إالَّ أن املســيحية امتــدت إىل الظهــور احلقيقــي واإلعــالن املطلــق 

اإلهليـــة  والنهــائي الـــذي فيــه متـــت املواجهــة والتعـــرُّ  احلقيقـــي يف اللقــاء الـــذي مجــع الطبيعـــة
والطبيعــة البشــرية يف إحتــاد كامــل. وهــذا اإلعــالن هــو التجسُّــد. وبالتــايل صــارت املســيحية  

 كشفاً ملضمون إعالنات العهد القدمي وترمجًة حقيقية واضحة حلقائق اليهودية.

مــن كــل مــا تقــدم يتضــح لنــا أنــه ال يوجــد علــم الهــوت يف اليهوديــة، بــل يوجــد يف  
 ناً معيناً اكتملت حقيقته وصورته وجوهره يف املسيحية.اليهودية حقائق حتمل مضمو 

ـــا املســـيحية وهـــي تـــؤمن بـــأن اهللا أعلـــن عـــن نفســـه لألنبيـــاء، إالَّ أــــا تقـــول إن   أمَّ
ــائي يف اإلنســانية نفســها عنــدما جتسَّــد االبــن وأقــام  اإلعــالن النهــائي متَّ بشــكٍل خــاص ـو

(الكنيسة جسده
11F

. وهلذا السبب ال تؤمن املسيحية مبا يقال عن اهللا إالَّ إذا كـان يتفـق مـع )١
ـــد، وبـــذا ميكننـــا أن نلخـــص  علـــى هـــذا  خصـــائص الالهـــوت المســـيحيإعالنـــه يف التجسُّ

 النحو:

 أوًال: المسيح مركز وقلب الالهوت

ــد هــو النقطــة األساســية الــيت بُــىن عليهــا اإلعــالن اإلهلــي، واإلعــالن الــذي   التجسُّ
ـــا أو نبـــوءة أو تعبـــري عـــن صـــفة، ولكـــن اإلعـــالن املقصـــود هنـــا هـــو ن قصـــده لـــيس جمـــرد رؤي

اإلعــالن عــن شخصــية اهللا. ولــذا فقــد صــاحشب التجسُّــد أشــياء أخــرى منهــا اإلعــالن عــن 
طبيعـة احليــاة اإلهليــة وطبيعـة العالقــة مــع اخلليقــة: "مـن رآين فقــد رأى اآلب" والفعــل "يــرى"  

ة واإلدراك" وذلك منحة وعطية إهلية، وبالتايل ارتبطت معرفة االبـن كما مرَّ بنا يعين "املعرف

                                                           
يسة حتمل اسم أداة تأسيس الكنيسة معناه أن إعالن اهللا عن ذاته يف املسيح هو إعالن دائم، وهذا ما جعل الكن )١(

 ".اإلعالن أي "جسد املسيح
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مبعرفـــة اآلب، فكـــل مـــن يعـــر  االبـــن املتجســـد، فهـــو يعـــر  اآلب أيضـــاً. هـــذا اإلعـــالن 
أعطى قيمًة وتفسرياً حياً لكل اإلعالنـات السـابقة ال سـيما ظهـورات اهللا يف العهـد القـدمي، 

اً لتفســري العهــد القــدمي وحوَّلــه إىل حقيقــة تُفهــم وظهــور اهللا يف اجلســد أعطــى منهجــاً جديــد
 وُتشرح يف املسيح.

لقد أعلن اهللا عـن نفسـه يف يسـوع املسـيح، وبالتـايل صـار كـل مـا يف العهـد القـدمي  
مؤشـــرات وإعالنـــات تـــدينا علـــى طريـــق هـــذا اإلعـــالن. وميكننـــا أن نعـــربِّ عـــن هـــذه احلقيقـــة 

ك بعمـــق العهـــد القـــدمي علينـــا أن نبـــدأ بصـــورة أخـــرى، فـــنحن لكـــي نكـــون علـــى وعـــي وإدرا
بالعهــد اجلديــد راجعــني إىل الــوراء أي إىل اإلشــارات والنبــوءات والتــاريخ. وهــذا ال مينــع أن 
نقرأ الكتاب املقدس من التكوين، ولكننا ال نستطيع أن نستوعب أو ندرك ما يف الكتـاب 

 وءات.املقدس ما مل نبدأ حبياة املسيح كهد  ملقاصد اهللا وكغاية للنب

 ثانياً: التجسد إعالن عن شخص اهللا

ميتـــاو الالهـــوت املســـيحي بأنـــه يهـــد  إىل إقامـــة عالقـــة تـــربط اإلنســـان بـــاهللا بنـــاًء  
علـــى إعـــالن اهللا عـــن شخصـــه، وقـــد تعرَّضـــنا هلـــذه النقطـــة يف بدايـــة الدراســـة عنـــدما درســـنا 

يحية ال نبحـث وال القديس أثناسيوس ... الكون يعلن عن قدرة اهللا وقوته، ولكننا يف املس
نتحدث عن صفات اهللا كصفات جمـردة خاصـة جبوانـب شخصـية اهللا مثلمـا نـدرس تكـوين 
شخصــــية اإلنســــان، بــــل نتحــــدث عــــن صــــفات اهللا الــــيت تقــــوم عليهــــا عالقتــــه بنــــا، أي أن 

 صفات اهللا أُعلنت لنا كشيء مرتبط حبياتنا وعالقتنا معه، هذا من ناحية ...

ث ونتعامــــل مــــع اهللا نفســــه. إنَّ جــــوهر اإلعــــالن ومــــن ناحيــــة أخــــرى فإننــــا نتحــــد 
اإلهلي ال يقوم على صفات اهللا، بـل علـى اهللا نفسـه، ومـن خـالل معرفتنـا بـاهللا نسـتطيع أن 
نصـفه بصــفات تعــربِّ عــن تــذوقنا وخربتنــا لعالقتـه معنــا، وهــذا مــا جيعلنــا نصــف اهللا بصــفات  

واحلكمـة. ولكـن هـذه الصـفات علـى  كثرية تعربِّ عن اهتمامه بنا مثل الرمحـة واحملبـة والعـدل
أمهيتهــا ليســت هــي جــوهر اإلعــالن وال هــي اهلــد  والغايــة مــن اإلعــالن، بــل هــي وســيلة 
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 إعالن، أمَّا اإلعالن احلقيقي فهو عندما كشف اهللا عن ذاته.

واحلديث عن اهللا هـام وشـاق، وقـد عرَّفنـاه سـابقاً علـى أنـه ثيئولوجيـا، والثيئولوجيـا  
"، وهــذا جيعــل دراســتنا للثــالوث هــي دراســة وفهــم حلقيقـــة ذات اهللا حــديث عــن "الثــالوث
 وحقيقة عالقته بنا.

الثيئولوجيــــا احلقيقيــــة، أو طبيعــــة  –مل يكــــن يف مقــــدورنا أن نــــتكلم عــــن الثــــالوث  
ــــد. لقــــد ظهــــر الثــــالوث بأشــــكاٍل رمزيــــٍة يف العهــــد  احليــــاة اإلهليــــة إالَّ عنــــدما حــــدث التجسُّ

لـك حينمـا نقـارن بـني صـورة حلـول اهللا يف اخليمـة وبـني تعبـريات القدمي، وميكننا أن نـدرك ذ
ـــامليالد العجيـــب .. يف خيمـــة االجتمـــاع ظهـــرت الســـحابة  ـــرها ب املـــالك للعـــذراء حينمـــا بشَّ
تظلل املكـان، وهـي تُعـر  "بالشـاكيناه" وتعـين بالعربيـة احللـول واحلضـور، ونفـس التعبـريات 

، وقــوة العلـي تظللــك، فلـذلك أيضــاً القــدوس اسـتخدمها املــالك "الـروح القــدس حيـلُّ عليــك
 ).٣٥: ١املولود منك يدعى ابن اهللا" (لوقا 

والشـاكيناه هــي خلفيــة تعبــري يوحنــا "الكلمـة صــار جســداً وســكن أو خــيم بيننــا".  
 ).٣: ٥هذه السكىن هي اختاذه إقامته بيننا يف جسد مثل جسدنا (جتسد الكلمة 

ي ظهـر بشـكل فـائق يف معموديـة األردن، وهـو إالَّ أن هذا الظهور السري أو اخلف 
أول ظهــور علــين للثــالوث يعــربِّ عــن ارتباطــه خبــالص اإلنســان. فقــد كــان االبــن يرتــب طريــق 
ــــس املعموديــــة. وظهــــور الثــــالوث بــــذا الشــــكل جعــــل  اخلــــالص، وجــــاء واعتمــــد لكــــي يؤسِّ

ر الثـــــالوث يف العقيــــدة اخلاصـــــة بــــاهللا مرتبطـــــة بقــــوة ونعمـــــة التبــــين يف املعموديـــــة؛ ألن ظهــــو 
املعموديــة كشــف لنــا عــن حقيقــة األبــوة "هــذا هــو ابــين"، وبالتــايل صــارت املعموديــة دعــوة 
للتبــين. ظهــرت أبــوة اهللا يف مناســبة ظهــور ابــن اهللا، ومــن خــالل ظهــوره علــى حقيقتــه، أي 
ظهوره كثالوث، أعلن لنا أنه تبنانا يف ابنه وبالروح القدس. هكـذا أعلـن اهللا عـن نفسـه أوالً 

 التجسُّد، ويكُمل اإلعـالن يف املعموديـة، وبعـد ذلـك يف الصـليب والقيامـة وجمـيء الـروح يف
 القدس.
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كيف ميكننا أن نتحـدث عـن أبـوة اهللا لنـا دون أن يكـون يف اهللا األبـوة، أي أقنـوم  
اآلب؟ وكيــف ميكننــا أن نتحــدث عــن بنــوة اإلنســان هللا مــا مل يكــن يف اهللا نفســه مــا جيعــل 

ة وحقيقية؟ هذا ما جيعلنا نؤمن بأن األقنـوم الثـاين هـو "االبـن". وألن البنـوة هذه البنوة ممكن
روحيــة وليســت ماديــة وال جســدية علــى حــد تعبــري القــديس يوحنــا الرســول "أمَّــا كــل الــذين 
قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصريوا أوًال اهللا أي املؤمنون بامسـه الـذين ولـدوا لـيس مـن دم وال 

مشـيئة رجـل بـل مـن اهللا"، هـذه البنـوة حيققهـا لنـا روح االبـن، أي  من مشيئة جسد وال من
 الروح القدس األقنوم الثالث.

ممــــا تقــــدم ميكننــــا أن نســــتخلص أن عالقتنــــا مــــع اهللا هــــي عالقــــة شخصــــية معــــه  
وليست مع صفاته، وهذه العالقة مل تكن ممكنة بدون التجسد إذ أنـه مـن خـالل التجسـد 

 حبه لنا وارتباطه بنا. مارشسش الثالوث القدوس حقيقة

وبالتايل، فإننا حينما ندرس عقائد املسيحية، سنجدها تـد  إىل تأسـيس عالقـة  
 شخصية بني اهللا واإلنسان، بل إن كل عقيدة قائمة على هذا األساس دون غريه ...

وميكننــــا أن ننتقــــل مــــن الثــــالوث إىل املعموديــــة أو اإلفخارســــتيا أو قيامــــة اجلســــد،  
ان بالثــــالوث هــــو أســـــاس املعموديــــة، وأن املعموديــــة هــــي عالقــــة شخصـــــية لنجــــد أن اإلميــــ

بالثــــالوث، وأن اإلفخارســــتيا هــــي وليمــــة اإلحتــــاد الســــري باملســــيح، وهــــي عالقــــة شخصــــية 
أيضاً، بل حىت قيامة اجلسـد، هـي بعـٌث جلانـب أساسـي يف شخصـية اإلنسـان وهـو اجلسـد 

 وبداية عالقة أعمق يف األبدية.

ـــد هـــو ال  لـــون أو الصـــبغة الـــيت تتلـــون بـــا كـــل عقيـــدة يف املســـيحية؛ ألن إن التجسُّ
التجسُّد كان يهد  أساساً إىل إقامة عالقة مباشرة بني اهللا واإلنسـان، عالقـة بشـخص أو 

 -" بشـخص اهللا أي األصــل ... كـان التجســد Imageعالقـة شــخص اإلنسـان الصــورة "
 ة مع اإلنسان.وسيلة لإلعالن عن اهللا كصاحب مبادرة إلقامة شرك -إذن 
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 ثالثاً: المعرفة واالختبار وحدة واحدة

ميتــاو الالهــوت املســيحي بأنــه اختبــار حلقيقــة يتــذوقها اإلنســان، وليســت نظريــات  
مطروحــة للبحــث والتأمــل العقلــي. ولــذلك يقــول الــرب يســوع: "الكــالم الــذي أكلمكــم بــه 

لـــنفس البشـــرية، أو هـــو روح وحيـــاة"، فهـــو مل يـــأِت بفكـــرة عـــن اهللا، أو نظريـــة عـــن أصـــل ا
نظريــة عــن نظــام التمــع وتوويــع الثــروة، وامللكيــة اخلاصــة أو العامــة .... كــل هــذه ال مكــان 
هلــا يف الالهــوت املســيحي مطلقــاً. لقــد جــاء املســيح لكــي يعلمنــا عــن اهللا، فــأعلن اآلب، 

ا أحـب ومن منَّا ال يعر  األبوة. وعلَّمنا عن طبيعـة اهللا، فوصـفها بأــا حمبـة وعطـاء "هكـذ
اهللا العــامل حــىت بــذل ابنــه الوحيــد"، فهــي ليســت حمبــة كالميــة، بــل حمبــة تعطــي وتســهم يف 
خــالص اإلنســان مــن بــراثن الشــر واملــوت، وحمبــة تســعى وراء اإلنســان، ال تقــف يف انتظــار 

 عودة اإلنسان إىل اهللا، بل تطلبه بشكل دائم "ها أنذا واقف على الباب وأقرع".

أن اإلنسان خملوق على صورة اهللا ومثالـه، فهـي مل تكـن  وعندما أكدت املسيحية 
تـتكلم عــن نظريــة يف أصـل اإلنســان، ولكنهــا كانـت تعــين عالقــة اهللا باإلنسـان علــى أســاس 
هبــة اهللا الفائقــة يف اخللــق. فقــد شــاء اهللا أن يطبــع صــورته يف اإلنســان، وملــا كــان اهللا قــادراً 

اء غـري حمـدود وال قاصـر علـى فئـة دون على أن يعطي صورته لكـل إنسـان، صـار هـذا العطـ
فئة، بل يشمل كل البشر، وهذا تأكيـد علـى وحـدة اجلـنس البشـري واشـرتاك كـل البشـر يف 

هـو مسـاٍو لغـريه  -مهمـا كـان  -أصل واحد هو الصورة اإلهليـة، وتأكيـد علـى أن اإلنسـان 
والعالقــة  مــن البشــر ال يعلــو علــيهم حبكــم طبيعتــه، بــل يشــرتك مــع الكــل يف طبيعــة واحــدة.

هنـــا بـــني األصـــل والصـــورة، اهللا واإلنســـان، ليســـت قائمـــة علـــى فكـــر اإلنســـان وخيالـــه، بـــل 
قائمــــة علــــى هبــــة اهللا لإلنســــانية. ولــــذلك كتــــب آبــــاء الكنيســــة األوائــــل مثــــل أكليمنضــــس 
وترتليــــان بــــأن "الــــنفس مســــيحية أصــــًال"، أي أـــــا جتــــيء إىل العــــامل خملوقــــة مؤهَّلــــة للحيــــاة 

عندما خلق النفس، خلقها على املستوى الذي ميكـن فيـه أن تتجـاوب مـع  املسيحية. فاهللا
طبيعة اهللا. لقد هيَّأها بإمكانيات تعينها علـى إدراك احليـاة مـع اهللا، وأعطاهـا نعمـة التعـرُّ  
على اهللا. فاهللا هيَّأ النفس فعالً ألن حتيا يف مستوى العمل اإلهلي، وأقرب دليـل علـى ذلـك 
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ــد االبــن وعــاش كإنســان ليمــنح أن البشــرية حينمــا فشــ ــاة مــع اهللا، تجسَّ لت فــي الحي
ــد يؤكــد لنــا أن اإلنســان صــورة اهللا، اإلنســان إمكانيــة الحيــاة مــع اهللا مــن جديــد ، والتجسُّ

 حىت وهو ساقط، ال يفقد هذه الصورة، بل تظل حتتاج إىل التجديد.

يف  فليســــــت دعــــــوة املســــــيحية لإلنســــــان بعيــــــدة عــــــن القــــــدرات الــــــيت أودعهــــــا اهللا 
اإلنســـان، خاصـــًة وأن اهللا ســـانشد هـــذه القـــدرات ودعَّمهـــا بنعمتـــه ... إن الـــدعوة املســـيحية 
ليست خيالية أو سراب، وال هـي إقلـيم يف مجهوريـة أفالطـون، ولكنهـا مـنهج حيـاة. ومـادة 

 هذا املنهج تتناول واقع اإلنسان وخربته ومصريه ومستقبله األبدي.

يــة صــالحة مــن اهللا تعينهــا علــى أن وإذا كانــت الــنفس قــد حصــلت علــى عط 
تحيــا الحيــاة المماثلــة لشــركة الحيــاة اإللهيــة، فإنــه لــم يكــن هنــاك مــن مثــٍل أعلــى أمــام 

"كونوا أنتم كاملني كما أن أباكم يف السموات هـو كامـل"، "كونـوا  :النفس إالَّ اهللا نفسه
يســعى اإلنســان قديســني ألين أنــا قــدوس" ... هــذه الــدعوة تقــدِّم اهللا كمثــل أعلــى وهــد  

إىل الوصــول إليــه، وعلــى اإلنســان إذن أن يكــون دائــم التطلــع إىل اهللا ليتشــبه بــه يف احليــاة. 
ـــــداً  ـــــيس تعظيمـــــاً وال إعـــــالًء ملســـــتوى اإلنســـــان عـــــن واقعـــــه كإنســـــان، ولكـــــن تأكي وهـــــذا ل
لإلمكانيــات الــيت منحهــا اهللا كهبــة لإلنســان يصــبغ حياتــه بــا ... ومســعى اإلنســان ينبغــي 

 النمو يف إدراك ذاته كصورة ألصل غري حمدود هو اهللا. أن يكون

إن قضــية وجــود الشــر مــن القضــايا الــيت يــدور حوهلــا اجلــدل والتســاؤل، والشــر يف  
اإلنسان كمـر  ووبـاء متسـلط عليـه هـو نتيجـة لسـقوط اإلنسـان وابتعـاده عـن اهللا وبالتـايل 

 دبَّ الفساد فيه.

نسان كبدايـة لـدخول الشـر إىل حيـاة واملسيحية حينما تبحث يف قضية سقوط اإل 
ـــيت مـــن خالهلـــا دخـــل املـــوت إىل العـــامل حســـب القصـــة  ـــع البدايـــة ال اإلنســـان، ال تبغـــي تتب
القدمية. ولكن موضوع السقوط تتناوله املسيحية بالطريقـة الـيت ميكـن بـا معاجلـة الواقـع املـر 

ة الـــيت أضـــفت علـــى الــذي تعانيـــه اإلنســـانية .. الواقـــع الـــذي يبـــدو عليـــه أنـــه ملـــوث باخلطيـــ
تــاريخ اإلنســان وحياتــه هــذه املعانــاة املؤملــة، وكــأن قضــية الســقوط هــي حماولــة للبحــث عــن 
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ـــق األول للخـــالص كتحديـــد ملـــر  البشـــرية. أمَّـــا  طريقـــة العـــالج واإلصـــالح، إــــا متثـــل الشِّ
الشق الثاين، وهو جتديد بناء اإلنسان، فهو استئصال مر  اخلطية الـذي تفشـى يف العـامل 

 السقوط.ب

إننا حينما ندرك هذه احلقيقة ميكننا أن نعر  أن حادثة السـقوط وتفشِّـي اخلطيـة  
والشر يف طبيعة البشر ليست جمرد تفسري ألصل اخلطية، ولكنها تشرح حقيقة هامة جـداً، 
وهــــي تكافــــل البشــــر مجيعــــاً يف الشــــر. وأن الشــــر ال ميــــس واحــــداً دون اآلخــــر، بــــل هنــــاك 

(األســـرة اإلنســـانية مجيعـــاً مســـئولية مجاعيـــة تـــربط 
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. وبالفعـــل فقـــد أثَّـــر ذلـــك التكافـــل علـــى )١
الكيــان اإلنســاين، وعلــى رقــي اإلنســان وتقــدم حضــارته ال ســيما احلديثــة ... فمــن خــالل 
اإلنسـان الواحــد (آدم) تفشَّــى الشــر يف كــل النــاس ألن مجــيعهم مــن آدم، ومــا ميــس الكيــان 

: ٥البشرية واحدة يف كـل النـاس (راجـع روميـة  الواحد من شر إمنا ميس الكل. ألن الطبيعة
٢١ - ١٢.( 

هــذه احلقيقــة تشــرح ملــاذا توجــد الكنيســة كجســد املســيح، وقــد أفــا  يف شــرحها   
كــل مــن إغنــاطيوس األنطــاكي، وكربيــانوس أســقف قرطاجنــة، وعــربَّ عنهــا القــديس بـــولس 

، هكــذا يف )، كمــا يف آدم الواحــد مــات اجلميــع١٥ - ١٢: ٢١كورنثــوس   ١الرســول يف (
). وتكاُفل البشـر يف السـقوط وتضـاُمن ٢٢: ١٥كورنثوس   ١املسيح الواحد حياة اجلميع (

الكــل يف املـــوت، يقابلـــه الوحـــدة الروحيـــة واجلســدية يف الكنيســـة الـــيت فيهـــا الكـــل واحـــد يف 
 احلياة يف املسيح.

و لعــــل هــــذا يرينــــا أن املســــيحية ال تضــــع قوالــــب تشــــكِّل بــــا قضــــاياها التارخييــــة أ 
العقيدية، ولكنها وعت قضاياها وتعاليمها يف شكل اختبارات حتتـاج إىل اإلدراك والتـذوق 
أكثـــر مـــن الشـــرح والكـــالم. وكلمـــا اختربنـــا قضـــية الســـقوط بكـــل معانيهـــا، اختربنـــا قضــــية 

                                                           
راجع د. جورج حبيب بباوي "السقوط وأساس اخلالص، الواحد واجلماعة يف العهد القدمي"، الكلية اإلكلرييكية  )١(

 .١٩٨٢بطنطا، 
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 الكنيسة بكل ما فيها من إمكانيات.

حياتـه  وإذا كنا قد درسنا قضية أصل اإلنسان وسقوطه وتأثري السـقوط علـى واقـع 
اليومي، فإننا ال ندرس هذا املوضوع كنظرية، بـل كشـجرة ال تـزال قائمـة أمـام عيوننـا، وهـي 
عالمـــات الســـقوط الـــيت نراهـــا يف الواقـــع اإلنســـاين كـــل يـــوم. ولـــذلك جـــاء التعلـــيم عـــن اهللا  
كجرعة شفاء للكيان اإلنسان. فالسقوط أنانية، أمَّا الثـالوث فهـو عطـاء كـل أقنـوم لآلخـر 

العطاء تعبرياً عن اجلوهر الواحد؛ ألن اجلوهر الواحد ليس سـكوناً وفقـداناً للحركـة  مما جيعل
وانعــداماً للمحبــة، بــل هــو وحــدة وحلــول كــل أقنــوم يف اآلخــر، وعمــل كــل أقنــوم كــل شــيء 

. وعلـى اإلنسـان بعـد ذلـك أن خيتـرب هـذه ألن الجوهر الواحـد هـو إرادة واحـدةباآلخر؛ 
واآلخرين. فعلى الصـعيد اإلنسـاين عقيـدة الثـالوث هـي دعـوة إىل احلقيقة يف عالقته مع اهللا 

الوحـــدة والتنـــاغم يف إطـــار التعـــدد املبـــين علـــى احملبـــة كعطـــاء، وإنكـــار الـــذات الـــذي يـــؤدي 
للوحـــدة والتكامـــل ولـــيس للصـــراع والتنـــافس الشـــرس. وتؤكـــد العقيـــدة املســـاواة الكاملـــة مـــع 

االبـــن هـــو اآلب، وال الـــروح القـــدس هـــو  وجـــود التمـــايُز، ذلـــك ألن اآلب لـــيس االبـــن، وال
اآلب أو االبــن ... فالتمــايُز موجــود وبشــكل دائــم ومطلــق بــني األقــانيم، ولكــن يف اجلــوهر 
الواحـــد. علـــى هـــذا األســـاس نـــدرك أن البشـــر جـــوهر واحـــد، وأن اإلنســـانية، وهـــي جوهرنـــا 

 الواحد، هي صورة اهللا.

ألقــانيم الثالثــة واحــدة. ومصــري التمــايُز قــائم علــى أســاس وحــدة اجلــوهر، فطبيعــة ا 
اإلنسان هو يف اكتشا  احلياة على مثال الثالوث. إنَّ التمـايز والفـروق الفرديـة بـني البشـر 
ال تقوم سبباً لزعزعة وحدة الكيان يف اجلنس البشري ... وهذه هي االسـتجابة للرغبـة الـيت 

بدايـة تـاريخ البشـرية. هـذه  ما وال اإلنسان يعربِّ عنها يف تارخيه السياسـي واالجتمـاعي منـذ
الرغبـــة الــــيت حيــــاول اإلنســــان جاهــــداً العثــــور عليهــــا يف شــــكل صــــيغة أو نظريــــة سياســــية أو 
اقتصادية تكفل له احلياة يف تـواون بـني الفـرد واجلماعـة، وانسـجام الفـروق الفرديـة لكـل فـرد 

 مع احتياجات األسرة اإلنسانية مجعاء.

ســان أن اهللا لــيس واحــداً فقــط، بــل هــو وإن  وعلــى صــعيد عالقتــه بــاهللا يــدرك اإلن 
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كان واحداً يف جوهره وطبيعته، إالَّ أن يف جوهره الواحد ثالثة أقانيم تعمـل معـاً، كـل منهـا 
يــــؤدي عمــــالً متميــــزاً دون اســــتقالل أو نفــــور أو عزلــــة، بــــل يف وحــــدة واحــــدة. هــــذا جيعــــل 

بات متجهـة بشـكل الصالة والصوم والقداسات والعبادات من سجود وتسبيح وشكر وطل
أساسي إلدراك حقيقة اإلحتاد باهللا الذي جيمع يف طبيعته وحدة يف ثالوث. وتوكيـداً لـذلك 
قال السيد املسيح: "ويكـون اجلميـع واحـداً فينـا كمـا حنـن واحـداً". وعنـدما يلتقـي اإلنسـان 

كواحــد   مــع اهللا يف عبادتــه، يــدرك أنــه فــرد يف أســرة واحــدة متعــددة األفــراد، وأنــه ال قبــول لــه
أو كفرد إالَّ من خالل قبوله لآلخـرين. وهـذا مـا نعـربِّ عنـه مجيعـاً يف الصـالة الربانيـة: "اغفـر 
لنــا مــا علينــا كمــا نغفــر حنــن ملــن لنــا علــيهم"، وأيضــاً: "إن مل تغفــروا للنــاس والتــم ال يغفــر 
ت الكنيسـة عنهـا يف صـلوا تا، لكم أبوكم السماوي والتكـم". هـذه الوحـدة مـع التعـدد عـربَّ

فهي دائما تستخدم صيغة اجلمـع. أمَّـا صـيغة الفـرد يف الصـالة، فهـي خاصـة حبيـاة كـل فـرد 
 يف صالته اخلاصة وليست خاصة بالكنيسة.

(وصعوبة عقيدة الثالوث مردها أـا تتحدى واقع البشر وخربة اإلنسان 
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. فطبيعـة )١
الــذي خيــص الفــرد يف كــل  احليــاة الثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة تركــز دائمــاً علــى اجلانــب

شيء، وتمل يف حق اجلماعة، ولذا ظهرت األنانيـة والعزلـة واالنفـراد بالسـلطة. وهنـا تعـذَّر 
ــُعبش عليــه تصــور أو قبــول الثالثــة يف  علــى اإلنســان أن يــرى يف المــوع وحــدة، وبالتــايل صش

يتصـــور  الواحـــد، أو الواحـــد يف الثالثـــة. إن كـــل مـــا حولـــه مـــن عـــادات وأفكـــار يـــدعوه ألن
 نفسه فقط، دون ارتباط مصري أو مصلحة بغريه.

ولعلنا كمسيحيني نرى أنفسـنا مشـغولني كثـرياً بكيفيـة إثبـات الثالثـة يف واحـد، أو  
الــدفاع عــن قضــية الثــالوث، ونســتخدم لــذلك وســائل رياضــية وفكريــة وعقليــة كمــا لــو كــان 

نسى أن حياتنا كلهـا مبنيـة الثالوث حقيقة جمردة مثل كروية األر  أو أي قانون علمي، ون
أساساً على أنه ال وجود لإلنسان منعزًال مبفرده بعيداً عن اهللا أو اجلماعـة، فبعيـداً عـن اهللا، 
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املـوت والفنــاء، وبعيــداً عـن اجلماعــة مــوت أديب ومعنـوي، وفــرا  وعزلــة وحتلُّـل. ولــذا فعقيــدة 
ا يعجز اإلنسان عن إدراك أو   اختبار مفهوم الثالوث.الثالوث هلا مداخل أساسية بدـو

املعموديــة .. الــيت فيهــا ميــوت اإلنســان عــن ذاتــه ليتَّحــد بــآخر هــو  ،ومثــاالً لــذلك 
املســيح. ومــن بــاب املعموديــة يــدخل إىل حيــاة جديــدة تكشــف لــه عــن وحدتــه بــاآلخرين، 
لــــون مجيعــــاً جســــداً واحــــداً هــــو الكنيســــة. واإلفخارســــتيا جتــــذب  امللتحمــــني بــــه الــــذين يكمِّ

ليقطع حبال العزلة واألنانية ليحيا يف شـركة مـع آخـر هـو املسـيح، فيشـارك املسـيح اإلنسان 
حياتــه جســداً ودمــاً ويتــدرب مــن خــالل ذلــك علــى رؤيــة نفســه يف املســيح، ومــع غــريه مــن 

 أبناء الكنيسة، وعلى الوحدة الروحية.

أــا  هنا نالحظ أن الكنيسة كتعدد أفراد وجمموع أعضاء، بيـنهم فـوارق كثـرية، إالَّ  
تســعى لتكــون كيانــاً واحــداً وجســداً واحــداً، وهــذا مــا جيعــل الكنيســة حســب قــول القــديس  
كريلس عمود الدين: "الصـورة األرضـية للثـالوث" .. أي أــا حتقـق قـول املخلـص نفسـه يف 

) "ليكـــون اجلميــــع واحــــداً فينـــا". يقــــول القــــديس كربيــــانوس: ١٧صـــالته املشــــهورة (يوحنــــا 
مر يف الكأس يكون الشـعب ُمتَّحـداً باملسـيح، ويكـون مجهـور املـؤمنني "كما ميتزج املاء باخل

قد احتد بالذي آمنوا به .. إن املاء احتد بـاخلمر يف الكـأس حـىت أـمـا ال ميكـن أن ينفصـال 
.. وبــنفس الوضــع، فــإن الكنيســة الــيت هــي مجهــور املــؤمنني املتحــدين يف الكنيســة ال ميكــن 

تمع حبـات القمـح معـاً وتطحـن وتعجـن معـاً لتكـون خبـزة أن ينفصلوا عن املسيح، وكما جت
واحــدة، إذن فلنتحقــق مــن أننــا حنــن أيضــاً لســنا ســوى جســد واحــد يف املســيح، إنــه اخلبــز 

 ).١٣: ٦٢السماوي الذي نلتئم به ونتحد به" (رسالة 

وهكذا عندما ميارس كـل فـرد عطـاء ذاتـه لآلخـرين تتحـول الكثـرة مـن املـؤمنني إىل  
فــــال تـــذوب الفـــوارق، بــــل تتحـــول إىل غـــىن وعطــــاء. وهـــذه الوحـــدة جتعــــل  وحـــدة واحـــدة،

 األسرار والكنيسة النموذج الوحيد أو معمل االختبار الذي نتذوق فيه سر العقيدة وقوتا.

هــذا جيعــل حبــث أو شــرح الثــالوث يف كتــاب أو مقالــة صــعباً، بــل مســتحيًال؛ ألن  
ـــيس جمـــرد نظريـــة يشـــرحها علمـــاء ـــالوث كمـــا ســـبق ل الالهـــوت، بـــل حقيقـــة حيـــة ختتـــرب  الث
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باحليــاة. وبكــل حــق، فــإن الكتــاب الوحيــد الــذي يقــدِّم لنــا الالهــوت، هــو حيــاة الكنيســة. 
 واملدخل احلقيقي الذي يقود إىل ممارسة عملية للعقيدة، هو األسرار.

والثــالوث ُخيتــرب أيضــاً يف ســر الزجيــة الــذي فيــه يكــون االثنــان جســداً واحــداً. ومــا  
 الطقــس عــن ذلــك يف مــرد اإلجنيــل يف صــالة اإلكليــل املــأخوذ مــن ذكصــولوجية أمجــل تعبــري

باكر اآلدام: "هؤالء الذين ألَّفهم الروح القدس معـاً مثـل قيثـارة مسـبِّحني اهللا كـل حـني"... 
ولكــــن اصــــطدام احليــــاة الزوجيــــة مبشــــاكل املعيشــــة، قــــد يولِّــــد يف كــــل مــــن الــــزوجني دوافــــع 

ن الوحـــدة يف الزجيــــة كهــــد ، وحتــــوَّل إىل البحــــث عــــن االنفصـــال إذا ختلــــى كــــل طــــر  عــــ
إرضـــاء ذاتـــه، والســـجود بـــالوالء والطاعـــة لألنـــا والـــذات. لقـــد شـــرح العالمـــة أورجيينـــوس يف 
احلــــــوار مــــــع هرياقلــــــيطس كيــــــف أســــــس اهللا الزجيــــــة، والكنيســــــة كمجــــــال الختبــــــار التعــــــدد 

(والوحـــدة
14F

الثـــالوث نفـــس  . وشـــرح القـــديس كـــريلس عمـــود الـــدين يف احلـــوار الثالـــث عـــن)١
النقطـــة، ألن الزجيـــة مـــدخل أساســـي يـــتم فيـــه عطـــاء الـــذات للطـــر  اآلخـــر بشـــكل جيعـــل 
االثنــني واحــداً. هــذه هــي احملبــة الثالوثيــة، فــإذا مل يتحقــق ذلــك،  فمــن ذا الــذي ميكنــه أن 
يشرح الثالوث لزوجني ُعرفا باألنانية واخلصام؟! وحيث عقيـدة الثـالوث، ال جمـال للطـالق؛ 

ق هــو إخفــاق وفشــل، ومشــن يفشــل يف حمبــة شــخص واحــد بعينــه ال يســهل عليــه ألن الطــال
حمبـــة اآلخـــرين ال ســـيما الـــذين خيتلفـــون معـــه يف الـــرأي. ومـــن يفشـــل يف إنكـــار ذاتـــه، حـــىت 

 املوت، يفشل يف إدراك سر امللكوت أي الثالوث.

 لعلنـا يف هـذا االسـتعرا  نكــون قـد كشـفنا النقـاب عــن طبيعـة العقيـدة املســيحية: 
إـــــا ليســــت قالبــــاً وال هــــي جمــــرد صــــيغة، إـــــا اختبــــار، إـــــا جــــوهر وأســــلوب حيــــاة خنتــــربه 
ونتذوقه، مث تـأيت الصـياغة مـن واقـع اخلـربة. فلـو فـشـرش ش اهللا علينـا صـيغًة، فمـا معـىن وجودنـا، 
ومــا معــىن املمارســة العمليــة إن كنــا مقيــدين بصــيغة، ومــا هــي قيمــة حياتنــا إن كــان اهلــد  

ق قالــب معــني أو صــيغة معينــة؟ اهللا أعطانــا حيــاة ويريــدها لنــا حيــاة أفضــل، منهــا هــو حتقيــ
وحنــن مـــن خــالل املمارســـة خنــرج الصـــياغة. فاالختبـــار يســبق الصـــيغة. وهــذه نقطـــة خطـــرية 

                                                           
 .coptology.comراجع دراستنا عن "الفرق بني العقيدة واهلرطقة والرأي" وهي منشورة على موقع  )١(
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حتتــاج لبحــث خــاص .. وهــذا الــنص القــدمي مــن رســالة ديوجينيتــوس يؤكــد هــذه احلقيقــة .. 
تعــر  مــا يهبــه اهللا حملبيــه ألـــم يصــبحون "إذا قبلــت ومسعــت احلقــائق بكــل غــرية، فســو  

فـــردوس النعـــيم وفـــيهم تنبـــت شـــجرة مثمـــرة بكـــل مثـــار متنوعـــة، ويف هـــذا الفـــردوس ُغرســـت 
شـجرة املعرفـة وشــجرة احليـاة، ولكــن شـجرة املعرفــة ليسـت هـي الــيت متُيـت، بــل املعصـية. مــا  

اجلنـة لريينـا أن احليــاة  ُكتِـبش ظـاهُر معنـاه أن اهللا غـرس يف البـدء شــجرة املعرفـة واحليـاة وسـط
هي باملعرفة، ولكن يف البدء الـذي مل يستحسـن املعرفـة بطهـارٍة، تعـرَّى مـن مجالـه. ال حيـاة 
بدون معرفة، وما مـن معرفـة حقيقيـة بـدون حيـاة حـق. لـذا فالشـجرتان غرسـتا معـاً الواحـدة 

ملتحــرر مـــن إواء األخــرى، وقــد أدرك الرســـول قــوة التصـــاق احليــاة واملعرفـــة، فشــجب العلـــم ا
كورنثــوس ١احلــق لطاعــة وصــايا احليــاة الــيت مينحهــا احلــق فقــال: "العلــم يــنفخ واحملبــة تبــين" (

). مشـن يعتقـد أنـه يعـر  شــيئاً مبعـزل عـن املعرفـة احلـق الــيت تشـهد هلـا احليـاة، فــذاك ال ١: ٨
ـــا مـــن كـــان العلـــم عنـــده مرفقـــاً باخل شـــية يعـــر  شـــيئاً واحليـــة تغويـــه ألنـــه مل حيـــب احليـــاة. أمَّ

 ).٦-١: ١٢مستمراً يف طلب احلياة، فذاك يغرس بالرجاء ويطلب طلوع الثمر" (

 ماذا تقول هذه الرسالة؟ 

احليـــاُة تســـبق املعرفـــة، ومـــاذا كانـــت خطيـــة آدم ســـوى أنـــه طلـــب املعرفــــة دون أن  
ميارس احلياة بكل ما فيها من متطلبات. وهل يتعلم اإلنسان بشـكل أفضـل مـن املمارسـة؟ 

اة اإلنســـان، هـــو حيـــاول أن يـــتعلم قبـــل أن ميـــارس، فـــال يـــتعلم إالَّ أفكـــاراً ال هـــذه هـــي مأســـ
تصــلح للتطبيــق، أو أفكــاراً خملوطــة باألنانيــة والغــش واألطمــاع؛ ألن املمارســة تكشــف عــن 
أطمـــاع النـــاس وحقيقـــة نوايـــاهم مهمـــا طـــال إخفـــاء الـــدوافع احلقيقيـــة. ومـــا حقيقـــة العقيـــدة 

تـــذوُّق يســـبق التـــدوين والكـــالم والشـــرح، فـــإذا تعـــذَّر االختبـــار املســـيحية إالَّ أــــا اختبـــار و 
 حتولت الصيغ إىل طالسم عسرة ومبهمة.

 رابعاً: ديناميكية العقيدة والحياة النسكية

يف إطــار مــا شــرحناه ســابقاً يظهــر لنــا أن املســيحية ممارســة ميكــن إدراكهــا يف واقــع  
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لتـايل ليســت نظريـات توضــع يف كتــب احليـاة نفســها، ومـن واقــع االختبـار والتــذوق. وهــي با
 وتسجَّل يف قواميس. ولعلنا نرى ذلك واضحاً يف كتابات العهد اجلديد.

فمن ناحية جند أن عدد الذين كتبوا العهد اجلديد ال ميثل سـوى نسـبة ضـئيلة مـن  
الموع الكلـي للتالميـذ السـبعني والرسـل االثـىن عشـر. ومـن ناحيـة أخـرى تعـدَّدت البشـائر 

غم من أــا تعلـن عـن خـٍرب واحـٍد. فاملسـيح واحـد وحياتـه واحـدة، ولكنهـا ُسـجِّلت على الر 
مـن أربــع ووايـا متثــل كـل واويــة جانبـاً مــن جوانـب اختبــار البشـرية للحيــاة يف املسـيح، وتعــاجل  
كل واوية احتياجاً معيناً من احتياجات الواقع البشري. ولذا فنحن ال خنشـى حينمـا نقـارن 

خنشـــى دراســـة مميـــزات كـــل إجنيـــل علـــى حـــدة؛ ألن حـــرو  كـــل إجنيـــل  بـــني األناجيـــل، وال
وكلماتــه، إمنــا إعــالن عــن حيــاٍة قــدِّمها لنــا املســيح مــن خــالل جتســده. ولعلنــا نلحــظ ذلــك 
بوضوح يف الديانة اليهودية، وهي ديانة النص، أو ديانـة احلـر ، إذ أــا كانـت قائمـة علـى 

يتعـدى أو يسـيء فهـم الـنص. ولنـا يف النصوص اليت حتمـل سـلطان حكـم املـوت لكـل مـن 
األلواح احلجرية اليت كتب عليها اهللا الوصايا العشر دليالً على ما متثله الديانة اليهوديـة مـن 
تطبيــق الــنص علــى اإلنســان؛ ألن اإلنســان كــان بطبيعتــه حتــت حكــم املــوت، وهــو بالتــايل 

ذبــائح، إىل أن يــأيت مقيــد بكــل مــا يقــال ويُثبِّــت عليــه هــذا احلكــم مــن تطهــريات وطقــوس و 
 احلياة ويعتق اإلنسان من قبضة املوت والناموس.

وهكـــذا جـــاءت املســـيحية لتعطـــي لإلنســـان حريـــة صـــياغة احليـــاة، وروح الـــنص أو  
ـــال: لقـــد كـــان اإلنســـان مقيـــداً بالســـبت، ولكـــن  اهلـــد  مـــن الـــنص. فوصـــية الســـبت كمث

نســان للســبت: "اإلنســان املســيح أظهــر أن الســبت أُعطــي مــن أجــل اإلنســان، ومل ُخيلــق اإل
 ).٢٧: ٢مل ُخيلق من أجل السبت بل السبت ُوضع ألجل اإلنسان" (مرقس 

ـــد حتـــت ســـلطان حـــرو    هـــذا مـــا جعـــل بـــولس الرســـول يقـــول إن اإلنســـان مل يُع
الوصـــية؛ ألن احليـــاة اجلديـــدة تســـمو علـــى ســـلطان احلـــرو ؛ ألن الـــنص مهمـــا كـــان نوعـــه 

د إن حتولــت احليــاة مــن حريــة وســعي إلدراك احلقيقــة يصــبح يف النهايــة ســيداً ال يناوعــه أحــ
واختبارها إىل اخلضوع للحرو . هذا اخلضوع هو احلر  القـدمي واملضـاد دائمـاً للـروح الـيت 
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 هي جديدة، وهو ما سجَّله الرسول بولس برُمته يف رسالته إىل الغالطيني.

واقعــاً ثابتــاً  ولــو صــار القــانون أو الشــريعة هــو أســاس اإلميــان لفــر  علــى اإلنســان 
وحكم عليه بعدم التطور، وما على اإلنسان إالَّ قبول األمـر الواقـع امللـيء بتنـاقض احلـرو  
والكلمــات مــع الواقــع اإلنســاين الــدائم التطــور، وهــو مــا يفــر  علــى اإلنســان العقــم وعــدم 
النضــــوج؛ ألنــــه يقيــــد احلريــــة بتشــــريعات ال تقبــــل التطــــور، طاملــــا أن هــــذا التشــــريع مل يُعــــط 
اإلنســان احلريــة. وقــد رأينــا هــذه احلقيقــة فيمــا قلنــاه ســابقاً عــن شــريعة العهــد القــدمي، الــيت 
أُعطيــــت لإلنســــان كتعــــويض عــــن العجــــز الــــذي أصــــابه واملــــوت الــــذي دبَّ يف قدراتــــه .. 
وأُعطيــت لــه كمعــني إىل أن يتحقــق اهلــد  منهــا. ولكنهــا صــارت قيــداً ال ميكــن اخلــالص 

 تطور الوضع إىل:منه ملصلحة اإلنسان نفسه و 

صارت العقيدة عاجزة عـن إهلـام اإلنسـان بـالتطور، حيـث أــا مل تسـتطع أن  -١ 
متكِّن اإلنسان من صياغة حياته، وعجزت عـن تزويـد اإلنسـان بالقـدرة ليملـك ومـام حياتـه 

 بنفسه عرب التاريخ. وانفصلت العقيدة عن الشريعة، ألن الشريعة سادت.

وســـيادة التشـــريع حتـــوِّل احليـــاة إىل قالـــب مطلـــق، وثـــوب يلبســـه كـــل إنســـان،  -٢ 
وهـــو مـــا يـــؤدي إىل فـــرا  حيـــاة الـــذين حيملـــون فروقـــاً فرديـــة، ويســـوق اجلماعـــة إىل التحلـــل 

 األديب، وحماوالت البحث عن فرا  وثغرة يف النصوص للهرب من مجود النص.

 قصة الحروف والروح

بعـــد ذلـــك أن نفهـــم ســـر املالحظـــة املـــأخوذة علـــى ورمبـــا يكـــون مـــن الســـهل علينـــا  
إن  –املســـــيحية، وهـــــي أــــــا خاليـــــة مـــــن التشـــــريع القـــــانوين كـــــاملرياث واحملاكمـــــات ... اخل 

املســيحية تضــع قاعــدة ثابتــة حليــاة اإلنســان وال تــدخل يف متاهــات التشــريع بــالنص، هــذه 
ة اإلنســـان علـــى القاعـــدة هـــي احملبـــة. وال يوجـــد تشـــريع مســـيحي يتضـــمن تنظيمـــاً عـــن حيـــا

األر ؛ ألن اإلنسان، وهو صورة اهللا ومثاله وسيد اخلليقـة لـه حريـة التصـر  وحريـة احلركـة 
 وتشكيل احلياة، شريطة أالَّ يكون ذلك ضد جوهر العالقة مع اهللا القائمة على احملبة.
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ينبع شكلها من حماولة يقوم با اإلنسـان لكـي   -مهما كانت -إن حركة التطور  
ملاضي مبا فيه من خربات إجيابية كانت أو سلبية، وذلك ليس انتكاسـاً؛ ألنـه ال يستوعب ا

يعود للماضي، بل يستوعبه من أجـل إدراك احلاضـر واكتشـا  أفضـل مسـتقبل يتطلـع إليـه 
مبــا حيقــق لــه احلريــة والعــدل واملســاواة، فكيــف لإلنســان إذن أن يشــكِّل حياتــه، إذا كانـــت 

 ؟!أساساً مرتبطة بنص دائم ومطلق

ـــاة التغيـــري   إن طبيعـــة النصـــوص هـــي الثبـــات وعـــدم التغيـــري، بينمـــا مـــن طبيعـــة احلي
ٌة، فصـــور  والتقــدم حــىت لــو كـــان ذلــك مــن خــالل األخطـــاء والنكســات. وألن احليــاة متغــريِّ
اخلري والشر متغـرية. فقـد كـان الظلـم مـثالً يف عهـد الفراعنـة يتمثـل يف االسـتيالء علـى أر  

ه يف قصـة الفـالح الفصـيح. ولكـن بتغـريُّ احليـاة أخـذ الظلـم شـكالً فالح ما على حنو ما نـرا
متغــرياً، والتغــريُّ يف صــورة الظلــم مــرتبط بطبيعــة التغــريُّ يف أســلوب احليــاة، فصــار الظلــم هــو 
حرمــان البشـــر مــن التعلـــيم أو اإلمهـــال يف العنايــة بالصـــحة أو التســيب يف االهتمـــام بقطـــاع 

الــيت تعــربِّ عــن اجلوانــب احلديثــة للحيــاة، والــيت ارتــبط اخلــدمات ... إىل آخــر تلــك الصــور 
معهــا أيضــاً شــكل التشــريع احلــديث .. ولــو جــاءت املســيحية بنصــوص إهليــة عــن كــل هــذه 
 األمور الصطدمت مبتغريات الواقع اإلنساين، وصارت املسيحية عقبة يف طريق التطور.

ع اهللا، فلـــم تقـــدِّم وملَّـــا كانـــت املســـيحية يف جوهرهـــا هـــي رســـالة حيـــاة اإلنســـان مـــ 
تشــريعاً مــن أي نــوع، ولكنهــا قــدَّمت جــوهر احليــاة يف عقائــد تعــني اإلنســان علــى صــياغة 
حياته ومتكنـه مـن وضـع قـانون يناسـب حياتـه، دون أن يكـون هـذا القـانون أو التشـريع مـن 

 ُصلب العقيدة املسيحية.

يخ الكنيسـة، أن ويف إمكاننا أن نستنتج من خالل دراستنا للعقيدة املسـيحية وتـار  
العقيــدة املســيحية تطــوِّر دائمــاً تعبرياتــا مــن فــرتة إىل أخــرى بشــكل دينــاميكي متحــرك حنــو 
األفضل، لتكون حياة اإلنسان دائماً حنو األفضل. ومـا قمـة التطـور والرقـي إالَّ بـدء للحيـاة 
األبديــة، ولنــا يف عقيــدة الهــوت املســيح أصــدق مثــال علــى ذلــك، فقــد صــيغت بأشــكال 

لفة وعلى فرتات متباعدة، هذا مع االحتفـاظ جبـوهر العقيـدة طبعـاً. فقـد بـدأت بصـياغة خمت
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بســيطة واضــحة يف األناجيــل "يف البــدء كــان الكلمــة والكلمــة كــان عنــد اهللا وكــان الكلمــة 
)، ولكــن هــذه العقيــدة مل تبــق هكــذا، بــل أخــذت شــكالً أكثــر اتســاعاً ١: ١اهللا" (يوحنــا 

اآلبـــاء، فـــدخلت يف احليـــاة الفرديـــة واجلماعيـــة، وصـــارت موضـــوع وأعقـــد تركيبـــاً يف كتابـــات 
صـــالة اإلنســـان وحياتـــه، وعليهـــا أقامـــت الكنيســـة عباداتـــا وأســـرارها، ومنهـــا تـــذوَّق اآلبـــاء 
ت عنهـــا األناجيــل يف كلمـــات  نســكياتم، وحتوَّلــت هـــذه العقيــدة البســـيطة املعــامل الـــيت عــربَّ

 تطلبات اإلميان ومتعلقاته.قليلة إىل بناء متعدد اجلوانب ميثل كل م

وألن هـــذه العقيـــدة أخـــذت هـــذا الشــــكل األكثـــر تعقيـــداً وتركيبـــاً، فقـــد واجهــــت  
صــراعات ضــد اهلراطقــة أعطتهــا شــكالً يالحــق ســرعة الــرد علــى هــذه اهلرطقــات. فظهــرت 
الصــياغة الــيت تقــول: "واحــٌد مــع اآلب يف اجلـــوهر". واجلــدير بالــذكر أن الفــرتة الزمنيــة بـــني 

إلجنيل الرابع عـن اهللا الكلمـة، وبـني تعبـري جممـع نيقيـة "الواحـد مـع اآلب يف اجلـوهر"  تعبري ا
كانـت أكثــر مــن قــرن، إذا صــحَّت دراســات علمــاء اآلبــاء بــأن تعبــري "الواحــد مــع اآلب يف 

 اجلوهر" يظهر يف كتابات أورجيينوس.

عها أمـام وعلينا أن نضع يف اعتبارنا أن األريوسية عندما واجهت الكنيسة، مل تضـ 
معضـــلة الهوتيـــة، بـــل أن الكنيســـة مـــن خـــالل اختبارهـــا لالهـــوت املســـيح مل تغلـــق أذنيهـــا، 
ولكن عقدت جممعاً ناقشت فيه املوضوع، وصاغت اإلجابة على بدعـة أريـوس مـن خـالل 
اختبارهــا لالهــوت املســيح علــى مــر ثالثــة قــرون وذلــك مــن واقــع حياتــا وتــاريخ آبائهــا ... 

 يف صياغة تالئم املوقف.وجاء الرد سليماً، و 

وجيــب أن نقــرر هنــا أنــه مــن املغالطــات اجلســيمة الــيت ال ســند هلــا مــن الصــحة، أن  
ـــرَّرش يف جممـــع نيقيـــة ســـنة  م. وإن عقيـــدة ٣٢٥خيـــرج علينـــا مـــن يقـــول إن الهـــوت املســـيح تقش

الثالوث مل تكن معروفـة قبـل نيقيـة. فعقيـدة الهـوت املسـيح مـا مل تكـن موجـودة يف صـلب 
خ الكنســي املبكــر مــا كــان يف إمكــان جممــع نيقيــة أن يــتكلم عنهــا بــذه الصــورة الــيت التــاري

جتســــد االلتحــــام واالتصــــال اجلــــوهري بــــني املاضــــي واحلاضــــر. إن عقيــــدة الهــــوت املســــيح 
والثـالوث حينمــا صـاغها جممــع نيقيــة مل ُيِصـغها مــن فـرا ، ولكنــه قرَّرهــا مـن الواقــع الكنســي 
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الفكـر الكنسـي للـرد علـى بدعـة أريـوس. وهكـذا يظـل تـاريخ  وبالصورة اليت تناسب احتيـاج
الكنيســة هــو تــاريٌخ لعقائــدها. إن مــا يصــا  يف فــرتة مــن الفــرتات، إمنــا هــو ردٌّ علــى ســؤاٍل 
جديد واجهته الكنيسة يف ظـروٍ  مل تكـن موجـودة قبـل ذلـك. مبعـىن أن مواجهـة الكنيسـة 

وكان الرُد دائماً جييء مما هـو مسـتقر لبعض األحوال بصورة مفاجئة كان يتطلب منها رداً. 
يف الكنيسـة، والكنيســُة بــدورها تقـدِّم مــا اســتقر لـديها مــن قبــل بشـكل يتمشــى مــع احتيــاج 

 الوضع اجلديد.

ومثال ذلك: يف ومن الرسل مل يكن لالهوت املسيحي عالقـة بالفلسـفة اليونانيـة،  
كنيسة تبـع ذلـك ظهـور بعـض ولكن بعدما دخل بعض املثقفني والفالسفة واملفكرين إىل ال

ـــا ظهـــرت عالقـــة بـــني  األســـئلة اجلديـــدة نتيجـــة خللفيـــة خمتلفـــة عـــن خلفيـــة القـــرن األول. هن
الفلسفة والالهوت، هذه العالقة عبارة عن األسئلة اليت كان ال بد من رد الكنيسـة عليهـا، 
كــــٍر ومــــن بينهــــا األســــئلة اخلاصــــة بالهــــوت املســــيح. علــــى أن اإلجابــــة مل تكــــن اخرتاعــــاً لف

جديــد، أو خلقــاً لعقيــدة، وإمنــا كانــت رداً علــى ســؤال جديــد خيــص العقيــدة نفســها بــالرغم 
 من وجودها قبل ذلك.

هـــذه احلركـــة الديناميكيـــة تفـــر  علينـــا أن نـــدرك أن الالهـــوت املســـيحي هـــو كـــلٌّ  
ـــاول كـــل مـــا واجـــه الكنيســـة عـــرب  ـــد مـــن ســـفر التكـــوين إىل عصـــرنا، يتن متصـــل األجـــزاء ميت

ن الكنيســة مل تكــن عــاجزًة عــن اإلجابــة علــى ســؤال خيــص إمياـــا. فهــي تفــتش تارخيهــا؛ أل
حبرارة يف الوثـائق والنصـوص آخـذة يف االعتبـار أساسـاً أن صـياغة اإلجابـة تكـون دائمـاً مـن 
واقــع اإلميــان واالختبــار. وهــو واقــع يســري علــى مــا تــؤمن بــه الكنيســة ومــا ترجــوه وتســعى يف 

كــــان لطقــــس الكنيســــة دور فعــــال يف صــــياغة الــــرد علــــى ممارســــتها للوصــــول إليــــه. ولــــذلك  
ـــة للـــرد علـــى أريـــوس،  األســـئلة .. وســـنرى كيـــف أن القـــديس أثناســـيوس اســـتخدم املعمودي

 والقديس كريلس استخدم سر التناول للرد على نسطور.

نا عليهـا بسـرعة،   هذه هي خصائص العقيدة املسيحية أو الالهوت املسيحي، عربش
اخلصـائص أو السـمات الـيت يتميـز بـا الالهـوت املسـيحي تركناهـا ولكن هناك أيضـاً بعـض 
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إىل أن حيــــني الوقــــت الــــذي ميكــــن فيــــه أن نتطــــرق إليهــــا، وســــو  نتعــــر  هلــــا مــــن خــــالل 
 دراستنا لكل عقيدة على حدة.
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 القسم الثاني

 

سليم
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 الفصل األول

 

 مصادر الالهوت في الشرق

 

ــــا أن   ــــص مــــن دراســــتنا الســــابقة ميكنن ــــاء  -نلخِّ مصــــادر الالهــــوت يف  -دون عن
الكنيسـة، فهــو يعتمــد أوالً علـى إعالنــات اهللا كعطيــة مــن اهللا لإلنسـان، وثانيــاً علــى اختبــار 
ــد.  هــذا اإلعــالن مث صــياغته. فمــا هــي مصــادر هــذا اإلعــالن؟ هــي بــال شــك االبــن املتجسِّ

ت  وما هي مصادر االختبار؟ هي حياة الكنيسة، وهذه احلياة سجَّلها تاريخ الكنيسة وعـربَّ
 عنها الامع املسكونية، وعاشها آباء الكنيسة، ووصلتنا عرب الليتورجية.

ميكننـــا أن خنتصـــر كـــل مصـــادر الالهـــوت يف كلمـــة واحـــدة، وهـــي التســـليم، أو مـــا  
يُعر  عندنا اآلن باسـم التقليـد. لكـن مـاذا تعـين كلمـة تسـليم أو تقليـد؟ لكـي نـدرك معـىن 

 أن نعود إىل التاريخ الكنسي. هذه الكلمة علينا
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 املبحث األول

 

 عالقة الالهوت بالتاريخ

 

". History" ومنهــا جــاءت الكلمـــة "ιστωρالتــاريخ يف اللغــة اليونانيــة كلمـــة " 
والفعـل يعــين إدراك العالقـة بــني حـدثني، مث كتابــة هـذه العالقــة بشـكل مــنظم مفهـوم يُراعــى 

درجنــا علــى الظــن بــأن التــاريخ هــو جمــرد حــوادث فيــه الرتتيــب الــزمين بشــكل واضــح. وقــد 
متتابعـــة تســـرد بشـــكل قصـــة تـــدون فيمـــا يســـمى كتـــاب تـــاريخ. هـــذا بـــال شـــك جانـــب مـــن 
التــاريخ، ولكــن الســرد نفســه بالتتــابع لــرد الســرد، هــو تشــويه للتــاريخ؛ ألن كلمــة تــاريخ ال 

أنـه رجـل حكـيم تعين السرد، بل إدراك وفهم األحـداث، ولـذلك وصـف اليونـانيون املـؤرخ ب
أو عاقــل، كمــا ُوصــف بأنــه قــاٍ  أصــدر حكمــه علــى مــا يــدور حولــه مــن أحــداث، وهــذا 

 اُحلكم هو التاريخ.

ودون أن نـــدخل يف التفاصـــيل املتعلقــــة مبوضـــوع التـــاريخ، جيــــب أن نســـأل ســــؤاالً  
حمــدداً، مــا هــي عالقــة الالهــوت بالتــاريخ؟ وكيــف نشــأت هــذه العالقــة؟ ومــا هــو دور هــذه 

 فيما نسميه بالتسليم أو التقليد؟العالقة 

: ١٥كورنثـوس ١من العبارات املألوفة يف العهـد اجلديـد عبـارة "حسـب الكتـب" ( 
). مثـــــل هـــــذه ١٦: ٢١، مـــــىت ٩:٩). و"لكـــــي يـــــتم مـــــا قيـــــل بـــــالنيب" (راجـــــع وكريـــــا ٤، ٣

التعبــريات تشــري كلهــا بوضــوح إىل أن مــا حيــدث مــن أحــداث، إمنــا هــو حتقيــق للنبــوات الــيت 
 العهــد القــدمي، والـــيت ســبق فـــأخرب بــا األنبيــاء. بـــذلك أصــبح التـــاريخ هــو حتقيـــق وردت يف
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هذه النبوات، أو إدراك العالقة بني النبوة واحلـدث، أو حبسـب العهـد اجلديـد نفسـه هـو أن 
يسوع الناصري هو املسيح. وبذلك يصبح املسيح وما يتعلـق بـه تيـاراً تارخييـاً ضـارباً جبـذوره 

(انية"يسمى باسم "املسيح
15F

١(. 

فــإذا كــان هــذا يعــود إىل العهــد اجلديــد نفســه الــذي يعلــن تقريبــاً يف معظــم فصــوله  
أن مـــا فيـــه مـــن أحـــداث قـــد ســـبق وأخـــرب بـــا العهـــد القـــدمي عـــن طريـــق األنبيـــاء، كـــان مـــن 
الضــروري أن يظهــر اســم آدم مقرتنــاً باملســيح يســوع، وأن يظهــر بوضــوح أن خطــة اختيــار 

يـــار البشـــرية مجعـــاء، وقـــد عـــربَّ عنهـــا الرســـول بـــولس يف شـــكل إســـرائيل كانـــت اإلطـــار الخت
)، ومــن ١١الزيتونــة الربيــة الــيت أُخــذت منهــا أغصــان وطُعِّمــت يف الزيتونــة اجلديــدة (روميــة 

)، ٦: ١٤، وهوشـع ١٦: ١١املفيد أن نالحظ هنـا أنـه حـىت هـذا التشـبيه يعـود إىل إرميـا (
ة بــني العهــدين هــي عالقــة اســتمرار لعمــل أي أنــه مــأخوذ مــن العهــد القــدمي. أي أن العالقــ

اهللا، وقـد انعكـس هــذا االسـتمرار علــى سـفر األعمـال نفســه؛ ألننـا يف البدايــة نـرى أن أهــم 
ـــيس وضـــع اخلطـــط  ـــار مـــن خيلـــف يهـــوذا االســـخريوطي، ول ـــذ هـــو اختي ـــه التالمي مـــا يقـــوم ب

عشـر هـو عمـل ملواجهة رؤساء الكهنة والرومان. وبالطبع فإن كمال الرسل إىل عدد االثين 
ــــد أن الرســــل يــــدركون أـــــم خلفــــاء اإلثــــين عشــــر ســــبطاً وأن احلاضــــر إمنــــا هــــو اســــتمراٌر  يؤكِّ

 للماضي بصورة أخرى خمتلفة، وهذا ما نعنيه بالنبوة وبكمال النبوة.

علــى قــدر كبــري مــن األمهيــة؛  ،وبقيــة ســفر األعمــال، وهــي قصــة انتشــار الكنيســة 
اهللا، فهـو حمـرِّك األحـداث، وبـالطبع حنـن أمـام الهـوت  ألن لوقا يعزو هذا االنتشـار إىل قـوة

العهــد القــدمي عنــدما كانــت كــل األحــداث املصــريية تــتم بقــوة اهللا. يف ســفر األعمــال الــذي 
حيرِّك األحداث هو الـروح القـدس، وكـأن التـاريخ هـو مسـرح لعمـل الـروح القـدس. حنـن هنـا 

د القـدمي للتـاريخ، وهـي نظـرة الهوتيـة يف ذات بيئة العهد القدمي، وحنن أمام ذات نظرة العه
خاصــة، وإذا عــدنا إىل لوقــا نفســه فإننــا نــراه يضــع األســاس التــارخيي يف مقدمــة إجنيلــه. إنــه 

                                                           
نكتب كل ما خيص املسيح باسم "املسيانية" وهي بذلك أقرب إىل الالتينية منها إىل العربانية، مع أن كلمة  )١(

 كلمة "مسيا" الالتينية."املسيح" العربية أقرب إلينا من  
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: ١يكتب تاريخ اخلالص من بدايته لكي يعر  الداخلون لإلميان كل شـيء بتـدقيق (لوقـا 
 ) وسو  نرى آثار هذه املقدمة فيما بعد يف القرون التالية.٣

يقـــف عنـــد  -وهـــو اجلـــزء الثـــاين املكمـــل إلجنيـــل لوقـــا  -أن ســـفر األعمـــال علـــى  
وصول الكراوة إىل قلب رومـا، وكـان مـن احلتمـي أن يقـف لوقـا سـواء أكـان حيـاً أم ال عنـد 
قصــة ذهــاب بــولس إىل رومــا ألنــه هنــاك يف رومــا يعتــرب لوقــا أن اإلجنيــل قــد وصــل إىل قلــب 

تبط بعمل اهللا، وسو  يأخـذ اآلبـاء املـدافعون عـن عاصمة اإلمرباطورية وجناحه أو فشله مر 
املســيحية هــذه النقطــة ليحــاربوا بــا الوثنيــة وليؤكــدوا إهليــة الديانــة املســيحية بانتشــارها بقــوة 

 اهللا.

مـــن هنــــا نــــرى أنــــه مــــن قلــــب العقيـــدة املســــيحية نفســــها ُولــــد االهتمــــام بالتــــاريخ.  
) أي قبـل يوسـابيوس القيصـري، فقـد  م٣٠٠حقيقي أننـا ال جنـد تأرخيـاً للكنيسـة قبـل سـنة (

كانـــت الكنيســـة الغارقـــة يف حبـــار الـــدم واآلالم قـــد بـــدأت ترفـــع رأســـها قلـــيالً لتتنســـم هـــواء 
احلرية، ومع هذا كان التاريخ عنصراً هاماً يف الصـراع الروحـي والالهـويت الـذي انفتحـت فيـه 

  الدفاع عن اإلميان.أبواب اهلرطقات. وهو ما جيعل االهتمام بالتاريخ ركناً أساسياً يف

 الغنوسية واالهتمام بالتاريخ

دخــل املســيحية الكثــري مــن الــوثنيني الــذين محلــوا معهــم ثقافــة العصــر واالجتاهــات  
الوثنيــة الســائدة. كــان لــدى هــؤالء رصــيد ضــخم مــن التفاســري عــن اهللا والكــون واإلنســان، 

 ورثوها عن الفلسفة اليونانية، وبالذات األفالطونية احملدثة.

كانت فكرة األفالطونية عن املادة قد ذاعت، وكان الوجود يف اجلسـد هـو عالمـة  
علــــى ســــقوط اإلنســــان مــــن العــــامل الروحــــي الطــــاهر إىل عــــامل املــــادة الــــدنس. فكــــأن املــــادة 
أساســية يف وجــود الشــر، وعــامل املــادة هــو عــامل الشــر، بينمــا عــامل الــروح هــو عــامل الصــفاء 

ء هـذه الثنائيــة أن تظهـر فكــرة عـامل اخلــري (عـامل الــروح) وعــامل والنقـاء، وكــان مـن احلتمــي إوا
 الشر (عامل املادة).
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وإواء هـــذا التقســـيم كـــان مـــن املنطقـــي البحـــث عـــن مصـــدر الشـــر ومصـــدر اخلـــري،  
ولـذلك اجتـه خـط التقسـيم إىل اهللا نفسـه حيـث اعتــرب هـؤالء املثقفـون بـأن هنـاك إهلـاً للخــري 

حيـث ميثـل العهـد  –واضح بـني العهـد القـدمي واجلديـد  وآخر للشر. وملا كان هناك تفاوت
كـــان مــن املنطقــي أيضـــاً أن   –اجلديــد كمــال اإلعـــالن اإلهلــي، وميثــل العهـــد القــدمي البدايــة 

وهـــو يتحـــدث عـــن  -يتجـــه التقســـيم بكـــل عمقـــه إىل العهـــدين، وأن يصـــبح العهـــد القـــدمي 
نظــور الشــرير، بينمــا يصــبح هــو كتــاب إلــه الشــر الــذي خلــق العــامل املــادي امل -خلــق العــامل 

العهــد اجلديــد كتــاب إلــه اخلــري الــذي جــاء باحلريــة واالنعتــاق مــن ســلطان املــادة. وملــا كــان 
العهد اجلديد يتحدث عن التجسد، بل ويشري إىل العهد القـدمي يف أجـزاء كثـرية، فقـد كـان 

 من احلتمي أيضاً أن يتم حذ  هذه األجزاء.

أصـــبح اخلـــالص لــيس هـــو اإلميــان، بـــل هـــو ومــع حـــدوث هــذا التقســـيم واحلــذ   
". وأصـــبح أتبـــاع هـــذا Gnosisاملعرفـــة، أو يف اليونانيـــة "الغنوســـية" مـــن الكلمـــة اليونانيـــة "

املذهب يعرفون باسم الغنوسيني، وأصبح اخلالص هو معرفة أسرار الكون وأسرار إلـه الشـر 
اخلمــر، كمــا رفضــوا واالبتعــاد عنهــا، ولــذلك رفــض الغنوســيون أكــل اللحــوم والــزواج وشــرب 

االعتماد يف املـاء واكتفـى الـبعض مـنهم بالتعميـد بـاملريون. وملـا كانـت مشـكلتهم األوىل مـع 
املادة واجلسد بالذات، كـان مـن الـالوم أن ينكـروا مـوت املسـيح علـى الصـليب، أو يفسـروه 
ال بطريقــة أخــرى، وهكـــذا أقــام الغنوســـيون بنــاءاً فيــه مـــن مالمــح املســـيحية الكثــري، ولكنـــه 

 حيتوي على أي عنصر من عناصرها األساسية.

كانــــت الغنوســــية إنكــــاراً للماضــــي كلــــه أو حذفــــه أو شــــطبه، ولــــذلك اجتهــــوا إىل  
شـــطب كـــل مـــا ال يـــروق هلـــم، أي كـــل مـــا هـــو متصـــل بالعهـــد القـــدمي، واكتفـــوا مـــن العهـــد 
ع اجلديـــد بـــبعض أجـــزاء مـــن إجنيـــل لوقـــا ورســـالة روميـــة. وكـــان رفـــض التـــاريخ يعـــين أن خيـــرت 

الغنوســـيون ألنفســـهم كتبـــاً دينيـــة خاصـــة بـــم، ولكـــن ألــــم مل يفصـــلوا أنفســـهم متامـــاً عـــن 
املسيحية اجتهوا إىل وضع أمساء الرسل على هذه الكتب اجلديدة، ولعل أقـدم هـذه الكتـب 
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أي العهــد القــدمي، تعرَّضــت ألن تُقتشلــع  عنــدما فقــدت الغنوســية أساســها التــارخيي، 
بكـــل ســـهولة وبـــدون عنـــاء كثـــري؛ ألن هـــذا الصـــراع كـــان علـــى أرضـــية التـــاريخ الـــيت فقـــدتا 
الغنوســــية، ومل يكــــن مــــن املســــتطاع أن تســــرتد الغنوســــية مــــا فقدتــــه. وكــــان فنــــاء الغنوســــية 

حيـــة، فالنـــاس  واضـــحاً؛ ألــــا ال تســـتطيع أن ختـــرتع كنيســـة تشـــبه الكنيســـة اجلامعـــة وتبقـــى
 سو  يالحظون دائماً الفروق األساسية.

وكــان اآلبــاء علــى وعــي تــام بــأن الغنوســية حديثــة أو معاصــرة بــال جــذور تارخييــة،  
وكان إثبات هذه احلقيقة ال حيتاج إىل عناء، ولذلك دار الصـراع علـى هـذه النقطـة أوًال، مث 

تـــارخيي مقدمـــة لكســـب علـــى اجلانـــب الالهـــويت بعـــد ذلـــك، ولكـــن كـــان كســـب اجلانـــب ال
 اجلانب الالهويت.

كانت أرضية التاريخ الصُّلبة اليت وقف عليها آبـاء الكنيسـة هـي األناجيـل األربعـة  
"، وكــــان مــــن الضــــروري أن يكتــــب اآلبــــاء بكــــل وضــــوح وأحيانــــاً Traditionوالتســــليم "

بـل لـدينا بعنف: "لقد تسلَّمنا األناجيل من الرسل وهؤالء سلَّموها لنا، ولـيس ذلـك فقـط، 
أمساء الناس الذي تعلَّمـوا مـن الرسـل مباشـرة والـذين أقـاموهم أسـاقفة، وهـم بـدورهم سـلَّموا 
ـــا الغنوســـيون فهـــم معاصـــرون لآلبـــاء، وميكـــن أن  آخـــرين الوالـــوا أحيـــاء إىل هـــذا اليـــوم". أمَّ

 يكتب اآلباء أمساء الذين أسسوا هذه احلركة، بل ومؤلفاتم.

تاريخ، وهو احلشكشُم النهـائي يف صـحة أو عـدم صـحة مـا هنا، الربهان القاطع هو ال 
تســلَّمه الفريقــان. وملــا كــان االحتكــام إىل التــاريخ يــتم مــن جانــب اآلبــاء كــان مــن الضــروري 
أن نسأل: هل كان التاريخ موضوعاً حديثاً بـرو فجـأة مـن الصـراع ضـد الغنوسـية؟ واجلـواب 

رن الثالـــث وحـــىت الرســـل عمـــل ال ميكـــن املؤكـــد هـــو بـــالنفي؛ ألن الرجـــوع إىل الـــوراء مـــن القـــ

                                                           
(1) M.R.James, "The New Testament Apocrypha, Acts of John", P. 97. 
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االعتمــاد فيــه علــى الــذاكرة وحــدها، خصوصــاً وأن أمســاء الشــيوخ الــذين أخــذوا اإلميــان مــن 
الرســــل كانــــت كلهــــا أمســــاء أنــــاس تركــــوا مؤلفــــات تشــــرح اإلميــــان. هــــذه العــــودة إىل التــــاريخ 

ى تسلســل نســميها حنــن بــالعودة إىل التســليم احلــي، وهــي ليســت جمــرد شــهادة تارخييــة علــ
 األساقفة، بل شهادة حية على صحة اإلميان الذي سلَّمه أناٌس إىل غريهم.

وكــان مــن احلتمــي العــودة إىل الرســل وإىل األناجيــل األربعــة الــيت رفضــها الغنوســية،  
(هذه األناجيل كتبها أناٌس أخذوا وحي الروح القدس من اهللا اآلب

17F

١(. 

 ولذلك يسأل ترتليان: 

أصل كنائسهم وتاريخ تعاقب أساقفتهم الذين تعاقبوا يف "دعوهم ُيظهرون لنا 
سلسلة غري منقطعة منذ بداية كنائسهم! نريد منهم أن يربهنوا لنا على أن 
أول أسقف عندهم كان تلميذاً ألحٍد من الرسل أو ألٍي من الذين تعلَّموا من 

 ).De Praes, 21:36الرسل" (

 ويقول القديس إيريناوس: 

ح لنا بأن حنكم من هم الذين أقامهم الرسل أساقفة يف "حنن يف موقع يسم
الكنائس، وأن نظهر خالفة وتتابع هؤالء الرجال حىت يومنا هذا، وهؤالء 
األشخاص مل يعرفوا وال علَّموا بشيء يشبه هذيان هؤالء اهلراطقة" (ضد 

 ).٣٠١: ١١اهلرطقات 

مل يكـــــن هنـــــاك يف  وبـــــالطبع، فـــــإن عبـــــارايت ترتليـــــان وإيرينـــــاوس ال معـــــىن هلمـــــا إن 
الطقــس ويف التــاريخ إشــارات إىل الرســل وخلفــاء الرســل، ولعــل أوضــح مثــال علــى هــذا هــو 

 القداس، وبالذات ذكرى الراقدين، أو ما حتتفظ به كل الكنائس من وثائق.
                                                           

: ٤مع  ١٧: ٤مث القديس ايريناوس ضد اهلرطقات  ٤: ٢٠: ٥راجع رسالة فلورين يف تاريخ الكنيسة ليوسابيوس  )١(
 .٧: ٥ضد مرقيان  ، ترتليان١٤-١١: ٣مع  ٢٢: ٢رسالة ثيئوفيلوس األنطاكي  – ٣٦: ٥مع  ٣١
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من هنا كانت نتائج الصراع ضد الغنوسية مؤكدة، وكان سحق هـذه احلركـة سـهالً  
غنوســــية؛ ألن اجلــــزء التــــارخيي كــــان أهــــم مــــا افتقــــرت إليــــه  رغــــم االفتتــــان بكلمــــة معرفــــة أو

الغنوسية. ولعلنا ال نكون خمطئني إذا قلنا إن كراهيـة اجلسـد واملـادة حتتـوي يف داخلهـا علـى  
كراهية للتـاريخ، وسـواء بـدأت الغنوسـية بكراهيـة اجلسـد أو كراهيـة املـادة بشـكل عـام، فـإن 

باإلميـــان مـــن الواقـــع التـــارخيي، خصوصـــاً وأن  النتـــائج املؤكـــدة لكراهيـــة اجلســـد هـــي اخلـــروج
اإلميان املسيحي بالذات يرتكز على حقيقة التجسُّد الذي حدث يف الزمان، وعلـى عالقـة 
النبوة باحلدث. فالكلمة اإلهلية تظل معلقة يف فرا ، إن مل ينبثق منها احلدث الذي يـدخل 

 يف صميم املمارسة الليتورجية.

الغنوســـــيني حـــــول تفســـــري أحـــــد نصـــــوص األناجيـــــل وعنـــــدما اختلـــــف اآلبـــــاء مـــــع  
القانونية، كان املرجع الذي يؤكد صحة تفسري الكنيسة هو ما يسميه ترتليان "قاعدة احلـق 

– Canon of Truth أو قاعــــدة التقــــوى، أو قاعــــدة الكنيســــة عنــــد إيرينــــاوس ،"
ميـان وأكليمنضس السكندري. هذه القاعدة هي الطقـوس الكنسـية ال سـيما االعـرتا  باإل

 ).Depraes. 13:16الذي تعود حمتوياته إىل الرسل وإىل املسيح حسب تصريح ترتليان (

فإذا كانت الطقوس أو الليتورجية هـي دعامـة احليـاة الكنسـية، فـإن مـا يف الطقـس  
من عبارات وكلمات تتعلق باإلميان إمنا يعكس إميان الكنيسة، ولـذلك كانـت احلقـائق الـيت 

 سية يف الدفاع عن اإلميان وعن حمتوياته.تضشمَّنها الطقس أسا

هكــذا دخــل الالهــوت املســيحي التــاريخ، وكــان مــن املســتحيل أن يبقــى خارجــاً؛  
كـــان عليهــا أن تلجـــأ إىل التــاريخ دائمـــاً، وســـو    -وهـــي كمــال النبـــوات  -ألن املســيحية 

 نرى كيف جلأت إىل التاريخ يف حمنة األريوسية والنسطورية.

 ريةاألريوسية والنسطو 

من ذات اجتاه الغنوسية، ظهرت وسارت األريوسية والنسـطورية، ومهـا علـى اتفـاق  
مع الغنوسـية، حـول عـدم تـدخل اهللا املباشـر يف خـالص البشـر. وقـد ظهـرت هـذه الصـورة، 
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أي صورة عزلة اهللا عن تـاريخ اإلنسـان يف رفـض جتسـد ابـن اهللا يف األريوسـية، ورفـض إحتـاد 
طورية. ولذلك مل يكن صـعباً علـى مـن يعـر  اإلميـان بدقـة أن الالهوت بالناسوت يف النس

يكتـــب تـــاريخ األريوســـية، وهـــو بالفعـــل مـــا فعلـــه أثناســـيوس. فقـــد ســـجل يف كتـــاب "تـــاريخ 
األريوسية"، تاريخ أريـوس نفسـه، واألفكـار الـيت اسـتعارها مـن فـالنتينوس الغنوسـي، وعودتـه 

يح. وتقيـــيم األريوســـية أوالً ضـــمن إىل التفســـري اليهـــودي، أي خـــالص اإلنســـان بـــدون املســـ
تاريخ العقيدة وتاريخ اخلالص، يساعد علـى حتديـد االحنـرا  الالهـويت، وهـو نفـس الشـيء 
الذي حدث مع النسطورية، فقد كـان اختبـار املسـيح يف اإلفخارسـتيا هـو أحـد دعـائم الـرد 

ـــاريخ اخلـــ الص علـــى النســـطورية، وليســـت اإلفخارســـتيا ســـوى إحـــدى الروافـــد األساســـية لت
نفســه، فإحتــاد الالهــوت بالناســوت هــو دعامــة االختبــار املســيحي الــذي تســلمته الكنيســة 
من الرسل واآلبـاء، وإحتـاد الالهـوت بالناسـوت يفسِّـر القـداس كخـربة روحيـة وتارخييـة أيضـاً 

 ممتدة من اخلليقة إىل اخلالص الذي تتذوقه الكنيسة.

كــه اآلبــاء مــن خــالل جتــاربم. التــاريخ حيــدد وضــع اهلرطقــة وشــكلها. هــذا مــا أدر  
وهذا اإلحساس بالتاريخ ورثه اآلباء يف مرحلة الغنوسية، وهو الـذي أدَّى إىل االحتكـام إىل 
التســـليم أو التقليـــد الكنســـي؛ ألن حداثـــة اهلرطقـــة هـــي تأكيـــد لعـــدم وجودهـــا يف التـــاريخ. 

سلســلة الرجــال  واهلرطقــة ال تُــرفض ألـــا جــاءت مــن قبــل أنــاٍس ال يتمتعــون باالنتمــاء إىل
خلفاء الرسل، ولكـن ألن اهلرطقـة حتـاول قطـع هـذا كلـه، وحتديـد بدايـة جديـدة غـري البدايـة 

 األصلية للمسيحية.

هـــــذا هـــــو ملخـــــص كتـــــاب أثناســـــيوس "تـــــاريخ األريوســـــية". وإذا كـــــان االحنـــــرا   
واهلرطقـــة بـــال جــــذور تارخييـــة يف املســــيحية، فإـمـــا يســــتمدان أصـــلهما مــــن مصـــدر آخــــر، 

أي  –عـــــن املصــــدر كـــــامن دائمــــاً يف أعمـــــاق الالهــــوت املســـــيحي؛ ألنــــه دائمـــــاً  والبحــــث
قائم يف قلب التاريخ منذ آدم األول إىل آدم الثـاين الـذي أكمـل كـل  –الالهوت املسيحي 

 -مــن التــاريخ  -شــيء ... وعنــدما حبــث أثناســيوس عــن مصــدر األريوســية، فقــد اســتطاع 
" الــيت كــان Valentinusت مبدرســة فــانتينوس "أن حيــدد عالقــة أريــوس بالغنوســية، وبالــذا

هلـــا وجـــود حمســـوس يف اإلســـكندرية نفســـها، بـــل كانـــت نشـــطة جـــداً يف ومـــن إكليمنضـــس 
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يقــول أثناســيوس:  -يف دفاعــه عــن العقيــدة املســيحية األرثوذكســية  -وأورجيينــوس، وهكــذا 
" Marcion"حنــن بكـــل تأكيــد نـــدعو أنفســـنا مســيحيني نســـبة إىل املســيح، أمـــا مرقيـــان "

الـــذي أفـــرو هرطقـــًة منـــذ ومـــن وُقطـــع مـــن شـــركة الكنيســـة وكـــل الـــذين رفضـــوه ظلـــوا يـــدعون 
ـــا الـــذين تبعـــوه دعـــوا أنفســـهم مرقيـــانيني ولـــيس مســـيحيني، وهكـــذا  أنفســـهم مســـيحيني، أمَّ
فـــالنتينوس وباســـيليدس ومـــاين ومسعـــان (ســـيمون) الســـاحر أعطـــوا أمســـائهم للـــذين تبعـــوهم، 

فالنتينيني والباسـيليديني ... إخل، وهكـذا الـذين تبعـوا أريـوس ولذلك البعض منهم يدعى بال
)، وقيمــة االســم هــو أنــه يؤكــد االنتســاب ٣: ١يســمون أنفســهم أريوســيني" (ضــد أريــوس 

التـــارخيي إىل حركـــة جديـــدة تعــــار  األصـــل وحتـــاول أن تبـــدأ باســــم املؤســـس هلـــذه احلركــــة 
 عو  ما بدأت به الكنيسة أي باسم يسوع املسيح.

يف أكثـر  -أدرك أثناسيوس أن األريوسية حمدثة، حبـث عـن مصـدرها، ولـذلك وملا  
كان ينبه إىل أن هناك عالقة بني أريـوس والغنوسـي فـالنتينوس، ولـذلك يقـول   -من موضع 

إن أريــوس يــؤمن بــأن االبــن خــالق ومــع ذلــك فهــو خملــوق، وهــذا ممــا ال شــك فيــه عــودة إىل 
ختلـــق. وهكـــذا يقـــول أثناســـيوس: "يف املقـــام األول فكـــرة فـــالنتينوس أن املالئكـــة ميكنهـــا أن 

). وقـد أملـح أثناسـيوس ٥: ١يُعيدون الشرور املضادة اليت اعتنقها فالنتينوس" (ضد أريـوس 
أن األريوســية تنــادي بــأن لالبــن طبيعــة مثــل طبيعــة املالئكــة، ولــذلك قــال علــى الفــور: "إن 

 ).٢١: ٢(ضد أريوس  هذا ليس جديداً، بل هو ذات فكر فالنتينوس وباسيليدس"

إذن، اهلجـوم املضـاد علـى اهلراطقـة واهلرطقـات لـيس جمـرد حشـد للرباهـني، بـل هــو  
ــــل تــــارخيي هــــاد  حيــــدد مســــار اهلجــــوم علــــى أصــــل الفكــــرة وعالقتهــــا مبــــا ســــبقها مــــن  تأمُّ
احنرافــات، أي ال يعاجلهــا علــى أـــا قطعــة فريــدة مســتقلة، إذ البــد مــن رؤيتهــا بــني نظائرهــا 

رد إثــارة للنــزاع القــدمي، بــل حتديــد "هويــة اهلرطقــة" وهــو حتديــد الوم إلظهــار وهــذا لــيس جمــ
 مكاـا يف التقليد.

ويف الصــراع ضــد النســطورية التـــزم القــديس كــريلس بـــذات االجتــاه الالهــويت، وهـــو  
البحـــث عـــن تـــاريخ الفكـــرة وحتديـــد موقعهـــا يف التقليـــد مث الـــرد عليهـــا. ومل يكـــن غريبـــاً وهـــو 
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د جتاديف نسطور مث مقالتـه املشـهورة باسـم "املسـيح الواحـد"، أن يفتـتح يكتب مقاالته ض
أو يستهل املقالة األخـرية بفصـل كامـل عـن كـل اآلراء الـيت قيلـت عـن املسـيح مـن الغنوسـية 

 حىت النسطورية.

 التاريخ والالهوت كوحدة واحدة

ذلـك من النصوص اجلميلة اليت يظهر فيها التاريخ والالهوت كوحدة واحدة، هـو  
الــــنص اجلميــــل مــــن رســــالة القــــديس إغنــــاطيوس الشــــهري وهــــو يقــــاوم بدعــــة عرفــــت باســــم 
"الدوسـيتيني"، وهــي إحــدى تيــارات الغنوســية الــيت قالـت أن جســد املســيح هــو جمــرد خيــال 

 ال وجود له يف الواقع. يقول القديس إغناطيوس:

"أشكر يسوع املسيح اإلله الذي وهبكم مزيداً من احلكمة إذ اتضح  
أنكم كاملون يف إميان وطيد كما لو ُمسِّرمت باجلسد والروح إىل صليب يسوع  يل

املسيح، وتأصَّلتم يف احملبة بدمه، وتيقَّنتم أن ربنا الذي ُوِلد حقاً من ذرية داود 
باجلسد. ابن اهللا حبسب مشيئته وقدرته، قد ُوِلد حقًا من العذراء وعمَّده 

املسامري ألجلنا على عهد بيالطس يوحنا حىت يتم كل بر، وثُِقب جسده ب
البنطي وهريودس رئيس الربع. وبثمرة صليبه وآالمه اليدة صارت لنا احلياة، 
لينشر رايته يف الدهور بقيامته، وجيمع قديسيه واملؤمنني به من اليهود واألمم 
يف جسم كنيسته الوحيدة، وهو إمنا احتمل اآلالم ألجلنا وألجل خالصنا 

م حقاً، وآالمه مل تكن يف الظاهر كما ادعى بعض امللحدين وتأمل حقًا وقا
الذين هم أنفسهم ليسوا سوى أشباح، وسُيقضى عليهم يف العاقبة أن يكونوا 

 بال أجساد على مثال إدعائهم وسيصريون مثل الشياطني.

أمَّا أنا، فأعر  وأؤمن أنه كان ليسوع جسٌد حىت بعد قيامته، هذا ما  
قاله لبطرس والذين معه عندما دنا منهم "أملسوين، جسُّوين، أعلموا أنين 
لست روحًا بل جسداً"، ويف احلال ملسوه واحتدوا جبسده وروحه إحتاداً وثيقاً، 
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شرب ككل إنسان مع هلذا استهانوا باملوت وانتصروا عليه، وقد أكل يسوع و 
 ٢تالميذه بعد قيامته رغم أنه ظل متحدًا باآلب يف الروح" (رسالة إىل أومري 

- ٣.( 

ألول وهلــة قــد ال نــرى يف هــذا الــنص أي شــيء ممــا نتحــدث عنــه، ولكــن التــدقيق  
الصـلب  –يف النص جيعلنا على الفـور منيِّـز اإلشـارة إىل التـاريخ وبشـكل خـاص: ذريـة داود 

حــدث تــارخيي، وهنــا التــاريخ متحـد بــالالهوت متامــاً، ويتعــذَّر فصــله بــاملرة. علـى الصــليب ك
حـىت يف مســألة القيامــة، لقــد ملــس بطــرس املسـيح، وهــذا تــاريخ. ولكــن القــديس إغنــاطيوس 
ال يقف عند التاريخ؛ ألنه ينتقل إىل الالهوت، إىل االختبار احلي فوراً وبـدون تـردد ويقـول 

ده"، مث يعــــود إىل التــــاريخ "هلــــذا اســــتهانوا بــــاملوت وانتصــــروا إن الــــذين ملســــوه "احتــــدوا جبســــ
عليه"، والحظ أـا نفس النوتـة املوسـيقية عـن أكـل املسـيح بعـد قيامتـه، ولكنـه ظـل متحـداً 

 باآلب والروح. أي من التاريخ إىل الالهوت، مث من الالهوت إىل التاريخ.

غريه من اآلبـاء، إمنـا هـو وهذا النص ليس فريداً يف كتابات القديس إغناطيوس أو  
خمتــار كمثــال لطريقــة احلــديث عــن العقيــدة عنــد اآلبــاء، وهــو يكشــف عــن الرؤيــة احلقيقيــة 
لطبيعــــة الالهــــوت املســــيحي، ذلــــك أن التجســــد هــــو األســــاس التــــارخيي لطبيعــــة الالهــــوت 
املسيحي. وما حدث من أحـداث أخـرى مثـل الصـليب أو القيامـة، هـي أحـداث متـَّت هنـا 

وفتحـــت الســـماء لـــألر  أو األر  للســـماء. هـــذه الرؤيـــا قويـــة وعميقـــة يف  علـــى األر  
 كتابات اآلباء.

 وعندما أثري موضوع عالقة األسفار باإلميان قال القديس إغناطيوس: 

"مسعت بعضهم يقول: (ما ال أجده يف الوثائق القدمية  
"Archives ال أؤمن به، ولو ورد يف اإلجنيل). وحني قلت هلم: "هذا ما "

قد ُكتب" أجابوا: (هنا انتهت املسألة). أمَّا عين، فوثائقي القدمية هي يسوع 
املسيح. ووثائقي الراهنة هي صليبه وموته وقيامته واإلميان الذي علَّمه 

 ).٢: ٨(املسيح)، من هذه أنتظر تربئيت مبعونة صلواتكم" (فيالدلفيا 
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ألنـه يؤكــد كـل مــا نقــرأه يف  واإلشـارة هنــا إىل املسـيح كوثيقــة، هـو تعبــري هـام جــداً؛ 
الكتــاب املقــدس حــىت يف األناجيــل نفســها، وهــو تــدعيم ملعرفتنــا باألصــل مبــن حيتــوي علــى  
كــل شــيء خيــص اهللا واإلنســان. ويوضــح القــديس إغنــاطيوس هــذه النقطــة إذ يقــول بعــدها 

 مباشرة:

"هو رئيس الكهنة الذي ُأسِندت إليه رعاية قدس األقداس، وأتؤمن  
هللا: إنه الباب املؤدي إىل اآلب، به دخل إبراهيم وإسحق على أسرار ا

ويعقوب واألنبياء والرسل والكنيسة، هذا كله يفضي إىل الوحدة مع اهللا" 
 ).٢ - ١: ٩(فيالدلفيا 

وليس صـعباً أن جنـد ذات االجتـاه عنـد أثناسـيوس أو باسـيليوس أو غـريه، فاملسـيح  
ت، مـا هـي إالَّ إشـارات إىل احلقيقـة: اإللـه هو كل شيء، وكـل الوثـائق والشـهادات أيـاً كانـ

 املتجسد.

وألن التـــاريخ والالهـــوت وحـــدة واحـــدة، كانـــت اإلشـــارات إىل النبـــوات ونصـــوص  
 اإلجنيل ضرورية يف جمال احلديث عن اإلله املتجسد. يقول القديس إغناطيوس:

"من الناس مشن ينكرونه عن جهل أو باحلري هو الذي أنكرهم، إـم  
عن املوت ال عن احلياة، وما جنح يف إقناعهم ال النبوات وال ناموس يدافعون 

 ).٥موسى حىت وال اإلجنيل" (أومري : 

وألن التــاريخ والالهــوت وحــدة واحــدة هــي اســتمرار التقليــد، كــان اجتــاه اآلبــاء إىل   
كتابات اآلباء الذين سـبقوهم ضـرورياً جـداً لضـمان اسـتمرار التقليـد، وقـد بـدا هـذا االجتـاه 
واضــحاً جــداً عنــد إيرينــاوس، وظهــر قويــاً جــداً عنــد أثناســيوس الــذي رجــع إىل كــل كتابــات 
اآلباء الذين سبقوه مثل ديونيسيوس وأورجيينـوس. كانـت شـهادة هـؤالء تأكيـداً ألثناسـيوس 

 نفسه على أنه يسري يف ذات االجتاه وعلى ذات املنهج.
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ا. يقـــــــول القـــــــديس وكانـــــــت دراســـــــة التـــــــاريخ أساســـــــية للحيـــــــاة املســـــــيحية نفســـــــه 
أكليمنضــس الرومــاين وهــو يعــاجل موضــوع االنقســام وضــرورة اخلضــوع إلرادة اهللا، وبعــد أن 
حتدَّث عن قورح وداثان وأبريام مث حتدَّث بعد ذلك عن األبـرار مثـل نـوح وإبـراهيم ويعقـوب 

 يقول القديس أكليمنضس: –وموسى وداود 

املعروفني هي أمثلة  "االتضاع والطاعة التامة من جانب هؤالء الناس 
تد  ليس إىل تصحيح ذواتنا فقط، بل حىت األجيال اليت سبقتنا" (رسالة 

 ).١: ١٩أكليمنضس الروماين 

ومــن الواضــح أن اإلنســان يــتعلم مــن التــاريخ مباشــرة، وهــذه ليســت نظــرة جديــدة  
عنـد أكليمنضــس، بــل هــي اجتــاه واضــح يف العهــد اجلديــد وبالــذات يف الرســائل عنــد بــولس 
 وبطرس ويعقوب حيث تظهر شخصيات نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وعيسو وأيوب.

والتــاريخ عنــد اآلبــاء لــيس الكتــاب املقــدس وحــده، بــل أيضــاً التــاريخ الــوثين. وكــل  
الـــذين درســـوا رســـائل اآلبـــاء إىل الـــوثنيني مثـــل تلـــك الـــيت كتبهـــا أكليمنضـــس أو ترتليـــان أو 

يخ الوثنيـة ال لكـي يؤكـدوا فسـاد الـذوق للوثنيـة، بـل أثناسيوس، يرى أـم هضـموا جيـداً تـار 
لكــي يستخلصــوا التطلعــات األساســية لإلنســان، وكيــف أمكــن حتقيــق مثــل هــذه التطلعــات 
مبجــيء الكلمــة املتجســد، وأن كــل هــذه التطلعــات تؤكــد أن املســيحية ليســت غريبــة علــى 

خلــالق لإلنســان علــى الطبيعــة البشــرية، بــل هــي تنــادي بأفضــل مــا يف اإلنســان وتؤكــد حمبــة ا
 النحو الذي نراه يف التجسد، ولذلك يكتب يوستينوس الشهيد:

"لقد تعلمنا أن املسيح هو االبن الوحيد هللا، وقد أظهر أنه هو  
اللوغوس الذي منه أخذ كل اجلنس البشري قبساً، وكل الذين عاشوا يف رفقة 
قراط اللوغوس كانوا مسيحيني حىت وإن ُوصفوا بأـم ملحدون مثل س

" ومن مثلهم عند اليونانيني أو عند باقي Heraclitusوهرياقليطس "
: ١الشعوب مثل إبراهيم وحنانيا وعزريا وميصائيل وإيليا وغريهم" (الدفاع 

٤٦.( 
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 ويشرح يوستينوس فكرته إذ يقول: 

"كل نطق كرمي وكل اكتشا  للفالسفة أو املشرِّعني عن طريق  
أثري اللوغوس، ولكن ألـم مل يتعرفوا على البحث والتأمل، كان مبساعدة وت

اللوغوس أي يف املسيح يف كمال إعالنه، حتدَّثوا يف أمور متناقضة" (احلوار: 
٧.( 

ولذلك، فإن املسـيحي يـتعلم مـن تـاريخ الوثنيـة، ألنـه إذا كـان جمـيء اللوغـوس هـو  
ي جهـد غـري تأمني كمال اإلنسان، فإن كل حماوالت اإلصالح والتقدم ليست عبثاً، بـل هـ

 منظور للكلمة أو اللوغوس.

ــــا إن جممــــل الالهــــوت املســــيحي هــــو اإلنســــان   ولعلنــــا ال نتجــــاوو احلقيقــــة إذا قلن
املفتـــدى بيســـوع املســـيح وحـــده، اإلنســـان كمـــا هـــو يف الواقـــع، وهـــو كمـــا هـــو يف الواقـــع ال 

"، بــــل بــــالواقع وبالتــــاريخ. وهــــذا هــــو Speculationsيعــــاجل بالتخمينــــات والشــــطحات "
ســــبب املعارضــــة الشــــديدة للهرطقــــات؛ ألـــــا خـــــروج علــــى الواقــــع، هــــي حمــــاوالت جلعـــــل 
الالهوت املسيحي موضوعاً من موضوعات اخليال. أو إن شـئنا الدقـة أن يصـبح الالهـوت 

"Is-ness أي مـــــا هـــــو كـــــائن فعـــــالً يف التـــــاريخ دون أن ينفصـــــل عمـــــا جيـــــب أن يكـــــون "
"Ought-nessد الـــــذي هـــــو األلـــــف واليـــــاء، البدايــــــة "؛ ألن كليهمـــــا يف املســـــيح الواحـــــ

والنهاية. فالشطحات ليست سوى خيال بال واقع إنسـاين، وخيـال تعـووه النظـرة املسـتقبلية 
 أيضاً.

وقــــد دخـــــل تــــاريخ اخلـــــالص، الليتورجيـــــة، وأصــــبحت الصـــــلوات تبــــدأ مـــــن ســـــفر  
قـــد التكـــوين، مـــن خلـــق العـــامل حـــىت جمـــيء املســـيح يف اجلســـد مث ظهـــوره الثـــاين للدينونـــة. و 

أخطــأ الكثــري مــن الــذين درســوا الليتورجيــة واعتــربوا أن الصــلوات هــي "عــر  أو ســرد حليــاة 
املسيح"، ولكن الصلوات هي ارتباط بأعمال اهللا اليت حتدث يف القـداس، وذلـك أن اخللـق 
األول يف التكوين واخللق الثاين يف يسوع املسيح مها عمٌل واحد، ألن الواقفني يف الكنيسـة 

أمام الثالوث هم ذات البشر الذين ُخلقوا على صورة اهللا والذين يسرتدون هـذه واحلاضرين 
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الصـــورة اآلن يف التـــاريخ يف يســـوع املســـيح. ولـــنفس الســـبب يفتـــتح يوحنـــا الالهـــويت إجنيلـــه 
باحلــــديث عــــن عمــــل الكلمــــة كخــــالق، مث جميئــــه يف اجلســــد مــــن أجــــل إعــــادة جمــــد اخلليقــــة 

بــاملرة، فاخلليقـة األوىل عنـدما عشتـشقشــت وشـاخت، هــي  الضـائع. هـذه الوحــدة ال انقسـام فيهـا
هي بذاتا ُجِددت وُوِهبشت احلياة اجلديدة دون أن تضمحل أو تتالشى، وهذا هو السـبب 

 األصيل يف بدء األنافورا بالصالة للخالق يف كل القداسات.

ولــنفس الســبب جتــرأ املســيحيون األوائــل ورمســوا منــاظر معينــة مــن الكتــاب املقــدس  
(" يف مشال العـراقDuraبعهديه، وأقدم مثال معرو  هو كنيسة عني دورا "

18F

والـيت تعـود  )١
م. وهـي أقـدم اآلثـار املسـيحية املعروفـة لنـا حـىت اآلن، وحـول املعموديـة ُرِسـمش ٢٣٢إىل سنة 

علــى احلــائط اجلنــويب املــرأة الســامرية عنــد البئــر، مث داود وجليــات، وعلــى احلــائط الشــمايل 
القـــرب، وجبانـــب ذلـــك شـــفاء املســـيح للمخلـــع يف كفـــر نـــاحوم، ويظهـــر املســـيح النســـوة عنـــد 

واقفــاً مرتــدياً رداًء، رافعــاً يــده اليمــىن فــوق املــريض، وعلــى اجلانــب الغــريب يوجــد منظــر آلدم 
وحــواء والشــجرة بينهمــا، ويعلــو ذلــك الراعــي الصــاحل وهــو حيمــل فــوق كتفيــه محــالً صــغرياً. 

ق اإلحسـاس حبقيقـة اخلـالص أن يـرى االرتبـاط بـني كـل ومن السهل على من يعر  ويتذو 
ـــــذين درســـــوا  ـــــاة املســـــيحية. وكـــــل ال ـــــة واحلي ـــــة تشـــــرح املعمودي ـــــاظر ألــــــا يف النهاي هـــــذه املن
الليتورجيــات يعرفــون أن كــل هــذه املنــاظر هــي دروس أساســية يف تــاريخ اخلــالص. لكــن مــا 

 هو األصل العقيدي الذي ُشيِّدت عليه كل هذه املناظر؟

إن االبــن جتسَّــد فعــًال، ولــذلك ُرِســمش علــى جــدران الكنــائس ويف األيقونــات  -١ 
)، بـــل ٦٥بعــد ذلــك. وحقيقـــة ناســوته جعلــت أوصـــا  وجهــه تــدون (رســـالة جــريوم رقــم 

مقالـــــة يف جســـــد  –، ترتليـــــان ٢: ٣أكليمنضـــــس الســـــكندري  –شـــــكل هيئتـــــه (املـــــؤدِّب 
وشــرح  ٧٦: ٦مــع  ٧٥: ٦ومالحظــات العالمــة أورجيينــوس ضــد كلســوس  ٩املســيح فقــرة 

                                                           
(1) Excavations at Dura – Eurpos, conducted by Yale University, fifth season, P254-

P283. 
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 ).١٠٠إجنيل مىت الفقرة 

إن مـــا حيـــدث يف الواقـــع، أي يف التـــاريخ هـــو ربـــط بـــني النبـــوة واحلـــدث، وأن  -٢ 
ــدشثش أوالً علــى مســتوى  هــذا الــربط ال يــتم يف عقــل اإلنســان وفكــره، بــل يف الواقــع احلــي. حش

ول التـاريخ التجسد نفسه، مث حيدث بشـكل آخـر يف صـلوات الكنيسـة وحياتـا حيـث يتحـ
مـن ربـط وإدراك عالقــة بـني النبــوة واحلـدث إىل ربـط وإدراك عالقــة بـني مــا حتقـق أي كمــال 
ـــاة الكنيســـة. هـــذا هـــو مـــا حـــوَّل  النبـــوءات يف املســـيح ومـــا حيققـــه املســـيح شخصـــياً يف حي
الكنيسـة إىل شـاهد علـى صـدق مواعيـد اهللا، وجعـل كــل مـا يقولـه هـذا الشـاهد هـو حقيقــة 

ة أو مــــا نســــميه بالتقليــــد، فالتقليــــد إذن هــــو اختبــــار يتضــــمن نصــــوص مــــا تعيشــــه الكنيســــ
ـــلَّت ألجلـــه ومـــا ال تـــزال  الكتـــاب املقـــدس ومـــا فهمتـــه الكنيســـة وأدركتـــه ومـــا دونتـــه ومـــا صش

 تصلي لكي تناله.
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 املبحث الثاين

 

 التسليم أو التقليد

 كمصدر أساسي لالهوت

 

لكـي تؤكـد الكنيسـة حداثـة رأينا كيف كان مـن الضـروري أن يـتم تسـجيل التـاريخ  
اهلرطقــات، ولكــن مــن جانــب آخــر؛ لكـــي تؤكــد أيضــاً اســتمرار وبقــاء التعلــيم الرســـويل يف 
الكنيسة. هذا االستمرار والبقاء هو القوة احلقيقية للكنيسة، وهو القوة اليت جتعـل الكنيسـة 

التقليــد، قــادرة علــى التمييــز بــني الصــواب واخلطــأ. وهــذه القــوة هــي مــا نســميه التســليم أو 
وهـــي األرضـــية الســـليمة األصـــلية للبنيـــة الالهوتيـــة األرثوذكســـية. وبكـــل أســـف أن أي بنـــاء 
الهويت ال يقوم على التقليد هـو بنـاء هـش قـد يكـون لـه مظـاهر الفخامـة والقـوة، ولكنـه يف 

 حقيقته كومة من القش تعصف با الرياح.

ســـتعمال أو ســـوء وكلمـــة التقليـــد مثـــل غريهـــا مـــن الكلمـــات الـــيت عانـــت ســـوء اال 
الفهــم، فهــي يف العربيــة تعــين "احملاكــاة"، واملعــىن الــدارج عنــد الــذين مييلــون إىل العصــرية هــو 
اعتبـــار التقليـــد شـــيئاً قـــدمياً وائـــالً ال قيمـــة لـــه، بـــل يعتـــرب الفنـــانون واملوســـيقيون أن املوســـيقى 

ننقـي الكلمـة أوالً التقليدية هـي املوسـيقى الشـعبية. ولـذلك قبـل أن نشـرح التقليـد علينـا أن 
مــن خطـــورة االســتعمال الســـيئ، وإيضــاح املقصـــود بالتقليــد يف الـــال الالهــويت والكنســـي، 
ومن مثَّ نشرح التقليـد. ولـنفس السـبب أردنـا أن نعـود إىل ترمجـة سـليمة للكلمـة اليونانيـة يف 
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 الكتاب املقدس واآلباء.

 )ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ")19F١التسليم هو الكلمة اليونانية "

"، وهـي ال παραδοσιςتسليم يف اليونانية كما وردت يف العهـد اجلديـد "كلمة  
تؤدي املعىن املفهـوم مـن الرتمجـة العربيـة "احملاكـاة" أو التقليـد، ولكنهـا تعـين مـا ُيسـلَّم باليـد، 

ـــة كمـــا بالفرنســـية " " وهـــي يف اللغـــة Traditio" وبـــالالتيين "Traditionوهـــي باإلجنليزي
 " مبعىن "قشِبلش ِمْن".kible minالعربية جاءت "

ويف األصــــــــل اليونــــــــاين جــــــــاءت مــــــــن االشــــــــتقاق اللغــــــــوي عــــــــن الفعــــــــل اليونــــــــاين  
"παρδιδονια ."أي "يعهد بشيء إىل آخر"، أو "ما ُيسـلَّم مـن واحـد آلخـر يـداً بيـد ،"

" وهـو يعـين "يتقبَّـل الشـيء أو يتسـلمه"، παραλαμβανιανوالفعل اليوناين هو أصـًال "
" وهــي حتمــل معــىن "تســليم παραδοσιςمــة املشــتقة منهمــا وهــي "ومــن هنــا جــاءت الكل

 وتسلم".

" أصل الكلمة على أـا جاءت مـن الفعـل Bauerهذا وقد شرح العامل األملاين " 
: ٣، يوحنــا ١٦: ٢"، أي "يســلم أو يعطــي وديعــة أو عطيــة" (يعقــوب διδωμιاليونــاين "
ضـمن أصـالً عطـاء احملبـة، ولـذلك " أن الفعـل يتBuchsel). ويالحظ العـامل األملـاين "١٧

). وعنــــدما ٨: ٢" أي العطيــــة اإلهليــــة (أفســــس δωρονاشــــتقت مــــن الكلمــــة املشــــهورة "
" تعـين العطـاء أو التسـليم يف παραδιδωμι" أصـبحت الكلمـة "παραُأضيف املقطع "

اليد، وهو الفعل الذي اسُتخِدم عندما تسلَّم بيالطس الـرب مـن جممـع السـنهدرين (مـرقس 
ـــــــد الشـــــــيطان ١: ١٥ ـــــــدي إىل ي )، راجـــــــع أيضـــــــاً "ســـــــلَّمته إىل الشـــــــيطان" أي ســـــــلَّمته بي

                                                           
اعتمدنا يف حتليل الكلمة اليونانية على أفضل مرجع للكلمات اليونانية للعهد اجلديد الذي أشر  على إصداره  )١(

G. Kittel :باسم 

Theological Dictionary of the New Testament vol 2,P 166-177. 
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 ).٣٠: ١٩)، وأيضاً "أسلم الروح" (يوحنا ٥: ٥كورنثوس ١(

علـــى أن هـــذا االســـتعمال احلـــر، صـــار أكثـــر ارتباطـــاً بـــاملعىن الـــدقيق عنـــدما يكـــون  
ومقاومتـه عنـدما احـتج اليهـود املوضوع هو التعليم. فقد اسُتخِدم الفعل يف مواجهة التعليم 

ضــــد القــــديس اســــطفانوس واتمــــوه بأنــــه يقــــول: "إن يســــوع الناصــــري هــــذا ســــينقض هــــذا 
). ولكـــــن ١٤: ٦املوضـــــع (اهليكـــــل) ويغـــــريِّ العوائـــــد الـــــيت ســـــلمنا إياهـــــا موســـــى" (أعمـــــال 

القديس بولس استخدم نفس الكلمة "شكراً هللا أنكم أطعتم من القلب صورة التعلـيم الـيت 
) فــالتعليم إذن ُيســلَّم أو يُعطــى. ولــذلك ميــدح الرســول كنيســة  ١٧: ٦وها" (روميــة تســلمتم

كورنثوس ألـم يذكرونه يف كل شيء وحيفظون التعاليم كما سلَّمها وديعة اخلالص معاشـة 
باملمارســة العمليــة مــن خــالل حيــاة الكنيســة يف كــل عباداتــا وطقوســها وليتورجياتــا، وممــا 

ل قــــول القــــديس بــــولس الرســـول: "ألنــــين تســــلَّمت مــــن الــــرب مــــا ورد ذكـــره يف هــــذا الســــبي
سلَّمتكم أيضاً إن الرب يف الليلة اليت أُسِلم فيها أخذ خبزاً ... كذلك الكأس أيضـاً بعـدما 

 ).٢٥، ٢٣: ١١كور ١تعشوا ..." (

ويف الواقع، عندما يذكر القديس بـولس "التسـليم"، فهـو يرتـب التسـليم علـى هـذا  
كورنثـــوس ١)، مث الكنيســة أو مجاعــة الرســل (٢٣: ١١كورنثـــوس ١ع (النحــو: الــرب يســو 

). ولعـل هـذا يظهـر بشـكل ٢٣: ١١كورنثـوس ١)، مث بعد ذلك يشري إىل نفسـه (٣: ١٥
أوضـــح يف قولـــه: "فـــإنين ســـلَّمت إلـــيكم يف األول مـــا قبلتـــه أنـــا أيضـــاً أن املســـيح مـــات مـــن 

الثالـث حسـب الكتـب وأنـه ظهـر أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام يف اليـوم 
). وكمـا هـو واضـح، نالحـظ أن الرسـول ٥ - ٣: ١٥كورنثـوس ١لصفا مث لالثـىن عشـر" (

يذكر الكثري من األحداث اليت مل يعاصرها هو مثل ظهور الرب لبطـرس (صـفا)، مث لالثـىن 
) الــذي Verbعشـر ... إخل، كــل هــذه األحــداث ُســلِّمت، وكـل هــذا التســليم هــو الفعــل (

 نقل التعليم من شخص إىل آخر.يفيد 

أمهيـة تسـليم التعلـيم موضـحاً خطـورة موقـف  -بتـدقيق  -ويشرح القديس بطـرس  
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ــــه ــــذين ينفصــــلون عــــن الكنيســــة بقول ("يرتــــدون عــــن الوصــــية :ال
20F

املقدســــة املســــلَّمة هلــــم"  )١
). هــذا يعــين أن الوصــية نفســها ُتســلَّم، ألن التســليم لــيس الكــالم، بـــل ٢١: ٢بطــرس ٢(

بطـرس  ٢معىن وطريقة تطبيق الوصية كما يتضح من كلمات القديس بطرس نفسه (راجـع 
٢٢ - ٢٠: ٢.( 

وعمومـــــاً، فـــــإن اإلميـــــان بشـــــكل عـــــام ومطلـــــق هـــــو الوديعـــــة املقدســـــة الـــــيت ُتســـــلَّم  
 ).٣لقديسني (يهوذا: ل

والوثــائق كلهــا والعهــد اجلديــد وكتابــات اآلبــاء تؤكــد هــذا التســليم، وحتــرص عليــه،  
ويشــهد هلــذا التســليم بكــل وضــوح القــديس لوقــا مؤكــداً أنــه أخــذه مــن الكنيســة: "إذ كــان 
الكثريون قد أخذوا يف تأليف قصة عن األمور املتيقَّنة (اليت جـرت فيمـا بيننـا) عنـدنا. علـى 

ســـب مـــا ســـلَّمها إلينـــا الـــذين كـــانوا منـــذ البـــدء شـــهود عيـــان، مث صـــاروا خـــداماً للكلمـــة، ح
: ١رأيُت أنا أيضاً بعد ذلك إذ حتققت بدقة مجيـع األشـياء مـن البـدء أن أكتبهـا .." (لوقـا 

). وكما نرى، يعر  القـديس لوقـا التسـليم مـع الوثـائق يف نـص واحـد، ولكـن كمـا ٣ - ١
ة يشـــهد بـــا الـــذين عـــاينوا األحـــداث والـــذين خـــدموا الكلمـــة هـــو واضـــح أن صـــحة الوثيقـــ
 (املعلِّمني أو الكاروين).

وليس التسليم هو بداية اإلميان فقط، بل إنه يرافق اإلميـان، فيقـول سـفر األعمـال  
م الوصـــايا " " الـــيت قررهـــا δογματαإن بـــولس وتيموثـــاوس كانـــا جيتـــاوان املـــدن "ليســـلمـو

). (الحـظ الرتمجـة البريوتيـة ٤: ١٦رشـليم ليحفظوهـا" (أعمـال الرسل والشيوخ الـذين يف أو 
" إىل قضـــــايا وهـــــذا إضـــــعا  للكلمـــــة). وكمـــــا هـــــو واضـــــح أن δογματαتـــــرتجم كلمـــــة "

التسليم لـيس مكتوبـاً، طبقـاً ملـا جـاء يف الـنص، إمنـا الـذي يسـلِّم هـو املعلـم الكنسـي رسـوالً 
صــدق اإلميــان، وأنــه اســتلم حســناً أو مــن كــان ُمعينــاً مــن قبــل الرســل وتشــهد لــه اجلماعــة ب

اإلميان: "وما مسعته من بشهود كثريين أشودعه أناساً أمنـاء يكونـون أكفـاء أن يعلمـوا آخـرين 

                                                           
 " وتعين الوصية نفسها مثل "أحبوا بعضكم بعضاً ... إخل".εντοληاستخدمت الرسالة الكلمة اليونانية " )١(
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 ).٣: ٢تيموثاوس ٢أيضاً" (

" تعــــربِّ عــــن نقــــل اإلميــــان. παραδοσιςمــــن هنــــا يتضــــح لنــــا أن كلمــــة تســــليم " 
". ورمبـا  What is transmitted" إن التسـليم هـو "Buchcelويقـول العـامل األملـاين "

كــان اســتخدام كلمــة "تقليــد" بــدالً مــن كلمــة "تســليم" مــن األســباب الــيت أضــعفت معــىن 
الكلمــة الالهــويت؛ ألن شــيوخ اليهــود كــانوا يقلــدون الســابقني دون اهتمــام مبعــىن وغايــة مــا 

ـــد (مـــرقس  ـــاً يف العهـــد اجلدي ـــد" تـــدان أحيان ، مـــىت ٧ميارســـونه، وهـــو مـــا جعـــل كلمـــة "تقلي
، ٧: ٧). وهــذه التقاليــد الــيت وصــفها الــرب بأـــا حســب البشــر أو مــن النــاس (مــرقس ١٥
). ولكــن كمــا رأينــا أن التعلــيم املســيحي نفســه هــو التســليم ولــيس احملاكــاة ٦: ١٥، مــىت ٨
ــــوس ١، ٦: ٣، ١٥: ٢تســــالونيكي ٢، ٢: ١١كورنثــــوس ١( -١: ١٥، ٢٣: ١١كورنث
تفظ بــه الكنيســة، بــل يف دقــة يقــول: "وبــه ). بــل يؤكــد الرســول أن التســليم هــو مــا حتــ١١

)، وطبعــاً التســليم مـن الــرب نفســه غــري التقليــد الــذي ٢: ١٥كورنثــوس ١أيضـاً ختلصــون" (
) "تقليــد النــاس" أي ٨: ٢هامجــه الســيد املســيح والــذي يقــول عنــه الرســول يف (كولوســي 

التعبــــري الــــذي تقليــــد اليهوديــــة أو العــــادات الوثنيــــة، وطبعــــاً عنــــدما يســــتخدم الرســــول ذات 
 استخدمه الرب، فيكون واضحاً أـما معاً حياربان التقليد أي تسليم عادات بائدة.

 التسليم عند الرسول بولس:

بدأت الكنيسة حياتا مبا تسلمته من الروح من خالل الرسل والكـاروين، وبالتـايل  
منــــذ فجــــر انتقلــــت حقــــائق اإلجنيــــل اإلميانيــــة بانتشــــار كــــراوة اخلــــالص، وعاشــــت الكنيســــة 

تارخيهــا املبكــر حقيقــة إمياـــا مبــا تســلمته ومــا قامــت بــدورها تســليمه. وبالتــايل، فكــل الــذين 
قـاموا بعمــل كــراوي الحــق أو مصــاحب لعمــل الرســل مل يعيشــوا يف فــرا ، كمــا أـــم مل يــأتوا 
 من فرا ، وإمنا ُوِلدوا روحياً أو جسدياً يف وسط مجاعة تنقل حقائق اخلالص. واسـتناداً إىل
هــذا، فاملعرفــة أو أي تفصــيل خــاص بشــخص الــرب يســوع ومواصــفات شخصــية املخلــص 

 تناقلت ُمسلَّمة يف األوساط الكراوية، ومل يشذ بولس الرسول عن هذه القاعدة.
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فعــن الــرب نفســه يســجِّل بــولس الرســول تســليم الكنيســة كمــا عرفــه مــن الرســل،  
 ثل هذا النحو:وششرشحش شخص الرب يسوع املخلِّص كما تقبَّله على م

)، ٥: ٩)، يهــوديٌّ (روميــة ٢١: ١٥كورنثــوس ١، ١٥: ٥يســوُع إنســاٌن (روميــة  
)، مـن ١٦: ٣)، من نسـل إبـراهيم (غالطيـة ٤: ٤مولوٌد من امرأٍة حتت الناموس (غالطية 

()، ولــه أخـوة٣: ١نسـل داود (روميــة 
21F

)، واحــٌد مـنهم يــدعى يعقــوب ٥: ٩كورنثــوس ١( )١
). ويســـرد بعـــض مالمـــح ٥: ١٥كورنثـــوس ١ين عشـــر رســـوالً ()، ولـــه اثـــ١٩: ١(غالطيـــة 

)، وطاعتـــه ١: ١٠كورنثـــوس ٢شخصـــية الســـيد املســـيح، فيتحـــدث عـــن وداعتـــه وحلمـــه (
، ٩: ٨كورنثـوس ٢)، مث اتضاعه اإلهلـي (٥: ٣تسالونيكي ٢)، واحتماله (١٩: ٥(رومية 
 ).٢مىت 

ـــس فيهـــا العشـــاء وعـــن أهـــم أحـــداث حيـــاة املســـيح، فقـــد ُســـلِّمش يف الليلـــة الـــيت   أسَّ
)، ويوضـــــــــــح أن هـــــــــــذا متَّ يف الفصـــــــــــح اليهـــــــــــودي ٢٥-٢٣: ١١كورنثـــــــــــوس ١الربـــــــــــاين (

، ١٥: ٢تســـــالونيكي ١)، وأن اليهـــــود حكمـــــوا عليـــــه بـــــاملوت صـــــلباً (٧: ٥كورنثـــــوس ١(
ـــة ٨: ٢كورنثـــوس ١ ـــوم الثالـــث، وظهـــر للشـــهود ١٣: ٣، غالطي ـــن وقـــام يف الي ـــه ُدِف )، وأن

 وما بعده). ٣: ١٥كورنثوس ١الذين اختارهم هو (

: ٩، ١٠: ٧كورنثــوس ١وعــن تعلــيم الــرب نفســه أربــع مــرات "كلمــات الــرب" ( 
)، وبــــالطبع هــــذه الكلمــــات مل يــــأِت ١٧-١٥: ٤تســــالونيكي ١، ٢٥ – ٢٣: ١١، ١٤

ذكرهــا ومل تـــدوَّن يف األناجيـــل األربعـــة. وحيـــاول مهــامجو التقليـــد أن يوجـــدوا فرصـــة اإلدعـــاء 
املسيح مباشرة وبـدون الكنيسـة، علـى أن رسـائل القـديس بـولس بأن الرسول تعلَّم هذا من 

ال تكشف ما يؤكد هذا اإلدعـاء، ذلـك كـل مـا لـدينا مـن معلومـات عـن املسـيح، موضـوعة 
يف إطــار اخلــربة املســيحية الصــحيحة. فاملســيح هــو اإلنســان مــن نســل داود وهــو املخلِّــص، 

وكلمـــة "اآلن" مـــن الكلمـــات  -وهـــو الـــذي أكمـــل النـــاموس وقـــدَّم ذاتـــه فديـــة، وهـــو اآلن 

                                                           
 بالطبع ليس من العذراء، ولكن حسب تقليد الشعب اليهودي يف اعتبار بعض درجات القرابة كاألخوة. )١(
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ـوِّن مــنهم  -اهلامـة عنـد بــولس  يضـم إليــه يف املعموديـة واإلفخارسـتيا الــذين يؤمنـون بــه، ويُكش
 الكنيسة جسده احلي.

فالرســول كمــا ســبق أن قلنــا، مل يشِعــش يف فــرا ، بــل عــاش يف صــحبة الرســل الــذين  
ه "لـئال أكـون أسـعى أو اعتربهم أعمدة وعر  عليهم اإلجنيل الـذي يكـرو بـه، والحـظ قولـ

). واخلطأ الكبري كـامن يف سـوء فهـم كلمـات الرسـول يف ٢: ٢قد سعيت باطًال" (غالطية 
فـــإعالن الســـيد املســـيح مل يكـــن يتضـــمن التعلـــيم، بـــل دعـــوة الرســـول  )22F١()١٢: ١(غالطيـــة 

 .)23F٢()١٠: ٢٢نفسه إىل الكراوة (راجع كلمات الرسول بعد ذلك يف أعمال 

ـــذي إننـــا حنـــاول كشـــف ال  ســـتار عـــن بعـــض املالبســـات الـــيت تقلـــل أمهيـــة الـــدور ال
ـــــاء  ـــــذي يتحمـــــل أعب ـــــد يف إعـــــداد املعلـــــم الروحـــــي والكـــــارو الكنســـــي ال ـــــه التقلي اضـــــطلع ب
ومتطلبــات نقــل اإلميــان إىل اآلخــرين، وذلــك ألننــا نبحــث يف موضــوع التقليــد الــذي لعــب 

لطريقة اليت با تقبَّـل القـديس الدور األول يف نقل التعليم ومفاهيم اإلميان، فحينما نوضِّح ا
بــولس اإلميــان، وبالتــايل قيامــه بنقــل اإلميــان، فإننــا نوضِّــح جانبــاً مــن اجلوانــب الــيت عاشــتها 
الكنيســـة إميانيــــاً يف تارخيهــــا املبكــــر. يكفــــي ذلــــك املنظــــر الــــذي شــــاهده بــــولس يــــوم مقتــــل 

: "أيهـــا الـــرب إســـطفانوس الشـــهيد األول ونُطقـــه لكلمـــات حمـــددة صـــا  فيهـــا إميانـــه بقولـــه
يســوع"، واملنــاظرة العجيبــة الــيت شــهد فيهــا للــرب يســوع أمــام الســنهدرين بكــل مــا فيهــا مــن 
شـــرٍح لشخصـــية الـــرب يســـوع كإميـــان عاشـــت بـــه الكنيســـة، هـــذا باإلضـــافة إىل احتكاكـــه 
باملسيحيني عند اضطهاده هلم ... إىل جانب الفرتة اليت عاشها مـع التالميـذ والرسـل وقبـل 

يومـــاً يف أورشـــليم يف صـــحبة الرســـل  ١٥، فقـــد قـــال هـــو عـــن نفســـه إنـــه قضـــى بـــدء الكـــراوة
)، وبالتايل فكراوة بولس كانت استالماً ونقالً للعقائـد اإلميانيـة األساسـية الـيت  ١٠(غالطية 

 كانت للكنيسة، ومن بينها العبارات العقائدية اخلاصة باملسيح وباألسرار وغريها.
                                                           

 عند إنسان وال ُعلِّْمُته. بل بإعالن يسوع املسيح". "ألين مل أقبله (أي اإلجنيل) من )١(

) "فقلت ماذا أفعل يا رب. فقال يل الرب قم وأذهب إىل دمشق وهناك يُقال لك عن مجيع ما ترتب لك أن ٢(
 تفعل".
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  علــى املســيح بــإعالن إهلــي يف طريــق دمشــق، فالرســول بــولس وإن كــان قــد تعــرَّ  
علـى يـد حنانيـا طبعـاً  –لكن كان ضرورياً والوماً له أن يعر  ويستلم اإلميان مـن الكنيسـة 

ويعــيش بــني بــاقي التالميــذ كعضــو يتشــرَّب اإلميــان مــنهم، وأعتقــد أن هــذا يوضــح عمــق  –
ح الواحــد كجماعــة  وقــوة كلماتــه عــن الكنيســة كجســد املســيح، وتعبرياتــه عــن جســد املســي

 كثرية.

على أي األحوال، لـو أن بـولس الرسـول توقـَّع أن يتعـرَّ  كـل إنسـان علـى "تقليـد  
املسيح" بنفس الطريقة، ملـا احتـاج ألن يـرتك هـذا التقليـد بـني يـدي الكنيسـة، معطيـاً فرصـة 

 لكل عضو أن يتعر  على املسيح بإعالن خاص مثله.

صــوص اهلامــة الــيت اســتخدمها القــديس ويكفــي أن نســتعر  يف عجالــة بعــض الن 
: ١٥كورنثـوس ١بولس عندما حتدَّث عـن اإلميـان اخلـاص الـذي سـلَّمه لكنيسـة كورنثـوس (

ومـا بعـده) فهــو يتحـدث عـن إميــان معـرو  للكــل يعـود إىل الـذين عاشــوا قبلـه، ويقــول:  ٣
ـــتم" ( ـــا أم أولئـــك هكـــذا نكـــرو وهكـــذا آمن )، فهـــو يشـــهد ١١: ١٥كورنثـــوس ١"ســـواء أن

حدة التعليم اليت يكرو الكل با. ولكن علينا أن نرى بكل دقـة وبكـل إمعـان أن الرسـول لو 
كورنثـوس ١بولس يتحدث عن دعوته للخدمة أثناء تقدميه للتقليـد اخلـاص بقيامـة املسـيح (

٩ - ٨: ١٥.( 

)، ٢٥ - ٢٣: ١١كورنثــــوس ١وإذا أخــــذنا الــــنص اخلــــاص بالعشــــاء الربــــاين يف ( 
يقل ومل يقصد مطلقاً إنـه أخـذه بـاإلعالن اإلهلـي. والـذين حيشـرون  يتضح لنا أن الرسول مل

الكـالم عـن اإلعـالن اإلهلـي يهملـون جانبـاً هامـاً، وهـو أن مـا حـدث كـان موجـوداً فعـالً يف 
الواقــع الكنســي آنــذاك ومل يكــن حمتاجــاً إىل رؤيــا، وإمنــا احلاجــة كانــت إىل الرجــوع بالســؤال 

س العشـاء الربـاين مارسـته الكنيسـة وعاشـته قبـل اهتـداء عنه الذين سـبقوه ... مبعـىن أن طقـ
بــولس إىل اإلميــان بالســيد املســيح، بــل أن القــديس بــولس نفســه عــاش هــذا الطقــس وعرفــه 
قبل أن ينفرد يف خلوته يف الصحراء العربيـة. فقـد عـاش حقـاً فـرتة مـن الـزمن عنـد حنانيـا يف 

ب إىل دمشـق وهنـاك يقـال لـك دمشق "فقلت ماذا أفعـل يـا رب؟ فقـال يل الـرب قـم وأذهـ
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). "فللوقت وقع من عينيـه شـيء كأنـه ١٠: ٢٢عن مجيع ما ترتب لك أن تفعل" (أعمال 

قشور فأبصر يف احلال وقام واعتمد وتناول طعاماً فتقـوى، وكـان شـاول مـع التالميـذ الـذين 
ن يف دمشـــق أيامـــاً، وللوقـــت جعـــل يكـــرو يف الـــامع باملســـيح أن هـــذا هـــو ابـــن اهللا"، "فكـــا

، ٢٠ - ١٨: ٩معهــــم يــــدخل وخيــــرج يف أورشــــليم وجيــــاهر باســــم الــــرب يســــوع" (أعمــــال 
٢٨.( 

واضــــح إذن أن بــــولس التصــــق بالكنيســــة أيامــــاً وقــــام بــــدور كــــراوي. إذن، فــــالواقع  
 الكنسي الذي رآه القديس بولس الرسول على طبيعته مل يكن حيتاج إىل رؤيا خاصة.

ه حـول طقـس اإلفخارسـتيا يف قولـه: "مـن ولعل تعبري القديس بولس اخلـاص بإميانـ 
الرب" يشـبه إىل حـد كبـري يف الصـياغة، بـل لـه نفـس املعـىن الـذي يقولـه هـو نفسـه: "لسـت 

)، ١٠: ٧كورنثـــوس ١أنـــا بـــل الـــرب"، وهـــي تســـبق القطعـــة اخلاصـــة الـــيت حنـــن بصـــددها (
 وبولس يؤكد هنا أن ما يقدِّمه يستند على سلطة الرب نفسه مؤسِّس العشاء.

أخشذشت الكنيسة "عشاء الرب" كتقليد إهلي من الـرب نفسـه، وهـذا هـو معـىن  لقد 
العشاء األخري مع االثىن عشر. وسلَّم التالميذ هذا التقليد إىل غـريهم. فـإذا اسـتلمه رسـول 
آخــر مل يكــن قــد اشــرتك فيــه مــع الــرب ليلــة العشــاء األخــري مثــل بــولس الرســول، فقــد كــان 

ل إنـــه اســـتلمه مـــن الـــرب "ألين تســـلَّمت مـــن الـــرب مـــا يســـتطيع بكـــل ثقـــة وتأكيـــد أن يقـــو 
ســـلَّمتكم أيضـــاً إن الـــرب يســـوع يف الليلـــة الـــيت أُِســـلم فيهـــا أخـــذ خبـــزاً ..."، وهـــذا إيضـــاح 

 للحد الذي بلغت إليه الثقة واليقني يف تسلم وتسليم تقليد سر اإلفخارستيا.

سـواء الـذي  –التقليـد ويؤكد علماء اللغة اليونانية أن القديس بولس يف نقله هلـذا  
)، أو الــــذي جــــاء خبصــــوص مــــوت الـــــرب ١١كورنثــــوس ١جــــاء خبصــــوص اإلفخارســــتيا (

قـد استخدم كلمات خاصة مل يسـتخدمها مـن قبـل؛  –) ١٥كورنثوس ١وقيامته وظهوره (
(ألنه التزم مبا اسـتلمه. فيؤكـد العـامل "يـواكيم إرميـا"

24F

أن التقليـد الـذي ينقلـه بـولس الرسـول  )١
                                                           

(1) J.Jeremias "The Eucharistic Words of Jerus" P. 18. 
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ـــه هـــو  ـــداً علـــى أن التقليـــد بكلمات ـــاين، تأكي ـــيس مـــن أصـــل يون مـــن أصـــل عـــربي واضـــح ول
اللفظــي االصــطالحي منقــول مــن نفــس األلفــاظ الــيت قاهلــا الســيد املســيح ومسعهــا التالميــذ 
ونقلوهــا كمــا هــي، وكمــا ســرت يف الكنيســة األوىل يف الوســط املســيحي العــربي أي باللغــة 

 اآلرامية.

يف عــــر  بــــولس الرســــول للعشــــاء اإلهلــــي (يف ويظهــــر دور التقليــــد واضــــحاً جــــداً  
)، باملقارنة مع ما جـاء باألناجيـل وسـفر األعمـال، فلقـد اسـتعمل القـديس ١١كورنثوس ١

بــولس عبــارة مل يــرد ذكرهــا يف األناجيــل، وهــي "اصــنعوا هــذا لــذكري"، وهــي يف حــد ذاتــا 
لــه. ولعــل شــهادة علــى أن الرســول بــولس كــان ينقــل صــيغة طقســية اســتخدمتها الكنيســة قب

أقرب عبارة ملثل هذا املعىن نطق با الرب هي: "ال أشرب بعد من عصري الكرمـة إىل ذلـك 
 ).٢٩: ٢٦، مت ٢٥: ١٤اليوم حينما أشربه جديداً يف ملكوت اهللا" (مر 

وعندما يفتتح الرسول بولس رسالته إىل رومية: "بولس عبد ليسوع املسيح املـدعو  
ي وعد به من قبل باألنبياء يف الكتـب املقدسـة عـن ابنـه املولـود رسوًال املفرو إلجنيل اهللا الذ

مــن نســل داود حســب اجلســد والــذي تبــني أنــه ابــن اهللا بقــوة الــروح القــدس وبســبب قيامتــه 
). أال نـرى قـوة التقليـد يف الكـالم عـن ابـن اهللا الـذي مـن ٣ - ١: ١من األمـوات" (روميـة 

القـدس يف املعموديـة بـاألردن وأعلنـه ابنـاً نسل داود حسب اجلسد والـذي حـلَّ عليـه الـروح 
 هللا ... اخل.

ومــن النصــوص األخــرى اهلامــة الــيت يظهــر فيهــا التقليــد واضــحاً: "هــذه هــي كلمــة  
اإلميــان الــيت نكــرو بــا: إذا أنــت اعرتفــت بفمــك بالكلمــة أن يســوع هــو الــرب وآمنــت مــن 

لمـة اإلميـان هـي صـيغة )، وك٩، ٨: ١٠قلبك إن اهللا أقامه مـن األمـوات خُلصـت" (روميـة 
ألــا كلمـة اعـرتا  علـين بأنـه هـو الـرب،  )Bousset")25F١االعرتا  باإلميان حسـب شـرح "

)، وطبعــاً ال حنتــاج إىل أن ٥: ١٩، ٣٦: ٢وهــي أقــدم صــيغة لالعــرتا  باإلميــان (أعمــال 

                                                           
(1  ) "Mysteriam Christi", P. 109. 
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نعلــــق علــــى أمهيــــة االعــــرتا  بيســــوع قائمــــاً مــــن األمــــوات ألنــــه جــــزء مــــن التقليــــد الرســــويل 
 ).٣: ١٥كورنثوس ١(

فالرســول بــولس يف نقلــه لصــورة التقليــد حينمــا يقــول تعبــرياً مثــل: "مــات مــن أجــل  
خطايانـــا"، فهـــو ال يـــتكلم قـــط بلســـان نفســـه، بـــل مثـــل بـــاقي التعبـــريات األخـــرى: حســـب 

اإلثــىن عشــر، ومثــل "جســد املســيح" كتعبــري عــن طبيعــة اللحــم  -اليــوم الثالــث  -الكتــب 
ب، يستخدم الرسـول تعبـري "جسـد املسـيح" يف مفهومـه العـام، أي جسـد اليت جتسَّد با الر 

 الشركة فقط ... وكل هذه التعبريات ينقلها حرفياً كما استلمها شفاهاً.

ويعوونـــا الوقـــت لـــو درســـنا املعموديـــة والـــروح القـــدس ونصـــوص العهـــد القـــدمي الـــيت  
إذ يكفـــــي أن أشـــــرنا هنـــــا إىل أهـــــم نقطــــة خاصـــــة باحليـــــاة املســـــيحية  ،اســــتخدمها الرســـــول

(وباإلميان املسيحي الذي نقله التقليد
26F

١(. 

  

                                                           
 يريد أن يتوسع يف دراسة هذه النقطة بالذات االستعانة:ميكن ملن  )١(

(a) F.F. Bruce, "Tradition Old & New". 

(b) A. Hunter, "Paul and His Predecessors". 
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 الفصل الثاين

 

 الكتاب المقدس والتسليم

 

مل يعر  الالهوت املسـيحي عبـارة "الكتـاب املقـدس والتسـليم" مطلقـاً قبـل القـرن  
تية. وكـــان قـــوام هـــذه احلركـــة هـــو الســـادس عشـــر عنـــدما قامـــت حركـــة اإلصـــالح الربوتســـتان

"، أي Sola Scripturaالتعبـــري الالتيـــين الـــذي اســـتخدمه كـــل القـــادة بـــدون اســـتثناء "
الكتــاب وحــده، وعنــدما متكَّــن قــادة اإلصــالح مــن تأكيــد مبــدأهم، كــان رد احلركــة املضــادة 

" هــو أن Counter Reformationلإلصــالح يف القــرن الســابع عشــر املعروفــة باســم "
التعليم يف الكنيسة هو "الكتاب املقدس والتسليم". ومنذ ذلك احلني دخلـت هـذه  مصدر

ليســت صــحيحة؛ ألن  -تارخييــاً  -العبــارة يف كــل الكتابــات الالهوتيــة دون أن نــدرك أـــا 
الكتاب املقدس هو جزء من "التسليم"، وأن كل مشن يقيم الكتاب املقدس خصـماً للتقليـد 

لكتـــاب املقـــدس الـــذي نشـــأ يف الكنيســـة ال ميكـــن أن يكـــون أو العكـــس مل يفهـــم بعـــد أن ا
ــــذي ســــلمنا الكتــــاب املقــــدس ال ميكــــن أن يكــــون ضــــد  خصــــماً للكنيســــة، وأن التقليــــد ال

 الكتاب املقدس.

وحينما يكـون واضـحاً أمامنـا حقيقـة ارتبـاط التقليـد والكتـاب كـل منهمـا بـاآلخر،  
الــذي يفصـــل بينهمــا. فارتبـــاط  –إذا جـــاو التعبــري  –سيســقط احلــاجز الـــومهي أو النفســي 

علــى  -اإلجنيــل والتقليــد بعضــهما بــاآلخر كارتبــاط النهــر ومنبعــه متامــاً. فلــم حيــدث إطالقــاً 
أن كــان الكتــاب املقــدس خارجــاً عــن التقليــد، بــل إن شخصــية الكتــاب  -ضــوء مــا تقــدم 

فـــُت املقـــدس هـــي مـــن شخصـــية التقليـــد علـــى حـــد تعبـــري العالمـــة أورجيينـــوس: "بالتقليـــد عشر 
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األناجيــل األربعــة أـــا صــحيحة". وللقــديس باســيليوس الكبــري تعبــري آخــر: "إذا حاولنــا أن 
حنــذ  العوائــد غــري املكتوبــة ألـــا ليســت بــذات أمهيــة، ال ننتبــه بأننــا نســيء إىل البشــارة يف 

(أهــــم أركاـــــا وجنعــــل الكــــراوة اإلجنيليــــة امســــاً لغــــري مســــمى"
27F

. وميكنــــك أن تالحــــظ أمهيــــة )١
ـــــاط  ـــــري للقـــــديس االرتب ـــــاب يف هـــــذا التعب ـــــد والكت ـــــة بـــــني التقلي ـــــق والوحـــــدة االندماجي الوثي

أثناســـيوس الرســـويل: "لقـــد أقمنـــا الربهـــان علـــى أن هـــذه القاعـــدة قـــد ُســـلِّمت مـــن آبـــاء إىل 
آبــاء، يــداً بيــد، فــأنتم بــأي مؤشلَّــف تقــدرون أن تستشــهدوا لتعلــيمكم؟" (رســالة عــن أعمــال 

 جممع نيقية).

ـــــروس "  ـــــة لألســـــفار املقدســـــة جبامعـــــة Bruceيقـــــول ب " أســـــتاذ الدراســـــات النقدي
مانشســــرت يف كتــــاٍب لــــه عــــن التقليــــد: "مييــــل مســــيحيو الغــــرب إىل إقامــــة الكتــــاب املقــــدس 
والتقليــد الواحــد ضــد اآلخــر، كمــا لــو كــان التقليــد شــفهياً فقــط غــري مكتــوب، بينمــا لــيس 

لرسـويل شـكالً مكتوبـاً يف حينـه هناك مـا مينـع أن يكـون التقليـد مكتوبـاً، فقـد أخـذ التقليـد ا
وصـــار كتابـــاً رســـولياً. فمـــثالً تعـــاليم بـــولس الرســـول ســـواء أعطيـــت شـــفاهاً أو كتابـــًة حتمـــل 
ــــوا ...  ســــلطاناً رســــولياً علــــى ذات املســــتوى، فهــــو يشــــجع مســــيحي تســــالونيكي أن "أثبت

: ٢ تســــالونيكي٢ومتســــكوا بالتقاليــــد الــــيت تســــلمتموها ســــواء كــــان بــــالكالم أو برســــالتنا" (
١٥.( 

وهنــاك صــورة أكثــر ارتباطــاً يُظهرهــا التقليــد الــذي حفــظ اإلجنيــل ونقلــه، نراهــا يف  
ــــبعض عبــــارات مل يــــرد ذكرهــــا يف األناجيــــل، كلهــــا نســــبت إىل  اســــتعمال بــــولس الرســــول ل

) ٧كورنثــوس: ١شــخص الســيد املســيح علــى غــرار مــا ســبق أن ذكرنــا، ويظهــر ذلــك يف (
ــ ا املتزوجــون فأوصــيهم ال أنــا بــل الــرب ...". ويبــدو أن حــول موضــوع احليــاة الزوجيــة: "وأمَّ

مثــة اســـتقرار كــان موجـــوداً بــذا اخلصـــوص تســلَّمته الكنيســـة عــن الـــرب نفســه. ويف موضـــع 
ــــــل"  ــــــل يعيشــــــون مــــــن اإلجني ــــــذين خيــــــدمون اإلجني ــــــرب أن ال آخــــــر يقــــــول: "هكــــــذا أمــــــر ال

                                                           
) تعريب د. جورج حبيب ١٦٣ - ١٥٩ص  ٦٧-٦٦: ٢٧الروح القدس للقديس باسيليوس الكبري (فصل  )١(

 بباوي.
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ا بقــــول اإلجنيــــل ). وهــــذه الصــــورة يســــهل علينــــا إدراكهــــا إذا قابلناهــــ١٤: ٩كورنثــــوس ١(
الرابــع: "وأشــياء أُخــر كثــرية صــنعها يســوع إن كتبــت واحــدة واحــدة، فلســت أظــن أن العــامل 

 ).٢٥: ٢١نفسه يسع الكتب املكتوبة" (يوحنا 

لكـــن علينـــا بعـــد هـــذا أن نتـــابع التـــاريخ الـــذي ظهـــرت فيـــه حماولـــة إقامـــة الكتـــاب  
 املقدس والتقليد الواحد خصماً لآلخر.

االجتماعية والتارخيية اليت مرت با أوروبا تستدعي خلق هـذا  لقد كانت الظرو  
اخلـــال . وكـــان مـــن الضـــروري أن يلجـــأ قـــادة احلركـــة يف كـــل أرجـــاء أوروبـــا إىل مصــــدر ال 
تشـك الكنيسـة يف صـحته، بـل يقبلــه النـاس حـىت ميكـن معارضــة الكنيسـة، واألهـم مـن كــل 

ـــة ونشـــطة إ ـــة قوي ـــاة الكنيســـة الكاثوليكي ـــأن هـــذا، مل تكـــن حي ىل احلـــد الـــذي يســـمح هلـــا ب
تعــار  بشــكل إجيــايب فعَّــال يف حقيقــة الــتهم املوجهــة إليهــا. كانــت كــل الظــرو  تســاعد 
ــــى هــــذا، ويكفــــي أن نشــــري إىل الوثــــائق والقصــــص العديــــدة الــــيت تكشــــف عــــن جهــــل  عل
اإلكلــريوس وعجزهـــم أحيانــاً عــن تــالوة الصــالة الربانيــة باللغــة الالتينيــة، وهـــي لغــة الكنيســة 

( ذلــك الزمــانيف
28F

وبالتــايل كانــت حيــاة الكنيســة الكاثوليكيــة نفســها ال تســمح بــاملرة بــأن  )١
تتمسك الكنيسة بأــا مصـدر التعلـيم، ولعـل كلمـات الـرب يسـوع تنطبـق علـى هـذه الفـرتة 
بالذات: "إذا فسد امللح فبماذا ميلح؟! ال يصلح بعـد لشـيء إالَّ ألن يطـرح خارجـاً ويُـداس 

 ).١٣ :٥من الناس" (مىت 

جبانــب هــذا ظهــرت نزعــة قوميــة حرَّكــت شــعوب أوروبــا، ودفعتهــا إىل البحــث عــن  

                                                           
 الة الكنيسة قبل اإلصالح يف كتاب:راجع الفصل األول عن ح -أ )١(

O. Chadwick, "The Reformation". 

 وصورة قامتة عند: -ب

A. Dickens, "The English Reformation". 
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نظــام سياســي خــارج الكنيســة الكاثوليكيــة يســمح هلــا باحلصــول علــى حريتهــا. وكــان املنــاخ 
ـــا كانـــت قـــد  الفكـــري نفســـه مـــؤهِّالً للشـــك يف صـــحة كـــل شـــيء؛ ألن اجلامعـــات يف أوروب

ســــادة أرســـــطو، وبــــدأت تكتشــــف األخطـــــاء اســــتيقظت مــــن شــــدة النـــــوم الطويــــل علــــى و 
واخلرافات اليت ورثتهـا عـن العصـر الوسـيط. وفـوق كـل هـذا كـان الكتـاب املقـدس قـد تُـرجم 
ـــــا" أي "الشـــــعبية"، ولكـــــن  ـــــة باســـــم "الفوجلات ـــــع الرتمجـــــة املعروف ـــــة يف القـــــرن الراب إىل الالتيني

لكتــــاب املقــــدس العلمـــانيني منــــذ القــــرن اخلـــامس عشــــر بــــل قبلـــه بــــدأوا يفكــــرون يف قـــراءة ا
وترمجته إىل اللغات األوروبية، وكان الكتاب املقدس يتحدث عن أشـياء تتنـاقض مـع احليـاة 

 الكنسية.

كــل هــذه العوامــل فتحــت بــاب الشــك يف كــل شــيء، وكانــت القــوة الرئيســية الــيت  
ـــــاب املقـــــدس  خلقـــــت الصـــــدع الكبـــــري، وشـــــقَّت مصـــــدر التعلـــــيم إىل مصـــــدرين مهـــــا: الكت

عـــدداً كبـــرياً إىل البحـــث عـــن العالقـــة بينهمـــا وأيهمـــا يـــأيت قبـــل اآلخـــر. والتقليـــد، ودفعـــت 
وكانــت النتيجــة احلتميــة هــي البحــث عــن حــل ملشــاكل ال وجــود هلــا. فاألســاس هــو وحــدة 
مصــدر التعلــيم، ولكــن بســبب الفصــل بينهمــا، أصــبح الكتــاب أحيانــاً قبــل التقليــد وأصــبح 

يف الواقــع وكمــا يالحــظ عــامل الالهــوت التقليــد يراجــع علــى الكتــاب املقــدس أو العكــس. و 
" إن "التمييز والفصـل بـني الكتـاب املقـدس والتقليـد لـيس Losskyاألرثوذكسي لوسكي "

نــه  -بــالنظرة الصــافية  -صــحيحاً وال كافيــاً؛ ألن هــذا التمييــز ال يســمح ملــن يــدرس  أن متكِّ
قـدس)، ال سـيما من أن يفهـم جمهـوًال (الـذي هـو التقليـد) مـن خـالل املعـرو  (الكتـاب امل

إذا كـــان غـــر  البحـــث هـــو اكتشـــا  اخلـــال . وبـــنفس الطريقـــة، فـــإن صـــل التقليـــد عـــن 
الكتــاب املقــدس ال يســمح بدراســة أيهمــا مطلقــاً؛ ألن الفصــل خيلــق لــدينا إحساســاً بأـمــا 

(خمتلفان متاماً، وبالتايل يتعذَّر علينا تبنيُّ أيهما حيمـل مـن املالمـح مـا يشـابه اآلخـر"
29F

. ويف )١
لواقـع، وبدايــة مــن القــرن السـادس عشــر اختفــى مــن الكنيسـة كــل إحســاس بالصــفاء الــذي ا

ــن الفــرد العــادي مــن إدراك حيويــة ودقــة التقليــد. ومــن جانــب آخــر أُغِلــقش بــاب البحــث  ميُشكِّ

                                                           
(1  ) V. Lossky "Tradition and Traditions in the image and the likeness of God" P. 143. 
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التـارخيي خوفــاً مــن أن حيــدث يف الكنيســة األرثوذكســية مــا حــدث يف الكنيســة الكاثوليكيــة 
 ين عدم البحث مطلقاً!!!وأصبحت كلمة "تقليد" تع
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 املبحث األول

 

 اآلباء والتسليم

 

لقد مرَّ بنا كيف نشأ التقليد على أساس تارخيي سليم، وكـان هـو حجـة الكنيسـة  
يف صراعها ضـد الوثـائق املـزورة، مث يف صـراعها مـع اهلرطقـات الـيت كانـت حتـتكم أحيانـاً إىل 

 أجــــزاء مــــن العهــــد اجلديــــد مثــــل نصــــوص الكتــــاب املقــــدس بعهديــــه مثــــل األريوســــية أو إىل
الغنوســـــية، وال خيفـــــى علـــــى مـــــن يـــــدرس الالهـــــوت املســـــيحي أن صـــــراعات الكنيســـــة مـــــع 
اهلرطقات كانت تنشأ حول التفسـريات اخلاطئـة للنصـوص عنـد اهلراطقـة، فكانـت الكنيسـة 
ترد على التفسـري اخلـاطئ مبـا اسـتقر عنـدها مـن تفاسـري نابعـة مـن املمارسـة والصـالة واحليـاة 

 لكنسية.ا

وهنـا يتضــح لنــا أمهيـة التقليــد يف صــنع حيـاة اآلبــاء، كقيــادات كنسـية محَّلهــا الــروح  
القدس مسئولية األمانة واإلميان والسـهر علـى حفـظ التعلـيم املسـلَّم مـرة للقديسـني. وبنظـرة 
ســريعة لإلصــحاحات األوىل مــن ســفر الرؤيــا ميكــن أن نتأكــد بالفعــل مــن أن الــدور الــذي 

(قائد كنسي له املكانة األوىل يف حفظ تعليم الكنيسة وروح العقيدةيقوم به أي 
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١(. 

                                                           
وأنك ال تقدر أن حتتمل األشرار، وقد جربت القائلني إـم  "أنا عار  أعمالك وتعبك وصربك ٢: ٢ففي رؤيا  )١(

"ولكن عندي عليك قليل أن عندك ... قوم متمسكون  ١٥، ١٤: ٢رسل وليسوا رسًال فوجدتم كاذبني". ويف رؤيا 
ذا "ولكنين أقول لكم وللباقني يف ثياتريا كل الذين ليس هلم ه ٢٤: ٢بتعاليم النقوالويني الذي أبغضه". ويف رؤيا 

"ها أنا آيت  ١١: ٣التعليم والذين مل يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إين ال ألقي عليكم ثقًال آخر". ويف رؤيا 
 سريعاً. متسك مبا عندك لئال يأخذ أحد إكليلك". كذلك راجع رسالة يوحنا الرسول األوىل اإلصحاح الرابع.
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 والحظ مثًال ما يقوله القديس إكليمنضس اإلسكندري عن خلفاء الرسل: 

"لقد حافظ هؤالء األشخاص على التقليد احلقيقي للتعليم املبارك  
 املسلَّم مباشرة من الرسل القديسني بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس إذ كان
االبن يستلمه عن أبيه حىت وصل إلينا بإرادة اهللا لنحافظ على هذه البذار 

 ).٥: ٣٠، ١١: ٥تاريخ الكنيسة ك  –الرسولية" (يوسابيوس 

 وكذلك ما قاله بابياس: 

"ولكنين ال أتردد أيضًا أن أضع أمامكم مع تفسريي كل ما تعلمته  
أذكره حبرص  حبرص من الشيوخ الذين عاصروا الرسل وعاينوهم وكل ما

ضمانًا لصحته، ألين مل ألتذ كالكثريين مبن يتكلمون كثرياً، بل مبن يعلِّمون 
احلق. مل ألتذ مبن يقدمون وصايا غريبة، بل مبن يقدمون وصايا الرب لإلميان 

 ).٣، ٣٩: ٣الصادر من احلق نفسه" (يوسابيوس ك 

 وما قاله أيضاً إيريناوس: 

م بكل وضوح أكثر من األحداث "ما ولت أتذكر أحداث تلك األيا 
القريبة احلدوث. ألن ما نتعلمه يف الطفولة يكرب مع النفس ويصري معها 
واحداً. إنين أستطيع وصف املكان الذي جلس فيه بوليكاربوس، ونطق فيه 
ما قاله. وأصف خروجه وجميئه، وطريقة حياته، ومالمح شخصيته، واملقاالت 

ضته مع يوحنا وغريه ممن عاينوا الرب. اليت وعظ با الشعب، وكيفية مفاو 
وترديده الكالم الذي مسعه من أفواههم عن الرب وأعماله العظيمة وتعاليمه، 
وكيف أن بوليكاربوس تقبَّل هذه احلقائق عن شهود عيان لكلمة احلياة. وأعد 

 ).٨: ٥تقريراً عن كل شيء يف تطابق الكتاب املقدس" (يوسابيوس ك 

هلــذه النقطــة، لــذا نرجــئ التوســع فيهــا، ولكــن أمامنــا اآلن مــا  وألننــا ســنعود ثانيــةً  
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ـــادات أعـــدها الـــروح  ـــاة اآلبائيـــة الـــيت الومـــت الكنيســـة وكيـــف ظهـــرت قي يؤكـــد حقيقـــة احلي
القـــدس علـــى رأس كـــل فـــرتة مبـــا اســـتقر مـــن تقليـــد الســـابقني علـــى ومـــاـم وبـــدورهم نقلوهـــا 

(لآلتــني بعــدهم
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بــدورهم ســلَّموه ملــن تســلَّم مــنهم قيــادة . فالتقليــد إذن أعــدَّ اآلبــاء، وهــم )١
 العمل اإلمياين وحياة الكنيسة الروحية.

علــى أن هنــاك مــن ينظــر بزاويــة أخــرى هلــذا األمــر. فمــن األخطــاء الواضــحة والــيت  
أثــرت علــى حركــة وحيويــة روحانيــة التعلــيم واملعلــم أيضــاً، اعتبــار التقليــد كمــاً ال يــنقص وال 

 ميكن نقلها إىل حياة اجليل املعاصـر. وقـد حـاول عـدد كبـري يزيد، أو هو قواعد متحجرة ال
ــــك   –مــــن أســــاتذة التــــاريخ والالهــــوت وعلــــى رأســــهم األســــتاذ الربوتســــتانيت األملــــاين "هرن

Harnack ،اإلدعــاء بــأن التقليــد هــو نظــرة قدميــة غــري تارخييــة، أي تعــاجل املاضــي وحــده "
اراة متطلبــات املســتقبل. فالتقليــد دون مالحقــة متغــريات احلاضــر، وبالتــايل ســتعجز عــن جمــ

 هو مناقشة مشاكل الكنيسة يف العصور الغابرة.

وهذه النظرة املتعسفة مستوحاة من الفلسفة اإلنسـانية األملانيـة الـيت تـرى أن احليـاة  
متطورة متغرية متر حبقبات خمتلفة، وأن العقيـدة الدينيـة مثـل كـل منتجـات احلضـارة جيـب أن 

هلـذا فهــي تــرى أنــه ضـياع للوقــت واجلهــد أن ننقـل مــن القــدمي، وأن مــا تتطـور تبعــاً لــذلك! و 
 استقر يف القرون املاضية ال يصلح للعصور احلاضرة.

وتنســى هــذه النظــرة النقديــة، أن املســيحية يف جوهرهــا هــي عالقــة اهللا بالبشــرية يف  
شـخص يسـوع املســيح، وأن جـوهر هـذه العالقــة قـائم علـى شــخص يسـوع املسـيح ابــن اهللا 
الــذي تــرك لنــا حريــة اكتشــا  الكلمــات والتعبــريات والصــور الفكريــة والصــلوات ... إخل، 
وأننا منلك أن نغريِّ ونطوِّر ما نشاء يف إطار فهمنا هلذه العالقـة دون املسـاس بـاجلوهر، وأنـه 
ـــد نـــابع ومبـــين علـــى أســـاس خـــربة  يف الواقـــع إذا شـــئنا أن نضـــيف جديـــداً، فـــإن هـــذا اجلدي

                                                           
لقداس يف أوشية اآلباء الكبرية وبعد التقديس وكيف أـا تركز الحظ نفس التعبري يف أوشية االجتماعات وصلوات ا )١(

 على دور األسقف اهلام يف حفظ كلمة احلق وتفصيلها باستقامة.
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قونا. وأن التاريخ استمرار ال انقطاع فيه، وإذا شئنا أن نكون علـى وعـي وشهادة الذين سب
بالتــاريخ، فعلينــا أال نفصــل بــني مرحلــة وأخــرى مــن مراحــل احليــاة واحلضــارة، بــل أن حنمــل 

 معاً كل ما استقر من خربات ليكون قاعدة وتقدم للحياة البشرية.

شديد كيف فهـم اآلبـاء  ولعله هلذا السبب علينا أن نعر  بكل وضوح ويف إجياو 
التقليـد، هـل كـانوا يتحـدثون عـن حيـاة وحيويــة؟ أم عـن أحجـار قدميـة تارخييـة حتمـل نقوشــاً 

 مبهمة حتتاج إىل علماء لغات لقراءتا واإلعجاب مبا فيها من خربة وحكمة غابرة؟!

وقبل أن ندرس بالتفصيل علينـا أن نتـذكر أن الـذين يهـامجون التقليـد لـيس لـديهم  
ــــديانات فكــــرة و  اضــــحة وســــليمة عــــن املســــيحية، وأـــــم يتصــــورون املســــيحية علــــى غــــرار ال

األخرى أو اجلماعات البشرية اليت تنـتظم يف أحـزاب أو احتـادات مـن أجـل أهـدا  مؤقتـة، 
وهــؤالء النقــاد وعلــى رأســهم هرنــك ال يؤمنــون أساســاً بــأن املســيح ابــن اهللا، وأنــه اإلعــالن 

إلنســـانية؛ ولـــذلك يتصـــورون أن املســـيحية نتـــاج حلضـــارة اإلهلـــي األخـــري الـــذي أعطـــاه اهللا ل
(وثقافة معينة، وأـا تقبل الزيادة واحلذ  والتغيري
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يهمنا أن نشري هنا إىل كتابني أساسيني كالمها يعد سجًال تارخييًا لالجتاهات اإلحلادية واملادية يف الالهوت الغريب  )١(

 املعاصر:

(a) E. Brunner "The Mediator". 

(b) M.M. Hengel "The Son of God". 

 هذا ويعتمد الالهوت الغريب املعاصر على الفلسفة األوروبية أكثر من اعتماده على الالهوت املسيحي.
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 املبحث الثاين

 

 حيوية التسليم

 

الكنيســـة قائمـــة علـــى حقيقـــة ثابتـــة، وهـــي عقيـــدة الثـــالوث، فـــاهللا أعلـــن نفســـه يف  
مـة هـذه اإلعالنـات، لكننـا يسوع املسيح، وكان التجسـد والصـلب والقيامـة والصـعود هـو ق

إذا دققنـــا جيـــداً نـــرى أن املســـيح لـــه الـــد تـــرك مهمـــة فهـــم وشـــرح هـــذه اإلعالنـــات للـــروح 
القدس الذي حلَّ على الكنيسة يف يوم اخلمسني لكي يُظهر عمـل املسـيح ويشـرحه ويقـود 
 الكنيسة يف العـامل. هـذه النقطـة بالـذات نراهـا بوضـوح يف اإلصـحاحات األخـرية مـن إجنيـل
 يوحنا ويف سفر األعمال، وبشكل واضح ملموس يف رسائل القديس بولس الرسول.

ولذلك علينا أن ننتبه إىل حقيقـة هامـة، وهـي أن فهـم وإدراك "سـر املسـيح" لـيس  
عمـــالً عقليـــاً يعتمـــد علـــى الـــذكاء البشـــري، بـــل هـــو عمـــل إهلـــي يقـــوم بـــه الـــروح القـــدس يف 

ســيح وقيامتـه وحيبــب اإلرادة اإلنســانية لتختــار الـنفس، فــيعلن للعقــل البشـري معــىن مــوت امل
طريــق القداســة الشــاق الــذي يقتضــي "جحــد الــذات" وإنكــار منطــق العــامل وفكــره القــائم 
علــى الزيــف. وكــل مــن يــدرك هــذه احلقيقــة ال يســتطيع أن ينكــر التقليــد مطلقــاً ذلــك ألن 
عــن  عمــل الــروح القــدس يــتم يف الــنفس وبشــكل خــاص وشخصــي، ويظــل عملــه حمجوبــاً 

)، إالَّ أنـه يظهـر للكنيسـة بشـكل خـاص يف ١٧: ١٤عني العامل، ال يـراه وال يعرفـه (يوحنـا 
علم الكنسي الذي يعدَّه الروح القدس لكي ينقل "سر املسيح" إىل مجاعة املـؤمنني. هـذه 

ُ
امل

هـــي املســـيحية، ومـــا عـــدا ذلـــك فلـــه صـــورة أو شـــكل املســـيحية، أمـــا جـــوهره فـــال عالقـــة لـــه 
 ا ظهر بديعاً ومجيالً وحمبوباً.باملسيحية مهم
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وبــالطبع علينـــا أن نســـأل: أيـــن التقليـــد؟ إذا كــان الـــروح القـــدس يعلـــن املســـيح ملـــن  
خيتاره كمعلم، فمـا هـو دور التقليـد إذن؟ هنـا يظهـر التقليـد بشـكل واضـح وأساسـي يف أن 

الكنيسـة وحييـا يف املعلم الكنسي ال يأيت من فرا  وال يولد من فرا ، بل هـو أصـالً يولـد يف 
ـــب قيـــادة غـــريه ويتســـع فهمـــه وإدراكـــه بشـــكل خـــاص. وتنمـــو خربتـــه  الكنيســـة، ولكنـــه يُوهش
وتــزداد معرفتــه، كــل هــذا هــو عمــل الــروح القــدس اخلــاص بــذا الشــخص بعينــه. ولعلنــا جنــد 
 أفضل مثل على هذا يف شخص القديس أثناسيوس الذي لقب بكل حق بـ"الرسويل".

د القالئــل يف جيلـه الــذين اختـربوا وعرفــوا "إلوهيـة املســيح" لقـد كـان أثناســيوس أحـ 
بشكل خاص وفائق. وكان الروح القدس يؤهِّله لكـي حيـاِرب عـن اإلميـان القـومي، ولعلنـا إذا 
درسنا سرية وكتب هذا اإلنسـان، كفـرد بعينـه، مـن ضـمن آال  املـؤمنني، نـدرك أن التقليـد 

ــق هنــا هــو حصــيلة مــا عرفنــاه عــن "الهــوت االبــن"  يف حيــاة وكتابــات أثناســيوس. لقــد عمَّ
أثناســـيوس فهـــم اجلماعـــة املســـيحية بشـــكل خـــاص ال مثيـــل لـــه مـــن قبـــل، وغـــرس يف حيـــاة 

 الكنيسة حساسية ورؤيا خاصة عن عالقة االبن باآلب وأثرها على اإلنسان نفسه.

فالتقليـــد إذن هـــو هبـــة الـــروح القـــدس للكنيســـة اجلامعـــة، وكـــل عطيـــة ال ميكـــن أن  
 عة أثرية أو نقشاً، وإمنا إضافة إىل حياة الكنيسة وإىل خربتا الروحية.تكون قط

لذلك ترتل الكنيسة ذكصولوجية خاصة بعيد نياحة القديس أثناسيوس: "طوبـاك  
باحلقيقة يا معلـم األرثوذكسـية. مل جنتمـع لكـي نبكـي وحنـزن، وإمنـا لكـي نعيِّـد بظفـرك علـى 

تنـــا اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس. ســـر املعموديـــة. الباطـــل. حاربـــت عـــن إميـــان اآلبـــاء. علَّم
وجمد البنوة. الروح القـدس أعطـاك أن تنطـق بـاحلق. طوبـاك يـا أبانـا أنبـا أثناسـيوس. طوبـاك 

 ألنك تشبَّهت بالرسل".

وهكــذا تعــربِّ الكنيســة عــن إمياـــا بإحــدى جوانــب التقليــد وهــو حيويتــه، فالرســل  
نـال، بـل حقيقـة تُعـاش وختتـرب ويعلنهـا الـروح القـدس الذين رقدوا ليسـوا مـثًال أعلـى عسـري امل

يف أوقــات خيتارهــا، ويف أشــخاص يصــبحون رســوليني حقــاً، يف العمــق والغــرية علــى اإلميــان، 
وأهـــم مـــن كـــل هـــذا، هـــم مثـــل الرســـل "خمتـــارون" لكـــي يشـــرحوا احليـــاة املســـيحية ويقـــودوا 
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لية"، فنحن يف الوقت الـذي الكنيسة. ولذلك عندما نقول: "نؤمن بالكنيسة اجلامعة الرسو 
نعـــرت  فيـــه برســـولية الكنيســـة، نؤكـــد دوام صـــفة الرســـولية حـــىت يف القـــرن العشـــرين، لـــيس 

(بالتمسك باألساس الرسويل فقط، بل بالبناء الذي عليه أيضاً 
33F

١(. 

 التسليم الشفهي أو دور المعلم الكنسي

ســيح" وهــو لقــد رأينــا مــن قبــل وبكــل وضــوح أن مــا تعيشــه املســيحية هــو "ســر امل 
حياة ال جمال فيها للتفكري النظري، بل االلتصاق بالرب يسوع بقوة الـروح القـدس. واملعلـم 
الكنسي إمنا ينقل هذه احلياة وهذا السر لكل الذين يلتصقون بـه ويتتلمـذون عليـه. واملعلـم 

"الطريـق"  الكنسي يسـلِّم اإلميـان ويسـلِّم أيضـاً احليـاة، وال يسـلِّم نظريـة أو فكـرة وإمنـا يسـلِّم
 (االسم القدمي للمسيحية هو الطريق).

والطريــــق يعــــين بشــــكل واضــــح أن يســـــتلم اإلنســــان مــــا يؤهلــــه للوصـــــول إىل اهللا،  
ولـــذلك يقـــول أكليمنضـــس الســـكندري: "إن قـــوام (جـــوهر) التســـليم هـــو نقـــل اإلميـــان مـــن 

لـيس نوعـاً مـن ). والنقـل أو التسـليم Ecol. Proph. 27:1املعلـم الكنسـي إىل الكنيسـة ..." (
احلفــــظ أو إتقــــان تعلــــم النصــــوص واختزاـــــا يف الــــذاكرة. يقــــول أكليمنضــــس الســــكندري: 
"املعلم الذي حييا احلياة األرثوذكسية وينمو كشيخ يف معرفـة الكتـب املقدسـة وحييـا حسـب 

 ١ – ١٠٤: ٧اإلجنيــل هــو الــذي تصــبح حياتــه وأقوالــه حســب تقليــد الــرب" (املتنوعــات 
 ).٢١و

حيـــرص معلمـــو اإلميـــان علـــى الكتابـــة أو التـــدوين بقـــدر حرصـــهم علـــى ولـــذلك مل  
                                                           

طبعًا رسولية األساقفة واخلدام ال توهب بوضع اليد يف الرسامة فقط، وإمنا تظهر يف أرثوذكسية احلياة، وصحة  )١(
لقدرة على شرح اإلميان. وتعرب الكنيسة عن كل هذا يف الصالة املعروفة بأوشية اآلباء الكبرية واألواشي اليت التعليم، وا

تتلى بعد التقديس مباشرة يف القداس "مفصًال كلمة احلق باستقامة، راعيًا شعبك بطهارة وبر، ومجيع األساقفة 
فضيلة، وهو طلبة حتمل طابع الوعظ املهذب واإلدانة يف  األرثوذكسيني ... اخل". واللحن املعرو  باسم االثىن عشر

نفس الوقت إذا اختارت الكنيسة أسقفاً فاسداً عاجزاً عن التعليم. ومن يقرأ القوانني اخلاصة باألسقف ميكن أن يفهم 
 معىن األلقاب اليت تقال يف االثىن عشر فضيلة فهي تظهر للشعب حقيقة الراعي الذي اختاروه.
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 التلمذة وإتباع املعلم. وعلينا أن ال ننسى وجود عاملني أساسيني:

: مل يكــــن العصــــر نفســــه هــــو عصــــر املطــــابع، وكــــان االعتمــــاد علــــى الكتــــب أوالً  
به وبشــكل عــام يف العــامل القــدمي وحــىت القــرن الســادس عشــر (عصــر اكتشــا  املطــابع) شــ

 معدوم. كان االعتماد على املعلم.

ـــاً   ـــاة مـــع اهللا مـــن  ثاني ـــتعلم احلي : مل يكـــن وجـــود الكتـــب جمـــدياً؛ ألن اإلنســـان ال ي
ذلـــك أن  –وهـــذا هـــو الفـــرق األساســـي بـــني املســـيحية واليهوديـــة  –كتـــاب أو مـــن نـــص 

م اإلنســان يــتعلم مــن اإللــه املتجســد. فهــو ال حيتــاج إىل نــص، بــل حيتــاج إىل مرشــد أو معلــ
 يوضح له الطريق احلق.

ولــذلك ظهــر التقليــد الشــفهي الــذي كــان العامــل اجلــوهري يف نقــل كلمــات الــرب  
يسوع نفسه للجماعات املسـيحية، وكـان مـن الضـروري أيضـاً وبسـبب مـا أحـاط بالكنيسـة 
مــن عــداوة الوثنيــة وهجــوم اليهوديــة أن تتمســك الكنيســة بعــدم نشــر بعــض األمــور اهلامـــة 

ــــدة ــــذ ومــــن أكليمنضــــس  اخلاصــــة بالعقي ــــاء من ــــع اآلب ــــالطقوس، وقــــد أشــــار إىل هــــذا مجي وب
 م)، وقد أشار القديس باسيليوس إىل هذه األمور وقال:١٩٥السكندري (

"ما نبشر به من عقائد وهو ما حتفظه الكنيسة يعتمد على التعليم  
املكتوب وغري املكتوب أيضاً، وهو التعليم السري غري املعلن الذي وصل إلينا 

الرسل، والتعليم غري املكتوب له نفس القيمة اليت للمكتوب". مث يقدم من 
أمثلة على التعليم غري املكتوب الذي تسلمته الكنيسة وحيدد بكل وضوح: 
"عالمة الصليب، االجتاه للشرق، صلوات القداس، تقديس مياه املعمودية، 

قدس فصل تقديس الزيت، استعمال املريون، قانون اإلميان" (كتاب الروح ال
٧٧، ٦٦: ٢٧.( 

ـــــع غـــــري املـــــؤمنني أي املوعـــــوظني مـــــن االشـــــرتاك يف   ـــــت الكنيســـــة اجلامعـــــة متن كان
الصــلوات، وحضــور تكــريس املــريون، ورســامة األســاقفة، القــداس مبــا فيــه أيضــاً مســاع قــانون 
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 اإلميان أو الصالة الربانية، مث حضور خدمة املعمودية نفسها.

 يقول القديس باسيليوس: 

ودية واملريون واإلفخارستيا هي األشياء اليت ال ُيسمح لغري "املعم 
 ).٢٧املعتمدين بالنظر إليها أو اإلطالع عليها" (الروح القدس فصل 

 ومن أقوال القديس كريلس األورشليمي: 

"حنن ال نتحدث علنًا عن األسرار أمام املوعوظني، بل نتحدث  
الذين ال يعرفون فال تؤذهم  بطريقة غري واضحة يعرفها املؤمنون فقط. أمَّا

 ).١٢: ٨الكلمات اليت مسعوها" (تعليم املوعوظني 

ويف احلقيقــــة أن التســــليم الســــري أو التقليــــد الشــــفهي، كــــان يتضــــمن أهــــم أســــرار  
املسيحية اليت ال تذاع إال ملن آمن، وكانت حجة الكنيسـة اجلامعـة يف هـذا الصـدد بالـذات 

راك، وأــا ال تنفـع إالَّ مـن ميارسـها مـن النـاس. وقـد أن هذه األسرار هي حقـائق تفـوق اإلد
سلكت الكنيسة اجلامعة يف هذا بطريقة تربويـة تتفـق مـع هـد  املسـيحية، وهـي أالَّ تعطـي 
معرفــة األمــور الروحيــة إالِّ ملــن يريــد أن حيياهــا، وبــذلك حفظــت الكنيســة املســتوى الروحــي 

 يف الكتب.وجعلت احلياة الروحية تلمذة وليست معلومات تقرأ 

وقـوام التســليم الســري أو التقليــد الشــفهي هـو االســتمرار، وهــذا االســتمرار حتفظــه  
الكنيســـة اجلامعـــة دون انقطـــاع لــــيس يف شـــخص األســـقف أو القــــس فقـــط، بـــل يف حيــــاة 

 العلمانيني أيضاً. يقول أكليمنضس السكندري عن دور العلمانيني:

ه إلينا الرسل وحيفظه "التقليد اخلاص بالتعليم املبارك الذي سلَّم 
األبناء على آبائهم لكي يزرعوه من جديد فيلد بدوره بذور اإلميان الرسويل" 

 ).١٣، ١١: ١(املتنوعات 
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ــــب غريهــــا، وهــــو كمــــا نــــرى قــــوة اســــتمرار احليــــاة يف   فالتقليــــد حيــــاة وحيويــــة ختصِّ
الكنيسـة. ويظهــر ذلـك بشــكل واضـح يف نــص مجيــل عنـد القــديس أثناسـيوس وهــو يكتــب 

 كداً إلوهية الروح القدس:مؤ 

"لنتأمل يف تقليد الكنيسة اجلامعة وتعاليمها وإمياـا منذ البدء الذي  
أخذته من الرب وكرو به الرسل وحفظه اآلباء، على هذا تأسست الكنيسة، 
ومن يسقط خارجه ال يعترب مسيحيًا وال يستحق االسم. ويعلمنا هذا التقليد 

به اإلله الواحد اآلب واالبن والروح القدس أن الثالوث قدوس وكامل ونعرت  
ال خيتلط به أي شيء آخر غريب وال يضا  إليه أي شيء من اخلارج. 
والثالوث ليس مركبًا من أقنوم واحد خالق مبدع، بل األقانيم الثالثة معاً، وال 
يوجد يف طبيعة الثالوث شيء قابل للتجزئة، بل طبيعة واحدة ال تقبل 

عمل واحد: يعمله اآلب بالكلمة يف الروح القدس. وهذا  التقسيم، وللثالوث
هو معىن الوحدة يف الثالوث املقدس. وهكذا نادت الكنيسة بإله واحد 

) هو "على الكل"  ٦: ٤"الذي على الكل وبالكل ويف كلكم" (أفسس 
(كآب. هو أيضًا البدء أو الينبوع
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. وهو يف تعبريه "يف الكل" أي يف الروح )١
وث ليس فقط باالسم أو مبجرد الكالم بل باحلق والفعل؛ ألنه  القدس. هو ثال

كما أن اآلب واحد وإله على الكل، هكذا أيضًا كلمته واحد وإله على 
الكل. والروح القدس واحد له فينا عمل. إن الكنيسة اجلامعة ال تعتقد بأقل 
أو  من هذه األقانيم، لئال تنحدر إىل مستوى اليهود العصريني، مقلدي قيافا،

تصبح مثل سابيليوس، وهي ال تضيف إليهم لئال تنجر  إىل هوة االعتقاد 
بتعدد اآلهلة كالوثنيني. والذين يريدون أن يدركوا أن هذه هي عقيدة الكنيسة 
فليتعلموا كيف أن الرب عندما أرسل الرسل أمرهم بأن يضعوا هذا األساس 

م باسم اآلب واالبن للكنيسة قائالً: "اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوه

                                                           
 " تعين مصدر أو ينبوع أو أصل أو رأس.αρχηء "كلمة بد )١(
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والروح القدس ..." (رسائل القديس أثناسيوس عن الروح القدس إىل سرابيون 
٢٨: ١.( 

وبالتدقيق يف هذا النص ميكن أن منيِّز عدة أمـور هامـة أساسـية تشـرح العالقـة بـني  
 التسليم الشفهي والتسليم املكتوب، وميكننا أن نالحظ ما يلي:

عندما أراد أثناسيوس أن يتحدث عن عقيـدة الثـالوث بشـكل شـامل قـال يف  – أ 
وضـوح إــا التقليـد الـذي هــو أسـاس الكنيسـة والـذي نُقــل وُسـلِّم مـن الـرب إىل التالميــذ مث 

 اآلباء مث أثناسيوس نفسه.

ولكننـا كمــا نــرى، يســتخدم أثناسـيوس عــدة عبــارات ومصــطلحات ال ميكــن  -ب 
 املقدس باملرة. استخراجها من الكتاب

وعنــدما يــدعِّم العقيــدة يلجــأ إىل الكنيســة يف ممارســتها للعقيــدة، ومعــىن هــذا  -ج 
أنـــه يلجـــأ إىل املمارســـة الكنســـية كاختبـــار شـــركة الثـــالوث اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس مـــن 

 خالل املعمودية.

) وشــرحه، ولكــن االقتبــاس كمــا نــرى يوضــع ٦: ٤اقتــبس نصــاً مــن أفســس ( -د 
 الفهم الروحي احلي لآلب واالبن والروح القدس. يف إطار

ــــه  ويفــــرِّق القــــديس أثناســــيوس بــــني إميــــان الكنيســــة املســــلم مــــن الرســــل وبــــني  -ـ
اليهوديـة وهـي الـيت عرفهـا الرسـل، وبـني بدعــة سـابيليوس وهـي الـيت مل يعرفهـا الرسـل مطلقــاً 

 كيته.ألـا ظهرت يف القرن الثالث، وبذا تكتمل حيوية التقليد ودينامي

ويتضـح لنـا اآلن اسـتحالة عـزل وتفرقـة التقليـد، املكتـوب أو الشـفهي، فهـو وحــدة  
واحدة ال جتعل يف الكنيسة مصدرين للتعلـيم، وحـىت اآلبـاء أنفسـهم كـانوا يعتـربون الكتـاب 

، ٢١: ١املقــدس علــى حــد تعبــري أكليمنضــس الســكندري "التقليــد املكتــوب" (املتنوعــات 
هـــــو "املعرفـــــة الروحيـــــة الـــــيت ســـــجِّلها التقليـــــد يف األســـــفار )، أو بشـــــكل آخـــــر دقيـــــق ١٤٢
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). وبالطبع فقد حدد أكليمنضس السـكندري معـىن هـذه ١و ١٦: ٧املقدسة" (املتنوعات 
العبارة يف موضع آخر يقول فيه إن معرفة الناس باإلله الواحـد كانـت عامـة وعنـد الكـل وال 

هللا بشـكل واضـح، هـذا اإلعـالن أو سيما الفالسفة، إىل أن جاء الكلمة اللوغوس، فظهر ا
الظهـور الـذي سـجَّلته لنـا األسـفار املقدسـة يسـميه أكليمنضـس السـكندري "التقليـد الـذي 

) . فهـو اإلعـالن اخلـاص الـذي سـلَّمه االبـن إلينـا. ٣٩و ٥: ٦أُعلن يف االبن" (املتنوعـات 
سـيح. هـذا هـو أو التقليد الـذي يتضـمن معرفـة كاملـة باإللـه الـذي أعلـن نفسـه يف يسـوع امل

تقليـــد االبـــن وهـــو لـــيس معرفـــة عامـــة، بـــل معرفـــة خاصـــة ال ميكـــن احلصـــول عليهـــا إالَّ مـــن 
 اجلماعة املسيحية أي الكنيسة.
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 املبحث الثالث

 

 هل يمكننا أن نتعرف على التسليم؟

 

إن اإلجابة سهلة ملـن أدرك مـا هـو التقليـد، ذلـك أن الكنيسـة تنقـل كـل مـا خيـص  
ىل الصلوات والطقوس، فهي ال حتفظ يف الـذاكرة، بـل حتفـظ احليـاة وعنـدما حياتا وإمياـا إ

 حتيا الكنيسة، فهي تصلي وعندما تصلي فهي حتدد بشكل واضح:

 ما تؤمن به. -١ 

 رجوه وما تتطلع إليه.تما  -٢ 

 الوسيلة إىل حتقيقه. -٣ 

وقــد عكســت الصــلوات والطقــوس هــذه احلقــائق ال ســيما بشــكل خــاص صــلوات  
س اإلهلي، وهي عصارة الالهوت والتاريخ وكل ما عرفتـه الكنيسـة يف أجياهلـا ال سـيما القدا

 الصراع ضد اهلرطقات.

وقد نسأل أنفسنا: ملاذا دخل قانون اإلميـان النيقـاوي يف الصـلوات، أال يكفـي أن  
يُقــال يف مناســبات عامــة؟ واجلــواب هــو أن الصــالة يف املســيحية ليســت كلمــات تُقــال، بــل 

وَمـن يصـلي يعـرف أنـه ال يتحـدث مـع اهللا، وإنمـا يشـترك فـي الحيـاة املسـيحي،  اإلميان
، ولــذلك فهــو يــتعلم كيــف خياطــب مــن اإللهيــة التــي جــاد بهــا علينــا ربنــا يســوع المســيح
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جعلنا شريكاً البنه الوحيد، وال ميكن فهم هذه الشركة إالَّ بفهم اإلميـان املسـيحي. ولـذلك 
لصــالة والقــداس املعــىن األرثوذكســي الســليم الــذي بدونــه دخـل قــانون اإلميــان لكــي يعطــي ل
 ال ميكن أن تتم مناجاة أو شركة.

والطقــس هــو تعبــٌري منظــور عــن العقيــدة غــري املنظــورة، فمــن يــرى النــاس يســجدون  
ومشـن يرشـم  .عند ذِكر الثالوث يعر  بشكل ظاهر أن الثالوث هو اإلله احلـق الـذي نعبـده

وت املسـيح علـى الصـليب، وهـو االختبـار الـذي تذوَّقـه يف الصليب قبل الصالة، يعـرت  مبـ
ومشـــــن يتنـــــاول  .املعموديـــــة، وال وال يتذوَّقـــــه يف املـــــوت الـــــدائم عـــــن شـــــهوات احليـــــاة امليتـــــة

يعــــر  أن القيامــــة الــــيت قامهــــا مــــع املســــيح هــــي القــــوة الفعالــــة يف املعموديــــة  ،اإلفخارســــتيا
يف اإلفخارسـتيا. وهكـذا تقودنـا الليتورجيـة  املقدسة، وهي الـيت تؤهلـه لإلحتـاد باملسـيح احلـي

إىل التعر  املباشر على العقيدة، وعلى التسليم الرسويل، الذي نشأ اختباراً حيـاً، مل يـدوَّن 
تفصيلياً؛ ألن التدوين ال يفيد، فرشم الصليب بالـذات ُيسـلَّم إىل املسـيحي كجـزء جـوهري 

د للتــــدوين قيمــــة تُــــذكر. فــــالطقوس مــــن طقــــس وعقيــــدة املعموديــــة، وعنــــدما ُيســــلَّم ال يعــــو 
والعقيــدة ُتســـلَّم، والـــذي نشـــأ دون تســـليم يف الكنيســـة، هــذا وحـــده هـــو الـــذي يســـأل عـــن 
التقليد أو التسليم. والعودة إىل الليتورجية ال تعين يف احلقيقة عـودة إىل التسـليم الرسـويل يف  

الـــيت جتعـــل اإلنســـان  كافـــة تفاصـــيله، وإمنـــا إىل اخلطـــوط العامـــة األساســـية والواضـــحة جـــداً،
 قادراً على التمييز بني التسليم الرسويل، وما هو ضد التسليم الرسويل.

يقــول مؤلــف كتــاب ُوِضــعش يف القــرن الثــاين عشــر باســم "حكمــة اآلبــاء املصــريني"،  
وهــو منســوب للراهــب مسعــان بــن كليــل، أحــد رهبــان ديــر القــديس يــوأنس القصــري، وحتــت 

ا إلينـــا اآلبـــاء الرســـل وشـــهد هلـــا الشـــهداء، واعـــرت  بـــا اآلبـــاء عنـــوان "األمانـــة الـــيت ســـلَّمه
 القديسون":

"األمانة كنـز يسلِّمه لك الكاهن يف املعمودية برشم الصليب على  
أعضاء جسدك، باالعرتا  مبوت ربنا احمليي وقيامته اليت أقامنا با، فإن 
أخذتش رشم الصليب يف املعمودية، وتعلَّمت أن متوت معه يف كل يوم، 
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ينا ومنهم فلماذا تسأل عن األمانة، وهي الوديعة الفاخرة اليت أعطاها الرسل إل
أخذناها، وما هي سوى حياة اآلالم وموت وقيامة ربنا، وملاذا هي وديعة؟ 
ألـا ُحتفشظ من اآلباء وتسلَّم إلينا ليس بالكلمات، وإمنا يف األسرار احمليية، 
ويف القداسات ألن يسوع املسيح ربنا الذي مات عنا، هو الذي نراه ذبيحة 

يكون فيك، واقبله بكلمات اإلميان  حياة غري دموية على املذبح. فاحرص أن
جسدًا ودمًا للحياة األبدية ... وقد أظهر الشهداء هذا اإلميان، ألـم إذ 
قبلوا موت ربنا احمليي، ماتوا معه باحلق بسفك دمهم، ومنهم من أكلتهم 
السِّباع والوحوش، ومنهم من مات يف حريق النار، فهؤالء قد اعرتفوا مبوت 

ه، وذلك لكي ينالوا قيامة حقيقية أفضل من قيامة املسيح إذ ماتوا مع
األشرار. وهؤالء شهد هلم اآلباء بالقول والفعل، بالقول ألـم عاشوا مثل 
الشهداء، وأعلنوا للعامل إمياـم واشرتكوا يف موتم عن العامل باملثال الذي 
مون اقتنوه، فصاروا حقًا خلقاء للشهداء الظافرين. أمَّا بالفعل، فألـم يقي

القداسات يف كل مكان، ويتناولون من ذبيحة احلياة اليت ملخلصنا الصاحل 
ويعرتفون مبوته وبقيامته. فاألمانة تامة مثل شجرة، تثمر شفاًء للعقول من 
اجلهل، وشفاًء لألرواح من املوت، ولألجساد تعطي عدم فساد بالقيامة. هذه 

عتش إنسانًا يتكلم عن ربنا هي األصول الرسولية اليت تراها يف البيعة. فإن مس
يسوع وال يذكر إلوهيته أو جيحده، فاملعمودية اليت نلتها بامسه ملغفرة خطاياك 
جتيب على أقوال الشيطان. ومن يرذل صليب الرب، ال ميكنه أن يتناول يف 
القداسات، وال ميكنه أن يصلي، ألن هذا مجيعه ليس هو بكالم، وإمنا 

لعطية اليت وهبها لنا اآلب السماوي. فكيف ترذل اعرتا  باحلياة الصاحلة وبا
صليب الرب، وتدعو اهللا أبانا، وكيف تسجد أمام اهليكل وأنت غري معرت  
بتجسده، وكيف تعترب نفسك ابنًا للبيعة وأنت ال تشهد مثل الذين صاروا 
 -واحدًا معنا يف االعرتا  باألمانة ويف املرياث السماوي ..." (الباب الثاين 

 العاشر). الرأس



١٤٦ 
 

فاألصــول الثابتــة الــيت يراهــا املؤلــف، هــي اخلطــوط العامــة لإلميــان، الــيت تعــربِّ عنهــا  
حياة القديسني، وهي بدورها ما أخذه هؤالء من األسـرار، ومـا عاشـوه وانطبـق متامـاً، علـى 

 حياتم وكلماتم.

 نماذج من التسليم الشفوي في كتابات اآلباء:

التسليم الشـفوي لـه شـهادة التـاريخ، وهـي كتابـات  يف عجالة سريعة نثبت هنا أن 
 اآلباء ...

ـــة األطفـــال تســـليم رســـويل غـــري مـــدوَّن (أورجيينـــوس عظـــة   علـــى  ٣: ٨* فمعمودي
 ).١٠٣٨: ١٤على رسالة رومية جملد  ٨: ٥مع عظة  ٤٩٦: ١٢سفر الالويني جملد 

اس هــي * الســجود علــى الركــب، واالجتــاه حنــو الشــرق، وصــلوات املعموديــة والقــد 
 ).٦٠٣: ١٢على سفر العدد جملد  ١: ٥تسليم رسويل (أورجيينوس عظة 

الرســـالة إىل باســـيليدس جملـــة  –* تقـــديس يـــوم األحـــد (ديونيســـيوس الســـكندري  
، مــــع القــــديس ٤٣٨ص  ١٩١٤عــــام  ١٥الدراســــات الالهوتيــــة جامعــــة أُكســــفورد جملــــد 

 من كتاب الروح القدس). ٢٧باسيليوس   

قدين ممارسة طقسية تعود إىل الرسل حسب شهادة ذهـيب الفـم * الصالة على الرا 
 ).٢٠٣: ٦٢على رسالة فيليب جملد  ٤: ٣(يف العظة 
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 الفصل الثالث

 

 دور التسليم في حياة الكنيسة

 

يقـــول أغســـطينوس يف املقالـــة األوىل ضـــد املـــانيني: "باحلقيقـــة مل أكـــن أســـتطيع أن  
 ).١:١سة اجلامعة إىل هذا اإلميان" (أؤمن باإلجنيل، لو مل حتركين شهادة الكني

وهذه العبارة، ال ختتلف عن عبارات مماثلة نراهـا عنـد اآلبـاء أورجيينـوس، إيرينـاوس  
وغريمهـــا ... وقـــد ذكرنـــا أن العهــــد اجلديـــد نشـــأ يف داخـــل الكنيســــة املســـيحية، وكـــان هــــو 

ـــــة،  ـــــرأ يف االجتماعـــــات املســـــيحية، وبشـــــكل خـــــاص يف الليتورجي ـــــذي يُق هـــــذه الكتـــــاب ال
احلقيقة، هي الـيت أعطـت للعهـد اجلديـد صـفة الشـرعية أو القانونيـة يف الكنيسـة. واألجيـال 
اليت عاشت يف داخل الكنيسة ومسعت الكتابات الرسولية تُقرأ أو ُتشـرح يف القداسـات، ال 
حتتــاج إىل شــهادة مــن اخلــارج عــن صــحة األناجيــل األربعــة أو عــدد رســائل بــولس الرســول. 

ضـــاً، مل تقبـــل الكنيســـة مـــا يُنســـب للرســـل مثـــل إجنيـــل بطـــرس أو إجنيـــل ولـــذلك الســـبب أي
الطفولــــة، أو إجنيــــل يعقــــوب، فقــــد تكــــون بعــــض القصــــص الــــيت وردت يف هــــذه األناجيــــل 
صحيحة، ولكن ليست هذه هي النقطة األساسية يف املوضوع، وإمنا ما سلَّمه الرسـل كـان 

ن، وتشــهد لــه املمارســة الكنســية نفســها. معروفــاً ومقبــوًال، ويشــهد لــه الــذين يســلِّمون اإلميــا
وهكـذا مــن االنتمــاء إىل الكنيســة ميكننــا أن نعـر  التســليم الرســويل. وخــارج الكنيســة، أي 
بــدون االنتمــاء إىل الكنيســة الــيت اســتمرت تارخييــاً تقــرأ وتــدرس، ال ميكــن ألحــد أن يعــر  

 التسليم الرسويل.
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 شمولية التسليم الرسولي

شهادة الكنيسة اجلامعـة، ولـيس شـهادة كنيسـة واحـدة. ومـا  التسليم الرسويل، هو 
ـــراه  ـــائس يف كـــل مكـــان، هـــو التســـليم املعـــرو  للكـــل، وهـــذا االتفـــاق ن ـــه الكن اتفقـــت علي
بشكل واضح يف قبول األناجيل األربعة ورسائل القـديس بـولس ... إخل. هـذا االتفـاق هـو 

ا يف املمارســـة العامـــة يف كـــل شـــهادة الشـــهود واألحيـــاء مـــن املعلمـــني، وهـــذه الشـــهادة نراهـــ
الكنــائس. وعلــى ســبيل املثــال، ال جنــد قاعــدة مكتوبــة يف العهــد اجلديــد تؤكــد أن املعموديــة 
جيـــب أن تســـبق اإلفخارســـتيا ... لكـــن اتفـــاق الكنيســـة اجلامعـــة، وإمجـــاع الكـــل علـــى هـــذه 

لكـالم املمارسة، يؤكِّد صحة التسليم، فلم تشـذ كنيسـة واحـدة علـى هـذه احلقيقـة. ونفـس ا
ــــروح القــــدس ... اخل.  ينطبــــق علــــى هــــذه العقائــــد مثــــل الثــــالوث وإلوهيــــة الــــرب يســــوع وال
فالتســليم أمــر شــامل، ولكــن تضــع كــل كنيســة حمليــة التفاصــيل اخلاصــة بــا، هــذه التفاصــيل 
نراها يف اختال  الصلوات، ويف اخـتال  شـكل اخلبـز واخلمـر املسـتخدم يف اإلفخارسـتيا، 

 خلدمة ... ولكن اجلوهر واحد ال يتغري ...أو ألوان وشكل مالبس ا

  



١٤٩ 
 

 املبحث األول

 

 التسليم والتفسير الصحيح للكتاب المقدس

 

إذا كــان التســليم هــو شــهادة وإمجــاع عــام يف الكنيســة اجلامعــة، فمــن الواضــح أن  
 –العقيــــدة والطقــــوس  –األصــــول الــــيت قــــام عليهــــا هــــذا التســــليم، هــــي األســــفار املقدســــة 

 قوانني الكنيسة. –كتابات اآلباء   –األسرار الكنسية 

ويف احلقيقـــة، مل تنشـــأ مشـــكلة حـــول تفســـري الكتـــاب املقـــدس، إالَّ مـــع اهلراطقـــة،  
وأشـــهرهم بـــال منـــاوع أريـــوس. فمـــاذا أراد اهلراطقـــة؟ أرادوا حتويـــل املســـيحية، إىل نـــزاع حـــول 

 ...نصوص الكتاب املقدس. وأرادوا أن يفسِّروا الكتاب املقدس، كٌل على هواه 

كيــف ميكــن إنكــار إلوهيــة املســيح؟ أراد أريــوس أن يكــون دليلــه يف فهــم الكتــاب  
املقدس شيئاً آخر غري املعمودية ... أي أنه فصل الكتاب املقـدس عـن السـر، وعـزل معـىن 

 السر عن احلياة املسيحية.

فالنصـــوص اخلاصـــة بالهـــوت املســـيح تشـــرحها املعموديـــة يف وضـــوح شـــديد؛ ألن  
سر بنوة اإلنسان هللا يف يسوع املسيح. فكيف ميكن أن نفهم إلوهيـة املسـيح املعمودية هي 

بـــدون بنوتـــه لـــآلب، وهـــي املصـــدر الـــذي تـــأيت منـــه البنـــوة يف املعموديـــة ... هـــذه عقيـــدة، 
وممارســة وشــهادة وتســليم ... وســوء فهــم أريـــوس ظــاهر يف أنــه حــاول حصــر املوضـــوع يف 

سـب أهوائــه ونزعتـه الشخصــية، وهـو األمــر نـزاع حــول تفسـري النصــوص اخلاصـة باملســيح ح
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الــــذي جعــــل أريــــوس يف النهايــــة يســــقط يف تنــــاقض مــــع نفســــه ... وهــــو تنــــاقض أدى إىل 
الوثنيــــة، ألن إلوهيــــة املســــيح ال ميكــــن أن تُفهــــم بشــــكل صــــحيح، إالَّ علــــى أســــاس وحــــدة 
ــا اإلدعــاء بــأن االبــن إلــه آخــر ورب غــري اآلب، لــيس لــه معــىن ســوى  جــوهر الالهــوت، أمَّ
ــــة. بينمــــا يف خــــربة  ــــد ال يــــدخل يف خــــربة الوثني الوثنيــــة الــــيت ال تــــتم بالتوحيــــد؛ ألن التوحي
ا ال ميكــــن فهــــم  املســــيحية التوحيــــد هــــو وحــــدة جــــوهر الثــــالوث، وهــــي احلقيقــــة الــــيت بــــدـو

 اخلالص بشكل واضح وسليم.
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-١- 

 

 القاعدة األساسية لفهم الكتاب المقدس

 عند القديس إيريناوس

 

نــاوس إن الفــرق بــني الكنيســة واهلراطقــة يشــبه فنانــاً كبــرياً مجــع قطعــاً مــن يقــول إيري 
األحجــار الكرميــة وكــوَّن منهــا صــورة مجيلــة مللــك عظــيم. وجــاء رجــل آخــر مل تعجبــه هــذه 
القطعة النـادرة، فقسَّـم األحجـار الكرميـة وأعـاد ترتيبهـا وصـا  منهـا صـورة لثعلـب أو كلـب. 

ـــان،  هنـــا اّدعـــى هـــذا الرجـــل أن مـــا صـــاغه ـــيت أرادهـــا الفن هـــو بـــال شـــك الصـــورة اجلميلـــة ال
ودعوى هذا الرجـل هـي أنـه اسـتخدم ذات القطـع الثمينـة الـيت كانـت يف يـد الفنـان. ولكـن 
علينـــا أن نـــرى بكـــل دقـــة أن اســـتخدام ذات القطـــع الثمينـــة لـــيس هـــو احملـــور األصـــلي، بـــل 

كلـٌب أو ثعلـب مكـان   احملور األصلي هو أن الصـورة اجلميلـة نفسـها قـد اختفـت، لقـد حـلَّ 
 إنسان. والفرق بني االثنني عظيم.

هكــذا الفــرق بــني الكنيســة واهلراطقــة. إذ معرفــة اإلميــان الصــحيح، هــي يف الواقــع  
اكتشـــا  الصـــورة األصـــلية، أو معرفـــة النمـــوذج اإلهلـــي لإلميـــان، ولـــيس مجـــع القطـــع النـــادرة 

 (نصوص الكتاب املقدس).

ـــاوس تشـــبيهاً دقيقـــاً   آخـــر جـــدير بكـــل االهتمـــام. لقـــد شـــاع يف ومـــن  ويقـــدم إيرين
إيرينـــــاوس كتـــــاب مجعـــــه شـــــاعر يونـــــاين مـــــن مؤلفـــــات الشـــــاعر اليونـــــاين اخلالـــــد هـــــومريوس 
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"Homer ونشــر هــذا الكتــاب علــى أنــه تــأليف هــومريوس. بكــل يقــني كانــت كــل فقــرة ."
مأخوذة فعالً من هومريوس، وكانـت كـل كلمـة مـن وضـع هـومريوس. لكـن تنسـيق الكتـاب 

ويــع فقراتــه كــان مــن وضــع شــخص آخــر، هــذا التوويــع اجلديــد خلــق قصصــاً أخــرى غــري وتو 
قصــص هــومريوس. وحتمــاً أن مــن يســمع هــذه القصــص ســو  يظــن أـــا فعــالً مــن وضــع 
هــــومريوس ألن الكلمــــات والشــــعر ال خيتلــــف أســــلوباً ومجــــاالً عــــن شــــعر هــــومريوس (ضــــد 

 ).٤ - ٩: ١اهلرطقات 

 فما هو احلل؟ 

اســــية الظــــاهرة هنــــا هــــي قــــدرة اهلراطقــــة علــــى اســــتخدام كلمــــات إن النقطــــة األس 
الكتـــــاب املقـــــدس وتوويـــــع النصـــــوص، ذات النصـــــوص لكـــــي ختـــــدم يف النهايـــــة الصـــــورة أو 
النمـــوذج الـــذي اســـتقر يف عقـــل اهلراطقـــة. إن إعـــادة تركيـــب صـــورة اإلنســـان املصـــنوعة مـــن 

فقـــد الصـــورة اجلديـــدة األحجـــار الكرميـــة وحتويلهـــا إىل صـــورة ثعلـــب أو كلـــب ال يعـــين أن ت
بعــــض القطــــع أو املعــــدن، هــــذا لــــن حيــــدث علــــى وجــــه اإلطــــالق. وإمنــــا أن ينتهــــي اهلــــد  
األصــلي، أن ال يصــبح لــدينا صــورة اإلنســان. وبالتــايل إن احلكــم الصــحيح علــى اهلرطقــات 

 يعين معرفة اإلميان، وبالتايل اكتشا  كيف يصو  هذا اإلميان طريقنا إىل اهللا.

سـة تتبـع منوذجـاً دقيقـاً لعالقـة اهللا باإلنسـان، وأعلنـت األسـفار عـن واألسفار املقد 
هذا النموذج بدقة. ولذلك جيب أن يسبق اإلميان الصـحيح قـراءة األسـفار. ففـي مطلـع أو 
بدايــة املســيحية كــان الكتــاب املقــدس يف احلقيقــة هــو العهــد القــدمي فقــط ملــدة ال تقــل عــن 

األناجيـــل. ومــع هــذا كـــان الفــرق األساســي بـــني  ثالثــني ســنة. وكــان الرســـل مل يكتبــوا بعــد
الكنيســة والمـــع اليهـــودي هـــو تفســـري العهـــد القــدمي. كانـــت الكنيســـة قـــد آمنـــت باحلـــدث 
التارخيي أي جتسـد ابـن اهللا، وكـان هـذا احلـدث هـو مفتـاح الفهـم الرسـويل ألسـفار األنبيـاء. 

ـــا المـــع اليهـــودي، فقـــد رفـــض التجســـد، ولـــذلك ظـــل يقـــرأ أســـفار  العهـــد القـــدمي وبرقـــع أمَّ
: ٣كورنثــوس ٢موســى علــى وجــه المــع غــري قــادر علــى رؤيــة الــرب بســبب عــدم اإلميــان (

١٥ - ١٤.( 
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ولذلك يعود القديس ايريناوس إىل اإلميان الذي أخذته الكنيسة مـن الرسـل. هـذا  
شـرح اإلميان يسلَّم لكل اآلتني إىل الكنيسة يف املعمودية. ولذلك يستطيع هذا اإلميـان أن ي

معىن كـل كلمـة ويربطهـا بغريهـا ربطـاً حمكمـاً حسـب القاعـدة الـيت ُشـيِّد عليهـا هـذا اإلميـان، 
وهي حسب تعبري إيريناوس جسم احلقيقة نفسه، "وجسـم هـذه احلقيقـة هـو جمـيء ابـن اهللا 

(باجلســد مــن أجــل حيــاة جديــدة"، وجســم احلقيقــة هــو قــانون اإلميــان بــاملعىن القــدمي
35F

أو  )١
ومــا يقصــده إيرينــاوس لــيس الصــياغة اللفظيــة، وإمنــا احملتــوى نفســه الــذي  .قــانون الحقيقــة

يقــود إىل اهللا. "قــانون احلقيقـــة مل يكــن ســوى التســـليم الرســويل نفســه الـــذي أودعــه الرســـل 
 ).٢ - ٢٦: ٤الكنيسة، وهو ما سلَّمته الكنيسة بدورها إىل املؤمنني" (ضد اهلرطقات 

لمــات أو أن تُــودِع الكنيســة عبــارة معينــة لكــن هــذا التســليم لــيس جمــرد تلقــني لك 
ُحتفظ بدقة. هذا ما يـتم يف الظـاهر. لكـن مـا حيـدث حقـاً حسـب إيرينـاوس هـو أن "الـروح 
القدس يقيم من خلفاء الرسل أي املؤمنني مـن يعـر  وخيتـرب اإلميـان بشـكل أقـوى وأعمـق، 

حيـاة احلـق الـيت  هذا يُعطى موهبة احلق" (املرجـع السـابق). فـالروح القـدس هـو الـذي يهـب
تستطيع أن متيِّز ما أعلنه اهللا يف املسيح، ويف ضوء هذا اإلعالن متيِّز الكنيسة بـني الصـواب 

 والباطل.

علـــى هـــذا األســـاس نســـتطيع أن منيِّـــز اإلميـــان بشـــكل دقيـــق، وأن نفســـر األســـفار  
 املقدسة تفسرياً صحيحاً.

  

                                                           
راجع موضوع قانون اإلميان يف كتابنا عن "املعمودية يف الكنيسة الواحدة اجلامعة الرسولية" منشور على موقع  )١(

coptology.com. 
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 مجال اإليمان أو قاعدة تفسير الكتاب المقدس

 عند القديس أثناسيوس الرسولي

 

ما ذكره القديس إيريناوس كـان حيتـاج إىل دعـم جديـد إبـَّان احملنـة األريوسـية. كـان  
املوقف يف القرن الرابع خمتلفاً متاماً عن املوقف يف ومن إيريناوس. مل تكن القطة اجلميلة قـد 

انــت الصــورة األريوســية صــارت ثعلبــاً أو كلبــاً، وإمنــا كانــت أشــبه إىل حــد كبــري باإلنســان. ك
للمسيح تشبه صـورة املسـيح، ومـع اخـتال  املالمـح، إالَّ أن الدقـة املطلوبـة مل تكـن متـوفرة 
عند عدد كبري من الناس. ومثـل إيرينـاوس عـاد أثناسـيوس إىل قاعـدة اإلميـان، وطبعـاً كانـت 

عليــه جممــع  قاعــدة اإلميــان هــي قــانون التعميــد، قبــل قــانون اإلميــان النيقــاوي، والــذي اعتمــد
 نيقية يف صياغة قانون اإلميان.

كانــت مجاعــة أريــوس تقتــبس مــن الكتـــاب املقــدس وحتــرِّ  معنــاه لكــي تؤكـــد أن  
املســيح خملــوق، ولــذلك، فــإن البحــث عــن نصــوص أخــرى مــن الكتــاب املقــدس تؤكــد أن 
ــــذلك يقــــول  ــــه وشــــرحها شــــرحاً ســــليماً يف إطــــار التســــليم هــــو أمــــر ضــــروري. ول املســــيح إل

س: "علينا حنن الذين منلك جمال اإلميان أن جند املعىن الصحيح لنصـوص الكتـاب" أثناسيو 
 ضد أريوس). ٣٥: ٣(مقالة 

 لكن ما هو جمال اإلميان؟ 
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ـــــــــة "  ـــــــــة σκοποςالكلمـــــــــة اليوناني ـــــــــة  –" هـــــــــي أصـــــــــل الكلمـــــــــة الالتيني اإلجنليزي
"Scope هـذا أكثــر "، فمـاذا يعـين أثناسـيوس بـذا التعبـري الـذي كـرره؟ لقـد كـرر أثناسـيوس

مــــن مــــرة حيــــث يقــــول أيضــــاً: "مــــا يدَّعونــــه (األريوســــيون) اآلن مــــن (نصــــوص) األناجيــــل 
يشــرحونه شــرحاً خاطئــاً، وســو  نكشــف حنــن ذلــك، إذا أخــذنا يف االعتبــار جمــال اإلميــان 

 ).٢٨: ٣ اخلاص بنا حنن املسيحيني وقرأنا األسفار ... مسرتشدين به" (ضد أريوس

ملفـــاتيح األساســـية لفهـــم الصـــراع ضـــد األريوســـية. هـــذا وكلمـــة جمـــال اإلميـــان مـــن ا 
الــال يظهــر بوضــوح يف األســفار املقدســة نفســها. فهــو لــيس رؤيــا ذاتيــة يف عقــل املــؤمنني، 
بــل هــو اإلعــالن اإلهلــي الــذي نــراه بوضــوح يف األســفار. ولــذلك عنــدما يكتــب أثناســيوس 

مجـــــال امـــــاً يف إدراك "إىل ســـــرابيون عـــــن الـــــروح القـــــدس يقـــــول إن األريوســـــيني أخطـــــأوا مت
). فما هو املقصود من هذا التعبـري؟ إن اخـتال  املفـردات ٧: ٢" (رسالة األسفار اإللهية

الــيت اســتخدمها أثناســيوس عــن مفــردات إيرينــاوس ال جيــب أن يكــون عائقــاً يف فهــم التعبــري 
أن المجـال الصحيح عن اإلميان املسيحي. فأثناسيوس يريد أن يقول نفس الشيء. ذلـك 

ــــذي علــــى أساســــه يجــــب أن نفهــــم األســــفار  هــــو الصــــورة الواضــــحة أو النمــــوذج ال
. هذا النموذج أساسي جداً، ألنه جيعلنا نرى أين توجـد النصـوص اخلاصـة بنقطـة المقدسة

 معينة. بل يساعدنا على إدراك اخلطأ الواضح يف تفسري اهلراطقة.

قلــب األســـفار إذن قاعــدة التفســـري الصــحيح هـــي مــا ميكـــن أن نســميه جـــوهر أو  
ــد االبــن الوحيــد. وهــو بالتــايل  املقدســة. هــذا اجلــوهر هــو النمــوذج الــذي أعلنــه اهللا أي جتسُّ

 املفتاح الصحيح لفهم األسفار املقدسة.

إن جوهر أو قلب األسفار هو قاعدة اإلميان، وهذه ال يـدركها اإلنسـان بـالقراءة،  
). وهــذا De Decr., 27الــذين بعــدهم (وإمنـا هــي التســليم الــذي ســلَّمه اآلبـاء الرســل لآلبــاء 

التســــليم هــــو وحــــده الــــذي جيعــــل اإلنســــان قــــادراً علــــى مواجهــــة اهلراطقــــة ورفــــض التفســــري 
). والتفســـري املنحـــر  حيـــدده أثناســـيوس بـــالرأي ٤٤املنحـــر  (املقالـــة األوىل ضـــد أريـــوس: 

اخلــاص الـــذي يكوِّنـــه اهلراطقـــة، والـــرأي اخلــاص هـــو معارضـــة إمجـــاع الكنيســـة اجلامعـــة. ألن 
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ت الرســل الـــذي ينتقــل بالتســـليم والــذي تشـــهد لــه املمارســـة يف كـــل هــذا اإلمجـــاع هــو صـــو 
 مكان تقام فيه الليتورجية.

هنــــا ميكننــــا أن نــــرى بوضــــوح أن التســــليم الرســــويل أو قاعــــدة اإلميــــان ال جيعــــل يف  
خطـأ  -كمـا رأينـا سـابقاً   -الكنيسة مصدرين للتعليم، أي التقليد والكتاب املقدس. فهذا 

م له مصدر واحد، هو التسليم الرسويل (التقليـد) الـذي هـو قاعـدة واضح. ذلك ألن التعلي
اإلميــــان وأســــاس تفســــري األســــفار املقدســــة. ولــــذلك يقــــول أثناســــيوس بكــــل صــــراحة: "إن 

ــــة هــــي التســــليم الرســــويل" (الرســــالة إىل أدلفــــوس:  ). ويف مناســــبة أخــــرى ٦األســــفار اإلهلي
تقليـــد) والتعلـــيم وإميـــان الكنيســـة يكتـــب أثناســـيوس لســـرابيون: "لنتمســـك بـــذا التســـليم (ال

اجلامعـة الـذي أرســاه وأعطـاه الـرب منــذ البـدء، وبشـر بــه الرسـل واحـتفظ بــه اآلبـاء كأســاس 
)، وخيتتم أثناسيوس رسالته األوىل إىل سرابيون عن الروح القـدس ٢٨: ١للكنيسة" (رسالة 

التقليــد الـــذي  ليقــول: "وحســب اإلميــان الرســويل الــذي تســـلَّمناه مــن اآلبــاء ســلَّمت إليــك
اســـتلمته دون أن أضـــيف إليـــه أي شـــيء غريـــب. ومـــا تعلَّمتـــه قـــد كتبتـــه ُمثبتـــاً مـــن األســـفار 

 ).٣٣: ١املقدسة" (
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 املبحث الثاين

 

 الليتورجية مجال التسليم الرسولي

 

 وهي: ،تقوم الليتورجية على ثالثة قواعد أساسية 

 عمل الروح القدس. –عمل االبن  –كلمة اهللا 

اهللا املدوَّنــــــة يف الكتــــــاب املقــــــدس تُقــــــدِّمنا إىل إعــــــالن االبــــــن عــــــن نفســــــه وكلمــــــة  
متجســـداً، واالبـــن املتجســـد يقـــدِّمنا إىل كمـــال اإلعـــالن اإلهلـــي، أي جمـــيء الـــروح القـــدس 

 القدوس.

وكمـــا تقـــدم القـــول، تيـــئ كلمـــة اهللا اإلنســـان لقبـــول ســـر املســـيح، ويهيـــئ املســـيح  
القـــدس اإلنســان لقبـــول املســيح، هـــذا العمــل اإلهلـــي اإلنســان لقبـــول الــروح، ويهيـــئ الــروح 

ـــــن كوســـــيط لكـــــي يقبـــــل اإلنســـــان الـــــروح القـــــدس يف  ألقـــــانيم الثـــــالوث، يتوســـــط فيـــــه االب
املعموديـة، ويتوسـط فيــه الـروح القــدس كوسـيط لكــي يقبـل اإلنســاُن االبـنش يف اإلفخارســتيا. 

فخارســتيا، لكــن هــذه القواعــد فقواعــد الليتورجيــة الثالثــة األساســية، معلنــٌة يف املعموديــة واإل
الثالثـــة تـــؤدي يف النهايـــة إىل كمـــال عمـــل اهللا، أي وحـــدة الكنيســـة وقيـــام الكنيســـة جســـداً 

 واحداً.
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-١- 

 

 كيف يظهر التسليم الرسولي في الليتورجية؟

 

مــــن الواضــــح أن دعامــــات الليتورجيــــة الــــيت أشــــرنا إليهــــا، وهــــي الكلمــــة املعلشنــــة يف  
بنــا يســوع املســيح بنفســه، ومــا يعطيــه لنــا بــالروح القــدس، أي حيــاة الــوحي، مث مــا أسَّســه ر 

ــــني  ــــة ب ــــني األمــــوات، وقانونيــــة األســــفار والعالق االبــــن املتجســــد واملصــــلوب والقــــائم مــــن ب
كل هـذه الـدعامات هـي تسـليم رسـويل. واألسـرار نفسـها مبـا فيهـا مـن صـلوات   –العهدين 

حيــاة املســيح، وهــي هبــة اهللا  وطقـوس وعقيــدة، تســليم رســويل، لكــن بشــكل خـاص تســليم
ـــــاعرتا  خـــــاص  ـــــة، حيـــــث يأخـــــذها كـــــل عضـــــو يف الكنيســـــة ب اآلب للبشـــــرية يف املعمودي
وشخصـي، يؤكــد فيـه التزامــه بـاملوت واحليــاة مـع املســيح، وهـو التــزام، يصـل إىل قوتــه عنــدما 
ينضــم إىل اجلماعــة لكــي يأكــل معهــم اجلســد احمليــي، ويشــرب الــدم الكــرمي، فينــال بــذلك 

مام إىل اجلسـد الواحـد، الـذي نـال كـل عضـو فيـه حيـاة املسـيح وصـورته، أي املسـيح االنضـ
املصــلوب والقــائم، وهــو مــا جيعــل هــذا اجلســد واحــداً، مكونــاً مــن وحــدات أو أعضــاء مــن 
 ذات طبيعة واحدة، وهي طبيعة املسيح الغالبة املوت، واليت قهرت اخلطية، أي االنقسام.

ا العقيـدة والطقـوس ... وهـو بـدوره هذا التسليم الرسويل، هـو تسـل  يم حيـاة تصــو
 الذي يتيح لنا أن منيِّز اهلرطقات والتعاليم املنحرفة اليت تصطدم باحلياة اجلديدة يف املسيح.

والنســــطورية مثــــٌل صــــارٌخ ... فإنكــــار إحتــــاد الالهــــوت بالناســــوت، يصــــطدم أوالً  
د. مـــا هـــو اجلديـــد يف العهـــد بتكـــوين الكتـــاب املقـــدس نفســـه، أي العهـــدين القـــدمي واجلديـــ
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اجلديــد، إذا مل يكــن الكلمــة االبــن الوحيــد قــد جــاء وجتســد؟ وكيــف يشــرح العهــُد اجلديــُد 
العهدش القـدميش ويفسِّـره، يف ضـوء مـوت املسـيح وقيامتـه، وجمـيء روح النبـوة نفسـه لكـي يعلـن 

 تيا؟االبن، يف الكلمة اإلهلية؛ ويف األسرار وبشكل خاص يف املعمودية واإلفخارس

وتصطدم النسطورية بالتسليم الرسويل اخلاص باملعمودية، فاإلنسـان الـذي يشـارك  
االبــن الوحيــد بنوتــه، ال ميكــن أن يقبــل النســطورية؛ ألن شــركة البنــوة، غــري مســتطاعة بــدون 
التجسد، فكل عطايا اهللا قد ُوِهبشت لنـا يف جتسـد االبـن الوحيـد، ونفـس الكـالم عـن احليـاة 

 القديس كريلس يف رسالته إىل نسطور:والقيامة. يقول 

"إننا نعرت  أنه االبن املولود من اهللا اآلب، االبن الوحيد هللا، ومع أنه  
حبسب طبيعته (اإلهلية) ليس ُعرضةش لألمل، فقد تأملَّ مع ذلك ألجلنا يف 
اجلسد حسبما جاء يف الكتب (األسفار اإلهلية) ... وبنعمة اهللا ذاق املوت 

م للموت جسده اخلاص به، مع أنه هو نفسه بطبيعته، احلياُة عن اجلميع، وقدَّ 
والقيامة. حىت أنه داس املوت بقوته اليت ال يُنطق با، وصار هو جبسده 
اخلاص به بكر القائمني من األموات، وباكورة الراقدين، ومهَّد طريقًا لطبيعة 

ننا نعلن اإلنسان لتدرك عدم الفساد بنعمة اهللا ... والبد أن نضيف هنا أ
موت االبن الوحيد، ابن اهللا، أي يسوع املسيح حبسب التجسد، ونعرت  
بقيامته من األموات وصعوده إىل السماء، ونقدِّم الذبيحة غري الدموية يف 
الكنائس، ونكمِّل اإلفخارستيا لكي نتقدم بتناولنا جسده املقدس ودمه 

ه كجسد عادي، وال الكرمي، أي جسد املسيح خملصنا كلنا ودمه، وال نتناول
كجسد إنسان تقدَّس واحتد مع الكلمة وصارت له كرامة بسبب إحتاد أو 
بسبب سكىن الالهوت، بل نتناوله ألنه معطي احلياة بكل حق وجسد 
الكلمة ذاته. ألنه هو احلياة حسب طبيعته كإله، وملا احتد جبسده جعله ماحناً 

ل لكم إن مل تأكلوا جسد للحياة كما قال هو نفسه أيضاً: "احلق احلق أقو 
)، فال ٥٣: ٦ابن اإلنسان وتشربوا دمه فلن يكون لكم حياة فيكم" (يوحنا 

جيوو أن نفكر أنه جسد إنسان مثلنا، ألنه كيف ميكن أن يكون جسد 



١٦٠ 
 

: ٧٧إنسان ماحنًا احلياة من طبيعته املخلوقة؟!" (جمموعة اآلباء اليونانيني 
١٠٨.( 

هـــوت بالناســـوت، هـــو إنكـــار لإلفخارســـتيا. ولكـــن، وطبعـــاً، إن إنكـــار إحتـــاد الال 
بشــكل آخــر يــؤدي اإلميــان النســطوري إىل إنكــار وحــدة الكنيســة، فالكنيســة ال ميكــن أن 
تقوم كجسد املسيح الواحد بقوة االئتال  البشري الطبيعي النابع من إرادة املؤمنني، فهـذا 

مـــن الـــرأس أي املســـيح، الـــذي  وحـــده ال خيلـــق الكنيســـة، وإمنـــا بقـــوة احليـــاة اجلديـــدة النابعـــة
يــــربط األعضــــاء حبيــــاة واحــــدة، هــــي احليــــاة اإلنســــانية اجلديــــدة النابعــــة منــــه. وكلمــــا كانــــت 
الوحدة الروحية للكنيسة قوية، ظهر بوضوح أن اهلرطقات ال تنال من هذه الوحدة، وكلمـا 

 بقوة.منا احلس الروحي يف داخل الكنيسة استطاعت الكنيسة أن تعيش التسليم الرسويل 
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 التسليم غير المكتوب والليتورجية

 

لعل أكثر من عاجل هذا املوضوع هو القديس باسيليوس يف كتابـه املشـهور (الـروح  
القدس). كانت األريوسية قد طـوَّرت أسـلوب هجومهـا علـى العقيـدة املسـيحية، ولـذلك مل 

إىل صـــلوات  تكتــف بالنصـــوص املقدســة مـــن الكتـــاب املقــدس، واجتهـــت يف آخــر مراحلهـــا
 الكنيسة نفسها، أي الليتورجية.

فقــد كــان الربهــان الــذي اعتمــدت عليــه األريوســية يف قوهلــا أن الــروح القــدس لــيس  
مثــل اآلب، بــل هــو أقــل مــن اآلب وأقــل مــن االبــن، هــو الذكصــولوجية الــيت تقــول: "الــد 

انـت املشـكلة لآلب واالبـن والـروح القـدس" أو "الـد لـآلب بـاالبن مـع الـروح القـدس". وك
 هي حرو  اجلر "يف" أو "ب" أو "مع".

ولكـــــي جيعـــــل القـــــديس باســـــيليوس تعلـــــيم الكنيســـــة واضـــــحاً، أكـــــد علـــــى شـــــقني  
 أساسيني:

 التعليم املكتوب الذي تُعلِّم به الكنيسة. -١ 

 التسليم السري الذي أخذناه من الرسل ويُنقل من جيل إىل جيل. -٢ 

طبعــاً الشــق األول معــرو  متامــاً، وهــو الكتــاب املقــدس، لكــن الشــق الثــاين وهــو  
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 التسليم السري غري املكتوب، فما هو؟

). فاحليـاة ٦٦يؤكد القديس باسيليوس أن الشقني أساسيان للحياة الروحية (فقرة  
 الروحية قائمة على العقيدة والصلوات، وهي بدورها ال ميكن فصلها عن األسرار.

دار جدل بني علماء اآلباء عن معىن كلمة "سـري"، هـل هـي األمـور اخلفيـة،  لقد 
أم أســرار الكنيســة؟ مــاذا يعــين القــديس باســيليوس بقولــه إن التســليم الرســويل قــد تســلمناه 

 سراً؟

 "؟Mystery" أم سرائرية "Secretهل هي خفية " 

ما للموعـــوظني. كمـــا أن ويف احلقيقـــة، ميكننـــا القـــول إن األســـرار الكنســـية ال تُعلـــن، ال ســـي
أسرار الكنيسة أسراٌر فعـًال، أي أــا أمـور خفيـة. واملشـكلة تنتهـي إذا أدركنـا أن كـل عقائـد 

 الكنيسة ظاهرة بوضوح يف األسرار.

هذه األسرار متارسها الكنيسة وفق التسليم الرسويل غـري املـدوَّن أو غـري املكتـوب.  
و ما يصرح به القديس باسيليوس بكـل وضـوح: وهو بالتايل التسليم الذي ال يُعلن. هذا ه

"األســرار قــد ُســلِّمت إلينــا غــري مكتوبــة". وقــد حــدد باســيليوس: املعموديــة واملــريون ورشــم 
). ويعــود باســيليوس للهجــوم علــى األريوســية، فمــن ٦٦الصــليب واإلفخارســتيا ... (فقــرة 

تأكيــد علــى وحــدة خــالل الليتورجيــة نفهــم أن متجيــد اآلب واالبــن مــع الــروح القــدس هــو 
اجلوهر للثالوث املقدس. ألن الصـلوات الـيت تقـدَّم لـآلب بـاالبن ال تكُمـل إالَّ بعمـل الـروح 

 القدس املباشر يف النفس ويف األسرار الكنسية.

لقد تسلَّمت الكنيسة مـن الرسـل اسـتدعاء الـروح القـدس وتقـديس ميـاه املعموديـة  
. كــل هــذه ُســلِّمت للكنيســة مــن الرســل وتقــديس املــريون، بــل وعــدم الســجود يــوم األحــد

 لآلباء، ومل تدوَّن، ملاذا؟

 : ألـا متارس كل يوم أحد.أوالً  
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: ألـا تدخل يف العالقـة املباشـرة بـني اهللا والكنيسـة، فهـي ال ميكـن أن تُنسـى ثانياً  
 أو تضيع.

فجحد الشيطان قبل املعموديـة، واالعـرتا  باإلميـان، والغطسـات الثالثـة، ليسـت  
وساً وائلة، وال هي ممارسات عابرة، بـل هـي بكـل تأكيـد مـا يسـتقر يف الـنفس مـن حيـاة طق

). وتــأيت بعــد ذلــك يف األمهيــة املمارســة الكنســية نفســها. "لقــد  ٦٧ - ٦٦وســلوك (فقــرة 
كانـــــت الكنيســـــة تســـــلِّم قـــــانون اإلميـــــان أثنـــــاء التعميـــــد فقـــــط" (عظـــــات القـــــديس كـــــريلس 

)، وهـذا القـانون هـو أسـاس التعميـد. ويضـا  ١٣ - ١٢االستعداد فصل  –األورشليمي 
إىل ذلك الصالة الربانية. فكيف ميكن ملن تسلَّم اإلميان يف املعموديـة، الـيت نـال بـا التبـين، 

 أن خيطئ يف فهم الكتاب املقدس؟

يؤكــد القـــديس باســيليوس أن دور التســـليم وممارســة األســـرار والصــلوات ... لـــيس  
عنـــــد  –دس. وكلمـــــة "قصـــــد" مثـــــل كلمـــــة "جمـــــال" ســـــوى اكتشـــــا  قصـــــد الكتـــــاب املقـــــ

فــالفرق يف احلــرو  فقــط. وباســيليوس مثــل أثناســيوس، يــرى أن مــا جــاء يف  –أثناســيوس 
الكتاب املقدس خيفي خلفه قصداً، هذا القصد ميكن التعـر  عليـه مـن الليتورجيـة. وقصـد 

افة جديــدة الكتــاب املقــدس هــو مــا يتحقــق يف حيــاة الكنيســة، فالتســليم الرســويل لــيس إضــ
 إىل األسفار املقدسة، وإمنا هو التعبري وممارسة اإلميان الذي تشهد له األسفار املقدسة.
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 القسم الثالث

 

هوت يف الشرق
َّ

 الال
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 الفصل األول

 

 فروع علم الالهوت في الشرق

 

 تمهيد

الهوت الكنيسة الشـرقية خيتلـف كثـرياً عـن الهـوت الكنـائس الغربيـة، واالخـتال   
ـــا حبـــث  ـــذلك جيـــب أن نضـــع يف اعتبارن ـــه، ول ـــار اإلميـــان وطريقـــة الكـــالم عن يتمثـــل يف اختب
جــوهر وطبيعــة وموضــوعات الالهــوت الشــرقي املســيحي قبــل أن نقــارن بينــه وبــني الهــوت 

 الكنائس الغربية.

 تقسيم الالهوت في الشرق

دبري، اعتمــد اآلبــاء مجيعــاً علــى تقســيم الالهــوت املســيحي إىل موضــوعني مهــا: التــ 
والثيئولوجيــا. وقــد ســاعد هــذا التقســيم علــى إبقــاء النظــرة الكليــة الشــاملة لكــل موضــوعات 
اإلميان املسيحي، وهـذه النظـرة الكليـة الشـاملة تـُْولـشد يف الـنفس مـن تـذوق اختبـار واحـد يف 
جوهره، هو اإلله املتجسد يسـوع املسـيح الـذي أدخلنـا يف شـركة مـع اآلب بـالروح القـدس. 

وهــو موضــوع  -االختبـار الواحــد متعــدد يف أبعـاده، فاإلميــان املســيحي باملسـيح ولكـن هــذا 
يرفــع اإلنســان إىل رؤيــة اهللا، وهــي الثيئولوجيــا. واإلميــان باملســيح الــذي يــؤدي إىل  -التــدبري 

ـــا إىل تـــذوق اهللا يف األســـرار الكنســـية وإىل إدراك "ســـر الكنيســـة" اجلســـد  الثيئولوجيـــا يقودن
: ٥املالئكة والقوات الروحية (إغناطيوس األنطاكي الرسـالة إىل الرتاليـني الواحد وإىل معرفة 
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). فكل ما يف التدبري يـؤدي إىل الثيئولوجيـا، وكـل مـا يف الثيئولوجيـا يقـود إىل ٤٠ص  – ١
 فهم التدبري.

 وحدة التدبير والثيئولوجيا

رســويل، إن الدراســة العميقــة غــري الســطحية لكتابــات اآلبــاء ال ســيما أثناســيوس ال 
تؤكـد لنـا أن التـدبري موضــوع ال ميكـن فصـله أو فهمـه مســتقالً عـن الثيئولوجيـا، وأن الفصــل 
ـــا ال نســـتطيع أن نفهـــم التجســـد فهمـــاً صـــحيحاً إالَّ  حيـــدث يف عقـــول وحيـــاة اهلراطقـــة. إنن
بـــالعودة إىل الثـــالوث، وال ميكـــن أن نفهـــم الثـــالوث ونتذوقـــه إالَّ يف ضـــوء اختبـــار اخلـــالص، 

ة اهلراطقــة األساســية إالَّ الفصــل بينهــا. هــذا مــا نــراه بشــكل واضــح عنــد أريــوس ومــا مشــكل
 وعند نسطور وعند كل اهلراطقة اآلخرين.

ويتبــع هــذا أن كــل خطــأ يف فهــم التــدبري يعــين بالضــرورة خطــأ يف فهــم الثيئولوجيــا،  
 والعكس أيضاً صحيح.

ن لـــدى املـــؤمن واألرثوذكســـية أو اســـتقامة اإلميـــان تعـــين بشـــكل أساســـي أن يكـــو  
اختبار للتدبري والثيئولوجيا، وأن يعر  اإلله املتجسد يف إطار معرفته بالثالوث، وأن يعـر  
الثالوث يف إطار معرفته باخلالص. ولذلك، فإن التقسـيم يف الالهـوت هـو تقسـيم للدراسـة 
ومســاعدة علــى الفهــم، ولــيس تقســيماً إىل موضــوعات منفصــلة. هــذه هــي إحــدى دعــائم 

الشـــرقي، وهـــي دعامـــة ال وجـــود هلـــا يف الالهـــوت الغـــريب كمـــا ســـنرى يف دراســـة الالهـــوت 
(أخـــرى

36F

، ويكفـــي أن نســـجِّل هنـــا أن الوحـــدة بـــني التـــدبري والثيئولوجيـــا جتـــد مصـــدرها يف )١
"، وهـــو الـــذي وحـــده جيعلنـــا يف الشـــرق نـــرى أن Mysticalاالختبـــار الســـري أو الصـــويف "

ـــــع "نســـــ ـــــا مهـــــا يف الواق ـــــدبري والثيئولوجي ـــــدة الت ـــــدى واللُّحمـــــة للعقي يٌج" واحـــــٌد، وأـمـــــا السُّ
والطقوس. واالختبار السري جيعلنا نرى أن تقسيم الالهوت يـؤدي يف النهايـة إىل أن يفقـد 

                                                           
 .coptology.comأنظر: التمييز بني العقيدة واهلرطقة والرأي، دراسة منشورة على موقع  )١(
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املؤمن النظرة الشاملة، وأن ينحصر العقـل يف موضـوعات يطوِّرهـا الفكـر دون أن يـدرك أثـر 
 ملسيحية.تطورها على غريها من املوضوعات األخرى يف العقيدة ا

ومــع أننــا ســو  نــدرس خصــائص التــدبري وخصــائص الثيئولوجيــا، إالَّ أننــا ســو   
 نرى يف النهاية كيف تتحد هذه اخلصائص وتكوِّن موضوعاً واحداً يف الالهوت املسيحي.
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 املبحث األول

 

 خصائص التدبير

 

"، أي خطـة اخلـالص، Plan of Salvationكلمـة تـدبري تـرتجم أحيانـاً إىل " 
ــلون أن تــرتجم كلمــة إيكونوميــا  فهــي خطــة هلــا هــد ، وهــو مــا جيعــل بعــض املرتمجــني يفضِّ

"οικονομια" إىل "Order of Salvation) ١"، وهــذا هـــو معناهـــا يف أفســـس :
ـــة، حـــىت تصـــل ١٠ ـــيت اقتضـــت أن تتعاقـــب األومن ). حيـــث يشـــري الرســـول إىل خطـــة اهللا ال

ال ناموس، مث جاء النـاموس، مث جـاءت اخلطة إىل غايتها وهي جميء املسيح. كانت أومنة ب
 النعمة، كل هذه تفاصيل ال ميكن فهمها إالَّ يف إطار إدراك التدبري.

" يعــين يــدبِّر، حيكــم، ُيشــر ، فاســتعمال الفعــل οικονομεωإذا كــان الفعــل " 
واملصــــدر، شــــائٌع معــــروٌ  يف اللغــــة اليونانيــــة. فالتــــدبري واإلشــــرا  علــــى ســــري اخلطــــة، هــــو 

 ).٤٣الرسالة إىل الوثنيني  :  –دة اهللا على اخلليقة (أثناسيوس جانب من سيا

يف اإلطــــار الالهــــويت الشــــرقي، اعتــــرب اآلبــــاء أن العهــــد القــــدمي جــــزء أساســــي مــــن  
ــــوس  ــــدبري (أورجيين ــــى كلســــوس  –الت ــــرد عل ). فقــــد أراد اهللا أن يهــــذِّب اإلنســــانية، ٩: ٤ال

طقـوس، هـذا هـو التـدبري الـذي اقتضـى ويعيدها إىل إدراك غاية خلقها بواسـطة النـاموس وال
 أن ال يعلشن جميء املسيح فجأة.

وصــــارت كلمــــة "تــــدبري" مــــن أهــــم الكلمــــات الــــيت تعــــربِّ عــــن التجســــد منــــذ ومــــن  
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: ١إيرينــاوس، ضــد اهلرطقــات  – ١: ١٢٠الشـهيد يوســتينوس (احلــوار مــع اليهـودي تريفــو 

 ).٩: ٢أورجيينوس، الرد على كلسوس  - ١و ٦

ص تقتضــي التجســد، وأن يصــبح االبــن املتجســد مثلنــا يف كــل كانــت خطــة اخلــال 
شيء، وقد قشِبل االبـن كـل ظـرو  وطبيعـة احليـاة اإلنسـانية طوعـاً وبإرادتـه (أثناسـيوس ضـد 

). وحياة الرب منـذ أن ُولِـدش يف بيـت حلـم إىل أن جلـس عـن ميـني اآلب بعـد ١١: ٢أريوس 
، وكــل األحــداث البــاروة كانــت تســد قهــر الفســاد واملــوت، كلهــا تــأيت حتــت كلمــة "تــدبري"

 نقص احتياجات اإلنسانية.
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 مالمح التدبير

 

 أوًال: ألجلنا

كانـــت اإلنســـانية حتتـــاج إىل مـــيالد الـــرب مـــن عـــذراء بـــالروح القـــدس وبـــدون ورع  
ـــس الــرُب بـــذلك، املــيالدش اجلديـــد لكــل البشـــر الــذين يـــأتون إليــه ويُولـــدون  بشــر؛ لكــي يؤسِّ

املــاء والــروح. وكانــت اإلنســانية حتتــاج إىل الــروح القــدس، ولــذلك قشِبلــه بــدون ورع بشــر مــن 
الرب ألجلنا لكي يؤهِّل اإلنسانية لقبول الـروح القـدس، وكانـت مشـكلة املـوت هـي أخطـر 
مشــكلة، ولــذلك ماتــت اإلنســانية يف املســيح، وقامــت ونالــت الطبيعــة البشــرية حيــاة عــدم 

ــــدي بالصــــ ــــدبري بوضــــوح يف املــــوت بالقيامــــة، واملــــرياث األب عود. وهكــــذا تظهــــر مالمــــح الت
التعــــرُّ  علــــى حقيقــــة شخصــــية املســــيح الــــرب الــــذي ال حيتــــاج لشــــيء، ولكنــــه مــــن أجــــل 
اإلنســان تطــوَّع ألن ميــر بكــل هــذه األحــداث لكــي ميــنح اإلنســانية احليــاة اجلديــدة. ولعــل 

يف أن يعمِّـد سؤال يوحنا املعمدان للرب يكشف لنا عن طبيعة عمل املسيح، فيوحنـا ميـانع 
الرب: "أنا احملتاج أن أعتمد منك ... وأنـت تـأيت إيلَّ، " فأجابـه يسـوع وقـال: "أفعـل اآلن 

ــل كــل بــر" (مــىت  ). يســوع مل يكــن حمتاجــاً، وإمنــا ١٥-١٤: ٣إذ هكــذا يليــق بنــا أن نكمِّ
 اإلنسانية.
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 ثانياً: أخلى ذاته

هـــو عمـــل حقيقـــي، فيـــه  التـــدبري لـــيس متثيليـــة أو مســـرحية يقـــوم بـــا املســـيح، وإمنـــا 
نزيــف الـــدم واملـــوت وعــذاب الصـــليب. ولعلنـــا حنتـــاج دائمــاً إىل أن نتـــذكر أن الـــرب عنـــدما 
ــــد كــــان يف صــــورة اهللا وأخــــذ صــــورة العبــــد، والفــــرق بــــني االثنــــني كبــــري وضــــخم. كــــان  جتسَّ
التجسُّد تناوًال ضخماً، وكان هـذا التنـاول يعـين أن ختتفـي كـل أجمـاد الالهـوت وقوتـه. وكـان 
يعـــين أيضـــاً أن ال يتعامـــل معنـــا االبـــن معتمـــداً علـــى جمـــده اإلهلـــي، بـــل علـــى تواضـــعه. هـــذا 
االتضـــاع جعلـــه يقبـــل أن يعـــيش مثلنـــا يف األكـــل واللـــبس والنـــوم واألمل واحلـــزن، وكـــل هـــذه 
الضــعفات خاصــة باإلنســان وحــده. ولكــن اتضــاع الكلمــة وتناولــه مل جيعــل هــذه الضــعفات 

ياة اإلنسانية، ذلك أن إخالء االبن يعـين بالدرجـة األوىل أن ختتفي، فلم تتالشش صفات احل
 لكي يفتدي كل ما لنا. –ما عدا اخلطية  –يقبل االبن أن يعيش مثلنا يف كل شيء 

ـــذات يعـــين أن ال يتصـــر  االبـــن مـــن موقـــع القـــوة، وأن ال يعتمـــد علـــى   إخـــالء ال
ية، ولـــذلك رافـــق خصـــائص الالهـــوت وقدراتـــه، بـــل يعتمـــد علـــى خصـــائص احليـــاة اإلنســـان

إخــالء الــذات الــرب، لكننــا حيــب أالَّ ننســى أن اتضــاع الــرب ال يعــين أن الهوتــه قــد توقَّــف 
ــدش خصــائص الالهــوت، وإمنــا  كــان يتصــر  وفــق   -حبريتــه وإرادتــه  -عــن العمــل، أو أنــه فـشقش

 الظرو  اليت مير با. ويكفي أن نقارن بني جمد التجلـي، والبكـاء والعـرق واحلـزن يف بسـتان
). كان املسيح على اجلبل يف حالـة بـاء، جعـل ٧: ٥، عربانيني ٤٢: ٢٢جثسيماين (لوقا 

مالبســه تلمــع ببهــاء أكثــر مــن الشــمس، وكــان هــو نفســه يف البســتان يف حالــة حــزن شــديد 
ننـا مـن  –بوضـوح  -). ولذلك علينـا أن نـدرك ٣٨، ٣٧: ٢٦(مىت  تلـك املبـاد  الـيت متكِّ

 متناقضة.فهم هذه األحداث اليت تبدو 
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-٢- 

 

 المبادئ التي تفسِّر التدبير

 

أوًال: المسيح واحد ال ينقسم إلى الهوت وناسوت، وابن اهللا وابن 
 اإلنسان

ـد   على الرغم مـن أن الـرب اختـذ صـورة العبـد، إالَّ أنـه مل يفقـد إلوهيتـه، وعنـدما احتَّ
ى وفــق الطبيعـــة اإلهليـــة. بالطبيعــة اإلنســـانية مل يتصــرَّ  مـــرًة وفـــق الطبيعــة اإلنســـانية، وأخـــر 

ـدتا يف شـخٍص واحـٍد،  ذلك أن كل من يتصور مثل هذه الصـورة ال يـدرك أن الطبيعتـني احتَّ
ــــني، وال هــــو  ــــيس املســــيح يف اثن وأن مركــــز شخصــــية املســــيح هــــو الهــــوت اهللا الكلمــــة، فل
 شخصني يف شخص واحد. وإمنا هو اهللا الكلمة الذي احتد بكل مكونات الناسوت.

تحاد حدث تطوُّع مـن جانـب الكلمـة أن ال يعتمـد علـى قوتـه أو وفي هذا اإل 
. وقد عربَّ الرب عـن ذلـك بقولـه: "جمِّـدين أنـت أيهـا اآلب عنـد ذاتـك بالـد أمجاد الهوته

ـــا  )، فقـــد ختلَّـــى عـــن جمـــده دون أن ٥: ١٧الـــذي كـــان يل عنـــدك قبـــل كـــون العـــامل" (يوحن
رغــم  -نســتطيع أن نقــول إنــه  –لبشــرية وعلــى قــدر مــا تســمح لنــا اللغــة ا –يفقــده، ولعلنــا 

قــد حــدث "كمــوٌن" مؤقــت. ويعــربِّ القــديس كــريلس عمــود  –عــدم دقــة الكلمــة والوصــف 
الدين عن هذه احلقيقة بقوله: "كلمة اهللا مسح لبشـريته أن تنمـو حسـب خواصـها وحسـب 

لـق إىل أي قوانينها وعاداتا ... حىت ال يكون مرعباً للناس إذا بدر منه عـدم االحتيـاج املط
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 ).٢٨: ١٣شيء" (جتسد االبن الوحيد 

كــان االبــن الكلمــة يريــد خــالص اإلنســان، ولــذلك كــان عليــه أن يقبــل أن يكــون  
إنساناً، ولكنه هو ليس إنساناً وال خملوقاً من املخلوقات، فكيف يتم هذا مـا مل  –فعًال  -

به مبــن ميلــك مـــاالً يتنــاول باختيــاره عــن كــل مــا مينــع التجســد. لكــن تنــاول الكلمــة هــو أشــ
ميكِّنه من شراء أفضـل أنـواع الطعـام، ومـع ذلـك ال يشـرتي، ويفضِّـل الصـوم. وقـد اسـتخدم 

) ليؤكد أن خالص البشـرية كـان مسـتحيالً ٩: ٨كورنثوس   ٢الرسول بولس تشبيهاً مماثًال (
مل  بـدون تنــاول اهللا الكلمــة إىل فقرنــا. غــري أننــا ال نسـتطيع أن نتحــدث عــن هــذا التنــاول مــا

نتمســك بالواحــد غــري املنقســم بعــد اإلحتــاد بالناســوت إىل طبيعتــني أو مشــيئتني أو ابنــني. 
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أننـــــا ســـــو  نـــــدرس هـــــذه النقـــــاط بالتفصـــــيل يف الكـــــالم عـــــن اهلرطقـــــة 
ـــة مؤكـــدة، وهـــي أن  ـــا جيـــب أن نتمســـك يف الوقـــت احلاضـــر حبقيقـــة ثابت النســـطورية، إالَّ أنن

. يقول القـديس كـريلس تواضع االبن ال يتحقق ما مل  يظل الكلمة االبن هو هو بدون تغريُّ
عمــود الــدين: "اهللا الكلمــة الــذي تــأنَّس، ظشــلَّ اهللاُ، وعنــدما صــار مثلنــا مــن أجــل التــدبري مل 

) ... فاالتضـــاع ال يكـــون اتضـــاعاً ٢٩: ١٤يفقـــد جمـــده وعظمتـــه" (جتســـد االبـــن الوحيـــد 
ويظـل هـو يف نفـس الوقـت ميـارس ذلـك العمـل  حقيقياً ما مل يظل العظيم حمتفظـاً بعظمتـه،

الـــذي ال يتناســــب مـــع مكانتــــه، لـــذلك مل يتحــــوَّل اهللا الكلمـــة إىل إنســــان، ذلـــك أن هــــذا 
 التحول جيعل االتضاع منتهياً.

وألن املســـيحش واحـــٌد ال انقســـام فيـــه، ميكننـــا أن نفهـــم التنـــاقض الظـــاهر يف موقفـــه  
ال احلـدثني يشـرحان لنـا أن املسـيح واحـٌد؛ على جبل التجلي ويف البستان وهـو يصـلي، فكـ

ألن الذي يعلن عن جمده بذا الشكل الفائق هو هـو نفسـه الـذي يصـلِّي يف البسـتان، فلـم 
يكـن شخصــاً آخــر وال حتــوَّل إىل شــخص آخــر، بــل أعلــن عــن جمــده املســترت عنــدما أراد أن 

. ووحـــدة يكشــف عــن قوتـــه، وعنــدما جــاء إىل آالمـــه الطوعيــة، احتمـــل كــل مــا حـــدث لــه
شــخص املســيح تؤكــد لنــا قيمــة اتضــاعه وجمــد قوتــه. فاالحتمــال ال قيمــة لــه بــاملرة إذا صــدر 
عن شخص ال ميلك القـدرة علـى املقاومـة. واقتبـال املسـيح اللعنـة واملـوت وخطايـا البشـر ال 

 ).١٤: ٩، ٢٦: ٧قيمة له ما مل يكن املسيح هو القدوس الذي بال عيب (عربانيني 
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عـال اإلنسـانية ال تصـدر عـن إنسـان واألفعـال اإلهليـة عـن إلـه، بـل لذلك، فإن األف 
الكل يصدر عن شخص واحد شاء أن جيوو معنا حمنة األمل واخلطية وأن يشـرتك يف اللحـم 
والـــدم مثـــل بـــاقي إخوتـــه، ولـــذلك قشِبـــلش حـــــراً أن يتـــأمل، وقشبِـــلش حـــــراً أن ميـــوت، وحريـــة إرادتـــه 

(وفق خطة التدبريالواحدة جعلته مير يف كل الظرو  
37F

١(. 

 ثانياً: المسيح، آدم الثاني أو رأس اإلنسانية الجديد

إن اخلــــالص الــــذي صــــنعه الــــرب كــــان بســــبب فشــــل اإلنســــان األول أو آدم رأس  
اإلنسانية القدمي. وقد ناقش الرسول بـولس العالقـة بـني آدم األول وآدم الثـاين يف كورنثـوس 

فاإلنســانية احنــدرت مــن آدم األول وبــه فقــدت شــركتها ). ٥) وروميــة (ص ١٥األوىل (ص 
مــع اهللا، وكــان املــوت الــذي أصــاب اجلميــع هــو أخطــر عالمــة مــن عالمــات فقــدان الشــركة 
مع اهللا، ولذلك عندما أعاد آدم الثاين هذه الشركة، صارت احلياة من أهـم عالمـات عـودة 

إذا درســنا جيــداً مــا قــام املســيح الشــركة. لكننــا ال نــدرك خطــورة فقــدان الشــركة مــع اهللا إالَّ 
بإصـالحه، ولـذلك كلمـا درسـنا التـدبري، تعلَّمنـا جيـداً مـا فقدتـه اإلنسـانية يف آدم ومـا نالتــه 

 من جديد يف يسوع املسيح.

إصـــالحاً  -يف حـــد ذاتـــا  -إالَّ أن معظـــم مراحـــل حيـــاة الـــرب كانـــت متهيـــداً، أو  
 نلمس العالقة بني آدم األول، وآدم اجلديد: ِلمشا دمَّره آدم األول، وميكننا بعر  سريع أن

يقــول القــديس إيرينــاوس: "آدم األول بــال أٍب مــن تــراب األر ، وآدم الثــاين بــال  
). وطبعـــاً ١، ٣١: ٣أٍب؛ ألن الـــروح القـــدس كوَّنـــه يف أحشـــاء العـــذراء" (ضـــد اهلرطقـــات 

لثــاين، وإمنــا هــو مــيالد الــرب مــن عــذراء لــيس يعــين جمــرد خلــق تشــابه بــني آدم األول وآدم ا
تأكيـــد علـــى أن البشـــرية ســـو  جتـــد يف املســـيح الـــذي بـــال أب مـــن جهـــة مـــيالده الـــزمين، 

                                                           
ملن يريد التوسع يف دراسة هذه النقطة أن يدرس كتاب "شرح جتسد االبن الوحيد" للقديس كريلس عمود ميكن  )١(

 الدين، تعريب د. جورج حبيب بباوي.
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الشخص الذي يضع البداية اجلديدة للجنس اجلديد. ويؤكِّد هذا، حقيقة إنسـانية املسـيح، 
يقــول القــديس باســيليوس: "لــو كــان للــرب طبيعــة خمتلفــة غــري طبيعتنــا حنــن الــذين متنــا يف 

ح مــن املســتحيل علينــا أن نتجــدد يف املســيح ... وذاك الــذي ُكِســر مل ُيصــلح، آدم، ألصــب
). وتأكيــد ٢٦وذاك الــذي تغــرَّب عــن اهللا حبيلــة احليــة مل يُعــد إىل الشــركة مــع اهللا" (رســالة: 

إنســانية املســيح يعــين بكــل وضــوح أنــه بــدون هــذه اإلنســانية الــيت هــي منّــا، ال ميكــن إعــادة 
ـــــن اهللا  اجلـــــنس البشـــــري إىل اهللا، فاإلنســـــانية هـــــي العنصـــــر املشـــــرتك الوحيـــــد بيننـــــا وبـــــني اب

املتجســــــد. ويقــــــول القــــــديس أثناســــــيوس بكــــــل دقــــــة ووضــــــوح: "عنــــــدما أراد اهللا أن حييــــــي 
ــتشحش لــه طريقــاً جديــداً جبســد ابنــه، وهــذا يعــين أنــه إن كــان أحــٌد يف املســيح فهــو  اإلنســان، فـش

قيق اخلليقة اجلديدة جيـب أن يـتم، فـإن خليقة جديدة، األشياء القدمية قد مضت، وألن حت
بدايــة اخلليقــة اجلديــدة تبــدأ باإلنســان، وألن اإلنســان األول خلــق مــن تــراب، ومثلــه صــرنا 
حنن ال سيما بعد العصيان؛ ألن يف اخلليقة األوىل صارت اإلنسانية غري أمينـة هللا، وبسـبب 

ن جيــدِّد اخلليقــة األوىل، ذلــك ضــاعت اخلليقــة األوىل، ولــذلك كانــت احلاجــة إىل أن يــأيت مشــ
). فـآدم الثــاين هــو ٦٥: ٢وأن حيفـظ التجديــد عنـدما يــتم ..." (املقالــة الثانيـة ضــد أريــوس 

) الــذي جــاء ال لكــي جيــدد القــدمي فقــط، بــل ١٧: ٥كورنثــوس   ٢بدايــة اخلليقــة اجلديــدة (
لــيحفظ لنــا التجديــد بشــكل دائــم ال يصــاب بــأي انتكاســة. يقــول القــديس كــريلس عمــود 

دين: "مل حيتفظ أبونا آدم بعطية الروح القدس، بل سقط، ولذلك كـان مـن الضـروري أن ال
جيـــيء اهللا الكلمـــة لكـــي حيفـــظ لنـــا اخلـــري بشـــكل دائـــم". ويقـــول أيضـــاً: "إذا كـــان اإلنســـان 
األول قد نقل إلينا الفساد واملوت، فاإلنسان الثاين ينقل إلينا من خالل ذاتـه كـل الصـالح 

 ).١٤١: ١جملد  – ١٤: ١جلنس البشري كله" (تفسري يوحنا واخلري الذي يفيد ا

هــذا املبــدأ هــام وأساســي، والــال ال يســمح لنــا بــأن نســجِّل كــل النصــوص اهلامــة  
عند اآلباء؛ ألـا تفوق احلصر، ولكن يكفي أن نضع نقطتني أساسيتني أمام كل مـن يريـد 

 أن يدرس حياة الرب:

مل يكــــن الــــرب حمتاجــــاً بــــاملرة ألي شــــيء، فهــــو اهللا الكلمــــة الــــذي ال حيتــــاج  -١ 
للصــالة أو الصـــوم أو املعموديـــة أو املـــوت أو القيامـــة، كـــل هـــذه األمـــور حـــدثت لـــيس عـــن 
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 احتياج.

إنســانيته هــي العنصــر الوحيــد الــذي  -بدقــة أكثــر  -إن جســد املســيح، أو  -٢ 
قــل إلينــا اهللا الكلمــة كــل اخلــريات والصــالح نشــرتك فيــه، وهــو الوحيــد الــذي مــن خاللــه ين

 الذي حتتاجه اإلنسانية الساقطة.

فاملســـيح هــــو آدم الثـــاين، ولكنــــه يتفـــوَّق علــــى آدم األول يف أنـــه اإللــــه املتجســــد،  
والالهوت هو الذي حيفظ لنا التجديد أو اخلريات اليت نالتها اإلنسانية مـن جديـد. ويقـدِّم 

تشبيهاً هاماً وهو تشبيه العجينة، فيقول: "كان هـو احليـاة  لنا القديس كريلس عمود الدين
وبـاكورة مثــار العجينـة اجلديــدة الـيت ُخلقــت مـن جديــد للحيـاة اجلديــدة. بينمـا كــان آدم هــو 
بــــاكورة العجينــــة القدميــــة، ألنــــه عنــــدما أعطــــى الوصــــية مــــن اهللا وأمهلهــــا ســــقط يف التعــــدي 

مــوت واللعنــة. أمَّــا املســيح فهــو بــاكورة مثــار واللعنــة، وبســقوطه أُديــن اجلــنس البشــري فيــه لل
العجينة اجلديدة الذي احتمل اللعنة باملوت على الصليب وقام بعد ما حطَّم املـوت فصـار 

). وهنـا نفهـم بدقـة أن  ٦١٦: ٦٩باكورة اجلنس البشري اجلديـد ..." (تفسـري سـفر العـدد 
ـــد العنصـــر املشـــرتك أي اإلنســـ ـــة جتدي انية، لقـــد مت هـــذا كـــل مـــا حـــدث للمســـيح كـــان بداي

التجديــد فيـــه هـــو متامــاً، كمـــا مت فســـاد اإلنســـانية يف آدم األول. ولكــن الـــرب أخـــذ ناســـوتاً 
مثــل ناســوت آدم وجعلــه ميــر بتجربــة املــوت، بــل الصــوم وجتــارب الشــيطان؛ لكــي يكتســب 
الناسوت قوة جديدة جتعله يقهر كـل ضـعفات آدم. وعنـدما يكتسـب الناسـوت كـل هـذه، 

املكاســب لإلنســانية يف األســرار، ولــذلك علينــا أن نتــذكر دائمــاً أن الــرب يهــب الــرب هــذه 
عندما اعتمد، هو واحٌد مع الروح القدس منذ األول، ولكـن اإلنسـانية كانـت حتتـاج للـروح 
القدس، وذلك مل يسمح حبلول الروح القدس ألنه حيتاج للـروح القـدس، بـل ألن الناسـوت 

(لروح القدسالذي ُخيصُّنا حنن هو الذي حيتاج ل
38F
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راجع لنا "ملاذا اعتمد يسوع"، دراسة لألبوين أثناسيوس الرسويل وكريلس عمود الدين، منشورة على موقع  )١(

coptology.com. 
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 القاعدة الذهبية

يعلِّمنـــا القـــديس أثناســـيوس الرســـويل أن نقـــرأ الكتـــاب املقـــدس بدقـــة وعنايـــة لكـــي  
نفهم ما هو املوضوع الذي يتحدث عنه الكتاب، ويقول بكل وضوح: "يوجـد يف اإلجنيـل 
حمتويـــان عـــن املخلـــص، أنـــه كـــان دائمـــاً اهللا واالبـــن؛ ألنـــه اللوغـــوس وشـــعاع حكمـــة اآلب، 

"، وصـار θεοτοκοςلكنه بعد ذلك، وألجلنا أخذ جسداً من العذراء مرمي والدة اإللـه "و 
 ).٢٩: ٣إنساناً، وهذا ما جنده واضحاً يف كل األسفار املوحى با" (ضد أريوس 

عــــــُىن بــــــالكالم، أم االبــــــن  
ش
إذن علينــــــا أن نفهــــــم مــــــا إذا كــــــان االبــــــن األويل هــــــو امل

فسـه مثـاالً علـى هـذا، لقـد قيـل عـن الـرب إنـه "كـان ينمـو املتجسِّد. ويقدِّم لنـا أثناسـيوس ن
) فكيـف نفهـم هـذا الـنص؟ يقـول أثناسـيوس: "لقـد قلنـا ٥٢: ٢يف القامة واحلكمـة" (لوقـا 

إنــه احلكمــة وبالتــايل ال ينمــو ألن احلكمــة ال تنمــو حنــو نفســها، بــل احلكمــة اإلنســانية هــي 
يقــل اإلجنيــل إن الكلمــة هــو الــذي كــان  الــيت تنمــو قلــيالً قلــيالً كلمــا منــا اجلســد، ولــذلك مل

ـــد أن الـــذي كـــان ينمـــو هـــو اجلســـد ..." (ضـــد  ينمـــو يف احلكمـــة، بـــل يســـوع، وهـــو مـــا يؤكِّ
)، وهكــذا ميكننــا أن نطبِّــق هــذه القاعــدة بكــل صــواب علــى كــل مــا نعرفــه ٥٣: ٣أريــوس 

 نا.عن الرب، إذا أبقينا يف ذاكرتنا أنه اللوغوس، وأنه إمنا يتصر  يف اجلسد ألجل
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 املبحث الثاين

 

 المبادئ التي تفسر الثيئولوجيا

 

التـدبري أو اإليكونوميـا أسـهل بكثـري مـن الثيئولوجيـا، ذلـك أن التـدبري يعتمـد علـى  
ــا الكــالم عــن طبيعــة اهللا، فهــو صــعب  حيــاة الــرب يف اجلســد وهــي مــا ميكــن أن ندركــه، أمَّ

ري احملــدود ومــا هــو فـــوق إدراك جــداً، ويســتلزم دقــة أكثــر، ذلـــك أننــا ننتقــل إىل مواجهــة غـــ
 اإلنسان.

يف التقليــد الشــرقي األرثوذكســي نشــأ لــدينا اجتاهــان مــن خــالل كتابــات الالهــويت  
ـــــه ديونيســـــيوس  ـــــل إن ـــــاغي، وهـــــو شـــــخص جمهـــــول قي املعـــــرو  باســـــم ديونيســـــيوس األريوب

م)، وقيل إنه من القـرن اخلـامس، وقيـل إنـه تلميـذ الرسـول بـولس، ولكننـا  ٣السكندري (ق
نعر  إالَّ القليل عن كاتب هذا املؤلَّف الضخم يف معانيه، الصغري يف احلجـم واملعـرو   ال

"، وهـو كتـاب هـام جـداً يعـربِّ عـن روح Mystical Theologyباسم الالهوت السِّـري "
الكنيســـة األرثوذكســـية وعـــن منهجهـــا الالهـــويت اخلـــاص بـــا. هـــذان االجتاهـــان مهـــا مـــا يعـــربِّ 

ـــــــــد ويعلـــــــــن عنهمــــــــا ديونيســـــــــيوس باال جتـــــــــاه اإلجيـــــــــايب أو الالهـــــــــوت اإلجيـــــــــايب الـــــــــذي يؤكِّ
"Cataphatic" والثــاين ســليب ينكــر ،"Apophatic يؤكــد أن مــا يعرفــه اإلنســان هــو ،"

ــع؛ ألن اهللا فــوق اإلدراك، ولــذلك لكــي نقــرتب  قليــل وبــال قيمــة وحيتــاج دائمــاً إىل أن يُراجش
 ومـن تشـبيهات وخيـاالت وحمتويــات مـن اهللا علينـا أن ننكـر مـا يف فكرنـا مـن صـوشر عـن اهللا
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(تســــد علينــــا تصــــوُّر اهللا بشــــكل واضــــح
39F

 -. لقــــد أعلــــن اهللا عــــن نفســــه يف العهــــد القــــدمي )١
بشـكل  -عن طريق الكلمة اليت أعطاها لألنبياء، ولكنه أعلن عـن نفسـه  -بشكل مسترت 
ــ -واضــح وفــائق  ده يف العهــد اجلديــد، لــيس عــن طريــق الــوحي، وإمنــا مبجــيء الكلمــة وجتسُّ
 ).١٤ – ١: ١يوحنا  – ١: ١الفائق (عربانيني 

ــــــــب اإلجيــــــــايب   ولكــــــــن هــــــــذا اإلعــــــــالن جيــــــــب أن يوضــــــــع دائمــــــــاً يف جمــــــــال اجلان
"Cataphatic" ويف جمال اجلانب السليب ،"Apophatic لكي يتطهـر عقـل اإلنسـان "

واالجتـاه ويصفو من اجلهل الذي تراكم داخله. ودون أن ندخل يف تفاصيل االجتـاه السـليب 
فهــو موضـوع ســو  يعـاجل بكــل تفاصـيله حينمــا جيـيء دور الكــالم عـن الــذات  –اإلجيـايب 

ميكننــا أن نقــول إن الثيئولوجيـــا ختضــع بشــكل عــام لالهــوت الســـليب  –اإلهليــة وطبيعــة اهللا 
 والالهوت اإلجيايب لألسباب اآلتية:

علـى كـل حمـاوالت : طبيعة اهللا نفسه، فهو "سر" يفوق إدراك اإلنسان ويعلـو أوالً  
التصــوُّر، وهــذا جيعــل اإلنســان يف أشــد االحتيــاج إىل التصــحيح الــدائم، وال يــتم التصــحيح 
إالَّ بالسلب حيث ينكر اإلنسان الصور واخليـاالت الـيت ترتسـب يف عقلـه عـن اهللا، ولـذلك 

لتعــــديل مســــار فهــــم اإلنســــان للــــذات  -بشــــكل دائــــم –فــــالالهوت الســــليب يُعــــد أساســــياً 
 وال يقوم أي فهم صحيح عن اهللا إالَّ عن طريق الالهوت السليب.اإلهلية، 

: طبيعـة اإلنسـان نفسـه، فهـو كـائن "حمـدود" ولـيس هـذا فقـط، بـل هـو كـائٌن ثانياً  
ـــقشطش" مـــن رتبـــة معرفـــة اهللا واحليـــاة معـــه يف شـــركة إىل االنفصـــال واالبتعـــاد عنـــه. وبعـــد أن  "سش

ري أن تكـون أحـدى القواعـد األساسـية يف ظهرت الوثنية كخربة إنسانية، أصبح من الضـرو 
عالقـة اإلنسـان بــاهللا قائمـة علـى الالهــوت السـليب، ذلـك أن الوثنيــة هـي حمـاوالت "حصــر" 

                                                           
 الكتاب اهلام:جيب مراجعة  )١(

"The Mystical Theology of the Eastern Church", V. Lossky. 

 .٢٠٠٠لبنان  –وننوه إىل أنه قد متت ترمجة هذا الكتاب إىل اللغة العربية، وصدر ضمن منشورات النور ببريوت 
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اهللا ووضـــعه حتـــت ســـيطرة احلـــواس والعقـــل، أو هـــي حماولـــة اإلنســـان خللـــق إلـــه علـــى صـــورته 
اليونـــاين مثـــل  ومثالـــه، وهـــذه اآلهلـــة املخلوقـــة علـــى صـــورة اإلنســـان نراهـــا بوضـــوح يف الشـــعر

اإللياذة، وهي صورة عن آهلة متارس كل أنواع الرذائل، ألـا آهلة من صنع اإلنسـان. ولكـن 
الوثنيــة املســترتة معروفــة أيضــاً يف جمــاالت الصــالة والصــوم وحمــاوالت التقــرب مــن اهللا، فمــا 

وهـــم يف  أكثـــر الـــذين يصـــلُّون ويصـــومون بـُْغيـــة رضـــاء اهللا علـــيهم أو يتَّقـــون اهللا خوفـــاً منـــه،
ذلــك إمنـــا يتصـــورون اهللا مثـــل "ســـيد" أو "رئـــيس" حيتـــاج إىل املـــديح وإىل مـــا يرضـــي خـــاطره 
ويطيِّــب قلبــه، وليســت هــذه ســوى وثنيــة مــن نــوع مســترت حتتــاج إىل الالهــوت الســليب لكــي 

 يطهِّرها.

وحماولة خلق اإلنسان آهلة أو إهلاً واحداً هي ضد هـد  اخللـق، ذلـك أن اهللا هـو  
اإلنسان على صورته ولـيس اإلنسـان هـو الـذي خلـق اهللا علـى صـورته، وعنـدما الذي خلق 

 تنعكس اآلية وينقلب الوضع يصبح الالهوت السليب حتمياً.

: ولكــن علــى قــدر أمهيــة الالهــوت الســليب، فــإن الالهــوت اإلجيــايب يــربط بــني ثالثــاً  
" وجــوده وحياتــه، النقطتــني الســابقتني، فاإلنســان علــى قــدر حمدوديتــه واهللا علــى قــدر "ســر

يعلن عن نفسه لإلنسان. فاإلنسـان حيتـاج إىل اهللا، ولكنـه يعتمـد علـى إعالنـات اهللا، هـذه 
اإلعالنات هي قوام الالهوت اإلجيايب يف عالقة اإلنسـان بـاهللا، ولـوال الالهـوت اإلجيـايب ملـا 
أن  متكَّــن اإلنســان مــن احلــديث عــن اهللا. ولــذلك، فكــل مــا يعرفــه اإلنســان عــن اهللا جيــب

خيضــع بــدوره ملــا أعلنــه اهللا نفســه، ألن اإلعالنــات هــي مبــادرة اهللا الدائمــة وحماولتــه املتكــررة 
القـــداس للوصـــول إىل اإلنســـان "أنـــت الـــذي أرســـلت األنبيـــاء مـــن أجلـــي أنـــا املـــريض ..."(

 ).الغريغوري

ويف إطــار إعالنــات األنبيــاء، مث يف إطــار اإلعــالن املطلــق واألخــري، وهــو التجســد  
ــ – تطــوَّر الالهــوت  –ذي كشــف الكثــري مــن أســرار اهللا والــيت كانــت مســتحيلة مــن قبــل ال

اإلجيــايب وبلــغ حــد النضــوج وأصــبح يف طاقــة اإلنســان أن يؤكــد الكثــري مــن األمــور عــن اهللا 
مثل احملبة واالتضاع وإرادته يف العطاء، وفـوق كـل هـذا عـر  اإلنسـان عـن اهللا أنـه ثـالوث، 
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 الروح القدس، واحد يف ثالوث وثالوث يف واحد.وأنه كائن باآلب واالبن و 

 مثاٌل على عالقة الالهوت السلبي بالالهوت اإليجابي

ممــا ســبق ميكننــا أن نــدرك أن الالهــوت الســليب ال ينفصــل عــن الالهــوت اإلجيــايب،  
بل مها متالومان بشكل واضح. وقد أكَّدت كتابـات اآلبـاء مجيعـاً هـذه احلقيقـة األساسـية، 

 عقيدة الثالوث: -كمثال   -ذا علينا أن ندرس ولكي ندرك ه

حنــن نعــر  أن اجلــوهر اإلهلــي واحــد، ولكــن ذلــك اجلــوهر اإلهلــي قــائم علــى ثالثــة  
أقـــانيم: اآلب واالبــــن والــــروح القـــدس، هــــذا هــــو الالهـــوت اإلجيــــايب. ولكــــن إذا دخلنــــا يف 

ال ميكــن أن نتقــدم عالقــة األقــانيم مثــل والدة االبــن مــن اآلب وانبثــاق الــروح القــدس، فإننــا 
إجيابيـــاً يف فهـــم هـــذه العالقـــة. ذلـــك أننـــا ال نـــدري شـــيئاً عـــن طبيعـــة والدة االبـــن، وكـــل مـــا 
ميكـن أن نقولــه هــو إـــا ليســت والدة جســدية، وال هــي والدة تســتدعي الــزواج أو التقســيم 

ـا اسـتقر يف عقـل Apophaticأو االنفصال .. إخل، وكما نرى أن هـذه كلهـا سـلب " " ِلمش
سان عن الوالدة يف شكلها املادي املعـرو ، ولـذلك ال ميكـن أن يسـتغىن اإلنسـان عـن اإلن

الالهــوت الســليب، ال لكــي يتطهــر عقلــه وإدراكــه فقــط، بــل لكــي يتهيــأ قلبــه لقبــول إعــالن 
اهللا. ميكننا أن نقول بكل وضوح إن الالهـوت السـليب هـو النـور الـذي يضـيء الطريـق أمـام 

 الالهوت اإلجيايب.
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 الثاين الفصل

 

 عالقة التدبير بالثيئولوجيا

 

لقـد رأينـا سـابقاً أن اإليكونوميـا تـدرس بشــكل خـاص االبـن املتجسـد، وأــا تلتــزم  
بقاعــدة هامــة، وهــي خــالص اإلنســان وحتريــر اإلنســان مــن ســلطة الشــر. بينمــا تتخصــص 
لك الثيئولوجيـا بشــكل أوضــح لدراسـة طبيعــة اهللا، وهــو وضــع خمتلـف عــن اإليكونوميــا، ولــذ

علينـــا اآلن أن نـــدرس بشـــكل واضـــح العالقـــة بـــني التـــدبري والثيئولوجيـــا مـــن خـــالل دراســـتنا 
لطبيعة الثيئولوجيا نفسها، حيث يظهر بكـل وضـوح أن الثيئولوجيـا، وهـي رؤيـة اهللا هـي مـا 
سيدوم معنا إىل األبد؛ ألننا وإن ُكّنا "قد عرفنا املسـيح حسـب اجلسـد (كإنسـان)، إالَّ أننـا 

)، فالتــدبري بكــل مــا ١٦: ٥كورنثــوس   ٢بعــد حســب اجلســد (أي نعرفــه كإلــه)" (ال نعرفــه 
ـــا الثيئولوجيـــا وهـــي ٩: ١٣كورنثـــوس   ١فيـــه هـــو مـــا يســـميه الرســـول "بعـــض املعرفـــة" ( )، أمَّ
 معرفة اهللا، فهي كمال وغاية خلق اإلنسان.

ل ميكننـــا أن نـــدرك الفـــرق بـــني التـــدبري والثيئولوجيـــا بدارســـة حملـــة بســـيطة عـــن اجلـــد 
األريوسـي عـن عالقـة االبــن بـاآلب. كانـت األريوسـية هرطقــة متـس الثـالوث نفسـه، أي أـــا 
ختـــص الثيئولوجيـــا بشـــكل خـــاص، مث تـــؤثر يف التـــدبري أي خـــالص اإلنســـان. ومـــن دراســـتنا 
للقديس أثناسـيوس نـدرك أن الصـراع ضـد األريوسـية كـان يـتم أوالً علـى أرضـية الثيئولوجيـا، 

ذات جـــوهر اآلب، أو واحـــد مـــع اآلب يف اجلـــوهر، وهـــو تأكيـــد أي تأكيـــد أن االبـــن مـــن 
خـــالص اإلنســـان وعودتـــه إىل الشـــركة مـــع اهللا؛ ألن الـــذي جـــاء لكـــي خيلِّـــص اإلنســـان هـــو 
اإلله املتجسد الذي من ذات جوهر اآلب وليس خملوقاً، وبالتـايل تكتسـب املعموديـة قوتـا 
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نا التبين يف ابنه الـذي حيوِّلنـا وجيعلنـا أبنـاء ألـا تتم باشرتاك أقانيم الثالوث فيها، فاآلب يهب
)، ولـذلك إذا مت وضـوح الثيئولوجيـا، مت ١٣ - ١٢: ١اآلب بواسطة الروح القدس (يوحنا 

 وضوح التدبري، وإذا صحت الثيئولوجيا، صح التدبري ألـما موضوع واحد.

 ولــــذلك علينــــا أن نــــدرك أن صــــعوبة الثيئولوجيــــا، وهــــي صــــعوبة حقيقيــــة تعــــين يف 
 -دائمـاً  -النهاية أن نفهم التدبري بشـكل ال حيتمـل اخلطـأ. وكـان مـنهج آبـاء اإلسـكندرية 

التأكُّــد مــن صــحة الكــالم عــن اهللا، مث التأكُّــد مـــن صــحة الكــالم عــن التــدبري بعــد ذلـــك، 
وكان أدىن خطأ يف الكالم عن اهللا، يعين بشـكل مباشـر أن يتـأثر الكـالم عـن التـدبري وميتـد 

 يئولوجيا إىل التدبري.اخلطأ من الث

وكمثــــال ملــــا نقــــول، ميكننــــا إذا درســــنا بدقــــة املقالــــة الثالثــــة ضــــد أريــــوس أن نــــدرك  
العالقـة بــني الثيئولوجيـا والتــدبري. كانـت األريوســية تـدَّعي أن االبــن مولـوٌد بــإرادة اآلب وأنــه 

ـــر٥٩: ٣مثـــرة لتعـــب اآلب ( مث أراد  )، وهنـــا يؤكـــد أثناســـيوس أن أريـــوس ظشـــنَّ أن اآلب فشكَّ
ــذ مــا صــمم عليــه، هنــا مل يُعــد املوضــوع معرفــة ســليمة بطبيعــة اهللا، فكــل مــا  وبعــد ذلــك نفَّ
يقال عن الفـرتة الـيت تفصـل بـني الفكـرة واإلرادة والتنفيـذ هـو موضـوع ينطبـق علـى اإلنسـان 
ولـيس علــى اهللا، فـاالبن لــيس عمـالً مــن أعمـال اهللا، أي كــائن بـإرادة اهللا، بــل هــو يف ذات 

ر اإلهلـــي منـــذ األول، فــاالبن مـــن ذات جـــوهر اآلب، فهــو لـــيس مولـــوداً بـــإرادة اآلب اجلــوه
) هــــو إرادة اآلب ولــــيس ٦٢ – ٦٠: ٣ألنــــه اللوغــــوس الكــــائن منــــذ األول (ضــــد أريــــوس 

غريباً عن إرادة اهللا أو مثرة هلذه اإلرادة. إن ما يريـده أثناسـيوس هـو أن نعـر  اهللا كمـا هـو، 
ـــا، بـــل قبـــل ـــراه هـــو أوالً   وقبـــل أن يتصـــل بن ـــه، جيـــب أن ن حـــىت أن خيلـــق العـــامل وكـــل مـــا في

كمصـــدر لكـــل األشـــياء، فـــإذا صـــحَّت هـــذه الرؤيـــا اســـتطعنا أن نـــرى معـــىن اخللـــق وتـــدبري 
الفــــداء، ولعــــل أفضــــل نــــص يلخــــص كــــل مقــــاالت أثناســــيوس هــــو مــــا يقولــــه األب القــــس 

إذا تقــــدمنا  األرثوذكســــي جــــورج فلورفســــكي: "ال ميكــــن أن نتقــــدم يف فهــــم الالهــــوت إالَّ 
(بشكل واضح يف فهم موضوع التدبري"

40F

١(. 

                                                           
(1) St. Athanasius concept of creation, in studia patristica, vol. 6, 1962, P.P. 36-57, see 
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ولــــذلك، إذا أدركنــــا الفــــرق بــــني اهللا واإلنســــان، أمكننــــا أن نتحــــدث عــــن التــــدبري  
ـــاهللا هـــي  ـــا ب ـــا نـــدرك أن معرفتن بشـــكل واضـــح. ويالحـــظ أن هـــذه القاعـــدة األساســـية جتعلن

جياهـــد اإلنســـان أســاس كـــل شــيء أو هـــي الالهـــوت احلقيقــي أو الثيئولوجيـــا الـــيت جيــب أن 
 لكي يتعلمها.

 الموضوعات األساسية في التدبير

ـــا،   ـــا وإيكونومي ـــاء، أدركنـــا أن تقســـيم الالهـــوت الشـــرقي إىل ثيئولوجي إذا تبعنـــا اآلب
ا ال ميكـــن أن نقتـــين التمييـــز  الهـــوت وتـــدبري، هـــو نقطـــة ارتكـــاو يف فهمنـــا الالهـــويت، بـــدـو

 الالهويت.

ـــــدرك أن بدايـــــة   ـــــدأ عنـــــدما نتـــــذوَّق ومـــــن اآلبـــــاء ن الالهـــــوت، أي الثيئولوجيـــــا، تب
إعالنـــــــات اهللا يف التجســـــــد، أي يف اإليكونوميـــــــا. ومـــــــع ذلـــــــك ميكـــــــن أن يبـــــــدأ اإلنســـــــان 
بالثيئولوجيـــا، لكـــي يقـــوِّي إدراكـــه لإليكونوميـــا، وقـــد يبـــدأ الكـــل باإليكونوميـــا لكـــي يرتفـــع 

حيحة النابعــــة مــــن إميــــان الــــبعض إىل بــــاء الثيئولوجيــــا. عمومــــاً، املطلــــوب هــــو املعرفــــة الصــــ
 صحيح.

ـــد الكلمـــة للقـــديس أثناســـيوس، الكـــالم عـــن التـــدبري   حســـبما نـــرى يف كتـــاب جتسُّ
ــد االبــن، وملــاذا  يقتضــي الكــالم عــن خلــق اإلنســان، وعــن الســقوط، لكــي نــدرك ملــاذا جتسَّ

: ٤١(رتَّــب اهللا التــدبري، وقــد ســجَّل لنــا القــديس غريغوريــوس النـزينـــزي يف املقالــة الالهوتيــة 
 ) موضوعات التدبري على هذا النحو:٥

التجسُّــد ومـــا يــرتبط بـــه أي املعموديـــة يف  –مــيالد املســـيح يف الزمــان مـــن العـــذراء  
 –ظهـــور املســـيح الثـــاين للدينونـــة  –الصـــعود  –القيامـــة  –الصـــليب  –التجلـــي  –األردن 

                                                                                                                                              
P. 52. 
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 قيامة األبرار واألشرار.

كلمــة للقــديس أثناســيوس يظهــر أن وباملقارنــة بــني هــذا الرتتيــب، وكتــاب جتســد ال 
 موضوعات التدبري تقوم على:

 ما خيص االبن، اخلالق، واملخلِّص. -١ 

ـــــى صـــــورة اهللا مث  -٢  ـــــق عل ـــــل وبعـــــد الســـــقوط، أي اخلل مـــــا خيـــــص اإلنســـــان، قب
 السقوط.

 األسرار هي أحد دعائم التدبير

وإذا درســـنا ال ميكـــن يف ضـــوء مـــا قررنـــاه أن نعـــزل األســـرار الكنســـية عـــن التـــدبري،  
اآلبــــاء جيــــداً، وبالــــذات القــــديس أثناســــيوس والقــــديس كــــريلس عمــــود الــــدين، ســــنجد أن 

 األسرار هي إحد دعائم التدبري.

يقول القديس أثناسيوس يف رده على أريوس، الـذي حـاول أن يهـرب مـن احلجـج  
مـه اللوغـوس  لنـا األرثوذكسية بإدعائه أن اللوغوس شخص آخر غري االبن: "وما الذي يقدِّ

ـــر الوصـــية الـــيت تأمرنـــا بـــأن  أكثـــر مـــن االبـــن يف خالصـــنا؟ أيهمـــا اشـــرتك أكثـــر؟ وكيـــف تفسِّ
نـؤمن بــاالبن ألن يوحنــا يقــول: "الـذي يــؤمن بــاالبن لــه حيـاة أبديــة والــذي ال يــؤمن بــاالبن 

)، واملعموديــة املقدســة الـيت فيهــا خنتــزن اإلميــان كلــه، تُعطــى ١٦: ٣فلـيس لــه حيــاة" (يوحنــا 
كلمــــة، وإمنــــا باســــم اآلب واالبــــن والــــروح القــــدس. فــــإذا ادعــــى األريوســــيون أن ال باســــم ال

الكلمـة اللوغـوس هـو آخــر غـري االبـن، وأن اللوغــوس هـو لـيس االبــن تصـبح املعموديـة غــري 
 ).٢١: ٤متصلة باللوغوس" (ضد أريوس 

وكــأن املعموديــة متصــلة بالثــالوث بــاآلب واالبــن والــروح القــدس، ولــذلك ال جيــب  
ــــد الطبيعــــة أن نضــــعه ــــة مرتبطــــة بتجدي ــــا. لكــــن املؤكــــد أن املعمودي ا حتــــت فــــرع اإليكونومي
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اإلنســانية أو املــيالد الثــاين، بــل هــي جــزء أساســي مــن عمــل املســيح، ولــذلك هــي مرتبطــة 
ــد لنــا  متامــاً باإليكونوميــا كمــا هــي مرتبطــة بالثيئولوجيــا أي موضــوع الثــالوث. ولعــل هــذا يؤكِّ

عني ال يعــين بــاملرة أن الفــرعني مثــل فرعــي شــجرة متباعــدان بكــل وضــوح أن التقســيم إىل فــر 
 متاماً كٌل عن اآلخر.

إن التقســـيم هـــو يف الواقـــع، جمـــرد حصـــر لطريقـــة ومبـــاد  تفســـري وشـــرح العقيـــدة،  
ـــا. ولقـــد  ولـــيس فصـــل املوضـــوعات متامـــاً حبيـــث تنعـــدم الصـــلة بـــني الثيئولوجيـــا واإليكونومي

البـن املتجسـد اقتضـى احلـديث عـن األمل واملـوت اضطر اآلباء إىل ذلـك ألن احلـديث عـن ا
واجلوع والنوم والسهر والصوم والصالة، وهـي كلهـا أفعـال جيـب أالَّ تنسـب لالهـوت بـاملرة، 
وإمنـــا تنســـب لـــه يف وضـــع واحـــد فقـــط، وهـــو التـــدبري أو اإليكونوميـــا أو التجســـد، ولـــذلك 

ات الطريقـــة الـــيت فطريقـــة ومبـــاد  شـــرح كـــل هـــذه األمـــور ليســـت هـــي ذات املبـــاد  وال ذ
نشــرح بــا الثــالوث. وإذا عــدنا إىل موضــوع األســرار بالــذات نــرى أن املعموديــة تقتضــي مّنــا 
احلــديث عــن الثــالوث والتجســد والصــليب والقيامــة، وميكننــا أن نلمــح بوضــوح يف عظــات 
القــديس كــريلس األورشــليمي للــذين ســُيعمَّدون أن الــدروس األخــرية قبــل املعموديــة كانـــت 

نون اإلميــان كلــه، وفعــل هــذا هــو أحــد األســباب األساســية الــيت جعلــت القــديس تشــرح قــا
 أثناسيوس يقول إن اإلميان كله قد ُخزِن أو مجُِع يف املعمودية.

 وماذا عن اإلفخارستيا اليت هي جسد ودم ربنا يسوع املسيح؟ 

مــن مقــاالت القــديس كــريلس عمــود الــدين ضــد نســطور (بالــذات املقالــة الرابعــة/  
صل اخلامس)، نكتشف أن اإلفخارستيا مرتبطـة متامـاً بالتجسـد، أو كمـا يقـول القـديس  الف

). فـــإذا كـــان نســـطور يفصـــل بـــني ١: ١كـــريلس: "ســـر التـــدبري يف اجلســـد" (ضـــد نســـطور 
الالهوت والناسوت، فإن السؤال املباشر: وماذا عن اإلفخارستيا؟ جييـب القـديس كـريلس: 

وعـــــــــاً مـــــــــن أكـــــــــل حلـــــــــوم البشـــــــــر واالفـــــــــرتاس "مـــــــــاذا إذن هـــــــــي النتيجـــــــــة؟ ألـــــــــيس هـــــــــذا ن
"Cannibalism ـــــا إن ـــــُر (اإلفخارســـــتيا) كرميـــــاً؟ إالَّ إذا قلن "؟ وبـــــأي طريقـــــة يصـــــبح السِّ

ـــا وبـــأي طريقـــة ســـوى  ـــذي أُرســـل، وكيـــف جـــاء إلين ـــذي مـــن اآلب هـــو ال الكلمـــة نفســـه ال
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ــده؟ وهنــا ميكننــا أن نــرى أن اجلســد الــذي احتــد بــه لــه قــوة حمييــة ولــيس جســداً  غريبــاً، جتسُّ
وإمنــا هــو جســده (الكلمــة) أي الــذي يقــدر علــى أن يعطــي احليــاة لكــل األشــياء. النــار يف 
عـامل احملسوسـات، فهــل هـذا غريـب أو شــيء ال يصـدق أن الكلمـة نفســه مـن اآلب الــذي 
بطبيعتــه احليــاة، يعطــي للجســد الــذي احتــد بــه صــفة احليــاة فيصــري جســداً حمييــاً؟! ألن هــذا 

ولــيس جســد أحــد آخــر ســواه مــن البشــر. فــإذا ُعــزل كلمــة اهللا  اجلســد هــو جســد الكلمــة
احمليـي مــن اإلحتـاد الســري واحلقيقـي باجلســد، وإذا ُفصـل الكلمــة متامـاً، فكيــف يســتطيع أن 
ــــاً للحيــــاة؟! ومــــن ذا الــــذي قــــال: "الــــذي يأكــــل جســــدي  يرينــــا أن جســــده ال يــــزال معطي

إذا مل يكن كلمـة اهللا قـد جـاء )؟ ف٥٦: ٦ويشرب دمي ميكث يفَّ وأنا أمكث فيه" (يوحنا 
وصـار مثلنـا، فـإن مـا نقدمـه لـيس إالَّ نوعــاً مـن أكـل حلـوم البشـر، واالشـرتاك يف شـيء مثــل 
هـــذا بـــال فائـــدة بـــاملرة. وأنـــا أمســـع املســـيح نفســـه يقـــول: "اجلســـد ال يفيـــد الـــروح هـــو الـــذي 

 ).٥: ٤)" (ضد نسطور ٦٣: ٦حييي" (يوحنا 

الـــدين يضـــع اإلفخارســـتيا يف نطـــاق موضـــوع وممـــا ال شـــك فيـــه أن كـــريلس عمـــود  
إحتاد الالهوت بالناسوت يف ربنـا يسـوع املسـيح؛ ألنـه كمـا هـو واضـح أن كـل حـديث عـن 
جســد ربنــا يســوع بــدون تأكيــد اإلحتــاد حيــوِّل ذلــك الســر اليــد والكــرمي (اإلفخارســتيا) إىل 

تبـــارات الســـامية نـــوع مـــن االفـــرتاس وأكـــل حلـــم بشـــري وخيرجـــه متامـــاً مـــن كـــل املعـــاين واالخ
املرتبطـــة بـــه. ولعـــل هـــذه احلقيقـــة هـــي الـــيت جتعـــل صـــالة االعـــرتا ، وهـــي خامتـــة القـــداس 
القبطي: "أؤمن واعرت  إىل الـنفس األخـري أن هـذا هـو اجلسـد احمليـي الـذي البنـك الوحيـد 
... وجعله واحداً مع الهوته بغري اختالط وال امتزاج وال تغيـري"، تؤكـد علـى أن السـر قـائم 

إحتـاد الالهــوت بالناسـوت. ولـذلك، اإلفخارســتيا هـي مـن اإليكونوميــا، وكـل حــديث  علـى
عن الكنيسـة هـو مـن اإليكونوميـا؛ ألن الكنيسـة هـي جسـد املسـيح، وهـي مرتبطـة بالتـدبري 
ــــر بــــه، بــــل هــــي الوجــــود املنظــــور للمســــيح يف التــــاريخ وعلــــى األر  ...  قائمــــة عليــــه تبشِّ

قـــة الثيئولوجيـــا باإليكونوميـــا؛ ألن الـــروح القـــدس واحلـــديث عـــن الـــروح القـــدس يكشـــف عال
ــــل ويعلــــن عمــــل االبــــن املتجســــد، ولكــــن الــــروح  يعمــــل يف األســــرار ويبــــين الكنيســــة، ويكمِّ
ـــا أن كـــل تقســـيم يف  ـــه يكشـــف لن القـــدس موضـــوع خـــاص بالثيئولوجيـــا، وهـــذا يف حـــد ذات
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ــــيس فصــــالً  بــــني الالهــــوت املســــيحي جيــــب أن يؤخــــذ علــــى أنــــه تنظــــيم لشــــرح العقيــــدة ول
 موضوعات غري مرتبطة كل منها باآلخر.




