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  مقدمة
  

حتت عنوان كنـت أرثوذكسـياً    يباتكت ةحنني عبد املسيح جمموع. نشر د  
عن كهنوت اإلكلريوس، وما أمساه عبـادة  واآلن أبصر، ناقش من خالهلا وجهة نظره 

  .األصنام يف الكنيسة األرثوذكسية، وأيضاً ما اعتقد أنه بدعة الرهبنة
الصـليب  " :عنوانب www.coptology.comعلى موقع مقاالً نشرنا وكنا قد 

أوضحنا فيه أن األساس ، "هو قوة احلياة اليت أخذناها يف املعمودية، ويف مسحة املريون
حنني عبد املسيح هو الهوت العصر الوسيط الذي ما يـزال  . ستند عليه فكر داالذي 

ل مل يكن هذا املقـال بكـاٍف   وبطبيعة احلا. يف أرجاء املسيحية املصرية يث فساداًيع
لتوضيح ما انتهينا إليه؛ لذا جتيء هذه الدراسة لنتناول من خالهلـا بالتفصـيل تلـك    

حنني عبـد  . دما نشره كل أن ؤكد على نلواألصول اليت حتمل عبء هذه األفكار؛ 
مثرة العصر الوسـيط وتقـوى العصـر    هو  –ما عدا اهلجوم على الرهبنة  - املسيح
  .الوسيط

يف ذلـك  هـو  ليس فريداً يف بابه، بل حنني . على أن دهمنا أن نؤكد كما ي
مسـتنقع  "من ألوف األقباط، إن مل يكن هو صوت األغلبية اليت شربت مـن  واحٌد 

الذي أفرز الفكر القبطي املعاصر الذي بدوره أخذ برواسب الثقافـة  " العصر الوسيط
تاريخ "التطرف بسبب نسيان  إىل االعتدالاملصرية العصر أوسطية اليت تكاد هترب من 
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ال تؤمن بـاآلخر وال تقبـل    اليت، "وهوية مصر لكي تقع يف أحضان ثقافة الصحراء
  .التعدد، رغم أن اآلخر وتعدد اآلراء كان من مالمح احلياة املصرية

لتؤكد على ضرورة مراجعة املواقف مـن خـالل   لذلك جتيء هذه الدراسة 
مـن  عدم إمهال ما تكون على مـر األزمـان   ، والكنسي إعادة فتح ملفات التاريخ

شروحات ومنو؛ ألن االبن الكلمة دخل التاريخ اإلنساين متجسداً، وبالتايل ليس مـن  
  حق أحد أن يشطب الكنيسة من واقع احلياة اإلنسانية

تعبرياً عن حتملنا مسئولية تنقية املسيحية املصرية مما ران عليها من تشوهات، 
لألرثوذكسية يف صورته الصافية اليت تعـرب عنـه الصـلوات     لوجه احلقيقيل اًوإبراز

، نضع هذه الدراسة يف يـد الـرب   الليتورجية والتسليم الرسويل على أفضل ما يكون
  . ومائةني وستنييسوع لتأيت بالثمار املرجوة ثالث

  دكتور  
  جورج حبيب بباوي  

  ٢٠٠٩ صوم امليالد اجمليد  
  الواليات املتحدة األمريكية  
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  األولالفصل 
  

  الهوت العصر الوسيطجوهر املشكلة يف 
  

يف  بلحنني عبد املسيح فقط، . يف فكر د يكمن يبدو أن جوهر املشكلة، ال
ب املشـكلة  ، ذلك أن لُحنني وغريه. أفرز د ، ذاك الذيبرمتهالهوت العصر الوسيط 

من  لعالمةفقدان العالقة بني احلقيقة وايظهر يف اخللط بني الرمز والعالمة من ناحية، و
  .)١(ناحية أخرى

                                                  
: يهتم علماء اللغة واألنثربولوجيا بالرموز والعالمات اهتماماً بالغاً، ومييزون فيما بينهم على الوجه التايل )١(
أو حيل حمله أو ميثله حبيث تكون العالقة بني تتلخص ماهية الرمز يف إدراك أن شيئاً ما يقف بديالً عن شيء آخر، "

االثنني هي عالقة امللموس أو املشخص العياين باجملرد، أو عالقة اخلاص بالعام، وذلك على اعتبار أن الرمز هو شيء 
فامليزان مثالً يرمز إىل العدالة، واحلمامة ترمز إىل . له وجود حقيقي مشخص، ولكنه يرمز إىل فكرة أو معىن جمرد

، وتستخدمهما العالمةومصطلح  الرمزإخل ويالحظ أن الكثري من الكتابات ختلط بني مصطلح .. لسالم ا
كمترادفني مما ينجم عنه كثري من االرتباك، ولكن غالبية العلماء الذين تعرضوا هلذه النقطة يرون إن الرمز يتميز على 

ا تشري العالمات إىل موضوعات وأشياء ملموسة، أو العالمة بأنه يشري إىل مفهومات وتصورات وأفكار جمردة، بينم
على األقل إىل أمور أدىن يف درجة التجريد، على اعتبار أهنا ال تفعل أكثر من جمرد اإلشارة إىل تلك األشياء اليت 

فالعالمة ميكن فهمها جبالء إذا هي أفلحت يف أن جتعل املرء يستوعب عن طريق احلواس الشيء . ترتبط هبا فحسب
فالشيء املشار . املوقف الذي تشري إليه، وذلك بعكس الرمز الذي يتم فهمه حني ندرك الفكرة اليت يرمز إليهاأو 

فاملدلول عليه بعالمة أبسط بكثري من . إليه بعالمة أبسط بكثري من الفكرة أو املعىن أو التصور املشار إليه برمز
، بينما )مدلول حسي( يوضع يف الطريق على وجود عائق حني) دال(فالعلم ذو اللون األمحر . املدلول عليه برمز

 تهذا العلم نفسه حيمل مدلوالً يكون أكثر تعقيداً حني ترفعه دولة من الدول، عندئٍذ يصبح داالً على أيديولوجيا
معينة، وحيمل مشاعر وعواطف وتصورات فكرية ال حيملها العلم اآلخر الذي يوضع يف الطريق، فهو يف احلالة 

واحملك الرئيسي . ىل عالمة على اخلطر، بينما هو يف احلالة الثانية رمز لكل تلك األفكار واملعاين والنظم املعقدةاألو
يف التمييز بني العالمة والرمز هو عملية اإلدراك، فالعالمة ميكن إدراكها حسياً بسهولة، بعكس الرمز الذي حيتاج 

وقد اتفق علماء اللغة احملدثون على التمييز بني الرمز والعالمة أو ... سيإىل عملية فكرية أكثر تعقيداً من اإلدراك احل
اإلشارة على اعتبار أن الرمز يتميز بصالحيته لالستعمال يف أغراض خمتلفة، وتلعب العوامل النفسية بال شك دوراً 

ال ميكن أن ختتلف من شخص أما اإلشارة فليس فيها سوى داللة واحدة ال تقبل التنوع، و... هاماً يف حتديد داللته 
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الرمز واألسطورة والبناء : أمحد أبو زيد. بتصرف عن مقال د". آلخر ما دام اجملتمع قد تواضع على داللتها
  .١٩٨٥ديسمرب /االجتماعي، جملة عامل الفكر، اجمللد السادس عشر، العدد الثالث، أكتوبر

بني الرمز والعالمة، إالَّ أن هذا التمييز خيتلف عن  هذا هو التمييز الذي يقيمه علماء اللغة واألنثربولوجيا  
التمييز بني الرمز والعالمة يف الدراسات الالهوتية، وذلك ملا تتمتع به هذه الدراسات من خصوصية جتعل اجملال 

  :تتبدى هذه اخلصوصية فيما يلي. بينهما خمتلفاً
ية األرثوذكسية، واألفالطونية، واألفالطونية بدايةً، جيب االنتباه إىل تلك الفجوة اليت تفصل بني املسيح  

احملدثة، فقد وقع عدد من علماء الليتورجيات، بل وبعض اآلباء يف فخ التشابه، وضاع منهم االختالف اجلوهري 
وإذا كان العامل املنظور بالفعل هو صورة رمزية للعامل . بني املسيحية من جهة وبني الفلسفة من جهة أخرى

عندئٍذ ميكننا أن نالحظ االلتقاء الفكري يف استيعاب الرموز والعالمات اليت تدل على ما هو  السماوي الروحي،
مساوي أو روحي، على أن ذلك ليس كفيالً بردم اهلوة الفاصلة ما بني املسيحية األرثوذكسية والفلسفة، وميكننا أن 

  :حندد عناصر هذه اهلوة أو الفجوة فيما يلي
لك احلضور اإلهلي عالمات ورموز تبدو يف دقة نظام الكون وتتابع الفصول ومنحة احلياة اهللا ميأل الكون، ولذ - ١

  .للكائنات
واألرضي، املنظور وغري املنظور، بل الرجل  يجاء جتسد ابن اهللا بعالقة أخرى بني املادي والروحي، السمائ - ٢

، فقد )الناسوت(م ابن اهللا الكلمة باإلنسانية هذه العالقة سببها االحتاد األقنومي ألقنو. واملرأة، والكلمة والروح
دخل الترايب واألرضي واملنظور والزماين يف عالقة شركة مع اإلهلي والسماوي والروحي غري املنظور، وحتول ابن 

، وهو ما يشدد عليه رسول )١: ٣فلييب (اإلنسان يسوع املسيح بالقيامة إىل حياة إنسانية جميدة مبجد الالهوت 
عن حتول اإلنسان من آدم األول الترايب إىل آدم اجلديد الرب من السماء  ٤٢ابتداًء من عدد  ١٥كور  ١ املسيح يف

  .الذي هو وحده مصدر هذا التحول
هنا حدث حتول يف داللة العالمة والرمز عجز الهوت العصر الوسيط األوريب والقبطي السائد عن استيعابه؛  - ٣

التجسد والصلب والقيامة، كما عجز عن استيعاب إعالنات اهللا يف رموز ألنه عجز عن أن يربط هذا التحول ب
وعالمات امللكوت اليت ال ُتفهم بدون عمل استنارة الروح القدس الذي ينقل الشعب واخلبز واخلمر ومياه املعمودية 

لروح القدس الذي يتجلى الكون بنعمة حلول ا) أي يف هذه املواد(وزيوت املسحة إىل جمال عمل الثالوث؛ ألنه هنا 
، وهو حضور يهب نعمة االستنارة، أي أن العالمة ليست عالمة حضورمينح هذه االستنارة، ولذلك تصبح العالمة 

جمرد عالمة تشحن الذهن، بل عالمة تفتح اإلدراك إىل تذوق قوة القيامة وحياة الدهر اآليت، مثل عالمة الصليب، 
  .ياطني، ومتنح سكىن وحلول الروح القدسقوة تطرد الش= ختم = فرشم عالمة الصليب 

إشارة إىل ما سبق أن مت وما ُيعطى، مثل رشم اخلبز واخلمر بعالمة الصليب مصحوبة بعبارات  العالمةكما تصبح 
يف الكأس كعالمة ) األسباديقون(وتأيت عالمة وضع اخلتم اخلاص بالسيد . شكر وبارك وقدس وقسَّم: التقديس

هو الذي ) السيد(ن الدم هو قوة احلياة، كما أن وضع اجلسد يف الكأس يؤكد أيضاً أن القيامة من األموات؛ أل
  .يوزع جسده ودمه على املتناولني

لقد . العالمة والرمز كالمها ينبعان ويأتيان إلينا من تدبري اخلالص الذي ال حيتوي على أحداٍث مرت وعربت - ٤
وسكىن الرب فينا هي سكىن اجملد والقوة، ). ١٤: ١يو (أو فينا  جتسد الرب، ولكنه الزال متجسداً وساكناً يبننا

وشركة يف آالم موته وشهادة على حضوره، ولذلك كان االنكسار احلقيقي يف زماننا هو أن نسمع أننا نعمل هذا 
وت وذاك لكي نتذكر، يف حني أن ما نعمله هو عالمات الطقس النابعة من سر الثالوث، ومن سر احتاد الرب بالناس

  .وسكىن الروح القدس فينا، واحتاد الرأس الرب يسوع باجلسد
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بل لـدينا واقـع    ،خاصة باملاضي "رموزاً"ليس لدينا يف األرثوذكسية بدايةً، 
أف (هو يسوع املسـيح   ،واحد دمها معاً حتت رأسٍواحد ربط السماء باألرض ووحَّ

هلـي  إبل عالمات تدل على وجود مسائي  ،ما لدينا يف الكنيسة ليس رموزاً). ١٠: ١
 دائـمٌ  وحضوٌر لدينا حلولٌ .)١٤: ١يوحنا (بتجسد الكلمة ابن اهللا دخل دنيا البشر 

 ،ال ينقطع وحلولٌ حضوٌرلدينا  .)١("اآلب باالبن يف الروح القدس"للثالوث القدوس 
 –البخور  - األيقونات –الصليب  –املذبح  –اهليكل : عالمات متعددة هي إليهتشري 

  .اخل... املاء  –الشموع 
وبني ما هو غائب أو بعيـد أو  حاضٌر معنا، ني ما هو لدينا، وما أبعد الفرق ب  

والذي  ،ن الواقععيعيد إىل الذاكرة احلدث البعيد الغائب  حنتاج إىل رمزٍجيعلنا " متعالِ"
  !!!..بواسطة الرموز لكي ُيحيي يف الذاكرة اإلنسانية ما قد حدث وانتهى ستدعىُي

اليت تسللت الوسيط، هذه هي خالصة شرح الطقوس حسب منظومة العصر 
 ،اكتشفنااألرثوذكسية، ولكن على أهنا مؤلفات عزيزة علينا، درسناها، بكل أسف إىل 

ىل إبـل و  ال ،متهد طريق العودة إىل اليهوديـة  ، أهناروح اآلباء من اهخلوفضالً عن 
اليهودية وألن  .ألن اليهودية ُتحيي ذكرى حضور اهللا بالصالة واألعياد .اإلسالم نفسه

 ،أعياد وطقوس العهد القدميلذلك فله متجسد يف حياة إنسانية هو يسوع املسيح، إ بال
                                                                                                                        

 
أي عالمات ورموز احلياة (هذه كلها بعيدة متاماً عن تراث اليونانية القدمية اهلللينية، ولذلك فهي   

  .، ليست مثل تلك يف األفالطونية، بل هي حاملة قوة الالهوت)اجلديدة
فإن الفنان املسيحي يرسم ما يراه يف القلب،  –ديس أو الشهيد مهما كان رسم الق –وعندما نرسم أيقونة  - ٥

، "موتى"ويصبح الرسم صورةً أو أيقونةً تدل على جمد القيامة الذي وهبه الرب بقيامته؛ ألنه ال يوجد يف املسيح 
لبان ولذلك تصبح األيقونة يف الصالة وحدها عالمة حضور وشركة يف حياة الدهر اآليت، وهكذا أيضاً تكون الص

مهما كان نوع وحجم هذه الصلبان، عالمة حضور على ما حدث لنا يف املعمودية، وما حيدث لنا يف احلياة اليومية 
  .من أتعاب وسهر ومعاناة وشهادة للرب يسوع

بناء على كل ما سبق تكون العالمات هي عالمات حضور امللك يسوع املسيح، وهي إشارات تشري إىل عمل 
  .اإلدراك لنوال االستنارة لتذوق حياة الدهر اآليت، حياة النور والفرح السماويالروح القدس وتفتح 

  .٢٦ – ١٨فقرات  -الرسالة األوىل  -. الرسائل إىل سرابيون: القديس أثناسيوس) ١(



 
 

١٠

كل ما جاء يف العهد ألن  ؛وتقوى العهد القدمي ال جمال هلا يف كنيسة العهد اجلديدبل 
ال : "ولذلك نطق رسول املسيح باحلق عندما قـال  ،القدمي هو ظالل للمسيح يسوع

و من جهة عيد أو هالل أو سبت اليت هي ظـل  حيكم عليكم أحد يف أكل أو شرب أ
 ،)١٨: ٧عب (فالوصية السابقة ضعيفة وبال نفع ). ١٦: ٢كولوسي " (األمور العتيدة

قال عنـه   ،فعالًأصبح قدمياً العهد القدمي و .)١٢: ٧عب (فعالً بل قد تغريت الشريعة 
ل ما واهليكل بك ،)١٣: ٨عب " (عتق وشاخ فهو قريب من االضمحالل" :الرسول

وجاء موت الرب  ،)١٠: ٩عب " (وقت اإلصالح"إىل  َعِضفيه من رموز وطقوس ُو
 ٩: ١٠راجع عب (ت العهد اجلديد بدمه ثبِّيرتع القدمي ويعلى الصليب وقيامته لكي 

  ).٢٠: ١٣ عب(ألن الرب قام بدم العهد األبدي  ؛)٢٠: ١٣عب  –
واهـب احليـاة    ،"يالرب احملي"واهب الروح القدس فهو أما املسيح يسوع   

عاملني أن املسيح بعد ما أقـيم مـن   "ختضع للموت أو الفناء  أناجلديدة اليت ال ميكن 
  ).٩: ٦رو ( "ال يسود عليه املوت بعد). مرة ثانية(األموات ال ميوت أيضاً 

العصر الوسـيط الـذي    الهوت هذه احلياة اجلديدة نفقعندما دخلت لكن 
التناول وما بعد التناول مـن غسـل األسـنان     وما قبل ،يبحث يف تطهريات اجلسد

وعندما مل تعد القيامة هي أساس الوجود يف جسد املسيح الكنيسة، ، إخل.. واالستحمام
ومل يعد الروح القدس هو الذي جيمع ويضم املؤمنني إىل املسيح وجسـده الكنيسـة   

وحتول  ،حتول املسيح رب اجملد إىل طعام بائد خاضع للفساد، )١٣ - ١١: ١٢كو ١(
، الكهنوت إىل سلطة، وحتولت عالمات حضور الرب إىل رموز؛ ألن الـرب غائـب  

وجيب استدعاؤه عن طريق هذه الرموز، وبالتايل كان االهتام بالوثنية  واحلدث غائب،
  .على غياب واقع الكنيسة احلي من الوعي يف حد ذاته دليالً



 
 

١١

هو أقنوم الكلمة  واحٍد وحدة السماء واألرض حتت رأسٍ
  :املتجسد
ومكان  ،"بيت الروح القدس"و ،"بيت املالئكة" اهنإعن الكنيسة نقول فنحن   

ال جيـد  احلرص على االجتاه حنو الشرق ف لذلكو .كما قال ترتليان )١("احلمامة"مبيت 
ألن  ؛اخل.. ط من صعود الرب حنو الشـرق  ما ورد يف تقوى العصر الوسيتفسريه يف 

االنضمام إىل الكنيسـة يف سـر املعموديـة،    طقس من جاء أصالً االجتاه حنو الشرق 
االجتـاه  جييء  مثَّومن  ،غروب احلياة القدمية وجحد الشيطان يعين االجتاه حنو الغربف

يظل االجتـاه حنـو   وبالتايل عطى يف املعمودية، حنو الشرق ميالد النور األزيل الذي ُي
عمودية، وهـو مـا يؤكـده    ة االنضمام وهبة التبين، وقوة املمالشرق حامالً معه عال

  .االعتراف باإلميان عندما يتحول املوعوظ حنو الشرق بعد جحد الشيطان
بل عالمة ترتبط أصالً بعالمة أكرب وهي عالمة الصـليب،   ،ال يوجد هنا رمز  
حسب كلمات هذا التحول يتم  ،اإلنسان نفسهالذي يتم يف ل تحوُّالهي  هنا العالمة
وردت عند ، وهي ذات العبارة اليت "إهلنابك أيها املسيح لتصق أ" :سر املعموديةطقس 

أي اإلحتاد بـه تـربز    ،مع االلتصاق باملسيحو .من اآلباء كريلس األورشليمي وغريه
على اجلبهة لقبول املوعوظ، مث تصبح بعـد ذلـك   " ختماً"ع وَضعالمة الصليب اليت ُت

  .نابعة من قوة االلتصاق واالحتاد باملسيح يف املعمودية
إدراك هو  -وبسبب تقوى العصر الوسيط  -ما غاب من الوعي املعاصر إن   

وبـدون وسـاطة    ،"الزمان"أن التجسد هو احتاد الالهوت بالناسوت بدون وساطة 
ال توجد رموز تدل على ما حدث، وبالتايل شريعة موسى، وبدون أي وساطة أخرى، 

  :عالمات تعلن أنال ذهه .بل عالمات تعلن السر

                                                  
  .احلمامة هي عالمة على حلول الروح القدس، وبالتايل استمرار سكناه يف الكنيسة )١(



 
 

١٢

عـب  (ىل األبـد  إاليوم وغداً وحيدث و ،أمسما حدث هو حادث اآلن،  ما هو -١
٨: ١٣.(  
  .هو الشركة يف حياة الرب نفسه بالروح القدس ،ما ُيعطى -٢

تعلـن  ) ترتيب(تلك هي أسس املمارسات الكنسية كلها من عقائد وطقوس   
ؤكـد  وهنا بالذات تصبح العالمات ضرورة ت. لإلنسان ما يناله وتؤكد بقاء ما أخذه

  .حلواس اإلنسان كلها الشركة يف عطية اهللا بالنفس واجلسد معاً
عالمة متارس بتحريك اليد اليمىن، هو ختم املعمودية واملريون، وهو الصليب ف  

أليس حتريك اليد من الشـمال إىل   .الشركة يف حمبة املسيح الفائقة أعماقتدخلنا إىل 
أليس حتريك اليد من  ؟ت إىل احلياة األبديةانتقالنا من الدينونة واملوعالمة اليمني، هو 

سكىن الروح القـدس يف   عالمة الروم هو) ترتيب(اليمني إىل الشمال حسب طقس 
أليس هذه هو اجلانب السري يف احلياة الدائمة اليت ال انقطاع فيها حىت باملوت  ؟القلب

ال و ،اإلنسانل الصليب إىل عالمة خارجية ال تنبع من قلب ن حتوَّإالبيولوجي؟ ولكن 
السـذج   يغروهذا يالعالقة بالسر، يفقد الترتيب فإن  ،من قوة وعمل الروح القدس

  .ألهنم مل يعرفوا سر املسيح ؛اهلجوم عليهب
فنية وأشياء  اًالصلبان من املعادن واألخشاب وغريها، ليست يف جوهرها قطع  

د الشـهداء قبـل   قدمياً توضع علي أجسـا الصلبان كانت  كنلو. جملرد القنية ُتقتىن
. استعماهلا؛ ألن الشهيد هو جتسد حقيقي يف اللحم والدم لصـليب يسـوع نفسـه   

لكي حيمل كل مسـيحي   ؛وكانت قدميا توضع حول العنق بعد املعمودية وليس قبلها
حسب رؤية معلمـي   - قدمياًعالمة الصليب كانت بل . ختم االنضمام إيل الكنيسة

مسيحي باملصاحلة مع اهللا ومع الكون ومع غريه  االحتفال اليومي لكلهي  –الكنيسة 
كيـف  " :حىت يف العصر الوسيط كتب أسقف بابليون األنبا يوحنا يقـول . من البشر

  ".ترشم نفسك بعالمة الصليب وتبغض أخيك أو تكرهه؟



 
 

١٣

  .ولكن يبدو أن هذه الرؤيا أصبحت غريبة عن الثقافة السائدة يف أيامنا
  :قوام هذه الرؤيانضع حتت أعيننا  ،دلحىت ال يتوه البعض يف خضم اجلو

إن الكون كله الذي يتمخض اآلن يف خماض امليالد حنو احلياة األبدية وفداء اجلسد  -
يشرب من هنر النعمة اإلهلية من اآلب باالبن "، هو الكون الذي )٢٢: ٨رو (بالقيامة 

 ".يف الروح القدس

 .امن الكون يف ميالدن كما أن املياه تدخل شريكاً -

 ةوكذلك الزيت كمسحة من شجرة الزيتون مع أطياب هلا رائحة ال تفسد، مؤكد -
الذي قام من األمـوات   عدم الفساد يف يسوعمع النفس مبسحة لنا أن اجلسد ُمسح 

 .)٢٧: ٢أع ( بعدم فساد

، "ترتيب"فقد غاب عن الوعي املعاصر أن القداسات وكل  ،البخورفيما يتعلق بأمَّا  -
نيسة، هو وليمة العريس السمائي اليت جتمع كل املفديِّني الذين رحلـوا  أي طقوس الك

حيث جيلس الرب علي رأس املائدة وعن ميينه امللكـة  . والذين ال زالوا علي قيد احلياة
هذا هو طقس أو ترتيـب  ف. الرسل والشهداء واملالئكة والشعبوعن يساره املدعوين 
ل هؤالء وللشـعب احلاضـر الشـريك أو    م البخور لكوُيقدَّ. جسد املسيح الكنيسة

الكل ُيقدَّم له البخور؛ الن الكون املادي املنظور مل . الشركاء يف وليمة املسيح له اجملد
يف ناسوت الرب نفسه، وقد جتلـى  تأصَّل قد  ماديُيستبعد من الفداء؛ وألن ما هو 

مـع كـل   جي بل ،بالنور األزيل غري املخلوق، وألن هذا ليس قاصراً علي الرب وحده
  ).٥٢: ١١يوحنا " (واحد أبناء اهللا املتفرقني إىل"

  فهل ُيقدم البخور للصلبان واأليقونات؟
وإمنـا  . مغرياً للقـارئ  اإن الدفاع من العهد القدمي هو دفاع باطل مهما بد

؛ لكي يقـدِّس  "الكلمة صار جسداً وسكن بيننا"الدفاع األرثوذكسي احلقيقي هو أن 
ن بكل ما فيه، وأن نقدم الكون بكل ما فيه هللا؛ ألننا أصالً ُخلقنا اإلنسان والكو: الكل



 
 

١٤

عندما غابت اهلوسـات  لكن و. )١(آهلةً ُتقدِّم الكون هللا حسب كلمات املزمور الثامن
 الذي مل ندرك أن املسيح يتجلى يف الكون، فهو ،والتسبحة السنوية من الوعي املعاصر

 .يف ليتورجية كونيـة اخلليقة تشترك كل  بذلك، و"األشجار حىت تزهر"يف حىت ينفخ 
 –ولذلك صارت الصلبان واإليقونات والبخور والقداسات، وحدة واحـدة إهليـة   

وصارت املادة تلمع باإلستعالن اإلهلي، ليس من تلقاء ذاهتـا،  . إنسانية، رأسها املسيح
قيقة األبدية اليت وال ألننا نراها بعني اخليال البشري، وإمنا ألن احلقيقة الكامنة فينا، احل

أخذناها يف السرائر، ال ختتلف عن ما هو كائن يف الكون الصغري، أي كون الكنيسـة  
  .أن ختمر العجني كلهواليت عليها  ،"مخرية امللكوت"الذي هو 

منفصلة  الصلبان مهما كان نوعها، والبخور، واملذبح، ليست أشياًءوبالتايل، 
  .اعن احلقيقة اليت أخذناها واليت نعيشه

آخر هـو ذات   اًامسُيسمى عندما هجرنا اللغة القبطية، غاب عنا أن املريون 
، ذات اسم ذبيحة الصليب ، بل هو"picyoinoufi"البخور الذي يطلق على  سماال

  .الذهن املدرب على احلياة الكنسيةطئها خيوهذه داللة ال 
  :يقول طقسنا القبطي عن الرب يسوع املسيح  

  احلقيقي،لعظيم املخوف ا إهلناأيها املسيح "
  االبن الوحيد وكلمة اهللا اآلب،

  .طيب مسكوب هو امسك القدوس
  .ويف كل مكان يقدم البخور ألمسك القدوس

  .)سر خبور عشية( "طاهرة) ذبيحة(وصعيدة 

                                                  
 اَألطْفَالِ أَفَْواِه ِمْن! السََّماَواِت فَْوَق َجالَلََك َجَعلَْت َحْيثُ اَألْرضِ كُلِّ ِفي اْسَمَك أَْمَجَد َما ُدَناَسيِّ الرَّبُّ أَيَُّها) "١(

 َوالنُُّجوَم َمَرالْقَ أََصابِِعَك َعَملَ َسَماَواِتَك أََرى إِذَا. َوُمْنَتِقمٍ َعُدوٍّ ِلَتْسِكيِت أَْضَداِدَك بَِسَببِ َحْمداً أَسَّْسَت َوالرُّضَّعِ
 َوَبَهاٍء َوبَِمْجٍد الَْمالَِئكَِة َعنِ قَِليالً َوَتْنقَُصُه!. َتفَْتِقَدُه َحتَّى آَدَم َواْبُن َتذْكَُرُه َحتَّى اِإلْنَسانُ ُهَو فََمْن. كَوَّْنَتَها الَِّتي
 َوطُُيوَر. أَْيضاً الَْبرِّ َوَبَهاِئَم َجِميعاً َوالَْبقََر الَْغَنَم. قََدَمْيِه ْحَتَت َشْيٍء كُلَّ َجَعلَْت. َيَدْيَك أَْعَمالِ َعلَى ُتَسلِّطُُه. ُتكَلِّلُُه
  " اَألْرضِ كُلِّ ِفي اْسَمَك أَْمَجَد َما َسيُِّدَنا الرَّبُّ أَيَُّها. الِْمَياِه ُسُبلِ ِفي السَّاِلَك الَْبْحرِ َوَسَمَك السََّماِء



 
 

١٥

والسبب ليس كما ورد يف تقوى العصر  ،م للثالوثتقدمة تقدَّهو  هنا البخور  
كما هو واضح من بني البخور والذبيحة املسائية بل ألن ترتيب الصالة ربط  ،الوسيط

  :الكلمات التالية
  نسألك يا سيدنا"

  طلباتنا إليكاقبل 
  صالتنا أمامكولتستقم 

  مثل البخور
  .)سر خبور عشية( ")٢: ١٤٠مزمور (ذبيحة مسائية  أيدينارفع 

  :يكتسب معناه احلقيقي حسب الكلمات التالية اذهكل   
  ء احلقيقيةألنك أنت هو ذبيحة املسا"

  الذي أصعدت ذاتك من أجل خطايانا
  على الصليب املكرم

  .)سر خبور عشية( "أبيك الصاحل بإرادة
أي اهلبة أو  ،"املنحة"حسب ترتيب العهد القدمي كانت تسمى  ،وذبيحة املساء  
" صـعيدة "بل  ،ليس للذكرى ،الصليب هو سبب تقدمي البخور للربإذن، ف. العطية

هـو ذات   Picyoinoufiفاالسم القبطي  ،البخورأي  ،مةالعالتقدمها  "شركة"و
وهو ذات اسم الصالة حسب الكلمات السابقة، وهو أحد أمساء  ،اسم مسحة املريون
  .رشم الصليب يوضع باملريون نفسه بعد املعموديةأن رشم الصليب، بل 
تعلـيم  ودخـل   ،كتب اإلرسالياتمع بني احلدث والعالمة الفصل لقد جاء 

كتـاب علـم    :، هيدرامصعدة الالهوت القبطي من سيط األورويب إىل العصر الو
 –تفاسـري ولـيم مـاكنتوش     –أخرياً " دار الثقافة"نشره أعادت الذي  ،الالهوت

اليت كان يلقيها  هي مادة علم الالهوت النظريو، يحماضرات األب أوجني دي بليس
  .يف الكلية اإلكلرييكية بالقاهرةعلينا الرجل الوقور القمص إبراهيم عطية 
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  :دات اآلتيةمن خالل املفرتعلم األقباط ثقافة العصر الوسيط هكذا و
  .عقيدة الكفارة والفداء -
  .مصاحلة العدل والرمحة -
  .الكفارة لترضية العدل اإلهلي لدرجة احتراق االبن وحتوله إىل رماد -
  .اخل... ذبيحة غري حمدودة ألن اخلطية غري حمدودة  -

الذين دافعوا مبرارة وأحياناً بقسوة عن تعلـيم أورويب   أمساءوال داعي لذكر   
  .لكنائس األوروبية لكي يستقر يف جملة الكرازة وكتاب بدع حديثةلفظته ا

، وجعل ومل يدر خبلد هؤالء أن هذا التعليم وضع الصليب يف ذاكرة اإلنسان  
وفصل اآلب واالبـن   ،عالمة عقاب وتشفي، وأدخل التعليم بغضب اهللا اآلب العالمة

  .اخل... عن الروح القدس 
 ،صارت بدورها ذكرى ملـا حـدث   ارستيااإلفخ أنهؤالء  يدر وأخرياً مل  

  .عطى من الرب يسوع نفسهسراً كائناً ُي تذكرى حتدث يف عقل املؤمنني وليس
علينـا أن  لكـن   ق عن شرح ما جاء به العصر الوسيط،اجملال يضيورغم أن   

  :بني ما يعلم به هذا الالهوت، وبني تعليم األرثوذكسية الحظ الفرق الكبرين
ألن دم املسـيح   ؛جسده على املستوى األزيل قبل جتسـده  ماملسيح الرب قدَّ  

عـب  ( حسب اإلرادة مت تقدٌمي ،)٢٠-١٩: ١بطرس ١(معروف قبل تأسيس العامل 
  .هذه اإلرادة مستعلنة يف الزمان وعلى اجللجثة .)١٠: ١٠

  :اجلانب األزيل السابق على خلق العاملوهذا هو 
  .اختارنا فيه قبل تأسيس العامل"

  للتبين بيسوع املسيح سبق فعيننا
  .)٤ -  ٣: ١ أفسس( "حسب مسرة إرادته

  :علن يف الزمانأُما مت قبل تأسيس العامل   



 
 

١٧

  ملدح جمد نعمته اليت أنعم هبا علينا يف احملبوب"
  الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران اخلطايا

  .)٦: ١أفسس ( "حسب غىن نعمته
ه مت فقط يف الزمان وعلـى  نإبال أساس إذا قيل ُيعد ما أعلن يف الزمان لكن 

  :ألن ما يقصده الرسول هو عكس ما هو سائد اآلن ؛اجللجثة يف تاريخ قدمي
  حسب مسرته اليت قصدها يف نفسه إرادتهإذ عرفنا بسر "

  ؛لتدبري ملء األزمنة
  ليجمع كل شيء يف املسيح ما يف السموات وما على األرض

  يف ذاك الذي نلنا فيه نصيبناً
 "سب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي إرادتهح معينني سابقاً

  .)١١ -  ٩: ١أفسس (
  .عارياً بال أساس أزيل يف اهللا نفسه" العصر أوسطي"هكذا يبدو التعليم   
  :ذا عدنا إىل الترتيب الكنسي نفسه وجدنا أنإف

  .هي الرب نفسه ،ذبيحة الرب -
  .اإلهليةهي فعل وحركة احملبة  -
  .)يف وسطنا عمانوئيل حالٌ(معنا  حالٌ حاضٌر هي شخٌص -
  .بالروح القدس حالٌوهو  -
  ).١٣ – ٩: ٩عب (م نفسه بالروح األزيل قدَّ -
  ).٢١: ١٣عب " (بدم العهد األبدي"أقام عهد أبدياً إذ قام من األموات  -
مه لنا بالروح القـدس  ويقدِّ ،وليس األسقف أو القس ،م جسده ودمههو الذي يقدِّ -

  .م لنا يف القداساتلِّواآلبائي الذي ُسحسب التسليم الكتايب 
مع دوام التقدمي وبسبب دوام العالقة بني الـرأس أي   -بعد ذلك ميكن فهل   

  !؟يدخل الزمان وتدخل املسافة لفصل الرأس عن اجلسدأن  –املسيح واجلسد الكنيسة 
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  م البخور للصليب؟هل يقدَّإذن، 
كمـا أن   .احملبة األزليـة ة واحدة تعلن سر مألن البخور والصليب عال ؛نعم  

  .نفسه اإلهلياأليقونات هلا ذات الترتيب 
من تعليم " تقديس املادة بسبب جتسد االبن"اب يغهل يوجد دليل أفظع على 

نه قذر وجنس أمن معاملة اجلسد على ، القبطي السائدأو من التعليم  ،حركة اإلصالح
ـ ويغ ،باملريون َحِسوُم ،عموديةس يف مياه املقدَّتنه أرغم باملاء،  تطهريحيتاج إىل ال  يذت

  جبسد الرب ودمه؟
مث ننكـر قوهتـا    ،هل يوجد ما هو أفظع من أن ننال الدخول يف هذه النعمة

تحول بعد ذلك إىل ما جاء يف تقوى العصر الوسيط من ممارسات قائمة على املنـع  نو
  .والتحرمي
عالمات على  ، فهياأليقوناتومثل الصليب والبخور واملريون، هكذا أيضاً   

يف  فقط جمرد أمساءاآلباء والشهداء والقديسني ليسوا  ؛ ألنوحدة الكنيسة عرب العصور
 هذه عبادة يهودية عشنا حتت ظالهلا وظالمها ألهنا يهودية بال مسيح - ذاكرة الكنيسة

: ٦عب (هؤالء الذين نراهم يف األيقونات هم شركاء يف قداسة الروح القدس لكن  -
هم شهود حاضرون حسب مسـتوى واسـتعالن الكنيسـة     ،)١٠: ١٢مع عب  ٤

ستعلن يف القداسات حيث هم ضيوف الوليمة السماوية اليت ُت. الواحدة يف كل الدهور
وبـاقي  املعمدان مث ضيف الشرف يوحنا  اإلله،امللكة والدة  هالرب هو امللك وعن ميين

 والبخور؛ اسم الرب ، أيالطيب املسكوبوللشعب أيضاً م هلم هؤالء يقدَّ. الضيوف
  .ألننا يف وليمة واحدة

مع تقـوى  دخل  بينهما الفصلكن ل .السر ال يفصل بني العالمة والشخص
العصر الوسيط اليت فصلت العالمة املنظورة عن النعمة غري املنظورة، وبقدرة عقلية ال 

 بينما هي شـخص املسـيح   ،"وسائط النعمة"بأهنا السرائر وصفت عالقة هلا باإلجنيل 
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. والذي تدل عليه كل عالمات السرائر ،ن بالروح القدسعلَاملُستعلن يف الصلوات، واملُ
وحـدة  معـاً  ا مال يوجد فصل بني عالمة الصليب واملصلوب، أيهما ُيعلن اآلخر ألهن

  .واحدة
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  الفصل الثاين
  

  قصور تقوى العصر الوسيط
  اننس واإلعن استيعاب الرؤية األرثوذكسية هللا

  

  العصر الوسيط؟ ماذا فعل بنا
يف املسيحية املصرية استمرار الهوت العصر الوسيط يف الوجود تقع مسئولية   

على اإلكلريوس الذي يدافع عن تعليم عقلي ال عالقة له بالعالقة الشخصية حىت اآلن 
 ؛يعودون إىل العهد القـدمي جندهم وعند شرح الطقوس  .بني املؤمنني واملخلص نفسه

دخلت ممارسات شـعبية ال  هلذا و. اء وال حىت الليتورجيا نفسهاألهنم مل يدرسوا اآلب
عالقة هلا باإلميان مل تكن معروفة حىت عصر قداسة البابا كريلس السادس مثل السجود 

فالسجود  ،للبطريرك واألساقفة وغريها من مظاهر مل تكن معروفة يف التاريخ الكنسي
أي  ،على استخدام كلمة مطانيـة  العربية –ولذلك حرصت اللغة القبطية  ،هو اعتذار

آداب سـلوك ينتمـي إىل   وهو  ،عن عمل أو تصرف خاطئ ضد أي إنسان" توبة"
 ،زلت عن الرؤيا األرثوذكسية هللا واإلنسانإذا ُع -أي الرهبنة  -وهي بدورها  ،الرهبنة

 ،أي الدهر اآليت ،حلياة القيامة حٌر اختياٌر -يف حقيقتها  –ولكنها  ،تبدو ضد الطبيعة
  .بينما ال زال الذين اختاروا هذا الطريق أحياء يف ذلك اجلسد الترايب

فهـم مثـل    ،ا الذين يفشلون يف سلوك هذا الطريقأمَّ .طبعاً هذا هو األصل
ار التوبـة وحيـاة التجديـد،    نات الكنيسة الذين يفشلون يف اختبوب أبناءغريهم من 
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رسات الكنسية، بـل يف فشـل   أو املما ،أو الطقوس ،والعيب ليس يف منظومة اإلميان
  .البشر يف اخلضوع للنعمة

البتولية  أنهو إنسان فشل يف إدراك  ،الرهبنة هرطقة إنن خيرج علينا ليقول َم
ر عليـه  ويتركه إذا تعذَّ ،وعطش إىل اهللا خيتاره اإلنسان حراً ،هي ارتفاع ومسو التوبة

فهذا هو فهـم مـدارس    ،ةأو جرمي اًألن ترك البتولية ليس ذنبقع عليه لوم؛ دون أن ي
القانون اليت ال تعتمد على التعليم العقيدي الالهويت، ولذلك ال متنع األرثوذكسية أي 

  .راهب ترك الرهبنة من الزواج وال تعترب أنه احنرف أو أخطأ

  :فينا ومعنا بال رموز املسيح حالٌ أن احلقيقة هي
والعالمـات  ز لعل أكرب أخطاء العصر الوسيط هو عـدم إدراك أن الرمـو    

ألن  ؛الرمز إليهاواالستعارات والتشبيهات هي دالالت تؤكد وجود حقيقة ماثلة يشري 
والفعـل   σύμمركبة من وهي كلمة  σύμβολονكلمة رمز هي الكلمة اليونانية 

. هو وضع شيئني معاً لكي تكمل الرؤيا وتظهر احلقيقةالرمز ولغوياً  βολονاليوناين 
كتابـه  ضمن األب الكسندر مشيمان البحث اجليد الذي نشره هنا حنيل القارئ إىل و
  .)١(عن السر الكنسي والرمز "من أجل حياة العامل"

التطور اللغوي والتارخيي الذي مر به الهوت  متابعة دون أن نرهق القارئ يفو  
والذي نقل عنه الذين درسـوا املؤلفـات    ،األسرار الكنسية يف الغرب بشكل خاص

، والذي )م١٤٧٢ –م ١٤٠٥( George Scholariosيونان ابتداء من الالتينية يف ال
وعشق توما اإلكويين ألنه كان  Gennadiosرسم بطريركاً وعرف باسم جناديوس 

األرثوذكسـية  "حنيل القارئ إىل أول دراسة أرثوذكسية حديثة بعنوان  ،جييد الالتينية

                                                  
 –منشورات النور  –أجل حياة العامل، تعريب األرمشندريت توما بيطار  راجع األب ألكسندر مشيمان، من )١(

  .وما بعدها ١٣٥األصل اإلجنليزي ص  راجع أيضاً. وما بعدها ١٩٠، ص ١٩٩٤لبنان،  –بريوت 
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 Holyرها نش Christos Yannaras, Orthodoxy and the West" والغرب

Cross  ٢٠٠٦عام.  
لق للدفاع عن ُخ systematicوجممل القول هو أن التعليم الالهويت النظامي 

العقيدة املسيحية على أساس فلسفي، فالغرض نبيل واهلدف مقدس، ولكن مل يكن هذا 
ليس عن قصد أو وإن كان ذلك  ،التعليم الفلسفي، مهتماً باجلانب املستيكي أو السري

صدرت  ،علماء الالهوت من الكنيسة الكاثوليكية هذا النقص أدركندما عو .سوء نية
ولعل أمشل دراسة وأكربها حـىت اآلن هـي دراسـة األب     ،دراسات توزن بالذهب

  :الكاثوليكي
Cyrian Vagaggini, Theological Dimensions of the 

Liturgy, 1976  
فهـم   ،الكاثوليك واجملال ال يسمح بذكر رواد القرن التاسع عشر من عظماء

  .الذين شقوا الطريق خالل تراكمات العصر الوسيط
إذا عدنا إىل مصر العزيزة اليت هي القلب والفكر والروح واجلسـد، دون أن    

ض آالم ومضايقات ربع قرن من الزمان سيطر فيه الرعب واخلـوف  اعراستندخل يف 
كننا أن نرصـد  مي ،وتوقفت مراكز البحث عن البحث ،من القطع من شركة الكنيسة

ألننا نراها ماثلة أمام عيوننا وتشهد هلا  ؛حقائق بارزة ال ميكن تأجيل البحث فيها عدة
  .املقاالت والكتب اليت صدرت وتشن حرباً بال هوادة ضد كل ما هو أرثوذكسي

  اعتبار كربى العقائد من أحداث املاضي البعيد :أوالً
عقيـدة  قلية العصر الوسيط قمة هرم ذلك املاضي الذي صنعته عتأيت على و

هو حدث مت وانتهى، فاملسيح جتسد وبعـد  ف". جتسد االبن الكلمة ربنا يسوع املسيح"
  ".للتذكر"شحن يف العقل ما لدينا هو ما جيب أن ُي وأصبحذلك صعد إىل السماء 

  ؟ملاذا نفعل هذا وذاك
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ان كصعود املسيح كما أن . الفردوس االجتاه للشرق هو تذكر". نتذكر" لكي
  .شرقاً

يف سـر   باإلميـان والشرق جاء من االعتراف  ،ولكن الفردوس هو الكنيسة
ضاع الفردوس، ومل يعد االجتاه للشرق هو عودة لالعتراف الذي إذن، فقد  .املعمودية

اهللا موجود " :وبالتايل البد أن يسأل العقالء. م يف سر املعمودية بعد جحد الشيطاندِّقُ
األرثوذكسـية  تلك اجلدل حول عندئٍذ يدور " ؟ق بالذاتفلماذا الشر ،يف كل مكان

عودتنـا إىل   للشـرق هـو   االجتاهوغاب أن  ،اليت غابت عن فهم واستيعاب الرموز
وهو حتول اإلنسان كله إىل  ،االعتراف باملسيحواألكل من شجرة احلياة، والفردوس، 

  .اخلليقة اجلديدة
ا نايـذكر  إهنمالك ويل  وإذا سألت عن سبب وجود مشعتني على املذبح قيل  

هي واملصيبة الكربى  .واحد عند الرأس واآلخر عند القدمني ،باملالكني عند قرب املسيح
، لكن احلقيقة كلها )١٢: ٢٠يو ( اليت ذكرها اإلجنيل املقدس من احلقيقة هذا جزٌء أن
 وحسـب  ،ألن هذا املذبح ؛بشارة القيامة أمام وأننا ،املذبح هو عرش الثالوث أن يه

بل هـو املائـدة    ،يف الشرق، فاملذبح ليس قرباً حوله مالكني" حضن اآلب"الترتيب 
السماوية اليت تقف كل رتب املالئكة حوله، ومنه بشارة احلياة باألكل مـن شـجرة   

والشمعتني عالمة احلياة والنور والبشارة املالئكية بقيامة الرب ومصاحلة السماء  .احلياة
يف  إهلنـا عمانوئيـل  " إلينااملسيح بيننا، هو آت دائماً  التجسد يعين سكىن. واألرض
والروح حال دائمـاً  " احلضور املتجسد" أثناسيوسهو حسب تعبري القديس ". وسطنا

  .واالستدعاء هو عودة الوعي هلذا احلضور الدائم غري املنقطع. فينا من بعد املعمودية
  ما عالقة كل هذا بالتجسد؟

هو حلول ملء الالهوت جسـدياً   ،"فصال وبال تغيريبال ان احتاٌد"البداية هي   
  ).٩: ٢كولوسي (



 
 

٢٤

وهذا . أو اإلنسان من اهللا ،هذا قضى على كل طقس ُيقرب اهللا من اإلنسان  
وهو وضع شيئني معاً لكـي تكمـل    - بدوره جعل ما لدينا من رموز باملعىن السابق

جاء التجسد فقد . لرموزفالواقع أكرب من كل ا يقصر عن التعبري عن الواقع، - الرؤيا
ألن اسم املائـدة مل حيـذف مـن الليتورجيـات      ؛وصار املذبح هو املائدة ،باملذبح

  .ألن التقدمي أو القربان يكمل الرؤيا ؛األرثوذكسية
ألن املسيح احلي ال يوجد فيـه عضـو    ؛جاء التجسد بشركة القديسنيلقد 

  .ميت، وشركة القديسني هي الكنيسة
ألن رأس  ؛ة ختتلف متاماً عن صلوات العهـد القـدمي  جاء التجسد بصاللقد 

 أنده جبوهر الالهـوت معلنـاً   ووحَّ ،الكنيسة ابن اهللا محل يف أقنومه اإلهلي الناسوت
الصلوات هي يف اهللا وهللا، هي يف االبن وبالروح القدس هللا اآلب، فهـي ليسـت هللا   

  .هو الوسيط االبنفقط، ألن 
بني الهـوت اهللا الكلمـة    ؤكد بقاء االحتادوصعود االبن له اجملد باجلسد ي  
فكيف انعكس هذا على املمارسة الكنسية ال سيما يف خدمـة  . أبدياًاحتاداً  والناسوت
ملاذا . صارت طقوسنا كلها مع الصلوات نابعة ومؤكدة هلذا اإلحتاد األقنومي ؟السرائر

عصر الوسيط تقوى ال ؟"السالم جلميعكم" :يرشم الكاهن الشعب كل مرة يقول فيها
الرشم تأكيد على مصاحلة بال  إنقول ، بينما روح صلواتنا تربكةإنه على سبيل ال تقول
. رشم الصليب أييؤكدها ختم الغفران  ،على تدفق احملبة اإلهلية لغري املستحقني ،ندامة

 ؟"قفوا للصالة"وليس  ،"قوموا للصالة" :ملاذا يقول الشماس حسب دقة اللغة اليونانية
هـو ذات نـداء   وقد أخذنا عربون القيامة بقيامة الرب من األموات، " قياميون"ألننا 

ليس  فهو ،"يل املقدسقوموا خبوف من اهللا وامسعوا اإلجن": الشماس عند قراءة اإلجنيل
بل هي القيامة اليت ميارسـها   ،حسب شرح العصر الوسيط االحترامالوقوف وال هو 

  ".املعمودية هي قيامة النفس"ألن  ؛يف املسيح أُقيمتاجلسد بالنفس اليت 



 
 

٢٥

صلب، ودفن، وقيامـة،  و ،جتسدإىل حياة الرب يف اجلسد لقد جرى تفتيت   
وصعود، يف حني أن كل هذه األحداث هي إعالنات عن املصري األبدي لإلنسان، وقد 
أعلنت يف ذات ناسوت الرب الواحد، فإذا ما جتاوزنا هذه احلقيقة كانـت النتيجـة   

  .هي تقسيم املسيح الواحد، وبالتايل نفقد الرؤية الشاملة لتدبري اخلالص الطبيعية لذلك
ليس  ،"رب ارحم يا" :جاء احتاد الالهوت بالناسوت بصراخ الكنيسة اجلامعة  

ولـذلك   ،ألننا احتدنا باملسيح بال اختالط وال امتزاج وال تغـيري  وإمنا ،ألن اهللا قاسٍ
هي طلب الرمحة بسبب ضعف حمبتنا هللا ولآلخر  ،هذا االحتاد بصالة واحدة إليناُيوحي 

دعي بواسطة االبن للفـداء، ومـن   والكون، وألن اآلخر هو يف املسيح، والكون اسُت
جانبنا حىت صلوات األواشي كلها هي أكرب من طاقة وقدرة أي كنيسة على العمل مبا 

  ".رمحة اهللا العظمى"يف  فال رجاء لنا إالَّ ،فيها
 ،"محـل اهللا "هو  َحبِألن الذي ذُ ؛املذبح يف الكنيسة التجسد هو سبب وجود  

آخر يؤكد لنا أن عمانوئيل هو خبز احلياة النازل  كاسمٍ" املائدة"وهو سبب بقاء اسم 
  ).٣٣: ٦يوحنا (من فوق من عند اآلب لكي يهب احلياة للعامل 

" هيكل احليـاة "ألن جسد ربنا يسوع دعي  ؛والتجسد هو سبب بناء اهليكل  
الناسـوت عـدة    أي" هيكله"حيث وردت كلمة  أثناسيوسالكلمة للقديس  جتسد(

  ).٤: ٣١ – ١: ٢٦ - ٥: ٢٢ – ٣: ٨راجع  ،مرات
ألنـه  ) ٢٩: ٨رو ( "البكر بني إخوة كثريين"والتجسد هو الذي جعل الرب   

مـع   ،١٤: ٢ عـب (اشترك يف اللحم والدم مثل باقي البشر، وتقدم علينا كباكورة 
  ).١٨: ١كولوسي (

  الهوت بالناسوت يف املسيح الواحداحتاد ال: ثانياً
  :عن االحتاد األقنومي السكندرييقول القديس كريلس   
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عجيب فائق، ففي صورة العبد جند  املسيح حقاً هو سٌر"
 ٧٢املسيح واحد ص (" الربوبية، ويف الكيان اإلنساين جند جمد الالهوت

  .)١٩٨٧القاهرة  –
أن النعمة هلا مصـدر  يعين بالنسبة لنا كبشر  ورفض التعليم النسطوري برمته

والذي هو من طبيعة اهللا  ،ألننا نشترك بالعطية لكي ننال ما هو من اهللا واحد وهو اهللا؛
  ).٤٧املسيح واحد ص راجع، (

، واالحناللحنن ترابيون، فينا التراب من آدم األول الترايب، أي اللعنة "
  ،ألنه بالطبيعة اهللا ؛سيحلكننا صرنا مسائيني، وأخذنا هذا يف امل

  ،متجسداً إليناوهو الكلمة من فوق، أي من اهللا، ونزل 
  ؛د باجلسد من الروحِلفُو

  لنا مثله ونصبح قديسني وبال فساد،لكي جيع
  النعمة من فوق إليناوترتل 

  ).٣١املسيح واحد ص (" ويصبح لنا بداية ثانية وأصل جديد فيه
  :هذا اإلحتاد له شهود

  .هوالدة اإلل -
  .آباء الكنيسة -
  .الشهداء -

  :هذا اإلحتاد له عالمات
  .رشم الصليب -
  .األيقونات -
  .البخور -

احلقيقة احلاضرة هي حلول الثالوث فينا حنن البشر، وعالمات هذا احللـول    
  :هي
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ةً هيكل جسد الرب يسوع الذي صار اهليكل يف الكنيسة عالم وهو أصالً ،اهليكل -
  .عليه

الرب الدائمة اليت ال تتحول والباقية دائمـاً لكـي    إرادةالمة ثبات ع ، وهواملذبح -
  .تعطي

الصليب يف عيين من يعرف أن يرى هو هنر احملبة الفياض الذي فاض بقيامـة    
الكالم كثري، واالعتراضـات  ولكن ". باملوت على الصليب داس املوت"الرب الذي 
الصليب إىل ل ن حوََّمكل  وعلى، كل من يفتش عن اعتراضات يف العهدينسهلة على 

 .اإلنسـان  عقـل يف جمرد ذكرى تقبع ما تبقى منه أصبح حدث انتهى يوم اجلمعة، و
إىل فكرة يف الذاكرة، فكرة قابعة املسيح الرب من حوَّل  كل علىاالعتراضات سهلة 

  .أي الوجود املادي ،إىل عالقة عقلية ال متس الواقع، أو يف الزمان الغابر

  ذبة يف التاريخ الكنسيأكرب ك: ثالثاً
أكرب كذبة قيلت يف تاريخ املسيحية شرقاً وغرباً ن إقد يندهش القارئ إذا قلنا   

 ،يف الكنيسة الكتاب املقدس هو مصدر التعليم الوحيدالقول بأن معاً يف آن واحد هي 
  :والدليل على ذلك

حول فيما بينهم اختالف الذين وضعوا هذا املبدأ يف القرن السادس عشر  -١
تفرع  جند أنه قدالسبب  ذاهل، ودمة الكهنوتخب انتهاًءالعشاء الرباين و ابتداًء من الكثري

أن الكتاب املقدس  :عي وتعلم ذات الكذبةتدَّال تزال شيعة  ٣٩٠٠٠قرابة  عن هؤالء
  .الوحيد هو مصدر التعليم

مشـيخية   –كيف انقسمت حركة اإلصالح إىل لوثرية نتتبع وإذا أردنا أن 
املأساة بدأت على النحـو  اخل، لوجدنا أن .....  -) زوينجلي(ُمصلحة  –) لفنكا(

  :التايل
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  .فرض على نصوص الكتاب املقدسُت presupposed ideasأفكار ُمسبقة * 
  .وبدون العودة إىل مدونات العصور األوىل ،قراءة شخصية بال أساس تارخيي* 
وهـي   ،الوالدة وحافظت عليـه  وضع الكتاب املقدس يف مواجهة األم اليت أعطته* 

  .الكنيسة اليت سبق وجودها يف التاريخ وجود كل أسفار العهد اجلديد
عندما جفت ينابيع الفكر يف األوساط اإلجنيلية عاد هـؤالء إىل شـرح    -٢

نشر حالياً أكرب دور النشر اإلجنيلية  وعظات آباء الكنيسة على أسفار العهدين، وتوايل
  :كتاب املقدس حتت عنوانشرح كامل لكل أسفار ال
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وحماولة رأب  ،والسبب يف هذه التوبة هو اكتشاف اجلذور التارخيية للمسيحية
  .الصدع الذي جاءت به حركة اإلصالح

كتـاب   لـيس  فهو. "شهادة"و ،"بشارة"ن العهد اجلديد بالذات هو إ -٣
إذا سألت  -عزيزي القارئ  – ولعلك. الهوت أو كتاب يشرح املمارسات الكنسية

باسم اآلب واالبن والـروح القـدس اإللـه    ": عن مصدر الصيغة نفسك بدقة وأمانة
باسم اآلب واالبن " :القديس مىت ورد إجنيلحسب  ، لوجدت أن النص"الواحد آمني

هي مـن املمارسـة    ،"اإلله الواحد"ة اإلضافلكن  ،)١٩: ٢٨مىت " (والروح القدس
  .الكنسية

ولعلك عزيزي القارئ قد الحظت أن العهد القدمي ال ُيقرأ يف القدَّاسـات،  
يف الصوم الكبري وأسـبوع اآلالم،  فقط وإمنا فقط مقتطفات وفصول خمتارة منه تقرأ 

  .وديةوالسبب يف ذلك أن الصوم الكبري كان مناسبة تعليم املوعوظني وإعدادهم للمعم
كشف أن العـودة إىل العهـد    ،تالميذ أريوس يهوهاجلدل مع شهود لكن و

الذي  االجتاهوهو  ،جعلت هؤالء يشرحون العهد اجلديد مبنظومة العهد القدمي ،القدمي
 :كلمات الرب يسـوع نفسـه  ل يهوهترك شهود وهو ما يفسر  .أسسه يوحنا كالفن
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نون يل شهوداً يف أورشـليم  ووتك لكنكم ستنالون قوة مىت حل الروح القدس عليكم"
اسم يهوه حل حمل فألن  ،)٨: ١أع " (ىل أقصى األرضوإ ويف كل اليهودية والسامرة

الروح القدس ومل يعد هؤالء هم  وإلوهيةاالبن  بإلوهية اإلميانمنهم اسم اآلب، ضاع 
  .وهو املصري الذي ينتظر كل من حيذو حذوهم .بل شهود العهد القدمي ،شهود يسوع

  "بدعة"االستخدام اإلعالمي والصحايف لكلمة : ابعاًر
مل التـاريخ الكنسـي   ، نقول إن بدعةحنني الرهبنة بال. تعليقاً على وصف د  
 أنباعتبار  ،جترمي املمارسة ووه ،من الثقافة املعاصرة إليناذلك االستخدام الوافد يعرف 
لنمط واحد وأسلوب ختضع  أنجيب  -حنني . حسب تقدير د -حلياة اليومية اممارسة 
  .هو الزواج ،واحد

وهي خاصة برفض أحد قواعـد   ،"هرطقة"الكلمة اليونانية األصل = البدعة 
  .)١(الرب يسوع إلوهيةت ركنمثل البدعة األريوسية اليت أ ،متاماً وإنكارهاإلميان 

ال " بع كل مالك وتعال اتبعين"ع دعوة الرب يسوع ممن يس إنأعود وأكرر 
هذا اختيار دعاه الرب نفسه باسم ال تقبله اليهوديـة  . أسرةاحب ميكن أن يكون ص

، ومل تقبل اليهودية عرب "التلمود"فالزواج نصف الدين هي قاعدة من  ،"خصيان"وهو 
يكونوا  أنمن التابعني له  لكن الرب يسوع يدعو فئةً. عصورها البتولية أو عدم الزواج

الفصل اخلاص بالزواج  ١٩يف مىت ص  هبذا اخلصوصتعليم الرب قد جاء و ،"اًخصيان"
يوجد خصيان ولدوا هكذا مـن  " :مث ختم الرب قوله ،)١١ - ٢: ١٩(والطالق يف 

ألجل  أنفسهمويوجد خصيان خصوا  ،ويوجد خصيان خصاهم الناس. أمهاهتمبطون 
  .)١٢: ١٩مت " (يقبل فليقبل أنامللكوت من استطاع 

                                                  
، وهي الصيغة اليت أنقذت اإلميان من "الواحد مع اآلب يف اجلوهر أو من ذات جوهر اآلب"باملناسبة، صيغة  )١(

  .األريوسية، مل ترد يف الكتاب املقدساهلرطقة 
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قال الرب للخصـيان الـذين    هكذا" :أشعياءولعلك تدرك من كلمات النيب 
يف بـييت ويف   أعطـيهم إين . حيفظون سبويت وخيتارون ما يسرين ويتمسكون بعهدي

: ٥٦أش ( "ال ينقطع أبدياًامساً  أعطيهم. من البنني والبنات أفضلنصباً وامساً  أسواري
مشلـهم يف حيـاة   هؤالء مث مجع  ،لوا عدم الزواجوالذين تبعوا الرب وفضَّ .)٥ - ٤
هؤالء بال شك يتبعون املبدأ األمسى، لكن كما كان يف عصر الرسل وحسب  ،"ديرية"

نفسية الصراعات الشاكل وأصحاب املمن " الشواذ"شهادة العهد اجلديد نفسه، يندس 
  .هرباً ومالذاًموجيدون يف الرهبنة  ،عقليةالو

.. بطرن علـى املسـيح   "بعضهن  أنكانت مشكلة األرامل من صغار السن 
واضـح مـن كـالم     ،)١٤ - ١١: ٥تيمو ١" (مهذارات.. فن البيوت بطاالت يط

 .)١٤: ٥تيمـو   ١(الكنيسة عانت من سلوك شائن غـري حمـدد    أنالرسول بولس 
 ٢" (أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع الـرب " :وعندما يوصي الرسول تلميذه

 أنعليه  ،ال يسقطنه قائم أومن يظن  ،ألننا مجيعنا معرضون للتجارب، ف)٢٢: ٢تيمو 
عهارة  –زىن " :يسمع قائمة خطايا عرفها الرسول يف كنيسة غالطية وحددها باللفظ

حادثة الزىن ، باإلضافة إىل )٢١ - ١٦: ٥غال " (عبادة األوثان –دعارة  –جناسة  –
وليس لدينا يف املسيحية التارخيية خطيـة أعظـم    .)١: ٥كو ١(يف كنيسة كورنثوس 

معروفـاً أيضـاً يف   ) ٣: ٣كو ١" (واالنشقاقاحلسد واخلصام "كان  .وخطية أصغر
وقائمة خطايا الشذوذ اجلنسي اليت ذكرها الرسول بولس يف رومية  ،كنيسة كورنثوس

يف حواره املعـروف   أفالطونبل دافع عنها  ،كانت معروفة وشائعة) ٢٧ - ٢٦: ١(
  ".فيداروس"

عبادة الكنعانية يعرف وعرف العهد القدمي ذات السلوك الشاذ، ومن يدرس ال
هـذا  . يف املعابد للزىن وأجسادهنن أجسادهم ويقدم واناك أيضاًأن الرجال والنساء 

جسـم   أعضاءليس دفاعاً وال قبوالً لسلوك غري طبيعي ضد كل ما نعرفه عن وظائف 
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ألنه خروج على القانون أو احلدود الطبيعية لإلنسـان  " تعدي"وهو لذلك  ،اإلنسان
  .)٤: ٣يوحنا ١(

ومل  ،وال يوجد جمتمع يف التاريخ البشري كله يف الشرق أو الغرب ال يعرف  
يعرف بني اجلماعات البشرية املتناثرة يف الكرة األرضية السلوك اجلنسي الشاذ الـذي  

وصراع  .وأحياناً يتسامح فيه كما هو حادث اآلن يف بعض دول أوروبا ه اجملتمعحيارب
ه بعـض  برجل ال زال دائراً يف جمالس القضاء، قبلتالقانونيني حول شرعية زواج رجل 

فإذا ظهر هذا السـلوك  . ل بعد شرعية يف القانون الفيدرايلومل ين ،الواليات يف أمريكا
ولـيس ذلـك    ،يف األديرة، أصبح السؤال احلقيقي الصادر عن رغبة يف معرفة احلـق 

هي مصـدر الشـذوذ   هل الرهبنة  :من العداوة والرغبة يف التشهري السؤال الذي يأيت
واإلسكندر األكرب وبعض ملوك أوروبا وبعض ملـوك   أفالطوناجلنسي؟ وهل كان 

مصدره الغيظ؟ وهل كـان   أليس هذا جتنِ!! ؟بل وبعض شعراء العرب رهباناً ،العرب
  للبحث عن حقائق خاصة بالسلوك البشري؟ والكراهية مؤهالًيوماً الغيظ 

وهو عمومية بـل   ،فة حمدودة ضيقةثقال على يدغري مدرك ومثة جانب آخر   
شـعار  ، بالرغم من اليف اإلسالماحلياة موجودة  ذهفه ،كونية حياة النسك والتصوف

ومع ذلك ارتاد رواد احلركة الصوفية من عظمـاء   ،"ال رهبانية يف اإلسالم" :واضحال
اإلسـالم مـن    -مثل جالل الدين الرومي  -بعضهم  وأنقذ" اإلهليةحبر احملبة "البشر 

ابن الفـارض،  و ،رابعة العدويةووجاء من قبله احلالج، . التحول إىل رتابة اجتماعية
أليب عبـد   –طبقات الصوفية "يف كتاب أمسائهم نت وِّوسلسلة من الطليعة والتابعني ُد

  ".١٩٨٦القاهرة  –حتقيق نور الدين شريبة من علماء األزهر  –الرمحن السلمي 
 –شعر عمر بن الفارض " :قدمة كتابهعاطف جودة نصر يف م. دافع دكما 

عن األصل اإلسالمي احملض حلركة التصـوف،   "١٩٨٢دراسة يف فن الشعر الصويف 
 ،روحي مطلق للخالق والكتشاف حمبتـه  ألن لدى كل إنسان عطٌش ؛وهو على حق
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كلها عرب عصورها، ألن اإلنسان الباحث دائماً عن ذاته وعن سـبب   اإلنسانيةعرفته 
كثرية تراها عند اهلندوس والصوفيني  إجاباتنيا وعن مصريه، جيد يف اهللا وجوده يف الد

وهو يؤكـد لنـا    Deismالذين تركوا الديانات بأسرها ونادوا مببدأ  أورباوفالسفة 
بل دخل التصوف اليهودية يف  ،عطش اإلنسان الدائم الذي لن يستريح حىت جيد خالقه

تصبح احلركة بعد ذلك حركة سياسية  أن الشرقية وبعث فيها روح الصالة قبل أوروبا
  .أي األتقياء Hasidimعرفت منذ نشأهتا باسم 

" ملكوت اهللا يف داخلكـم "فإذا جاء املسيح ليقول ويعلم العطاش مجيعاً بأن   
نه جاء هو بنفسه لكي يعطي لنا هذا امللكوت، وتـرك الـذين   أو ،)٢١: ١٧لوقا (

 :ذلك ما ذكره الرب يسوع نفسه نرى يف أال، وتبعوه عطشوا إىل حمبة اهللا كل شيء
أو أوالداً أو حقوالً من  امرأةوكل من ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات، أو أباً أو أماً أو "

ولكن كثريون أولون يكونون آخرين . أجل امسي يأخذ مئة ضعف ويرث احلياة األبدية
  ؟)٢٩: ١٩مت " (وآخرين أولني

رفض الشاب الغين دعوة املسيح  أنعد نطق هبا باليت كلمات الرب  يه هذهو
الكلمات كن هذه أمل ت ،"الفقراء فيكون لك كرت يف السماء وأعط أمالككبع " :نفسه

  ؟)٢١: ١٩مىت " (تكون كامالً أنإن أردت "دعوة وجواب على سؤال 
فاخلطأ ليس على الدعوة وال  ،ن دخلها الشواذإليست دعوة للشواذ، والرهبنة 
مل لكن و ،يسوع نفسهالرب الشاب الغين كلمات الرب يسوع من  يف املبدأ، فقد مسع

مسعها ) ورمبا أكثر(سنة  ٣٨٠أما الشاب أنطونيوس بعد قرابة  ،يكن هلا مكان يف قلبه
  .من قارئ يف الكنيسة ومضى وباع كل ما له لكي جيد الكمال يف حمبة الثالوث
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 Nihilismتطرف العدمية 
مثاالً " الصبوة"ع عبارة كانت يف زمان عندما عشت يف صعيد مصر كنت امس  

ولكن دراسة علم النفس ومبادئ  ،"حرق اللحاف علشان برغوتأنا أ" :للقدرة وهي
شرحية من احليـاة النفسـية   من عبارات جعلتين أرى فيها ويف غريها  يتحليل النفسال

يف سوء تراه " سادي"هو سلوك و اً،املصرية حترق األخضر واليابس معاً، انتقاماً وتشفي
بل جتاوز حـىت   ،استخدام السلطة وتعدي األعراف والقانون وإهدار حقوق اإلنسان

  .والسلوك اخللقي الفاضل الذي تعارف عليه اجملتمع االجتماعيةاآلداب 
رق الرهبنة والرهبان معاً بسبب تسلط العدميـة  حيأن حنني . د وهكذا حاول  
الصوم  –الصالة الدائمة  –القلب رى التعليم النسكي عن طهارة ي أنمن  هالذي منع

سكىن الـروح   –االلتصاق باملسيح املصلوب  –مواهب الروح القدس  –القداسة  –
وغري ذلك من الكثري، كـل هـذا   . اخل.. معجزات الشفاء  –موهبة النبوة  –القدس 

أي عبارات ووقائع عن  جد فيه،برغوثاً ُوصار مثل اللحاف الذي جيب أن ُيحرق ألن 
اخل وهي خطايا معروفة يف كل كنيسة ... بل السرقة والكذب  ،لسلوك الشاذالزىن وا

  ...مسيحية ويف كل جمتمع 
وهو أول عمل علمي وتارخيي يؤصل  ،"فردوس اآلباء"كتاب  إحراقتم يملاذا 

 –يوحنا القصـري   –مكاريوس  –انطونيوس : لحياة النسكية املصرية واألمثلة الغاليةل
 همقد ال جند يف سلوك بشٌر ناكه ؟قائمة طويلةهؤالء من  رخآ إىل –يوحنا األسيوطي 

ولكن هذا ال يشطب على باقي حياة هؤالء الـرواد مثـل    ،ما هو مقبول بل مرفوض
  .موسى األسود وبيمن الراعي وباخوميوس معلم احلكمة

القمص مينا املتوحـد  مثل للتلمذة على رهبان أفاضل  وافٌر لقد كان لنا حظٌ  
األنبـا  (وهيب عطا اهللا . د) األنبا صموئيل(القمص مكاري السرياين ) سالبابا كريل(

وهو مثال العفة والصدق  ،القمص مىت املسكني، الراهب فليمون املقاري) غريغوريوس
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األنبـا   –الفيـوم   أسقف، ويف اجليل السابق علينا وقبله األنبا إبرآم وغريهم واألمانة
، وإن كانوا الصاحل الذي ال زال له وجود بيننا وهؤالء كانوا املثال. رابامون وغريهمص

  .ملن يريدها االجتماعيةال يعلنون عن أنفسهم ألهنم تركوا كرامة احلياة 

  :احلقيقة –العالمة  –الرسم  –األيقونة 
وهـي   ،)٢٦: ١تكـوين  (األيقونة كلمة يونانية وردت يف الترمجة السبعينية   

هي ذات الكلمـة   أيقونةكلمة  أنوالحظ . ومثال اهللا "أيقونة"خلق اإلنسان حسب 
  .اهللا أيقونةاإلنسان هو صورة أو . "صورة"العربية 

اهللا حسب األصل اليوناين لكلمات الرسول بولس يف  أيقونةوربنا يسوع هو 
وعندما جتسد االبن أيقونـة اهللا،   ος εστιν εικὼν του Θεου ١٥: ١كولوسي 

يوجـد أي داع للتمييـز    وال .)٧: ٢ فـيليب ( μορφή δουλοςأخذ صورة العبد 
: ١يوحنا (جتسد الكلمة : فاحلقيقة الثابتة الهوتياً هي ،"أيقونة"و ،"صورة"اللغوي بني 

 إلوهيته،ويف األيقونة الظاهرة املرسومة يف اجلسد اإلنساين أعلن االبن له اجملد عن ) ١٤
  .اآلب والروح القدس -بتجسده  -وأعلن أيضاً 

أجبر ملك  إىلمست وأرسلت قدمي كانت صورة املسيح قد ُرحسب التاريخ ال  
. ، وكانت موجودة حىت سقوط مدينة الرها يف يد الفرس يف القـرن السـادس  الرها

وعنها  ،مست بيد لوقا اإلجنيليوحسب التاريخ القدمي كانت صورة القديسة مرمي قد ُر
ية حىت سقوطها على وكانت األيقونة األصلية يف القسطنطين. نقلت األيقونات األخرى

  .يد العثمانيني يف القرن اخلامس عشر
حتديد مالمح اإلنسان كما هي يف الواقع، ألن الواقع حسب هو الرسم ليس   

  :اإلميان هو مكون من مرحلتني أو طابقني
  .اإلنسان كما هو يف شكله اإلنساين الطبيعي البيولوجي -
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  .طى اآلن يف الزماناإلنسان كما هو حسب نعمة الدهر اآليت اليت تع -
هو اإلنسـان  ) ١٦: ٣أف (ألن اإلنسان الباطن حسب عمل الروح القدس 

اإلنسان اخلـارجي   .)١٥: ٢أفسس (الواحد اجلديد الذي خلق من جديد يف املسيح 
  ).١٦: ٤كو  ٢(يتجدد يوماً فيوماً فولكن اإلنسان اجلديد الباطن  ،البيولوجي يفىن

حمنة سادت فيه يف زمان اعاً عن األيقونات دفالقديس يوحنا الدمشقي وكتب 
القضاء على األيقونات باحلرق والتدمري  الون األيسوريكربى حاول فيها اإلمرباطور 

 تزال حاضرة أبرزت هذه احملنة ثالثة أخطار الوقد . ومطاردة كل من يقتين األيقونات
  :يف التاريخ املعاصر

  :اخلطر األول
 ،"إنسـانيته "ألن األيقونة تؤكـد   ؛د الرببتجس" احلس الروحي"هو فقدان   

وهو حتول  ،به اخلطية والشر عموماً وبقاء األيقونة يؤكد التجسد ليمنع أكرب خطر تأيت
هو مـا ينشـر   و ،فكرة جمردة يف العقل ال وجود هلا يف الواقع اإلنساين إىلالشخص 
ة فقدت اتصـاهلا  سم أو فكرأرقم أو  إىلألن اآلخر حتول  ؛م الكراهيةويدعِّ االستبداد

  .بالواقع وأصبح القضاء عليه واالعتداء بكل صورة سهل وممكن
 -العلم اخلـاص باملسـيح    ، أي"اخلرستولوجي"م موضوع ومل يكن تضخُّ

فكـرة   إىلله متجسد إمثرة حتول املسيح من شخص حقيقي،  إالَّ -بالشكل املعاصر 
اإلكلريوس الذين نا ْرعندما حذَّو. اخل... جتول يف متاهات الفلسفة والدراسات اللغوية 

ل صلب أن هذا حيوِّ، من بأن الرب يسوع دفع مثن خطايانا دمه على الصليبمون يعلِّ
، ومل حيملـوا  مل يسمع هؤالء ،فكرة وحدث تارخيي ال ميس احلياة اإلنسانية إىلالرب 

واجهـة  ألهنم ظنوا أن تقريب أو سهولة تقدمي اإلميان أهم مـن امل  حتذيرنا حممل اجلد؛
  .احلية مع املصلوب رب اجملد
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  :اخلطر الثاين
السـماء   ،هو إنكار التجسد بإنكار كل عالقة ممكنة بني الـروح واملـادة    

اشتراك العامل املنظور يف هبة اخلالص وحترير اخلليقة املادية وعودهتـا   وإنكارواألرض، 
  .اهللا يف يسوع املسيح إىل

ربة الوجود اإلنسـاين يف الكـون   حما تساويحماربة رسم األيقونات كما أن 
  .حماربة دخول اهللا االبن ذات الكون املنظور بتجسده ، وهي أيضاً تساوياملنظور

  :اخلطر الثالث
األيقونة عالمـة تفـتح    أندرجة نسيان  إىلهو تكرمي األيقونات املبالغ فيه   

ترفع  فهي عالمة ،ما هو فوق اخلطوط واأللوان والشكل إىلاإلدراك والوعي الروحي 
وهو سر حضور املسيح رأس الكنيسة الذي ال ميكن  ،ما هو فوق إىل" احلس الروحي"

  .فصله عن جسده
 ، أيالشـعب  :وعند تقدمي البخور أمام األيقونات لدينا نوعني من األيقونات  
 واحـدةً  كرامـةً .. لرب ووالدة اإلله والقديسني والشهداء ا توأيقونا ،اهللا أيقونات
توزيـع جمـد    أنكرتولكن تقوى العصر الوسيط  ،من اهللا للكل اًدواح اًوجمد ،للكل

ل قيادهتم والسيطرة عليهم وممارسة سلطان يعلو علـى  املسيح على املؤمنني لكي تسُه
  .سلطان املسيح نفسه
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  الفصل الثالث
  

  األيقونة واحلقيقة
  

 ،"أنفـاس اهللا "كلمة اهللا يف كتابنا املقدس توصف يف التسبحة السنوية بأهنـا    
ألن الكلمة موحى به حسـب األصـل    )١()١٦: ٣تيمو ٢( إىلوهو تعبري دقيق يعود 

ليس الكتاب املقـدس   ،ولذلك. God-breathedهو  اليوناين 
يوحنا (لنا بعد قيامة الرب  أعطيتاهللا هي ذاهتا اليت  وأنفاس ."القرآن"مثل " زيالًـتن"

هكذا دخل اهللا . ة واملريون ويف الرساماتعطى يف سر املعمودياليت ُت ، وهي)٢٢: ٢٠
دنيا اإلنسان من خالل احلروف واألصوات اإلنسانية اليت اخترعها اإلنسان نفسه لكي 

  .يشترك مع اهللا يف إدارة وتطوير الكون وتطوير حياته نفسها بالشركة مع اهللا
الكلمة أيقونة لفظية من حروف وأصوات، وهي بدورها تتحول من املنظور   

لكـن هـذا التحـول ال حيـدث     . ما يعلو على الكلمات إالَّ ،سموع إىل الباطنوامل
بل ينقلنا الروح القدس نفسه إىل مستوى احلقيقة، احلقيقة الـيت   ،ميكانيكياً يف داخلنا
  .أو مسموعة أي الكلمة مكتوبةً ،ولكن تبقى ظاهرة يف املنظور ،تعلو على املنظور

ألن الرسـم   ؛لوان فارق يف فن التعـبري ما بني الرسم باحلروف والرسم باأل  
باأللوان هو خطوط تنقل الواقع املنظور وحتوله إىل رؤيا داخلية عقلية جتعـل طقـس   

ألهنا مكان لقاء النفس مـع   ؛"ميناء اخلالص"تكريس األيقونات يصف األيقونة بأهنا 
 .على احلروف تعلو احلقيقة األكرب ، مثلمااحلقيقة األعظم واألكرب اليت تعلو على الرسم

                                                  
  ".الْبِرِّ ِفي الَِّذي َوالتَّأِْديبِ ِللتَّقْوِميِ َوالتَّْوبِيخِ، ِللتَّْعِليمِ َوَناِفٌع اِهللا، ِمَن بِِه ُموحًى ُهَو الِْكَتابِ كُلُّ" )١(
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وهـو   ،واملشكلة هي يف التقوى الشعبية السائدة اليت فشلت يف تقدمي السـر األكـرب  
ع احلياة على أعضاء جسده لكي يبقى كل واليت توزِّ االبن،احلقيقة اإلهلية املتجسدة يف 

لق أصالً ليكـون هـذه األيقونـة    ُخ ؛ ألن كالً منهمواحد منهم أيقونة املسيح احلية
يف اهلياكل ويف احلياة الروحيـة،  شاهداً يف مكاهنا وتبقى األيقونات  ،)٢٦: ١تكوين (

  .ويبقى الشاهد املرسوم أمام عيون وقلوب حميب اهللا ،أجيال متوت أجيال وتأيت

  الذبائح –املذبح  –اهليكل  –الكاهن 
كهنوت الرب يسوع املسيح حقيقة ثابتة يف كل التاريخ الكنسـي حـىت يف     

، واحـدة القيقة تلك احلجدل حول أي ال يوجد . األوروبية مدارس حركة اإلصالح
  :وهي

  .الكاهن يسوع املسيح هو الوسيط بني اهللا والبشر* 
وهم العائدون إىل املسيح من اليهود  -خصص الرسول رسالة العربانيني فقد   

 أنورمبا جتدر اإلشـارة إىل  . الذبائحواملذبح واهليكل ولكي يفصل بني الكهنوت  -
هو حمض خيال ألن الرسالة  ،من وثائق اجليل الثاين املسيحيهي رسالة العربانيني اعتبار 

ميالدية وهي  ٧٠تذكر كل طقوس وهيكل اليهود الذي كان ال زال قائماً حىت سنة 
ولذلك عندما ختلو  ،سنة خراب أورشليم وهدم اهليكل على يد القائد الروماين تيطس

أي  ،اإلشارة إىل هذا احلدث التارخييمن اجلديد العربانيني مثل غريها من كتب العهد 
صبح االفتراض بأن األناجيل ورسائل القديس بـولس  ي ،ميالدية ٧٠سنة دمار اهليكل 
  .هو وهم مريض ٧٠بعد سنة  توغريها كتب

  كهنوت املسيح حقيقة ثابتة مؤكدة
، فإن هـذه احلقيقـة   مؤكدة ن كهنوت املسيح هو حقيقة ثابتةإ قولعندما ن

م اإلنسانية إىل اهللا اآلب غـري  ال خالص وال خملص آخر ميكنه أن يقدِّ على أنه تتأسس



 
 

٣٩

قال يسوع أنا هو الطريـق  " :وقد وضع أساس هذا التعليم الرب نفسه ،االبن الوحيد
وهـو الكـاهن إىل    .)٦: ١٤يوحنا " (إىل اآلب إال يب واحلق واحلياة، ليس أحد يأيت

إىل األبد له كهنوت ال يزول فمن مث يقدر أن  يبقى" ألنه ؛)١٧ - ١٤: ٧عب (األبد 
عب " (خيلص إىل التمام الذين يتقدمون به إىل اهللا، إذ هو حي يف كل حني يشفع فيهم

٢٥ - ٢٤: ٧.(  

  املسيح هو هيكل العهد اجلديد
ر اليهود، أجاب يسوع باآلية الـيت  من اهليكل وتذمَّ الباعةَ عندما طرد الرُب  

فقال اليهود يف  .انقضوا هذا اهليكل ويف ثالثة أيام أقيمه" :اعةتؤكد سلطانه يف طرد الب
أما هو فكان يقول عن هيكل . سنة بين هذا اهليكل ويف ثالثة أيام تقيمهست وأربعني 

فلما قام من األموات تذكر تالميذه انه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكالم الذي . جسده
حلول ملء الالهوت يف هيكل جسده فقد صار  ،)٢٢ - ١٨: ٢يوحنا ( "قاله يسوع

هكذا حل جتسد الـرب  . هو االستعالن عن حقيقة التجسد) ٩: ٢راجع كولوسي (
هكذا كان كان مكان حلول وسكىن اهللا، والذي ) ١: ٦أش (حمل هيكل العهد القدمي 

: أع" (ال يسكن يف هياكل"اهللا  إن اإلميانيةالتجسد وراء اعتراف اسطفانوس باحلقيقة 
صـارت   ،وبسبب التجسد وسكىن الروح القدس فينـا  ،)٢٣: ١٧جع أع را – ٤٨

  ).١٩: ٦كو ١" (هيكل الروح القدس"الكنيسة وكل فرد فيها هو 
احلق احلق أقول لكم من اآلن تـرون السـماء   " :وعندما قال الرب لنثنائيل  

فقد حتقق  ،)٥١: ١يوحنا " (مفتوحة ومالئكة اهللا يصعدون ويرتلون على ابن اإلنسان
سلم منصـوبة علـى األرض   "ما رآه يعقوب عن السلم الذي يصل األرض بالسماء 

ورأسها ميس السماء وهوذا مالئكة اهللا صاعدة ونازلة عليها وهوذا الرب واقف عليها 
تكـوين  ( "هذا هو بيت اهللا وباب السماء" .)١٥ - ١٠: ٢٨تكوين ) ..." (السلم(



 
 

٤٠

اإلشـارات   هـي  عهد القدمي كانتألن ظهورات واستعالنات اهللا يف ال ؛)١٦: ٢٨
هكذا فهم اآلباء مجيعاً هذه الرؤيا، لكن هذه الرؤيا سـبقها  . النبوية عن جتسد ابن اهللا

  :وضع حجر أساس الكنيسة التعليم اإلهلي الذي تؤكده صلوات
لنا  وأنعمت ،نت فصلتنا عن احلياة احليوانية شبه الوحوشأ"

أنت الذي جعلت  ،د واحلرحبكمة لنبين البيوت لنهرب من مضرات الرب
 االجتماع) القبة(روح احلكمة يف بصلئيل بن حوري حىت يصنع خيمة 

نعمة  أعطيتفقد ). ٤ - ١: ٣١راجع خروج (ألمسك القدوس املبارك 
من روح اهللا باحلكمة والفهم واملعرفة "بصلئيل  الروح القدس وامتأل

" بيت اهللا"ت ويف مقدمتها وفصارت البي ،)٣: ٣١تكوين (وكل صنعته 
" وثيقاً أساساًليكون  طهره وأتقنهبيدك القدوسة  اًهيكالً طاهراً كهنوتي

 - ٤نسخة البابا كريلس اخلامس ص  –صلوات وضع أساس الكنيسة (
٥.(  

عنـد  الحظ أن وضع الزهور والرحيان والصلق وغريه مع سبعة قدور ماء يو  
س اهللا حيث مواهب الروح هو عالمة العودة إىل فردووضع أساس الكنيسة اجلديدة، 

ولذلك عند بداية تكريس الكنيسة ترتل مزامري املصاعد اليت كانـت   ،القدس السبعة
يف األعياد وبالذات يف عيد الفصح ابتداء من مزمـور   أورشليمتقال عن الصعود إىل 

من األعماق : "١٢٩حىت مزمور  "فرحت بالقائلني يل إىل بيت الرب نذهب" :١٢١
أذكر يـا رب داود  : "١٣١مزمور (املزامري اخلاصة مبملكة داود  مث ،"صرخت إليك

إىل مزمور اجتماع  )١(ألن داود احلقيقي يسوع املسيح بن داود هنا معنا ؛)"وكل دعته
حسـب  ( "هوذا ما أحسن وأحلى األخوة إذا سكنوا مجيعـاً " ١٣٢الشعب مزمور 
وا الـرب يـا عبيـد    بارك" :١٣٣مزمور مث مزمور الدعوة للصالة  ،)األصل القبطي

                                                  
البن اسحق بن عبد املسيح القس أمساء املزامري وجدناها يف مقدمة سفر املزامري واستعماهلا يف ترتيب األسرار  )١(

  ).١٠٣٢سنة  ٢٠٣خمطوطة (الفيومي 



 
 

٤١

وهو مزمور تسبحة اخلالص الذي اختار  "باركوا اسم الرب" :١٣٤مث مزمور  ،"الرب
اشكروا الـرب ألنـه   " :١٣٥مزمور الشكر مث  ،وعرب به البحر األمحرشعباً للخالص 

وهو مزمور العزة  ،"يا رب بلوتين وعرفتين: "١٣٨مزمور يقال وبعد اهلوسات  ،"صاحل
 ،"أين أذهب من روحك وأين أهرب من وجهك"ر يف كل مكان اإلهلية للرب احلاض

  .١٥٠مزمور  ختام املزامريمث تقال كل املزامري الباقية حىت نصل إىل 
كان يرتل يف ختام خدمة اهليكـل يف زمـن    ١٥٠مزمور  أنوجدير بالذكر   

وهو حسب ترتيب كنيستنا هو  A. Edershiemالرب يسوع املسيح حسب دراسة 
ألن الشعب قد دخـل أرض   ؛رجية اخلاصة بالوليمة السمائية اإلفخارستياخامتة الليتو

وأكل من شجرة احلياة جسـد ودم ربنـا    ،وهي الفردوس ،وهو هنا الكنيسة ،املوعد
  .وصار إحتادنا بالثالوث هو ختام التسبيح ،يسوع

بقراءة سفر التكوين اإلصـحاح  الكنيسة اجلديدة وعندما تبدأ صالة تكريس   
ويتبع ذلك رؤيا  ،ي تعود إىل التعليم اإلهلي الذي حيدد بداية كل شيء باخللقفه ،األول

مـن سـفر    وتكريس البيت االجتماعبناء خيمة ب ةل اخلاصو، مث الفصيعقوب للسلم
قدس "وجود الشاروبيم يف أن وهنا نلفت النظر إىل ؛ )وما بعده ٢٥أصحاح ( اخلروج
  .هد القدمي بعد أيقونة اإلنسانتظهر يف الع" أيقونة"هو أول كان " األقداس

وبعد قراءات من سفر العدد ويشوع بن نون وأسفار امللوك، وكلـها عـن   
 ، وبناء اهليكل على يد سليمان وتنظيم اخلدمة فيه، جتـيء خيمة االجتماعاخلدمة يف 

، ومـن مثَّ  )اإلصحاح األول، واإلصحاح األربعـون ( نبوة حزقيال عن اهليكل اجلديد
السماء اجلديدة واألرض اجلديدة ومدينة أورشليم "عن ) ٢١ص (وحنا رؤيا ينصل إىل 
كما ورد يف  "مسكن"وهي ليست  –وهي هنا ليست أورشليم يف فلسطني  –اجلديدة 

ومل أر ": الرؤيا هتؤكد هو ماو، "اهللا مع الناس /ckun[هيكل "بل  ،يةبريوتالترمجة ال
  .)٢٢: ٢١رؤ " (ل هيكلهافيها هيكالً ألن الرب اإلله ضابط الكل هو واحلم



 
 

٤٢

اهللا  ،عندما زال الزمان وجاء التجديد بكل قوة اهللا، جـاء اهليكـل نفسـه   ف
ألن العالمات خاصـة بالـدهر احلاضـر     ؛باشرة وبال عالماتألن الرؤيا ُم ؛واحلمل
  .)١(وحده

هي  اجلدير باملالحظة هو أن الفصول اخلاصة بتجلي الرب على جبل طابورو
  .وضع أساس الكنيسة اجلديدة الفصول اليت تقرأ يف

  :اهليكل اجلديد والذبائح الناطقة
  :يف صالة تكريس اهليكل يقول األسقف  

س هذا املسكن أرسل روحك قدسك علينا لكي يطهرنا ويقدِّ"  
هيكالً مقدساً لك وبيعة لشعبك املؤمنني، ليصلوا فيها هناراً وليالً 

املرجع (" املسيحينيويذحبون لك فيها ذبائح ناطقة غري دموية خلالص 
  ).٣٦١ - ٣٦٠ص السابق 

لذبح، والذبح هنا هو تقدمي احلياة اإلنسانية ذبيحة مساويـة  ااهليكل هو مكان   
تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية  أناألخوة برأفة اهللا  أيها إليكمأطلب "هللا 

هـذا   وعندما غـاب ".  )٣( )العقلية( )٢( ) عبادتكم(عند اهللا 
ر علينا أن ندرك أن اهليكل وضوع من تقوى العصر الوسيط ومنظومته الالهوتية تعذَّامل
ر كل مؤمن أرثوذكسـي بالسـجود   حرص الترتيب الروحي أن يذكِّ ،"عالمة"ـ ك

 ،نه واجبأرغم  لالحتراموليس  ،ليس للوقار مع أنه مطلوب ،اهليكل ه، أي أمامأمام
تلك اليت  ،)من اللوغوس(لية أو الناطقة أو اللوغسية طلب قبول ذبيحة احلياة العقبل ل

                                                  
  .TEG8:277السادس  القرن – Oecumeniusشرح سفر الرؤيا للعالمة  )١(
، ومنها أخذ القداس أسم "خدمة"ليس هلا عالقة باملرة بالعهد اجلديد كله، والكلمة اليونانية تعين " عبادة"كلمة  )٢(

  .ي االسم القدمي الرسويلالليتورجية أي اخلدمة، وه
أي احلياة الداخلية اليت  cالعقلية ليس باملعىن السائد اآلن أي الفكر وحده، بل ما هو خاص باللوغوس  )٣(

  .تأخذ معها اجلسد نفسه ذبيحة عقلية أو ناطقة



 
 

٤٣

وهي الذبيحة اليت جتمـع   ،جلسد املسيح الكنيسة االنضمامتبدأ برشم الصليب عالمة 
  .كل الذبائح األخرى

  :الكنيسة عالمة ومثال السماء
ولكـن   ،"املسـيح  السم قدٌس"و ،"بيت املالئكة" :حتمل الكنيسة عدة أمساء  

هنا علينا أن و ،مثاالت السماءأي  ptupoc، الكنيسة هي حسب صلوات التكريس
  :)الكنيسة(البيت املقدس ما تقوله الصلوات عن نالحظ 

  أرسل عليه شعاعات نورك،"
  .من روح قدسك وأمألهقدسه 

  أجعل فيه خامت خالصك،
  وفعل قوتك،

  .من جمد الهوتك أمأله
  ،ليكون بيت بركة وتسبيح

  .)٣٧٦ص املرجع السابق ( "القدوس المسكوجمداً وإكراماً 
  

  :من حضور أقنوم الروح القدس )الكنيسة( ومتتلئ العالمة
  ،لنا من علوك املقدس أرسل"

  ،)املتجسد االبن(ومن مسكنك املستعد 
  ،)اآلب(ومن حضنك غري احملصور 

  ،البارقليط الروح القدس األقنوم القوي احمليي
  ،الناطق يف األنبياء

  ،الكائن يف كل مكان
  ،الكل املالئ

  ،الفاعل الكل بسلطانه



 
 

٤٤

.....  
  ،املنبثق منك

  .)٣٨٠ - ٣٧٩ص  املرجع السابق( "املشارك كرسي جمدك
بيت "أي  ،"بيت احلمامة" تصف الكنيسة بـ القدمية اليتهكذا نفهم العبارة   

  ."الروح القدس
  

  :تربز مالمح الكنيسة كعالمة ومثال للسماء االستدعاءوبعد 
  ،هيكالً مقدساً"

....  
  ."للخالص اًبيت

  :لكن الحظ
  ،مذحباً للمؤمنني"
  مذحباً مسائياً،"
  جممعاً للمالئكة،"
  ."مسكناً ملسيحك"
  

  :ويظهر البعد السمائي
  ."حمالً للشاروبيم"

    
يف العهد القدمي، ولكنه صار اآلن مـاثالً وحاضـراً يف    أيقونةًكان فاهليكل 

  :يةالصلوات اليت تشترك فيها الكنيسة مع القوات السمائ
  ؛"مع غري املرئيني أصواتناأحسب "



 
 

٤٥

: ٦أش .." (قدوس رب اجلنـود  .. قدوس .. قدوس " :لكي تنطلق التسبحة
  :، وهكذا يكون هذا البيت)١

  ،تسبيحاً للسارافيم"
  .)١("للشهداء راحةً

  .)٣٨٢ -  ٣٨١ص  املرجع السابق("معمل املواهب السماوية"
ألن مواهـب   ؛ألرثوذكسيةومعمل املواهب هو الرب نفسه حسب صلواتنا ا  

القبطيـة   –وكلمة معمـل اليونانيـة    .الروح القدس فاضت علينا من الرب يسوع
ouergact/rion  ـ د إرادتنـا بـاإلرادة   هي لقاء القوة اإلهلية فينا حنن لكي توحِّ

اإلنساين لكي " ه العزمتألُّ"القدمية هي  األرثوذكسيةوحسب الصلوات اليونانية  .اإلهلية
  .اإلحتاد بالثالوث سر إىليصل 

  :الكنيسة هي مكان وليمة احلمل والعرس اإلهلي
  :تقول نفس الصالة السابقة  

  املزين العرس إىلداعياً كل أحد "
  والوليمة السمائية

  إليككي يدعون فيه اآلتني 
  ...، ليأخذوا النور اجلديد الذي حبميم امليالد اجلديد
ص  املرجع السابق( "قدسةويكملوا الذبيحة الناطقة اليت هي سرائرك امل

٣٨٣(.  
وبذكر أساسات اإلميان الـيت   ،تجلى استعالن الوليمة برشم املباين باملريونوي

  :وصفها اآلباء

                                                  
لذين يراقبون ا) ١: ١٢عب (يستريح الشهداء معنا ألهنم سحابة الشهود "عن خوالجي من القرن الثالث عشر  )١(

  ".يف شوق ذبائح املؤمنني



 
 

٤٦

  طوفوا يف صهيون"
  دوا فيهاأيها الرعاة وعيِّ

  نطقوا يف بروجهاأو
  يف وسطها إهلناألن املسيح 
  .)٣٩٣ص املرجع السابق ( "األبد إىلهلا فال تزول  هو حصٌن

  
  :تدعىالصلوات هذه الكنيسة حسب 

  بيت العلي،"
  والقبة اليت تدعى قدس األقداس،

  ،فردوس اهللا الذي سبق فغرس فيه الشجرة احملييةو
  ،أي الصليب املكرم

  :موسى إليهاواحدة من مدن امللجأ اليت أشار وهي 
  ."إن من يهرب ويدخلهم ال ُينتقم منه

  
  :وعند ذكر الشهداء

  ).٣٩٥ - ٣٩٤املرجع السابق ص ( "ليس موتى وال قتلى"
ألنه ال يوجد عضو يف جسد املسيح احلي يعاين املوت، ومن ينكر ذلك فهـو  

  .ينكر القيامة دون أن يدري

  تكريس املذبح
وهـذا  ، )حسب الطقس وحسب ترتيب السـبعينية  ٢٢( ٢٣يقال مزمور   
انت هذه هي وك ،يف زمن سبق جتسد الرب يسوع املسيح باآلراميةكان يقرأ املزمور 

  ):ترجوم(ترمجة املزمور 
  ."هيأت قدامي مائدة مآلنة من املن"



 
 

٤٧

 ٢٦ومزمور ) ٢٦مزمور  – ٢٤مزمور (مث املزامري اخلاصة مبذبح العهد القدمي   
أغسل يدي بالنقاوة وأطوف مبذحبك ألمسع ": "مذبح اهللا"املذبح هو  أنهو تأكيد على 
وهو طلب السـكىن يف   ،"صيالرب نوري وخال" :٢٧مث مزمور  ،"صوت تسبحتك

وهو مزمور جتلـي الـرب    ،"الرب قد ملك ولبس البهاء: "٩٣مزمور  –بيت الرب 
  .الذي كمل يف العهد اجلديد

وهـو   ،هي طلبة تؤكد كمال التدبري بتجسد الربو ،الطلبة بعد ذلكمث تأيت   
  :تاالعنصر األساسي الغالب يف الصلوات، لكن جيب أن نقف برهة أمام هذه العبار

  ...أيها اخلالق كلمة اهللا اآلب "
  ؛الذي تأنس من العذراء القديسة مرمي

  ...لكي ينقذنا حنن خليقته من قبل كنيسته، وأنعم لنا هبا 
  ...البكر من اآلب غري املرئي  يهاأ

  ،ويقيمنا معه بيعتهالبكر من األموات حىت خيلص 
  ...وجيعلنا شركاء ألن جنلس معه يف السموات 

عندما تبارك  إبراهيميف البدء لرئيس اآلباء  tupocمثاالً  ىالذي أعط
  )١(من ملكي صادق بواسطة اخلبز والكأس

 -  ٤١٦ص  املرجع السابق( "مثاالً لنعمة العهد اجلديد الذي أُعطي للبيعة
٤١٧(.  

كلمة  الستخداموتقدمة اخلبز واخلمر أو الكأس هي األصل الكتايب والتارخيي   
  ."ذبيحة"وهي األصل الليتورجي لكلمة  ،لسريانية أي التقدمةا –اآلرامية " قربان"

، واملثاالت اليت صنع موسى القبة طبقـاً  ذلك رؤيا يعقوبوتذكر الطلبة بعد   
ي بالذهب واخلشب الذي ال يسوس تابوت العهد املطل أنهلا، كما تؤكد الطلبة أيضاً 

                                                  
راجع حبثنا (تقديس اخلبز والكأس هو تقليد عرباين قدمي ورد يف شرح سفر التكوين يف عصر سبق جتسد ربنا  )١(

  ).٣٩٠ - ٢٥٨ص  ٢٠٠٠ – ٥٧ملكي صادق يف التراث السكندري جملة الدراسات الالهوتية جملد 



 
 

٤٨

مثال خبز احلياة الذي " وقسط املن هو) ناسوت الرب(البشرية غري الفاسدة  إىليشري 
  ).٤٢٣ – ٤١٨املرجع السابق ص ( "نزل من السماء

املرجع السـابق  ( "املذبح الذي يظلله الشاروبيم من أجل الالهوت غري املرئي"أما 
وليس قرب الرب الـذي ظهـر عنـده     ،نه العرش اإلهليأفهو يؤكد لنا  ،)٤٢٤ ص

  .وهو سبب وجود الشمعتني على املذبح ،املالكني
  
  :ا أعظم الكلمات اليت تصف املذبحذلك، فمول
  ،موضعاً للغفران"

  ،جممعاً للمالئكة
  ميناء اخلالص،
  مظلة طاهرة،

  ،مسائياً اًمذحب
  موضعاً لطهر األنفس املتدنسة

  .)٤٢٧ص  املرجع السابق(" إذ تقدموا بواسطة التوبة

  :جتديد العهد واملذبح اجلديد
وهو موضوع غائب من الفكـر   ،لقدميلقد جاء العهد اجلديد جتديداً للعهد ا  
ليس بتطـابق   ،نيت لكي تكمل استعالن اهللا يف يسوع املسيحألن الكنيسة ُب ؛املعاصر
 البيت واحـدٌ  أنرغم  ،ألن أساس البناء ليس مثل البناء ؛بكمال البناء وإمنا ،العهدين

  :تقول الصالة ).٣: ٣عب (والذي بناه اهللا 
قيقي خالق سائر املخلوقات احلالسيد الرب اإلله ضابط الكل "  
الكهنوت يف بيعتك املقدسة الواحدة ) طقوس(دد كل ترتيب الذي ج

  .)٤٣١ص املرجع السابق (" الوحيدة اجلامعة الرسولية



 
 

٤٩

  :الحظ
الذي بسبب فيض الغفران الذي هو مذحبك الناطق الذي فوق "
بل بىن له قبة على اجلُي أنْالذي قال  )وهو هنا املسيح الرب(السماء 
  ).إعالنات العهد القدمي عن اهليكل(املقدس 

  
  :لكن هذا هو اجلانب العظيم

إرادة (ت مذحباً عقلياً يف آخر األيام بظهور ابنك الوحيد ثبَّو"  
أي ليست ذبائح العهد (غري الدموية الناطقة الللذبيحة  )الرب يسوع
  ..يف بيعتك املقدسة  )القدمي احليوانية

  ،قدوسعلينا نعمة روحك ال أرسل
  ،القدوس )١(على هذه املائدة املوضوعة أمام جمدكو

  وليكن مذحباً روحياً خبدمة الكهنوت
  للصعيدة الناطقة غري الدموية
  اليت للجسد والدم الكرمي

  .)٤٣٣ص  املرجع السابق( "الوحيد البنكالذي 

  :تطابق املرئي واملنظور مع غري املنظور
  :تعليق إىلكلمات الصالة ال حتتاج   

  . ..اجلالس على الشاروبيم والسارافيم  إهلناها املسيح أي"
  يا من هو يف حضن أبيه جالس

  متجسداً منها ويف أحشاء العذراء
  :الذي رئيس اآلباء يعقوب صرخ من أجل أمه العذراء قائالً

                                                  
ن مواهب الروح القدس ألن الروح القدس األقنوم الثالث هو تدحض صلوات التكريس كل جدل معاصر ع )١(

 .مقدِّس الكنائس، واملواهب ال تقدِّس



 
 

٥٠

- ٤٣٤ص املرجع السابق ( "وهذا هو باب السماء ،ن هذا هو بيت اهللاإ
٤٣٥(.  

  
  :أن يكتب على باب اهليكلولذلك حرص الفنان القبطي 

  ."أو هذا هو باب الرب ،هذا هو باب السماء"
    

ولذلك تقول الصالة بعد ذلك عن  ،حتقققد القدمي  االستعالنوهكذا يكون 
  :نهإاملذبح 

  .)٤٤٥ص (" ملكوتك) كرسي(عرش "
  .)٤٦١ص (" حمالً لروح قدسك"



 
 

٥١

  الفصل الرابع
  

  املذبح يف الكنيسة اجلامعة
  )١(اإلجنيلية يةومنظومة األصول
  

إذا كان  -من ميسك بالكتاب املقدس بعهديه القدمي واجلديد عليه أن يالحظ   
  :أن - يبغي احلقيقة
وال عن تاريخ  ،الكتاب املقدس ال ميكن فصله عن تاريخ الشعب القدمي -١

أقاصـي   إىل أورشليمأي كنيسة املسيح اليت انتشرت شرقاً وغرباً من  ،الشعب اجلديد
. وأقاصي املسكونة يف عصر شبكة املعلومات ،املسكونة يف عصر اإلمرباطورية الرومانية

كانت هلم  ،أي الشعوب اليت قبلت اإلميان باملسيح ،وتاريخ األمم ،هذا التاريخ العرباين
مدارس وكتب تفسري عرفها التراث العرباين املمتد من عصر ظهور كتابـات علمـاء   

عصر اآلباء الذين كتبوا يف فلسطني مثل يوستينوس الشـهيد،   إىل الشريعة من اليهود
مث بعد ذلك  ،روما هيبوليتوسويف اإلسكندرية بنتينوس، ويف غناطيوس، ويف إنطاكية أ

 –السـريانية   –الالتينيـة   –ن أغلبه باليونانية دوِّ تراثٌ .القسطنطينية، الرها، نصيبني
  ).جرجورين(األرمنية القدمية  –القبطية 

جاءت حماولة وضع الكتاب خارج التاريخ الكنسي يف القـرن الثالـث    -٢
من أكاذيـب اجلهـل الـيت     ناوقد شبع. عشر وليس يف عصر اإلصالح الربوتستانيت

                                                  
  .Fundamentalismاألصولية هي أقرب ترمجة عربية للكلمة اإلجنليزية  )١(



 
 

٥٢

اليت ) اإلجنيلية(ذلك أن الكنائس املشيخية  ،نسمعها يف الشرق األوسط ال سيما مصر
وال  ،ثامن عشر والتاسـع عشـر  أسسها كالفن هي مثرة حركة النهضة التبشريية يف ال

مـن يريـد أن    ىوعل ،توجد بينها وبني كتابات كالفن سوى صلة ومهية شبه تارخيية
ويسأل  م١٥٦٤أن يطلب مؤلفات كالفن الذي توىف عام  ،ما نقولصدق تحقق من ي

وما عالقة مؤلفات كالفن بالهوت حركة النهضـة   ،هلذه املؤلفات الترمجة العربيةعن 
وهي احلركة اليت تركت الهوت كالفن  ،القرن الثامن عشر والتاسع عشراإلجنيلية يف 

كتاب الصلوات الـذي وضـعه    وأمهلتاخلاص بالعشاء الرباين وعمل الروح القدس 
  .كالفن يف جنيف

صـلة مبـارتن لـوثر    على واإلدعاء بأن الكنائس اإلجنيلية يف الشرق العريب   
ساعد على نشـرها كتـب    ،ءهو كذبة كربى يصدقها اجلهال ،)١٥٤٦ - ١٤٨٣(

 إىلنسب اإلرساليات الكاثوليكية اليت جعلت من مارتن لوثر كبش الفداء يف كل ما ُي
  .وما أبعد الفرق بني لوثر وكالفن ،احلركة اإلجنيلية

الشـك   إليهاهل ميكن ملن أراد البحث عن احلقيقة التارخيية اليت ال يرقى  -٣
  ؟لعهد اجلديد وحدهصورة كاملة عن الكنيسة من ان يكوِّ أن

هو هل ميكن ملن يرى بذرة أن يصف الشجرة اليت تنمو من هـذه   :اجلواب
  .البذرة

لقد فتح علماء العهد اجلديد يف كل الكنائس املسيحية الكاثوليكية وغريهـا    
كلمة عبادة غريبة على مفردات العهد  أنمع مالحظة  –ملف العبادة يف العهد اجلديد 

  .وليس هلا عالقة بالعقيدة املسيحية ،بطياجلديد اليوناين والق
وهنا دون أن ندخل يف متاهات البحث نقدم للقارئ خالصة هذه األحبـاث    

 .Jوبعـده   Lietzmannوقبل هؤالء  O. Cullmann – C. Mouleاليت قدمها 

Danieluu  لكن اجلهل الذي عشـش يف  .. جيش من علماء ومؤرخني إضافة إىل



 
 

٥٣

أو حياصرها يف  ،اريخ الصلوات والقداسات والليتورجياترؤوس قادتنا مينع تدريس ت
  .تدريس ما هو ميارس اآلن

 أنالتاريخ ال ميكن  حلقيقة الغائبة هي أنا  جيب أن خناف من التاريخ؛ ألنال
  .ألهنا هي األم اليت ولدت هذا التاريخ ؛حياكم أو حيكم على الكنيسة اجلامعة

اريخ يفتح باب الشرح التـارخيي  ألن الت ؛خياف األصوليون من التاريخ -٤
ألن قاعدة األصولية األوىل هـي   ؛الذي يتعارض مع كل الرتعات الفردية والشخصية

وحذف مكونات  ،وقطع نص مقدس من السياق نفسه ،حذف التاريخ أو جتاهله متاماً
النص اللغوية واخللفية احلضارية واألسباب اليت جعلت هذا النص يظهر يف هذا السياق 

  .تبالذا
  .ال يوجد دواء لألصولية سوى فتح ملفات التاريخ

 اًنقدم منوذج أنعلينا  ،نيألصوليلق هكذا بعد هذا التحذير الذي لن يُر -٥
  :والشرح األصويل لنص رسالة العربانيني ،من الشرح التارخيي

  ."لنا مذبح ال سلطان للذين خيدمون املسكن أن يأكلوا منه"  
  .)١٠: ١٣عب (       

يؤكد وجود كنيسة سبقت تدوين حيث ) ٧: ١٣عب (اق أو السرد السي* 
انظروا إىل هناية سريهتم ومتثلوا . مرشديكم الذين كلموكم بكلمة اهللا اذكروا": الرسالة
  ."بإمياهنم

يسوع املسيح هو أمساً واليوم واىل " :)٨: ١٣عب (أسس اإلميان اخللفية * 
  ".األبد

ال تساقوا "). ٩: ١٣عب (ة التارخيية حتذير رعائي وهو جزء مكون للخلفي* 
  ."بتعاليم متنوعة وغريبة



 
 

٥٤

 :)٩: ١٣عـب  (سبب التحذير هو عدم العودة إىل املمارسات اليهوديـة  * 
  ".هبا الذين أكلوها ينتفعألنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة ال بأطعمة مل "

ى مـا  ألنه عل ؛مذبح اهليكلهذا املذبح هو يكون  أنال ميكن  :"لنا مذبح* "
ولكـن مـع   . كتابة الرسالةلبق اأي يف زمن س ٧٠م يف سنة ِدنه ُهأيبدو من التاريخ 

وخدعة النص  ،"ال سلطان للذين خيدمون املسكن" ،االفتراض بأن اهليكل ال زال قائماً
 tabernacle - σκηνήبـل هـي    ،"املسـكن "العريب أن الكلمة اليونانية لـيس  
هـي  ذلـك، ف وردت قبل فقد  "خيدمون"أما كلمة  .املستخدمة للهيكل يف السبعينية

  .وهي أصل كلمة ليتورجية ،"اخلدمة"أو ) بالعبادة(خاصة 
عدم اإلملام باللغة اليونانية أضعف الصلة بني الكتـاب املقـدس    أنوالحظ   

  .والتاريخ الكنسي
  :)٢: ١٣(حسب النص العريب ألعمال الرسل   
، يف حني أن الـنص  ح القدسالرب ويصومون قال الرو خيدمونوبينما هم "  

، والترمجة العربيـة  "  λειτουργούντων δὲ αυτων τω Κυρίω: "اليوناين هو
  ".بينما هم يقيمون الليتورجيةو: "الصحيحة هي
اخلدمـة   إالَّ) ١٠: ١٣(أي خدمة اهليكـل يف عـب    ،خدمة املسكنوما 

  .املسيحية

  "."التاريخ الكنسي يؤكد وجود املذبح 
ويف  ،٥أفسـس الفصـل    إىلالرسالة يف ورد عند أغناطيوس األنطاكي فقد 

ضد اهلرطقـات  (وعند القديس ايريناوس  .وغريها ،مغنسيا الفصل السابع إىلالرسالة 
الرسالة (الشهيد كربيانوس و .)١٩األكاليل فصل (وترتليان ). ٦: ١١فصل  ٤كتاب 
  ).باسيليوس، املائدة املقدسة يف اهليكل إىليف الرسالة ( السكندريديونيسيوس و .)٤٠



 
 

٥٥

  ".املائدة املقدسة"أو  ،"املائدة"وال زالت الليتورجيات حتفظ اسم   
ويف شرح العـربانيني آلبـاء    .هذه شهادة مسكونية من الشرق والغرب معاً

حقيقـة تارخييـة    إنكـار فكيف ميكن . الكنيسة يف القرن الرابع واخلامس وما بعدها
  .ا الكنيسة اجلامعة شرقاً وغرباًمسكونية التزمت هب

 :همو ،علماء العهد اجلديد الذين التزموا بالشرح التارخييونشري هنا إىل 
 L.Oulton – C. Cambier, Theissen Williamson, 
Thompson. 

يف شرح العـربانيني   Harold W.Auttridgeوميكن مراجعة القائمة عند 
  :سلسلة دراسات

Hermeneia, Fortress Press, 1989 Pages 396 - 397. 
ن إالذين قـالوا   بأمساءقائمة  Harold . W. Attridgeويضع نفس املؤلف 

لكن هذا التفسري غري  ،)١٦حاشية رقم  ٣٩٦املرجع السابق ص (املذبح هو اجللجثة 
  :لألسباب اآلتية تارخيي

اجللجثة صار هلا اسم  أنومل نسمع  ،لب يف هيكلمل يكن الرب قد ُص: أوالً
  .هيكل يف كل املصادر القدمية

وهـي  ) ١٠: ١٣(هناك خدمة يف اهليكل حسب كلمات العـربانيني  : ثانياً
  .ليست صلب الرب يسوع

العربانيني حتارب بشدة العودة إىل ذبـائح العهـد القـدمي    الرسالة إىل : ثالثاً
 لـيس  واإلفخارستياولذلك هي تضع املذبح  ،)١(والشريعة اخلاصة باألكل والتطهريات

ألنه سلطان املسيح نفسه الذي  ؛بل خارج هذا السلطان ،حتت سلطان الذين خيدمون
  .يوزع جسده ودمه بنفسه وبواسطة الذين خيدمون

                                                  
  .عادت إلينا يف عصرنا احلديث بفضل بعض قادتنا )١(
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  ية ملنظومة العصر الوسيط األوريباخللفية احلضارية والثقاف
كتابـات أسـتاذنا    مل تصدر دراسات عربية مصرية عن العصر الوسيط إالَّ  

، وفلسفة العصور الوسطى للدكتور األوروبية يف العصر الوسيطالفلسفة : يوسف كرم
  .عبد الرمحن بدوي

حـاول   ،)رد له اهللا الصحة والعافية(هناك مقالة نادرة للدكتور رودلف يين و  
هذه ولكن مثل  Scholasticsفيها أبراز التعارض بني األرثوذكسية والفكر املدرسي 

ري السائد الذي ميارس من داخل الكنيسة األحباث اجليدة تضيع يف زخم الضغط الفك
يرثوا العصر الوسيط األورويب مع خليط  أنالقبطية األرثوذكسية اليت يريد بعض قادهتا 

حاول األنبا شنودة الثالث طوال زهاء ربع قرن فرضه  ، فقدمن العصر الوسيط القبطي
  .ل معه اآلخرونوسوف يفش ،وة وفشلبالق

  :يف اآليتت الفكر الالهويت مقوال مميكننا هنا حصر أهلكن 
  .انفصال السماء عن األرض* 
  .املسيح هو رأس الكنيسة املنتصرة* 
  .البابا هو رأس الكنيسة اجملاهدة والقديسني وسطاء* 
  .األسرار الكنسية هي وسائط نعمة* 
  .وليس يسوع املسيح نفسه ،هليإ وإحسانالنعمة هي معروف * 
  .التقديس هو حياة بال خطية* 

  :اءت حركة اإلصالح األورويب الربوتستانتية لكي تضع العكسوج  
  .املسيح هو رأس الكنيسة* 
  .الكهنوت إلغاء* 
وهو خطأ وقع فيه األنبا شـنودة الثالـث   (األسرار هي ذكرى ملا مت على الصليب * 

  ).نفسه
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  .التربير باإلميان يلغي فاعلية األسرار* 
  .التقديس هو السلوك اليومي املسيحي* 
  .لكتاب املقدس وحده هو مصدر التعليما* 

إعادة اكتشاف اآلباء والقديس أوغسطينوس يف مطلع القرن 
  :العشرين

عندما شطرت حركة اإلصالح الكنيسة يف الغرب، كان الصراع التـارخيي    
وخصـص األب  . يدور حول عالقة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بالتراث اآلبـائي 

اآلبـاء  : لتحقيق وطبع كل كتب اآلباء يف جمموعتنينفسه مع غريه  Migneيعقوب 
واسـتخدم علمـاء الكنيسـة    . اآلباء الذين كتبوا بالالتينيةو –الذين كتبوا باليونانية 

األم الروحيـة   ،اللوثرية والكنيسة األجنليكانية دراسات اآلباء يف الرد على كنيسة روما
  .لحظةوال زالت األحباث تقدم حىت هذه ال. لكل كنائس الغرب

إعـادة  مبثابة القرن العشرين  يف أوغسطينوسإعادة اكتشاف القديس  تكان
مث تبعه إعادة اكتشاف التـراث الروحـي يف    ،جرعة اجلانب املستيكي إىل الالهوت

هارت والقديس برنار كيالكتابات املستيكية اليت تعود إىل بداية العصر الوسيط لألب ا
وما أكثر هؤالء مـن   ،يطالياإا وفرنسا وبلجيكا ويرلندأواجنلترا و أملانياوناسكات  –

ن يعيدوا أو )١(يشربوا من حبر احملبة اإلهلية أنرجال ونساء ورهبان وراهبات استطاعوا 
 االستنارةمن وهو املعرفة اليت تنبع  ،اجلانب املسيحي القدمي الغائب من الالهوت العقلي

يت تغرس معرفة مستيكية أكرب من من احملبة نفسها الو. بسكىن الروح القدس يف القلب
  .املعرفة العقلية

                                                  
جملد يف  ١٠٠دات باللغة اإلجنليزية، وقد صدر منها قرابة تنشر هذه اجملل Paulistال تزال املطبعة البولسية  )١(

  .Classics of Western Spiritualityسلسلة 
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  :رفض التاريخ الكنسي هو فضيحة للعقل األصويل
ميثل رفض التاريخ الكنسي أكرب أركان الفضيحة الفكرية للعقـل األصـويل     

  .املستقبلو احلاضرو ،املاضي الذي ميسك بالكتاب املقدس وحده لكي حيكم به على
 –فض ما هو ثابت تارخيياً يف تراث عاملي شرقي ريهو ف ،ملاضيبافيما يتعلق ف

بـل يف القـرون   ليس فقط يف القرون اخلمسة األوىل،  ،غريب عرفته الكنيسة اجلامعة
  .الكنيسة املؤمل واحلزين انقسامأي ألف سنة قبل  ،العشرة األوىل

ألن رفض التاريخ يتجلى يف هجوم شرس باسم الكتاب  ؛حلاضراوهو يرفض   
بـني  و يـة، ز فيه قادة هذا اهلجوم بني املمارسـة الشـعبية والفلكلور  املقدس ال ميي

  .)حنني وغريه. متاماً كما يفعل د( األرثوذكسية يف أصالتها التارخيية
تتنافس الشيع واملذاهب املختلفة ذات الفكـر  حيث  ،لمستقبللأما بالنسبة 

  .هدم األسرة وتفتيت اجلماعة املسيحية األصويل على
 ،وتكوين تاريخ خاص هبا ،يع وتأصلت برفض التاريخ العاموهكذا ولدت الش

  :كاآليت أمهها، نورد مشاكله من لقفيما خيالتاريخ اخلاص تظهر خطورة و
ر عن رؤية ذاتية دون العودة إىل النص خلق تفاسري وشروحات شخصية تعبِّ* 

مـن   "فديـة "ولعل أكرب مثل على هذا هو قطع كلمة  .الكتايب نفسه يف لغته األصلية
وألن  ،ألن اهللا الفادي مل يدفع فدية لكي يفدي شـعبه  ؛السياق العام يف العهد القدمي

  .عين حترير وفك األسرىالفعل يف اليونانية ي
ـ ) للعبادة(خلق أو تكوين ترتيب *  ر بكـل  يف يوم األحد بشكل خاص يعبِّ

ـ . الشـيعة  هذه اجتاهاته يف صلوات وتراتيل هتدف إىل تأصيل فكر أو مذهب ال وجم
نظراً لضيق اجملال نورد ولكن  ،احلديث عن التراتيل بشكل خاص حيتاج لدراسة مطولة

يف اجتماعـات   اسـمعه فهذه الترتيلـة ن  ".قد قضى ديين كله احلمل"ترتيلة  مثالك
وبـذلك   ،الصليب صار مثناً ودفعاً للـدين يف حني أهنا تكرس لفكرة أن  أرثوذكسية،
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واحلمـل   ،م على املذبحالذي يقدَّ" احلمل"بني  -على هذا املستوى  -تفصل العبادة 
" احلمل"على الصليب، األمر الذي يترتب عليه التساؤل عن ضرورة  الذي دفع الدين

  .الذي يقدَّم على املذبح
أنا مصنوع من صخر غري قابـل  ": تقول ترتيلةعت مسهناك مثل آخر، فقد و

لقنا من جديد يف ُخ"أم " ،صخر"ن من وهل حنن مصنوع :وسألت اخلادم ...."لكسر ل
ليس ألنه  ،يف بالهٍة إيلَّونظر  ؟"أنا مصنوع من يسوع"ملاذا ال تقول  ؟"يسوع املسيح

خلق مـن جديـد   نه مل ُيإ ،"صانع ذاته"بل هو  ،بعد املسيح خليقة جديدة يف يسوع
  .بل خلق نفسه بواسطة الصلوات والتراتيل ،بواسطة اآلب يف االبن

دار احلديث حـول مـا    ،١٩٨٨مىت املسكني عام  عندما تقابلت مع األب
صغري جـداً   كتاب :فقلت له دون تردد ،وسألين عن أهم ما كتبه ،حيدث يف الكنيسة

لقد تاهت  :ملاذا؟ فقلت له :وقال يل ،ش الرجل العظيمِهوُد. "اخللقة اجلديدة" عنوانه
ـ  ،الكنيسة يف مصر عن اخللقة اجلديدة يس خملوقـاً  وأصبح كل إنسان خالق لنفسه ول

ودار حـديث طويـل   .. هذا كالم خطري : فقال األب مىت املسكني .بواسطة اإلميان
  .سوف ينشر قريباً

  :األصولية الكتابية ورفض حرية احملبة
رشـم  ومتجيد الثالوث، وللشرق،  االجتاهن عالقديس باسيليوس تكلم عندما   

 ؛قل من جيل إىل جيلُنل التسليم الكنسي الذي كان يسجِّ قدف ،)١(الصليب، وغريها
 -املذاهب اإلجنيلية وغريها تظن  وإمناس الكنيسة، ألن الكتاب املقدس بعهديه مل يؤسِّ

  .ست على الكتاب املقدسسِّهي اليت أُأهنا  –حسب ظن املؤسسني 
  ؟من العالمات رشم الصليب وغريهيذكر القديس باسيليوس ولكن ملاذا 

                                                  
 .للقديس باسيليوس" الروح القدس"راجع كتاب  )١(
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نفسه موضوعاً معيناً للصالة غري الصالة  ننا مل نستلم من الربأل ؛اجلواب هو  
وتعلـن   ،فظ لنا هذه احلرية حمبتنا لهرب ترك لنا حرية املمارسة لكي حتن الأو ،الربانية

  ).٥: ٥رو (حمبته لنا بالروح القدس واهب هذه احملبة 
يضعوا عالمـة   أن) ٢٠: ٢غال (لبوا مع املسيح الذين ُص ألزمتحرية احملبة   

 ،"طريق حرية احملبة"و ،"علم النعمة"الصليب هو ن يصبح أء، والصليب على كل شي
 ،ن تظهر األناشيد املسيحية يف كل مكان لكي تصبح حياة املسيح أناشيد وصلواتأو

أو آية من الكتاب املقدس،  يكن وراء هذا كله سفراً أو معىن ومل. بل ومنهجاً للحياة
  .التسليم الرسويلبل كان منو رؤية احملبة اليت تتحرك يف حرية حسب 

تكون مبثابة دليل من الكتاب املقدس  أو وصيةً لكن عندما تطلب األصولية آيةً  
 االجتـاه على ممارسات العبادة مثل الثالث غطسات يف املعمودية أو تقدمي البخور أو 

  .فهي تصادر التاريخ الكنسي وتصادر حرية احملبة ،للشرق

  :الترتيب هو الطقس حسب التعليم الرسويل
مرة أخرى نؤكد أن انقطاع العالقة مع تراثنا اآلبائي واألرثوذكسي بشـكل    
اخـتالف  و ،كان أحد أسبابه هو اختالف لغة الكتاب املقدس عن لغة الصالة ،خاص

  .وجتاهل العودة إىل األصل ،لغة الصالة عن لغة التعليم
 أحد أسباب ضعف حياتنا الروحية نفسه هو فقدان العالقة اللغويـة بـني  إن 

ألن نقل هذه الصلوات من اليونانية والقبطيـة إىل   ؛الكتاب املقدس وصلوات الكنيسة
علـى  . بل واملعاين اليت حتددها الكلمات األصـلية  ،العربية قد أضعف استيعاب املعىن

 -حسب تطور اللغة العربية  -، فقد فهم القارئ "رئاسة الكهنوت"سبيل املثال كلمة 
ـب األصـل اليونانــي   ن حسـولك ،ي واالجتماعيـأهنا رئاسة باملعىن السياس

بـل  الرئاسة هبذا املعىن،  /,arال تعين كلمة  Mmetar,/ereuc ; والقبطـي 
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األصل، ولذلك األسقف هو األول يف الكهنـوت، هـو    - األول – البدء: هي تعين
أو يف  ،ولكنه ليس الرئيس كما هو يف النظام اجلمهـوري  ،نه خليفة الرسلأل ؛األصل

قد وردت  ، جند أهنا"طقس"اخل ولذلك عندما نذكر الكلمة اليونانية ... يادة اجليوش ق
 – ٤٠: ١٤كو ١ – ٨: ١لوقا (عشر مرات هي بالتحديد  taxicيف العهد اجلديد 

  )٢١، ١٧ ،)مرتان( ١١: ٧ – ٢٠: ٦ – ١٠ ،٦: ٥عب  – ٥: ٢كولوسي 
 أننشروا الترمجة البريوتية وبالطبع مل نكن نتوقع من املرسلني األمريكان الذين   

حسب الترمجة البريوتية عن  وإمنا –هذا ليس اهتام ألحد  –يقدموا لنا نصاً عربياً دقيقاً 
  :زكريا الكاهن أب يوحنا املعمدان

ضـاعت كلمـة    ،)٨: ١لوقا .. (وبينما هو يكهن يف نوبة فرقته أمام اهللا "
  :طقس متاماً لكن الصحيح هو

  "...يف طقس خدمته  وبينما هو خيدم ككاهن"
"" 

  .الطقس هنا هو بال شك هيكل العهد القدمي
يقـول   ،وبسبب تنوع مواهب الروح القدس ،ولكن يف خدمة العهد اجلديد  
ويف  .)٤٠: ١٤كو ١" (ليكن كل شيء بلياقة وحبسب الطقس أو الترتيب" :الرسول
معكم يف الروح فرحاً ونـاظراً تـرتيبكم   وإن كنت غائباً يف اجلسد لكن " :كولوسي

  ."إميانكمناظراً طقسكم ومتانة "أي  ،)٥: ٢" (يف املسيح إميانكمومتانة 
 ؛خلسة يف الترمجة العربية البريوتيـة  "رتبة ملكي صادق"دخلت كلمة قد و

 طقـس بـل   ،مل يكن له رتبة كهنوتيةهو عن الرب نفسه الذي  ٦: ٥ألن نص عب 
 –مرتني  ١١: ٧عب  – ٢٠: ٦عب  – ١٠: ٥عب ( وتكررت يف ،ملكي صادق

٢١: ٧، ١٧: ٧.(  
  ؟ترتيب يف عصر الرسلبال أي  ،فهل كانت خدمة الكنيسة بال طقس  
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فـإن   ،وإن كان العهد اجلديد مل يقدم لنا وصفاً دقيقاً كامالً .بكل تأكيد ال
شذرات متفرقة سوف تدرس يف الفصل التايل تؤكد احلرص الرسويل علـى طقـس   

فهي خلل لغوي ال  ،"رتبة" إىل "طقس"كلمة  ا ترمجةأمَّ ،د اخلدمة والكنيسة معاًيوحِّ
وإمنا على طقس تقدمة  ،ولكن مل يأت املسيح على رتبة كهنوتية قدمية ،ندري له سبباً
الترمجـة العربيـة للكنيسـة القبطيـة      إىلوهو ما يستوجب العـودة   ،اخلبز واخلمر

 ،لرتاع املؤمل واحلزين بني من توىل نشر هذه الترمجـة مهلت بسبب ااألرثوذكسية اليت أُ
 كشـوف وهو أستاذنا العظيم األنبا غريغوريوس الذي حورب بكل أنواع العنـف امل 

  .دون أن يتم وتوقف املشروع ، وبني من حاربوه،واملبطن
والذين  .فهي شهادة حق لألرثوذكسية ،البد من فتح ملفات التاريخ الكنسي  

دعاة نشـر املمارسـات    مالتاريخ الكنسي عن جهل وخوف ه حياربون فتح ملفات
  .غفر اهللا هلم زج الكنيسة يف مستنقع اخلرافات واخلزعبالت –الشعبية 

  :بالوثنية االهتام
عقيـدة  بـأن   –قاطع  يل دامغأكثر من دلمبنية على  -قناعة راسخة  لديَّ  

الكتابـات   عـن و ،يسةاملمارسات السائدة يف الكنقد غابت متاماً عن التجسد اإلهلي 
ظهر يف عظات وأناشيد عيد جتسد الرب الذي القبطية، وعن الوعي الكنسي، وهو ما ي

  ."دجتسُّ"و ،"ميالد"وما أعظم الفرق بني . عيد امليالد إىلحتول 
 ،هذه احلقيقة الغائبـة  إىلكان األب مىت املسكني هو أول من حوَّل األنظار 

بيت حلم مسقط رأس البشرية "وصارت  ،سانيتناإناهللا نفسه جاء واشترك يف  أنوهي 
فقد ضاع التحذير من إمهال جتسد ابن اهللا يف خضم حـرب   ،لكن هيهات ،"املفتداة

  .شعواء قادهتا الكراهية
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ما غاب عن الوعي هو أن املنظور واملادي احتد بغري املنظور واإلهلي يف جتسد   
 ،اسوت ربنا يسـوع املسـيح  ، أي ن"الناسوت"عندما نتحدث عن لذلك فو. ابن اهللا

 ،جتريد التجسد من االحتاد باإلنسان، أي اجلسد وكل مكوناتهينتهي هذا احلديث إىل 
ضاع من الـوعي   ، وبالتايل"الناسوت"تحول اجلسد اإلنساين إىل كلمة جمردة هي يو

هي احلقيقة ، و، أي يف إنسانيتنا"الكلمة صار جسداً وسكن فينا"حقيقة التعبري اإلجنيلي 
" س اجلسـد قدَّ"أن التجسد  -يف تعبري واضح  -يؤكد  القديس أثناسيوسليت جعلت ا
  ).٦: ٤٣جتسد الكلمة (

يكشف االهتام بالوثنية غياب الوعي بأن املادة دخلت يف تـدبري  وعلى ذلك   
التجسد، وأن اإلله املتجسد جتلى على اجلبل املعروف حسب التقليد الكنسي القـدمي  

ورغم حمـاوالت   .)١(بنور وملعان إهلي يضيء أكثر من الشمسجداً باسم جبل طابور 
بالفشل، رمبا ألنه جييء يف صوم العذراء، ورمبا ألن انتهت  ، إالَّ أهناإحياء عيد التجلي

واألدلة على ذلك كـثرية،   ،الثقافة الغالبة مل تعد تسمح مبكان مناسب لتجسد ابن اهللا
رام وتقديس ما هو مادي مثل الصـلبان  اآلن هو أن إكأن أؤكد عليه ا يهمىن مولكن 

يرتبط أشد االرتباط  ،وقبل ذلك اإلنسان نفسه الذي نال كرامة ابن اهللا ،واأليقونات
ثقافة  اليت تتمثل يف الثقافة الكنسية املعاصرةبتجسد ابن اهللا، وذلك على الرغم من أن 

كرامـة إىل أدىن  هتبط هبذه ال ،الطفل واملرأةباإلنسان عموماً، وخصوصاً االستخفاف 
اعتبـار  املعاملة املتعالية اليت يبديها اإلكلريوس للشعب، ومستوياهتا، وهو ما يتبدى يف 

العنف هو احلل األمثل لكل مشاكل التربية وانعدام العقالنية يف شرح أسـباب منـع   
إالَّ أنه الشك يؤكد الكفر عند غرينا،  وإذا كان .أشياء وتقيد احلريات خوفاً من الشك

كان توبيخ الـرب يسـوع   لذا  ،، أي إميان غري ناضج"قلة إميان"هو  الرب نفسه عند

                                                  
الذي جتلى على جبل تابور قدام تالميذه القديسني وأضاء وجهه : "راجع قسمة األعياد السيدية لالبن )١(

  .١٨ – ١٦: ١بط  ٢، ٣٦ – ٢٨: ٩، لو ٩ – ٢: ٩، مر ٩- ١: ١٧ت م: راجع أيضاً. "كالشمس
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ومل  ،رب بطرس الذي جحد الرب بقسـم ضمل يلكنه و ،للرسل هو باستعالن قيامته
كافيـاً لـرد   " هل حتبين؟: "بطرسالرب لبل كان إعالن احملبة يف سؤال  ،يرفض توما

يلمس الرب كافياً لرد اإلميـان، ومل  وكان السماح لتوما بأن  ،الوعي للرسول الساقط
  .نسمع التأنيب الذي بات من مكونات الثقافة املعاصرة

 ؟كان يوليوس اإلقفهصي جيمع أجساد الشـهداء وهكذا ميكننا أن نفهم ملاذا   
ومل يكن حفـظ  . وشهادة يسوع بالدم وباملوت ،ألهنا اجملال الذي أُستعلن فيه يسوع

التكرمي، بل إعالناً عن الشهادة، وأهنا متت يف اللحم  هو تكرمي جملردالقديسني أجساد 
  .والدم

ليس للرد على  ،لكن عندما نسمع االهتام بالوثنية، فإننا جيب أن نتوقف قليالً
ال يؤمن بتجسد ابن اهللا، وإمنا إليضاح ثالثة حقائق ال  عن شخصٍكشف اهتام فارغ ي

  :جيب أن تغيب باملرة عن الوعي
ورد الكـون   ،املسيحية احلقيقية هي رسالة تكرمي لإلنسان إن: وىلاحلقيقة األ  

ألنه من هذا الكون  ).٢١: ٨رو (املادي الذي أُخضع للبطل إىل حرية جمد أوالد اهللا 
؛ ألن السماء اجلديدة واألرض اجلديـدة  :يولد الكون اجلديدوف س ،الذي نعيش فيه

ليس فقـط موضـع   هذا الكون مير مبخاض أليم موجع، وهو خماض جيب أن يكون 
اهتمام، بل تكرمي وتقديس ملن جاء وسكن فيه باجلسد وال زال يسـكنه يف أجسـاد   

  ).٢٠: ٢يو  ١(ونفوس املؤمنني معطياً إياهم شركة يف مسحته اإلهلية بالروح القدس 
هي أن استعالنات الثالوث يف األسرار الكنسية ال سيما سـر  : احلقيقة الثانية  

هو حتول اخلبز واخلمر إىل جسد الرب  ،إهلي يف الكون واملادةاإلفخارستيا هو استعالن 
حقيقة غابت من فكر حركة اإلصالح يف شكلها املتطرف عند زوينجلي، وهي . ودمه

عن األلفاظ الالتينية السائدة والوافدة من العصر  ا، وإمنا ابتعدومل ينكرها كالفن أو لوثر
اإلنسـان   :يف احلياة اإلهلية هذه الشركةهنا بالذات الكل مدعو إىل . الوسيط الروماين
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الذي صار له وجود مماثل يف جوهر الثالوث، أي يف إنسانية يسوع املسـيح األقنـوم   
الثاين، والكون الذي يدخل شريكاً يف التسبيح حسبما نرى يف املزامري ويف صـلوات  

ابن الكلمة  إخل فقد جتلى... وزيت الزيتون  املياهالتسبحة، وعناصر الكون املادي مثل 
  .اهللا لريد للخليقة الفرح الضائع بسقوط آدم

ع بوالقديسني الراقدين ليسوا جمرد أمساء تط إن جيش الشهداء: احلقيقة الثالثة  
مرة يف النص اليونـاين   ٢٣يف كتب، ولعل القارئ ال يدرك أن كلمة أيقونة وردت 

صـورة اهللا  هي  –قة وكما هي يف احلقي ،كما أشرنا -للعهد اجلديد، لكن األيقونة 
ع بعد ذلك على املـادة؛ ألن بقـاء   وهي تطب. اللحم والدم، أي اإلنسان املطبوعة يف

بعاد هؤالء من احلياة املنظورة اإلنسانية إلالقديسني أمساء جمردة على الورق هو حماولة 
  .اليت دعيت للتجديد

سد الـذي  اإلله املتجاملسيح  هذه احلقائق الثالثة هلا أساس واحد هو يسوع  
أف ( "أجلسنا معه يف السماويات"والحظ تعبري الرسول . محل جسده معه إىل السماء

وحيث يعود الكـل   ،حيث تتحد السماء واألرض" املواضع السماوية"، حرفياً )٦: ٢
  .إىل اهللا يف يسوع املسيح آدم الثاين الرب من السماء

االدعاء سـوى أن  فإذا كان هذا هو الوثنية، فماذا يكون إميان صاحب هذا 
أو عظة  ،تقال وكلمة مطبوعة يف كتاب أو ترتيلة ،يسوع قد حتول إىل فكرة يف عقله
  ؟حتض على األخالق املسيحية اجليدة

ما مل يكن ليسوع وجود حقيقي يف جسد إن كل ما أشرنا إليه يفقد شرعيته 
لـروح،  ، وجسد مستعلن يف األسرار وحياة تنسكب يف املادة وا)٢١: ٣فلييب (جمده 

. وعندما يغيب ذلك، يتحول اإلميان إىل هلع وفزع وخوف من الكون ومن اجلسـد 
حنني عبد املسيح ليس أفضل من بعض قادتنا الذين عـادوا إىل شـريعة   . وصاحبنا د

موسى السابقة على جتسد ابن اهللا ونقلوا التطهريات وفرائض طهارة اجلسد إىل احلياة 
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ب املقدس، وهي فعالً تعليم العهد القدمي الذي مل يعد الكنسية وزعموا أهنا تعليم الكتا
ألن الثقافـة   ؛لكن كل هذا ضاع وغاب...  يلزم املسيحي حسب قرار جممع الرسل
التمريض ويف التدريس منحط، وهو ما يظهر يف السائدة حتتقر اجلسد وتراه يف مستوى 

الثقافة، بل هـو ال   ذهه ألن اإلله املتجسد مل يدخل ؛ويف تطبيق النظام والقانون نفسه
، زال بعيداً عن ثقافة الكنيسة اليت تقدس أجساد الشهداء أكثر من أبناء وبنات الكنيسة

 –واجب حق ووهذا  –وتسبح والدة اإلله بكل ما ميكن أن يقال من أعظم العبارات 
  .ولكنها تعامل املرأة باحتقار
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  الفصل اخلامس
  

  لواقع؟ماذا يعين جتسد ابن اهللا يف احلقيقة وا
  

: ١٥كـو  ١(الرب من السماء  –الرب يسوع املسيح هو آدم األخري بدايةً،   
فهو الذي مجع يف ذاتـه كـل   . للجنس البشري جديدةً جاء لكي يكون بدايةً) ٤٥

للخليقة اجلديـدة  ) ١٨: ٢كولوسي (جديد  كرأسٍ ،البشر، بل السماء واألرض معاً
  ).١٧: ٥كو ٢(

بيننا أو فينا  نية بتجسد الكلمة الذي جتسد وسكنهكذا دخل اهللا احلياة اإلنسا  
  :والحظ كيف حتولت العالقات التالية) ١٤: ١يوحنا (باجلسد 

  .صارت يف املسيح كرب، كوسيط، كرأس :عالقة اهللا باإلنسانية* 
  .فاملسيح هو رأس جسده الكنيسة :عالقة اهللا بالكنيسة* 
بـل   ،ليس كفكرة يف العقل ،صار الرب يف كل مؤمن :عالقة اهللا باملؤمنني* 

وصار تكرمي املؤمن ألخيه  ،)٢٧: ١كولوسي (كحياة وكشخص يسكن يف القلوب 
كيانه اإلهلي املتجسد باملؤمنني صانعاً " وحَّد"املؤمن هو تكرمي للرب نفسه، ألن الرب 

: ١أفسـس  (يف ذاته، اإلنسان اجلديد الواحد الذي ليس هو من اليهود وال من األمم 
من اهللا اآلب، حيث ينمو هذا اإلنسان اجلديـد مـن اهللا نفسـه     ،فوق بل من) ١٥

  ).١٩: ٢كولوسي (



 
 

٦٨

بال أسـاس  وتكون بال مضمون بدون التجسد، تصبح هذه العبارات السابقة   
والتقـديس   االحترامن يكون لدينا أو ،اآلخر م كلٍرِّبدون التجسد وهي تلزمنا بأن نك

  .م للرب نفسهالذي يقدَّ
يظهر الذين ال  ءهم هؤالامسها اإلله املتجسد، جمردة ون بفكرة والذين يعتقد  
اليت مل تكن يف ، واقع حي هو الكنيسةتتجسد يف أن هذه الفكرة  همووعي هميف شعور

جسـد  هـي  بل  ،الفولكلور الشعيب تقوى حسب" مجاعة مؤمنني"أي يوم من األيام 
التكرمي والوقار اليت تشري  املسيح احلي، هي الكنيسة اليت ال تفصل بني الرب وعالمات

هذه هي حقيقـة   .تقدمي البخور للمؤمنني واأليقوناتوجتسد الرب مثل الصليب،  إىل
الواقع نفسه الذي جاء فيه التجسد بإحتاد كامل بني الالهوت والناسوت وبـني غـري   

ولو كـان املتجسـد يف    .املنظور واملنظور، بني الروح واملادة، بني السماء واألرض
لو كان جيلس على كرسي جمده يف فضاء بعيد ، أو "القبة الزرقاء"البعيدة ذات  السماء
لكن ما  ،"غياب املتجسد"تكرمي ووقار عالمات جتسده هي وثنية فعالً بسبب  إنلقلنا 

إذ كيف يغيب من هو متجسد عـن   ،"غياب املتجسد"أعظم تناقض هذا التعبري أي 
ل تحوَّلولو كان املؤمن بدون الرب  ،ب نفسهيكرم الر اًن يكرم مؤمنَم. عامل اإلنسان

  .ألن اإلكرام شيء والعبادة شيء آخر ؛شبه وثنية إىلاإلكرام 
املذهب الوهايب نصارى العراق وسوريا ولبنان  أتباعلقد وصف املتطرفون من 

يف شكلها ومضموهنا هـي أقصـى   " الوهابية"ألن  ؛"اد الصليببَُّع"مصر بأهنم من و
يصـبح أي  عندئٍذ راديكايل الذي ينكر كل عالقة بني اهللا والكون، حاالت التوحيد ال

فهل جيوز ملن تـرىب يف   ،"التوحيد"مبثابة ردة عن  -مهما كان نوعه  -تكرمي للبشر 
ن يصف تكرمي الرب يف طقوس الكنيسة ويف أو ،كنيسة املسيح أن يسلك ذات املنهج

ألن هذا ينفي شركة  ؛ال جيوز ،يقنيالعالقات اجلديدة بأهنا دعوة للوثنية؟ اجلواب بكل 
  .اهللا يف اإلنسانية يف جتسد ابنه الوحيد
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وغياب العالقات اجلديدة اليت جاء هبا جتسد ابـن   ،اهللا ابنولعل إنكار جتسد 
 .بالشركة وال بالتجسد إطالقاًال تأخذ " وهابية مسيحية"حنو  االحنرافاهللا هو سبب 

حياة أخالقيـة   إىلة تظهر مبكراً يف دعوة الناس وقد بدأت بواكري هذه الوهابية القبطي
 أنرغم  ،ويف اعتبار النسك اقتراباً من اهللا ،روح التقديس ،سامية بدون الروح القدس

كما . هو قبول هذه البشارةاحلقيقي والنسك  ،اهللا هو الذي اقترب وصار كواحد منا
وفـرض هـذه    ،القدميشريعة التطهريات يف العهد  إىلالعودة ظهرت هذه الوهابية يف 
يف الطبيعة  اهلجوم على كل ما له عالقة بالشركة إىلمث تطورت  ،الشريعة على املؤمنني

  :كاآليت يف التعليم الرسويلاإلهلية، واليت تظهر معاملها 
  :اخلاص بالعالقة العضوية shapeيف الشكل  :أوالً

غصان أن عالقة عضوية ال ميكن لألفهي  ،)١: ١٥يوحنا (الكرمة واألغصان 
 ،رأس/ بدايـة   archeومن هنا جاءت كلمة أرشي  –اجلذر  –بدون األصل  هاحتيا

حنن وبدايتنا  ،)٢٣: ٥أفسس (الرجل هو بداية املرأة أي رأس املرأة  أنتب ولذلك كُ
 ؛وألن رأس تعين بداية أو أصـل  ،"رأس كل رجل هو املسيح"هو الرأس أي املسيح 

الـذي  شكل هي ال" الكرمة"و .)٣: ١٢كو ١" (رأس املسيح هو اهللا"كتب الرسول 
وهو بداية تكوين  - املضمون إىل الواقع اإلنساينهبا لكي ينقل  ؛تعارةستعان به كاسي

إىل  -) ١٩: ٢كولوسـي  (أوالً ومنه تنمو كل األعضاء " الرأس"اإلنسان حيث ينمو 
  .كل اجلسد أي املسيح الذي منه ينمو ،الرأس :احلقيقة املاثلة يف احلياة اجلديدة

  :احلي يف االختبار :ثانياً
رغـم   ،واحدالاجلسد  فيه ويرى ،عندما يلمس اإلنسان جسدهما يظهر وهو 

وتصبح هذه احلقيقة املاثلة أمام  .اًأن اجلسد يظل واحد ن من أعضاء كثرية، إالَّنه مكوَّأ
الكل حيث يدرك  ،حقيقة املمارسة الكنسيةهي ذاهتا بل الراسخة يف الوعي،  ،الوعي

كور ١(أهنم أعضاء يف جسد واحد مركب من عدة أعضاء حسب شرح الرسول يف 
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ـ يؤكد علـى أ هذه احلقيقة الراسخة جتعل الرسول  .)كله ١٢ إصحاح  ه إذا كـان ن
وال  ،لالنقسـام اإلنساين احلي جيعل املؤمن يدرك أن جسده الواحد غري قابل  االختبار

مـا  و ١٥: ١٢كـو  ١(و صـراع  اجلسد الواحد يف حرب أ أعضاءتدخل  أنميكن 
فإن احلقيقة اليت جيب أن ترسخ يف الذهن هي أن املسيح كذلك هو جسـد   ،)ابعده

  :ينفصل منه عضو بسبب تنوع األعضاء أنواحد ال ميكن 
  .)١٢: ١٢كو ١(كثرية  أعضاءاجلسد واحد وله * 
: ١٢كـو  ١(كثرية هي جسد واحـد   أهناكل أعضاء اجلسد الواحد رغم * 

  .من طبيعة واحدة ألهنا ؛)١٢
  ).١٢: ١٢كو ١(كذلك املسيح أيضاً * 

  .اجلسد اإلنساين احلي والراسخ يف الوعي وامللموس: املثال
  .املسيح :التطبيق
  :األصل اإلهلي السمائييف  :ثالثاً

فـإن احليـاة    ،)٤٧: ١٥كـو  ١(إذا كان آدم األخري هو الرب من السماء   
  .)١(القائمني يف السماء) الرتب املالئكية(حنسب مثل "بل حنن  ،السمائية ليست فكرة

هـي شـركة األوالد يف    ،)١٤: ٢عب (الشركة حسب الطبيعة الواحدة * 
  .اللحم والدم
  ).٣: ٨كو ٢(ل للشركة يف خدمة القديسني الشركة يف النعمة اليت تؤهِّ* 
  ).٧: ١مع فيليب  ١: ٢فيليب (شركة يف الروح القدس * 

                                                  
يا . إذا ما وقفنا يف هيكلك املقدس ُنحسب مثل القيام يف السماء"صالة الساعة الثالثة اخلاصة حبلول الباراكليت  )١(

نقالً عن (كة ، والقيام يف السماء هم رتب املالئ)باب اهليكل اجلديد السمائي(والدة اإلله أنت هي باب السماء 
  ).كتاب حكمة اآلباء للراهب مسعان بن كليل
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وهي شـركة   ،ي من اآلب يف يسوع املسيحلكن الحظ أن هذه الشركة ه  
  .أبدية

  :هلا وهذا هو األصل اإلهلي السمائي
  .ظهرتاحلياة أُ* 
  .احلياة اليت كانت عند اآلب* 
  ".للفرجة"ألهنا مل تكن  ؛عطيتوأيضاً أُ ،علنتظهرت لنا أي أُأُ* 
  .الذي رأيناه ومسعناه خنربكم به* 

  .لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا
  ).٤ - ١: ٢يوحنا ١(مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيح شركتنا * 
  )١: ٥بطرس ١(شركة حياة أبدية وشركة يف اجملد اآليت * 

أي  ،ألننا نشترك يف قداسته ؛)٤: ٦عب (ولذلك حنن شركاء الروح القدس 
بطـرس  ٢(يضاً شركة الطبيعة اإلهلية أوهذا هو  ،)١٠: ١٢عب (يف قداسة اهللا نفسه 

٤ - ٣: ١.(  
وحنن  ،ألن الذين يأكلون الذبائح هم شركاء املذبح ؛يضاً يف املذبحأ شركة* 

: ١٠كـو  ١(أي شركة الدم يف اإلفخارستيا ويف خبز احلياة  ،لنا شركة جسد املسيح
أي تشربوا كأس الـرب  (تشتركوا  أنال تقدرون " :ولذلك حيذر الرسول ،)١٨-١٥

  ).٢١: ١٠كو ١" (الشياطنييف مائدة الرب ويف مائدة  )وكأس الشيطان
: ١٣كو ١(إىل شركة الروح القدس  ،هكذا تعود الشركة إىل األصل اإلهلي  

  .وهي الشركة اليت جاءت هبا نعمة ربنا يسوع املسيح وحمبة اهللا اآلب ،)١٤
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  :ك والوثنيةرِالشركة والشِّ
عندما يلغي التوحيد الراديكايل كل عالمات ورموز واسـتعارات وأشـكال     

وما أسـهل   – االهتاماتكل أبواب " اإللغاء"يفتح باب  ،اإلنسان شركة اهللا يف حياة
لكن اهللا الذي أشرك حياته بنا هو الذي  ،هي دفاع األطفال عن خوفهم – االهتامات

  .منح اإلنسان هذه الشركة
  .صحيح الشرك يف احملبة توحيٌد -  
  .توحيد الثالوث الذي أشركنا يف حياة يسوع املسيح -  
  .بة بناء شركةالشرك يف احمل -  
  .شركة احملبة حتفظ احلدود -  
  .تعرب هوة املوت وتعطي اخللود -  
  .يظل اهللا الثالوث ماحناً الوجود -  
  .يعطي احلياة وباحملبة جيود -  
  .يظل اخلالق، خالقاً -  
  .املخلوق خملوقويبقى  -  
  .فصلت احملبة على اإلحتاد األقنومي يف يسوع -  
  .لعذراء مولودظل الناسوت كما هو من ا -  
  .ُمجد بكل أجماد الالهوت -  
  .وظل ناسوتاً -  
  .حيمل قوة القيامة -  
  .بعدم املوت يسود -  
  .هزم اجلحيم -  
  .أقام اإلنسانية فيه -  
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  .أجلسها معه يف السماويات -  
  .ألبس املؤمنني عزة األبد -  
  .وجهنم وما فسد إبليسطوَّح  -  

  :غياب الشركة من راديكالية اإللغاء
وباقي املفردات، هي إحدى كلمات الالهـوت   ،شركةو – ُيشرك – أشرك  

ويعتـرب أن   ،الشركة" مُيجرِّ"يطويها املد الفكري والثقايف الذي  أناملسيحي اليت ميكن 
كانت هذه هي سقطة األنبا شنودة الثالث الكربى وحـاول أن  . عظيم الشركة ذنٌب
  .)١(سطوربقرار حرمان كاتب هذه ال" اللطخة"ُيغطي هذه 

  ما هو جوهر املشكلة؟
حمبة ُمعلنـة يف االبـن   . بني أقانيم الثالوث إهليةحمبة  شركةالثالوث هو  :أوالً  

  .للقبول، وقبول للشركة يف هذه احملبةمطروحة ُمعلنة للدعوة، ودعوة . بالروح القدس
يف ميالدنا عنـدما ولـد،    شركة ،اهللا يف اإلنسانية شركةالتجسد هو  :ثانياً  

ترد احلياة لنا ألنه غلب املوت بالصـليب   شركةو ،يف موتنا ألنه مات ألجلنا كةشرو
  ".وباملوت داس املوت"وأظهر القيامة واخللود 

 ،)١٤: ١٣ ركـو ٢" (الروح القدس شركة" يسكىن الروح القدس ه :ثالثاً  
 ،)٣-١: ١٢كو ١(يف شهادة الروح لالبن ألن الروح هو واهب هذه الشهادة  شركة

يف بشارة اإلجنيل ألن الروح هو الذي يعطي كلمته احلياة ألنـه روح حيـاة   وشركة 

                                                  
ولعل هذا بعض مما يسميه !! فهم يدعون إذن الشركة يف الالهوت: "، حيث يقول"بدع حديثة"راجع كتاب  )١(

  "!!الشرك باهللا"أخوتنا املسلمون 
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فسس أ - ١٢: ١كولوسي (وهو الذي يشركنا يف مرياث املسيح ) ٢: ٨رو (يسوع 
  .هو واهب النعمة اليت بدوهنا ال شركة لنا يف املسيح يسوع ،)٦: ٣

  :احلد الفاصل بني راديكالية التوحيد وشركة الثالوث
  د الفاصل بني راديكالية التوحيد وشركة الثالوث؟ما هو احل  
ألن كل خطـاب   ؛نه حد ثنائي ميس الوجود اإلنساين نفسه والكيان اإلهليإ

عن اإلنسان هو بالضرورة خطاب عن اهللا نفسه، فكل ما يقال عن اإلنسان حيـدد أو  
يعطي فكل ما ُيقال عن اهللا نفسه  ،والعكس أيضاً صحيح. ن صورة عن خالقه هللايكوِّ

  .لنا بشكل مباشر تعريفاً لإلنسان من خالل العالقة املعلنة من اهللا

  ؟نوع هذه العالقة حسب التعليم املسيحي األرثوذكسي وما ه
  .أي أقنومية بني اهللا واإلنسان ،هي عالقة شخصية :أوالً  

د عليه الالهوت املسيحي كلـه شـرقاً   يِّباألساس الذي ُشهذه العالقة تبدأ 
فهي أساس كل خطـاب الهـويت مسـيحي     ،عقيدة اخللق من العدم وهي ،وغرباً

  .أرثوذكسي
لق اإلنسان، فالوجود واحلياة لقد جئنا إىل الوجود من العدم، من ال شيء ُخ  

 )١(وال ينكر التوحيد بكل صوره .)٢٨: ١٧ أع(واحلركة هي من اهللا، هي هبة احلياة 
دين، ولكن التوحيـد  تابات املوحِّفهذه حقيقة ثابتة يف كل ك ،خلق اإلنسان من العدم

خلق اإلنسان على صـورة اهللا ومثالـه    - رمبا عن قصد -السليب بنوع خاص يغفل 
عن عظمـاء املوحـدين يف مـدارس    " صورة اهللا"وقد جند تعبري  .)٢٦: ١تكوين (

                                                  
ذات اإلهلية ويشرح حياة اهللا توحيد إجيايب يعرِّف ال: حسب تاريخ العقيدة املسيحية يوجد نوعني من التوحيد )١(

 .نفسه، وتوحيد سليب يكتفي بنفي الشرك وتعدد اآلهلة
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ولكن ال يوجـد   ا،وغريمه ،وجالل الدين الرومي ،التصوف مثل حمي الدين ابن عريب
أي اإلنسـان   ،"الصـورة "اإلنسان باهللا على أهنا عالقـة   د عالقةالهوت صويف حيد

 -وهو توحيد املسيحية  ،أما احلقيقة الراسخة يف التوحيد اإلجيايب. أي اهللا ،"باألصل"
وهي أن كل  ،على تأكيد حقيقة راسخة مفهو يقو -الذي يثلث أقانيم اجلوهر اإلهلي 

مـن   تهبُوهي عالقة  قة مع اهللاعالقة، وكل عاللقب هو جزء من  وأصفة  وأاسم 
فهي ليست عالقة لفظية قائمة على استعمال كلمات أو ألقاب أو صفات بـال   ،اهللا

 االجتـاه فقد رفض الالهوت األرثوذكسي هـذا   .مضمون أو بال وجود أو بال كيان
 .وهي مثرة البدعة األريوسية ،"األنومية"التجريدي منذ هناية القرن الرابع بظهور البدعة 

 ،لفصل بني القوة والنعمة من جانـب لاألرثوذكسية يف حماولة " األنومية"حاربت قد ف
هي صورة من صور توحيد يقطع كـل أوصـال   ف. وجوهر الالهوت من جانب آخر
ـ  وهي ذات الصورة األريوسية لتوحيٍد ،العالقة األقنومية بني اهللا واإلنسان اآلب  لََزَع

ذات اهللا يف االبن من كل ما هو أزيل وحقيقـي   د اإلعالن عنوجرَّ ،متاماً عن اخلليقة
يسوع املسيح خملوقاً متميزاً  االبنأي  ،بيف الذات اإلهلية عندما جعل اإلعالن عن اآل

  .عن باقي املخلوقات
  :هكذا نعود إىل ما سبق وقررناه يف السطور السابقة وهو

  .اإلعالن اإلهلي عن اهللا هو أساس كل خطاب عن اإلنسانإن * 
حتديد طبيعة اإلنسان ومكانته هو بدوره أساس كل خطاب عن عالقـة  إن * 
  .اإلنسان باهللا

ألنـه   ؛ليست جمرد وصف لفظي ُيستهان بـه " صورة اهللا ومثاله"فـ ،لذلك  
فال وجود حقيقي لإلنسـان بـدون الصـورة    . وصف عن الوجود اإلنساين احلقيقي

 يف الشرور، يظل نيشر الساقطحىت يف حاالت تفكك الصورة اإلهلية يف الببل  ،واملثال
  :ر عنهاعبِّبساً أو حملة من الصورة اإلهلية ييف قلب كل واحد منهم ق
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  .طلب اجلمال والسعي وراءه* 
  .العطش حلب حقيقي مثايل* 
  .البحث الدائب عن الكمال* 
  .السعي وراء احلقيقة رغم التكاليف* 

غبـة دفينـة يف   حىت وراء يأس أشر اخلطاة يكمن يف قلب كل واحد منهم ر  
 يفو ،ويف الندم على ما فعلـوه  ،النفس تظهر يف الندم على الفشل يف أن يكونوا بشراً

ذلك العطش للـتغري  . متين أن يكون هلم حياة غري تلك احلياة اليت عاشوها وأفسدوها
ال زال حيمل قبساً من صورة  -حىت يف سقوطه  -وللتجديد والتمين يؤكد أن اإلنسان 

  .اهللا
بدون عالقة مع اهللا، بدون عالقة هلا الصورة اإلهلية ال وجود حقيقي  على أن  

وال ميكن أن يكون لإلنسان . شركة تعطي لإلنسان مكانة عند اهللا كصورة اهللا ومثاله
ت يف جتسد الكلمة للقـديس  فَِصبدون أن يكون له شركة مع األصل ُو" صورة اهللا"

  ).٣: ٣ جتسد الكلمة) (الكلمةيف القوة العاقلة هللا (بأهنا شركة  أثناسيوس
  ).٣: ٣ جتسد الكلمة" (ظالً للكلمة"لق اإلنسان لكي يكون بل ُخ  
هذه هي أول مالمح العالقة األقنومية بني أقنوم الكلمة االبن  .فهو يتبع الكلمة  

  .واإلنسان الكائن كأقنوم حيمل الصورة اإلهلية
  ؛"النعمة" عن هو أساس اخلطاب الالهويت اخللق من العدمإن  :ثانياً
" مصريه"وال ميكن له أن حيدد  ،ن اإلنسان املخلوق من العدم ال ميلك كيانهأل
  .بدون خالقه

حتديد املصري بدون اهللا، حتديد الذات هو : كانت هذه هي مشكلة آدم األول
ر ن وتطـوِّ ألن اإلنسان كمخلوق يصنع كيانه، كل أعمالنا تكوِّ ؛نفسه حتديد املصري

الـذي ال  واإلنسان  .هذا هو ما حدث وما حيدث. ين املوهوب من اهللالكيان اإلنسا
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والفراغ هـو   ،"فارغٌ"ال يدرك أنه بدون اهللا  ،يصنع كيانه بالشركة يف يسوع املسيح
املوت، هو النهاية أو املصري الذي اختاره آدم األول والذي انتشر يف اجلنس البشـري  

قضية الوراثـة  تأخذ وهنا  ".قة األقنوميةخارج عال"أي  ،"خارج اجلنة"لد ألنه ُو ؛كله
فهي تؤكد حقائق قد تغيب يف احتدام عواطف ومشاعر البحث عن سـبيل   تها،دالل

  :، هذه احلقائق هياخلروج من املأزق
أن هذا الوجود  ألن البشر رغم وجودهم كأفراد إالَّ ؛وحدة اجلنس البشري*   

ننا نولد وحنيا مع غرينا وليس فقـط  أل ؛ال ميكن فهمه باملرة بعزل كل فرد عن اآلخر
ولكن  ،بل من العدم قبل اخللق ،بل ألن وجودنا ذاته مل يأت من العدم ،مبساعدة غرينا

ولعل تقدم علم الوراثة أظهر لنا حقيقة وراثة الصفات الشخصـية   .بعد اخللق بالوالدة
  .االجتماعيلكل فرد مهما كان انتمائه 

بل هي مثـرة   ،ليست مثار جهد فرد واحد بعينهألهنا  ؛وحدة احلياة العقلية*   
  .الشركة اإلنسانية يف التقدم أو حىت يف النكوص والتراجع عن النمو وعن التطور

بل  ،العادات األفكاروهكذا سارت اإلنسانية كلها عرب التاريخ، ترث اللغة،   
  .)١(املعتقدات نفسهاو

  :الصورة اإلنسانية حسب راديكالية التوحيد
بـل   ،"صـورة اهللا "هي ليست إلنسانية حسب راديكالية التوحيد الصورة ا  

ولكنها  ،وهي مالمح مطلوبة وجيدة ،"الفطرة"قد جند فيها مالمح  ."صورة اإلنسان"
بـل   ،فهي بال تطلع ملا هو أعلى وأمسـى  ،"الفطرة"ال حتمل يف داخلها سوى حدود 

شرقية األرثوذكسية أمهيـة  حفظت املسيحية اللقد  ."الطبيعة"البقاء يف دائرة تكتفي ب

                                                  
وراثة املوت من آدم هو ما يؤكده الالهوت األرثوذكسي، أما وراثة املوت مع خطية آدم فهو ما يؤكده  )١(

 ".اخلطية األصلية"الالهوت الغريب ابتداء من القديس أوغسطينوس وهو ما يكشف عنه تعبري 
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يكـون اإلنسـان    نولكنها أكدت على تطلع الطبيعة اإلنسانية أل ،الطبيعة اإلنسانية
ـ . أي أقنوماً ،شخصاً  اًفال طبيعة إنسانية نامية متطورة بدون أن يكون اإلنسان شخص

فتدخل الطبيعة دائرة العالقة األقنوميـة لكـي يرتفـع     ،يسعى إىل ما هو أعلى وأمسى
  .ان ثانياً حنو األصلاإلنس

وهو خـوف   ،ت من اخلوف من الوثنيةَدِلراديكالية التوحيد وُولقد جاءت   
حقيقي له تاريخ يف كل شعوب األرض اليت عربت مراحل الوثنية يف حقبة من حقبات 

إله . خاضع لسيطرة اإلنسان" إله"داللة الوثنية؟ هي البحث عن  يتارخيها، لكن ما ه
خدمه كما يشاء يف العبادة ويف السحر ويف الشـعوذة إلرضـاء   ميكن لإلنسان أن يست

هكذا انقلب الوجود من صـورة  ". عبداً لإلنسان"الرتوات اإلنسانية لكي يصبح اإلله 
 .فه اإلنسان عن نفسههللا تسعى وراء اإلله احلقيقي إىل صورة إنسانية تسعى وراء ما زيَّ

ولكنه مع جناحه  ،وثنية من جذورهاجاء التوحيد الراديكايل لكي يضرب وخيلع اللقد 
  .خلع الصورة اإلهلية أيضاً. يف خلع جذور الوثنية

  :أوصال الشركة اإلهلية اإلنسانية حسب الكلمة املتجسد
يفقد اإلنسان الصورة اإلهلية بالسقوط؛ ألنه كان قد أقيم قبل السقوط إهلاً مل 

  .ى حاله أيضا إهلا للكونللكون، ورغم تشوه تلك الصورة بعد السقوط إال أنه ظل عل
  .السقوط هو إنه أراد أن يكون ذلك اإلله بدون اهللا

  ...الرب سيدنا ما أجمد امسك  أيها"
  من هو اإلنسان حىت تذكره

  وابن آدم حىت تفتقده
  .)٤: ٨مزمور ( "... )١(تنقصه قليالً عن ألوهيم

                                                  
  .حسب األصل العرباين )١(
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  .ذات التعليم )٧-٦: ٨٢(أكد مزمور قد و
نه يقدم التسـبيح  أو ،"ملك الكون"ن اإلنسان هو من صلوات املزامري ندرك أ

  :مع كل اخلالئق
  ...اهتفي للرب يا كل األرض "

  ح البحر وملؤهليصي
  املسكونة والساكنون فيها
  األهنار لتصفق باأليادي

-١٠٠-٩٩ ريماراجع مز ٩ - ٤: ٩٨( "اجلبال لترمن معاً أمام الرب
١٠٤(.  

  رب كلها حبكمة صنعت ما أعظم أعمالك يا"
  .)٢٤: ١٠٤مز ( "آلنة األرض من غناكم

فهو قائد الكون الذي حيرك كـل   ،وبدأت احلقيقة تظهر أكثر مبجيء الكلمة
فهـو   ،)٣: ٤١ ، الرسالة إىل الوثنينيأثناسيوسالقديس (الكائنات حنو غاية وجودها 

فيه خلق الكل ما يف السموات وما على األرض ما يرى وما "خالق كل األشياء الذي 
  ).١٦: ١كولوسي " (الكل به وله قد خلق..  ال يرى

  ،الكل به
  .لقالكل له قد ُخ

بل لتجديد اخلليقة الـيت   ،لقد جاء الكلمة ليس فقط من أجل خالص البشر  
 – ٢١: ٨رو (ودخلت خماض التجديد يف انتظار انعتاقها من عبوديـة الفسـاد    ،تئن
٢٢.(  

ألن الكلمة املتجسد هو  ؛تداةهكذا تدخل اخلليقة الليتورجية مع اإلنسانية املف  
الرب ملك اخلليقة اجلديدة الذي جيمع حتت رأسه الكل ما يف السموات ومـا علـى   
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 ،األرضو ،األشجارواملياه، وبالرغم من ذلك، فقد غابت  ).١٠: ١أفسس (األرض 
  .بل غاب هنر النيل من صلوات املتطرفني من اإلجنيليني. اخل... احليوانات و ،الزروعو

  .طعت أوصال الشركةذا قُكه
اخلليقة بال نعمة ألهنا خليقة ساقطة، حىت بعد التجسد، وبعـد أن  فأصبحت 

  !!مشى اهللا بقدمي إنسان على األرض
صلت الصورة عـن  فُ .رك بعيداً عن اخلطاب الالهويتواإلنسان صورة اهللا ُت

  ؟فكيف وما هي غاية التجديد ،األصل
هذا حسن ومطلوب، لكن ما هـي  . صاًأقبل املسيح رباً وخمل: يقولون عالنيةً

اجلديد الذي يقود اخلليقـة  عالقة الشركة اجلديدة يف املسيح؟ وأين هو وضع اإلنسان 
وهي ذات املياه اليت اعتمد  ه اليت تقبل استدعاء الروح القدس،وأين امليا ؟نعتاقحنو اال

  ؟...ة وأين مثر األرض الذي يقدم خبز اإلفخارستيا مع عصري الكرم ؟فيها يسوع
ألن  ؛يقف األصوليون ويف يدهم الكتاب املقدس وحده بال ليتورجيةوهكذا   

رغم كثرة كلمات وفصول الكتاب املقدس اليت  ،الفكر األصويل هو فكر غري مسيحي
عن حسن نية ألهنـم   :عن سوء نية و، أعن حسن نيةسواء كان ذلك يقدمها هؤالء 

  .عون هلدم العبادة املسيحية األصلية القدميةوعن سوء نية ألهنم يس ،يظنون أهنا اإلميان

  طعت باسم الكتاب املقدس؟ما هي األوصال اليت قُ
 ليست اخلليقة فقط هي اليت أصبحت خارج الشركة، بل طال األمر أيضـاً   
وحشروا شفاعة الرب يسـوع   ،وصارت الكنيسة بال تاريخ ،هؤالء ماتوا. القديسني

تفصل شفاعة الرب الكنيسة نت الغاية منه أن كاوشفاعة الروح القدس يف جدل عقيم 
هكذا ساد و. الذين رحلوا عن هذه احلياة الفانية إىل احلياة الغالبة بالنعمة أعضائهاعن 
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وجعلـوا مـن    ،وأصبح للموت سيادة على القديسني ،املوت من جديد على التاريخ
  :أفكار تقالالرب جمموعة 

  .فهو ال عالقة له بعالمة الصليب* 
  .ال شأن له باأليقوناتوهو * 
  .هو بال مذبح وبال هيكل* 
  .ال يقدم له البخور مع املالئكة والقديسني والشعب* 
الرب جيلس يف السماء وحمبوس يف كتب التراتيل ال توجد له عالمة أو رمز * 

  .على األرض تشري إىل حقيقة جتسده
  .والكون ال عالقة له بالصلوات ،اإلنسان ليس ملك الكون* 

  :على غنوصية األصوليني مثال
، "كتابيون"مسعنا وال نزال نسمع من األصوليني اإلجنيليني الذين يدَّعون أهنم   

إن عشاء الرب هو ذكرى ملـا حـدث يف عليـة    : أي يتبعون الكتاب املقدس وحده
  .صهيون، هو ذكرى لعشاء الرب، هو فريضة أسسها املسيح نفسه

ولكن دون االنتبـاه إىل أن  ...  ويندفع أصحاب احلماس األرثوذكسي للرد  
  .األساس الفلسفي هو غنوصي أصالً، وليس كتابياً أي من الكتاب املقدس

الغنوصية يف شكلها وجوهرها الفلسفي هي فصل الروح عن املادة، وفصـل  ف
مث تقسيم اهللا نفسه إىل  ،وتقسيم اإلنسان إىل ثنائية اجلسد والروح ،اإلنسان عن الكون

كانت حاجزاً الغنوصية . ةصنع عامل املادة املنظور يرله شرإو ،مل الروحر صنع عاله خيِّإ
  .إجنيل جتسد ابن اهللا، وال زالت تظهر يف مدارس الالهوت والنسك انتشارضد 
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  واجلديد؟ما هو مضمون الذكرى يف العهد القدمي : أوالً
قاً ال جيب أن يغيب عن الوعي املعاصر أن الذاكرة يف الثقافة املعاصرة شر -١
مثـل   ،"تتـذكره  أنى منه هو ما ميكن وما تبقَّ ،وانتهى َرَبر حدث َعتذكُّ"وغرباً هي 

أو غريها من أحداث مل يعد هلا وجود يف الواقع،  ،أو احلرب العاملية الثانية ،٦٧حرب 
ال يبدو أن الكتـابيني  لكن  .وحتماً يف كتب التاريخ ،وهي موجودة يف العقل وحده

  .ة السائدة والوحي املقدسبني الثقاف ونزمييِّ
تعيدونـه  فويكون لكم هذا اليوم تذكاراً " :عن الفصح إسرائيليقول اهللا لبين 

ألن  ؛التذكار هنا ليس ذكرى ملا حـدث فقـط   .)١٤: ١٢خروج .." (للرب  اًعيد
تصنع هذه اخلدمة " -حسب الوحي  -هي الذكرى هنا ف ،صانع هذا احلدث هو اهللا

وخترب ابنك يف ذلك اليوم قائالً من أجل ... يف هذا الشهر ) حالفص أسبوعالعبادة يف (
على يدك وتذكاراً بني  عالمةوتكون لك . ما صنع إىل الرب حني أخرجين من مصر

ـ  هنا  التذكُّر. )٨ - ٦: ١٣خروج " (عينيك يف  يهو خدمة، صالة، جانـب أساس
هـذه الشـريعة يف   فتحفظ  ،"أركان العهد"هي إحدى  إسرائيل،العالقة بني اهللا وبين 

  ).١٠: ١٣خروج (وقتها من سنة إىل سنة 
صلواتك وصدقاتك " :يف العهد اجلديد يقول املالك لقائد املئة كرنيليوس -٢

ر كرنيليوس ومل يكن التذكار هنا أن اهللا تذكَّ ،)٥: ١٠أع " (صعدت تذكاراً أمام اهللا
 ينظر إىل هذا األممـي  ، بل كانت أمام اهللا حقيقة جعلت اهللاما كما نتذكر حنن حدثاً

وبينما بطرس يتكلم هبذه األمـور  "لكي يفتح باب البشارة لألمم لقبول الروح القدس 
فـاهللا   ،)٤٤: ١٠أع " (حل الروح القدس على مجيع الذين كانوا يسمعون الكلمـة 

وحىت . هي مثل البخور الصاعد إىل اهللا ،)٢: ١٤١مزمور (يذكر الذبائح والصلوات 
بل هو عالمة وجود العهد األبـدي بـني اهللا    ،خور ليس رمزاً للصالةيف الكنيسة الب

  .ت الرجاء يف قلوب املؤمننيواإلنسان، فهو تقدمة تثبِّ
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  التسليم الرسويل لعشاء الرب :ثانياً
ال جند يف كلمـات  نالحظ أننا  )١(إذا قرأنا بدقة التسليم الرسويل لعشاء الرب  

هذا "عبارة  )٢٦ - ٢٢: ١٤(، ومرقس )٣٠ - ٢٦: ٢٦(ي مىت جنيلإالرب نفسه يف 
وليس لدى الكتابيني أي تفسري لوجود هذه العبـارة يف التسـليم    ،"اصنعوه لذكري

التسـليم  هو أن ما جاء يف كرازة الرسول بولس كان  إالَّ) ٢٤: ١١كو ١(الرسويل 
ـ   ،أما ما ورد يف األناجيل ،اخلاص باحلياة الليتورجية دث فهو التسليم التارخيي ملـا ح

كيف نقل هذا التسليم إىل املمارسة الكنسية حسب التسليم أو التقليد غـري  ف، )٢(فعالً
  ؟املدون يف أسفار العهد اجلديد

 - وبالـذات بـولس   - إذا سألنا كيف استطاع الرسل مجيعاًكذلك األمر،   
حذف شريعة اخلتان يف اليوم الثامن، وهو موضوع مل يذكره الرب يسوع نفسـه ال  

بشـريعة   إلزامهمبدون يتم ومع ذلك كان قبول األمم  ،حىت بإشارة ضمنية وال اً،نص
  ).٢غالطية ص  – ٢٠: ١٥أع (اخلتان 

  :حتذير
كتابيني الذين يساندون اهلجوم على عقائـد املسـيحية   لل حتذيراً وقوهنا نس

، فاملسيحية ليست هذا أو ذاك مـن  استناداً إىل أخطاء البعض وتارخيها العريق الطويل
 ،إثبـات تاج إىل حيال أمر مسلم به اقفة أو القساوسة، وأخطاء البشر وخطاياهم األس

  .خبطايا واحنرافات قيادات كنسيةله عالقة  ولكن التعليم واإلميان ال

                                                  
الذي وفد مع كتابات عصر اإلصالح " العشاء األخري"مل تعرف الكنيسة اجلامعة ذلك االسم الغريب  )١(

 ).٢٠: ١١كو ١" (عشاء الرب"الربوتستانيت، فقط لدينا اسم واحد يف الكتاب املقدس وهو 
ن لوقا هو كما نعرف كان أول من دون ، باعتبار أ)١٩: ٢٢(يف لوقا " اصنعوا هذا لذكري"وردت عبارة  )٢(

 ).١: ١لوقا (التسليم الذي قبلته الكنيسة 
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الـرأي   وأن ما يصدر يف الغرب من مؤلفات ليس هكذلك نلفت النظر إىل 
ـ ، وللدراسةمفتوح ملف هو النهائي أو آخر األحباث، بل كل موضوع  ليل علـى  دال

كمـا   ،اهلجوم الذي بدأ يف القرن السابع عشر احنسر يف هناية القرن العشرينذلك أن 
واملـزج بـني الكـذب    . حقائق التاريخ شيء وخياالت من يكتبون شيء آخـر أن 

 ؛والكراهية وقيادة محالت بغضة ضد املسيحية بدعوى دراسة تارخيية هو أمر مضحك
ا دراسة تارخينا وتركنا وثائق التاريخ وأصبح لنا مزاج غريب ألننا يف بلدنا العظيم أمهلن

  .د أن حنققها ألنفسناييف املزج بني اخليال والوهم واملطامع اليت نر

  )١٩ - ١٨: ٢٢لوقا  – ٢٤: ١١كو ١(" اصنعوا هذا لذكري"
بل ذكرى أنـا  اخل، .... أو  –أو مويت  –مل يقل الرب هذا ذكر عشائي *   

remembrance of me 
  .بل ذكرى عمل اهللا ،إسرائيلمل يكن ذكرى خلروج بين كما أن الفصح * 
وما  .واحتفال إنساين مبا يفعله اهللا ،هلي من جانب اهللاإعمل هي الذكرى ف* 

لذلك . يف الذاكرة حسب سيكولوجية اإلنسان األورويبيستحضر ليس حدثاً اهللا فعله 
 – ٢: ٢الويـني  " (تذكاراً"ينية أو حسب الترمجة السبع ،"a'zkarah"كانت الذبائح 

يف هذا اإلطار الكتايب نفسه ذكـر  . تذكار للرب نفسه أي ،)وغريها ٤: ٢ – ٩: ٢
ل لوقا التكـوين  وسجَّ ،"اصنعوا هذا لذكري"التسليم الرسويل كما دونه لوقا وبولس 

يف ابتداء من موسى ومجيع األنبياء يفسر هلما األمور املختصة به " :الرسويل لليتورجية
: ٢٤لوقـا  " (أخذ اخلبز وبارك وكسر وناوهلمـا "مث  ،)٢٧: ٢٤لوقا ( "مجيع الكتب

٣٠.(  
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  )٧: ٥كو ١( "فصحنا املسيح قد ذبح ألجلنا"
حول بكل األلوان  املدادمن كبرية سكب الدارسون من كل املذاهب كميات   

حـىت  الرسول بـولس  ابتداًء مبا سجله  ،الفصح أسبوعسس يف العشاء الرباين الذي أُ
وكريلـس   الرسـويل،  أثناسيوسوبشكل خاص  ،رسائل الفصح ألساقفة اإلسكندرية

  .الكبري
أسـقف   Melitoتبني لنا أن لغة ومن التسليم الليتورجي والتسلسل التارخيي 

كمـا  . ساردس يف اجليل الثاين ال ختتلف عن لغة القديس أثناسيوس يف اجليل الرابـع 
خبز  –املن  – الفصح –احلمل  –املذبح  –ائدة امل: أنفسنا أمام هذه املفردات ناجدو

  .اهللا النازل من فوق
مائدة الرب هي فصح الكنيسـة، فصـح    أنومن التسليم الليتورجي نعرف 

هو محل اهللا،  املسيح أنوأن مائدة الرب هي املذبح، وأن الفصح هو احلمل، واألمم، 
  .قهو خبز اهللا النازل من فوكذلك وهو أيضاً املن السماوي، و

 أيضاً وليمةً كانلكن الفصح و ،"يعرب مالك املوت"لكي  كان ذبيحةً الفصُح
أكل الرب الفصح مع تالميذه اإلثىن عشر، وحضر يهوذا العشـاء  قد و ).١٢خروج (

  .وقبل ذلك غسل األرجل ،الرباين
والغرب الربوتسـتانيت   ،الذي ثار بني الشرق األرثوذكسي وهنا يربز اخلالف

  :، فمائدة الرب طبقاً ملنهج الشرق األرثوذكسيالرب دةحول املذبح ومائ
  .َحبِألن املسيح قد ذُ ؛فصح وذبيحةهي املائدة  -  

  .الذي احتفظت به القداسات االسمهو ) ٢١: ١٠كو ١(مائدة الرب و -
وعنـدما قـال    .أحد ألقاب الرب يسوع هو "محل اهللا"أو بدقة " احلمل" -

نه هو محل الفصح، محـل اهللا  كان يقصد أ، فقد يسوع خذوا كلوا هذا هو جسدي
  .الذي يرفع خطية العامل
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جسده ودمه، واملائدة هي خبز اهللا  ، أياملذبح هو عطاء الرب لذاتهكما أن 
علـى  لتأكيد لالنازل من فوق، ولذلك حفظت الليتورجيات األرثوذكسية اسم املائدة 

رفـض  ولكـن  . خبز اهللا النازل من فوق مـن عنـد اآلب  املوضوع عليها هو  أن
الربوتستانت مبدأ وتعليم املذبح؛ ألن املسيح ذُبَِح على الصليب، وبـذلك ال توجـد   

  .وأكمل الكفارة يوم الصلبوت" دفع الثمن"ذبيحة على املذبح؛ ألن الرب 
  :ثالث حقائقلنا ؤكد ي" مائدة الرب"اسم لكن هنا اخلالف واضح، و  

  .بزاً للحياةكمال ومتام وعد الرب بأن يعطي جسده خ: أوالً
: بقاء املائدة كوليمة مساوية يدعونا إليها املسيح نفسه يف نـداء الـرب  : ثانياً

  ".خذوا كلوا هذا هو جسدي"
املائدة هي مائدة امللكوت، وهي تفسر لنا الكثري من طقوس القـداس  : ثالثاً

  .)١("القداس الباسيلي"على النحو الذي شرحناه يف كتابنا 
  :ثالث حقائقأيضاً  "ملذبحا"يؤكد لنا اسم كذلك   

  .عطاء املسيح وذحبه لذاته باإلرادة قبل خلق العامل: أوالً
تقدمي هذه الذبيحة بواسطة الكنيسة لكي ندخل حنن إىل ذات شـركة  : ثانياً
  .ذبح معه ومنوت معهالذبح لكي ُن
ال ميكن ألحد أن يأكل جسد الرب ويشرب دمه إالَّ إذا كان للـذبح  : ثالثاً
؛ ألن عطاء اجلسد والدم هو عبور الرب حاجز املـوت علـى   "املذبح"ه وجود يؤكد

الصليب وكسر شوكة املوت وإعالن اخللود بالقيامة؛ ألنه هكذا صار إلينا اخلـالص  
ليس مبوت الرب وحده، وال بقيامته وحدها، وال بتجسده وحده، وإمنا بعمل املسيح 

نسان باالحتاد األقنومي، والذي يبيد الواحد املتعدد الذي يالشي االنفصال بني اهللا واإل

                                                  
 www. Coptology.comشرح القداس الباسيلي، منشور على موقع : راجع كتابنا )١(
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وحنن نأخذ هذه األفعال الثالثة يف الـرب  . املوت على الصليب، ويعلن احلياة بالقيامة
ونأخذ عطية احتادنا به بسبب جتسده، نعمة نأخذ فنحن الواحد غري القابل لالنقسام، 

ة بسبب قيامتـه؛  اخللود واحلياة األبديونأخذ هبة هزمية املوت والدينونة بسبب صلبه، 
يعطى عنا خالصاً وغفراناً للخطايا، وحياةً أبدية ملن : "ولذلك تقول صلواتنا الليتورجية

  .يف اإلفخارستيالنا ، لتأكيد عمل الرب فينا الذي ُيوهب "يتناول منه
 .املذبح واملائدة معاً مها معاً العطاء اإلهلي للحياة األبديةف* 

لتفسري حول كلمات الـرب يف إجنيـل   صراع مدارس اهكذا يتضح لنا أن و
كان حديث الرب بعد معجـزة اخلبـز،   . ال مربر له) ٥٦ - ٥٣: ٦( ٦يوحنا ص 

). ٤: ٦(وكانت املناسبة هي فصـح اليهـود    ،وانتهى احلديث يف جممع كفر ناحوم
املن "نه هو إوهو ما جعل الرب يقول  ،بعيد الفصح كان احتفاالً برتول املن واالحتفال
ومل يكن الكالم عن اإلميان باملرة حسب إدعاء بعض ). ٣٢: ٦( "من السماءأو اخلبز 
ال ميكن أن " دم"و" جسد"وكلتا الكلمتان  ،ألن الرب ذكر اجلسد والدم ؛)١(املفسرين

خبز اهللا النازل من فـوق،  املسيح نفسه يسوع  ابل مه ،)٥٤: ٦يوحنا (يصبحا رمزاً 
  ).٦٣: ٦يوحنا (الواهب احلياة للعامل 

  .الكاهن واملائدة ال ميكن فصلهماملذبح والذبيحة وف *

  دائم عيٌد الفصُح
النظـر  القديس يوحنا ذهيب الفم  لفتيف شرح ذهيب الفم لكلمات الرسول ي  

  :هو أن هذا العيدإىل 

                                                  
  :يف الطبعة اخلامسة لكتاب ٣٧١راجع ص  (١)

Alan Richardson, An Introduction to the Theology of the NT.   



 
 

٨٨

فهو مل يكن  ، "دعيِّلُن" :ومع أن الرسول قال. عيد لكل أيام حياتنا"
كان يقصد عيد  وإمنا ،ةيقصد مناسبة معينة مثل الفصح أو العنصر

فيه  َبِههذا العيد الذي يفوق كل األعياد ألجل ما ُو .املسيحيني الدائم
وحررنا من املوت ودعانا . ألجلنا جتسد ابن اهللا. من عطايا فائقة وصاحلة

 :ولذلك قال الرسول ،نه عيد دائم لكل أيام احلياةإ... إىل امللكوت 
ا منَّ يف العيد ال يلبس أحٌد .)٤: ٤فيليب " (افرحوا يف الرب كل حني"

ألن وليمة العرس قد أقيمت، العرس الروحي، ألن الرب  ؛مالبس قذرة
مىت " (البنهن ملكوت السموات يشبه ملكاً صنع وليمة عرس إ" :قال
، فهل يوجد البنهوهنا العرس، وهنا الوليمة اليت صنعها امللك  ،)١: ٢٢

راجع  ٧-١: ٥كو ١لى ع ١٥عظة (..."  ؟عيد أعظم من هذا العيد
  .)٨٦ - ٨٥الترمجة اإلجنليزية ص 

  :فصل الرأس عن اجلسدتداعيات 
عون اإلميـان بـه دون   عندما حتول الرب يسوع إىل فكرة يف عقول الذين يدَّ  

أي  ،عن الكنيسـة  )املسيح( الشركة يف حياته وموته وقيامته، مت فصل رأس الكنيسة
أمام  هما أنفسووجدهكذا ، وغنوسية املظلمودخل هؤالء يف نفق ال ،الرأس عن اجلسد
  :التداعيات اآلتية

عزلة املسيح عن جسده، فهو غائب يف السماء، فُصل عقلياً يف عقـول   -١
  .غنوصيي القرن احلادي والعشرين

 :حتول اإلله املتجسد إىل عامل الروح وحده وترك العامل املادي املنظـور  -٢
فـيليب  (سده املمجد يف السماء جلالرب مل يعد اإلنسان، فاملسيح  –الكنيسة  –الكون 

إالَّ من خـالل   وال بأجساد املؤمنني باملرة ،عالقة ال باألرواح اإلنسانية ةأي) ٢١: ٣
أصـبح  ألن املسيح  ؛قنومي يف الرب الواحد املتجسد وضاع، واختفى االحتاد األالفكر
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 ،من خالل الوعظ والصـالة  وال عالقة له باملؤمنني إالَّ ،يف التراتيلإالَّ تظهر ال فكرة 
عالقـة   يف الواقع ليسـت  ، يف حني أهنا)روحية( إهنا عالقة ايقولون عنه وهي عالقة

لكـن  و ،بال استعالن للمسيح بالروح القـدس  ،إنسانية متاماً ،بل عقلية فقط ،روحية
مصـدرها  " روحانية"يف األحاديث والعظات، وحتولت من " روحانية"دخلت كلمة 
ألن املسيح له اجملـد لـيس    ؛صوفية غنوصية" روحانية"وح القدس، إىل وأساسها الر

، وإمنا علـى مسـتوى   حاضراً يف جسده ميأله بالروح القدس ويغذيه روحياً وجسدياً
  .العقل واألفكار
ىل انعدام العالمات، فقد أصـبحت  إهذا كله عائد إىل غياب األسرار، و -٣

 ،بال تكرمي وبـال داللـة  املكرم صليب أي ال ،)٣٠: ٢٤مىت " (عالمة ابن اإلنسان"
عرش رب اجملد الذي صعد عليـه لكـي   "صوَّب الغنوسيون سهم الوثنية حنو هكذا و

  ".ميلك على األحياء واألموات باحملبة
العصر الوسيط يف حياة الهوت ومنظومات  ،ذا خنر سوس العصر الوسيطكه  
هجوم األنبا شنودة على األب كما أفرز  ،حنني عبد املسيح. فأفرز التعليم د ،الكنيسة

اإلنسـان   نهأ" إنسان روحاين"وأصبح معىن كلمة  ،وكاتب هذه السطور مىت املسكني
  ".اململوء من الروح القدس"وليس اإلنسان اخلانع الذليل املقهور، 

وعندما غاب الروح القدس الرب احمليي عن إعالن يسوع املسيح رباً وخملصاً   
ألن  ؛وصار البخور أكثر غموضـاً  ،إىل عالمات غامضة حتولت الطقوس ،يف الكنيسة

 .التعليم بالوليمة امللوكية غاب بدوره




