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 الفصل األول
 

 العقيدة األرثوذكسية
 

 مقدمة
 حىت  م٣٢٥يف الفترة ما بني  األرثوذكسيةامع املسكونية العقيدة صاغت ا

 -القسطنطينية  -نيقية : الثالثة اامع املسكونيةاليت انعقدت فيها فترة ال وهي م٤٣١
 .أفسس

ومرياث  ،وشهادة اجلماعة ،صوت اجلماعة األرثوذكسيةالعقيدة  من هذا جيعل 
مثل القديس  اإلمياندور املدافع واحملامي عن كان هلم  اآلباءبعض  أن صحيح. اجلماعة

 ،من هؤالء اآلباء الكبار هو دور فرد واحد يٍولكن مل يكن دور أ ،وغريه أثناسيوس
 أوالتسليم "وهو  ،للحق من خالل الثابت" الشهادة"بل كان دور هؤالء اآلباء هو 

ؤكده هؤالء الرسويل الذي استلموه من اآلباء الذين سبقوهم، وهذا ما ي" التقليد
 .القديسون يف مؤلفام

ومرياث "هي تراث اجلماعة املسيحية  األرثوذكسيةكانت العقيدة  وإذا
كان وال يزال هو بدايات كل  ،التفسري الفردي أنَّمن الواضح  عندئذ يكون ،"املسيح

 .اهلرطقات اليت ظهرت يف التاريخ الكنسي
ا معهم الفلسفة اليونانية جلبو ألشخاصٍكانت الغنوسية تفسرياً خاصاً فقد 

فاخلطر ليس يف . وحدها" املعرفة الفلسفية"على أساس  اإلجنيلكقاعدة لتفسري 



 ٧ 

الصة املعرفة تصبح مبادئ املعرفة وخ أناخلطر هو  وإمنا ،استخدام العلوم أو الفلسفة
غين عن و. الرسويل كله اإلميانهي القاعدة الوحيدة اليت تشرح  وحدها اإلنسانية

أو املبادئ الشائعة  ،اصطدم بالفلسفة إذاالرسويل  اإلميانقبول ترفض الغنوسية أن  البيان
 .وشر املادة، وخلود الشر، وغريها ،يف الثقافة مثل تناسخ األرواح

 ،ر املعموديةسخاصاً ينكر املمارسة الكنسية ل كانت األريوسية تفسرياًكذلك 
 .سطة جتسد االبن الوحيدبوا اإلنسان" خالص"وتنكر األريوسية يف النهاية 

ا جتسيداً للرأي اخلاص وطاخية وغريمهجاءت النسطورية واألأيضاً وهكذا 
خيتار حسب أهواء صاحب املدرسة ما يتفق مع فكره بل  ،الذي ال يقبل التعليم كله

(اخلاص
0F

١(. 
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 املبحث األول
 

 الكنيسة اجلامعة، وقواعد فرز اهلرطقة
 

 :امع املسكونيةيف ا األرثوذكسيةالعقيدة : أوالً
العصر احلديث الذي شهد نشر عدة دراسات جيدة يف  إنَّأقول  أنْيؤسفين  

وهذه  ،األرثوذكسيةم لنا دراسات تارخيية عن تاريخ العقيدة التاريخ الكنسي مل يقد
وعدم وجود دراسات . للغاية اًنقطة ضعف خطرية جعلت احلوار التارخيي األمني صعب

هو سر تفاقم اخلالف والصدام  األرثوذكسيةتاريخ العقيدة  مصرية عن أرثوذكسية
الذي شهده العصر احلديث بني جمموعات خمتلفة يف داخل الكنيسة القبطية، حول 

 ،التاريخ الكنسيإىل  وعندما نعجز عن العودة. مسائل عقائدية هامة، وأخرى فرعية
التقليد الكنسي الذي  أو فنحن يف حقيقة األمر نغلق الباب أمام التسليم الرسويل نفسه

عرب  اآلباءحفظه لنا التاريخ الكنسي، وهو مدون بشكل كامل غري ناقص يف كتب 
 وعدم دراسة التاريخ الكنسي وتاريخ العقيدة جعل. األرثوذكسيةتاريخ الكنيسة 

 اًحقيقي اًخطر ،شخصيالرأي الأي سيادة  ،أخطار القرن الرابع واخلامسإىل  عودةال
 .آلخر بل نراه من آن، ننكره أنيوننا مجيعاً ال ميكن أمام ع ماثالً

 :، وما بينها وبني العقائد األخرى من ارتباطعقيدة الثالوث
يف الثاين امع و م٣٢٥يف نيقية من خالل وثائق امع املسكوين األول  

يف اخلاصة بالثالوث  األرثوذكسيةالعقيدة  أننالحظ  أنميكن م ٣٨١القسطنطينية يف 



 ٩ 

 :اإلميان بـ رها هيجوه
 .جوهر واحد للثالوث وثالثة أقانيم متمايزة -١
 .املساواة التامة بني اآلب واالبن والروح القدس -٢

يف رسائله  أثناسيوسمثل القديس  - اآلباءالعقيدي صاغ  املبدأومن هذا  
عدة  - وقبل ذلك يف املقاالت األربع ضد األريوسيني ،"عن الروح القدس"لسرابيون 

 :ائد أخرى هامةعق
بواسطة ما  إالَّ - كان أياً -هلي إ ما هوإىل أن يصل  إلنسانكن لال مي: أوالً

الذي يتمثل يفو ،لإلنسانيةمه املسيح قد: 
 .التحرر من املوت واخلطية -١
 .اخلطيةبسبب  منها اإلنسان رد احلياة األبدية اليت سقط -٢
 .وح القدسنوال نعمة التبين يف املعمودية ومسحة الر -٣
 .نعمة القيامة -٤

فهو الذي  ،بواسطة الروح القدس نفسه إالَّاملسيح إىل  نصلمبكن أن ال : ثانياً
م لنا عطايا خاصةيقد: 

 .ستنارةإلا أو ،األسفارعطية فهم  -١
 .نفسه بالهوت االبن املتجسد اإلميانعطية  -٢
ة السماوية لكي ىل املائدإو" اإلفخارستياسر "إىل  يقودنا الروح القدس -٣

 ".خبز احلياة"ننال 
ويعطي لنا نعمة " جسد املسيح الواحد"يغرسنا الروح القدس يف الكنيسة  -٤

الشركة يف جسد املسيح الكنيسة اليت منها تتوزع باقي النعم مثل الكهنوت ومواهب 
وهكذا  ١٢ورومية ص  ،١٢ ص األوىل الشفاء حسب التسليم الرسويل يف كورنثوس

يف  ،خالصوسقوط ومن خلق  اإلنسانوكل ما خيص  ،الكنسية اراألسرتدخل 



 ١٠ 

 .ويف تأكيد التعليم بالثالوث الواحد باجلوهر ،األريوسيةالصراع مع 

 :م٤٣١عقيدة املسيح الواحد يف جممع أفسس 
هو يف حقيقة األمر جدل  Christologyعرف باجلدل اخلرستولوجي ما ي إن 

 :ة بالغة األمهيةحول أمور عقائدي
ما  اإلنسانلالبن اهللا الكلمة بكل مكونات طبيعة  اإلهليةاحتاد الطبيعة  :والًأ

 :عدا اخلطية وهذا يعين
 .طة االبن املتجسداكهنوت املسيح هو كهنوت ووسإنَّ  -١
بل هي  ،حدة يف الرأي والفكر فقطالكنيسة ليست مجاعة بشرية متإنَّ  -٢

سه، وهي لذلك حقاً وبشكل حقيقي مجاعة هلا طبيعة جديدة هي طبيعة املسيح نف
بل أيضاً  ،)الروحيالذي يصفه البعض بأنه املعىن ( ليس باملعىن اازي ،"جسد املسيح"

ألن أجسادنا ستقوم بسبب احتادها جبسد االبن الكلمة الذي نأخذه يف  ؛باملعىن احلسي
 .اإلفخارستيا
راض القديس حسب اعت" آكلي حلوم بشر"ليست وليمة  اإلفخارستياإنَّ  -٣

لكي ينالوا " ن هو احلياةآكلي جسد م" ، بل وليمةعلى نسطور السكندريكريلس 
 .حياة املسيح نفسه

وبواسطة الروح  ،د االبنمن خالل جتس ىعطي هليإ هي عملٌ النعمةَإنَّ  -٤
(القدس

1F

١(. 
احتاد الالهوت بالناسوت هو يف  حولاجلدل  أنوهكذا نرى بكل وضوح 

بشكل  -شرح اآلباء  ،ومثل هذا وذاك .وضوع ميس األسرار والكنيسةحقيقة األمر م

                                                 
وننتظر رسالة أخرى  ،"أثناسيوسالنعمة عند القديس "كانت سعادتنا أعظم برسالة الدكتور وهيب قزمان عن  )١(

 .لكرمه والرب يرسل فعلةً ،س كريلسعن النعمة عند القدي
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وماذا حدث على الصليب ،موت املسيح وقيامته -كما سنرى  ،واف)
2F

١(. 

 :بعد عصر اامع املسكونية األرثوذكسيةالعقيدة : ثانياً
 History of Christianألننا مل ندرس تاريخ العقيدة املسيحية بشكل عام 

Doctrines بشكل خاص، أصبح املوضوع شائكاً على  األرثوذكسيةالعقيدة اريخ تو
، وهؤالء هم األغلبية الساحقة من اآلباءالذين مل يدرسوا التاريخ الكنسي وال قرأوا 

وهو ما تؤكده أدق  ،ومن الثابت تارخيياً حسب شهادة الليتورجية. الشعب القبطي
عصر اامع إىل  كله يعود سياألرثوذكجذور وأصول التعليم الكنسي  إناملراجع 

 ،د االبنجتسإىل  مث ،عقيدة الثالوثإىل  أصل التعليم عائد كله أنذلك  ،املسكونية
أي الثالوث  ،ومن هذه الينابيع. وحلول الروح القدس يف يوم العنصرة ،وموته وقيامته

والتجسلنا عت كل موضوعات العقيدة من شجرة الثالوث، إذا جاز د والعنصرة تفر
 .استخدام هذا التعبري

 :، وهياألرثوذكسيةالكنسية حسب شهادة الليتورجية  األسرارأنَّ  دذا جنهلو 
تقديس املياه يف أعياد الغطاس  -الكهنوت  -مسحة املرضى  -املريون  -املعمودية 

 األسرارمث سر  -التوبة واالعتراف  -الزجية  -ومخيس العهد وعيد الرسل 
هي اليت كان هلا  واإلفخارستيااملعمودية  ،خاص وبشكلٍ ،األسرار هذه ،"اإلفخارستيا"

أما فيما خيص العصر . الدور األكرب يف النضال ضد اهلرطقات يف القرون اخلمسة األوىل
ما وصلنا من دراسات معاصرة يف مصر هو مثرة  إنَّأقول بكل أسف احلديث، فإنين 

وال زلنا يف حاجة  ،والربوتستانتومؤلفات الكاثوليك  اإلرسالياتفكر مطبوعات 
 األرثوذكساملعاصرة لعلماء الالهوت من  األرثوذكسيةدراسة املؤلفات إىل  شديدة
 :أمثال
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من الكتب " العصر الوسيط"وغريهم من الذين استطاعوا عزل فكر 

 ،"الكسندر مشيمن"ب مثل األ سراراألوسامهوا بدراسات رصينة عن  ،األرثوذكسية
عن االجنليزية والفرنسية بةًالذي نشرت مؤسسة النور يف لبنان بعض مؤلفاته معر. 

لدى اآلباء الذين حاربوا البدع عدة  نَّإوحسب دراسة هؤالء نرى بكل وضوح 
 التعليما ن يفرزوا أحيددوا ا جوهر اهلرطقة، و أنمبادئ الهوتية هامة استطاعوا 

 .السليم
الرسويل الذي  أثناسيوسمن هذه املبادئ ما نراه عند اآلباء مثل القديس  
باللغة العربية األريوسيةشرت ألول مرة مقاالته الالهوتية ضد ن: 

 .ال ننال أي نعمةفإننا  ،مثلنا إنسانكان املسيح جمرد  إذا -١
ال ننال  ،اهللا كان املسيح خملوقاً مثل أنبياء العهد القدمي وليس ابن إذا -٢
 .نعمة التبين
ال فإننا  ،خملوق أي روح، كان الروح القدس مثل أرواح املالئكة إذا -٣

 .وال باآلب نفسه ،ننال نعمة االحتاد باملسيح
 ،لفحص موضوع واحد عوةًتعترب داملبادئ الالهوتية  هذه أنَّوهكذا نرى  

رس خنرج به من وهذا هو أعظم د ،"اخلالص"هو موضوع يشمل كل ما ذكرنا، 
 .صراع القرنني الرابع واخلامس

 :اجلدل الالهويت املعاصر يف الكنيسة القبطية
مبرحلة حرجة أربعة عقود ما يزيد على منذ فترة قاربت على متر مصر كلها  

وما نشأ . وسياسياً واقتصادياً بالغ التعقيد واحلساسية دوراً اجتماعياً" الدين"يلعب فيها 
ل فيه وحيا، هو مثرة تطور بطئ مدى أكثر من ثالثني سنةً تقريباً علىعلى أرض مصر 
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 .السيطرة على كل شيءإىل  العودة" الدين"
له موقف سياسي واجتماعي  اإلسالمألن  ؛املسلمني إلخوانناوقد جند العذر  

، األرثوذكسيةولكن املسيحية الشرقية ، من بعض القضايا السياسية واالجتماعية
ومل ، إمرباطوريةولد يف داخل مل تنشأ ومل ت ،الكنيسة القبطية وبشكل خاص مسيحية

، أي الفكر الكنسي يس لدينا يف الفكر القبطي األصيلمصر، ولذلك ل حتكم الكنيسةُ
بل وروح الصالة يف  ،الشعبية األمثالتأملنا  وإذا .خاصة بالقوة" لوجيةيوأيد"

لوجيات باكر وصلوات القداس أو ذكصو ،"هليإمرامحك يا "ورجية القبطية مثل الليت
فيه  يويتأمل الكون الذي يحي ،نرى كيف حييا القبطي الصليب والقيامة أناستطعنا 

رقة ووداعة ، كما أن )3F١("نفخ املسيح يف األشجار حىت أزهرت" :املسيح كل الكائنات
حتكم  إمرباطوريةكنيسة "من األيام  اًألننا مل نكن يوم ؛املسيح تتجلى يف صلواتنا

من أعظم " اس الصليببلُ"أطماع سياسية، بل ظل لقب  ةومل يكن لدينا أي ،"لعاملا
الشهداء عرب كل عصور تاريخ مسيحية  أيقونات، وظلت عندنا جوائز احلياة الروحية

 .مصر تتجلى مبجد العطاء واحملبة

 :احلديثالتراث القبطي جممل 
تصورنا  وإذا. .. إبراهيم يغومانس فيلوثاوسيبدأ فكرنا الالهويت املعاصر باإل 

عبارة  يف هذه القناة هو تدفقما يأنَّ  ه ميكننا أن نالحظنإف، هذا الفكر مثل قناة ماء أن
 :عن خليط من العناصر اآلتية

ساويروس ابن  باألسقفى من فكر العصر الوسيط الذي يبدأ ما تبقّ -١
، أبو الربكات ابن كربوال، ح مروراً بأوالد العسوساب األبي األنباوينتهي عند  ،املقفع

 .مث الالهويت القبطي األصيل األنبا بولس البوشي

                                                 
 ).فلنشكر املسيح/حلن مارين أو أونه(األبصلمودية السنوية، تسبحة نصف الليل، لُبش اهلوس الثاين  )١(
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والكاثوليك والربوتستانت معاً دون  األرثوذكستب الروم ما نقل عن كُ -٢
 :متييز، مثل

 .كتاب علم الالهوت للقمص ميخائيل مينا* 
 .حبيب جرجس لألستاذكتاب أسرار الكنيسة السبعة * 
 .يت النظري املعربة عن حماضرات اوجني دي بليسحماضرات يف الالهو* 
 .دلوار املنفلوطيلـ اجلوهر يف بطالن املطهر * 
اولة يف تاريخ مسيحية حموهي أول  ،ما جاءت به ضة مدارس األحد -٣

وبدأت هذه .. ا بعد القرن العاشر الذي انقطع عن اإلسكندريةتراث إىل  مصر للعودة
 .وبعض مؤلفات األب مىت املسكني ،"األرثوذكسية حياة الصالة"العودة بكتاب 

٤- احلديثة األوروبيةرجم من مؤلفات اآلباء جبهود ذاتية عن اللغات ما ت ،
الرسويل للقمص مرقس  أثناسيوسللقديس " جتسد الكلمة"رجم هو كتاب وأهم ما ت

 .بالقاهرة اآلباءدراسات مركز وال يزال  رهنشومث ما جاء بعد ذلك  ،داود
٥- ألب ليف جيلليه كا األرثوذكسقل عن مؤلفات اليونان والروس ما ن

 .ما مت تعريبه يف مصر أوومطبوعات ومنشورات النور،  ،"النور"وغريه يف جملة 
وهو  ،التراث العريب املسيحي الذي بعثه حياً األب مسري خليل اليسوعي -٦

يؤكد انقطاع هو وجزء هام من حلقات الفكر القبطي واملسيحي الشرقي بشكل عام، 
 .بولس البوشي األنباما عدا مقاالت  اإلسكندريةالصلة بني العصر الوسيط وعصر آباء 

 :حصاد املائة سنة األخرية
 ماذا حصدنا من هذا التيار املتدفق خالل املائة سنة األخرية؟ 

لم تكن مؤلفات ف. سنة تظهر بشكل أوضح ١٩٠٠صورة تراث  تبدأ
شرح جتسد : تم تعريب كتب كاملة مثلفلنا،  عروفةًم السكندريالقديس كريلس 
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 إخل..يوحنا  إجنيلشرح  -رسائل القديس كريلس  -املسيح واحد  -االبن الوحيد 
 :ضمن ما كشفت عنمؤلفات اآلباء كشفت و
مصطلحات الهوتية مل تكن شائعة يف كتب العصر الوسيط مثل  -١

هذه وألن ". اإلنسانتأليه "و ،"الوثشركة أقانيم الث"و ،"اإلهليةالشركة يف الطبيعة "
قلت عنها صول اليت ناالهتمام بقراءة األكان جيب  لدينا، فقدمألوفة مل تكن العبارات 

 .مت االنقضاض عليها دون مراجعة، ولكن هذه التعبريات واملصطلحات
مل يكن  األرثوذكسيةللعقيدة  شرحٍكما كشفت مؤلفات اآلباء عن  -٢

 ،أقنوم" يتكلمالصحيح لعىن املإىل  وكان أهم ما وصلنا هو العودة ،أيضاً معروفاً عندنا
(يف الثالوث القدوس "وجوهر

4F

وحسب دراسة  - فقد ساد يف العصر الوسيط..  )١
دي مصطلحات الهوتية عربية، تطورت على يد الشيخ حيىي بن ع - األب مسري خليل

كتب دفاعية هامة عن وغريه من الذين قاموا بدور كبري يف نشر  ،)م٩٧٤ – م٨٩٢(
أبا  إن" :بن عدي ىيوهكذا يكتب األب مسري خليل عن حي. عقيدة وتعليم املسيحية

لكن القارئ املسيحي يفهم، من خالل . زكريا حيىي مل يذكر الثالوث أبداً يف مقالته
ن الذي يتصف باحلكمة هو االبن، والذي أاد هو اآلب، واجلو إن، عرضه للموضوع

ليس ، وهذه نظرية فلسفية لتقدمي الثالوث. رة هو روح القدسيتصف بصفة القد
 .)5F٢("إالَّ
 يقول، فم األب مسري خليل بعض مناذج من حماوالت املدافعني املسيحينيويقد: 
"م املفكرون املسيحيون نظريات، حاولوا من خالهلا توضيح معىن وكثريا ما قد

جوهر، "م اهللا بصفته ديق) م٨٣٠ة حنو سن(فنرى عبد املسيح الكندي مثالً . الثالوث
 ،جوهر"يليا النصييب بأنه إو ".ناطق، حي، شيء"بأنه  اإلنطاكيوبولس  ."عامل، حي

                                                 
 .www.coptology.comى موقع منشور عل" حوار عن الثالوث"راجع بالتفصيل كتابنا ) ١(
 .١٢٦ص  ١٩٨٠مقالة التوحيد للشيخ حيىي بن عدي، حققها األب مسري خليل  -التراث العريب املسيحي  )٢(
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وال يظن أحد من هؤالء . كلها حماوالت فلسفية. وغريها من الثالثيات..  ،"عامل ،حي
 سيما ال(منا يقدمها للقارئ إو ،مها هي الثالوثهذه الثالثية اليت يقد أناملفكرين 

 .)6F١("مفهومهإىل  ب الثالوثليقر) القارئ املسلم
إىل  تعود أاواثبت  ،صل هذه الثالثياتشرحاً ألاألب مسري قد قدم و 

ثبت أبل  ،)٤٨٥توىف  - ٤١٢ولد عام " (برقلس"احملدث  األفالطوينالفيلسوف 
قل والعاقل الع"إىل  دي ترك شرح الثالوث الذي تبناه وعادحيىي بن ع أناألب مسري 

 .)7F٢("واملعقول
ه فوهكذا يظهر واضحاً للعيان تطور أسلوب الكتابة يف العصر الوسيط واختال

وهذه نتيجة حتمية للظروف واملناخ واألسباب اليت تدعو املدافعني  ،عن عصر اآلباء
للرد على اامات فلسفية، بردود فلسفية أخرى من ذات النبع الذي  )النصارى(من 

 .ريوسوبرفويساغوجي إو أرسطووهو كتب  ،هامجوناستقى منه امل

 :اإلميانوشرح  ،اإلميانالتمييز بني الدفاع عن 
لغري املسيحيني وحياول تربئة  اإلميانمن يشرح  أنيستقر يف أذهاننا  أنالبد 

للذين ميارسون احلياة  اإلميانليس كمن يشرح  ،"ركالش"املسيحي من مة  اإلميان
قال  وإذا. ويعيشون داخل الكنيسة املقدسة ،اإلهلية األسراريف  ويشتركون ،املسيحية

 وأ ،"والقدرة ،واحلكمة ،اجلود"الثالوث هو صفات ثالثة هي  نَّإدي  بن عالشيخ حيىي
 ،د االبنيشرح لنا جتس أن عنعجز فإن هذا القول ي ،"واملعقول ،العاقلو، العقل" إنه

وببساطة شديدة  .اإلفخارستياالرب ودمه يف  وتناول جسد ،املعمودية يفونعمة التبين 
باسم اجلود واحلكمة والقدرة، أو : ال ميكننا أن نرشم ذواتنا بعالمة الصليب ونقول

                                                 
 .املرجع السابق )١(
 .وما بعدها ١٢٧املرجع السابق ص  )٢(
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 !!!باسم العقل والعاقل واملعقول: نقول
وقبلها  ي،وجني دي بليسأءت حماضرات الالهوت النظري لألب جاوقد 

ذه الصفات ه وإنَّ، فات ذاتية جلوهر اهللاألقانيم ص نَّإمؤلفات العصر الوسيط لتقول 
 لإلميان اًوليس شرح ،اإلميانعن  دفاعي هذا شرح ."احلياة -العقل  -الوجود " هي

 - "صفة ذاتية"إىل  األقنومل حتو نأعلى اام، وليس احلقيقة، ذلك  نه ردإنفسه، 
الشخص ل هو حتو - "صفة"كلمة إىل  مهما كانت باقي الكلمات اليت تضاف

يف داخل جوهر  "كصفة"له كيان ووجود  - اًشخصليس  - شيء آخرإىل  والكائن
وهي  ،وجودإىل  ل اآلبحتو فقدانعدمت فيه كل مظاهر وتصرفات وحرية الشخص، 

 األحجارحىت الكائنات غري العاقلة مثل  ،أي كائنإىل  نسبت أنصفة ميكن 
وهي قدرة  ،عقلٍإىل  ل االبنوحتو. تشترك يف هذه الصفة األشياءفكل ، واألشجار

أواسم  أوصفة  تكانأالعقل والعاقل سواء  كلمةو .نسب للبشرت ر اسم فاعل ال تغي
بالفعل، وهكذا األمر  احلقيقة تعبر عناليت  األلفاظ، ولكن العربة بمن احلقيقة نفسها

 .أيضاً مع صفة احلياة بالنسبة للروح القدس
م املسيح كيف قد: حيق لنا أن نتساءل –ا الشرح إذا استخدمنا هذ -وهكذا 

 اإلجابةال ميكن  ه سؤالٌواضح أن ؟جمردةً صفةًقد أصبح و "حنيا به"وكيف  ،"حياته"
ذا إذا كان املسيح جمرد صفة، ولكن ميكن اإلجابة عن هذا السؤال فقط، إعليه باملرة 

 .الثالوث وأشخاصعن أقانيم  األرثوذكسيالتعليم إىل  عدنا
" اإلهليةالشركة يف الطبيعة "يولد عندنا جدل حول  أنمل يكن غريباً لذلك و

كتب اآلباء إىل  دون العودة -املوضوع كله وقالوا  أنكرواوالذين . يف القرن العشرين
شرحية إىل  كشفوا عن حقيقة انتمائهم، على تراثنا الشرقي هذا املوضوع غريب نَّإ -

اجلوهرة النفيسة يف علوم "اع مؤلف قس زكريا ابن سبألن حىت ال ؛املائة سنة األخرية
 ."أخالق اهللا"قال بشركة البشر يف  ،وهو من آباء القرن الثالث عشر" الكنيسة
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 أنال ميكن  اإلنسانألن  ؛مستحيلةٌ اإلهليةن الشركة يف الطبيعة إوالذين قالوا 
وليس بأقانيم  ،بصفات جوهر اهللاأم يؤمنون كشفوا عن ، وأزيليكون كلي املعرفة 

أبعد بكثري  أمثبت هؤالء أ والفرق هائل بني الصفة واألقنوم، وبالتايل جوهر الثالوث،
خيتلف عن  ،وشرحه لغري املؤمنني اإلميانأن الدفاع عن  وامل يدرك إذاآلباء  إميانعن 

 .شرح احلق نفسه
تصور غري على ما قلنا وهو  - خطورة تصور األقانيم كصفات تظهرو

أننا  اهامؤد، واليت اليت يؤدي إليها هذا التصور اطئة جداًاخلنتيجة من ال – كسيأرثوذ
ولكنه  ،واعتراض هؤالء صحيح من الناحية الفلسفية. يف صفات الالهوت نشترك

فلكل طبيعة حدود  ،الشركة يف الصفات حتكمها الطبيعة ؛ ألنخاطئ جداً عقائدياًً
 اإلهلية هذه الطبيعة، بينما الشركة يف الطبيعة وقوانني خيضع هلا الكائن الذي ينتمي إىل

بل ختضع  ،بواسطة األقانيم هي شركة شخصية ال ختضع لقوانني وحدود الطبيعة
 موضوع أنومن هنا يظهر لنا . علن يف املسيحولعطاء احملبة الذي أُ ،للعالقة الشخصية

ر هو قضية مزوالتراث املسيحي املصري كله بكافة ما جاء فيه من صحيح و نظر يفال
بل هي حركة ، يتوالها بنفسه أنكربى ال ميلك أي شخص مهما كانت قدراته على 

 .مجاعة تفتش عن تراثها وتنقي الفكر أوشعب 

 :مثال صارخ على الشركة يف الصفات
، وهي عطاء ونعمة الثالوثرادة وإلختضع  اإلهليةالشركة يف الطبيعة قلنا إن 

الذين  أنومع . ..ال هدفاً ميكن به واالستيالء عليه و ليست شيئاً وال صفةًلذلك، 
حبجة أا تؤدي إىل يشجبون كل من يتكلم عنها  ،اإلهليةيعارضون الشركة يف الطبيعة 

يف  –ال خيتلف طرحون طرحاً فلسفياً يظنونه عقائدياً يالشركة يف الصفات، إالَّ أم 
 ، ذلك"اخلطية"ـنه خاص برح هو أاملأساة يف هذا الطووجه  .ما يرفضونهع -النتيجة 
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 .ظوة يف بعض مؤلفات القرن العشريناملوضوع الرئيسي الذي نال أكرب ح
التسلسل الفلسفي غري الدقيق الذي  اذهل تأمفعليك أيها القارئ العزيز أن ت

يف أغلب األحوال ثالثة صفات هي  ،صفات ةجمموعهو يصدر عن اعتقاد بأن اهللا 
 :فقط

 .داهللا غري حمدو* 
 هةألا موج ؛غري حمدودة اإلنسانصارت خطية  ،اهللاإىل  اإلنسانذا أخطأ إ* 

 .اهللا غري احملدودإىل 
 *وهي  ،بعقوبة تتناسب مع االعتداء عليه اإلنسانعاقب اهللا عند ذلك ي

 .قصاص غري حمدود
الذي (فإذا كانت خطية اإلنسان هي خطية غري حمدودة ألا موجهةٌ ضد اهللا  

عن  -بالتايل و، اخلطية تأليهل اًفلسفي اًهذا أساس، أال يعترب )ف بأنه غري حمدوديوص
 !!!؟نكون مثله بالنعمة أنر علينا تعذَّ أنبعد  ،نصبح مثل اهللا -اخلطية طريق 

 - مع ذلك -إالَّ أا  ،تبدو منطقية متاماًوإنْ كانت هذه القضايا الثالثة إنَّ 
 .ا عقائدياًوال ميكن قبوهل اً،خاطئة فلسفي

ما هو ألا ال تشرح  ؛قضية غامضة جداً ،"اهللا غري حمدود" :القضية األوىلف 
وبالتايل . اخل.. رمحته ، حمبته، يف قدرته ، وهل اهللا غري حمدود"غري حمدود"املقصود بـ 

لذا من األفضل أن نصف اهللا بأنه  .عدم احملدوديةألا ال تشرح  ؛فهي مرفوضة فلسفياً
 .موات واألرضمالئ الس

إىل  فع اخلطيةتر، وهي قضية "خطية اإلنسان غري حمدودة" :والقضية الثانية 
 أيتي أنألنه يصبح مثل اهللا قادراً على  ؛هلاًإباخلطية  اإلنسانالالهوت، وجتعل مستوى 

 .أعماالً غري حمدودة
 فكرة ألن ؛أكثر غموضاًوهي قضية " القصاص غري احملدود" :والقضية الثالثة 
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ة ال تنتمي إىل حمبة حبت ةسياسيفكرة  يلعقوبة اليت تتناسب مع االعتداء واجلرم ها
الذي العصر وهو  ،اإلقطاععصر إبان  أورباالعصر الوسيط يف تنتمي إىل  اإلجنيل، بل

ل الشارع وقتل الكبار من النبالءز بني قتل رجمي)
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وبالتايل ال عالقة هلا مبوضوع  )١
 .ئديةاخلطية من الناحية العقا

حياة إىل  مل تكن موجهة إذا اإلنسانما هي خطية  :ميكننا أن نسأل وعقائدياً 
ترتب على ذلك من آثار وقعت  وما؟ كيانه املخلوق من العدمإىل و نفسه، اإلنسان
تركت عين ناموسك : "تقول صلوات الليتورجية..  ؟عندما أخطأ إلنسانعلى ا
أليس  ".قضية املوت يل طفتتاخأنا "ية ، ويف النها"وتكاسلت عن وصاياك" ،"برأيي

حبث أثار اخلطية إىل  حتول موضوع اخلطيةفإذا  ؟اإلنسانما جرته اخلطية على  وه اهذ
 أن -عندئذ  –فكيف ميكننا  ،وأبعدناه متاماً عن املوضوع اإلنسانوتركنا  ،على اهللا

؟د الكلمةنتكلم عن جتس 

 :أثر هذا الشرح على موضوع اخلالص
موضوع الفداء بشكل جديد يغري عقول  مت طرح ،صفاتإىل  ول اهللامع حت 

موضوع عقلي إىل  ،وحيول موت املسيح من عالقة شخصية باهللا ،السذج والبسطاء
 .ق حملبة اهللاأي تذو اإلنسانأجوف ال خيلق يف 
 ،اهللا غري حمدودفإذا كان 
 ،اخلطية غري حمدودةوكانت 
 ،القصاص غري حمدودوكان 

القصاص  تحملص غري حمدود يخملِّإىل يف حاجة  –إذن  -أننا فال شك  
التصور خيفي حتته هذا غين عن الذكر أن و .اإلنسانويدفع الترضية ويتم بذلك خالص 

                                                 
(1) L.W. Grensted. 



 ٢١ 

الكبري الذي يتعطف على فكرة  أنذلك  ،الكثري من املمارسات السياسية واالجتماعية
الذي مل يعرف احملبة  اإلقطاعر عصمن  ة آتيةفكر ياملعتدي ويقوم بدفع الغرامة عنه ه

 .يسوع املسيح إجنيلأي حمبة  ،اإلجنيلية
خاص باهللا نفسه الذي خاض هذه احملنة دون ، يف هذا التسلسل األولواخلطأ 

ومع ذلك خلقه لكي خيلق  ،هانتهإعلى االعتداء عليه و قادر اإلنسانَ أنَّيعرف  أنْ
 !!. .. لنفسه مشكلة

وال  ،اإلهليقوبة والفدية والقصاص حسب املستوى حيدد العإذا كان اهللا و 
مبادئ القانون فأين هذا من مستوى  ،باملرة اإلنساينيأخذ بعني االعتبار املستوى 

 .اخل.. والشريعة الوضعية اليت تراعي ظروف اجلاين ومستواه وقدراته العقلية 
كلها  أاعلى حتديد اهللا للخطية والعقوبة والفدية والقصاص  جييءوعندما 

وألي غاية  :نسأل أنب علينا أال جي ،نفسه اإلنسانمتس وجوده وكيانه وال ختص 
 ،يهني اهللا نفسه أنخلق كائن قادر إىل  وماذا كانت احلاجة..  ؟اإلنسانَ خلق اُهللا

وجيد  ،اإلنسانجيعل اهللا نفسه يسقط يف براثن شر  حبيث اإلهانةعلى  ةوميلك قدر
 يصعب حلها؟نفسه أمام معضلة 

ألن غري احملدود ال يتناسب مع حجم  ؛حمض فلسفيهو خطأٌ  ،واخلطأ الثاين 
أن كل خطية صارت بدورها خطية غري حمدودة إذا قلنا و .حمدود فاإلنسان ،اإلنسان

ىل نقد خطري للفكر إغري احملدود  عيارحتول مفقد  –حىت بعد صلب املسيح  -
صارت متأل وقد  ،جماً وكماً ونوعاًتأمل خطايانا غري احملدودة ح..  .املسيحي كله

 !!!وتزاحم اهللا غري احملدود.. كل مكان يف الكون إىل  دخلتاألرض والسماء و
ده ومل وجد اإلنسانقيقة عمل الفادي الذي أصلح يتعلق حب ،واخلطأ الثالث 

يف  اإلنسانبل جتعل  ،جتديدإىل  ال جتعل اهللا يف حاجة اإلنسانألن خطية  ؛يصلح اهللا
 ...ة ماسة حملبة اهللا حاج
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ل والذي حو، أليس هذا هو حصاد الفكر الفلسفي النابع من العصر الوسيط 
نظام ديين للدفاع عن الوجود اخلاص لطبقة النبالء واألشراف الذين ال إىل  املسيحية

 .تفوق احلصر ،مثل اهللا قيمتهم ألن ؛إنسانميسهم  أنجيب 
أسقطت التعريف اآلبائي القدمي قد  تذه التفسرياإذا كان من الواضح أن هو 

ما إىل  ،حتول ما هو غري كائن وعدمبالتايل و ،للخطية بأا غياب اخلري وانعدام اخلري
 دور األسرار الكنسية، فقد أسقطت أيضاً بل وغري حمدود مثل اهللا ،هو كائن وحقيقي

 اإلهليةاحملبة  نإعالبل أمهلت متاماً موضوع النعمة، وأغلقت األبواب أمام  يف اخلالص،
 .٧ - ١: ١٣كو  ١يح يف شروط حسب كلمات رسول املسال هلا و قيود اليت ال

 هو مشكلتنا احلقيقيةتمييز انعدام ال
حيدث ما فهذا .. االستعانة بالكتب األوربية ساسية ليست يف مشكلتنا األإن  

 :يفتكمن ولكن املشكلة احلقيقية .. كله على كل مستويات احلياة يف العامل 
 .هذه الكتب دون متييز الصواب واخلطأإىل  سيل االامات املوجهة -١
 .وشرح العقيدة ،اإلميانالتمييز بني الدفاع عن عدم  -٢
٣- الروحية األرثوذكسيةقال ويكتب باحلياة عدم ربط ما ي، مه أي مبا تقد

 .األسرار والليتورجية
مصطلحات  :إىلنصل القيام حبفريات يف قطاع التراث كله لكي عدم  -٤

 .تطور الفكر الالهويت بعد اآلباء - اآلباءشرح  - اآلباء

 :األصويل اإلرهابمصر والكنيسة يف عصر : ثالثاً
هو درنا منذ عقد من الزمان اغأخطر ما حدث يف القرن العشرين الذي  لعل 

ي اخلوض يف السجل السياسب عىنوألن هذه الدراسة ال ت. مقتل املعارضني واغتياهل
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 وبأمساء ،وباسم الدين ،باسم اهللا اإلرهابظاهرة نكتفي باإلشارة إىل تفشي  ،ملصر
هذه  إعدادلقد توقفت كثرياً أثناء . على كافة املستوياتاإلرهاب أخرى متارس 

أبرياء كنيسة أبو قرقاص يف داخل الذي راح ضحيته الدراسة عند ذلك احلدث البشع 
(، وما تاله من حوادث أخرىالكنيسة
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خلفه وجه يظهر أعمى عشوائي  قتلٌ. ..)١
فهل أثَّرت هذه . ..العقيدة  أويف الرأي معه قتل من خيتلف  ...املسلح  اإلرهاب

 هل أصبح لدينا ما ميكن أن نسميه بظاهرةالفكر القبطي نفسه، واألحداث على 
 ؟األصويل عندنا اإلرهاب

 :العالقة بني اهلرطقات والفكر األصويل
ائلة على اختزال كل اهل تهوبقدر ،"بالبساطة املطلقة"ألصويل ميتاز الفكر ا 

فكرة واحدة بسيطة ميكن نشرها والدعوة إليها بشكل جيعلها من إىل  دةاألفكار املعقَّ
الفكر األصويل يتحصن دائماً جدنا وفقد . .. ، وهذا هو مكمن اخلطورة"البديهيات"

أجل إبراز فكرة واحدة بسيطة وضع بعناية معاً من واحد أو عدة نصوص ت يف نصٍ
هذه و..  وإسالميةقرأنا هذا يف كتب وعظات مسيحية .. يدعو إليها الداعية األصويل 

نفسه وارتفاع نسبة  "سطحية الفكر الديين" بنصيب وافر ظاهرة وطنية تسهم فيها
التفكري هو سالح التكفري وانعدام حرية و ،ويضاف إليها ما هو أخطر من هذا ،األمية

 ".احلفظ عن ظهر قلب"و ،"التلقني"املنيع يف  هصنحي جيد الذ
فكرة  وأ ،واحدة عبارةيف  ختتزل بنائها الفكريوجدنا األريوسية هكذا 

 إنكاريف  نفسها النسطورية اختزلتذلك ك .مساواة االبن لآلب إنكارهي  ،واحدة

                                                 
قباط كانوا لتوهم قد خرجوا من الكنيسة بعد قُتل ستة أ ٢٠١٠منذ حوايل سنة تقريباً، يف ليلة عيد امليالد  )١(

صالة القداس، وقبل أن مير عام على مقتلهم مت تفجري كنيسة القديسني باإلسكندرية، وقبل أن جتف دماء ضحايا 
هذا التفجري فوجئنا بشرطي مدينة مسالوط يطلق النار يف القطار فريدي أحدهم قتيالً ويصيب آخرين، وكلهم من 

 .األقباط
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اً، إمنا خيفي وهنا مكمن اخلطورة، ذلك إن ما يبدو بسيطاً وبديهي. "اإللهوالدة "لقب 
وما ينطبق على اهلرطقة ينطبق على الفكر األصويل، فكالمها خيفي . خلفه بناًء متكامالً

(جبالً هائالً من اجلليد حتت ما يبدو بسيطاً على السطح
10F

١(. 
متكاملة مدرسة فلسفية  ليست جمرد شعار، بل هينعلم أن األريوسية  فنحن

واجلسد والعقل  واإلنسانة اليهودية عن األسرار والكهنوت والشريع هاهلا تعليم
مع الكنيسة  وكل هذا يفسر بشكل واضح نقطة صدام أريوس. .. اإلهليةواإلعالنات 

خاطئة وحماولة جريئة وال شك أن األريوسية تعترب . ..أزلية االبن  إنكاروهي  ،اجلامعة
عند  اإلنساننة مكابنفي تبدأ  وجه اخلطأ واجلرأة فيها أاو .لتفسري كل ما يف املسيحية

 ، ومن مث ال خيفىفهو خملوق من العدم ال جيد لدى اهللا أي مكانة أو حظوة. ..اهللا 
الذي قدمي اليوناين الساس األوهو تعليمها، ألريوسية الذي تبين عليه ااألساس الفلسفي 

، األرض ناء عمسهوة كربى تفصل الوجود  روتصو ،يقوم على ثنائية الروح واملادة
ن خيلق العامل املادي املنظور، فطبقاً هلذا األساس الفلسفي ال ميكن هللا أ .اخلليقة واهللا عن

 ..ولذلك خيلق اهللا عدة آهلة أقل منه لكي تقوم هي ذا العمل املنحط الشنيع 
ر على تعذَّي.. أي جتسد اهللا  ،ببشارة التجسد اإلجنيلإذا جاء من هنا، و

وثنائية املادة والروح مع عبارة الرسول يوحنا  نحطةامل اإلنسانأريوس مصاحلة مكانة 
 ."صار جسداً الكلمةُ"

 .ينطبق على النسطورية -مع تعديل جوهري  -ونفس الكالم 
. ..ر حلول الكلمة يف أحشاء العذراء يف تصو بالغةً كان نسطور جيد صعوبةً

اليونانية  وهي ذات الفكرة. ..بل ال يليق  ،فاهللا ال يولد من امرأة ألن هذا مستحيل

                                                 
اجلدير بالذكر أن اإلرهاب الفكري ميكنه أن يستخدم نفس السالح الذي يستخدمه الفكر األصويل، فكما  من) ١(

يف عبارة أو مجلة تصبح عالمة  إنسانصار من املمكن اختزال رأي أي  ،اختزال اهلرطقة يف كلمة أو عبارةميكن 
وهذا هو الفرق بني اإلرهاب الفكري،  .دون حبث عن حقيقة ما يشاع ،أو الكفر أي اهلرطقة اإلميانعلى صحة 

 .والفكر األصويل الذي يتبىن مواقف إرهابية يف الغالب األعم
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. هلي يف املادةإالقدمية اليت تتصور انفصال املادة عن الروح واستحالة وجود ما هو 
وأنكر الشركة يف  ،وأنكر كهنوت املسيح ،"سر الشكر"وهكذا أنكر نسطور فاعلية 

كل هذا مصدره .. وأنكر وحدة الكنيسة جسد املسيح وفاعلية النعمة  ،اإلهليةالطبيعة 
وكالمها جزء من مدرسة  ،نسطور ومن قبله أريوس إليهاليت ينتمي املدرسة الفكرية ا

 .فكرية كاملة
عندما ختتزل كل هذا يف عبارة واحدة أو كلمة هنا تظهر خطورة االختزال، فو

فإننا حنرم القارئ والباحث واملستمع من استيعاب األساس الذي قامت عليه  ،معينة
ويهمنا يف هذا املقام أن نشري إىل أن  .مشوهة ةًأو ديني فلسفيةً فكرةً وهو عادةً ،اهلرطقة

 أستاذنا "مذكرات"هي كانت بداية الفكر العلمي التارخيي لدراسة اهلرطقات القدمية 
اإلرهاب وعاد .. بعد استقالته لكن هذه احملاولة توقفت و..  غريغوريوس األنبانيافة 
، ومل يتوقف.. .ة واحديدق بعنف على عبارات أو كلمات وأحياناً كلمة  يالفكر

 .الشخصية قد لبست الطابع العقيديألن اخلصومة 

 :كيف تفرز الكنيسة اجلامعة اهلرطقة:رابعاً
نعرف أن الكنيسة ضد األريوسيني  الرسويل أثناسيوسمن مقاالت القديس  

 :تقوم بفرز اهلرطقة بناًء على القواعد اآلتية
كانت املعمودية فقد .. .ية ض تعليم اهلرطقة مع املمارسة الكنستعار: أوالً

. تهم هلاومقاومهم على األريوسية ردالذي استند عليه اآلباء يف هي حجر الزاوية 
د باسم خالق هو عمجتعل الكنيسة غري قادرة على أن ت خملوق االبن فالدعوة القائلة بأنَّ

حني أن يف  ،"نعمة التبين"يعطي  أنألن املخلوق ال ميلك  ؛اآلب وخملوق هو االبن
وهو املسيح  ،ىل مصدر هذه النعمةإو ،ىل النعمةإو ،السرإىل تقود  املمارسة الكنسية

 .نفسه
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يربز القديس أثناسيوس الفرق بني تفسري أريوس باعتباره تفسرياً : ثانياً
 ".التفسري أو املعىن الكنسي"وتفسري الكتاب املقدس حسب  ،شخصياً

قواعد ثابتة يف التاريخ قدس يرتكز على للكتاب امل والتفسري أو املعىن الكنسي
. الذي تعترف به الكنيسة اإلميانفهو أوالً قائم على قانون  ،ويف الليتورجية الكنسية

صارت دعوى  ،"بإله واحد" اإلميانؤكد ت اإلميانأو قاعدة اإلميان وملا كان قانون 
نصوص  مهما كان عدد ،مرفوضة ىدعو ،أزيل والثاين خملوق واحد :هلنيإوجود 

 القديس باسيليوس الكبري أنَّ أيضاً الحظ ، فقدالكتاب املقدس اليت حيشدها اهلراطقة
 .اهلراطقة هم أكثر الناس اهتماماً حبشد أكرب عدد ممكن من نصوص الكتاب املقدس

هي و ،التفسري قاعدةن العربة هي يف إأثناسيوس  القديس ول معلمناويق
وهي تؤكد أزلية االبن وخضوع االبن  ،اإلميانون اليت تتفرع من قان القاعدة الثانية

خاص  وبالتايل لدينا نوعني من نصوص الكتاب املقدس، نوع ،للزمان والناسوت
(ونوع ثان خاص به كإنسان ،باملسيح كإله أزيل
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١(. 
وهي غاية حيصرها اآلباء يف نقطة  ،يسأل اآلباء دائماً عن غاية اهلرطقة: ثالثاً

 اإلهليةالشركة يف احلياة  ينال اإلنسان ا أنْإم..  لإلنسانبدي وهي املصري األ ،واحدة
فيها متاع ونعم  أرضيةً حياةً ىعطنه سوف يأا وإم ،األبدإىل  لكي حييا ذه النعمة

العبد القانع مبا ميلك من  هو ذلك ن يظلأا وإم ،هللا اًأبدي اًابن يصبح نأا إم.. أرضية 
 أوبدي قال اآلباء مجيعاً الكثري عن املصري األقد و..  إلهليةاغري احلياة  ،نعم وعطايا

عطية إىل  حتولت نعمة التبين ،فإذا مل يكن املسيح هو االبن من جوهر اآلب ،اخلالص
فيه الالهوت  احتدوإذا مل يكن املسيح هو أقنوم الكلمة املتجسد الذي  .أرضية

حسب تعبري القديس " بشر مائدة آكلي حلوم"إىل  اإلفخارستيات لحتو ،بالناسوت

                                                 
جورج . د. جمال اإلميان أو قاعدة تفسري الكتاب املقدس عند القديس أثناسيوس الرسويل: راجع بتفصيل أوىف )١(

 .www.coptology.comاملدخل إىل الالهوت األرثوذكسي، منشور على موقع : حبيب بباوي
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يف  اإلنسانوما هو مصري  ،يف اهلرطقة اإلنسانفما هو مصري ..  السكندريكريلس 
ف تعلن وكي ،أو بعبارة أخرى كيف تشرح اهلرطقة موضوع اخلالص ؟األرثوذكسية

 ؟الكنيسة البشارة باخلالص
الدفاع عن  أنوجدنا  معاً، إذا وضعنا هذه املبادئ الثالثة: وأخرياً

وهي ما  ،عن املمارسة بل هو دفاع ،ليس دفاعاً شخصياً ضد أشخاص رثوذكسيةاأل
ر اخلالص ومصري عن املعىن الكنسي الذي يفس ودفاع ،حيدث كل يوم يف الليتورجية

 .النهائي اإلنسان
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 املبحث الثاين
 

 ،الكنيسة حتاكم اهلراطقة يف املاضيكانت كيف 
 ؟وماذا حيدث يف احلاضر

 
قرار  إعالنيف أي عصر من العصور السابقة على  قادرةً نيسةُمل تكن الك 

 إجراءاتقد استعارت الكنيسة و. بعد حماكمة حرمان من الشركة أو فرز أو قطع إالَّ
، اإلمرباطوريةق يف كل أرجاء التشريع الروماين القدمي الذي كان يطب مناحملاكمة 

 .وميكننا أن نلخصها يف اآليت
. شرتالكتب واملقاالت اليت نذلك بالرجوع إىل و ،امحتديد اال :أوالً

 .دعامة االام والدليل على وجود مة يفالنص أو النصوص ه
 .الشهود على ما جاء بالكتب أو املقاالت :ثانياً
هذه  تطول ، قدوترك فرصة لتحديد اجلواب والرد باالام، املتهم إعالن :ثالثاً

 .إىل أربعني يوماًالفرصة 
أعلن  إذاو. ال ميس بسوء ، فإنهوأنكرها أفكارهاملتهم عن راجع ذا تإ :رابعاً

 .احملاكمةإىل  مدمتسكه ا قُ
ويشترك  ،حيضرها املتهم والذين يدافعون عنه ،كانت احملاكمة علنية :خامساً

 ومن القانون ،من املمارسة الكنسيةيتم على أساس ثبات اخلطأ إوكان  .فيها الشعب
 .دعامة احلكم ذا كله هو ما يشكلهف ،ت اآلباءوكتابا الكنسي،

إىل مل نرتفع هكذا أما ما حيدث لدينا اآلن فال ميت إىل تلك القواعد بصلة، و 
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، وال حىت ارتفعنا إىل ما كان سائداً يف ما كان سائداً يف القرون اخلمسة األوىل
ما دون إىل  اتراجعن اليهودية من أن احلكم يكون على فم شاهدين أو ثالثة، بل

وهو تشريع األمم  ،التشريع الرومايناملسيحية، بل وتراجعنا حىت إىل ما هو أقل من 
أكثر حرصاً على حرية الرأي  -كما نعرف  -كانوا  قدو ،الذين نطلق عليهم الوثنيني

كانوا وبالرغم من أم . وخصوصاً يف األمور اليت متس الفكر ،وصيانة حق املواطن
وكانت جرمية  ،اإلمرباطوريةيف األمور اليت تتعلق بأمن  امل بوحشيةمييلون إىل التع

ل بكل عنف تقاب - ناهيك عن الثورة املسلحة - احلض على العصيان املدين أوالتمرد 
 .كان حيمي حرية القضاء، إالَّ أن القانون ميلكه احلاكم الروماين

 :الثقافة السائدة واالام باهلرطقة
لقد وقع .. أغرب االنسجام بني املاضي واحلاضر بارحة، وما أشبه الليلة بال ما 

ألن األرثوذكسية كانت دد  ؛املسيحي قسطنطني يف براثن األريوسية اإلمرباطور
جتلس على قمة هرم عظيم أمسه كانت ن روما أ كذل. كله اإلمرباطوريالنظام 

نطقة حوض البحر وم ،يشمل أغلب أوربا الشرقية والغربية ية الرومانية،اإلمرباطور
وكانت .. الشمالية حىت بالد النوبة  إفريقيامث  ،األبيض من بلغاريا حىت اخلليج العريب

.. املترامية األطراف  اإلمرباطوريةالقوة العسكرية الرومانية هي العامود الفقري هلذه 
عبد بشكل سياسي هلاً يإ اإلمرباطوركان .. لكي يهدم هذا اهلرم  اإلجنيلجاء لكن و

ر عنه القَوديين يعبالقَ" ، أيم العسكري الروماينساإلمرباطور م العسكري باسمس"، 
من ضمن  "لهإ"و ،"رب"وكان لقب .. مع اآلهلة األخرى  إليهوتقدمي البخور والذبائح 

 .باإلمرباطور ةاصاأللقاب اخل
البشر  نَّإو ،اهللا صار بشراً نَّإو ،دالرب جتس إنَّليقول  اإلجنيلجاء لكن و 

 :مصدرها املسيح نفسه حسب عبارة الرسول بولس مبساواة نمتساوو اًمجيعاً واحد
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وبدأت ". بل اجلميع واحد.. يف املسيح يسوع ليس ذكر وال أنثى ليس عبد وال حر "
هذه الدعوة اليت تريد أن جتعل من رجل الشارع والعبد إىل  قمة اهلرم تنظر يف قلق

الذين حتاصرهم الفرق الرومانية وتقودهم للعمل يف بناء وجتعل من . صنواً لإلمرباطور
 .النبيل والشريفالرجل  ين معساومت ،السخرةباجلسور والطرقات حتت السياط 

 .اإلجنيلد تعليم لكي يؤكِّ م٣٢٥وجاء امع املسكوين األول 
قسطنطني يتردد  اإلمرباطور إنيف دفاعه األول  أثناسيوسالحظ القديس قد و 

 نَّإ لإلمرباطوريقول  ومل يتردد أثناسيوس أنْ ،النيقاوي اإلميانتعبري وقانون يف قبول 
القائمة على الظلم والقسر  اإلمرباطوريةيهدد سالمة  تعليم هو تعليم امع النيقاوي

..  اإلمرباطوركرامة ومصري ومقام ذات  –بسبب التجسد  -لعبد فقد أصبح ل. والقهر
فرزت ثقافة الطبقة احلاكمة ومعها الفلسفة وروح وأ..  اًهذا مرفوضولكن كان 
أباطرة حاول  ةوجاءت سلطة الطبقة احلاكمة بعد.. اهلرطقة األريوسية  ،العصر نفسه

ألن الشعب ذاق طعم حرية  وا؛فشل ، لكنهمكل منهم فرض األريوسية بقوة السالح
املسيح، مقاماً  يفمن اهللا  بهأي املقام الذي و ،ووجد يف الكرامة اجلديدة ،اإلجنيل

 .أعظم يتمسك به
الثقافة السائدة يف العصر احلديث وروح العصر اليت إىل  ذا نظرناهكذا إو 

بينما حضر  ،اإلنسانوجدنا أن الغائب هو كرامة  ،املسلح واإلرهابأفرزت األصولية 
وحماوالت دائمة لقتل املعارضة ومصادرة  ،على الفكر بالسالح والقتل كرد اإلميان

 اخل. ..ونشر االامات  ،لكتبا
فإذا كان هذا هو واقع األمور يف اتمع، فماذا عن الكنيسة، وكيف ميكن أن  

 تسقط يف هذه التجربة القاسية؟
وابن  ،هو أخ حقيقي للمسيح -ل فعبال –كل علماين  نإ.. واجلواب بسيط 

 فإذا كان .تقول بأن الكنيسة جسد املسيح خلف هذا جند عقيدةً .لآلب السماوي
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إىل  يسيء نأ مسيحير على تعذَّل ،فعالً جسد املسيحهناك إميان بأن الكنيسة هي 
والكل أعضاء يف جسد واحد  ،ألن للكل كرامة واحدة وحياة واحدة ؛مسيحي آخر

 ..وفكرة جمردة ليس هلا  ،جمرد شعار بال مضمونإىل  ا إذا حتولت هذه العقيدةأم
وأن يصلب من  ،ن يريدن يريد االعتداء أن يذبح ماستطاع كل م ،وجود يف الواقع

، وهكذا "مجاعة املؤمنني"بل هي فقط  ،ليست جسد املسيحعندئذ ألن الكنيسة  ؛يشاء
وقد عاد من جديد يطل برأسه شاهراً سيف السلطة، غري عابئ  ،ذات اهلرم القدمينرى 

 .اجلسد الواحد الذي له رأس واحد هو املسيحب
أحد  فهل جيرؤ ،اإلهليةشركاء يف الطبيعة  -بالنعمة  - أنناعالً فإذا كنا نؤمن و 

هل جيرؤ أحد على  ؟يف طبيعة املسيح اًشريكمن كان عبث حبرية ومكانة يأن على 
 االستهانة مبن أصبح بالنعمة ابناً هللا، وأخاً ليسوع املسيح؟

ا هكذا رأى القائمون على األمور يف موضوع الشركة يف الطبيعة اإلهلية م
يهدد سلطام؛ ولذلك جتدهم يستميتون يف التأكيد على أننا عبيد، وعندما تعييهم 
احلجة يلتجئون إىل ما ورد يف أمثال يسوع يف اإلجنيل يلوون عنقها ويستنطقوا ما مل 
تقله وما مل تقصده، بل وما مل يؤكد عليه اإلجنيل نفسه؛ ألن يسوع نفسه قال ال أعود 

 .اءأمسيكم عبيداً بل أحب
دفن  من حماوالت عما أفرزه العصر والثقافة السائدةأيضاً ماذا نقول ف ،وبعد 

لكي يصبح  ؛باسم اهلرطقة األرثوذكسيةبشارة املسيح يف رمال الشك وزعزعة العقيدة 
 .والرأي وهو احلرية ،اإلنسانعلى أقدس ما ميلكه ، االعتداء سهالً
املمارسة : وهي ،اهلرطقات وفرزاعد شرح العقيدة نطبق قو أنحاولنا  وإذا

على ما  ،األبدي اإلنسانغاية ومصري و -للكتاب املقدس املعىن الكنسي و -الكنسية 
وجدنا ل ،"اإلهليةالشركة يف الطبيعة "وضد  ،"جسد املسيح الواحد"يقال ضد الكنيسة 

ألن  ؛تعين الشركة يف ناسوت املسيح والهوته اإلفخارستيايف  الكنسية املمارسة أن
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الناسوت دون  أخذنا فإذا ،"طبيعتنيإىل  مانوئيل غري منقسم من بعد االحتادع"
الالهوت دون الناسوت وقعنا يف حبر  أخذنا وإذا ،األريوسيةالالهوت وقعنا يف شرك 

ومعه  ،سنيوفيه صرنا مقد ،أخذنا املسيح الواحد صرنا أحياء به وإذا.. األوطاخية 
 .صرنا جسداً واحداً

 :هل حيق ألحد أن يقول وبعد كل هذا، 
 ،هي جسد املسيح اإلفخارستياكانت  إذا
  ،هي جسد املسيحأيضاً الكنيسة كانت و
 !!!؟نأكل أنفسنا عندما نتناول أننا هذا يعين لفه

هنا أيضاً نرى ذات التسلسل املنطقي الفاسد الذي رأيناه قبالً فيما خيص  
 .القضايا فاسدة فلسفياً وعقائدياًموضوع الفداء واخلطية، ولكننا جند أيضاً أن هذه 

 ؟"املسيح" :ما معىن االسم
بل  ،هو للمسيح ال تنطبق عليه قواعد النحو والفلسفة وفكر األرضما  إنَّ

اخلبز احلي النازل من "نه هو إألنه عندما يقول الرب  ي؛قواعد الروح الذي حيي
كان  وإذا.. ه السماء بل يعين أن مصدر.. فهذا ال يعين أننا نأكل السماء  ،"السماء

وهو الذي جيمع جبسده الكنيسة  ،صار مصدره املسيح ،اجلسد هو جسد املسيح
اجعلنا مستحقني كلنا أن نتناول " :وجيعلها واحداً فيه وبه ومعه حسب املمارسة نفسها
لكي نكون جسداً واحداً وروحاً من قدساتك طهارةً ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا؛ 

 اإلفخارستياوهكذا بعد أن نصبح يف  ."باً ومرياثاً مع مجيع القديسنيوجند نصي ،واحداً
طبق عليه قواعد ني أنمسائي ال ميكن  وهذا سر ،به وفيه فنحن واحد ،جسد املسيح

 .املنطق الذي يأخذ أحكامه من األرضيات
 اإلهليةوجدنا أن إنكار الشركة يف الطبيعة لأخذنا بقاعدة التفسري الكنسي  وإذا 

وحنن نأخذ هذه النعمة  ،بالطبيعة" هو العظيم األبدي"ألن اهللا  ؛األبدية إنكار يعين
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وأدخلنا منطق اجلسد وفلسفة املادة لكي  ،اإلميانتركنا  نناكلو.. بالشركة يف مصدرها 
فنت من فنت كتب اآلباء كما دد إذاوما أضيق املستقبل .. نزعزع ثقة الناس يف تراثنا 

درسنا هذه الكتب ووجدنا فيها شريعة روح احلياة  إذاقبل وما أعظم املست ،قبل
 .ليسوع املسيح خملصنا

أصل  وهو وحنن من ،)٣٥: ٨عب (له اد هو البكر بني إخوة كثريين املسيح  
 كولذلك حتر ،وهو الرأس وحنن األعضاء ،)١١: ٢عب (واحد حسب كلمة الرسول 

ينمو منواً من اهللا.. وربط  لٍصافالذي منه ينمو كل اجلسد مب" األعضاَء الرأس" 
احلياة من  ناأخذ نناأل إالَّوجودنا يف الكنيسة لسبب هناك  لوه .)١٩: ٢كولوسي (

 !!؟سيئيالر هامصدر
ميذ عندما غسل أرجلهم املسيح سجد للتال نأل ؛نعم حنن نسجد ملن سجد لنا

..  )٧ :٥١مزمور (" جأغسلين فأبيض أكثر من الثل"وغسل أقذار خطايانا  ،)٥: ١٣يوحنا (
سلم نفسه أو ،وجعلنا جسده ،وأعطانا حياته ،هذا احلدإىل  املسيح ونزلاضع ولقد ت

لكي حيضرها لنفسه . بغسل املاء بالكلمة إياهاسها مطهراً لكي يقد"ألجل الكنيسة 
 .)٢٧ - ٢٦:  ٥أفسس (" وبال عيب بل تكون مقدسةً.. ال دنس ا  جميدةً كنيسةً

ألنك أنت هو رجاؤنا وشفاؤنا " :عن املسيحتقول الليتورجية إذا كانت و 
إن املسيح  –بنفس املنطق  –ميكننا أن نقول  فهل ،.."وخالصنا وقيامتنا وحياتنا كلنا 

 !فقد حياته عندما أعطاها لنا؟
إذن  ،"غري املائتة السمائية اإلهليةاألسرار " :اإلفخارستيا بأاالليتورجية  صفت 

ولذلك يقول القديس كريلس العبارة املشهورة اليت تذكرها ليتورجية  ،فمن يأكل حييا
يؤكل دائماً وال ، كسر وال ينقسمي، عكسر محل اهللا ويوزي" :الكنيسة اليونانية

ألنكم قد "حنن نسجد للرأس الذي منه حياتنا " .. س الذين يتناولونهبل يقد ،يضمحل
فحينئذ أنتم أيضاً  ،ظهر املسيح حياتنا، مىت أُتم وحياتكم مستترة مع املسيح يف اهللام
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دظهت٤ - ٣: ٣أفسس (" رون معه أيضاً يف ا(. 

 :اختالل ميزان اإلفراز
، الشخص حمل القانون والنظام لهو أن حي أخطر ما يواجه الدولة احلديثةإن  

 .قلالع يقره السلطان ال اًوانفعاالت الشخص نظام ،آراء الشخص قانوناً عندئذ تصبح
ختضع لكل ما  سياسيةً سةًوحلول الشخص حمل القانون الكنسي جيعل الكنيسة مؤس

زع عن الكنيسة ارتباطها ـألنه ين ؛وهذا خطري جداً ،واحد إنسانيدور يف عقل 
 ما شخصٍ عندما تصبح آراُءلذلك فو .القومي اإلميانبالتقليد وقدرا على احملافظة على 

وعندما تتعارض هذه اآلراء مع  ،هي األرثوذكسيةو ،هي العقيدة -مهما كان  -
 .خيتل اإلفراز، فإن ميزان املمارسة والصلوات

 ،وكريلس الكبري أثناسيوسوعندما تتسع دائرة االام لكي تشمل اآلباء مثل  
آخر أعظم منه  وجبالً ،من اخلوف" اًكبري جبالً"فإن األجيال اآلتية سوف جتد أمامها 

ن ينشر كان م وإذا. طرحه علينا التراث املسيحي القدميهو الشك يف صدق ما ي
كتابات اآلباء يطاريطمئن على نفسه لكي  أنفمن الذي ميكنه  ،حاكم غيابياًد وي

جو الريبة والتربص بكل من يكتب  ،هذا اجلو اخلانقإن  ؟يف تراثنا اًوجودمرأياً  طرحي
تل رجولة وشجاعة األجيال سوف يقو ،"لحريةل قرب"هو  ، إمناأو يفكر أو يناقش

أقلية دينية وسياسية جتد املناعة يف اجلهل والتضامن إىل  ل األقباطوسوف حيو ،ةمالقاد
عامل إىل  نفسه الذي ال حيتاج اإلنساينوهذا هو اية الوجود . يف مقاومة حرية الرأي

 .مساعد من اخلارج لكي يقتل الرجاء واألمل يف نفوس الناس
أي ديانة الذين ميارسون  ،األقليةديانة حية يف مصر دائماً لقد كانت املسي 

ألن اتمع املصري ، تسمح بالتعدد يف التفسري اإلسكندريةوكانت مدرسة  ،اإلجنيل
وهكذا عندما يكون اتمع الذي حتيا فيه األقلية . كان يقبل حرية الرأي ويدافع عنه
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فإن القلق واخلوف  ،حيدث العكسوعندما  ،ميارس احلرية تشعر األقلية بالطمأنينة
فئة غري قادرة على قبول تعدد التفسري أو إىل ضغط اتمع  هلاحيوواألقلية إىل  يتسرب

وحنن ال ننكر حالة التوتر . تعدد الرأي ألن هذا خيلق نوعاً من اخلوف من االنقسام
ا يعكس وكل هذ ،والقلق يف بلدنا الذي ينام على اإلشاعات ويستيقظ على اإلشاعات

م عدة تفاسري متنوعة للصالة الربانية فإذا ظهر كتاب يقد، احلالة النفسية العامة لألقلية
 اًل عنه كالماقي من األناجيل إجنيالًوإذا ظهر جملد أو أكثر يشرح  ،تراجع عنه الناس

ل معجزات قداسة البابا كثرة الكتب اليت تسج ،ولعل ما هو جدير باملالحظة. اًأجوف
خدمته .. أبوته .. نظرته للحياة .. أقواله .. تترك تعاليمه هي  ، بينماالسادس كريلس
، ألننا ال نريد أن حنل مشاكلنا ؛فقد غرقنا مبا فيه الكفاية يف الغيبيات.. صاحل  كراعٍ

وإذا عجزنا عن إدارة حوار يف داخل الكنيسة وأغلقنا كل . نترك احلل للمعجزات بل
 - فكيف ميكن ،والظهورات واملعجزات لألحالمنا اال منافذ العقل والفكر وترك

وأن حندد مسئولياتنا حنو  ،أن نتقدم - اإلرادةوالغيبيات تتحكم يف الفكر وتشل حركة 
وقبل كل هذا حرية الرأي وحرية التعبري وحرية  ،األسرة والزواج والتربية الكنسية

املعجزات ال . لف وستمائة سنةما يزيد على أ ربونشر تراثنا القبطي املمتد ع ،البحث
فهذا  ،ولو قام املوتى. ..هي عطية من فوق لكي تقوي الشهادة  وإمنا ،حتل مشاكلنا

موا هِولكن ماذا عن الذين ات.. بعناية اهللا وقوته أكرب  إمياننايصبح  أنوهذا يعين  ،جيد
وأي !! .. ؟ياألرثوذكس اإلميانبل يف هذه الدنيا وهو  ،يف أعز ما ميلكون يف الكنيسة

 ..!!جمتمع هذا الذي عليه أن حياسب الفئة الضعيفة ويترك األقوياء
 وبعدها تنطلق  ،ينشر ويترجم ويضع أفضل ما عنده ما هو الفرق بني باحث

وباحث يكتب للوطن ولشعب مصر وتنطلق األبواق ..  هرطوقي منحرف :األبواق
.. والعلماين والكافر واملرتد؟ ما الفرق بني اهلرطوقي " .. مرتد"و، "علماين كافر"

 ،هذه تظهر بشكل ومصطلحات قبطية..  ؟أليست هي ذات التربية الدينية املصرية
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حناسب من  أنكنا ال منلك  وإذا .فكر األصويلواألخرى تظهر بشكل ومصطلحات ال
وقانون وعقيدة وأسرار  ،تبقى لنا من شهادة مسيحيةيفماذا  يطغى أياً كانت رتبته،

كنا نعجز عن أن نسأل أو حناسب الذين يعتدون على أعز  إذااذا يتبقى لنا م ؟كنسية
ال أ، عندما جدده املسيح ، ومرةً أخرىلقاخلعند مرةً  ،مرتني لإلنسانهبت عطية و

 ؟"صورة اهللاخللق على "عطية وهي 
 ف ترى فينا اخلوف وأمام األجيال اآلتية اليت س أقول ماذا تبقى لنا من شهادة

 إميانهل بقى لنا ..  ؟ما حيدث عندنا وإنكار ،جع ودفن الرؤوس يف الرمالوالترا
يرفع شعار احملبة؟ حمبة املصلوب الذي  ىل صوتإو ،حسنة شهادةإىل  باملسيح يدعونا

مجاء  لقد. )١٨: ٤أفسس (ىل أعداء اهللا بالفكر إو ،يديه لكل الذين كانوا يكرهون اهللا د
تلوا وعن الذين قُ ،ر بنا أن نتوقف لكي نسأل عن املطرودينأال جيد ،املسيح للمصاحلة

 نكمل طريق الصليب نفسه؟حىت ميكننا أن روحياً 

 :التكفري حسب األسلوب القبطي املعاصر
كان  اًأي -إن حلول الشخص حمل العقيدة، واختزال األرثوذكسية يف شخص  

ثالثة  ألرثوذكسيةاعن أنه يرتع ال خيلو من اخلطورة، ووجه اخلطورة يف ذلك  –
 :يههامة  عناصر

 .شهادة التاريخ الكنسي :أوالً
 .شهادة املمارسة اليت نسمعها ونقرأها ومنارسها يف الليتورجية :ثانياً
 .أي شهادة حياة اجلماعة، صلة اجلماعة بالتراث الكنسي :ثالثاً

 شهادة التاريخ الكنسي، ويتعارضإىل  يفتقره تعليم وشخصٍ أ فإذا كان رأي 
مع عبارات صرحية وقاطعة وردت يف صلوات الكنيسة، ويتعارض مع ما تعرفه 

م هذا البحث والدراسة لكي يقدإىل  يحال األمر أناجلماعة، وجب يف هذه احلالة 
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 .احلقة األرثوذكسيةن العناصر الثالثة السابقة واليت تكوسنده من الشخص 
 إنوأن يعلن هذا الشخص ، ةاألرثوذكسيهو  شخصٍهذا الا أن يصبح رأي أم 

أسلوب  إالَّهذا ليس وهراطقة، ف لألرثوذكسيةكل الذين خيتلفون معه هم أعداء 
وهو ذات املرض الذي تستخدمه مجاعات  ،التكفري السائد يف اتمع املصري املعاصر

، دون حبثبأنه بروتستانيت مثالً، رأي صاحب  وصف وإذا. املسلحةالفكر األصويل 
أمام ذات عندئذ نكون فإننا ، واحلوار، لة اام ودون فرصة الدفاع عن النفسودون أد

 .عباءة قبطية ترتدإن او، الظاهرة السياسية الدينية

 اجلماعة القبطية؟ حياة التكفري يف أسلوبكيف دخل 
نضع املرض كله يف إطار  أنبل جيب ، ال يكفي أن نأخذ باألدلة الباثولوجية 

إىل  كانت اجلماعة القبطية متوج حبركات دينية متنوعة يعود بعضها.. ما نراه يف البيئة 
األدفنتست  - يهوه شهود -كنيسة اهللا  -خالص النفوس  :اخلمسينات والستينات

 ..ويف مواجهة حمطة مصر  ،الذين استطاعوا احلصول على مبىن يف قلب العاصمة
باحلركة املسكونية  األمريكية وغريها اليت ال عالقة هلا اإلرسالياتوكانت  

 ،األرثوذكسية نتحويل اجلماعة القبطية علتعمل بكل قوة  ،واحلوار املسيحي العاملي
وستارخياً وعقيدة  -وكان تكفري الكنيسة القبطية كلها  ،ح هلؤالء بالعمل يف مصرم

مث جاء تكفري احلركة املسكونية املسيحية بواسطة  ،رينهو دأب املبش -وحياة 
يف مصر من اهلجوم  اإلجنيليةومل تسلم الكنيسة  ،ألصولية الربوتستانتيةاحلركات ا

 .والتقريع
 بعد  السكندريفقد جاءت انتخابات البابا  ،ا يف داخل الكنيسة القبطيةأم

وحدث .. نياحة مثلث الرمحات البابا كريلس السادس بأكرب شرخ يف داخل الكنيسة 
كبري يف هذا  ح عددرِوج ،ليعة النهضة القبطيةانقسام كبري بني القيادات اليت كانت ط
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وحتول الصراع على السلطة  ،اهلرطقة حلبة الصراعاالام ب ودخل ،الصراع غري املعلن
فئة  إلبعاد األرثوذكسيةخدمت فيها العقيدة الدينية حرب عقائدية استإىل  الكنسية
 .أخرىوإقصاء 

الكنسي غري قادر على كان املناخ النفسي ووباإلضافة إىل ذلك، فقد  
كان لدينا اخلوف  .شر بعضها باللغة العربيةاستيعاب ما جاء يف كتابات اآلباء واليت ن

وهو فكر النهضة  ، أي ما اعتدنا عليه،اخلاص باألقليات من كل فكر غري مألوف لدينا
القبطية اليت ظهرت يف أول العشرينات ورفعت لواء األرثوذكسية يف مواجهة هجوم 

وقامت بدور كبري يف تكوين الهوت قبطي له  -كما ذكرنا سابقاً  - الياتاإلرس
 .كاثوليكي يف مواجهة الربوتستانتووجه ، وجه بروتستانيت يف مواجهة الكاثوليك

التراث اآلبائي حتمل يف داخلها قوة دد الفكر الديين الذي إىل  وباتت العودة 
 -اآلباء إىل  أن العودةفقد فهم البعض . .جاء مع النهضة القبطية يف بداية العشرينات 

جاءت خالية من تسليم دعوة لفحص كتابات أخرى  يه -الرسويل  أثناسيوسمثل 
 اإلرسالياتهؤالء الذين استمدوا أفكارهم من كتب اآلباء، خصوصاً وقد شعر 

 .، أن االامات اليت وجهت لغريهم ميكن أن توجه إليهمالربوتستانتية والكاثوليكية
نفسها القبطية اجلماعة ليس أمامنا إالَّ أن تفرض  -أياً ما كان األمر  –ري أنه غ 

من أحد لكي خنلق احلوار " طرس بركة"أو " لٍح"دون انتظار على نفسها فترةَ سالمٍ 
، وبنشر ترمجات ملا وصلنا من كتابات اآلباء، وبدراسات عن أهم الفروق باألحباث

غري ذلك هو .. آخر  وال يوجد حلٌّ، آخر دينا طريقال يوجد ل.. بني الشرق والغرب 
 .املوت البطيء



 ٣٩ 

 الفصل الثاين
 

 اهلرطقة كما نراها فرزقواعد 

 يف التاريخ الكنسي ومؤلفات اآلباء
 

لعل أكرب هرطقة شغلت الكنيسة طوال القرن الرابع واخلامس والسادس هي  
 الغرب حىت آخر القرن األريوسية متناثرة يف جيوبفقد ظلت . اهلرطقة األريوسية

وليناريوس، ومن أبومن األريوسية تفرعت هرطقات أخرى مثل هرطقة  .السادس
رد ذلك هي وكانت هرطقة أوطاخي  ،بوليناريوس تفرعت هرطقة أوطاخيأهرطقة 
سلسلة متصلة  .مث جاء رد نسطور مبا هو أفظع ،أبوليناريوساحلظ على  السيئالراهب 

كان هذا  اوإذ، نه خملوق مثل املالئكةأة االبن، مث بتصور احللقات تبدأ بإنكار أزلي
 .الشر مثل كل البشرإىل  كان من الضروري القول بأنه مييل ،التصور صحيحاً

 أبوليناريوسوعندما طرحت األريوسية هذه النقطة بالذات جاء رد األسقف 
للخطية،  ضٍروبالتايل هو غري مع، بشري عقلٍإىل  حامساً بأن االبن الكلمة ال حيتاج

وجاء رد أوطاخي  .يف املسيح إنسانية وإرادةوبذلك أنكر األسقف وجود نفس وعقل 
جتارب إىل  مل يعد االبن معرضاً ،ذاب اجلسد يف الالهوت وإذايف اجلسد،  رالش :حامساً

 اإللهالفصل بني  ، أيوأما رد فعل نسطور فهو يسري يف ذات االجتاه. الشر واخلطية
كما  –وخلف هذه اهلرطقات توجد  .يسوع املسيح واإلنسانوالرب والكلمة، والعبد 

 .مدارس فلسفية وسياسية واجتماعية -سبق أن أوضحنا 
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 املبحث األول
 

 آلية فرز اهلرطقة واحلكم عليها
 

ه يكفي أن يوجه االام باهلرطقة أحد اإلكلريوس، التصور الشائع عندنا هو أن 
وقبل التاريخ يقف  .لكن التاريخ يقول عكس ذلك ينتهي األمر،وينطق باحلرم و
ر والذي تطو الرومانية، اإلمرباطورية مكَأي القانون املدين الذي ح ،القانون الروماين
وجاء هذا القانون بعدة مبادئ نراها يف كل .. قسطنطني  اإلمرباطوربعد معمودية 

ملبادئ موجودة يف الكتاب املقدس بعض هذه ا.. وثائق التاريخ الكنسي املسيحي 
 :نفسه ويف التعليم الرسويل

 :الشهودضرورة وجود األدلة و
تقبل  ال: "ن يف العهد القدمياملعلَ اإلهليداً املبدأ يقول الرسول بولس مؤكِّ 

 .)١٥: ١٩راجع تث  - ١٩: ٥تيمو  ١(" دين أو ثالثة شهودعلى شاه إالَّشكاية على شيخ 
حماكمة ربنا يسوع  أثناءمها جممع السنهدرين اليت قد وكانت شهادة الزور 

كلمات  حتريفألا كانت تقوم على  ؛املسيح هي أفظع ما حدث يف هذه احملاكمة
ألن كثريين شهدوا عليه زوراً ومل : "ويروي القديس مرقس احلدث كاآليت. الرب

نقض هذا اهليكل أ إين وشهدوا زوراً قائلني حنن مسعناه يقول قوممث قام . تتفق شهادام
يف . )٥٨ - ٥٦: ١٤مرقس ("  آخر غري مصنوع بأياداملصنوع باأليادي ويف ثالثة أيام أبين

انقضوا هذا ، قال يسوع هلم": حني أن ما قاله يسوع حسب شهادة إجنيل يوحنا
 .)٢١ :٢يوحنا (" كان يقول عن هيكل جسدهوأما هو ف..  أقيمهاهليكل ويف ثالثة أيام 
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، وبدالً "املصنوع باأليادي"حرف هؤالء الشهود قول يسوع إذ أضافوا عبارة  وهكذا
ويعلق ".  آخر غري مصنوع بأيادويف ثالثة أيام أبين"وضعوا عبارة " أقيمه"من كلمة 

؛ ألن يوحنا )٥٩: ١٤مر (" وال ذا كانت شهادم تتفق"القديس مرقس على ذلك بـ 
 ".كل جسدهكان يقول عن هيوأما هو ف: "يقول

مجع أسقف دندرة  إذ" أب الشركة"ونرى ذات املوقف يف سرية األنبا باخوم 
زورٍ شهود بينما العبارة األصلية هي، نه يف السماءإعوا بأن األنبا باخوميوس قال ليد: 

 .)12F١("عقلي يف السماء"
وألن كل احلقائق ، الربلصلب زور الشهادة ال جممع اليهود اعتمد على وألن 

عن وألن شرائط الكاسيت ميكن تزويرها  ،تداس حتت أرجل شهود الزور أن ميكن
 :كانت الكنيسة حترص على، عبارات من هنا وهناكوتركيب نقل وحذف طريق 
بل ، من هنا وهناك جتمعتقتطع من سياقها وواألدلة ليست عبارات أو مجل  ،األدلة

الفقرة اخلاصة من  ،جيمعها امع ويضع حتت كل عبارةمكتملة عبارات واضحة 
وميكننا أن نرى ذلك بوضوح من خالل صياغة وثيقة جتريد أريوس  .التعليم املقدس
 .من الكهنوت

(وثيقة جتريد أريوس من الكهنوت
13F

٢(: 
رمني شركاء اخلدمة يف الكنيسة اجلامعة يف كل األعزاء املكَّ إىل"

يطلب لكم العافية والصحة ) اإلسكندريةأسقف (سكندر اإل. مكان
 . الربيف

                                                 
ما وقفنا يف هيكلك املقدس نحسب  إذا"عبارة صالة الساعة الثالثة أيضاً والحظ  ،سرية األنبا باخومراجع  )١(

 ".السماء كالقيام يف
 أثناسيوسراجع جملد " يوجد جسد واحد"ألن أول فقرة هي  Henos Somatosتعرف هذه الوثيقة باسم  )٢(

كل ما يقال عن األريوسية لسية يف دراسة تارخيية هامة تعترب حجة ومرجع مجع كل وثائق األريووقد . ٦٩ص 
 .Hans - Georg Opitzاملؤرخ األملاين 
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يوجد جسد واحد، وهو الكنيسة اجلامعة، وقد أوصتنا الكتب  -
 .."..فظ وحدانية رباط السالمحن أناملقدسة 

 .)وبعد ذلك يضع األسقف األدلة(
 ..أخيللوس  ،هم، أريوس اإلميانالذين ارتدوا عن "

 .)األمساءويذكر باقي (
كما  والتعليم اجلديد الذي اخترعوه واملضاد للكتب املقدسة هو

 :يلي
بل يوجد وقت مل يكن فيه  ،اآلب مل يكن اآلب منذ األزل -

 .اآلب
ألن اهللا خلقه من  ؛من العدم قلخ وإمناكلمة اهللا ليس أزلياً،  -

ألن  ؛كائناً يف وقت من األوقات العدم، ولذلك مل يكن الكلمةُ
االبن خملوق مثل باقي املخلوقات، وهو ليس مثل اآلب يف اجلوهر، 

يس الكلمة احلقيقي الذي من جوهر اآلب، وال هو احلكمة وهو ل
بل هو أحد املخلوقات اليت تدعى كلمة وحكمة من قبيل  ،احلقيقي

 ...سوء استخدام املصطلحات
 :)مؤكداً ويضع األسقف الرد مباشرةً(

كوا وعندما أعلن أريوس والذين معه هذه اآلراء، وبدون خجل متس
مصر وليبيا مئة أسقف وحرمناه هو  ا، عقدنا جممعاً مع أساقفة

 .الذين معه
 :)الرد على آراء أريوس(

 أن، ال ميكنه "يف البدء كان الكلمة" :ومن يسمع كلمات يوحنا"
كان هناك " نألم عندما يقولو ؛بل يرفض آراء هؤالء الناس ،يقبل
اإلجنيلهم مل يسمعوا ما قيل يف ف ،موجوداً االبن مل يكن فيه وقت: 

، وهكذا ال ميكن قبول "األشياءالوحيد الذي به خلقت كل االبن "
كيف يكون االبن  إذ ،ن االبن هو من املخلوقاتمن أما يعلنوه 



 ٤٣ 

االبن  هو واحداً من املخلوقات اليت خلقها هو نفسه؟ وكيف يكون
 ."اخل.. ؟ضمن باقي املخلوقات -حسب زعمهم  - وهو ،الوحيد

 :)وبعد ذلك يقول(
قد قمنا بالرد  ،أدلة مرجعها األسفار املقدسة منلك منمبا  إننا"

عليهم عدة مرات، أما هم فقد غيم مثل احلرباء اليت تغير روا أسلو
ا وغيروا موقفهملو"... 

 :)قرار القطع(
منا بفمه وبواسطة الرسل وألن ربنا وخملصنا يسوع املسيح قد علَّ"

قد  إميام،دم على ع شهود أنفسناحقيقة هؤالء الناس، وحنن 
ما قطعناهم وأعلنالكنيسة اجلامعة إميانغرباء عن  أ". 

ألن التوقيعات  ؛ولعل أهم ما يف القرار هو أمساء الذين وقعوا على هذه الوثيقة 
 .أثناسيوسمن ضمن هؤالء الشماس  ،مشاساً ٢٤قساً  ١٦تضم 

 :مالحظات هامة على وثيقة اام وقطع أريوس
 .بواسطة العبارات القاطعة اإلميانلى تأكيد اخلروج ع -١
 .الرد على هذه العبارات من األسفار املقدسة -٢
 .عوا على الوثيقةوهم الذين وقَّ ،وضع قائمة بأمساء الشهود -٣



 ٤٤ 

 املبحث الثاين
 

 األدلة التارخيية على
 أسلوب الكنيسة املقدسة يف إفراز اهلرطقة

 
اراته يظهر لنا حقيقة وحسب عب، حسب شهادة املؤرخ الكنسي سقراط 

 :يقول سقراط .املوقف قبل انفجار اجلدل املسكوين الذي أثاره أريوس
اضطهاد  أثناء اإلسكندريةبطرس أسقف  استشهادبعد "

يف فترة  اإلسكندروخلفه  ،خيالوس أسقفاًأدقلديانوس، أقيم 
ويف يوم من األيام أراد ). اليت تلت عهد دقلديانوس(السالم 

ن يرعى أ ،أخذ مسئولية رعايته دون خوفالذي  اإلسكندر
، اإلكلريوسجمع القساوسة وكل فالكنيسة ويقوم بواجبه كمعلم، 

 :العظيم اإلهليهذا السر  -رمبا بدقة فلسفية متناهية  -لكي يشرح 
ولكن أحد الكهنة الذين يتبعون األسقف  ،وحدة الثالوث القدوس

املنطق الستخدام  تواجتاهاوهو شخص له ميول  اإلسكندر،
ذات تعليم سابليوس األسقف يعلم مبكرٍ أنر بدهاء، تصو)

14F

١( 
(اللييب

15F

وبسبب حمبة أريوس للجدال وتبين الرأي املعارض  )٢
 إذا"وقال  ،يعارض األسقف ويرد على ما ذكره أنلسابليوس، أراد 

 ،كان اآلب قد ولد االبن، واالبن مولود من اآلب، فاالبن له بداية
ان هناك وقت مل يكن االبن فيه موجوداً، نه كأومن هذا يظهر 

                                                 
 .كلريوس الكنيسة القبطية يف هذه اهلرطقة اليت تنكر متايز أقانيم الثالوثإسقط عدد من  )١(
 .سابليوس من ليبيا وكذلك أريوس أيضاً )٢(



 ٤٥ 

وعندما ). مثل باقي املخلوقات(جوهره من العدم  أنوهذا يعين 
استنتج أريوس هذه النتيجة بسبب أسلوبه املنطقي اجلديد والغريب، 

وهكذا . جعل السؤال مصدر إثارة عند احلاضرين واستمال بعضهم
الشر الذي  من هذه الشرارة الصغرية اشتعلت نار عظيمة، ألن

، امتدت نريانه إىل كل مصر، ومصر اإلسكندريةحدث يف كنيسة 
ع ألريوس وتشي. ومدينة إقليموانتشرت يف كل ) الصعيد(العليا 

عدد كبري وتبنوا رأيه وكان األسقف يوسابيوس أسقف بريوت، 
وهو ليس يوسابيوس أسقف قيصرية هو أكرب املتحمسني، وكان 

 .مديا يف بثينيايوسابيوس قبالً أسقف نيقو
فعندما شعر خبطورة ما حدث ألنه كان يراقب ما  اإلسكندرا أم

وملا وصل إىل حد االقتناع  ،حيدث ويسمع ما يقال عن أريوس
كلريوس، وقطع والضيق أيضاً مما حدث، مجع جممعاً كبرياً لإل

األساقفة يف عدة مدن  إخوتهأريوس وهرطقته الفاسدة، وكتب إىل 
 .)16F١("ةالرسالة التالي

 :مالحظات على نص الشهادة التارخيية
هذا . نه اختلف مع أريوسأمل يصدر قرار حرمان من األسقف مبجرد  -١

وال مع جوهر التعليم ، ال مع كرامة األسقف كأب ،األسلوب الصبياين ال يتفق
عدة أيام مرت قبل  أنوواضح من شهادة سقراط . األرثوذكسيةواملمارسة الكنسية 

 .عقد امع
فهو يسري حسب قواعد  ،لعل القارئ الحظ األسلوب املنطقي ألريوس -٢

 :املنطق
 .االبن مولود من اآلب*

                                                 
 .٣راجع الترمجة االجنليزية ص  ،٦-٥فقرة : ١ تاريخ الكنيسة ك - سقراط) ١(



 ٤٦ 

 .االبن له بداية كمولود* 
 .لق من العدمن خوله جوهر م ،االبن خملوق مثل باقي املخلوقات إذن
وهي ذات الرسالة اليت  ،باقي األساقفةإىل  لكن األهم هو رسالة األسقف -٣

اإلسكندريةأجزاء منها لتؤكد حقيقة االختالف الالهويت بني األسقف بابا  ترمجت 
قرار جتريد أريوس وقطعه من "وقد نشر القديس أثناسيوس هذه الوثيقة باسم . وأريوس
 ".الشركة

 :شخصية أريوس كمثال حمليب اخلصام والشجار
 ب املؤرخ عدة أوصاف لشخصية أريوس الصراعية اليت ال حت سقراطم قد

 :السالم وحتيا وتنمو على اجلدال واخلصام فقال عنه
له مظهر ناسك متحفظ تبدو له مالمح اجلد واملعرفة، جذاب، "

 .)17F١("متكرب، غري أمني وخمادع
قسطنطني نفسه يف رسالة احتفظ ا املؤرخ الكنسي  اإلمرباطورووصفه 

Gelasius )اإلمرباطوروقال فيها ) عاش يف القرن اخلامس: 
تدفعه الغرية واحلسد  .ادع وماكر وال حيب السالم والوئامنه خمإ"

إىل خلق فرص االنتقام واالنقضاض حىت على الذين خيتلفون معه يف 
 .)18F٢("الرأي

ألن اام البابا  ؛قسطنطني واإلمرباطورنقبل شهادة سقراط  أنونستطيع 
وي على خداع بل هو قرار ينط ،رطقة سابليوس هو اام غري صحيح باملرة اإلسكندر

م باملرة بوالدة مل يعلِّ -حسب أدق ما وصلنا من مصادر تارخيية  -ألن سابليوس  ؛ركوم
 .إهليةلظهورات  واالبن مها جمرد أمساء اآلبألنه كان يعتقد بأن  ؛االبن من اآلب

                                                 
 .٣٥: ٢ - ٥: ١تاريخ الكنيسة ) ١(

(2) History of the Council of Nicea 3 : and Nansi 2 : 930 ff. 



 ٤٧ 

 :اإلسكندرالدور الرعائي للبابا 
 :ميكننا أن نرسم مالمح هذا الدور من خالل النقاط اآلتية 

، ألن اإلسكندريةع عليها قساوسة ومشامسة الرسالة امعية اليت وقَّ -١
 .ال تصدر بتوقيع شخص واحد مهما كان مركزه لإلميانالشهادة 

واملقصود من شهادة سقراط . يف الكنائس األخرى األساقفةمشاركة  -٢
 ذلك نرمبا كا. للجدال الالهويت اإلقليميوغريه، عدم االحتفاظ بالطابع املكاين أو 

وللشخصية السياسية الداهية يوسابيوس  ،لجوء أريوس ألساقفة فلسطني وسوريال
نيقومديا وهو ما حترمه قوانني إىل  يبارشية بريوتإأسقف نيقومديا الذي نقل نفسه من 
 .الرسل، مث قوانني جممع نيقية بعد ذلك

حاط بني حتقيقات الشرطة اليت ت نه يوجد فرقألعل أهم ما نالحظه هنا  -٣
اام تتواله النيابة مث إىل  حىت تصل الشرطة) يف النظم الدميقراطية(بالسرية الكاملة 

 .القضاء، وبني عالنية االام، وعالنية القرار، وشركة الكل يف احلوار

(عالنية املشاركة حىت أثناء انعقاد جممع نيقية
19F

١(: 
قسطنطني الدعوة  اإلمرباطوره خ الكنسي روفينوس، وجشهادة املؤرحسب  -١

فالكنيسة ال تعرف احملاكمات الغيابية اليت  .)١فقرة : ١تاريخ الكنيسة (إىل أريوس حلضور امع 
(ذاعت يف العصر احلديث بسبب توفر شرائط الكاسيت والفيديو

20F

حضور املدعي عليه و. )٢
 .احلقيقةإىل  يف الوصول هو دليل ليس على احلرية فقط، بل على الرغبة

                                                 
وهي  ١٨٠٩عام  George Zoegaعلى أقدم خمطوطة لتاريخ جممع نيقية ونشرت بامسه  الدمنركيعثر األثري  )١(

 :صفحات فقط وكتبت يف القرن الرابع امليالدي راجع  كتاب قبطي بقيت منه أربع
Catalogus Codicum Copticoram. 

سب وتاريخ امع ح) ٥٠فقرة :  ١تاريخ الكنيسة (اسم امع املسكوين دونه لنا املؤرخ يوسابيوس القيصري  )٢(
 اإلمرباطورفتتاح الرمسي حبضور ميالدية وكان اال ٣٢٥سكندر األكرب املوافق عام لإل ٦٣٦التقومي القدمي هو عام 

 .مايو ٢٠هو يوم 



 ٤٨ 

خ سقراط حضور العلمانيني بعد الفقرة اليت يذكر فيها د املؤريؤكِّ -٢
 :حضور األسقف املعترف بفنوتيوس

ومن احلاضرين ضمن األساقفة اثنان من الذين هلم شهرة غري "
، وسربيدون )رمبا األقصر اآلن(عادية، بفنوتيوس أسقف طيبة العليا 

، وعدد كبري من العلمانيني كانوا حاضرين. ..أسقف قربص 
 ".Dialecticsوهؤالء كانوا ميارسون فن احلوار 

 .)١٧ :١تاريخ الكنيسة (
وكان فن احلوار . هؤالء هم أشبه مبا يعرف يف العصر احلديث باسم احملامني

س يف العامل القدمييدر، حماورات "ن لنا أفالطون ومن أجل بقاء هذا الفن اهلام، دو
 -نفسه  أثناسيوسوحىت القديس . راطاليت كان يتوالها الفيلسوف سق" أفالطون

روفينوس (كانت له قدرة فائقة على احلوار  -حسب شهادة املؤرخ الكنسي روفينوس 

 .)١٤: ١تاريخ الكنيسة 
لدت يف الذي و -ألن القانون الروماين  ؛وحضور احملامني كان ضرورياً -٣

ان يعترب ك -بل كل أوربا  ،ظله كل قوانني حضارات شعوب البحر األبيض املتوسط
عن املتهم هو دليل على عدم وجود أدلة على ثبات  دافع أو حمامعدم وجود م

(التهمة
21F

١(. 
ويذكر  .بل أحضر أريوس معه عدداً من الفالسفة الوثنيني للدفاع عنه -٤

قصة ) ٨: ١وسقراط  - ١٨: ١وسوزومني  - ٣: ١روفينوس (املؤرخون الكنسيون 
حياور القديس يوستاسيوس أسقف  أنذي حاول فيدو ال Phaedoالفيلسوف الوثين 

وينال  اإلميانتبشري باملسيحية جعلت الفيلسوف يعتنق إىل  ل احلواروحتو إنطاكية
 .املعمودية

                                                 
قسطنطني وهي خالصة أحكام القانون الروماين السابق على ظهور  لإلمرباطورمدونة القانون الروماين راجع  )١(

 .٢٨فقرة : املسيحية الكتاب الرابع عشر



 ٤٩ 

 :حق الدفاع عن النفس يؤكده حق االستئناف
نيقودميوس وهو أصالً من مذهب الفريسيني  إنالقديس يوحنا  إجنيليقول  

ويعرف  أوالًسمع منه نساناً مل يإألعل ناموسنا يدين "سيني قال لرؤساء الكهنة والفري
امع املكاين  ،كما حضر من قبل - وهكذا حضر أريوس. )٥١: ٧يوحنا ( "ماذا فعل؟

للدفاع عن نفسه أمام امع  - بقطعة من الشركة مكَالذي ح اإلسكندريةيف 
 .املسكوين

 :نيموحق الكالم العلين، حسب شهادة املؤرخ سوز -١
معاً، ودعوا أريوس حلضور،  األساقفةوقبل افتتاح امع، اجتمع "

وأعلن كل أسقف  ،وبدأوا يف فحص املوضوعات املختلف عليها
ظهرت عدة أسئلة خمتلفة نتيجة فحص  ،وكما كان متوقعاً ،رأيه

وتكلم بعض األساقفة ضد تقدمي هذا التعليم . هذه املوضوعات
ا الذين مييلون إىل أم. م منذ البدءلِّسالذي  لإلمياناجلديد املضاد 

يقبله الناس  أنباهللا جيب  اإلميان أن أعلنوا، فقد اإلميانالبساطة يف 
والبعض اآلخر قال بأن التعليم . بدون فحص هلذه األسئلة الغريبة
 .)22F١("القدمي جيب أن يؤخذ بدون فحص

 .احلقهكذا كانت اجتماعات الكنيسة، ألا من أجل اهللا ومن أجل  

 :ويقول سوزومني عن اشتراك غري املسيحيني يف احلوار -٢
وعندما بدأ النقاش، رغب بعض الفالسفة الوثنيني االشتراك يف "

يعرفوا ما هي املوضوعات اليت يدور  أن أرادوااحلوار، البعض ألم 
والبعض ألنه كان مستاًء من االضطهاد والضغط . حوهلا احلوار

 .)23F٢("الذي وقع على املسيحيني

                                                 
 .١٧: ١ة تاريخ الكنيس) ١(
 .١٨:  ١املرجع السابق ) ٢(



 ٥٠ 

 :حكم جممع نيقية
 بعد احلوار الذي امتد عدة أيام سمع اآلخر دون استعجال أو  فيه كل طرف

 :جاء حكم امع يف شكل قانوين دقيق. عجلة
 .أزلية االبن إنكاروهو  ،حدد امع اخلطأ :أوالً
 .قرر امع قطع الذين ال يقبلون القرار :ثانياً
قطع بعد رفض املخالفني للتوقيع على الوثيقة اليت جاء حكم امع بال :ثالثاً

 .اإلميانكانت تضم قانون 
وبذلك  ،لإلميان رفضٍمبثابة  عدم التوقيع على الوثيقة هو أنواعترب امع 

أمام األمر الواقع الذين  ةاألساقفالذي كان يضم عدداً من  األريوسيوضع اجلانب 
 .)٢٠: ١سوزومني (س شخصاً من حزب أريو ١٧وهم  ،رفضوا التوقيع

 :ويقول سوزومني مباشرة
يوسابيوس  أننه على الرغم من أيعرف الكل  أنومن الضروري "

كما  اإلميانقبلوا وثيقة  نيقيةنيقومديا وثيؤجنس أسقف  أسقف
ومع ذلك مل  ،أم مل يقبال احلكم بقطع أريوس إالَّصاغها امع، 

 ".األريوسي ناإلميايصدر قرار بقطع هؤالء، ألم رفضوا 
 .)٢٠: ١سوزومني (
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 الفصل الثالث
 

 املبادئ الالهوتية والقانونية التي

 حددت خطأ نسطور وهرطقته
 

كرش: 
بطرس الذي  السكندريالشكر للقس  -بكل اعتزاز  - نسجل هنا أنجيب  
عمع أفسس املسكوين الثالث ي ًترك لنا إذ ٤٣١ن سكرتريا: 

 .وال كل األطرافوأق ،حماضر اجللسات كلها -١
٢- سجمها كل طرفل لنا الوثائق اليت قد. 
أي حىت ما حدث خارج  ،ترك لنا سجالً كامالً بكل الوقائع التارخيية -٣

 .اجللسات

 :عتاب
ال ختلو كتب التاريخ املعاصرة من مغالطات تارخيية هي وليدة خيال الباحثني  

ل افتراضات وأوهام ال تسندها الوثائق ب ،وثائق ووقائعإىل  ال تستند أاوالنقاد، أي 
 .مثل الوقائع

اخلالف بني القديس  أنللذين تصوروا جيب أن يوجه ولعل أول عتاب  
هذا غري صحيح على . والبطريرك نسطور كان خالفاً شخصياً السكندريكريلس 
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 .اإلطالقوجه 
تظل  أنن املشاعر والعواطف ال ميكن إف، طبعاً عندما حيتدم اجلدل بني اثنني

وهو يهاجم  اإلنطاكيذا نرى عبارات سخرية وكم مرير يف عظات يوحنا ل، بعيدة
أقل قسوة يف عظة للقديس وإن كانت ، عبارات قاسيةهناك و. القديس كريلس

مل يكن اخلالف  - ما سنرىك -ولكن . اإلنطاكيكريلس يرد فيها على هجوم يوحنا 
بل  ،عبارات أو نصوص الكتاب املقدسعلى تفسري كان خالف وال ، نظر بني وجهيت

إىل  بل ،الرأي الشخصيإىل  كان اخلالف على قضايا هامة ال يكون االحتكام فيها
وبالذات  ،النيقاوي نفسه اإلميانىل قانون إو، اإلفخارستيامثل سر  ،املمارسة الكنسية
هي  "واحد رب"وعبارة  ."اخل.. يسوع املسيح  واحد نؤمن بربٍ" :كلمات القانون

ولقب والدة . اثننيإىل  تعين عدم انقسام املسيح "واحد رب"عبارة و .عبارة رسولية
على  سابق هو لقببل شرح بطريقتني، ي أنليس لقباً ميكن ) Θεοτοκος( اإلله

كل هذه أمور ليست ..  أورجيينوسعند العالمة  درو ،ميالد نسطور وكريلس الكبري
 .باسم عالقات شخصية من األمور اليت ميكن أن توصف
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 املبحث األول
 

 التعبريات واملصطلحات الالهوتية
 م٤٣١اخلاصة بالتجسد قبل جممع أفسس املسكوين 

 

 :تعبريات ومصطلحات الهوتية بريئة -١
االحتاد بني الالهوت والناسوت بالشكل  م٤٣١مل يشرح اآلباء قبل أفسس  

آلخر  طبعاً من آن. األريوسيةد وما بع األريوسيةالذي نراه يف مرحلة الصراع ضد 
جاهزة ولذلك ال توجد عليها ردود  ،من قبل مل تكن مطروحةً تواجه الكنيسة أسئلةً

هذه التعبريات غري  أناستخدم اآلباء تعبريات الهوتية، واكتشف جيل آخر  وإذا. باملرة
 .متاماً أسقط التاريخ هذه التعبريات.. نتائج ال تتفق مع التعليم إىل  دقيقة وتؤدي

 -الناسوت  سبِلَ"نه إاألنطاكي عن الرب  أغناطيوسوكمثال ملا نقول، يقول  
σαρκοφορος" )ألن  ؛وهذا تعبري بريء وال ضرر منه .)٥مسرينا فقرة إىل  رسالة

الكاتب  أنال يشكل أي خطر طاملا  "الناسوت سبِلَ"تعبري و .نسطور مل يكن موجوداً
 حىتو .)٢٧ضد براكسيان فقرة (تليان نفس التعبري واستخدم تر. ال ينكر االحتاد

نه إيف اختيار كلماته، وهو يقول عن جتسد االبن  وكان أكثر دقة ،أورجيينوسالعالمة 
: ٣املبادئ ك ( )συννφαινεσθαι(غزهلا  أثناءامتزاج مثل امتزاج خيوط القماش 

ختالط استخدم مثيوديوس تعبري االكما ). ٤١: ٣ضد كلسوس  ٣فقرة  - ٦ف 
Καρσις كربيانوس مقالة بطالن  - ٢١الدفاع فقرة (ظهر عند ترتليان وهو تعبري ي
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 ).١٧٢٦طبعة باريس  ٢٢٨العبادة الوثنية ص 

 :ولكن ال تكفي ملواجهة خطأ جديد ،تعبريات الهوتية جيدة -٢
 إنسانية وإرادةالذي أنكر وجود نفس عاقلة  أبوليناريوسبعد ظهور هرطقة  

حمل  أو الكلمة حلَّ Λογοςن اللوغوس إوقال  ، الكلمة املتجسديف إنساينوعقل 
غريغوريوس على لسان معارضة اآلباء جاءت  ،واإلرادةالنفس العاقلة والعقل 

 اإلنسان، ابن اهللا وابن واإلنساناهللا  :املسيح طبيعتنيالذي قال إن  زيـزينـالن
Φυσεις μεν Θεος και ανθροπος,Υιοι δε ου δυο  

. اإلنسانيةوكمال الطبيعة  اإلهليةوجاء التعبري مؤكداً كمال الطبيعة  .)٥١مقالة (
 .ملواجهة خطأ النسطورية يكف ولكن هذا مل

 :مالمح من شخصية نسطور
(أوصاف مؤرخي الكنيسة من 
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يف سوريا يف بلدة  دلنسطور و أننعرف  )١
Germanicia الفلسفة والشعر وفن م تعلَّ. إنطاكيةنه عاش فترة شبابه يف أو ،جرمنيا

سم مث ر ،دخل الدير وترهنب. قدامى اليونان بصوت رخيم أشعاروكان يلقي . اخلطابة
وكان له دور كبري يف مقاومة تعليم ثيئودور . مث قساً إنطاكيةمشاساً على كاتدرائية 

عن  نه بدا كمحامٍإويقول هؤالء املؤرخون . املصيصي من على منرب الكنيسة
كان حيب اخلطابة ويثري  هولكن. الكنيسة إميانكان شديد الغرية على و ،األرثوذكسية

وكانت رغبته يف مجع اجلماهري حوله هي أحد مشاكله  ،الشعب لكي يصفق له
 أنلكرسي القسطنطينية وتوقع معارفه  حشرSisinnius بعد نياحة األسقف  .الروحية

ن يقوم ذا الدور بعد رسامته أ هنفس ورمبا توقع نسطور ،يصبح يوحنا ذهيب الفم الثاين

                                                 
فقرة  De Scrip. Ecclوجناديوس البيزنطي يف كتابه  - ١٢: ٤وثيئودوريت  - ٢٩: ٨سوزومني : راجع )١(

٥٣. 
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 إذ ،ن نرى هذا يف عبارة مستورة نقلها عنه املؤرخ الكنسي سقراطأوميكن  م،٤٢٨يف 
رض وقد تطهرت من اهلراطقة، وأنا أعطيك السماء، األ أعطين" :لإلمرباطورقال 

إمرباطوريةوأنا أساعدك لكي حتارب  ،ن حرباً على اهلراطقةساعدين لكي أش 
 .)25F١("فارس

النار يف  إشعالالغوغاء على  -بفصاحته  -أغوى نسطور قد وهكذا يكون  
 - صاحب احلرائق"لقب شعيب وهو  لونال أو ،يف القسطنطينية األريوسينيمعبد 

Incendiarg"  اإلمرباطوروطارد باقي اهلراطقة بقوة الشرطة ومساعدة. 
ولكن  -حسب شهادة مؤرخي الكنيسة  -كان نسطور ناسكاً حقيقياً  لقد
 .كاء مشاعر الغوغاء والعامة من الناسإذحمبته للشعبية و كبحاعده على النسك مل يس

 :تبادل االامات خيلق االنقسامات
كان أول من  ١١ورقم  ٦ه رقم تيحسب شهادة القديس كريلس يف رسال 

. وهو صديق نسطور Marcianopleهو دورثيؤس أسقف  اإللههاجم لقب والدة 
(إىل كنيسة القسطنطينية اسيوس هذا اهلجومنسطأونقل القس 
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ومل يتوقف عن  ،)٢
ومل  ،قسمنيإىل  مما جعل الشعب ينقسم ،يف اهلجوم دهوأيألن نسطور ساعده  ؛اهلجوم

 إنكارمة  األرثوذكسيووجه القسم . يساعد هذا االنقسام على حل املوضوع
(اطيبولس الساموس أتباعواعتربوه من  أسقفهمإىل  الهوت املسيح

27F

وهي مة غري  ،)٣
 .ولكنها أشعلت نار االنقسام أكثر فأكثر ،صحيحة

 اإللهوالدة "اللقب القدمي ببدل لذلك استو ،حاول نسطور تفادي الصدام 
Θεοτοκος  لقب والدة املسيحΧριστοτοκος  اجلديد اللقب  أنوكان يظن

                                                 
 .٢٩: ٧سقراط  )١(
 .٣٢ :٧سقراط  )٢(
 .املرجع السابق )٣(
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ىت هذه اللحظة كان وح ،نسان معاًإله وإألن املسيح هو  ؛نار االنقسام ئفأن يط نهكمي
نسطور حسن النية حسب شهادة املؤرخ الالتيين املعاصر لنسطور والذي ترجم كل 

 .Marius Mercaterاللغة الالتينية إىل  عظات نسطور

 :وسوء نية نسطور اإللهسوء فهم لقب والدة 
 :يقول نسطور يف العظة الثالثة 

ا اآلن فهؤالء أم ،يضع األريوسيون الكلمة بعد اآلب وحتته مباشرةً"
اهللا  إنوالذين يقولون  اإلله،مرمي هي والدة  إنالناس الذين يقولون 

ولوجيعلون الالهوت مولوداً منها ،منها جيعلون مرمي أقدم من اهللا د، 
الكلمة له طبيعة غري طبيعة مرمي وهي طبيعة ال تولد وال  أنمع 
 .)28F١("تلد

وهو يعلم  ،نسطاسيوسأالقس  فهو يريد الدفاع عن ،وسوء نية نسطور ظاهر
أي يبدأ وجوده بامليالد كما  ،ولد البشرولد كما يم بأن اهللا ين الكنيسة املقدسة ال تعلِّأ

 .إنسانيبدأ وجود أي 
وكان يقيم يف  ،للوعظ Proclas بركلوس األسقفواستدعى نسطور  

 ،يقبله أنب رفض ن الشعأ إالَّ Cgzicasيبارشية إلرعاية  مسنه رأالقسطنطينية رغم 
 ،بأرثوذكسية اإللهووعظ بركلوس عن لقب والدة  ،القسطنطينيةفظل يعيش يف 

فرد على  ،ووجد نسطور نفسه حماصراً. وشرح معناه بدقة تامة وأثار محاس احلاضرين
 :مماثلة قال فيها أخرىعظة بركلوس بعظة 

 ،مرتني، أزلياً من اآلب دلالكلمة و إنيقال  أنمن السخف "
من مرمي جيعل  دلاهللا و إنألن كل من يقول  ؛زمانياً من مرميو

ألن الوثين سيقول أنا ال  ؛الوثنيني أفواهيف  التعليم املسيحي فكاهةً

                                                 
 .٧٦٣الد األول فقرة  Marius Mercatorعظات نسطور العظة الثالثة كما نشرها  )١(
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الذي  أنومن الواضح . دفنولد وميوت ويهلاً يإعبد أ أنأستطيع 
ولد وليس اهللا إنسانفن هو ومات ود." 

 ).٧٧٥املرجع السابق فقرة (
االحتاد بني  إلغاءوعن سوء نية يظهر فيه  ،ر عن جهل نسطورالعبارة تعبهذه  

 .الالهوت والناسوت
فقرة أخرى من عظة قيلت بعد الرد على  Mercatorوقد حفظ لنا 

على  بلن ابن اهللا صأبركلوس يقول فيها نسطور صراحة ضد الذين يقولون ب
 :الصليب

بيالطس ال يستطيع ..  Mortalالالهوت صار مائتاً  إنيقولون "
ومل يكن الكلمة هو  .رداء الالهوت وإمنا ،يصلب الالهوت أن

وال بالكتان عندما دفنه يوسف  ،بأقماط يف املذود فالذي لُ
 ..."ن يعطي احلياة ال ميوتم. الرامي

 ).٨٠١املرجع السابق فقرة (
كن يف الزمان أزلياً من اآلب ول دلو"أو  ،"ذاق املوت باجلسد" :وعبارات مثل 

وهي عبارات شائعة ومعروفة يف صلوات الكنائس  ،"اإلنساينوألجلنا ذاق امليالد 
نسطور قد ترك  أنكانت كافية ألن تؤكد ، الشرقية كلها قبل ميالد نسطور نفسه

 .الطريق املستقيم وبدأ يسلك طريق اهلراطقة
(وكما ذكرنا من قبل
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تار خي ، حيث"رفض"و" اختيار"اهلرطقة هي إن  ،)١
ا ات جيدة جداً ومقدسة لكي جيعلورو عباأ، اإلمياناهلراطقة مجيعاً جزءاً صحيحاً من 

 أثناسيوسز القديس وقد مي. فريفضون ما ال يتفق مع فكرهم اخلاص ،كله اإلميانها من
فاملعىن الكنسي يرتبط  ،واملعىن الشخصي اخلاضع لألهواء ،لإلسفاربني املعىن الكنسي 

ا املعىن الشخصي فهو رأي شخصي ال أم ،سة وبالتقليد أو التسليم الكنسيدائماً باملمار

                                                 
 www.coptology.comرطقة والرأي، منشورة على موقع التمييز بني العقيدة واهل: راجع بالتفصيل دراستنا )١(
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(اإلمياناً حلقائق م تفسرياً معوجذا قدإ إالَّخطر منه باملرة 
30F

١(. 

 ملاذا ال يتراجع اهلراطقة؟
ووجد . كان نسطور زعيماً شعبياً توفرت له رخامة الصوت وقوة الفصاحة 

قيادة اجلماعة واحلصول على مركز حيث ة، نسطور يف الكهنوت ضالته املنشود
وروح التسامح  ،وتواضع املسيح ،بصرية اخلادم -كقائد  - وكان ينقصه. الصدارة
 ،ر األرض من اهلراطقةفقد دخل خدمة الكهنوت حسبما رأينا لكي يطه. والبذل

وهكذا كانت حركاته . الروماين ضد الفرس اإلمرباطورولكي يكون القوة اليت تسند 
صنم يعبده القائد، ووجد نسطور يف إىل  ل الشعبسكناته حتت رقابة الشعب، وحتوو

ر عليه التراجع عن وتعذَّ.. زعامته ومكانته حتقيقاً لكل ما كان حيلم به من قوة 
صحيحة وهامة عن  أسئلةوعن مصطلحات جديدة ال جتيب على  ،العبارات الغامضة

 سبِفقد لَ. شبه مسرحية هزليةإىل  ملسيحوحتولت حياة ا. احتاد الالهوت بالناسوت
االبن اإلنسانمل يذق حىت موت  ،ومل خيترب وهو يف الناسوت أي شيء ،الناسوت 

 ،إنسانيةهي حقا  .فقط إنسانيةوبالتايل أصبحت حياة املسيح هي حياة  ،باجلسد
ما هو ذاق الالهوت كل ، إنساينبل باحتاد الكلمة مبا هو  ،نسانية فقطإولكنها ليست 

وذاق الناسوت كل ما هو خاص بالالهوت حسب تسليم اآلباء ، خاص بالناسوت
ويعرف هذا باسم شائع يف كتب . السابقني على عصر نسطور ما عدا اخلطية وحدها

أي تبادل الصفات  Communicatio idiomatumالالهوت القدمية واحلديثة 
 .الذاتية أو اخلواص األقنومية

                                                 
جورج . د. جمال اإلميان أو قاعدة تفسري الكتاب املقدس عند القديس أثناسيوس الرسويل: راجع بتفصيل أوىف )١(

 .www.coptology.comاملدخل إىل الالهوت األرثوذكسي، منشور على موقع : حبيب بباوي
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 املبحث الثاين
 

 ار الالهويتاحلو
 اإلقليميعلى املستوى 

 
الذين  اإلسكندريةكان حبارة . كانت أخبار نسطور قد انتشرت يف كل مكان 

وكان رد فعل القديس كريلس . بيزنطة قد نقلوا ما حيدثإىل  حيملون القمح من مصر
فيها ما ورد يف عظات  دنفرهبان مصر، إىل  م٤٢٩هو رسالة عيد الفصح يف عام 

وشرح القديس كريلس . ه له ااماً واحداًيوج أنودون  ،يذكر امسه أن نسطور دون
من رسالته تعليم اآلباء يف االحتاد ومعىن لقب والدة  ٢٠، ١٩، ١٨يف الفقرات 

(اإلله
31F

 :معىن آالم املسيح وقال ٢٥وشرح القديس كريلس يف الفقرة . )١
املوت،  ولكن كإله أباد ،نسان وذاق املوت باجلسدإتأمل باجلسد ك"

مل  إذا، اإلهليةوكان ال يستطيع أن حيقق خالصنا بواسطة طبيعته 
 .)32F٢("اإلنسانيةاملوت ألجلنا يف طبيعته  لَبِيكن قد قَ

يصدر أي قرار  أويكتب حرماً  أنوهكذا مل يكن يف قدرة القديس كريلس 
ق وتعليم نسطور ال يتف، اخلالف واضح. يسمع من نسطور وبعد حماكمة أنبعد  إالَّ

هذا . من طرف واحد فقط اإلميانيةولكن ال ميكن احلكم على هذه األمور  ،اإلميانمع 
بل هو ضد ما هو مقرر يف القانون  ،وقانون كنسي إميانضد كل ما تعرفه الكنيسة من 

                                                 
وما بعدها فهو حيتوي على كل  ٥٨٧اامع الد الرابع ابتداء من ص  تاريخ Mansiسوف نستخدم كتاب  )١(

 .الوثائق الكنسية
 .٥٩٩ املرجع السابق ص – الرسالة األوىل للقديس كريلس )٢(
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 .اإلمرباطوريةالروماين املدين الذي حيكم 
وأجاب  ،اإلمياننسطور يشرح فيها إىل  وكتب القديس كريلس رسالة 
موضوع آخر شخصي إىل  بل جلأ ،م شرحاً وافياًسطور بعبارات جارحة ومل يقدن

إىل  اإلسكندريةوهو جلوء ثالثة من أبناء كنيسة  ،باإلميانحبت ال عالقة له 
 :بأنهالقسطنطينية بشكوى ضد القديس كريلس الذي ام 

 .أمهل رعاية الفقراء واملرضى -
- اإلسكندريةضواحي د أموال وقف يف ضاحية من سرق وبد. 

(اإلمرباطوريالقصر إىل  ورمبا ساعدهم للوصول ،هؤالءاستضاف نسطور و
33F

١( 
 .اإلميانيةمن خلط املسائل الشخصية باألمور حذَّر القديس كريلس لكن و
 ،يديوحترك نسطور حنو أسقف روما لكي يضمن أكرب قدر ممكن من التأ 

وسع وأكرب نه يدبر صراعاً أأو ،عنه ال يقبل السكوت وال التراجأوبات من الواضح 
 .تشترك فيه كل الكنائس

اللجوء لعدد من قادة حق فقط أعطى  ،كان لنسطور مشكلة مع كنيسة روما 
أسقف روما سلستني إىل  فكتب رسالة ،اهلرطقة البيالجية يف القسطنطينية

Coelestine  يذكر اسم القديس كريلس أنوقال فيها دون: 
بولينارية الذين خيلطون بني األريوسية واأل عدداً من اهلراطقة إن"

عني دفون ممون بأن الالهوت اختلط بالناسوت يف املسيح وجيديعلِّ
من مرمي والدة  دلن كلمة اهللا االبن أخذ بداية كيانه عندما وأب

بل يتجاسر . ..يف القرب مع الناسوت  نفن الالهوت دإو ،املسيح
وهو  اإلله،ن تسمى والدة أمرمي جيب ن العذراء إهؤالء ويقولون 

 .)34F٢("اآلباءاملقدسة وال عند  األسفارلقب غري معروف يف 

                                                 
 .٨٨٧ املرجع السابق ص – الرسالة الرابعة للقديس كريلس )١(

(2) Mercator, p 178. 
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، جيب إميانيةأي سؤال أو خالف حول أي مسألة  أنومن نص نسطور ندرك  
 :من إنسانجييب عليه كل  أن

 .األسفار املقدسة -
 .اآلباء -

. ..ا تركه اآلباء مبوجهله  ،وهنا يكشف نسطور عن اهتمامه بقواعد البحث 
، وغريه من اآلباء أثناسيوسواستخدمه القديس  اً،معروف لقباً اإللهفقد كان لقب والدة 

ولكن رغبته يف الشجار .. فما هو عذر نسطور؟ ال ندري .. مثل يوحنا ذهيب الفم 
 .واضحة

 بأنهأخرى يف طريق الشجار باام القديس كريلس  ويتقدم نسطور خطوةً 
(بوليناريوس من جديدأو ريوسأيبعث هرطقة 
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وهي مة بال دليل باملرة، بل تؤكد . )١
 اإلميانأسقف الالذقية مل ينكر  أبوليناريوسألن  ؛جهل نسطور بالفرق بني اهلرطقتني

 .بل كان يعترف مبساواة اآلب واالبن ووحدانية جوهر الثالوث ،االبن بإلوهية
رة يكشف عن جهل الذين ن توجيه االامات بال دليل باملإ ،وبكل أسف 

يلعب فيه الكبار لعبة خطرة جداً بنار حامية قادرة ، وهو موقف صبياين خطري ،يتهمون
 -حسب كل الدراسات املعاصرة  -وقد قام ذا الدور . تدمر حياة الكنيسة أنعلى 

 ، بلاألريوسية واالبولينارية للقديس كريلس: ه ذات االامووج اإلنطاكييوحنا 
 أنألنه كان يعلم متام املعرفة  ؛يسمح له بالدفاع عن نفسه أنن الشركة دون وقطعه م

 أنأمام امع قادراً على  السكندريوكان ظهور القديس كريلس ، التهمة بال سند
ألنه جتاوز القوانني الكنسية اليت ال تسمح  ؛صاحبهإىل  ن يرد االامأحيطم االام و

(واألدلةباملرة باالامات بدون الشهود 
36F

٢(. 
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 املبحث الثالث
 

 احلوار الالهويت
 سكويناملعلى املستوى 
 

سبقت اجتماعات امع املسكوين على األقل جممعني مكانيني يف روما سنة  
كان البابا الروماين قد أمر سكرتريه  .يف نفس السنة اإلسكندريةويف  م٤٣٠

Marcator اء القرار يف روما وج. اللغة الالتينيةإىل  بترمجة كل عظات نسطور
بل حفظ لنا سكرتري اجللسة نص خطاب البابا الروماين  ،حسب التسليم الرسويل

 :تني وكان القرار هوسسل
ر اآلباء عن ويعبΘεοτοκος   اإللهلقب والدة  أرثوذكسيةيؤكد امع "

يتراجع  أنإىل  ويدعو نسطور لإلميانحزم الشديد خلطأ نسطور وتعليمه املخالف 
مل  فإذا. وهي املدة اليت حددها القانون الكنسي ،يف خالل عشرة أيام فكارهأعن 

 .)37F١("يتراجع حيسب مقطوعاً من شركة الكهنوت
 .معاً يف وقت واحد وإنطاكية اإلسكندريةإىل  وأرسل امع قراره

 :قبل القطع من الكهنوت اإلنذار
 أفكارهايل كانت كل وبالت ،مل نسطور أمام جممع كنيسة روما ومل حياكَمل ميثُ 

نه ترك أيعين  ، وهذاامع بالتراجع عنها يف خالل عشرة أيام هلباوط ،هي آراء خاطئة
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ر مقطوعاً من بِوعندما مل يتراجع نسطور اعت ،الباب مفتوحاً أمام نسطور للتراجع
ألن  ؛األسرارمنا من ممارسة وخدمة إو ،وهو قرار ال مينع صاحبه من التناول ،الكهنوت

 .خطأ ال يعاقب بعقوبتني أي

 :اإلسكندريةجممع 
مل يتراجع عن تعليمه مبثابة حكم  إذاكنيسة روما بقطع نسطور  إنذاركان  

مل  اإلسكندريةن جممع إومع ذلك ف ،للقديس كريلس األرثوذكسييؤكد صحة التعليم 
 :بل اصدر حكمه يف عبارات قاطعة بعد أن ،يتوقف عند حكم كنيسة روما

 .كما حدده جممع نيقية األرثوذكسي اإلميان ،أوالًشرح 
 .وأريوس نفسه ،قرارات حرمان تعليم أريوس ،ثانياًوأكَّد 

 :احلكم العقيدي التايل ،ثالثاًومن مثَّ أصدر 
د اآلباء ونسري معهم يف نفس الطريق امللوكي، نؤكِّ إميانوحنن نعترف بذات " 

الطوباوية وجعله جسده اخلاص به،  االبن الوحيد كلمة اهللا أخذ جسداً من العذراء أن
نه أومع  ،يتخلى عما له أنمن امرأة دون  دلنسانياً، فوإولد ميالداً ي أن لَبِوتنازل وقَ

طبيعة الالهوت، إىل  احلقيقي، ومل يتحول جسده اإللهزلياً أنه ظل كما كان أ الَّإد جتس
نه أومع . ال تقبل التغيري هليةاإلألن الطبيعة  ؛ناسوتإىل  كما مل تتحول طبيعة الكلمة

نه كان يف نفس الوقت الكلمة الذي ميأل كل مكان أ إالَّ، أمهكان يف حضن  كطفلٍ
. ألن الالهوت ال خيضع حلدود وال يحصر يف مكان ؛مع أبيه األشياءويضبط كل 

د االبن الرب الواحد ربنا يسوع ولكن ألن الكلمة احتد أقنومياً باجلسد، فإننا نعب
كان احتاداً شرفياً يف الشرف  بأنهوال نؤمن  ،نسانإله وإإىل  مهسيح وال نقسامل

 ."والقوة
 :ومل يتوقف امع عند هذه العبارات بل أكد
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 ،واآلخر هو ابن امرأة ،منهما هو كلمة اهللا واحد :م مبسيحنيعلِّال ن إننا -١
 .وجعله جسده اخلاص بهالذي احتد بالناسوت  اإلهليالكلمة  ،واحد بل نعترف مبسيحٍ

 دلنسان هو الذي ون اإلأنسان، وإيف  حلَّ اإلهليوال نقول بأن الكلمة  -٢
اإلنسان"ولد سائر البشر، وال ندعو املسيح من العذراء القديسة كما ي ؛"ح باهللاملتوش 

نه أفإننا نؤكد ، )٩: ٢كولوسي (يف املسيح  الالهوت حلَّ ءمل إنألننا عندما نقول 
بل يف املسيح احتد جوهر الالهوت بالناسوت ، س مثل حلول الالهوت يف القديسنيلي

وهكذا . اإلنسانمثل احتاد النفس باجلسد يف  Κατα φυσιν  احتاداً حسب الطبيعة
رب واحد، ومل يكون من قبيل االتصال ، نعترف مبسيح واحد، ابن واحد

Συναφεια تصاالً شرفياً ا اإلهليةاتصلت الطبيعة  أنألن بطرس  ؛د الطبائعوح
ويوحنا اللذان ناال ذات الكرامة والشرف وتساويا يف الرتبة الرسولية وكانا من الرسل 

 .قنوماً واحداًأن احتادمها مل جيعلهما أ إالَّالقديسني 
اهللا الذي احتد  -حسب اجلسد  -العذراء القديسة ولدت  أنوحيث  -٣

 ."فإننا ندعوها والدة اهللا، باجلسد أقنومه
عشر اليت تعرف يف املصادر الغربية باسم  اإلثىنوختم امع حكمه بالفصول 

هذا امع يف كل إىل  وتنسب اإلسكندريةوهي حكم جممع . عشر اإلثىناحلروم 
نظراً ألا ، يف املصادر املتأخرة إالَّ السكندريالقديس كريلس إىل  وال تنسب ،الوثائق

(إنسانحكم جممع وليست رأي 
38F
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 :اإلسكندريةقرار جممع  أرثوذكسيةجوهر 
 إميانحنن نعترف بذات " :من العبارات الالفتة للنظر، عبارة امع :أوالً

يصدر  أنألن أي قرار عقيدي ال ميكن  ."ونسري معهم يف نفس الطريق امللوكي، اآلباء
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صود هذا هو املق. راً عن روح الكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسةيكون معب أندون 
 .اآلباء بإميان

هذه  ،واحد مسيح -واحد  رب: لعل القارئ ملح عبارات متكررة :ثانياً
فهي العبارة الوحيدة اليت  ،عبارة الرسول بولس نفسه ذلك وهي قبل ،عبارة جممع نيقية

وكما سنرى بعد ذلك ظلت عبارة قانون . تكشف نفاق نسطور وكذبه أناستطاعت 
، وهو ما يكرره األرثوذكسيةهي مفتاح وجوهر " سيحواحد يسوع امل رب" اإلميان

 .عشر املشار إليها سلفاً اإلثىنمن الفصول  احلرم الثاين أوالفصل الثاين 

 :صحة احلكم على تعليم نسطور
. ..وحده  السكندريمل يكن احلكم على نسطور هو حكم القديس كريلس  

يسة اجلامعة وشهادة هذا خطأ تارخيي ال ميكن السكوت عليه، بل هو حكم الكن
امع  أرسلولذلك  ،وقام فيه بدور بارز وكبري ،القديس كريلس أبرزهقديسها كما 

أرسل هذه الرسالة مع أسقفني مها قد و ،كهنة ورهبان كنيسة القسطنطينيةإىل  رسالةً
إىل  مت هذه الوثائقلِّوس.. ثيؤبنتوس وكاربوس والقس بوتامون والقس دانيال 

وهو اليوم الرمسي  ،يوم اجتماع الشعب األحدصوفيا يوم  جياأة نسطور يف كنيس
 .واملقدس لكل ما خيص الكنيسة

ومل جيد يف كنيسته من  ،ثىن عشر حرماً كتبها بيدهأن نشر أوكان رد نسطور  
احتاد  إنكاروهي  ،تدور حول نقطة واحدةنسطور وكانت كل حروم .. يسنده 

هرطوقياً ومعه جممع  السكندريقديس كريلس وهو ما جيعل ال.. الالهوت بالناسوت 
 .اإلسكندريةكنيسة 

 :م٤٣١عام  جممع أفسس املسكوين
ثيؤدوسيوس  اإلمرباطورتلبية لرغبة  م٤٣١يونيو عام ٢٢اجتمع امع يف  
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إىل  ومع ذلك أرسل رسالة ،وأساقفته من سوريا اإلنطاكير عن احلضور يوحنا وتأخ
(ستة أيام أون يتأخر عن احلضور سوى مخسة نه لأالقديس كريلس يؤكد فيها 
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١( 
وساد االعتقاد بأنه يريد الغياب  ،اإلنطاكييوماً ومل حيضر يوحنا  ١٦ األساقفةوانتظر 

ولكن ممثل . وهو صديق شخصي له ،حىت يتفادى االشتراك يف احلكم على نسطور
وقرأ  فأسرع هو شخصياً ،االنتظار أكثر يف كانيديان مل يكن يرغب اإلمرباطور

وهكذا بدأ امع جلساته حبضور  .حبضور أكرب عدد من األساقفة اإلمرباطورخطاب 
وعندما قرر امع  ،إنطاكيةوتوافد باقي األساقفة ما عدا جممع كنيسة  ،أسقف ١٦٠

(أسقفاً ١٩٨عددهم كان على القرار و األساقفةقطع نسطور وقع 
40F

٢(. 
بطرس سكرترياً للمجمع  سكندريالاختار امع القس  ،وكما ذكرنا من قبل 

إىل  ن طلب الكلمة، وأشارأسقف أفسس هو أول مMemnon ممنون  األسقفوكان 
ن املدة اليت حددها يوحنا أو ،إنطاكيةومجاعة جممع  إنطاكية أسقفغياب يوحنا 

وتكلم القديس كريلس . يوماً ١٦بل أصبحت  ،أيام قد مرت ٦أو  ٥ اإلنطاكي
وضرورة  ،وتقدمي الوثائق اخلاصة باملشكلة مع نسطور ،ياًوطلب افتتاح امع رمس

 .حضور نسطور شخصياً
ولكنه  ،كان نسطور قد حضر مع غريه من األساقفة، حسب املصادر التارخيية 

خاص من القسطنطينية كان الوحيد الذي جاء ومعه حرس. 

 :ضرورة احلضور الشخصي
ب حضور نسطور على فترة أرسل امع وفداً من األساقفة ثالث مرات يطل 

عي للحضور ثالث مرات يف يوم نسطور د أنثالث أيام بعكس ما هو شائع من 
 .واحد ومل حيضر

                                                 
 .١١٢١: ٤ Mansiراجع  )١(
 .٧٧٠: ٥املرجع السابق،  )٢(
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 :األرثوذكسيةالوثائق 
 :قدم القديس كريلس الوثائق التالية 

 .اإلسكندريةم جممع حكو ،اخلطابات الثالث اليت أرسلها لنسطور

 :حتديد املوضوع
النيقاوي  اإلميانضرورة قراءة قانون  Juvenalطلب األسقف جوفينال  

 .باإلميانلتحديد املوضوع اخلاص 

 :الوثائق النسطورية
 .عشر اإلثىنقدم القديس كريلس خطابات ورد نسطور مع احلروم  

 :القرار األول
ممنون أسقف أفسس ضرورة أخذ األصوات على صحة  األسقفطلب " 

 أنومت التصويت بعد . الذي قرره اآلباء ناإلمياتتفق مع  وأا األرثوذكسيةالوثائق 
كلمات هؤالء  السكندريل القس بطرس وسج ،أسقفاً حق الكلمة ١٢٦طلب 

 ،السكندريولكن كلها تدور حول صحة رسائل القديس كريلس  ،وبعضها موجز
نسطور وابتعاده  ئوجاء القرار األول خيط .اإلسكندريةوصحة قرار جممع روما وجممع 

الذي  اإلميانال يتفق مع  خطاباته وعظاتهألن ما ورد يف  ؛ألرثوذكسياعن التعليم 
 .قرره اآلباء يف نيقية

 :القرار الثاين
بل أمر حرسه اخلاص باالعتداء على  ،عندما رفض نسطور املثول أمام امع 

مرور ثالثة  وبعد. عد رباً من مواجهة امعن عدم حضوره يإقرر اآلباء . ..األساقفة 
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 :وجاء القرار مبنياً على ،صدر القرار بقطع نسطور، م وهي مدة كافيةأيا
 .النيقاوي اإلميانقانون  -١
 .اإلسكندريةرسائل القديس كريلس وحكم جممع  -٢
 -البابا بطرس خامت الشهداء : مقتطفات من كتابات اآلباء وبالتحديد -٣

البابا  -بابا الروماين فيلكس ال -البابا الروماين يوليانوس  -الرسويل  أثناسيوسالبابا 
 -القديس غريغوريوس الرتيرتي  -الشهيد كربيانوس  -ثيئوفيلوس  السكندري

 Atticosاألسقف اتيكوس  -القديس غريغوريوس النيسي  -القديس باسيليوس 
 .اكنيوم أسقفيوس خاألسقف امفلو -أسقف القسطنطينية 

 :وجاء نص حكم امع مؤكداً
آلباء رأي نسطور الذي يفصل فيه بني الالهوت مل يعرف هؤالء ا -١
 .والناسوت
د اهللا الكلمة جتس" :وجاءت عبارة البابا بطرس خامت الشهداء وهي تقول -٢

وولد من رالرسويل قال  أثناسيوسوبعد تقدمي عبارات من القديس . "م العذراء مرميح
الذي رفضه  اإللهتعبري والدة استخدم دائماً وبدون تردد  أثناسيوسن القديس إ" :امع

وألننا  ،"مرمي اإللهالناسوت من والدة  دلو" :قال أثناسيوسن القديس أو ،نسطور
ألا  ؛اإللهفصارت القديسة مرمي تدعى والدة  ،من مرمي دلالكلمة نفسه و إن" :نقول

 ."حقاً ولدت كلمة اهللا ابن اهللا
حنن ال نفصل " :رتيرتيوكانت العبارة من القديس غريغوريوس ال -٣

نه هو نفسه الذي مل أو ،نه هو واحدأبل نعلن ونعترف  ،من جوهر الالهوت اإلنسان
د والذي يف آخر األيام جتس ،، االبن الوحيد األزيلاإللهبل  ،نساناًإيكن منذ األزل 

 .)41F١("وتأنس من أجل خالصنا
                                                 

 .١١٧٨ – ١١٧٠: ٤ Mansiراجع ) ١(



 ٦٩ 

 :قرار جممع أفسس املسكوين الثاين أرثوذكسية
وأخذ بأقواهلم لكي يؤيد  ،اآلباء السابقني إميانمن  أرثوذكسيته استمد امع 

 .تعليم نسطور وعدم شرعية كل ما جاء يف عظاته أرثوذكسيةقراره بعدم 
 ا، ومل يكن رأي فردمع هو صوت اجلماعة وشهادأو شخصٍ كان ا 

أي  ،ةأي شهادة كاثوليكي ،من أساقفة الكنيسة اجلامعة" مجاعية"بل شهادة  ،واحد
 .إمجاعشهادة 

وبالتايل كان لدى امع قاعدة  ،النيقاوي اإلميانكان حمور احلوار هو قانون  
بل  ،آخر ضد شخصٍ واحد ومل يكن باملرة رأي شخصٍ ،لألرثوذكسيةومقياس  إميان

مت ضده األدلة من أقوال اآلباء دصحة تعليم الكنيسة اجلامعة ضد خطأ ظاهر قُ
 .القديسني



 ٧٠ 

 لرابعالفصل ا
 

 يف صورتها وجوهرها األرثوذكسية

 
متسك ا  أنبعد " كاثوليكية"استخدام كلمة إىل  لقد آن األوان لكي نعود 

نقول بأننا  أنخناف  األرثوذكسوصارت اسم علم جيعلنا حنن  ،كنيسة روما أبناء
ننا نقبل وأل ة،اامع املسكونية الثالث إميانألننا نتبع  ؛أي جممعيني وجامعيني ،كاثوليك

من القديس البابا  مها جممع أفسس ابتداًءوهي الشهادة اليت قد ،شهادة الكنيسة اجلامعة
 .بطرس خامت الشهداء

ألننا خنسر أهم ما مييز  ؛الكاثوليكية أو" اجلامعة"نتحول عن اسم  أنوال جيب  
 )Vincent )42F١وهو القديس  ،وهو ما يقوله أحد قديسي الغرب ،الكنيسة اجلامعة إميان

 باإلمياننتمسك  أنناوهو  ،نراعي بكل دقة ما تؤمن به الكنيسة الكاثوليكية أنجيب "
 اإلميانالصحيح أي  اإلميانألن هذا هو ، م يف كل مكان وآمن به الكل دائماًلِّسالذي 

الذي يتمسك به الكل يف كل أرجاء  اإلمياننه أألن االسم نفسه يؤكد  ؛الكاثوليكي
 :القاعدة اليت نتبعها وهذه هي" املسكونة

 اجلامعة  ميان الكنيسة يف كل مكان إ -
 التاريخ    ميان السابقني إ -
 الصلوات    ميان املمارسة إ -

، واحد بإميانم يف كل مكان عندما نعترف مجيعاً املسلَّ اإلميانوحنن نتبع  
                                                 

 .م٤٣٧تنيح حوايل سنة  )١(



 ٧١ 

 أنال جيب السابقني الذي  إميانالقدمي هو  واإلميان. تعترف به الكنيسة يف كل مكان
 وإميان. نتخلى عنه أنالذي ال منلك و ،القديسني وأجدادناآبائنا  إميانألنه  ؛نتركه

يعلنه الكهنة  ،ده السابقني علينا بكلمات ومصطلحاتالذي حد اإلميان واملمارسة ه
 .)43F١(")يف الصلوات(مني علِّواملُ

 :وال هي رأي شخص ،األرثوذكسية ليست حكم شخص
ن ووالذي د ،القديسنيإىل  ماملسلَّ اإلميانإىل  بكل سرعة نعود أنهكذا جيب  

الكنيسة  إميانالعام أو  اإلميان. ن يف الصلواتويعلَ ،ويف كتابات اآلباء اإلميانيف قانون 
وهو حسب قرار  ،كن الصلوات عندناالذي هو ر اإلميان، اآلبائي اإلمياناجلامعة، 

.. مع اآلباء " طريق امللوكي الذي نسري فيهال" م٤٣٠السابق ذكره  اإلسكندريةجممع 
 .وآمن به الكل، م يف كل مكانلِّالذي س اإلميانوهذا الطريق امللوكي هو 

 :أي الكاثوليكية ،صوت الكنيسة اجلامعةلاألمهية القصوى 
 اإلميانن نعرف أ -حسبما ذكرنا من قبل  -نستطيع من التاريخ الكنسي  

نراه بكل وضوح  اإلميانهذا . به كل معلمي الكنيسةم يف كل مكان وآمن لِّالذي س
أي قبل االنقسام املؤمل واحلزين  ،يف كتابات آباء الكنيسة يف القرون اخلمسة األوىل

شهادة مبتورة تنقصها شهادة الكنيسة يف كل إىل  اإلقليميةل شهادة الكنائس الذي حو
 :قدسة الكاثوليكية تقولوكانت ليتورجية عصر الكنيسة الواحدة الوحيدة امل. مكان

ورغم .. أي يف كل مكان  ،"أقاصيهاإىل  هذه الكائنة من أقاصي املسكونة"
صوت الكنيسة اجلامعة الكاثوليكية الكائنة  أن الَّإ م٤٥١االنقسامات اليت حدثت منذ 

وهي رغم اختالف  ،ةالليتورجيأقاصيها ال زال مودعاً يف إىل  من أقاصي املسكونة

                                                 
 .يةمن الترمجة االجنليز ١٣٢ص  ٩جع آباء ما بعد نيقية جملد را .٦٤٩عامود  ٥٠جمموعة اآلباء الالتني جملد  )١(



 ٧٢ 

حتمل مالمح الكنيسة  أا إالَّ، حبشية، أرمينية، يونانية، سريانية، ةقبطي: اللغات
 .وتقواها يف عبارات وكلمات الصلوات والتراتيل القدمية وإميااالواحدة 

ليس فقط يف  ،وشهادة الكنيسة اجلامعة مدونة يف القرون اخلمسة األوىل 
عصر احلديث انفصال ومع أننا نالحظ يف ال. بل يف كتابات اآلباء، الليتورجيات

 رأن املوقف قد تغي إالَّ ،دراسات الليتورجيات عن دراسات اآلباء يف مطلع هذا القرن
الليتورجيات إىل  بدأ علماء الالهوت من كافة الكنائس يف العودة إذ ،منذ عدة عقود

 نوها حنن ننبه إىل أ. والثالوث واإلنساناخلاصة بالعبادة  داتراملفوحصر  ،واآلباء
القبطية من مأزق االامات ومن حتجر الفكر الالهويت  األرثوذكسيةوج كنيستنا خر

 .الليتورجيةإىل  بالعودة إالَّلن يتم 

 األرثوذكسي باإلميانح واعتراف بيذج من تسومن
 الكبري القديس كريلس بصلمودية السنويةاإل

 نساناًإاهللا الكلمة الذي صار 
 بغري افتراق

 واحد من اثنني
 دوس بغري فسادالهوت ق

 مساو لآلب
 وناسوت طاهر

 .مساو لنا كالتدبري

 ،واحد مسيحيوجد 
واحد وابن 

 .من االثنني
رسائل القديس كريلس إىل نسطور 

مركز دراسات  - ويوحنا اإلنطاكي
ص  ٤الرسالة رقم  - ١٩٨٨ :اآلباء
١٣. 

 هو جزء جوهري من التسبيح الذي ال باإلمياناالعتراف  أنَّوهكذا نالحظ  
 .جاف ميكن فصله كموضوع فلسفي



 ٧٣ 

 :املتحدة بطبيعة بشرية اإلهليةالطبيعة 
 بل احتد الثالوث بالبشر يف جتسد ابن اآلب الوحيد ، حد البشر بالثالوثمل يت

اإلميانهذا هو تنازل اهللا الذي يقول عنه قانون . مع اآلب يف اجلوهر الذي هو واحد 
وجتسد من  ،ر وألجل خالصنا نزل من السماءهذا الذي ألجلنا حنن البش: "النيقاوي

ر عنه العهد ونزول االبن من السماء يعب ."الروح القدس ومن العذراء القديسة مرمي
 ،"أرسل"وهو فعل  ،يوحنا إجنيلاجلديد بكلمة أخرى وبفعل آخر له داللة عظيمة يف 

من عند اآلب يأخذ  وإرسالهأي نزوله  إليناوجميء االبن . العاملإىل  فاآلب أرسل االبن
رموز خيمة  استخدامأحياناً ب، مكاناً هائالً وخطرياً يف تسابيح وصلوات الليتورجية

. باإلميان، وأحياناً باعتراف علين اإللهاالجتماع يف القطع النادرة اخلاصة بوالدة 
 :وترتبه األرثوذكسياملسيحي  اإلميانالليتورجية  صيغالقارئ كيف ت أيهاوالحظ 

 .بن وتنازلهجتسد اال* 
 .حلوله وميالده من العذراء* 
 .تطبيق التغري اجلذري الذي حدث بسبب التجسد على املؤمنني* 

"رينالغطاء املظلل عليه بالكروبني املصو، 
 ."اليت بال عيب أيتهاأي اهللا الكلمة الذي جتسد منك 

 بل ،وال يقف التسبيح عند هذه النقطة
 ".آلثامناوصار تطهرياً خلطايانا وغافراً "

 :مثال آخر
 ،أنت هي قسط الذهب النقي"

 ."املخفي املن يف وسطه
كان وال  إلينااهللا  جميءولكن  ،هذا تسبيح لنعمة تنازل اهللا الكلمة وجتسده

 :تقول إذ األرثوذكسي اإلميانل القطعة ولذلك تكم ،يزال جميئاً من أجل احلياة



 ٧٤ 

 ."للعامل خبز احلياة الذي نزل من السماء وأعطى احلياة"
 ."وأنت يا مرمي محلت يف بطنك املن العقلي الذي أتى من اآلب"
فحيينا إىل  ،وولدته بغري دنس وأعطانا جسده ودمه الكرميني"

 ".األبد
وهو تنازل  ،يشبه النوتة املوسيقية حيث يبدأ اللحن مبفتاح النغمة اإليقاعهذا  

 .اهللا لكي يصبح اللحن بعد ذلك كامالً
ال يتوقف اللحن ولكن  ،هذا هو مفتاح اللحن ،من العذراء الكلمة يتجسدف
التسبيح إىل  نه مدعوأبل يستمر لكي يؤكد للشعب الواقف يف الكنيسة  ،عند ذلك
رادة إأي سر  ،بل باملشاركة احلقيقية يف األسرار ،ليس فكرياً وعقلياً فقط ،والشكر

 .يالينا لكي جيعلنا نتحد به وحنإن يرسل كلمته أالثالوث يف 
ذه وتأكيد عمل الالهوت نفسه وجميء اهللا تعب ر عنه التسبحة السنوية

 :الكلمات
 )مل يتغري(هلاً على حاله إبقى "

 )ضد هرطقة ابوليناريوس(نساناً كامالً إوصار 
 ن هلكص ملكي حيل زلة آدم وخيلَّ

يف السموات) مواطناً(ره مدنياً ويصي 
 ."ويرده إىل رتبته األوىل

 :إليناجميء اهللا  ، وعنقول التسبحة عن احلياةوهكذا ت
 ،وولد األوالد بوجع القلب ،البطن الواقع حتت احلكم"

 .صار ينبوعاً لعدم املوت
فساد جنسنا) هدم(لنا عمانوئيل ونقض  ولدت". 

هكذا أحب اهللا العامل ") ١٦: ٣يوحنا (ذلك تعيد التسبحة كلمات وبعد 
 ."حىت بذل ابنه الوحيد لكي حنيا به



 ٧٥ 

ر تعذَّللو كانت الكنيسة طبيعة بشرية فقط ما نلفت إليه النظر بشدة هو أنه و
نقف على شاطئ املوت  ننقوله حنن البشر الذي أنفما الذي ميكن  ،عليها التسبيح

صرنا اآلن  ،"وأشرق جسدياً من العذراء"، جاءقد  ألن احلياةَو ،ولكن ؟والفساد
الروح القدس، ونتحد بالكلمة يف  ،ياةحلمياه انشرب من  ،نقف على شاطئ احلياة

لكي حنيا " اإلهليةوهو االحتاد الذي يسكب فينا احلياة  ،واإلفخارستيااملعمودية واملريون 
 .)44F١("به

 :صوت جممع نيقية يف رسائل القديس كريلس الكبري
 :نسطورإىل  يكتب القديس كريلس يف رسالته الرابعة 

د اجلنس نفسه من اهللا اآلب االبن الوحي إنقال امع العظيم "
نتبع  أنوينبغي علينا  ... له حقإاحلق من  اإللهحسب الطبيعة، 

 ".مدركني ماذا يعين أنه جتسدهذه التعاليم والعقائد 
 :اإلميانحسب قانون  األرثوذكسي اإلميانيشرح  من مثَّو
١- قنومياًأ) ذاته(د مع نفسه الكلمة قد وححياً بنفس عاقلة، جسداً م، 

 .إدراكها أونساناً بطريقة ال ميكن التعبري عنها إوصار 
ومع ذلك  ،خمتلفتان ،معاً يف وحدة حقيقية )45F٢( ن اجتمعتاان اللتاالطبيعت -٢

 .وابن واحد من االثنني ،املسيح واحد
 .والدة جسده اخلاص أقنومهإىل  الوالدة اجلسدية لكي ينسب لَبِالكلمة قَ -٣
وغري فاسد لكونه هو احلياة  ،غري مائت -عة حسب الطبي -كلمة اهللا  -٤

ألجل اجلميع كما  ذاق املوت بنعمة اهللاولكن بسبب جسده اخلاص . ومعطي احلياة

                                                 
 .إىل سرابيون أثناسيوسيف رسائل القديس  "يف املسيح"عبارة راجع  )١(
)٢( وهذا التعبري . س اجتماع اهللا مع الكنيسة يف وحدة واحدةاجتماع الالهوت بالناسوت يف املسيح هو الذي يؤس

 .سبق اإلشارة إليها ١٣اً رسائل القديس كريلس، الرسالة الرابعة، ص راجع أيض .وهام جداً يطقستعبري 



 ٧٦ 

ولكن . .. املوت ألجلنا ، لذلك يقال إنه هو نفسه قد عاىن)٩: ٢عب (يقول بولس 
 اةرجع احليعندما أيضاً أوهكذا . فإن جسده ذاق املوتكما قلت على وجه الدقة، 

 .)46F١("، يقال إنه قامجسدهإىل 
 :مؤكداً )47F٢( ١٧امع العظيم يف رسالته رقم  قرارإىل  ويعود القديس كريلس 

اآلباء القديسني اليت  اتاعتراف -من كل ناحية  -نتبع  وإذ"
 :نقول ،"صاغوها بالروح القدس الذي كان ينطق فيهم

ة اهللا وال طبيعة كلم ،اجلسد مل يتحول إىل طبيعة الالهوت -١
١٣ص  ١٧ذات املرجع رسالة (رت إىل طبيعة اجلسد تغي(. 
ص املرجع السابق (عن اهللا  اإلنسانال جنزئ وال نفصل  -٢

٢٤(. 
لكي يعد الطريق إىل ؛داس املوت أوالً يف جسده اخلاص -٣

 .)٢٨ص املرجع السابق ( .اإلنسانقيامة عدم الفساد أمام طبيعة 
 .)٢٨ص املرجع السابق (ته سلطان املوت قد احنل بواسط -٤

 :ق القديس كريلس التعليم على املمارسةيطبمن مثَّ و 
أي موت  ،نكرز مبوت ابن اهللا الوحيد حسب اجلسد وإذ"

نقدم .. .ونعترف بقيامته من بني األموات  ،يسوع املسيح
الذبيحة غري الدموية يف الكنائس، وهكذا نتقبل الربكات السرية 

 ."ني يف اجلسد املقدس والدم الكرميونتقدس، ونصري مشترك
 .)٢٩ص املرجع السابق (

 :ما معىن الشركة يف الدم واجلسد
 .يتناولون جسداً عادياً، حاشا أُناسٍحنن نفعل هذا ليس مثل  -١

                                                 
 .وما بعدها ١٤املرجع السابق، الرسالة الرابعة ص  )١(
 .٢٢املرجع السابق ص ) ٢(



 ٧٧ 

 .س له صلة بالكلمةتقد إنسانوال باحلقيقة جسد  -٢
 .بل جسد الكلمة اخلاص بأقنومه املعطي احلياة حقاً -٣

 .)٢٩لسابق ص املرجع ا(

 :السماح له بالتناول ، معجتريد نسطور من الكهنوت
 مع املسكوين الثالث نسطور من درجة الكهنوت، ولكن مل يشمل جرد ا

إىل  وحسب شهادات كل املؤرخني، كان نسطور قد نفي .احلرمان من التناول ،القرار
وهو العام  م٤٤٠عام الواحات اخلارجة يف صحراء مصر، وكان ال يزال حياً حىت بعد 

يدافع فيه عن نفسه الذي " بازار هرياقليطس"الذي رمبا كتب فيه كتابه املشهور 
ولكن هنا نرى أن الواقع التارخيي نفسه جعل حكم القطع من . إميانهويشرح 

بينما كان حكم جتريد  ،الكهنوت بالنسبة ألريوس هو حكم باحلرمان من التناول
 :ز اآلباء بني هرطقتني خمتلفتنيفقد مي ،ن التناولنسطور ال يشمل حكم حرمان م

واعتربوا الثانية أقل خطورة  ،داألوىل جتديف على الثالوث، والثانية جتديف على التجس
وهكذا جاء قرار جممع أفسس املسكوين الثالث والذي أعاد صياغته . من األوىل

 :يقول فيه عن نسطوريا وبري أسقفأكاكيوس إىل  ٣٣القديس كريلس يف رسالته رقم 
بينما  ،ورغم أن قداستكم وحنن واجلميع قد احتملنا نسطور"

ا نعمل لنقوده وكن ،كان هو نفسه جيدف لفترة ثالث سنوات
ويف النهاية فإن امع املقدس عزله . ..بعيداً عن تلك التجاديف 

 .)48F١("عن ممارسة كهنوته كإنسان مريض مبرض غري قابل للشفاء
مل يكن قرار امع بالقطع من  ،من كلمات القديس كريلس وكما هو واضح

القرار هو بالعزل عن  وإمنا ،فهذا أفظع ما ميكن أن يصدر ضد مسيحي ،الشركة
 .ممارسة الكهنوت

                                                 
 .٢٠ص  ١٩٩٥ديسمرب  -اجلزء الثالث  –رسائل القديس كريلس  )١(
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نسطور يف مصر يف الواحات  استقر ، فقدوكما نعرف من املصادر التارخيية
" بازار هرياقليطس"تاب كان ك وإذا .وكان يسمح له بالصالة وبالتناول ،ةاخلارج

فمن الواضح أنه تراجع عن مواقفه  ،حسب النص السرياين هو من مؤلفات نسطور
ولكن هذه قضية حيكم فيها اهللا قبل  ،بتجسد ابن اهللا الوحيد اإلميانإىل  األوىل وعاد

 .تب بعد عزل نسطورون يف صحة ما كُالتاريخ، ألن علماء التاريخ يشكُّ

 :من شركة الكنيسة و قرار قطعاحلرمان من التناول ه
حق حرمان شخص مهما  األساقفةوال رئيس  األسقفال ميلك القس أو 

كنسي يصدر بعد  إجراءبل هو  ،إنسانواحلرمان من التناول ليس حقاً ميلكه أي . كان
املخطئ على رأيه، وبعد تقدمي األسباب اليت  إصراروبعد حتديد االام، وبعد  حماكمة

نع من قرار بامليصبح قرار القطع من الشركة هو  ،بعد كل هذا. .. القرارإىل  أدت
. والعربة هنا ليست يف معىن هذه الكلمة أو تلك العبارة، بل هي يف املمارسة.. التناول 

معدمنع من التناول ن يمن شركة الكنيسة اًمقطوع ي. 
 األسقفإىل  ب نسطور يف رسالتهزعن ح السكندرييقول القديس كريلس 

 :وعن تصرفات هؤالء داخل امع ،كاكيوسأ
. ..مل يفكروا يف اهللا وال يف الغرية اليت من أجلها اجتمعوا "

أظهروا لنا كل قسوة وبغضة غري أخوية، وأهانونا بشراسة يف 
هذا امع املسكوين املقدس، بواسطة قطعنا من الشركة بدون 

 .."..حماكمة 
 .)١٩املرجع السابق ص (
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(دسقولية عن قرار احلرمان من التناول؟وماذا تقول ال
49F

١( 
ألنه إذ مشى واحد عند البحر وزلق وأنت عوض معاضدتك "

أيضاً ودفعته أسفل إىل  ههوجذبه إىل فوق، صرت تشبِ إياه
كان جيب عليك باحلري أن تعضد . فقد قتلت أخاك ،البحر

لئال  ؛والذي أخطأ أيضاً ،الذي زلق لئال يهلك متاماً، لكي يتأدب
 ."هلك الكلي

 .)٤٢١ص  ٣: ٤فصل الدسقولية، (
 :فالسلطان هو سلطان الروح القدس، ولذلك السبب عينه تقول الدسقولية

قال واحد من اخلطاة  وإذاوجيب أيضاً أن تغفروا للتائبني، "
 إن: "لوقته جييبه الروح القدس" رب أخطأت يا: بسريرة طاهرة

 ."الرب رفع خطيتك ولن متوت
 .)٤٢٧ص  ١٥: ٤فصل (

 :ر الدسقولية الكنيسة ذه احلقيقةوتذكِّ
"؛الذي صار إنساناً ألجلنا يف الناس بغري خطية إالَّ ألنه ليس أحد 

طاهراً من دنس ولو كانت حياته يوماً  ألنه مكتوب أنه ليس أحد
 ."واحداً

 .)٤٢٨ص املرجع السابق (
سية يف أوشية العبارات األسا ىوالعبارة األخرية كما يعرف القارئ هي أحد

 .الراقدين عندما تشفع الكنيسة يف الراقدين
ر ولذلك حتذِّ ،وقرار احلرمان الباطل هو قرار قتل كما تقول الدسقولية

 :الشعب من القرار الباطل
"مقدامه، وهو يهلك من قبله،  ن يتبع الراعي الشرير، موته ظاهر

                                                 
 .١٩٧٩ -الطبعة األوىل –ر وليم سليمان قالدة الدسقولية، تعليم اآلباء الرسل، إعداد وتعليق وتقدمي دكتو )١(
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 ."ألجل هذا جيب علينا أن رب من الرعاة املهلكني
 .)٤٣٢ص رجع السابق امل(

 :تقول أامثل االبن املتجسد، حىت  األسقفوتطلب الدسقولية أن يكون 
) الذي أخطأ(خطية ذاك  األسقفن كان ميكن، فليحمل إف"

أرجع أنت وأنا أقبل : ويقول للذي أخطأ. عليه، وليجعله حراً
ألن املسيح قال . املوت عنك، كما مات سيدي عين وعن الكل

 ."الصاحل يضع نفسه عن خرافهالراعي  نَّإ
 .)٤٣٥ص املرجع السابق (

 :حتذير الدسقولية من شهادة الزور
 :تقول الدسقولية وكأن الكالم هو عن عصرنا

وال تكن .. على أحد أقل من ثالثة شهود  شهادةً إليكال تقبل "
شهادم بعداوة وحسد، ألنك جتد كثريين يفرحون بالشر، وهم 

ثة ألسنة، يبغضون األخوة، مستعدون كثريو األلسن، ذوو ثال
قبلتها بدون متحيص  إذاالذين شهادم . لتفريق قطيع املسيح

ق القطيع بعدم دين دقيق، فأنت تفر"... 
 .)٤٣٨ص املرجع السابق (

 :سرعة إصدار األحكام بدون متييز وال حماكمةحتذير الدسقولية من 
 .. من الكنيسة بعدم دين وبغري واجب حرِوالذي طُ"

 ."سبباً هلالكه أنتتصري 
 .)٤٣٩املرجع السابق ص (

 :القاتل والشاهد القاتل كما حتذِّر من األسقف
وهذا اعلموه أن الذي يطرح غري املخطئ، أو ال يقبل الذي "
جِرمثل قايني ملا سفك دم هابيل . فقد قتل أخاه وسفك دمه ،ع
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تل جماناً إذا قُ ألن البار. أخيه، ودمه يصرخ إىل اهللا يطالبه بالثأر
ق فرهكذا أيضاً الذي ي.. فهو يكون يف راحة عند اهللا إىل األبد 

 ."األسقفباطالً عند 
 .)٤٤٠ص املرجع السابق (

 :بشكل خاص لألسقفتقول الدسقولية كما 
 الذي يطرح الشخص غري املخطئ، األسقفن إ"
 .)باهللا(كمستهزئ ) هو(

 ؛إنسانشرير أكثر من قاتل ) األسقف(هذا 
 ."ال ينظر إىل رمحة اهللا وال يذكر صالحه إذ

 .)٤٤١ص رجع السابق امل(
 :وتعود وتؤكد نفس العبارات

 ،ن الذي يطرح غري املخطئإف ،ألجل هذا"
 .."..هو شرير أكثر من قاتل اجلسد 
 .)٤٤١املرجع السابق ص (

 "ق ما للمسيحمفر"يبدد قطيع املسيح  -حسب عبارة الدسقولية  -ألنه  ؟ملاذا
بل واألكثر من هذا يقاوم عمل املسيح نفسه الذي جاء من أجل اخلالص ويقاومه 

 .)٤٤١املرجع السابق ص (
وبعد أن تذكر الدسقولية التائبني يف العهد القدمي مثل داود امللك ومنسى عابد 

 :تقول الدسقولية ،)٤٤٥ص املرجع السابق (األوثان وسافك الدم 
 ؛األوثان ألنه ليست خطية أعظم من عبادة"

 ألا كفر باهللا،
 ."ولكنه يغفرها بتوبة مستقيمة

 .)٤٤٨ص املرجع السابق (
اهللا من العهد اجلديد مثل بطرس الذي إىل  تقدم الدسقولية أمثلة الراجعنيكما 
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وبعد أن تطلب الدسقولية طاعة وحمبة  .وبولس الذي اضطهد الكنيسة ،جحد الرب
 :وللقساوسة ألسقفلتقول يف الفصل الثامن  ،العلمانيني

 ألنكم إذا طرحتم آخرين للحكم بظلم،"
 .جتلبون القضية من ذاتكم عليكم أنكماعلموا 

باحلكم الذي حتكمون به، حيكم  إن: "من أجل أن الرب قال
 ."كما تدينون تدانون"و " عليكم

 .)٤٩٢ص املرجع السابق (
 .)٤٩٣ص (" قاتل ألخيه"ن شاهد الزور إولذلك تقول الدسقولية 

 األسقفر وتعود الدسقولية لنفس املوضوع يف الفصل العاشر لكي حتذِّ
 :تببكلمات هي أصعب وأعنف ما كُ

هكذا واحداً  أنتذا كنت إف ،قمن ال جيمع معي فهو يفر نَّإ"
وصرت عدواً  ،هلا مضاد فأنت ،)تصنع االنقسام(مفرقاً للرعية 

هللا وماً هذه اليت صار هلا الرب راعي ،ك احلمالنهل"... 
 .)٥٢١ - ٥٢٠ص املرجع السابق (

 

 




