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  كلمة البد منها
  ا فعالً أسرارقل  ال ختضع لقدرات العنعاين كثرياً من الغموض الذي حييط بأسرار اهللا الفائقة، أل

البشري على التحليل والدراسة، ولكن من زاوية هامة، أضاف اجلدل العقلي املعاصر الغري مرتبط باخلربة 
. الكثري من الغموض إىل ما منارسه من أسرار كنسية مثل املعمودية واملريون وسر الشكر األرثوذكسية الروحية

 واملمارسة الصحيحة اليت ترشدنا إليها ،لطقس وهو ا،يف إطارها اخلاص ا إالَّ فاألسرار ال ميكن مناقشتها
 وخارج هذا اإلطار، ال منلك مطلقاً أن نناقش األسرار ألا تفقد طبيعتها السرية وتتحول إىل .الليتورجية

والتقوى العميقة اليت تنادي ا  األرثوذكسية روح الصالة -باجلدل  - أيضاً وتفقد .موضوعات عقلية
 فإنه يناقش األسرار عقلياً كما يناقش األسعار وقضايا ،ن فقد روح الصالة، وم"فحص بال إميانٌ"الليتورجية 

  .السياسة واخلالفات املذهبية يف مدارس الالهوت واألخالق والفلسفة

من خالل الليتورجية،  إالَّ  ال منلك أن نناقش األسرارأننامن هذه الزاوية الدقيقة أصبح من الواضح   
دنا إىل لغة الطقس نفسه وجدنا أنفسنا على وإذا ع. الفائق يف الصلوات والطقوسوهي سر حضور الثالوث 

  .الطريق الصحيح الذي يؤدي إىل إدراك صحيح ولغة كنسية صحيحة ملناقشة األسرار

  فهو : ر عنه الطقس الكنسي بأكثر من وسيلة، وبأكثر من تعبريوموضوع حاجتنا إىل الثالوث، يعب
وهو . اإلفخارستياوهو شركتنا يف احلياة األبدية اليت نناهلا يف .  اليت تبدأ يف املعموديةشركتنا يف بنوة االبن

حسب لغة إذن. ل لنوال باقي األسرارشركتنا يف الروح القدس اليت عندما نناهلا يف املريون أي سر املسحة نؤه 
بالروح القدس وصارت لنا شركة سحناالكنيسة، فإن حاجتنا إىل الثالوث هي احتياجنا ألن نكون مسيحيني م 

 الكالم عن الثالوث هو كالم إذن. مع اآلب واالبن يف الروح القدس حسب تعبري الرسل وآباء الكنيسة اجلامعة
  .إليهاعن العطايا الفائقة اليت نناهلا يف أسرار الكنيسة وبشكل خاص األسرار الثالثة اليت سبق وأشرنا 

 التراث، وكانت هذه العودة بقوة دافعة منذ أكثر من ثالثني سنة، وإن لقد شاء اهللا أن نعود إىل دراسة  
:  منلك باللغة العربية الكثري من ترمجات اآلباء مثلأصبحنا أننا إالَّ كانت هذه القوة قد شاها بعض القصور،

كالمها  إىل سريابيون اخلاصة بالروح القدس، وكتاب القديس باسيليوس عن الروح القدس وأثناسيوسرسائل 
كما أصبح يف قدرتنا االستعانة بكتاب الثالوث للقديس كريلس . مل يكن معروفاً يف السنوات املاضية

ربون واليت تصدرها جامعة الس" ينابيع املسيحية" الذي نشر يف ثالثة جملدات يف السلسلة املشهورة السكندري
 جملداً وانتشرت يف مكتبات ٣٨غ عددها كما دخلت عدة جمموعات من السلسلة االجنليزية البال. يف باريس

كل هذا قد أضاف . الكنائس، وبذلك كسبنا تفسري كل رسائل القديس بولس للقديس يوحنا ذهيب الفم
 .أيضاًالكثري جداً لقدرتنا على البحث واملراجعة والتصحيح 
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ا ليس ن هذه الدراسة مل تكتب دفاعاً عن وجهة نظر شخص معني ضد شخص آخر، فهذإأخرياً،   
 ليست هجوماً على مدرسة فكرية معاصرة أو قدمية، فاهلجوم ال أيضاً أااألسلوب املسيحي الصحيح، كما 
ويف اإلطار الذي حتدثنا عنه والذي سوف .  هذه دراسة مطروحة للمناقشةإمنايكشف عن األصالة والدقة، و

  .نتمسك به

  إمناكي ينضم إىل اآلباء وليس إىل فئة أو مجاعة، و لكل من يقرأ بروح التقوى ل الصاحل نعمةًإهلنا ليعط 
 . الكنيسة اجلامعة حسب صورة اد اليت لربنا يسوع املسيحإنسانلكي يصبح 

 

 

 

 

 

 



٧ 

  الفصل األول

  الثالوث يعمل فينا يف األسرار
  مقدمة

حنن نؤمن "ء اخلاصة باهللا هي حسب الصياغة الرسولية اليت تسلمناها من اآلبا األرثوذكسية ن العقيدةإ  
هذه الصيغة ال جتعل أي ". هلاً واحداً يف ثالوث، وثالوث يف وحدانية، فاهللا واحد باجلوهر مثلث األقانيمإونعبد 
 يف عمل معني مثل أقنوم ينفرد بعمل معني ال يشترك فيه األقنومني اآلخرين، وقد يتخصص األقانيم من أقنوم

 كان يهدف بالدرجة األوىل إىل جتديد عالقة إمنا االبن جتسد االبن، فهو وحده الذي جتسد، ولكن جتسد
 يفتحها للحياة الروحية اجلديدة ولعالقة جديدة، يةإنسان باآلب وبالروح القدس من خالل اختاذه طبيعة نساناإل

  .كانت غري ممكنة قبل احتاد الهوته بالناسوت

  لرسل ومعاينتهم ملا حدث أثناء لدت هذه القاعدة أو الصياغة الرسولية من خالل اختبار اولقد و
فقد تعلموا أم عندما يتالمسون مع االبن املتجسد، فإم يف حقيقة األمر . التجسد والصلب والقيامة

  .يتالمسون مع اآلب والروح القدس

 اليت نادت أوالً بأن األريوسية صراعها ضد يف ذه القاعدة الرسولية ةالكنيسة اجلامعولقد متسكت   
 إىل أن الروح القدس فانتهت ، واالبن خملوق، مث تطرفت بعد أن حكم عليها امع املسكويناآلب خالق

أيضاً خملوق.  

ميكن تقسيمه  أن الثالوث ال األرثوذكسي مصدرها اإلميانولقد كانت قدرة اآلباء على الدفاع عن   
تتم باسم اآلب واالبن والروح ، وهو أمر نالحظه بكل دقة يف املعمودية اليت حسب اجلوهر إىل خالق وخملوق

 ،وهنا نالحظ بكل دقة كيف شرح اآلباء. فهي ال ميكن أن تتم باسم اآلب اخلالق واالبن املخلوق. القدس
، فاملعمودية واحدة، ألن األقانيم وحدة عمل أيضاً إمنا و،ليس فقط وحدة جوهر الثالوث وعدم تقسيم جوهره

  ".اآلب باالبن يف الروح القدس "األشياءكل الذي يعطيها هو الرب الواحد الذي يعمل 

فالقاعدة الرسولية اليت أرساها اآلباء الرسل، وشرحها آباء الكنيسة اجلامعة ال تسمح لنا مطلقاً بأن   
  .نتكلم عن عمل من أعمال األقانيم دون أن يكون من الواضح أن األقنومني اآلخرين يشتركان فيه

 وحتديدها بأا مواهب الروح القدس، هو خطأ ،روح القدسمن هنا، يصبح الكالم عن مواهب ال  
 هو يعمل فينا لكي يقودنا إىل إمناعقيدي جيب التراجع عنه، فالروح ال يعمل فينا منفرداً ومن أجل ذاته، و

الثالوث هو الذي يعمل فينا، وال جيوز مطلقاً أن نفصل عمل اآلب عن . االبن ولكي يقودنا االبن إىل اآلب
 مهما كانت فصاحته ولنأخذ مثالً واضحاً، ال ميكن ألحد. ن أو عمل االبن عن عمل الروح القدسعمل االب
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 اهللا روح ابنه إىل قلوبكم صارخاً أبا أرسل أبناء أنكمومبا "يقول الرسول بولس : وقدرته العقلية أن جيادل فيه
 ولكن )٢٦: ١٥يوحنا ( أيضاًروح اآلب فالروح الذي يعطينا التبين هو روح االبن وهو . )٤: ٤غل (" أيها اآلب

وطبعاً إذا كانت . )١٣- ١٢: ١يوحنا ( اهللا أبناء فهو الذي أعطانا سلطاناً أن نكون ،عطية التبين هي من االبن
فهل هذه . أو حسب شرح اآلباء هي من اآلب باالبن يف الروح القدس.  من اآلبأيضاًالعطية هي التبين فهي 

 وهذا هو ما جيعل ؟ التبين ويصبح ابناً لآلبنساناإل هي عطية االبن لكي ينال عطية أقنوم االبن فقط أم
: ٤غل (" ن كنت ابناً فوارث هللا باملسيحإ و،ذاً لست بعد عبداً بل ابناًإ"الرسول خيتم كالمه السابق يف غالطية 

٢٧(.  

نيسة أي وهناك مثال آخر يفوق ما قدمناه بسبب بساطته ووضوحه، وهو أصغر وأهم طقوس الك  
ارس بدون رشم رشم الصليب، الذي يدخل يف كل األسرار الكنسية وال يوجد طقس واحد ميكن أن مي

ن يرشم الصليب ويقول الصليب والصيغة البسيطة يف رشم الصليب، هي أصالً صيغة التعميد، ولذلك فإن م
لكن الصيغة . لذي به نال املعمودية بالثالوث اإميانهباسم اآلب واالبن والروح القدس، فإنه يعود إىل اعتراف 

  :الليتورجية الفخمة هي

  مبارك اهللا اآلب ضابط الكل

  مبارك االبن الوحيد يسوع املسيح ربنا

  مبارك الروح القدس الباراقليط

 اآلب واالبن أقنومومع كل صيغة من صيغ الربكة الثالث، يتم رشم الصليب، أي دعاء الثالوث،   
، وطبعاً لو كان فصل عمل القدس الروح وباسم باسم اآلب وباسم االبن والروح القدس ورشم الصليب

 ممكناً ملا جاز لنا أن نضع اسم اآلب واسم الروح القدس يف رشم الصليب، ذلك أن الصليب هو عمل األقانيم
  .االبن فقط، ولكنه عمل االبن الذي قادنا إىل شركة مع اآلب والروح القدس

، وهو شرح )١١-١: ٦رومية (اعدة الطقسية على كالم الرسول بولس على طبعاً ميكن مراجعة هذه الق  
 حياً هللا اآلب بالروح القدس بسبب نساناإل قيامة مع املسيح لكي يكون - دفن - موت هياملعمودية اليت 

  .تااألمواشتراكه يف املوت والقيامة مع املسيح املصلوب والقائم من بني 

  هل حيل علينا الروح القدس وحده؟
ألن حلول  ؛ السؤال رداً مباشراً، فالروح القدس ال حيل علينا وحده هذان الكالم السابق يرد علىإ  

، قد انتهى عمله فينا بالقيامة وبالصعود، يتناإنسانالروح القدس فقط يعين أن االبن الوحيد الذي شاركنا 
  .وهذا يقضي متاماً على دوره كوسيط نلجأ إليه

د جعل بتجسده فرصة حلول الروح القدس علينا ، فاالبن عندما جتس الثالوث الذي حيل فينا هوإمنا  
سحنا فيه، وبالتايل فبعد أن حل الروح  حنن الذين مأننا وهو ما يعين ، ومسحهاألردنممكنة، ألنه حل عليه يف 
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 القدس وحده القدس علينا يف االبن أو يف االبن علينا، صار من الواضح أن كل كالم عن عمل أو حلول الروح
 تبعه حلول األردنن حلول الروح القدس على االبن يف  أل؛ حيتاج إىل برهان أو دليلهو خطأ عقيدي ظاهر ال

  ).٢أعمال ( يسكبه االبن علينا إمناالروح القدس يف يوم اخلمسني والروح الذي يأيت من عند اآلب 

كان الروح القدس مل يكن قد "امته  بتجسده ومعموديته وموته وقييةنساناإلفإذا كان االبن يهيئ   
فإن الكالم على الروح القدس جيب أن يفهم يف إطار ) ٧يوحنا " (أُعطي بعد ألن يسوع مل يكن قد جمد بعد

ل عمل االبنأن الروح سوف يعمل فينا لكي يكم.  

 إىل جسد  اعتمدناأيضاًألننا مجيعاً بروح واحد "النضمام إىل الكنيسة جسد املسيح مثال واضح عند ا  
فالذي يضم األعضاء اجلدد إىل جسد املسيح . )١٣: ١٢ كورنثوس ١(" ومجيعنا سقينا روحاً واحداً ... واحد

  . وهو األمر الظاهر جداً حسب تدبري حياة املسيح نفسه،الكنيسة هو الروح القدس

  .لد منها االبن املتجسد فو،حل الروح القدس على العذراءلقد + 

  . أي مسحة الروح القدس،هليةاإل فتأسست املسحة ،األردنس على املسيح يف حل الروح القدو+ 

  . لكي ننال شركة موت املسيح وقيامته،ومن الطقس الكنسي حيل الروح القدس على مياه املعمودية+ 

 فهل ميكن بعد كل هذا أن نتحدث -حيل الروح القدس على اخلبز واخلمر لكي ننال جسد الرب ودمه و+ 
أن هذه املواهب هي بدورها بالروح القدس فقط، دون أن يكون لدينا احلس الروحي الواضح عن مواهب 

  .أيضاًمواهب اآلب ومواهب االبن 

  مواهب الروح القدس اليت تقودنا إىل االبن واآلب
 يف الرسالة إىل العربانيني ويهمنا أن نضع النص كله  واحدةًوردت تسمية مواهب الروح القدس مرةً  
  :ظ أن العامل يف هذه املواهب هو اآلب واالبنلكي نالح

ت لنا من الذين مسعوا  خالصاً هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم به، مث تثبأمهلناكيف ننجو حنن أن "
  .)٤-٣: ٢عربانيني (" إرادتهشاهداً اهللا معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب 

  :الكلمات التاليةوميكننا أن نالحظ أمهية 
  . ألقنوم واحد دون الباقنياً واحد فاخلالص ليس عمالً،)٢٦: ٣راجع أعمال ( σωτηριας -:خالصاً -

: ٢راجع لوقا ( ٢: ١ أي أعلنه كما ورد يف نفس الرسالة ، واملقصود هنا االبن، فهو الذي تكلم به-:الرب -

  .)١٩: ١٧ - ١٤: ١٦ -  ٤٥: ١٣ أعمال - ١٨

 فهو يؤكد لنا اخلالص باشتراكه املباشر ، واملقصود هو اآلب، فشهادة اآلب هنا أساسية-: معهمشاهداً اهللا -
  .يف القيام باآليات واملعجزات والقوات املتنوعة
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  ا بالنسبة لعبارة مواهب الروح القدس، فإنه جيب علينا أن نضع القاعدة اللغوية لفهم هذه العبارة وأم
  :فالرسول يقول

"συναµεσιν κας πνευµατος αγιον µερισµοις"  

 وهو هنا الذي حيمل )١١: ١٢ كور ١ - ٤: ١٢ كور ١( بذاته مصدر املواهب  بأنه هوفالروح نفسه يوصف
  .إرادته وهو املقصود بكلمة حسب ، لعمل اهللا اآلبأيضاًشهادة واضحة إلرسالية االبن ويشهد 

  :شهادة الليتورجية القبطية

  -:أوالً املعمودية

 السيد الرب اإلله ضابط أيها"ديس زيت املوعوظني يتم بعمل الثالوث حسب شهادة الطقس ن تقإ  
 ، وخملصنا يسوع املسيح، نسأل ونتضرع إىل صالحك يا حمب البشر الوحيد اإلله احلقيقيوإهلناالكل أبو ربنا 

جتعله أن حيل أعمال  و- والروح القدس، لكي تنظر إىل جبلتك، هذا الزيت ،وابنك الوحيد يسوع املسيح ربنا
  ".وانقله ليكون زيت مسحة وموعظة لكي جيعل النفس مؤمنة باملسيح يسوع ربنا.... الشياطني 

 دعوت عبيدك بامسك أنت" من قبل اهللا اآلب باالبن يف الروح القدس إعدادهواملوعوظ نفسه، يتم   
قدوس بابنك الوحيد يسوع املسيح هم هيكالً لروحك الأعد...  يف كتابك أمسائهمالقدوس املبارك، اكتب 

  ".ربنا

اجعلهم مستحقني " فائقة إهليةنه سوف ينال نعمة أوتصل هذه الصياغة إىل مجاهلا حيث يتعلم املوعوظ   
ويكونوا متشبهني بابنك الوحيد ربنا ،هليةاإل وميتلئوا من قوتك ، لينالوا من روح قدسكإليهاموا للنعمة اليت تقد 

  ". واحداً معهيسوع املسيح صائرين

) ثانية(ولدهم مرة أخرى "ن الذي سوف يلد هؤالء، هو اآلب باالبن يف الروح القدس إوأخرياً، ف  
  ".هم هيكالً لروحك القدوس بابنك الوحيد يسوع املسيح ربناأعد. حبميم امليالد اجلديد ومغفرة اخلطايا

باسم االبن " هيكالً للروح القدس يتم د لسكىن الروح القدس، أو لكي يكون املعماإلعدادولكن هذا   
.  بالثالوث كما هو واضحلالعتراف وهي الصيغة النهائية لطرد الشيطان اليت تؤهل ،"الوحيد يسوع املسيح

ن إال يستطيع أحد أن يقول " عن القاعدة الرسولية اإلميانر الصالة اخلاصة جبحد الشيطان واالعتراف بوتعب
 أنت السيد خملصنا حمب البشر صانع اخلريات، أيها "، فتقول هذه الصالة"سبالروح القد إالَّ يسوع رب

أنت الذي جتثو لك كل ركبة ما يف السماء وما على األرض وما حتت . وحدك الذي يكمل لك هذا السر
 بنور فهامهمأ عيون أضيء… ن الرب يسوع املسيح د اهللا اآلب إوبك يعترف كل لسان قائالً . األرض
إذ تعدهم هيكالً لروحك القدوس مبسرة أبيك الصاحل ..  لكي يقبلوا روحك القدوس أنفسهم هيئ.. املعرفة 

  ".والروح القدس
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لة  احلُ-  موهبة الروح القدس - ختم املسيح - النور :وبعد ذلك تؤكد الصلوات أن املعمودية هي  
أدع عبيدك إىل نورك الطاهر "عمودية قبل تقديس مياه املتقال  األوصاف اليت يهو. باس اخلالص لُ-النورانية 

 من قوة روحك القدوس مبعرفة مسيحك لكي ال يصريوا بعد همإمالئ… جدد ميالدهم باحلياة األبدية … 
  ". امللكوت مبسرة نعمة ابنك الوحيد يسوع املسيح ربناأبناء بل ، اجلسدأبناء

  -:تقديس املياه

  األردنربنا يسوع املسيح الذي نزل إىل "وحيد س املياه هو االبن التؤكد الصالة أن الذي قدره طه". 
 أيها القادر وجننا أيها أدخلنا"ولكن تقديس املياه يظهر جديداً ومن جديد يف كل معمودية بقوة الروح القدس 

 ."د ميالد عبيدكد لكي ا وبروح قدسك جتُ)١( أرعد يا اهللا اآلب الضابط الكل على هذه املياه .القدوس
 عبور البحر -  حتويل املياه املرة إىل حلوة - فيضان املاء من الصخرة - خلق املياه : وهي،جزات القدميةفاملع

 ، اجلالس على الشاروبيمأيهالع أطَّ" هذه تظهر اآلن حاضرة حبضور الروح القدس ،األردنوعبور  - األمحر 
 وعند حلول روحك ، والعزاء السماوي والقوةاألردنمنحه نعمة أ. أظهر وأنظر إىل جبلتك هذه أي هذا املاء

القدوس عليه هحميياًأعطه قوة ليصري ماًء. األردن بركة به ."  

  نتائج التغطيس كما يشرحها الطقس

  نساناإل خلعويضيء فيهم نور . الذي يتجدد مرة أخرى كصورة خالقه" اجلديد نساناإل  العتيق ولبس
  ".األبدية والرجاء السعيدويفوزوا باحلياة . احلق من قبل الروح القدس

 يف طقسنا نتبع اآلباء الرسل، أننا ألا تؤكد وأساسيةفائقة وهي شهادة  شهادة الليتورجية،  هيهذه  
ن عمل الثالوث يف املعمودية إ ف،وبعد كل هذا. ألننا أخذنا هذا الطقس من آباء الكنيسة اجلامعة تالميذ الرسل

فكل شيء يأيت من اآلب ب، بوضوحظاهر وهب بالروح القدساالبن وي.  

  رشومات املريون: ثانياً

 رشم من رشومات املريون وهي يف غاية  الدقة ٣٦ ـ لكي نعيد تأكيد أمهية الأذهاننالقد أيقظ اهللا   
  . والوضوحواإلتقان

 رشومات ٨ وهي تشمل.  العينني– األذنني - الفم -  األنف - النافوخ -:فاجلزء العلوي من اجلسم
  ".باسم اآلب واالبن والروح القدس مسحة نعمة الروح القدس آمني "يقال فيها

 ،نساناإل ولذلك وهي أهم حواس .ونالحظ هنا أا حواس الفكر والشم والنطق والسمع والرؤية  
دهن باسم  هذه احلواس ت.فإا تأخذ صيغة الدهن قبل صيغة التعميد، أي باسم اآلب واالبن والروح القدس

                                           
  .واإلنطاكي السكندري حسب شهادة التقليد دناألرالرعد والنور من املظاهر اليت صاحبت معمودية االبن يف ) ١(
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 قوى النفس األساسية اليت تنال باسم اآلب واالبن والروح إذنهذه . مسحة نعمة الروح القدسالثالوث لتنال 
وهب شركة آالم املسيح وقيامته يف املعمودية باسم الثالوثالقدس املسحة، مثلما ت.  

  أموهي حواس وقوى ، رشومات٤عددها و .لبا اجلزء السفلي وهو القلب، والبطن، الظهر، الص 
أي " عربون ملكوت السموات"دهن وتنال مسحة  فت،ل للمجد وعدم الفساد ولذلك تؤه،سدالنفس واجل

  .ملك اآلب واالبن والروح القدس

  رشومات ٦  رشوماته فعدد،حة اليدوهو الذراع الذي يبدأ من الكتف حىت را: األمينا اجلانب أم 
  ".ة غري املائتة وهي شركتنا يف الثالوثدهن شركة احلياة األبدي"، فهي تأخذ يةنساناإلة داروميثل اإل

مسحة "ت بأا فَص فقد و أيضاً، رشومات٦وعدد رشوماته وهو الذراع األيسر : واجلانب األيسر  
نه إناه يف النفس، ولكنه ماذا يعطي؟  فاملريون هو سر الروح القدس وسك." وختم ال ينحلإهلنامقدسة للمسيح 

  . إىل اليمنيد الذي أُنقذ من الشمال وراإلرادةد اخلائر  املتردنسانيعطي مسحة املسيح لإل

  ا اجلانب السفلي األمينأم،جل وتبدأ مبفصل الفخذ وميثل حركة وحياة النفس واجلسد، يأخذ  وهو الر
جل متثل القيام والثبات وهذا النص هام ألن الر".  واحلقاإلميانكمال نعمة الروح القدس ودرع " رشومات ٦

  . وبالتايل فهي تنال كمال نعمة الروح القدس لكي تسعى يف أثر املسيح واآلب دائماً،يوالسع

  أدهنك يا فالن بدهن مقدس " رشومات ٦ فيأخذ ،ا اجلانب السفلي األيسر وهو ختام الرشوماتأم
وهذا هو اية  بالثالوث، أيضاًنه كما بدأ بالثالوث ينتهي أوهذا يعين " باسم اآلب واالبن والروح القدس آمني

  فهل حنن ننال يف مسحة املريون الروح القدس وحده؟.  وهو يف الواقع عودة إىل صيغة التعميد،الرشومات

مسحة .. شركة احلياة األبدية .. عربون ملكوت السموات .. ن اجلواب يأتينا من الطقس القبطي إ  
ليس هو شركة يف اآلب واالبن يف أ ،نحىت سر املريو.. كمال نعمة الروح القدس  .. إهلنامقدسة للمسيح 
  الروح القدس؟

  الثالوث يف القداس: ثالثاً

ن كل ما هو أصيل يف إنه قيل أ الكثافة الروحية والعقائدية لألرثوذكسية، حىت اإلهليميثل القداس   
ثل ومن هذه الزاوية بالذات ميكننا أن ترى كيف مي. اً وطقس وصلواتالكنيسة موجود يف القداس، عقيدةً

 الثالوث، -ر حتليل اخلدام  كما يعب-فعلى قمة الرئاسة الروحية جند . القداس اللقاء احلق بني الكنيسة والثالوث
 للثالوث واإلكراماد  "اإلهليويظهر هذا بكل وضوح يف افتتاحية القداس . االثىن عشر رسوالً مث آباء الكنيسة

  .و الذي جيعل كل شيء من الثالوث وعائد إليه احلاضر يف الكنيسة هاإلهليفاد ". القدوس

 النابعة من اهللا توهب يف هذا السر الذي تشترك الكنيسة يف ترتيبه، أي بوضع التقدمة هليةاإلن النعمة إ
 ، وبالصالة والتسبيح.الكنيسة كلها -إىل الثالوث  - أو الصعيدة على املذبح لكي تتحول بالنعمة وتأخذ معها 
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 وهو جسد املسيح الذي ، كأعضاء جسد واحد متحدة وبالتناول تعود الكنيسة إىل اهللا،قدسمث حبلول الروح ال
  -: وهذه الرحلة السرية تتم يف هذا السر الفائق على هذا النحو.به تعود إىل اآلب بواسطة الروح القدس

  - وت والقيامة جديدة بامليةإنسان لآلب فيهيئ ،داً من العذراءاهللا اآلب أرسل ابنه الوحيد متجس.  

 اجلديدة اليت رأسها املسيح ويأخذها ويضمها إىل يةنساناإلاهللا الروح القدس يأيت وحيل على هذه  -  
الرأس برابطة روحية فائقة، هي عمل الروح القدس الذي جيعل األعضاء اجلدد تلتصق بالرأس وتأخذ منه احلياة 

  .اجلديدة

مها لآلب لكي تنال الوحدة الداخلية على مثال وحدة يقد اجلديدة ويةنساناإلاهللا االبن يأخذ هذه  -  
الثالوث وتدخل السموات وتظل هناك حىت ترى هذه الوحدة وتشبع من السمائيات وتنال قوة القيامة 

  .اإلفخارستياوخريات الدهر اآليت عندما تشترك يف 

ع العمل لطقسي الذي ال يوز تتم عرب االحتفال اإمناهذه الرحلة السرية ال تتم عرب مراحل منفصلة، و  
  . من أقانيم الثالوث حسب تدبري اهللا نفسهأقنوم يظهر عمل كل إمناعلى األقانيم، و

  االستعداد بالروح القدس
  ر عنه القداس الباسيلي والذي يصل إىل وميكننا أن ترى ذلك من األدب الروحي الرفيع الذي يعب

 ورغم ،"هذا اصنعوه لذكري"صعيدة، رغم أا وصية الرب نفسه  فالذبيحة أو ال.ذروته يف القداس الكريلسي
 هي الشكر، اإلفخارستيا فغاية . يف اتضاعإمنام جبسارة االقتحام، وقدأا ال ت إالَّ أا حتت سلطان الكنيسة،

ن قوة  نأخذ شيئاً ليس هو حقاً خالصاً لنا أو حتت سيطرتنا، ولذلك يطلب الكاهأننا -بكل دقة  -وهذا يعين 
امنحين أن أجد نعمة ورمحة يف هذه الساعة وأرسل يل قوة من العالء لكي ابتدئ وأهيئ "الروح القدس 

وقوة العالء هنا هي وعد الرب لتالميذه . )صالة االستعداد يف القداس الباسيلي(" ل كما يرضيك خدمتك املقدسةوأكم
وهو ما يؤكده الكاهن بعد ذلك ) ١أعمال " (عايللبسوا قوة من األ حىت تأورشليم يف أقيموا"قبل الصعود 

 يا سيدنا اجعلنا مستوجبني بقوة روحك القدوس أنت" أكثر وضوحاً يف صالة سرية بعد الصالة السابقة بقولٍ
رب ال تردين ذليالً خمزياً، بل أرسل  يا" فالكاهن يطلب االستحقاق من الروح القدس ،"أن نكمل هذه اخلدمة

صالة االستعداد يف القداس الغريغوري("  أمام مذحبك املقدسأقفلقدوس واجعلين مستحقاً أن  نعمة روحك اعلى(.  

رب   ياأعطين" فهو يف صالة االستعداد يف القداس الكريلسي ،ا قمة التعبري الالهويت والعمق الروحيأم
 ،"حترق املوجودات الرديئةروحك القدوس النار غري اهليولية اليت ال يفكر فيها، اليت تأكل كل الضعيفات و

 حترق كل ما هو مضاد هللا إمنا و،نساناإلفالكالم هنا يفوق كل كالم آخر، ألن نار الروح القدس ال حترق 
ره جسداً وروحاً، فالطهارة اجلسدية النابعة من الروح القدس تبقى  من كل عمل رديء وتطهنساناإلوتنقي 

  .وتدوم يف اجلسد والنفس
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  را لآلب واالبن والروح القدسقالصعيدة اليت ن
 - بسبب هذه العالقة الكيانية  -القداس هو حياة االبن املتجسد الذي هو رأس الكنيسة، والذي   

مه الكنيسة لآلب بالروح القدس، ولكي نفهم هذه احلقيقة علينا أن ننتبه إىل صورتني أساسيتني يكمنان تقد
  :خلف هبة املسيح إىل اآلب بواسطة الكنيسة

جها ووهبها أن تنال فيه مرياثه السماوي املسيح عريس الكنيسة ورأسها الذي تزو: الصورة األوىل -  
  .وأدخلها بسبب الدعوة واالختيار والزواج إىل مرياث اآلب

 فهو يقف شفيعاً ووسيطاً بني اهللا ،املسيح رئيس الكهنة والوسيط يف آن واحد: الصورة الثانية -  
  .والكنيسة

:  وما ميكن أن نتجاسر ونقول،ا يف الواقع القدمان اللتان تسعى ما الكنيسة إىل اآلبهاتان مه  
 نشكر ونقرب لهبن قم وخملصنا وملكنا كلنا يسوع املسيح هذا الذي وإهلنانورك احلقيقي ابنك الوحيد ربنا "
صالة (" ذه اخلدمة غري الدموية مع الروح القدس الثالوث املساوي غري املفترق هذه الذبيحة الناطقة وهمعه لك

  .) القداس الكريلسي-  ق وعادلمستح

 ،ن اجلدل العقيدي الذي دار يف الغرب وعلى أرض الالهوت الالتيين، قد أفسد مذاق السر عندناإ  
اليت تنكر كل فالكنيسة تقدم هذه الصعيدة، بل وحىت الكنائس . وأفسد قدرتنا على التمييز الروحي الدقيق

د كانت وصية الرب لنا أن لق. ر اخلبز واخلمرن حتضأن جتتمع وأفخارستيا تشعر بأا البد ووحية لإلاملعاين الر
يف آداب احملبة، البد وان يعرب كل طرف لآلخر عن  ". حنن باخلبز واخلمر كتقدمة أو صعيدةن نأيتأجنتمع و

لذلك هي تبدأ  وأفهي تبدأ، . وضروريوهذا هو ما جتد الكنيسة انه الزم " رغبته يف األلفة ويف عناق احملبة
  .بالوصية وتعيد كالم الرب نفسه يف ليلة العشاء األخري

لكن النقطة احلامسة هي تضحية العريس واختياره للعروس اليت هي أصالً مأخوذة منه، من حلمه   
ر املعمودية وهنا جند أن الكنيسة املأخوذة من آدم الثاين يف س. وعظامه حسب قصة اخللق يف سفر التكوين

واليت اغتسلت وتطهنت مثل حواء من ضلع آدم، هذه الكنيسة تقترب من رت بالدم واملاء النابع من جنبه وتكو
  . لكي يتم االحتاد الروحي الكامل، أي احتاد اجلماعة كلها باملسيحاإلفخارستياعريسها يف 

لَلقد خقاملسيح ولكنه ،يدة أي صورة البنوة كل عضو على حدة، وجدده وجعله على صورته ا 
ن وجود املسيح يف كل إ وطبعاً .اآلن يريد أن يضم اجلماعة كلها يف وحدة عجيبة وجيعلها جسده الواحد

 احتاد كل مسيحي باملسيح وبكل مسيحي آخر، فاالحتاد حياة وال ميكن أن يعطي إمكانيةمسيحي هو سبب 
 أعضاءحىت مجع املسيح " كَملَ السر"عاً وحسب تعبري القداس  وطب.احلياة غري مصدر احلياة ربنا يسوع املسيح

جسده وشدها باملفاصل والرفاملسيح الكائن يف .  هلا الوحدة والتآزر النابع منه هو أي الروح القدسوأعطىط ب
ر وهذا هو س.  به إذ ال جيمع املسيح باملؤمنني غري املسيح والروح القدسإنسان هو سبب احتاد كل إنسانكل 
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من املوت يةنساناإلددت فيه اجتماع الكنيسة يف يوم القيامة أي يوم األحد أو يوم الرب، فهو اليوم الذي ج 
  .ونالت فيه عطية الروح القدس

السر العظيم الذي جعل املسيح والكنيسة جسداً واحداً، هو سر هذا هذه الزجية املقدسة الفائقة، و  
ل هذا لكي أكم"و ،)الباسيلي" (نقرب لك قرابينك من الذي لك"جسارة الكنيسة يف أن نقول هللا اآلب 

 ويف استدعاء الروح القدس يف القداس ." بصحبة وشركة مسيحكاألسرارالقربان املوضوع الذي هو سر مجيع 
 من أسفلأرسل إىل …  القدوس أباناأنت الذي وضعنا أمام جمدك القدوس قرابينك مما لك يا "الكريلسي 

 طالباراقلي ومن حضنك غري احملصور ومن عرش مملكة جمدك )املهيأ (من مسكنك املستعدعلوك املقدس و
  ."علينا وعلى هذه القرابني اليت لك املكرمة السابق وضعها أمامك.. روحك القدوس الكائن باألقنوم 

لسرية  وما يقدسه اآلب بالروح القدس، وهذه هي لغة الزجية ا،فالكنيسة تقدم هللا اآلب ما خيص اآلب
 الفائقة تكشف عن جانب هليةاإلهذه اللغة .  تقول غري ذلكأناملقدسة، ألا متلك عريسها وال تستطيع 

 اليت وهبها اآلب أيضاً وهي يف نفس الوقت صعيدة اآلب ، وهو أن الصعيدة هي صعيدة الكنيسة،جوهري
قرابينك هذه املكرمة … لقدوس رب بالربكة من قبل حلول روحك ا  هذه الصعيدة اليت لك يامألا"للكنيسة 

يف الليلة ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح  ألن ابنك الوحيد ؛اليت سبق وضعها أمامك، هذا اخلبز وهذه الكأس
 فالكنيسة عندما تتحدث مع اآلب فيما يعرف بقداسات اآلب تكلمه عما عمله االبن ،.."فيها ذاته اليت اسلم 

  .وتسأل عطية الروح القدس

 بأنه سر اآلب رغم انه سر جسد ودم ربنا يسوع اإلفخارستياوصف سر هذه القداسات بالذات يفي ف
وهذا هو ما تؤكده صالة الشكر املدونة مبقدمة القسمة يف القداس الباسيلي . داملسيح الذي هو وحده جتس

سيح ألنه جعلنا أهالً أن  وخملصنا يسوع املوإهلنا أبا ربنا اهللا اآلب ضابط الكل فلنشكر أيضاًو"والكريلسي 
 فنسأله أن جيعلنا مستحقني أيضاً إىل فوق وخندم امسه القدوس، هو أيدينانقف يف هذا املوضع املقدس ونرفع 

اجلسد املقدس والدم الكرمي "ف نكمل الصالة ولئال خنطئ يف التعر".  غري املائتةهليةاإللشركة وإلصعاد أسراره 
نشكرك "اخلضوع يف القداس الباسيلي صالة كذلك األمر أيضاً يف  ."إهلنالرب  الضابط الكل اهملسيحاللذين 
إذ …  ما تشتهي املالئكة أن تطلع عليه  لناأعددتإذ  ألن رمحتك عظيمة علينا اآلب ضابط الكل أيها

  ."هليةاإل كأسرارمن جهة تناولنا من ) توحدنا بك (تؤلفنا بكطهرتنا كلنا 

 خالق الكل أبانا القدوسنشكرك يا "ة الشكر األخرية بعد التناول ويف القداس الغريغوري يف صال
وهو يعيد  - القداس الكريلسي اوأم". ورازق اجلميع الذي أعطانا من هذا الطعام املقدس غري املائت والسري

 اليت هي عطية احلياة للنفس واجلسد هذه اجلمرة احلقيقية املُأعطنا ":يخاطب اآلب ف-شعياء إىل األذهان أرؤيا 
  ".كملسيحاجلسد املقدس والدم الكرمي اللذان 

 بنا اإلهلي إىل حضن اآلب بواسطة زواجه السري أعادنافاحلقيقة األساسية هي أن االبن املتجسد قد   
كىن الفرحني يف اهللا،  فلقد صار س،")املهيأ (باملسكن املستعد "أيضاًوهذا احلضن يوصف . يف عروسه الكنيسة
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ون بدون احتاد الزجية الذي جعل آدم اجلديد وحواء اجلديدة جسداً واحداً وفتح الطريق هؤالء ال يدخل
  .السماوي للكنيسة

  اإللهه فيه الكنيسة صالهتا لالبن وحىت يف القداس الغريغوري املعروف بقداس االبن والذي توج 
أا تستطيع أن "  الذي لكنقرب لك قرابينك من ":الوحيد، فهو كرأس الكنيسة وعريسها تقول له الكنيسة

  .م سرياً يف هذا السر الفائق الذي سلِّجسده أي الذي لكمه هو أي  وتقدم له ما سبق وقداإللهتتقدم للمسيح 

 ذاته لكنيسته وصارت  الرب هذه الدالة وهذه الثقة، فقد وهبأعطت هي اليت هليةاإلن هذه الزجية إ  
فما من أحد يبغض جسده بل يغذيه ويعتين به اعتناء املسيح "اآلب هذه اهلبة هي طريق دخول الكنيسة إىل 

 ويتحد بامرأته فيصري وأمه جسد املسيح من حلمه ومن عظامه ولذلك يترك الرجل أباه أعضاءوحنن . بالكنيسة
  فالكنيسة تطلب حياةً.)٣٢-٢٣: ٥أفسس (" االثنان جسداً واحداً هذا السر عظيم وأعين بالسر املسيح والكنيسة

  .، وتدخل إىل السماء عينها لكي ترى العريس واآلباإلفخارستياومتسك بعهد الزواج وهو 

وإذا حبثنا عن سر اهتمام العهد اجلديد بتأكيد أن عطية الروح القدس هي هبة اهللا اآلب وعطيته   
لسماوي، فالزوجة  للمرياث اني هللا ووارثني كسبب جيعلنا وارثهليةاإلللكنيسة، فإننا ال جند أفضل من الزجية 

تدخل يف مرياث رجلها وتتمتع به، وهو ملخص كل قصص العهد القدمي عن الزواج واألوالد والربكة، الذي 
وجود الستائر حول املذبح وعلى باب الذي يتمثل يف  و،صاغ القداسات الشرقية على النحو الذي نعرفه

 اليت إلبراهيم يف بركة اهللا أيضاً ولكن ،عامل، ليس فقط كغرباء يف الإبراهيم ألننا نعيش يف خيمة ؛اهليكل
  . هذا عن الصورة األوىل.وصلت إىل كماهلا يف املسيح الذي يهب لنا كل شيء يف جسده ودمه

  لصورة الثانية بالنسبة لاأم:  

دمة  فقد صارت هذه الرئاسة هي مصدر خ. الكهنوت اليت لربنا يسوع املسيحهي الوساطة ورئاسةف  
 الوحيد اإلله فالكنيسة ال تستطيع أن تتقدم لآلب بدون املسيح .ريوباغيح ديوناسيوس األالقداس حسب شر

، وهي أن كل صالة تقدم لآلب، ال تعين أن أذهاننا وهنا علينا أن ندرك حقيقة هامة تغيب عن .ورئيس الكهنة
. منه يأيت كل شيءهو مصدر كل اخلريات وف ، ألنه اآلبإمنااآلب متفرج يراقب ويسمع صلوات الكنيسة، و

، ولذلك وحىت األشياءر عن هذه احلقيقة الفائقة وهي أن اآلب هو مصدر كل  تعبإمنافكل صالة تقدم لآلب، 
أبيه الوحيد الذي يف حضن اإلله"ه لالبن تؤكد الصلوات اخلاصة قبل القسمة بأنه يف القداس الغريغوري املوج "

م كما باهذا هو الذي يبارك ويقدس ويقسرك وقدم يف ليلة العشاء األخريس وقس.  

 فحضور الثالوث يف القداسات ظاهر وقوي، ألن غاية جميء االبن وجتسده هي أن يعلمنا عن إذن  
 .ن يعيد عالقتنا وجيددها على النحو الذي نراه يف القداساتأاآلب وعن الروح القدس، و
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  الفصل الثاين

  اخللق من العدم

  هليةاإلبيعة هو أساس الشركة يف الط
  مقدمة

ن كل بداية عقائدية ال هتتدي إ املسيحي، ولذلك فاإلمياناخللق من العدم دعامة أساسية من دعائم   
، األفالطونيةباخللق من العدم، البد هلا أن تقع يف أخطار أو أخطاء عرفتها مدارس الفكر الوثين القدمي، مثل 

هلي من جوهر إلق من مادة أزلية وال هو فيض العامل مبا فيه مل خيُ احملدثة واملانوية، والغنوسية، فواألفالطونية
  . هو مل يكن كائناً وبال وجود باملرة حىت خلقه اهللاإمناهلي، وإ

.  الفاصل احلقيقي هو طبيعة اهللا وجوهرهإمناوما يفصل العامل عن اهللا، ليس املسافة زادت أو قلت، و  
 ومع ذلك فهو بعيد عن العامل بطبيعته السامية الفائقة اليت ال جتعل فاهللا حيتضن العامل، وهو كائن يف كل مكان

  .نساناإل للشبه بني طبيعة اهللا والكائنات املخلوقة بأسرها، مبا فيها إمكانيةأي 

 وحده، وهذه الكينونة الفائقة جتعل اهللا فوق الزمان واملكان  وأساسية، وهي أن اهللا كائن هامةٌحقيقةٌ  
ن الفرق بني األبدية إ ف،صدق تعليم اآلباء، بأن الزمان خملوقوضعنا يف اعتبارنا وإذا . يةاننساإلوالتحديدات 

 الكائنة بطبيعتها وبني املخلوقات اليت وجودها أمراً هليةاإلوالزمان يصبح فرقاً بني اخلالق واملخلوق، بني الطبيعة 
  . اخلالقبإرادة هي كائنة إمنا و،لبقاء والدوامعرضياً وزمانياً ميكن أن ينتهي، حيث ال حتمل قدرة ذاتية على ا

 وهو وحده الذي يتمتع ذه الصفة الطبيعية اليت ،"اهللا واجب الوجود": وحسب لغة العصر الوسيط
ا باقي املوجودات فهي ليست كذلك، فهي ميكن أن تتالشى إذ ليس هلا  أم،هليةاإلتنتمي إىل صفات الطبيعة 

الكائن الذي وحده ميلك أن يقول هو هللا واجب الوجود، أو بلغة الكتاب املقدس فا. قدرة ذاتية على البقاء
  .ا باقي الكائنات اليت تنطق باألنا فقد نالت هذه النعمة من اهللاأم" أنا"

 الواجبة هليةاإل، فهي عمل اهللا الذي ينتمي إىل الطبيعة هليةاإل اخللق من العدم حيدد لنا طبيعة النعمة إذن  
 هبة هي إمناليست عمالً ينتمي إىل الطبيعة املخلوقة اآلتية من العدم، وفالنعمة اإلهلية  . الكائنة دائماًالوجود أو

 ال تنتمي إىل الطبائع املخلوقة باملرة، فهي حسب تعليم هليةاإل وكل القوى هليةاإل فاإلرادة.  غري خملوقةإهلية
السموات واألرض وكل ما فيها ) "الترمجة السبعينية(مي وحسب تعبري العهد القد" النعمة غري املخلوقة"اآلباء 

" مما مل يكن" وبالدقة اللغوية اليونانية ،)٨: ٧ مكابيني ٢( " مما مل يكناألشياءجتعلك تدرك أن اهللا خلق 
εκ ουκ οντων ألن ουκو هي سلب مطلق ، οντων كائن أو موجود، وهو نفس التعبري يف القداس 

  ".نساناإلكونت مما مل يكن "الغريغوري 
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  وسائر املخلوقات األخرى ال تستطيع أن -  بنوع خاص- نساناإلن هنا نرى بكل وضوح أن م 
وهنا نرى أن الفرق بني الفلسفة اليونانية والكتاب املقدس هو أن الفلسفة تقبل . تبقى بدون اخلالقأن تعيش و
µηονإمنا و، أي ما ليس له كيانن من مادة أولية كائنة ق تكوبل تدخا الكتاب املقدس فيستعمل ل اخلالق، أم
  . فهي قاطعة ال تعطي فرصة للتفكري يف مادة أولية أو غريهاουκ ον τωνكلمة 

 وبذلك يصبح العامل مبثابة هليةاإل من الذات emanationفاملادة األولية حتمل صورة صدور أو فيض   
 يف اهلند تراها يف الغنوسية، وهي لذلك من أخطر األفكار هذه الفكرة الشائعة. قل نسبياً من اخلالقأله آخر إ

ا يف حالة الصدور والفيض يصبح العامل اليت هتدد تعليم النعمة يف املسيحية، فالنعمة هبة للمخلوق من العدم، أم
والبقاء  احلياة إمكانياتيف غري حاجة إىل النعمة، وال حيتاج إىل تدخل اهللا فهو حيمل كل  - نساناإلمبا فيه  -

 وإذا سقط ميكنه بقدراته الذاتية أن يصارع يف سبيل .وميكنه أن يصارع يف سبيل عودته إىل ما كان عليه
 هي أن العامل املخلوق من العدم ال ميلك شيئاً من األساسية فالفكرة املسيحية ،ن خيلص يف النهايةأ و،اخلالص

نه ليس كائناً موازياً هللا، كما لو إ ،ن عناصر األلوهةاهللا، فهو آخر غري اهللا، هو خملوق وليس فيه أي عنصر م
فهذه الصورة .  املخلوق الصادر عن اهللاواإلله اخلالق الكائن اإللههلاً آخر أو اهللا وقد تكاثر وصار اثنني، إكان 

  .غريبة وبعيدة عن املسيحية

  الذي اإلهلي وهذا هو الصالح ، فقد جاد اهللا على الكائنات بالوجود.إهليةٌ  يف حد ذاته نعمةٌإذن اخللق 
وهذه احلقيقة تلعب دوراً ". ال يضن بنعمة الوجود على أحد"ن اهللا أثناسيوس يف جتسد الكلمة بأيصفه القديس 

 اخترعته اخلليقة  هو احنرافإمنا و، فهو ليس من خلق اهللا،"للشر "األرثوذكسيأساسياً يف التحديد املسيحي 
  .نفسها

قنوم الروح أ االبن وأقنوم وضوح أن الوحيد املولود والصادر عن جوهر اهللا هو مما سبق يظهر لنا بكل  
ريوسية حول ضرورة التمييز بني لقد دار صراع اآلباء مع األ. اهللا بإرادةا باقي املخلوقات فهي كائنة القدس، أم

ا ما صفات اهللا، وأمن ما يصدر عن طبيعة اهللا هو بالضرورة حيمل كل أ أساسجوهر اهللا وبني اخلليقة على 
  . فهو ال يشارك اهللا يف أيٍ من صفاتهبإرادتهخيلقه اهللا 

 هون االبن ليس من جوهره، بل إ و،بإرادتهن اهللا خلق االبن إ تريد أن تقول األريوسيةلقد كانت   
أثناسيوسولكن اآلباء وعلى رأسهم . باإلرادة كائنبني الطبيعة   أكدوا أن الفرق بني اخلالق واملخلوق هو فرق
 األزلية، فهو هليةاإل وال ينتمي إىل الطبيعة اإلرادةما يتم يف الزمان بواسطة بني  و، اليت ال تتغرياألزلية هليةاإل

 األزيلومن هنا يصبح الفرق بني االبن . اإلهلي متاماً للجوهر  مغايرهليةاإلعمل يقع متاماً خارج الطبيعة 
  . والطبيعة املخلوقةاألبديوت واملخلوقات هو فرق بني جوهر الاله

فاملخلوقات . )١( وسوف نعود إىل هذه النقطة اهلامة عندما نناقش الفرق بني املسيح واملؤمنني باملسيح
                                           

  .راجع امللحق يف اية هذه الدراسة) 1(
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  .ليست مساوية جلوهر الالهوت

 والزمان، بل هناك عدة فروق هامة ال جمال األبدية ليس فقط فرق بني األساسيعلى أن الفرق 
  -:ها هو ولكن أمه،لدراستها هنا

النمو الفكري بالنسبة للكائنات العاقلة، والنمو يف التكوين وذلك من حيث الطبيعة املخلوقة قابلة للتغيري، إن + 
  .والبنية بالنسبة للكائنات احلية

 كل صفاهتا منحة من اخلالق وهي ختضع إمنا و،الطبيعة املخلوقة ال متلك أي صفة من الصفات اخلاصة اإن + 
  .مبا مينحه اهللا حسب خطة اخللق نفسها إالَّ ين وال متلك أن تكتسب أي شيء من الصفاتهلذا التكو

 البقاء، بإرادهتا وال تستطيع ، على البقاء، بل هي بطبيعتها ال متلك قدرةًلالحناللالطبيعة املخلوقة قابلة إن + 
قائها، فهي عارضة وزائلة وتبقى فقط م ب اخلالق الذي بالنعمة يدعبإرادة هي تبقى إمنا و،حىت أن شاءت البقاء

  .مادام اهللا قد شاء هلا البقاء

هذه النقاط الثالثة السابقة، هي أهم ما مييز التعليم املسيحي اخلاص باخللق من العدم، لكن علينا أن   
ة  احتياج اخلليقأساس والطبائع املخلوقة هو يف الواقع ،اإلهلين انعدام أي صلة نوعية بني اجلوهر إنؤكد 
 الرسويل أثناسيوس مجيع اآلباء ال سيما آباء اإلسكندرية وبشكل خاص أبرزهاوهذه هي النقطة اليت . هللا

 البوذية أو غريها من االجتاهات اليت Nehelisimوال جيب مطلقاً أن نقع يف العدمية . وكريلس عمود الدين
ن يشترك يف خريات اهللا، فاحلقيقة املسيحية تصور الكون كما لو كان شيئاً بعيداً منعزالً عن اهللا، وال ميكن أ

ر  ذا الشكل وعلى هذا النحو غري الثابت واملتغيقل الرسويل هي أن الكون خأثناسيوسكما يصورها القديس 
وألن هذه النقطة على قدر كبري من األمهية، بات من الالزم أن ندرس هنا . هليةاإللكي ينال فيض النعمة 

  .جتسد الكلمةو من كتابيه الرسالة إىل الوثنيني، أثناسيوسعند القديس  األساسيةالفقرات 

   الرسويلأثناسيوسالتعليم املسيحي كما شرحه القديس : أوالً
عب (" ن العاملني بكلمة منه فصنع ما يرى مما ال يرى ندرك أن اهللا كواإلميانب"يقول الرسول بولس   

رسولية اليت تؤكد أن اهللا هو الذي يدعو إىل الوجود ما هو غري  هذه احلقيقة الأثناسيوسفكيف شرح . )٢: ١١
ن كانت مكونة من نفسها إزائلة وضعيفة وفانية  "أثناسيوسفاخلليقة حسب وصف . )١٧: ٤رومية (موجود 
رضة لالحنالل وفق ولكن اهللا سبق فرأى أن املخلوقات اليت خلقت زائلة وع. ")٢: ٤١ضد الوثنيني (" فقط

 األشياءلكي ال تنتهي إىل هذا املصري ولكي ال يتحطم الكون ويعود إىل العدم، هلذا فإنه خلق كل نواميسها، و
 اخلليقة وجوداً وكياناً، وعلى ذلك مل يترك اخلليقة تواجه طبيعتها لئال تطوح ا عاصفة وأعطى األزليةبكلمته 

  .)٣: ٤١ضد الوثنيني (" وتتالشى من الوجود مرة أخرى

  . فانية-  ضعيفة -رضة لالحنالل  ع- زائلة فاخلليقةإذن، 

  فماذا فعل اهللا لكي حيفظ اخلليقة من الزوال؟
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 حىت بالتدبري واحلفظ أيضاًنظراً لصالحه يقود اخلليقة كلها وينظمها يف هدوء بكلمته الذي هو نفسه "
  .)٣: ٤١ ضد الوثنيني(" والنظام الذي هو عمل الكلمة تستنري اخلليقة وتستقر آمنة على الدوام

 على النظام الكوين، ولكن هذا اإلشراف الرسويل يعطي للكلمة دور أثناسيوسوهنا يبدو أن القديس   
 املشكلة هي أنه حىت مع وجود النظام إمنا و، فاملشكلة األساسية ليست يف وجود النظام الكوين.غري صحيح

الكتاب املقدس والفلسفة اليونانية اليت ترى  بني األساسي وهنا يربز الفرق . ال ميكن للخليقة أن تبقى،الكوين
 ولكن علينا هنا أن ندرك أن ،ن هذا النظام هو جزء من طبيعة املخلوقاتأأن اخلليقة ختضع لنظام دقيق و

نه يف الواقع مل يدخل هذه أ و،الكتاب املقدس مل يتعرض ومل يستخدم وال مرة عبارة النظام أو القانون الكوين
ن قوة اهللا اخلالقة هي اليت أ يعرب الكتاب املقدس عن عالقة اخلليقة باخلالق على أا اعتماد، ومناإ و،الدائرة باملرة

ميكنه أن يقول  - كمسيحي - أثناسيوس هنا وعموماً، فإن أثناسيوس وهو ما يؤكده .حتفظ اخلليقة من العدم
 فأم يفزعون رد ، املدارس اليونانيةا تالميذ أم.رضة لالحنالل حسب أو وفق نواميسهان اخلليقة زائلة وعإ

زائلة " يؤكد أن اخلليقة أثناسيوسولكن .  ومن استخدام عبارات حادة مثل هذه العبارات،التفكري يف هذا األمر
 If composed of it selfوهي ترمجة مباشرة من االجنليزية " وضعيفة إذا كانت مكونة من نفسها فقط

onlyأي إذا كان وجودها ،" كانت كائنة واعتمدت على ذاهتاإذا"لنص اليوناين إىل  وجيب ترمجتها يف ضوء ا 
بعد ذلك مؤكداً أن املسألة ليست القوانني اليت حتفظ الكونأثناسيوسولذلك يستطرد .  إىل طبيعتهاراجع . 

بقي على اخلليقة  الذي يإمنا و،ففي الواقع وحسب النظرة املسيحية الدقيقة ال توجد قوانني حتفظ الكون مطلقاً
ألا تشترك يف الكلمة الذي له وجود " بعد ذلك بوضوح ويف نفس الفصل أثناسيوسكلها ما يؤكده القديس 

عان بواسطة الكلمة لكي تستمر يف البقاء لئال يصيبها ما كان ممكناً أن حقيقي يأخذه من اآلب، ولذلك ت
  .)٣: ٤١ضد الوثنيني ( االحنالل  أي لئال يصيبها،حيدث هلا لوال بقاؤها بواسطة الكلمة

 .فاخلليقة تشترك يف الكلمة وتنال قوة خاصة من الكلمة، أي أا تستمر يف البقاء بفضل تدخل الكلمة  
صورة اهللا غري " هذه الفقرة باالقتباس املعروف من القديس بولس عن املسيح الكلمة االبن أثناسيوسوخيتم 

  .)٣: ٤١ضد الوثنيني ) (١٨: ١٥: ١كولوسي (.."  كائنة األشياء املنظور بكر كل خليقة، فإنه به وفيه

  كيف نفهم عالقة الكلمة بالكون أو اخلليقة؟: ثانياً
 وأنارإذا احتد بالكون وكشف عن قواته يف كل مكان .. الكلي القدرة .. الكلمة  "أثناسيوسيقول   

ضد الوثنيني (.. "ن يترك شيئاً خالياً من قوته الكل ما يرى وما ال يرى، وهو ميسكها كلها ويربطها بنفسه دون أ

١: ٤٢(.  

  : على هذا النحو وبتشبيهات واضحةأثناسيوسواحتاد الكلمة بالكون يؤكده   

  .هذا التنازع جيعل القوى املختلفة ختضع للكلمة وتطيعه.  تنازع القوى املخلوقة مثل النار والربودة-١

 أيضاًلقيثارة، وهذا جيعل االحتاد هو حركة الكون نفسه اليت تشبه  ألوتار اي هذا الضبط يشبه ضبط املوسيق-٢
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  . املختلفة يف تناسقاألصوات خمتلفني، ولكن قائد اجلوقة هو الذي يقود أشخاصاجلوقة املكونة من 

 أو حبضور احلاكم يف ، حبركة احلواس اجلسدية اليت تضبطها النفس الواحدةأشبه هذه احلركة املتناسقة -٣
ن اخلليقة كلها تطيع اخلالق احلاضر أ أثناسيوسوهكذا يؤكد . وانشغال كل فرد بتنفيذ أوامر احلاكماملدينة 

  .نه بقوته يعمل على االحتفاظ اأ و،دائماً فيها

 ،ثناسيوس ال يفسر حركة األجرام السماوية والشمس والقمر وسائر املخلوقات على أا حركة ذاتيةأ و-٤
تدور .  الذي يدبر ويترأس على الكلاإلهلي وبقوة كلمة اآلب بإمياءةألنه "الكلمة  احملرك لكل هذه هو إمناو

..  حتيا وتتحرك األشياء وكل ، يتكون وحييا وميوتنساناإلو.. السماء وتتحرك الكواكب والشمس تضيء 
  .)١: ٤٤ضد الوثنيني (

 يتفق مع قوة ألن النظام أمر" ؛ باالحتادأثناسيوس وهذا ما يعنيه ، فالنظام الكوين هو عمل اللوغوس-٥
، نساناإل يدرك أا صادرة عن قوة عاقلة يف يةنساناإل من مساعه الكلمة املنطوقة نساناإل ف،اللوغوس وحكمته

ضد ("  من النظام الكوين أن الكلمة هو احلكمة والقوة الذي رتب الكون ومنحه نظاماًنساناإلهكذا يدرك 

  .)٧: ٤٦الوثنيني 

 وسلطانه دون أن تتعدى هذه القوى إرادتهوده اللوغوس وميزج القوى اليت فيه حسب ، الكون يقإذن  
 إمنا و،فاخلليقة ليست خاضعة لقانون طبيعي. طبيعتها املخلوقة أو تتحول عن احلدود اليت قررها اللوغوس

ذ عصر النهضة خاضعة هللا اخلالق، والقانون الطبيعي حسب املعىن املتعارف عليه يف كتب العلوم والفلسفة من
 وهو ليس من الضروري أن يكون من وضع اخلالق فهو يفترض ،األوروبية هو قانون حيكم حياة الكون وسريه

 وغريه من أثناسيوسوهذا خيتلف متاماً عن كالم .  ولكنه ال يشرح هذه القوة وال يعلن عنها،وجود قوة خلفه
 وهذا ليس من ،ة هو الذي يقود بنفسه حركة اخلليقة فاالبن الكلم.اآلباء الذين ال يتحدثون عن قانون طبيعي
 هو حركة املايسترو ، القانون الطبيعي هو عمل اللوغوس املباشرإمناخالل قانون طبيعي افترض اآلباء وجوده، و

الذي يقود سيمفونية الكون، وهذا وضع خيتلف متاماً عن النظرة العلمية املعاصرة، ألن العلوم تدرس حركة 
يف جمال الالهوت، وليس يف جمال العلوم وكأننا يقع سرها دون أن تبحث عن اخلالق، فهذا البحث الكائنات بأ

  -:هنا جيب أن ننتهي إىل حقيقة هامة وأساسية، هي 

  .هلي دائمإ ينال هذه احلركة كعمل إمنا و،ن الكون ال حيرك نفسهإ :أوالً

  . تنال هذه القدرة من اهللاإمناو ،اخلليقة ال متلك القدرة على احلياة والبقاءإن  :ثانياً

 . بشكل سليمنساناإلرثوذكسياً لفهم خلق أهذا يفتح لنا جماالً مسيحياً و
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  الفصل الثالث

   من العدم على صورة اهللانساناإلخلق 
  مقدمة

 بشكل خاص، وما ينطبق نساناإلإذا كان الكالم عن اخلليقة خيص الكون بشكل عام، فهو خيص   
 نساناإل وهو أن ،يغيب أبداً عن فكرنا إالَّ ، مع فارق جوهري جيبنساناإلق على خلق على خلق الكون ينطب

لق على صورة اهللا ومثالهامتاز عن الكون بكونه قد خ.  

ف بأنه خلق ص وإذانه أ جاء من ال شيء ونساناإلفاخللق من العدم يشرح لنا بكفاية ووضوح أن   
هذه احلقيقة الفائقة ال . بت له ليكون مثال اهللاه خاصة وغري عادية ويةًإهل نه نال نعمةًأعلى صورة اهللا، فواضح 

 من انعكاس أساسي نابعة بشكل إمناميكن أن تكون نابعة من العدم، وال من الطبيعة املخلوقة من العدم، و
 جتسد" يف كتابه أثناسيوس نفسه، وهو ما سنراه بكل وضوح عن القديس نساناإل على هليةاإلالكينونة 
  ."الكلمة

  صالح اهللا هو مصدر نعمة الوجود: أوالً
ألن اهللا صاحل أو باحلري هو بالضرورة مصدر الصالح، والصاحل ال ميكن أن يبخل بأي شيء، لذلك "  

جتسد ("  بكلمته يسوع املسيح ربنام من العداألشياءفإنه إذ ال يضن بنعمة الوجود على أي شيء، خلق كل 

  .)٣: ٣الكلمة 

  الذي نال نعمة الوجود إذا نساناإل بعد ذلك مؤكداً أن أثناسيوس، وهو أمر يشرحه مةٌ نعالوجود 
 إالَّ  كما نشأوا من العدم، كذلك جيب أن ال يتوقعواإم"ابتعد عن اهللا ميكن أن ينتهي إىل العدم واملوت 

  .)٤: ٤جتسد الكلمة (" الفساد الذي يؤدي إىل العدم مع توايل الزمن

 ، هذا الوضع يف الواقع خيص املخلوقات بأسرها."عدم الوجود" أي حالة ،الة الطبيعيةفالعدم هو احل  
عوا إىل  قد دوتعطفه الكلمة حبضورألم أن كانوا " يقول بكل وضوح عن البشر أثناسيوسوهو ما جيعل 

رفة اهللا عادوا إىل  بطبيعة احلال مىت جتردوا من معمإف ، وهي عدم الوجود،الوجود من احلالة الطبيعية األوىل
  .)٥: ٤جتسد الكلمة (" العدم

اليت هي خاصة بكل " احلالة الطبيعية األوىل"بـ عدم الوجود أو العدم أثناسيوسوملاذا يصف   
.  ألن الوجود والبقاء هو عمل اهلي مباشر؛هي حالة الكيان املخلوق الذي ال ميلك الوجود والبقاء. الكائنات

  -: كما يلينساناإل أثناسيوس ولذلك ويف أكثر من مرة يصف

  ١: ٥      )قابلون للموت( بالطبيعة فاسدون -١
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٢-٤: ٦             بطبيعته فان  

  ٥: ٤     احلالة الطبيعية األوىل وهي حالة عدم الوجود-٣

  ٤: ٣     الفساد باملوت الذي كان يستحقه بالطبيعة-٤

  ٤: ٧         له الفساد الذي كان طبيعةً-٥

 بتعبريات أخرى أثناسيوسل اهلي مباشر يؤكده  البقاء هو عمل اهلي وتدخكل هذه التعبريات تؤكد أن
  :هامة

  نعمة الشركة يف اللوغوس
 إىل نقطة هامة أثناسيوس، وهنا يصل نساناإل أي نعمة اخللق من العدم ال تكفي خللق ،النعمة األوىل  

 هذه احلقيقة أثناسيوس ويؤكد .، وهي نعمة الشركة يف الكلمةاإلسكندريةحتتل مكاناً بارزاً يف الهوت 
 كما خلق باق املخلوقات غري العاقلة على نسانمل يكتف مبجرد خلقته لإل"الواضحة بعبارات قوية هامة 

 وله نوع من ظل الكلمة ، نصيباً حىت يف قوة كلمته لكي يستطيعوأعطاهاألرض، بل خلقه على صورته ومثاله 
ن أاً كان البد وإنسان فعالً نساناإلفلكي يكون . )٣: ٣جتسد الكلمة ("  أن يبقى يف السعادة أبداً،وقد خلق عاقالً

  : يف النص السابق والنصوص التالية، وهيأثناسيوسيدعم خلقته بنعمة أعظم وهي حسب تعبري 

  ٣: ٣          أعطاه نصيباً يف قوة كلمته -١

  ٣: ٣          له نوع من ظل الكلمة -٢

  ٥: ٤            حضور الكلمة -٣

  ١: ٥      اناً بنعمة الكلمة حياة منسجمة مع اهللاوهبنا جم -٤

  ٢: ٥            حل الكلمة معهم -٥

ألنه حيدد ؛األمهيةهذا االسم يف غاية و ."صورة اهللا"عرفه باسم نن يف جمموعها ما هذه العبارات تكو 
  . شيئاًنساناإللنا قاعدة الشركة، وهي شركة بدوا ال ميكن أن يكون 

  هليةاإل هي الشركة يف الطبيعة نساناإل يف هليةاإلالصورة : ثانياً
صالً على صورة اهللا؟ كان أ نساناإلما هي الفائدة من خلقة  "أثناسيوسيف الفصل الثالث عشر يسأل   

  ".لق عاقالً ناطقاً مث يعيش بعد ذلك كالبهائم على صورة البهائم العدمية النطق من أن خيُقلنه خأخرياً له لو 

 بدوره على هذا أثناسيوس وهذه احلقيقة يؤكدها ،نساناإلسبب ومصدر العقل يف ن صورة اهللا هي إ  
 إىل أثناسيوس وهنا يلجأ .)٣: ٣جتسد الكلمة ("  نصيباً حىت يف قوة كلمتهوأعطاهخلقه على صورته ومثاله، "النحو 

  "قد خلق عاقالًلكي يستطيع وله نوع من ظل الكلمة و" يف الصياغة العربية إعادةتشبيه واضح حيتاج إىل 



٢٤ 

“So that having as it were a kind of reflection of the word, and being made 
rational” (3:3). 

 ينعكس عليها شعاع  مرآةًنساناإل يرى يف أثناسيوس يبدو أن ؟فما هو املقصود من هذه العبارات  
 عاقالً، أي أن العقل ليس جمرد قوة نساناإلوعندما ينعكس عليه هذا الشعاع يصبح . ونور الكلمة أو اللوغوس

نصيباً  "بأا أثناسيوس حيددها  ونعمةٌ،هليإ  هو عملٌإمنا و،بشرية تنتمي إىل الطبيعة املادية أو املخلوقة من العدم
 ، نفسهاأثناسيوس ولكي يظهر املعىن الدقيق الواضح هلذه الكلمات علينا أن نراجع كتابات ."يف قوة كلمته
   نفسه بكل دقة ما هو معىن انعكاس اللوغوس؟فهو يشرح

مؤكداً " بكر كل خليقة"ريوس وهو يشرح معىن التعبري الرسويل أ يف املقالة الثانية ضد أثناسيوسيقول 
 ويشرح هذا اللقب ، هو من ذات جوهر اآلبإمنا و،أن االبن ليس مثل املخلوقات من ذات اجلوهر املخلوق

 املخلوقة لكي تنال هذه األشياءكلمة عندما خلق كل املخلوقات فقد تنازل إىل  ألن الإمناو ":على هذا النحو
 ،أيضاًفالكائنات ال تستطيع أن حتتمل طبيعة الكلمة الفائقة واملمجدة اليت هي طبيعة اآلب . الكائنات البقاء

تنازله الكلمة،  وأمسك م وأتى م إىل الوجود وبعد ذلك وبسبب وأعاملوال تنازله مبحبة اآلب للبشر 
 ويف جميئه إىل العامل نفسه ، أي يف اخللق،"بكر كل خليقة" فيه لكي يصبح يف كل األوضاع ابناًصارت اخلليقة 
  .)٦٤: ٢ضد األريوسيني (" من اجل اجلميع

 بعد أثناسيوس ويشرح . من جانب الكلمة، وهو تنازل جعل الكلمة ميسك باخلليقةلقد حدث تنازلٌ  
 خلقت أنتحبكمتك "، ألنه األشياءاالبن الوحيد وذات كلمة اهللا هو خالق وصانع كل "ثر ذلك هذا بدقة أك

 أيضاًولكن ما جاء من العدم إىل الوجود ال يبقى فقط موجوداً، بل يصبح )  س٢٤: ١٠٤مز  (األشياءكل 
صاحلاً، فساهللا أن يتنازل حكمته إىل املخلوقات لكي يطبع ختماً وشبهاً ر impress and semblance من 

عماالً تليق باهللا، أهو حكيم ويعمل  ،صورته على الكل، فيشترك فيه كل واحد ويظهر أن كل بشر خملوق
ن كلمتنا هي إ ف،نه هو احلكمةأ وكما .ن كلمتنا حنن هي صورة لالبن الكلمةإوكما أن ابن اهللا هو الكلمة، ف

 وبذلك صرنا نائلني من احلكمة الصانعة، وا ،وفكر فصارت لنا قوة معرفة ،رست فينا كصورةاحلكمة اليت غُ
" ومن قبلين فقد قبل اآلب الذي أرسلين" "أيضاًألن الذي رأى االبن قد رأى اآلب  "أبيهااستطعنا أن نعرف 

 فصار يف الكل مصدر كل ،وملا كان لنا ختم احلكمة مطبوعاً وخملوقاً فينا) ٢٤: ١٠ مىت -  ٢٣: ٢يوحنا (
الرب خلقين "ك السبب عينه يقول احلكمة احلق والصانع عندما يتجسد ويأخذ من صورته ، لذلإنساينعمل 

 إمنا و،لقنه مل خيُأفما يقوله احلكمة فينا هو ما يقوله الرب نفسه وكمن خيصه رغم ) ٢٢: ٨أمثال " (أو أعماله
ضد (" عن نفسهيقول هذه الكلمات ) املخلوقات (أعمالههو اخلالق ولكن بسبب صورته اليت خلقها يف 

  .)٧٨: ٢األريوسيني 

ن أيعاينوا خالقهم الكلمة و" جاء وجتسد لكي ميكن للبشر أن إمنا أن الكلمة أثناسيوسبعد ذلك يؤكد   
 أشارت وهذا هو سر وجود عدد غفري من احلكماء ، فاحلكمة فينا مصدرها االبن احلكمة."يعرفوا فيه اآلب



٢٥ 

 بعد ذلك عدد من نصوص الكتاب أثناسيوس وجيمع .)٢٤: ٦ة سفر احلكم (هليةاإل سفاراألإىل وجودهم 
 ابن - ١٠: ١/٧: ٨ اجلامعة -  ٢٤: ١٦/١٤: ١٤أمثال (املقدس لكي يؤكد عمل احلكمة يف كل شيء 

  ).١٠، ٩: ١سرياخ 

، وكيف صار نساناإل بعد ذلك تشبيهاً آخراً يشرح به سر وجود احلكمة يف أثناسيوسويقدم   
 امللك يف بناء مدينة أن يطبع امسه على كل املنازل أبيه أراد ابن امللك، عندما رغب لقد ": حكيماًنساناإل

 لكل ما هو كائن يف املدينة عندما يرى الكل امسه،  أو مناعةًواملنشئات اليت كانت تبىن، لكي يعطي حصانةً
ئل عن املدينة وكيف بنيت وإذا ما مت بناء املدينة، وس. أبيهولكي ما يساعد الكل على أن يتذكره وان يتذكر 

 أيب، ويتخيلين الكل يف كل مبىن ألن امسي مطبوع على كل إرادة حسب نيت حمصنةًلقد ب"نه سوف جييب إف
  .)٧٣: ٢ضد األريوسيني ( املخلوق هو ما طبع من امسه إمنا و،وإذا قال ذلك فهو ال يعين بأن جوهره خملوق. بناء

 دقيق جداً أسلوب إىلخلوق هو ما طبع من الصورة، ويلجأ  بكل وضوح أن املأثناسيوسوهنا يؤكد   
" ا ما هو مطبوع يف املخلوقات هو نسخة من الصورة أم،فاالبن خالق وصانع"للتمييز بني االبن واملخلوقات 

 واإلدراكوهنا نرى أن االشتراك يف احلكمة والنصيب يف قوة الكلمة ليس سوى القوة . )٨٠: ٢ ضد األريوسيني(
لقد تنازل . فينا الذي يساعدنا على أن نعرف اآلب من خالل اشتراكنا يف االبن الكلمة أو اللوغوسالذي 

طبع يف الكائنات وبذلك  لكي تنال الكائنات صورته اليت تأثناسيوساالبن، وهو تنازل احملبة كما سبق وأكد 
 أو يعقل ما  ينطق عاقالًنساناإل، بل تصبح كلمتنا حنن صورة من احلكمة، فاإلدراكو ،تنال الصالح واحلكمة
 مهتم جداً بأن يؤكد أثناسيوسوالقديس . بعت يف اخلليقةنه فعالً صورة االبن اليت طُأينطقه وهو ما يؤكد 

أن ذلك هو يف حد ذاته وبكل  إالَّ  بل ذات جوهر اآلب اخلالق،ن جوهره ليس جوهر خملوقأ املسيح، وإلوهية
  .نساناإل االبن من أن يطبع صورة حكمته يف  الذي مكناألساسيوضوح هو السبب 

  احلكمة غري املخلوق
 على انه )٢٢: ٨أمثال (" الرب خلقين أول طريقه" أن تفهم النص املشهور األريوسية البدعة أرادتلقد   

 جيب ٢٢: ٨ومع أن أمثال . مبثابة برهان صريح على أن االبن احلكمة خملوق مثل املخلوقات اليت خلقها اآلب
أن يمل يشأ أن يضيع وقته يف أثناسيوسأن معلمنا  إالَّ "الرب قناين" وهو ، ومعناه العرباينإطارهقرأ يف فهم وي 

الرب "الفروق اللغوية بني العربانية واليونانية، أو النص العرباين يف الترمجة السبعينية واعترب أن النص يقول 
ات املقالة الثانية ضد أريوس مؤكداً على النحو الذي وهكذا استغرق منه تفسري هذا النص معظم فقر". خلقين

 اإلدراك صالحه وقوة وأعطاها عندما اشترك يف اخلليقة إمنارأيناه يف الفقرات السابقة أن االبن ليس خملوقاً و
نه أ إىلمشرياً " الرب خلقين"ن إ فقد قال ،والعقل، مث جاء وجتسد واحتد بصورته اليت سبق وطبعها يف اخلليقة

ن االبن ميكن أن يضم صوته إىل صوت اخلليقة اليت جاء لكي جيعلها إ و،ترب ما خيص اخلليقة خيصه هو بالذاتاع
  .)٦٤: ٢ ضد األريوسيني(ابناً لآلب 

  -:لكن النقطة اجلديرة باالهتمام هي



٢٦ 

 اليت  أو ما صار يعرف بنظرية الفيض، يرفض متاماً مبدأ صدور الكائنات من ذات اهللاأثناسيوسن إ :أوالً
  . وهو اخللق من العدم، بالتعليم الرسويلأثناسيوسومتسك . مؤداها أن الكائنات تفيض من جوهر اهللا

 هو مشاركة ،نسايناإل يف العقل اإلهلي وهي اليت جتد عرشها هليةاإلن اخللق من العدم مع عطية الصورة إ :ثانياً
. ريق املشاركة أن تعرف خالقها بكل وضوح وتتمكن عن طاإلدراكاملخلوقات يف االبن اللوغوس لكي تنال 

 ذلك أن ، هللا اآلب من خالل الكلمة أو اللوغوسنساناإلهنا جيب أن نفهم بشكل حاسم ودقيق معىن رؤية 
 واجلدل الذي اجتاح الكنيسة منذ األفكار كامل حىت ال تتشوه يف خضم إيضاحهذه النقطة بالذات حتتاج إىل 

  .األريوسيةالبدعة 

   ال تتم بوسائط خملوقةؤيتنا هللار
هذه .  هو التمتع برؤية اهللانساناإلن غاية خلق أتنفرد املسيحية دون غريها من الديانات بالتمسك ب  

 والوسائط اليت ،الرؤيا تتم بواسطة الكائن املخلوق، فهو الذي يرى، ولكن النعمة تساعد على هذه الرؤيا
ية هي مساعدة خملوقة نسانساعدة أو النعمة اليت ستقدم لإل كانت املإذاف .تتدخل ليست وسائط خملوقة باملرة
 رأى خملوقاً ويبطل إمنا و، مل ير اهللانساناإلن النتيجة ستكون أن إ من العدم، فأي تنتمي إىل الطبائع اليت جاءت

  .)٢: ٣ يوحنا ١(" سنراه كما هو"قول الرسول 

 نصيباً يف قوة اللوغوس وصار له ظل به ولذلك و، خالقهنساناإللقد كانت غاية اخللق أن يعرف   
  .أساس العالقة باهللا على هذا النحو -بوضوح شديد  -  أثناسيوس وهنا يضع .الكلمة، لكي يدرك اهللا

  .برؤية اهللا إالَّ  باهللا ال تتمنساناإلمعرفة إن  :أوالً

، جتعله ينعطف ناحية ثناسيوسأ وحسب تعبري القديس ، نفسهنساناإلل يف كيان هذه الرؤية تعين حتوإن  :ثانياً
  .)٣: ١ الرسالة إىل الوثنيني( ويتجدد باالنعطاف حنو الكلمة ،الكلمة اللوغوس

  .هليةاإل هو بكل تأكيد الشركة يف الطبيعة ،نساناإلاملعرفة والرؤية والتجديد الدائم يف كيان إن  :ثالثاً

ولذلك علينا أن . نساناإل كله عن خلق األرثوذكسيهذه النقاط الثالثة تشكل دعامة التعليم الشرقي   
حسب النقاط الثالثة اليت ذكرناهاأثناسيوسب النصوص من كتابات القديس نرت .  

   هللانساناإل باهللا هي رؤية نساناإلمعرفة 
اهللا جابل الكل وملك الكل الذي يعلو على كل جوهر ويعجز البشر عن اكتشافه، نظراً لعظم "  

ن  اجلنس البشري على صورته، وكو- بكلمته يسوع املسيح خملصنا - لق صالحه ومسوه كل السمو، خ
 أن يدرك ويعرف أيضاً إياه، ماحناً )اهللا( احلقائق بواسطة هذه املشاة لشخصه وإدراك قادراً على رؤية نساناإل

  .)٢: ٢الرسالة إىل الوثنيني ()" اهللا(حىت أزلية 

 إالَّ ، ولكن هذه املشاة ليستاإلهليكيان ل لنساينإلافاخللق على صورة اهللا هو مشاة الكيان   



٢٧ 

 استطاع ، قوة اهللا من كلمة اآلبأيضاً ونال ،إياهنعمته اليت وهبها ) نساناإل(إذ قد نال "الشركة مع الالهوت 
  .)٢: ٢الرسالة إىل الوثنيني ( " بكل يقني ومباركةًعن يغتبط وتكون له شركة مع الالهوت عائشاً حياة اخللود كاملةً

 ، ينال هذه اهلبة بقوة خاصةإمنا و،فالفكر البشري املخلوق ال يستطيع بقدراته املخلوقة أن يرى اهللا  
 - بطهارته - أبداً أيضاًنه حيتفظ إ ف،ق معرفته لالهوت شيءيألنه إذ ال يع"وهي قوة فكرية من اللوغوس نفسه 
بصورة اآلب، اهللا الكلمة الذي خلاليت متتد إىل هليةاإلنه ليدهش إذ يتأمل يف العناية أو.  هو نفسه على صورتهق 

ات اإلهليصالً بقوة عقله بتمو احلسية واالنفعاالت اجلسدية األشياءالكون عن طريق اللوغوس مرتفعاً عن كل 
  .)٢: ٢املرجع السابق ( "درك بالعقل السماوية اليت ال توباألشياء

 ولكن هذه احلركة ال تقود العقل إىل ،نسايناإل، أي العقل هليةاإلالرؤية تبدأ أصالً حبركة يف الصورة   
نه إ يرى الكلمة فوإذ. " بل إىل رؤية اللوغوس نفسه بشرط أن يظل العقل متسامياً عن احلسيات،رؤية اخلليقة

  .)٣: ٢املرجع السابق (" باً التجديد من االنعطاف حنوه أبا الكلمة، متلذذاً بالتأمل فيه ومكتسأيضاًيه يرى ف

 - الذي سمي بالعربانية آدم -لق  خإنسانأول "ولقد كانت هذه هي حالة آدم األول قبل السقوط   
كان عقله متجهاً حنو اهللا حبرية ال يعيقها اخلجل، وكان يشارك القديسني يف التأمل يف األمور اليت يدركها 

طوىب ألنقياء القلب ألم "يقول الرب ن طهارة النفس كافية يف حد ذاهتا للتأمل يف اهللا كما إ ف…العقل 
  .)٤: ٢املرجع السابق (" يعانون اهللا

  مل اهللا مباشرة عن طريق اللوغوس يتأنساناإل
 ومن ،نساناإل فكيف سقط ، أن كالمه صحيح جداً بتأكيد حقيقة السقوط واملوتأثناسيوسيؤكد   
نساناإل "؟ عالية احنطأي مكانةركزاً يف اهللا ومداوماً على التأمل يف اهللا كان عقله م…لق أوالً  الذي خ "

 ،)١: ٤املرجع السابق (" التأمل يف األمور العقلية "أثناسيوسهذا التأمل يسميه القديس . )٣: ٣الرسالة إىل الوثنيني (
يف هذه الرؤية كانت هي القوة اليت حتفظها . )٥: ٧رجع السابق امل(" لكي ترى اهللا ولكي تستنري به"لقت فالنفس خ

حتولت وتناست أا كانت على صورة اهللا الصاحل، مل  "أثناسيوس ولذلك عندما سقطت يقول ،حياة الفضيلة
هليةاإلالصورة ( ولكنها إذ ابتعدت عن نفسها ،لقت على مثالهتعد بالقوة اليت فيها ترى اهللا الكلمة الذي خ (

  .)١: ٨ رجع السابقامل(" صارت تتوهم وتتخيل ما ليس له وجود

 وكانت هذه هي ، وفكرهنساناإلكانت الرؤية مثل مرآة، وكان شعاع اللوغوس يدخل يف حياة   
 وبالتايل ،، فلم تعد له صلة بالالهوتنساناإلر كيان  تغينساناإل ولذلك عندما سقط ،الشركة يف الالهوت

 ا وحدها تستطيع رؤية صورة  اخفت املرآة اليت فيها واليت-ألا باالماك يف الشهوات اجلسدية "ر فكره تأثَّ
"  اليت تقع يف جمال احلواساألشياء ال ترى سوى أصبحتاآلب، لذلك مل تعد ترى ما جيب أن تراه النفس، بل 

  .)٢: ٨ رجع السابقامل(

  سقوطاً عقلياً يصفه نساناإل، لقد سقط نساناإلل يف الفكر هو الذي أدى إىل حتول كيان فالتحو 



٢٨ 

  .)١: ٩املرجع السابق ("  قفز مبتعداً عن اهللاذهن البشر "أثناسيوس

  ة اهللا يعين التجرد من احلياةالتجرد من معرف
 احتقروا ورفضوا التأمل يف اهللا فإذا البشر  وقصد أن يبقى يف عدم فساد، أمنساناإلاهللا إذ خلق "  

ومن ذلك احلني مل يبقوا  ، بهإنذارهمفقد استحقوا حكم املوت الذي سبق .. واخترعوا ودبروا الشر ألنفسهم 
  .)٤: ٤جتسد الكلمة ("  بل فسدوا حسبما أرادوا ألنفسهم وساد عليهم املوت،بعد يف الصورة اليت خلقوا عليها

االحتفاظ بالصورة هو تأمل ف ،إذن. )٥: ٤جتسد الكلمة (" مىت جتردوا من معرفة اهللا عادوا إىل العدم"  
، وهنا علينا أن نرى أن هليةاإل يف الطبيعة نساناإلبواسطة اشتراك  إالَّ تمهذا التأمل ال ي.  العقلي الدائمنساناإل

  : يؤكد حقيقتنيأثناسيوس

  .ن اهللا هو وحده الكائن الواجب الوجودإ :األوىل

يستمدون "فالبشر . نه كائن وموجود إذا استمر يف الشركة مع اهللاإ يستطيع أن يقول نساناإلن إ :الثانية
فضل خلقته ب بطبيعته، على أنه نا إذ خلق من العدم فإنه فنساناإل ")٥: ٤جتسد الكلمة (" ئنوجودهم من اهللا الكا

ويبقى يف عدم فساد ) احنالل الطبيعة املخلوقة(على صورة اهللا الكائن، كان ممكناً أن ينجو من الفساد الطبيعي 
  .)٦: ٤جتسد الكلمة ( "لو أنه احتفظ بتلك الصورة بإبقاء اهللا يف معرفته

 أو الوجود خاص باهللا فقط، وهو وحده الذي له قدرة البقاء بالقدرات والصفات اجلوهرية ،فالكينونة  
 أن يظل على صورة أساسمد من اهللا وقائم بشكل خاص على ست فإن وجوده وبقاؤه م،نساناإلا  أم.هليةاإل
كان ممكناً أن ينجو من الفساد " أي يف عدم فساد ، نفسه أن يصبح مثل اهللاأثناسيوس أو حسب تعبري ،اهللا

 بإبقاءويبقى يف عدم فساد لو أنه احتفظ بتلك الصورة ) االحنالل اخلاص بالطبيعة املخلوقة من العدم(الطبيعي 
 ولكنه إذ كان يف عدم فساد )١٩: ٦حكمة (" البلىحفظ الشرائع حتقيق عدم "اهللا يف معرفته، كما تقول احلكمة 

أنا قلت "ىل هذا يشري الكتاب املقدس على األرجح عندما يقول إ منذ ذلك الوقت وكان ممكناً أن يعيش كاهللا
  .)٦: ٤جتسد الكلمة (" أنكم آهلة وبنوا العلي كلكم، لكن مثل الناس متوتون وكأحد الرؤساء تسقطون

لتشبه  امكانية ابهو -رفة واحلياة النابعة من اهللا باملع - نساناإل يؤكد على أن أثناسيوسفالقديس   
 فليست ،"أنا قلت أنكم آهلة "٧٢٦: ٨٢ وهو لذلك يقتبس نص مزمور ،باهللا أو أن يكون على مثال اهللا

 الشديد على إصراره يف أثناسيوس وهو ما يؤكده ، بل هي النعمة اآلتية من اهللا، أمراً عارضاًنساناإللوهة يف اُأل
بنعمة الكلمة حياة منسجمة  ولكنه وهبنا جماناً ،العدملقنا من خيألن اهللا مل يكتف بأن " من العدم نساناإلخلق 
ولكن البشر إذ رفضوا األمور األبدية وحتولوا إىل األمور الفاسدة مبشورة الشيطان صاروا سبباً لفساد . مع اهللا
 باملوت، ألم بالطبيعة فاسدون، ولكنهم تعينوا للخالص من حالتهم الطبيعية بنعمة اشتراكهم يف أنفسهم
  .)١: ٥جتسد الكلمة (" ةالكلم

 هيفالكينونة ال معىن هلا بدون معرفة اهللا، كما أن معرفة اهللا ليست أمراً قائماً يف اخليال البشري، بل   



٢٩ 

 هو حتليل دقيق أثناسيوسراه هنا عند ن أي صورة اهللا، وبالتايل فإن ما يةنساناإلجزء من مكونات الطبيعة 
 ال تعيش يهوبالتايل  ولكنها ترتفع فوق العدم باحلياة املنسجمة مع اهللا، ،م فهي آتية من العد:يةنساناإلللطبيعة 
  ).٢: ٥جتسد الكلمة ( حبلول الكلمة وسكناه فيهم إمنا و،بقدراهتا

  يعين حتوله من احلياة إىل املوت من معرفته هللا نساناإلجترد 
هذا التحول  . باهللانساناإلعرفة تحول يف مالجاء بسبب  ،من احلياة إىل املوت نساناإلالتحول يف حياة   

جاء هذا قد وذاته،  نساناإل كان حتوالً يف كيان هتفكري كما نظن، ولكن يكن على مستوى جمرد المليف املعرفة 
  : اآليتالتحول على النحو

  . قادراً على رؤية اهللا-  بعد حتول طبيعته-   رؤيته هللا ومل يعدنساناإل فقد :أوالً

 عند اآلباء مجيعاً -ا ذه فسقط يف قبضة املوت، و،هليةاإلكىن الكلمة واشتراكه يف احلياة  سنساناإل فقد :ثانياً
  :حيدث بطريقتني -  أثناسيوسوعند 

 ألن اهللا هو وحده الذي ال ميكن أن تنحل ؛املوت الطبيعي، وهو االحنالل الطبيعي الذي يصيب الكائن) أ(
  .طبيعته

 أو حبسد ، كعقاب على العصيانإمنا و، كنتيجة طبيعيةمل حيدث وهو ،املوت الذي جاء بسبب التعدي) ب(
 ومن ذلك الوقت . وعندما مت ذلك بدأ البشر ميوتون وساد عليهم الفساد. دخل املوت إىل العاملإبليس

 ألنه أتى نتيجة لتهديد اهللا يف حال ؛س البشري أكثر من سلطانه الطبيعيفصاعداً، صار له سلطان على اجلن
  .)٢: ٨ أيضاً، راجع ٢: ٥جتسد الكلمة (ة عصيان الوصي

 وعدم سكىن الكلمة هو يف ، إىل املوتنسايناإل وحتول الكيان ،ن العالقة بني فقدان الرؤيةإوطبعاً،   
 أثناسيوسالواقع موضوع واحد ال ميكن فصل أي عنصر من عناصره ذلك أن النقطة اجلوهرية كما يشرحها 

 ومل يتبعه نساناإللو كان األمر جمرد خطأ بسيط ارتكبه : "اً يف نص واحدنفسه، حىت أنه يضم هذه العناصر مع
مبجرد التعدي، احنرف يف تيار الفساد الذي نساناإلا اآلن وقد علمنا أن الفساد، فقد تكون التوبة كافية، أم 

 هي اخلطوة التالية فما.  وهي مماثلة صورة اهللا، لهأعطيت من تلك النعمة اليت سبق أن مرِ له، وح طبيعةًأصبح
كلمة اهللا  إالَّ ن ذا الذي يستطيع أن يعيد إليه تلك النعمة ويرده إىل حالته األوىلاليت كان يستلزمها األمر؟ أو م
  .)٤: ٧جتسد الكلمة ( "الذي خلق كل شيء من العدم

 كما األساسية فالنقطة . علينا العقدة الالهوتية، وهي عدم كفاية التوبةأثناسيوسوهنا يطرح القديس   
فالتوبة ال تكفي إلرضاء ما اإلهلي موضوع عدم كفاية التوبة يف مواجهة العدل يحثت يف القرون الوسطى هب ،

نفسه يف الفقرة أثناسيوسا احلقيقة الكاملة فهي كما يشرحها يطلبه العدل، وهذا جزء من احلقيقة الكاملة، أم 
رة أخرى أن يأيت بالفاسد إىل عدم فساد ويف نفس الوقت أن يويف  كلمة اهللا مأمامهلذا كان "التالية مباشرة 

وحيث أنه هو كلمة اآلب ويفوق الكل، فكان هو وحده الذي يليق . طالب به اجلميعمطلب اآلب العادل املُ
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" ن يكون نائباً عن اجلميع لدى اآلبأ و،بطبيعته أن جيدد خلقة كل شيء، وان يتحمل اآلالم عوضاً عن اجلميع
  .)٥: ٧د الكلمة جتس(

  : بني عدة أمور يف هذه الفقرةأثناسيوسوهنا مييز 

  . اليت فسدتيةنساناإل جتديد الطبيعة -أ

  .اإلهلي مطلب العدل إيفاء -ب

  . وذلك لكي يستمر ويدوم عمل التجديد، أن يصبح االبن نائباً عن اجلميع لدى اآلب-ـج

  والروح القدسشركة يف االبن  نساناإل يف هليةاإلالصورة : ثالثاً
   خملوق على صورة اهللا ومثاله؟نساناإلن إما الذي نعنيه بقولنا   

 باملرة على أن يكون نساناإل خملوق من العدم، فواضح أن اخللق من العدم ال يساعد نساناإلإذا كان   
 كائناً، وحياً على  من أن يكون فعالًنسانُاإلن  من اهللا، هو الذي ميكِّإهلية نعمة نساناإل نوال إمنا و،صورة اهللا
نه ال حيمل إ حياً بقدراته الطبيعية املخلوقة من العدم جلاز لنا أن نقول بكل وضوح نساناإللو كان . صورة اهللا

نه جمرد كيان طبيعي ال حيتوي على أأي . ل باملرة أي مالمح من خالقهنه ال حيمإ و،أي صفات تؤهله ملعرفة اهللا
  ".هليةاإلالنعمة "حسب التسمية الالهوتية الدقيقة  أو  اإلهلية، عناصر للطبيعةأية

  لق أو حسب التسمية ومنذ البداية يؤكد سفر التكوين أن آدم األول نال الروح القدس بعدما خ
، والديين بشكل خاص تفيد أن  عامةًنسايناإل واالجتاهات الرئيسية يف الفكر ."نسمة حياة"العربانية القدمية 

  :على أحد هذين الوضعني  ميكن أن يكوننساناإل

 وتقع يف جمال ، املخلوقة من العدم واليت هلا حدود معروفةواإلمكانياتالقدرات  إالَّ  ال ميلككائنإما  -
  .واإلدراكالقدرات الطبيعية مبا فيها الفكر 

طبيعي وخملوق  ولكنها ترتفع فوق كل ما هو ، املخلوقة من العدمواإلمكانيات ميلك فعالً القدرات كائنإما  -
  . احلياة العقليةأمهها ومن ،هليةاإل يف بعض القدرات نساناإلبسبب اشتراك 

 وال يرى ، يف جمال الطبيعة أو الكون فقطنساناإل وحيصر ، على التدين الطبيعيقاصر: واالجتاه األول  
 فاضلة مع أخالقية واحتفاظه بعالقات نساناإل وعامل مساعد على تقدم نساناإليف الدين سوى منظم حلياة 

باستمرار للحياة الكونية الطبيعية مبا فيها من أكل  إالَّ  حىت بعد املوت لن حيظىنساناإلف. غريه من البشر
رت عنه الديانات الشرقية القدمية ويف مقدمتها الديانة وشرب وزواج وعمل، وقد ترسخ هذا االجتاه وعب

 ،رى يف احلياة واملوت سلسلة متصلة ويعتربها ظاهرة طبيعيةوهذا االجتاه ي. املصرية بكل مدارسها الفكرية
 القدمي أن نساناإلولوال أن هذه ظاهرة طبيعية ملا اعترب . ولذلك تولد احلياة بعد املوت أي البعث والقيامة

  حتمي، ولذلك ناضل لالحتفاظ باجلسد سليماًأمر - كما هي يةنساناإلأي استمرار احلياة  -القيامة الطبيعية 
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وحىت ال تضل الروح الطريق صنع الكثري .  دون عناءيةنساناإلوعلى قدر اإلمكان حىت ميكن أن تدخله الروح 
ن هذا االجتاه إوبالتأكيد ف.  الصورة اخلاصة ايةنساناإلمن التماثيل الصغرية اليت تشبه امليت حىت جتد الروح 
بعالقات  إالَّ  وال يهتم،ن سوى األخالق الفاضلة فقطالطبيعي ال يعرف شيئاً عن تعليم النعمة وال جيد يف الدي

  .نساناإلم عمقاً روحياً من أي نوع للعالقة بني اهللا و وال يقد، مع غريهنساناإل

 ، إىل الكون واىل الترابنساناإل الطبيعية وانتماء نساناإلفهو ال ينكر مطلقاً حياة : أما االجتاه الثاين  
ا ، سكنت فيهإهليةً  نال شرارةًنساناإل فهو يؤكد أن ، فوق الطبيعةننسااإلل أن يرفع ولكنه يفضوأمن  قبس 

 شركة قوية نساناإل وأعطى خالقه ألن اخلالق تنازل إدراك قادر على نساناإل أن أيضاًويرى . هليةاإلاحلكمة 
 يرتفع إىل إمنا من العدم  املخلوقنساناإلن إو. هليةاإل وهي الشركة يف الطبيعة ،قائمة على عالقة روحية سامية

ا النعمة إ فوق اللحم والدم؟ نساناإلفما الذي يرفع . مرتبة مساوية فوق كافة حدود اللحم والدم ليصري ابناً هللا
 نعمة احلياة - هلي مباشرإتدخل بو - لذلك سوف ينال ،نساناإل و.نساناإل يف هليةاإل وحضور احلياة هليةاإل

  .األبدية والقيامة من املوت

 . الذي يقود الكون هو اللوغوس أو االبن الكلمةإمنا و،فالكون ال يسري حسب قوانني طبيعية عمياء  
 ألن العقل البشري غري قادر باملرة على مشاهدة اهللا أو ؛ إىل مشاهدة خالقه هو اهللا نفسهنساناإلوالذي يرفع 
  .التطلع إليه

 على الطبيعة د تعفاملوت. بيعية من ظواهر الكونواالجتاه الثاين ال يرى يف املوت واحلياة ظاهرة ط  
 وحييا ، ميوت بسبب انقطاع عالقته باهللاإمنا الذي ميوت وحييا، نساناإلولذلك ف.  من اهللا هبةٌاملخلوقة، واحلياةُ

،  ثانيةً عجز عن أن يعود إىل احلياة مرةًنساناإلولذلك عندما مات . هليةاإلبسبب ارتباطه الشديد باحلياة 
 ؛ونية طبيعية مستمدة من قوى الكونفاحلياة ليست ظاهرة ك. لذلك احتاج إىل خملص وفاد يرفع عنه املوتو

  طبيعيةًن املوت ليس نتيجةًإ ف، كذلك.هليإل ىل تدخإ إىل خملص ونساناإلألا لو كانت كذلك ملا احتاج 
 يةنساناإلولو كانت احلياة . ادها عن اهللا بسبب ابتع الطبيعةَأصاب  هو احناللٌإمنا و،لضعف احلياة وشيخوختها
 يةنساناإل جاء ا الكون؟ وما هو مصدر احلياة يف الكون؟ ولو كانت احلياة أينمستمدة من الكون، فمن 
 يف مستوى نساناإل وألصبح ،درك خالقه برؤية باطنية روحية أن ينساناإلر على مستمدة من الكون لتعذَّ

فكره حسب قوانني طبيعية دقيقة وصارمة ال تعطي له قدرة على احلرية أو حىت احليوانات واجلمادات يتحرك 
نه ال يتحرك مثل أ فقد أظهر ، كشف يف حياته العقلية من حرية وخيال ال حدود لهنساناإل ولكن ،اخليال

  . غريها من الكائنات اليت ال حياة عقلية فيهاأوحركة األجرام السماوية أو النباتات 

   من العدمنساناإلتالف على عقيدة خلق االخ: رابعاً
قد يبدو أن هذا العنوان غريب ومتناقض مع حقائق كثرية نعرفها، فالديانات منذ فجر احلضارة   

 بقوة األرضيةنه نشأ على هذه احلياة إ و-  رغم اختالف القصص -لق من العدم  خنساناإلن أ تؤمن بيةنساناإل
نزل من  ما عصى ربه وسقط أو طرد أو أُوٍنه على حنأ و- على حتديدها  ختتلف الديانات بأسرها- خالقة إهلية
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  . ختتلف القصصأيضاًمرتبة إىل أخرى أقل كثرياً، ويف هذا 

 ولكي ندرك أن كل ما نعرفه من قصص أو أساطري عن ، من كل شيءكون على بينةنولكن ولكي   
فاخللق من العدم .  يف مقدمة هذا الفصلإليهمااشرنا  ال يتعدى االجتاهني السابقني اللذين  هوإمنا ،نساناإلخلق 

ية إنسان وكل نظرة . سليمنٍ واخللق من العدم هو قاعدة كل تدي.حقيقة تبدأ عندها اختالف الطرق الالهوتية
  . بدأت من اخللق من العدم واجتهت بعد ذلك إىل وجهتها اخلاصة اإمنا ،يةنساناإلعرب تاريخ احلضارة 

 وسجل الكل يف هذا اال ، من الترابنساناإلراعنة وغريهم بأن اخلالق أو اآلهلة أبدعت لقد آمن الف  
 وهي ،ولكن نقطة البداية اليت يلتقي عندها الكل هي بذاهتا نقطة البداية اليت خيتلف على فهمها الكل. الكثري

  ك؟ الدينية عرب التاريخ فكيف كان ذلأوبذاهتا نقطة تفرع االجتاهات الالهوتية 

حتدد بذلك أن هي و"  تراباً من األرضنسانَاإل جبلَ"ن قصة سفر التكوين تؤكد بوضوح أن اهللا إ  
 إمنا إىل عناصر الطبيعة، ولكن القصة ال تقف عن هذه النقطة، ونسايناإل ويعود كيانه ، ابن الطبيعة هونساناإل

هنا اختلفت . )٧: ٢تكوين (" اً حيةنفخ يف أنفه نسمة حياة فصار آدم نفس"تؤكد أن اهللا بعدما جبل آدم 
  .عن غريها من كافة االجتاهات الدينية) العهد القدمي(املسيحية وجذورها القدمية يف اليهودية 

  لقد ختيوهم بذلك يريدون أن تصبح النفس هبة أو ،يةنساناإل أن هذه النفخة هي النفس ل البعض 
وهذا فيه بعض الصحة، ولكنه ليس التعليم . اإلهلي مصدرها  لذلك سامية ومسائية من حيثوإا ،نفخة من اهللا

 رد به اهللا وال صضف من العدم مل ي خملوقٍ مهما كانت، ليست سوى عنصرٍيةنساناإلفالنفس . املسيحي الدقيق
هذا تعليم ترفضه املسيحية ألنه يتعارض بشكل واضح مع عدة نقاط عقائدية . اإلهليعن الكيان أو اجلوهر 

  : فهو.األمهيةغة بال

ر عليها يف حالة  لتعذَّاإلهلي يتعارض مع نظرة املسيحية إىل املوت، فلو كانت النفس فاضت من اجلوهر -أ
ن كان سقوط إو. أيضاً وال يعاقب نفسه ، منهرد ألن اهللا ال يعاقب كياناً ص؛بالعصيان واخلطية أن تعاقَ

 واخلطية؟ لقد سادت هذه النظرة مدارس الغنوسية وخدمت  مؤكداً، فكيف يكون اهللا هو مصدر الشرنساناإل
ا وملَّ.  عنصر اخلري وعنصر الشر: بل وتقسيم اخلالق إىل عنصرين، وهو تقسيم الكون،هدف الغنوسية الروحي

 بات من الواضح أن الذي زرع فيها بذور العصيان ، وقد عصت خالقها، مصدرها اهللايةنساناإلكانت النفس 
  .له اخلريإر عندما صدرت أو فاضت من  الشرياإللههو 

 وهي أن النفس سقطت وسقط معها ،يف مسألة هامة األرثوذكسية  وتتعارض هذه النظرة مع املسيحية-ب
وهب من  ت جديدةحياةإىل  التجديد وإىل ولذلك احتاج كيانه كله ، املوتله كله مشنساناإلن إو. اجلسد
 ألصبح من ،ن النفخة هي النفسإ و،اإلهلي صدرت من الكيان يةسانناإلن النفس إولو صح القول ب. جديد

 جدناهاول القدمية اليت ذاعت يف العامل القدمي األساطريدنا إىل  ولو ع.احلتمي أن ننسب السقوط إىل اجلسد فقط
تصوسيحي  من اهللا حىت تتحد باجلسد فتسقط، وهذا يتعارض مع التعليم امل نابعةً مستنريةً طاهرةًر النفس
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 أي اجلسد وعدم احتياج النفس إىل ، خالص النفس من مصدر الشريكون ألن الفداء هنا ؛اخلاص بالفداء
  . وجتديد يقوم به اخلالقإهليةمعونة 

 ألصبح من الضروري أن حنذف كل النصوص يةنساناإل هي النفس هليةاإلوأخرياً، لو كانت النفخة  -جـ
 نفساً وجسداً هي هبة أو عطية نساناليت تؤكد أن أعظم هبات اهللا لإل يف العهد اجلديد بشكل خاص وهليةاإل

 الذي اإلهليفالنفس اليت فاضت من اهللا تصبح فيها احلياة األبدية شيئاً طبيعياً يعود إىل كياا . احلياة األبدية
لقد .  تفقد احلياة األبدية ألا حىت يف حالة عصياا هللا ال؛ وبالتايل ال حتتاج مطلقاً إىل هذه اهلبة،صدر عن اهللا

  . ومع أفكارهم اخلاصةأنفسهم تناقض اهلراطقة مع إطار حياصرون اهلراطقة دائماً يف اإلسكندريةكان آباء 

  :، نسأل نتبع اآلباءأننا طاملا ،وعلى هذا النحو

ن تكونف آدم الذي أ نفخ اهللا يف ماذا ف، اليت صدرت من فم اهللاهليةاإللو كانت النفس هي النفخة   
وخلأ هل نفخ يف ؟ قبل النفخةقنف جثةلو صح هذا القول ألصبح من الضروري أن تقول ؟ بال حياة هامدة 

  جثةً اجلسدقلن عصيان النفس هللا ليس هو مصدر موت اجلسد، فقد خأبأن املوت هو موت اجلسد فقط، و
  . بل هو ظاهرة طبيعية، عالقة له باخلطيةن موت اجلسد الإ من الضروري أن نقول وأصبح ، منذ البدءهامدةً

 بل ،لق من العدم مل ختُ- أي النفس - فواضح أا ،يةنساناإل هي النفس هليةاإلولو كانت النفخة   
  . املسيحياإلميان وهذا ما ال يقبله ،صدرت من فم اهللا

رت من فم اهللا بعد أي أا صد.  اليت صدرت من فم اهللاهليةاإل هي النفخة يةنساناإللو كانت النفس   
ا عاش اجلسد، فكيف نفهم سقوط خوعصيانه بعد أن حلَّنساناإللق اجلسد و إ.  يف اجلسدت النفسا أن م

 وهذا ، أن اجلسد هو مصدر املوتإما وهذا يتعارض مع حقيقة صدورها من اهللا، و،مصدر املوت هو النفس
  .هليإ مييت ما هو  ما هو طبيعي وخملوق من العدم قادر على أنأنيعين 

 ألا ال تنسجم مع أي نظرة ؛ هذه الفكرة غري املسيحيةأمامنه ال جيب أن نتوقف كثرياً إ ف،لذلك  
  .شاملة للعقائد املسيحية

  ؟إهلية خملوقاً على صورة اهللا بدون نعمة نساناإلهل ميكن أن يكون : خامساً
 حقيقي عن اختالف النظرة املسيحية إىل  على هذا السؤال بالذات تكشف لنا بشكلاإلجابةيبدو أن   

لق فعالً على صورة اهللا  إذ خنساناإلف.  عن تلك النظرات األخرى اليت تكونت قبل وبعد املسيحيةنساناإل
 ، ولذلك نال آدم منذ البداية الروح القدس.هليةاإلوكمثاله ال ميكن أن يرتقي وحييا كصورة اهللا بدون النعمة 

  . فصار آدم نفساً حية أو كائناً حياً،مة احلياة اليت نفخها اهللا يف آدمفهو روح احلياة أو نس

 أي "خفَن"ا فعل  أم،نساناإلخدم بشكل واضح يف الكالم عن خلق  است"قلَخ"ونالحظ أن فعل 
 ألن حييا حسب الصورة نساناإلل  إىل العطية الفائقة اليت تؤهلإلشارة فقد استخدم ،أعطىوهب أو نفخ أي 

 أن تكون من -  كما ذكرنا - ألن حييا حسب الصورة ال ميكن نساناإلل  هذه العطية الفائقة اليت تؤه.هليةاإل
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لقت من العدمالقوى الطبيعية اليت خ،ألن يكون على صورة اهللا سوى اهللا نفسه، وال مينح نساناإلل  فال يؤه 
  .هليةاإللذي ميلك أن يعطي هذه العطية  فهو وحده ا،ه باهللا غري اخلالق قوة حياة وتشبنساناإل

 أن يتشبه باهللا نسان هل ميكن لإل:أنفسنا نقف أمام هذه النقطة اهلامة طويالً ونسأل أنإذن علينا 
 نساناإل فهذا يعين أن تكون بني ،شبه باهللاتن يأ نساناإل كانت غاية فإذا .بدون اهللا؟ اجلواب بالنفي القاطع

 استحال الكالم عن التشبه وإالَّ رؤية واضحة هللا الذي يتشبه به نساناإلكون لدى ن يأ و،واهللا عالقة كيانية
  .باهللا

، فهو حيتم علينا أن نرى بكل وضوح إبرازهااول حنغري أن املنطق الروحي يتجاوز احلدود العقلية اليت 
وبالتايل ال يستقيم أي  ، باهللا نفسه، فهو خملوق ألجل اهللا وكائننساناإل هي غاية خلق األساسيةأن النقطة 

 تعلو على حدود اللحم والدم لكي تؤهله هذه  فائقةً األول قد نال هبةًنساناإلإذا كان  إالَّ نسانفهم سليم لإل
وما هو .  ما هو خملوقإطار باهللا نابعة، بل وحمصورة يف نساناإل صارت كل معرفة وإالَّ ،اهلبة ألن يعرف اهللا

ا أن يظل يف قيود الطبيعة مإ، واإلهلي إىل العامل أو احمليط أو اال نساناإلا أن ينفذ مإف. غري اهللا باملرةهو خملوق 
  . والرؤية الروحيةاإلدراكن يفقد أوحتمية قوانينها، وهو ما يعين يف النهاية 

 حياً نساناإلفغاية االجتاه األول أن يظل .  االجتاهني السابقني، ومها هنا يصالن إىل غايتهماأمام هنا إننا  
 نساناإلا غاية االجتاه الثاين فهو أن يصل  وأم. ولذلك مل حيصل على أي شيء اهلي، الكون ابناً للطبيعةإطاريف 

  .إىل اهللا وحيصل على شركة معه

  معيار احلقيقة يف قصص اخللق: سادساً
 ودون ،ة املاضيةدون أن نتعب القارئ يف مناقشة التفاصيل الكثرية اليت شاعت يف العشرة اآلالف سن  

حبث الصياغات والعبارات ومصادر هذه القصص علينا أن نتوقف برهة لنسأل ما هو معيار احلقيقة يف هذه 
  القصص؟

القصة اليت يعجز الواقع الديين  إالَّ ا مجيعاً تشري إىل ما حدث يف املاضي السحيق حيث مل يبق عندناإ :أوالً
لق م األول ليس سوى جمرد قصة أو أكثر تشرح لنا كيف خ فما حدث يف خلق آد.نفسه عن اختبارها

 وبالتايل هو ، قدمي ال يربطه بالواقع واخلربة الدينية أي شيء من هذه الزاوية، فكل القصص تاريخ.نساناإل
  .موضوع تارخيي ال ميكن أن تتدخل فيه بالرفض أو القبول سوى جمرد طاعة الضمري ملا حيمله التراث الديين

 تطرح على أا إالَّ ،قدم مثل القصص األخرىاليف  فهي رغم أا سحيقة ،ا قصة الكتاب املقدسأم :ثانياً
 وهنا ٢٢: ٢٠عاد بواسطة املسيح يف يوحنا  ي٧: ٢ وهي أن ما حدث يف تكوين ، هامةً مسألةًنسايناإلالوعي 

االسم العرباين اآلرامي اليوناين القدمي  بإمنا و، العرباين القدمي والسحيقمسهاابال يكفي أن نعرف نسمة احلياة 
 هذه النفخة القدمية .)٢٢: ٢٠يو (" …اقبلوا الروح القدس " فقد نفخ املسيح وقال ."الروح القدس"واجلديد 

تاحلي باملسيح إىل ما كان عليه نساناإل من املوت لكي يرتفع يةنساناإلرت عاد اآلن بعد القيامة وبعد أن تطه 
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  . يف حياته فاعلية هذه النفخة عندما ينال من جديد الروح القدس الذي فقده آدم األول باخلطية وخيترب،سابقاً

بدأ من العهد ن ضرورة أن إمنا و، ليس فقط وحدة العهدين القدمي واجلديد،د العهد اجلديد واآلباء لقد أكَّ:ثالثاً
 وبشكل ،ن نفسره يف ضوء العهد اجلديد أو حىت العكس أن نبدأ بالقدمي ولك،اجلديد لكي نفهم العهد القدمي

 املفتاح الوحيد لكي يفك ، وانسكاب الروح القدسوإلوهيتهخاص أن يصبح املسيح بتجسده وموته وقيامته 
 أي إىل ، لكتاب ميتد من آدم األول، من اخللق إىل آدم الثاينهليةاإلشرح هذه الوحدة ي والرموز وسراراألكل 

  .التجديد

طقة مجيعاً، ال سيما مدارس الغنوسية هو فصل العهدين واالكتفاء بقراءة العهد ولقد كان دأب اهلرا
العهد القدمي ال ينتمي إىل العهد اجلديد  الذي كان يرى أن "مارقيان" مثل ،أجزائهاجلديد فقط أو حىت بعض 

 من اللذين رفضوا اً يف الكنيسة أيبقِهذا املنهج التعسفي قَلَب كل شيء يف املسيحية ومل ي. بل هو غريب عنه
 ويسوع املسيح نفسه حجر الزاوية يف األنبياء أساس ألن كل ما يف املسيحية ثابت وراسخ على ؛العهد القدمي
  .البناء كله

صالً هبة من هبات اهللا يف اخللق األول؟ أ مل يكن إذا الروح القدس يف العهد اجلديد بهوإذن فلماذا   
 أو ، جديد بأنه خلق اخلالصفص؟ وملاذا و"جتديد الروح القدس"ر التعبري احمليملاذا استخدم العهد اجلديد ذلك 

نه أ ولكن النقطة احلامسة هي . بال معىن بدون الروح القدساألمساءن كل هذه إ أو والدة جديدة؟ ،والدة ثانية
د ليس سوى جتديداً  ألن التجدي؛ يف خلقه األولوأخذه ما مل يكن قد سبق نسان لإلىمن املستحيل أن يعط

 فهل كان يف ."رد آدم وبنيه إىل رتبتهم األوىل" أو حسب التعبري الشرقي القدمي ، وضاعدق ملا فُوإحياًءللقدمي 
 ،األنبياء جزئياً بعد ذلك يف لَم أن الروح القدس الذي عأم أي سكىن الروح القدس، ،هليإ لٌهذه الرتبة عم

أن تكون خطة :  أقرب من املنطق الروحي نفسهأيهماطرده من الفردوس؟  ونساناإليعمل جزئياً بعد سقوط 
 مث يفقد حلوله بسبب العصيان، ،هليةاإل األول الروح القدس يف النفخة نساناإلاهللا أو التدبري هي أن يأخذ 

  عمل الروح القدس– بعد سقوطه –، أم أن ينال اإلنسان األنبياءويكتفي الروح القدس بعمله اجلزئي يف 
غريب هذا املنطق الذي ال يسري مع نفس اخلط الواحد …  كما لو كان نتيجة سقوطه؟ اجلزئي يف األنبياء

وكانت األرض "ستعالن اخللق ا فيه عمل الروح القدس منذ بداية املمتد من التكوين إىل الرؤيا والذي يظهر
ان يفعل الروح القدس على وجه فماذا ك. )٢: ١تكوين (" وروح اهللا يرف على وجه املياه… خربة وخالية 

   أي مياه املعمودية؟،عد كل شيء للحياة ويعلن مياه احلياة اآلتية لكي يأليساملياه؟ 

 يف مياه املعمودية نساناإلرب يف العهد اجلديد وينال خت اخللق تأحداثن معيار احلقيقة هو أن كل إ  
كولوسي (وحيل بقوة عمل وساطة املسيح خالق الكل لذاته  متاماً مثل آدم األول ويتجدد فيه الروح القدس ،بدايته

١٨-١٣: ١(.  

مام حقيقة أ حنن إمنا و، حدث قدمي ضارب جبذوره العتيقة يف التاريخأمام لسنا أننان معيار احلقيقة هنا إ  
سفر  وال زالت نفس العناصر اليت وصفها ،لقكما خما يزال فالكون . ختترب وتعاش يف املعمودية ويف املريون
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 نساناإلفاملعيار هو النعمة اليت جعلت عالقة إذن،  .التكوين حية باقية تؤدي دورها القدمي واجلديد يف املسيحية
 ال يقرأ قصة عن خلق آدم نساناإلن إعلينا أن ندرك هنا وبكل وضوح . ذه العناصر ختتلف عما كانت عليه

ع عن أمور مل سمقال أو تهو الفرق اجلوهري بني قصص توهذا .  يقرأ عن العطايا اليت سوف يناهلاإمنا و،األول
 األرثوذكسية  اخلربة الروحية يف املسيحيةإطارفهناك قصة وحيدة ال تزال متداخلة يف . تعد يف متناول اخلربة

 وهو أي ،قلفالذي خ.  وهو اخللق واخلالص، دائم واحد يف حدث٢٢: ٢٠ ويوحنا ٧: ٢جتمع بني تكوين 
  . هو الذي ينال التجديد،أي مكان أو زمان يف إنسان

  ؟هل الروح القدس هو نسمة احلياة: سابعاً
وهو من التعبريات القليلة يف العهد القدمي وينتمي إىل اللغة الشعرية العربانية " نسمة حياة"يبدو أن تعبري   

" نسمة" وتعبري .نساناإلواليت تقوم بتقدمي تصور دقيق وديناميكي يشرح حقيقة العالقة الالهوتية بني اهللا 
 نصيباً فال إهلكا مدن هؤالء الشعوب اليت يعطيك الرب وأم"متعدد املعاين، فهو يعين الكائن احلي تعبري  נשּתה

 يعود السبب يف الكالم عن استمرار احلياة على ٧: ٢ ولكن إىل تكوين .)١٦: ٢٠تثنية (" تستبق منها نسمة ما
نه ما دامت نسميت إ نزع حقي والقدير الذي أمر نفسي حي هو اهللا الذي "وبأيهذا النحو الذي تراه يف سفر 

 اليت هليةاإل فاهللا احلي هو الذي يهب احلياة ألن نسمة احلياة هي القوة .)٣-٢: ٢٧أيوب (" يفَّ ونفخة اهللا يف أنفي
 ما فيها أن جعل  وكلواألرض باحلديث عن قدرة اهللا الذي خلق السماء أيوب وهذا يؤكده سفر ،هتب احلياة

"  إىل الترابنساناإلأن مجع إىل نفسه روحه ونسمته، يسلم الروح كل بشر مجيعاً ويعود  "إنساناهللا قلبه على 
 وهذا ال خيتلف باملرة عن صورة مماثلة يف املزمور حيث يؤكد أن اخلالق هو مصدر احلياة .)١٥: ١٣: ٣٤أيوب (

.  وجهك فترتاع، ترتع أرواحها فتموت واىل تراا فتعودحتجب"وهو الذي يعطي القوت لكل احملتاجني 
  .)٣٠-٢٩: ١٠٤مز (" ترسل روحك فيخلقون وجتدد وجه األرض

  ٥٧ أشعياء( ولذلك كالم الرب يف ،ا إذا جاءت بصيغة اجلمع فواضح أن املقصود هو الكائنات احليةأم :

مز (" كل نسمة فلتسبح اسم الرب"بارة املشهور  أو مثل الع)١٦: ٢٠تثنية (هو مثل " النسمات اليت خلقها ")١٦

٥: ١٥٠(.  

:  يف الكتاب املقدسأساسيني وهنا جيب أن منيز بني موضوعني .فالنسمة هي هبة احلياة اآلتية من اهللا  
 رغم السقوط يةنساناإل هو استمرار احلياة والثاين قبل السقوط، به وهو عطية الروح القدس الذي واألول

 من  بدوره عطيةً،يةنساناإلوهو الذي جعل بقاء نسمة احلياة بشكل طبيعي، أي استمرار احلياة  ،وحكم املوت
 عطية الروح القدس يف اخللق، مث استمرار اإلسكندريةهكذا شرح اآلباء ال سيما آباء . هليةاإلعطايا الرمحة 

  .يةنساناإلاحلياة بعد السقوط ومفارقة الروح القدس للطبيعة 

  :و نسمة احلياةالروح القدس ه
: ٣٣علينا أن نستعرض يف حملة سريعة تفاسري اآلباء لنص مزمور " تابعني اآلباء"لكي نبقى على الدوام   
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فحسب النص العرباين .  فهو من أهم مقاطع العهد القدمي الذي يؤكد أن الروح القدس هو نسمة فم الرب٣
  فكيف شرح اآلباء هذه الكلمات؟" نودهابكلمة الرب خلقت السموات وبنسمة فيه كل ج"يقول املزمور 

 الذي مجع كل النصوص أثناسيوس ولذلك يؤكد . يف اليونانية"روح" العربانية هي كلمة "نسمة" كلمة :أوالً
عترب أن عمل الثالوث هو ن"أن املقصود هنا هو الروح القدس اخلاصة بالروح القدس يف الكتاب املقدس بعهديه 

 إمنان ما يعطى إ على حدة، بل أقنومن ما يعطى، يعطى منفصالً بواسطة كل إ فالرسول ال يقصد. عمل واحد
 بل الروح القدس واحد مع االبن، ،ولذلك ليس يف اهللا خملوقات. يعطى بالثالوث، ألن الكل من اهللا الواحد
واالبن واحد مع اآلب، والروح القدس ميجد مع اآلب واالبن وييقوم بعمله هلاً مع اللوغوس، وهوإرف به عت 

ن يدعو الروح القدس خملوقاً مذنباً بالتجديف املباشر يعترب كل م الأ . اليت يعملها اآلب باالبنعمالاأليف كل 
وهذا ما ترمن به . لق بواسطة االبن يف الروح القدسوقد خ إالَّ املوجه ضد االبن نفسه؟ ألنه ال يوجد شيء ما

 ١٤٧ويف املزمور ) ٦: ٣٣مز " (فمه كل جنودها) روح(مة بكلمة الرب خلقت السموات وبنس"املزمور 
  .)٣١: الرسالة األوىل إىل سرابيون( "…) ١٨: ١٤٧ ("يرسل كلمته فيذيبها ينفخ روحه فتسيل املياه"

نه الكائن الذي كان كائناً مع اآلب وحاضراً مع اآلب إ"ويقول القديس باسيليوس عن الروح القدس   
إذا استطعت أن تعرب بعقلك إىل ما قبل األزمنة فأنك سوف ترى أن الروح قبل و. واالبن قبل كل األزمنة

الروح ( ")٦: ٣٣مز (ن القوات السمائية قد ثبتها الروح إ وإذا فكرت يف اخلليقة ف. بل هو يفوقها كلها،األزمنة

  .)٤٩: القدس

 السكندريونفس هذه احلقيقة تظهر عند آباء آخرون يهمنا منهم بشكل خاص، القديس كريلس 
ويقول القديس كريلس بعد ذلك يف احلوار السابع يف )  من الد الثالث١٠٤، ص ٦١٨: ٧كتاب الثالوث (

  :شرحه لذات نص املزمور

بكلمة الرب خلقت " امسع داود املبارك يرمن وهو يلمس قيثارته الروحية معلناً بكل وضوح وأنا -):أ("
 أم اشرح يل من هو الذي يثبت السموات وكل القوات اهللا )٦: ٣٣مز (السموات وبنسمة فيه كل جنودها 

  خملوق؟

، ولن اقبل أن هناك خملوقات ال حتتاج هللا وميكنها بقدراهتا واإلمكانيات يف اهللا وحده كل القدرات - ):ب(
  .اخلاصة أن تبقى كائنة وموجودة يف السعادة ألن كل املخلوقات بالطبيعة ختضع للفساد

 ،القدس هو الذي يثبت السموات فهو ال يفعل ذلك كمخلوق له قدرات وطبيعة خملوقة إذا كان الروح -):أ(
  .)٢٠٥- ٢٠٤ املرجع السابق ص -  ٦٥٢: ٧احلوار (.." عطاء اخلليقة قوته وهي ذات قوة اهللا إبل ب

 ولكن هل نسمة فم الرب أو حسب الترمجة ،لقد شرح اآلباء نسمة فم الرب على أا الروح القدس  
   أن هذا موضوع آخر؟ أم هي بذاهتا نسمة احلياة،"روح فم الرب"ة السبعيني

ن النصوص الواضحة اليت تؤكد هذه احلقيقة يف العهد القدمي ال حتتاج إىل جهد كبري إلدراك أن إ  
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 وألن روح الرب هو ،)٤: ٣٣أيوب (" أحيتينروح اهللا صنعين ونسمة القدير " :الروح القدس هو نسمة احلياة
ولذلك عودة .  تناسب حقيقة كيانه كصورة هللا روحيةً حياً حياةًنساناإل فهو الذي جيعل ،ياةالذي يهب احل

النسمة إىل اهللا أو عودة الروح إىل اهللا هي اللغة التصويرية العربانية اليت تؤكد أن اهللا يأخذ عطية احلياة من 
 أيوب( ونسمته نساناإل أن جيمع نفس ن سلطان اهللا الفائق يظهر يف قدرة اهللا علىإ فيموت، ولذلك فنساناإل

  .)٢٢: ٢ أشعياء( نساناإل مصدرها اهللا وليس نساناإل ألن عطية احلياة يف )١٥-١٤: ٣٤

نفخة "وألن الرب نفخ يف آدم نسمة حياة أي وهبه عطية حياة، كان من الضروري لنا أن نفهم أن   
 ولسوف نرى بعد ذلك هذه النفخة يف يوحنا .رة هي احلياة اليت تعطى بغزاإمنا و،مل تكن حادثة عابرة" الرب
 وهنا .)٣٣: ٣٠أش (" نفخة الرب كنهر كربيت توقدها "أشعياء هي قول األساسية، ولكن النقطة ٢٢: ٢٠

 وتظهر هذه الصورة بكل ،أيضاًالوصف يتعدى الصورة اللغوية إىل حقيقة قدرة اهللا على اخللق والدينونة 
 وأسس البحر أعماق عينيه أمام كيف يظهر : يرى فيه داود سلطان اهللاوضوح يف املزمور املشهور الذي

 املسكونة من زجر الرب أسسظهرت أعماق البحر وانكشفت "املسكونة عندما يتحرك روحه ويزجر الطبيعة 
بنسمة اهللا " بعد ذلك أيوب وهو ذات املعىن الذي يردده .)١٦ - ١٨ مز - ١٦: ٢٢ صموئيل ٢(" من نسمة ريح انفه

نفه مل أي أن نسمة الرب ونفخة الرب وريح  هنا هاألساسية فالنقطة .)٩: ٤أيوب (" بيدون وبريح انفه يفنوني
 هو عمل اهللا الفائق الذي يظهر يف اخللق وثبات إمنا، ونساناإليكن وصفاً خاصاً بسفر التكوين وخلق 

 ،)١٠: ٣٧ أيوب(يت حتول املاء إىل ثلج  وقدرته اخلالقة اللألرض مث يف ظهور اهللا كديان ،)٦: ٣٣مز (السموات 
: ٣٢أيوب (" لكن يف الناس روحاً ونسمة القدير تعقلهم" احلكمة ألن روح اهللا هو روح احلكمة نساناإلب وهتَ

  .)٤: ٣٣ أيوب(" أحيتينروح اهللا صنعين ونسمة القدير " ألنه روح اهللا اخلالق )٨

  ٧: ٢ لنص تكوين اإلسكندريةتفسري آباء 
 مث بعد ذلك يف شرح .)٢٦: ١تكوين ( على صورته نساناإل شديد إىل خلق إجيازر التكوين يف  سفأشار  

 فكيف فهم ،جوانب هذه العطية الفائقة إىل أن اهللا جبل آدم ووهبه نسمة حياة عندما نفخ يف انفه نسمة حياة
   هذه احلقيقة؟اإلسكندريةاآلباء وبشكل خاص آباء 

  :أورجيينوسالعالمة 

 اإلجنيلويعلمنا  "أورجيينوس من كتاب املبادئ للعالمة ٣فصل : وصلنا يف الكتاب األولأقدم شرح 
ملكوت اهللا .. ملكوت اهللا ال يأيت مبراقبة " بال شركة مع اهللا حسب كالم املخلص إنساننه ال يوجد أ أيضاً

 سفر التكوين تب يف إذا كان معىن الكلمات ال ينطبق على ما كُ:وجيب أن نضيف) ٢٠: ١٧لو " (داخلكم
 أعطيت فهمنا أن نسمة احلياة فإذا ،)٧: ٢تكوين " ( نفساً حيةنساناإلونفخ يف وجهه نسمة احلياة فصار "

ولكن إذا فهمنا أن تعبري نسمة احلياة يشري إىل الروح .  له شركة مع اهللاإنسان كل إذن، نسانبشكل عام لإل
 ، نسمة احلياة ليست عطية عامة لكل البشرإذناصة،  ويؤكد هذه احلقيقة أن آدم قد نطق بنبوات خ،القدس

تب أن اهللا قال عن كُ) ١٢: ٦تك ( وأخرياً يف وقت الطوفان عندما فسد كل جسد .بل هبة خاصة للقديسني
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 وهنا من .)٣: ٦تك (لن يظل روحي يف هؤالء البشر إىل األبد ألم جسد "غري املستحقني من البشر اخلطاة 
 فتموت ويعودون أرواحهاترتع " يف املزامري أيضاً ومكتوب .زع من غري املستحقنيقد نالواضح أن روح اهللا 

 ومن النصوص السابقة يتضح .)٣٠-٢٩: ١٠٤مز  ("إىل األرض، ترسل روحك فيخلقون وجتدد وجه األرض
 "ديداً ولكنه خيلق لنفسه شعباً ج، يهلكونفإم ،أن الروح القدس عندما يرتع من اخلطاة وغري املستحقني

  ).٧، ٦فقرة (

 هو ٧: ٢ شرحه مباشرة يف نفس الفقرة مؤكداً أن ما حدث يف تكوين أورجيينوسويكمل العالمة 
 ٢( العتيقة وصار الكل جديداً األشياءوبعد قيامة املخلص، عندما مضت  "٢٢: ٢٠بذاته ما حدث يف يوحنا 

قال ) ١٨: ١كولوسي " (ورة الراقدينوباك" " اجلديدنساناإل"وألن املخلص نفسه هو ) ١٧: ٥كورنثوس 
  ).٢٢: ٢٠يوحنا " (اقبلوا الروح القدس" بالقيامة اإلميانللرسل الذين جتددوا ب

  :اريوس املصريقالقديس م

عد العظات الروحية من أهم الكتب اليت دونت يف احلياة النسكية، وهناك سؤال صريح ورد يف العظة ت
  -:الثانية عشر

 ولذلك هل كانت له الصورة السماوية بالشركة يف الروح ، صورته السماويةذكرت أن آدم فقد: سؤال
  القدس؟

، فقد كان الكلمة مرياثه ومالبسه وجمده الذي حيميه من األشياءدامت معه كل ل ،لو دام معه كلمة اهللا: جواب
  … لكل شيءأمساءوكان الكلمة هو تعليمه وعلمه كيف يعطي ) ٥: ٤ أشعياء(كل شيء 

  كان له شركة واختبار الروح القدس؟هل : سؤال

حبضور الكلمة نفسه مع آدم، كان كل شيء بالنسبة له، سواء املعرفة أو االختبار كما كان مرياثاً : جواب
 فال جيب أن نستغرب ،ن كان آلدم قبل السقوط جمد ظاهر وحاضر يف حياته الداخليةإف. …وتعليماً واستنارة 

 كانا عريانني ومها ال خيجالن فلما تعديا الوصية انفتحت إما"كتاب يقول  ألن ال؛أو نعثر عندما نسمع ذلك
  . من اهللااواختبئ عريانني فخجال أما ورأيا أعينهما

   كانا البسني جمد اهللا عوضاً عن ثوب؟أمافهل نفهم من كالمك : سؤال

 أيضاًر هلم من اخلارج، هكذا  ويعلمهم وكان يف داخلهم ويظهاألنبياءملا كان الروح يقوم بعمله يف : جواب
فالروح حسبما يشاء كان حاالً فيه ويعلمه ويلهمه املشورة لكي يتكلم وهكذا عاش ينطق . كان احلال مع آدم

  .)٧، ٦، ١: ١٢عظة (أي يتكلم مع الكلمة ألن الكلمة كان له كل شيء 

القدس غري مناسبة خلقه رى فيها كيف نال آدم الروح نفهل ميكن أن جند مناسبة يف الكتاب املقدس   
 ولكن عند باقي آباء ،ارية فقطقيف العظات امل كما سنرى بعد ذلك ليست هليةاإل فالصورة ؟)٧: ٢تك (يف 
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  .نساناإل هي املماثلة الكائنة بني اهللا واإلسكندرية

  : الرسويلأثناسيوسالقديس 

دم اشترك يف اللوغوس أي  أن نالحظ أن العظات الروحية ملقاريوس املصري تؤكد أن آأمكننارمبا 
وحنن نعرف أن املبدأ الالهويت السائد بشكل مطلق . أيضاًن هذه هي شركة آدم يف الروح القدس أ و،الكلمة
ن إهذه القاعدة و. وهب باالبن يف الروح القدسكل شيء من اآلب ي:  اآلباء مجيعاً بدون استثناء هودعن

 حيث ال يوجد فصل أيضاًتطبق بشكل مطلق على اخللق  أيضاً فهي ،كانت تطبق بشكل مطلق على اخلالص
  . بل كالمها عمل واحد ميتد من اخللق حىت يوم الدينونة،بني اخللق واخلالص

  :اشتراك آدم يف االبن الكلمة
هذه النعمة . أيضاً باخللق إمنا و،علينا أوالً أن نالحظ أن كلمة نعمة ليست خاصة باخلالص فقط

 يف الالهوت نساناإل وهي شركة ،هليةاإل عطية اهللا الفائقة أي الصورة إمنا و،دمليست فقط خلق آدم من الع
اهللا جابل الكل وملك الكل الذي يعلو على كل جوهر ويعجز البشر عن اكتشافه،  "أثناسيوسوهكذا كتب 

 ". اجلنس البشري على صورته- خملصنا يسوع املسيح -نظراً لعظم صالحه ومسوه كل السمو خلق بكلمته 
على صورة اهللانساناإللق وهكذا خ ،القدرة على رؤية  "– أثناسيوسكما يقول  - نساناإلن يف داخل  وتكو
  .)١: ٢الرسالة إىل الوثنيني ( " وبني خالقهنساناإلبواسطة التشابه بني ) اخلاصة باهللا( احلقائق وإدراك

 أي نعمة إهلية هو منحة إمنا و،يةاننساإلولكن هذا التشابه ليس جمرد تكوين طبيعي يعود إىل الطبيعة 
 قوة اهللا من كلمة اآلب استطاع أن يصل إىل السعادة أيضاً ونال ، اهللاإياهبل إذ قد نال نعمته اليت وهبها "

  .)٢: ١نفس املرجع ( "بالشركة يف الالهوت، عائشاً حياة اخللود كاملة ومباركة بكل حق

  .هذه النعمة هي الشركة يف االبن

  الربأعاننا هنا إىل              
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  )١( رقم ملحق

  )١(الفرق بني املسيح واملؤمنني
كنعمة، وبني احتاد الالهوت والناسوت يف التجسد، فحلول جيب أن منيز بني حلول الالهوت فينا 

ت ولكن احتاد الالهو. النعمة هو حلول نوعي، أي أنه حلولٌ بعطايا حمددة لإلنسانية مثل عدم املوت، أو التبين
 مرمي، وهو العذراءبالناسوت يف التجسد هو احتاد أقنوم االبن الكلمة بكل ملء الالهوت بناسوته املأخوذ من 

أما حلول النعمة، فهو على قدر حاجة وعلى قدر استيعاب الطبيعة اإلنسانية، . وضع خاص باالبن املتجسد
  .ام وحقيقي ال تنطبق خواصه علينا باملرةوأما حلول ملء الالهوت يف التجسد، فهو حلولٌ مطلق وت

وقد ناقش القديس كريلس السكندري هذه النقطة مع اهلرطقة النسطورية، وصار من الواضح أن 
تعبريات نسطور عن حلول الالهوت يف املسيح وشركة الالهوت يف ناسوت املسيح هي عبارات ال ختص 

يف ضوء املقاالت اخلمس ضد نسطور ميكن أن منيز بني  و.، وإمنا هي خاصة بنا حنن البشر يسوع ربنااملسيح
 :املسيح واملؤمنني به على هذا النحو

  :من جهة مركز الشخصية: أوالً
هذا يعين أن مركز شخصية األقنوم . عندما جتسد أقنوم الكلمة واالبن، فقد تنازل واحتد بالناسوت

ا يف حالتنا حنن، فإن مركز شخصية كل مسيحي هو أم. املتجسد هو الهوت الكلمة االبن املتحد بالناسوت
ز للنفس اإلنسانيةالعقل اإلنساين املمي.  

  من جهة مصدر األفعال: ثانياً
 االبن املتجسد، بينما مركز شخصيتنا حنن هو العقل واإلرادة إذا كان الالهوت هو مركز شخصية

 إنسانية نابعة من إهليةتجسد هي تصرفات اإلنسانية، صار من الواضح أن كل تصرفات وأفعال الكلمة امل
  .الالهوت املتحد بالناسوت

أما يف حالتنا حنن، فكل تصرف وعمل هو نابع من العقل واإلرادة اإلنسانية اليت قد تنال نعمة يف 
 اإلرادة اإلنسانية، وال يصبح أي عمل هليةوهنا تسند النعمة اإل. بعض األحيان بسبب حلول الالهوت فينا

فاحلالة األوىل هي حالة فعل أو تصرف . ساين عمالً إهلياً، وهنا يربز الفرق بني االحتاد األقنومي وحلول النعمةإن
سب حب هليةإهلي يتم إنسانياً، واحلالة الثانية هي حالة فعل أو تصرف إنساين قد يعان اإلنسان فيه بالنعمة اإل

                                           
القديس : مت نشر هذا امللحق يف كتابنا معاين رشم الصليب يف احلياة الروحية وطقوس الكنيسة القبطية األرثوذكسية، كما نشر يف كتابنا) 1(

  .رثوذكسيأثناسيوس الرسويل يف مواجهة التراث الديين غري األ
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قد استطاع االبن الكلمة أن خيلق من الطني عينني  وكمثال على ذلك، ف.قدرة اإلنسان واستعداده الروحي
هذه بالطبع قدرة ذاتية نابعة من . للمولود أعمى، وقد مت هذا كعمل إهلي صادر من اللوغوس وبوسيلة إنسانية

 رغم وجود النعمة؛ ألن أما يف حالتنا حنن فال ميكن أن تتم معجزة مثل هذه باإلرادة اإلنسانية. االحتاد األقنومي
ويف حالتنا تتم املعجزات بالصالة، ويظل عمل . عمة متنح القدرة على املعجزات لعدد معينٍ خمتار من اهللالن

املعجزة قاصراً على النعمة اليت فينا، ويظل هذا العمل متمايزاً عن اإلرادة اإلنسانية ال ينتمي إليها وال ينبع منها 
  .وال يقع حتت سيطرهتا، وإمنا العكس

  جهة مصدر احلياةمن : ثالثاً
هكذا يظل الفرق بيننا هو فرق بني االبن اخلالق والبشر خليقته، وهو فرق ال يزول بسبب حلول 

 إنسانية صادرة – إهليةوهكذا، فكل أفعالنا بشريةً بشكل تام، أما كل أفعال االبن املتجسد، فهي . النعمة فينا
  .نساناإلالص عن أقنوم الكلمة، وتتم بالناسوت حسب احتياجات خ

وهكذا على حنوٍ سريٍ ال ميكن حتديده فلسفياً، حنن نتشبه بناسوت املسيح يف اد كقول الرسول 
، هو اجلسد الذي "جسد جمده"وطبعاً . )٢١: ٣يف " (صورة جسد جمده"بولس إن جسد قيامتنا سيكون على 

قنوات صغرية  إالَّ كرأس وينبوع، أما حنن فلسنافيه ملء اد، أما أجسادنا فهي متتلئ منه، ويبقى هو متفوقاً 
الواهب احلياة، وهذه صفة " اجلسد احمليي"ويظل جسد االبن الكلمة هو . صادرة أو نابعة منه بسبب االحتاد

خاصة به بسبب االحتاد، أما أجسادنا فتظل كما هي حتتاج إىل نعمة القيامة وال هتب احلياة ألحد، بل تنال هي 
  .ة من املسيحاحليا

هنا يربز الفرق الضخم بني االحتاد والنعمة، ففي حالة املسيح صار جسده مصدر حياة بسبب االحتاد 
 ذاتية صبحتبني أقنومه وجسده، أما يف حالتنا فقد ظل اجلسد فينا حمتاجاً إىل احلياة، يأخذها من النعمة دون أن 

  .فيه وال ميلك أن يعطيها

  حدةمن جهة نوع الو: رابعاً
حنن نتشبه باالبن الكلمة املتجسد كآدم الثاين، وما خيصنا هو ما وزعه علينا الرب يف التدبري، أي نعمة 

ولكننا ال ندخل شركاء يف عالقة االبن باآلب، أي عالقة وحدة اجلوهر اخلاصة . التبين ونعمة عدم املوت
لكن الفرق األساسي بني الصورة، أي وحدة . نعمة حنن نتشبه ذه الوحدة على قدر ما تعطينا ال.بالثالوث

املؤمنني واألصل، أي وحدة جوهر الثالوث هو فرق بني ما هو طبيعي، أي وحدة اجلوهر، وما هو ممنوح، أي 
وحدة املؤمنني اليت ختلقها النعمة، وال متلك القدرات الطبيعية اإلنسانية أن تقيم وحدة من أي نوع؛ ألن 

هوت وحده، أما املخلوقات، فهي تتحد بالقانون الطبيعي وبقدرات اإلرادة وفاعلية الوحدة هي صفة الال
أما وحدة جوهر الثالوث فهي عكس ذلك متاماً ألا أزلية مل حتدث باتفاق األقانيم، ومل تنبع بل كانت . الفكر

  .منذ األزل، وهي ال تنمو، وال تعان من النعمة، بل تظل يف وحدهتا غري املتغيرة
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 من هذا أننا نفهم ، فإننا ال)٢٩: ٨رو " (بكراً بني إخوة كثريين" إنه وهكذا إذا قيل عن املسيح
يف إطار حمدد  إالَّ ، ومل تسمح به النعمة ألن هذا يفوق احتمال الطبيعة اإلنسانيةنصبح مثله يف كل شيء؛

  .واضح وهو جتديد الطبيعة اإلنسانية

 جتددت به يف املسيح رأس اخلالص، فهو الباكورة ة على النحو الذيوهكذا يتم جتديد الطبيعة اإلنساني
والرأس، ومع ذلك يلمع نور واء التجديد يف املسيح كما يلمع من املنبع أو املصدر، وال يتألق أحد مثله ألنه 

 .حيفظ لنفسه مجال البكورية الذي ال يتغير
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  )٢(ملحق رقم 

  عقيدة الثالوث

   والوجود واحملبةكتعليم عن احلياة
ترجم عن اللغة االجنليزية بإذن . ١٩٩٨ يناير ٨ جامعة لندن - نص حماضرة األب األسقف يوحنا زيزيوالس 
  .النص االجنليزي مل ينشر بعد. من املؤلف

  ماذا نتعلم من التاريخ والفلسفة
فر يف كتب معاصرة ال أريد أن أشرح اجلدل الالهويت مع اهلرطقات القدمية مثل األريوسية فهذا متو

 بعنوان أريوس R. Williamsكثرية رمبا كان آخر هذه الكتب الدراسة التارخيية اجليدة لألسقف االجنليزي 
ما جيب أن نتعلمه من اهلرطقة األريوسية هو حماولة هذه إن . م١٩٩٠ عام SDCKواليت نشرهتا دار النشر 

جيب أن . نطق أرسطو ومنهج الفلسفة اليونانية الوثنيةاملدرسة الالهوتية تفسري املسيحية على أساس قواعد م
نتذكر دائماً أن كل ما جاء يف الفلسفة اليونانية القدمية هو وثين األصل ويتعارض يف أغلب األحوال مع بشارة 

لقد شرحت هذه النقطة يف الفصل األول من كتاب .  املسيحياإلميان وال يصلح أساساً للتعبري عن اإلجنيل
  :كد لكم أن أهم االختالفات مع الفلسفة اليونانية هوؤ وأريد أن أ"ركةالوجود ش"

  . طبيعة اهللا نفسه-١

  . باهللا ككائن خلق على صورة اهللانساناإل عالقة -٢

  . احلياة األبدية كهبة وعطية من اهللا ال جيود ا الكون-٣

ات الفلسفة القدمية يؤثر مل يدرك أريوس وال غريه من اهلراطقة أن استخدام املنطق ومنهج ومصطلح  
 . ومن أجل عطية احلياة األبديةنساناإل جاءت من أجل إهلية وتقدميه كرسالة اإلجنيلبشكل أساسي يف تفسري 

  :كانت أهم مشاكل املنطق األرسطوطاليسي هيلقد 

  . استحالة وجود أكثر من كائن يف شركة حقيقية واحتاد يف اجلوهر-١

  . جوهر أو حياة كائن آخر استحالة حلول وشركة كائن يف-٢

والسبب يف هذا املوقف الفلسفي يعود إىل نظرة أرسطو إىل فكرة اجلوهر على أنه الكيان الذي ال 
املاء له جوهر، وهذا يعين أن العناصر األخرى مثل احلديد أو غريها ال ميكن . ميكن أن يشترك فيه كائن آخر

  .هذا اجلوهر مثل الربودة والسيولة" أعراض"يع أن تشترك يف أن تشترك أو حتل أو تتحد جبوهر املاء، بل تستط
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 "عزل"وهكذا كان التقسيم الفلسفي والتصنيف الذي أدخله أرسطو هو تقسيم وتصنيف يقوم على   
كل الكائنات، وعلى اعتبار أن كل كائن حيفظ جوهره اخلاص به وال يشترك فيه أي كائن آخر، وما هو متاح 

وظلت هذه .  ال وجود دائم هلاAccidentsألعراض املتشاة فقط، ألن األعراض الشركة يف ايقتصر على 
كان كالمها ال فقد  .الفكرة تشغل اهتمام اهلراطقة الذين جاءوا بعد أريوس مثل نسطور وقبله ابوليناريوس

ن  ألن منطق أرسطو كان يؤكد هلما أ؛ احتاد حقيقي بني جوهر الالهوت وجوهر الناسوتبإمكانيةيؤمن 
 بل Substanceاجلوهر إذا احتد بغريه فقد كيانه وحتول بسبب االحتاد إىل جوهر آخر أو عرض أي مل يعد 

هلي بالناسوت كجوهر خملوق هو مشكلة نسطور إ وهكذا كان احتاد الالهوت كجوهر Accidentحتول إىل 
  .Theotokos اإللهاألوىل قبل هجومه احلاد على لقب والدة 

 فلسفة طبائع أاأن أهم مالمح الفلسفة اليونانية هي " الوجود شركة"ب وكما ذكرت يف كتا  
Natures أشخاص وليست فلسفة Persons فاجلوهر فكرة عقلية غري شخصانية Impersonal تصلح 

  .األشخاص وال تصلح لدراسة Chemistry والكيمياء Physicsلدراسة الطبيعة 

 Person إىل الشخص Natureل التحول من الطبيعة طبعاً ال زال الالهوت املعاصر يصارع من أج
ت على أساس الفلسفة عضو - والثقافة أي مناهج التعليم ،وبشكل خاص الطب احلديث -ألن احلضارة 
 مبا ميلك كل منهم من فروق األشخاص م الطبيعة وليساهج حتاول أن تعلِّ أي أن كل املن،اليونانية القدمية

 نرى هذا يف الالهوت النظامي القدمي السابق على اكتشاف علم النفس وميكن أن. ومميزات شخصية
Psychology فهو نظام فلسفي متكامل يعود إىل النظام الالهويت System الذي وضعه ألربت الكبري وتوما 

  . وهو نظام يدرس الطبائع،األكويين

ته الوجودية بسبب علم النفس وبسبب النقد احلاد الذي وجه - طبعاً احلضارة املعاصرة 
Existentialism لفكرة الطبيعة Substance ا علىفكرة جمردة أ abstract ال تصلح للكالم أو لشرح 

هنا يلزم أن . Natureوليس كطبيعة ) ٢٦: ١تك ( وهو انه كائن كصورة اهللا ومثاله ،نساناإلأهم ما مييز 
مع الفلسفة اليونانية ال ميكن حلها نقول أن القديس مكسيموس املعترف كان أول من أدرك أن املشكلة 

 بذات املصطلحات الفلسفية الشائعة يف العامل القدمي اإلجنيلن تصاغ فلسفة أ بل جيب أن تترك متاماً و،فلسفياً
وكان أول اجناز فلسفي هو تأكيد مبادئ . اإلجنيلبدون املبادئ الفلسفية، بل من أجل االحتفاظ ببشارة 

  : وهيالسكندريقديس أثناسيوس والقديس كريلس  اليت دافع عنها الاإلجنيل

  . يف املسيحنساناإل مصاحلة اهللا مع -١

  . يف املسيح يف حياة الثالوث القدوسنساناإل شركة -٢

 بأنه كيان ال Substance حتديد اجلوهر أساسم الفكرة اليونانية القائمة على وهذا بالذات الذي حطَّ  
كيف حدث هذا التحول؟ . Accidents أعراضه االشتراك يف بعض  بل ميكن،ميكن االشتراك فيه باملرة
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 أثناسيوسعاد القديس فقد . األريوسيني ضد السكندري أثناسيوساجلواب نراه يف املقاالت األربعة للقديس 
 وليست عقيمة Fertile هي طبيعة خصبة هليةاإل ولذلك اعترب أن الطبيعة ،اإلهليإىل تعليم الوحي عن اجلوهر 

 هي والدة تؤكد أن اهللا مثل الينبوع تفيض حياته وجوهره باالبن الكلمة وال األزليةن والدة االبن أاء وأو جدب
 أي حركة شخص اآلب الذي هو أصل ،ن هذه حركة حياة وليست حركة جوهرأ و،يبقى يف حالة جفاف
 أرسطو، وهكذا جيب  ال ميكن مصاحلتها فلسفياً مع فلسفةFatherhoodهنا أبوة اآلب . ومصدر هذه احلياة

 وهو أن الفلسفة اليونانية ال تعرف ، لسبب واضح جداً،أن يظل التعارض قائماً مهما كانت املبادئ الفلسفية
 غريبة متاماً عن املنهج أا إالَّ  ورغم وجود هذه الكلمة يف اللغة اليونانيةGraceباملرة التعليم اخلاص بالنعمة 

  .لفلسفة القدميةالفلسفي اليوناين يف كل مدارس ا

 ولذلك وضع النعمة ،أحياناً أن القديس بولس الرسول كان يدرك حقيقة الصراع الفكري القادمشعر أ
 يف العامل اليوناين لكي يرتب الصراع القادم مع مدارس الفلسفة على أساس أن قوام اإلجنيلكأساس للتعليم عن 

Essence ا النعمة تتعارض مع فك.  هو نعمة اهللاإلجنيلأي [ر أرسطو ومع فكرة متايز جواهر الكائنات أل
باملعول األول الذي  -كبشارة  -وهكذا جاء اخلالص . Salvationال تؤمن بالعزلة بل باخلالص ] النعمة

  .هدم التعليم الوثين القدمي

س أن سكندري ألنه أدرك ببصرية مستنرية بنور الروح القد اإلأثناسيوس أن نقف احتراماً للقديس أمتىن
 اإلجنيلياملصاحلة والفداء واخلالص والتقديس والنعمة وسائر الكلمات األخرى كلها معاً دون متييز تؤكد املبدأ 

 ليس حسب ،هليةاإل أي الشركة يف الطبيعة ،هليةاإل بسبب صالح اهللا يف احلياة نساناإل وهو شركة ،الثابت
  : تقوم على أساس املبادئ الالهوتية التالية اليتاإلجنيلحسب بشارة بل  ، لكلمة طبيعةأرسطوحتديد 

  . ورده إىل ما كان عليهنساناإل جتديد -١

  . إىل األبد يف اخلالص الذي حققه يسوع املسيحنساناإل بقاء -٢

  :أعود إىل ما ذكرت من قبل عن أهم االختالفات وهي

  . طبيعة اهللا نفسه-١

  . باهللا ككائن خلق على صورة اهللانساناإل عالقة -٢

  . احلياة األبدية هبة وعطية اهللا-٣

  :طبيعة اهللا
 وليس ، نتحدث عن أبوة اهللا اآلبأنناأذهاننا دائماً يف عندما نتحدث عن طبيعة اهللا جيب أن يكون   

 -  نساناإل ف. هو فرق ظاهر، والفرق بني الطبيعة يف الفلسفة والطبيعة يف الالهوتabstractعن طبيعة جمردة 
 كائن تقيده نساناإلف ، يف الالهوتأما ،نسايناإلو كائن حتكمه القوانني اخلاصة باجلوهر الفلسفة ه - مثالً يف 
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 الطبيعة بسبب وإمكانيات يسمو فوق حدود نساناإلو.  مثل اهللا خالقهFree فهو كائن حر ،اخلطية وحدها
ري يف طبيعة  كما ميكن أن يسقط حتت سلطان الطبيعة بسبب فساد اخلطية الذي أدخل أخطر تغي.احلرية
  .Death وهو املوت ،نساناإل

هذا غري جائز باملرة يف الالهوت ألن هذا معناه سيادة . هليةاإلال خيضع اهللا لطبيعة امسها الطبيعة 
  . إىل طبيعةPerson وحتول الشخص إىل ، على الكائن أو الشخصLawالقانون 

 هذا هو خالصة التعليم .الروح القدسيشرح الثالوث لنا حياة اهللا اآلب املعلنة يف ابنه الوحيد ب  
 والسبب يف ذلك هو ما ،هذه احلياة غري مقيدة باملرة. املسيحي كما شرحه اآلباء العظام مجيعاً دون استثناء

واحملبة هي الوجود .  فاحملبة فكرة غريبة متاماً على الفلسفة اليونانية.)٨: ٤ يوحنا ١ ("اهللا حمبة"تؤكده املسيحية 
احملبة هي حياة اهللا اليت تسمح بالشركة دون أن هتدم أو تقضي على .  الذي يتميز بالعطاء اخلاصاإلهلي
. شركة ال ميكن ألرسطو أن يدركها، ألا شركة حمبة وليست شركة طبيعة حتكمها القواننيوهي . نساناإل

 ١(يف  كما شرحه الرسول بولس Logic of Loveنريد أن نتحدث يف مناسبة أخرى عن منطق احملبة 
مت به ا علَّ ومل، الرسول بولس ملا ذاع يف العامل القدمي عن احملبةدألنه هو أهم نقد عن) ٧-١: ١٣كورنثوس 

 بل هي طبيعة ،ن احملبة ليست طبيعة حسب حتديد أرسطوإ يكفي اآلن فقط أن نقول .مدارس الفلسفة اليونانية
 وهو ما ال ، ما قد هلكRestore لكي ترد "اءبسخ" أي حياة اهللا احلرة اليت تعطي اإلجنيل،حسب حتديد 

  .ميكن فحصه بأدوات الفلسفة

 Definedالطبيعة ال حتدد .  والشخص هو الذي حيدد طبيعته، شخص احملبةُاإلجنيلحسب تعليم   
 ألن سيادة الطبيعة على الشخص هي سيادة ؛ فهذا معروف لنا حتت اسم آخر هو اخلطية والفساد،الشخص

 ، بل شخص هو الطبيعة، شخص مع طبيعةاألرثوذكسيكذا ال يوجد يف الالهوت الشرقي وه. سببها املوت
 ال توجد طبيعة يضاف إليها السكندري ومن قبله القديس كريلس ،أي حسب عبارة مكسيموس املعترف

ائد يف  ولذلك كان االجتاه الس.أرسطوهذه الفكرة بالذات مل يقبلها تالميذ .  بل الطبيعة هي األقنوم،األقانيم
 هو اجتاه فلسفي مقصود من أجل Substance هو اجلوهر Hypostasis األقنوم هو اعتبار اإلسكندرية

وظل هذا االجتاه .  وبراثن األصل الفلسفي لألريوسية وهو فلسفة أرسطواألريوسيةجتنب الوقوع يف براثن 
وريوس الرتيرتي وغريغوريوس النيسي ا ما جاء به اآلباء باسيليوس وغريغأم. سائداً حىت بعد القديس كريلس

 فهو بدوره حماولة فلسفية هتدف إىل ،بأن اجلوهر هو عام واألقنوم هو الوجود الذي يتمايز يف داخل اجلوهر
 يف الوجود احلر الذي حيفظ فيه األقنوم وذلك بتأكيد وجود اجلوهر وحبرية ،القضاء التام على فلسفة أرسطو

 أو بلغة . وليس بسبب سيادة الطبيعة، اآلخر بسبب الشركةاألقنومترك فيها قنومية خاصة يشأ صفة األقنوم
  .األقنوم بل حرية الشخص أو ، هو متايز ال تكونه الطبيعةاألقنوميمعاصرة التمايز 

هذا ينسجم متاماً مع التعليم املسيحي الذي يؤكد أن سيادة الطبيعة على الشخص هي حالة الفساد   
 ألن احملبة ليست ؛طبعاً حىت يف اهللا ال تسود احملبة على األقانيم. هي السبب يف ذلكاخلطية ] أن[واملوت و 
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 بل هي حركة احلرية احلقيقية هللا الكامل احملبة الذي يعطي بسخاء وحرية دون ،طبيعة تفرض نفسها على اهللا
األقنوم الشخص أو إلرادة بل ،دهأن خيضع هذا العطاء لطبيعة تقي.من يضع الطبيعة قبل  على كل هذا صعب 

 مرغم على قبول جوهر وطبيعة املاء فأنتإذا تعاملت مع املاء . أقدم لكم مثالً صارخاً على ما أقول. الشخص
 ومعه اختراعه حتت نساناإلإذا فشل اختراع السيطرة على املاء سقط . والتحايل عليه من أجل السيطرة عليه

 االختراع مثل السفن أو السدود أو القناطر وغريها اليت يراعي فيها  ومعهنساناإلسطوة طبيعة املاء ودمر املاء 
  .اخل.. املخترع طبيعة املاء وحركته 

على أرض  -دون أن ندري أحياناً  - ن التعامل يدور دائماً إ ف،نساناإل إذا تعاملنا مع الشخص أي أما  
 ولذلك أصبح ضحية ،التنازل عن حريتهقبل بيكون قد ن ضحية االستبداد إ ف، وحىت يف حاالت القهر.احلرية

  .يف حاالت اخلطية وحدها إالَّ ، تؤسسها احلرية دون أن حتكم فيها الطبيعةاألشخاص،العالقة بني 

  :نساناإلوعالقة اهللا 
 أما. ن مشاكل كثرية سوف تعترض التعليم املسيحيإ ف،إذا حتدثنا عن عالقة طبيعة مع طبيعة أخرى  

  .ن املشاكل أقل وحلها ليس صعباًإ ف،األصل بالصورة حسب تعليم املسيحيةإذا حتدثنا عن عالقة 

  . بدون اهللانسان ال وجود لإل-١

 ، فهو قادر حبريته أن يترك اهللا،هليةاإل حىت يف حالة اخلطية والفساد واملوت كائناً بالقدرة نساناإل يظل -٢
  ).٣: ١عب (ة قدرة اللوغوس ابن اهللا  ألن كل الكائنات كائنة بكلم؛ولكن يظل رغم ذلك ينال الوجود

 من شخص حر إىل طبيعة يسود نساناإلهذه العزلة حتول .  أن حييا يف عزلة تامة عن اهللانساناإل يستطيع -٣
  .عليها قانون املوت

  :األرثوذكسيأهم مميزات الالهوت 
مميزات الالهوت وهكذا جيب أن حندد هنا . هذه النقاط الثالثة هي خالصة تعليم املسيحية الشرقية

  .األرثوذكسيالشرقي 

 والنعمة ليست ، ألن اخلالص نعمة؛هذا عكس اخلالص. وقانون اخلطية هو الفساد واملوت.  اخلطية قانون-١
هنا جيب أن .  بل عطية والعطية هي سخاء وجود وحمبة اهللا اآلب بابنه يسوع املسيح ويف الروح القدس،قانوناً

خة ألن حتول النعمة إىل قانون يعين فلسفياً أن تفقد النعمة جوهرها وتصبح مثل نتوقف عند هذه احلقيقة الصار
 نساناإل ال تسود النعمة على . بل مثرة صراع طبائع، والهوتياً ال تصبح مثرة احملبة.اخلطية تسود للفساد واملوت

طاء غزير وليس سيادة  وهنا تصبح السيادة هي ع. بل تسود لكي ختلص، وهي ال تسود لكي تدمربإرادته،إالَّ 
يلزمنا أن نتحدث يف مناسبة .  ألن القهر هو من عالمات السقوط واملوت والفساد الذي جاء مع اخلطية؛القهر

  .أخرى عن الفرق بني اخلطية والنعمة
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جيب أن .  وهي عطية احلرية، ومن أجل بقاء عطية أخرى، وملن ال يستحق، النعمة عطية حرة بال مقابل-٢
هذا ال . نساناإل ومنطق احملبة حسب تعليم الرسول بولس هو منطق اخلالص وحترير .طية احملبة عإانقول 

وجيب أن نالحظ أن النعمة دائماً يف حالة املفرد . بالعودة إىل تعليم اآلباء عن الثالوث إالَّ ميكن أن ندركه
 فهي خاصة ،قتة وال تدوم كلها مؤCharismaهذا خيتلف عن املواهب، ألن املواهب . وليس بصورة اجلمع

 وهذا ما يؤكده الرسول بولس إذ يضع الروح ، املسيحإجنيلبإعالن اخلالص يف الزمان احلاضر ومن أجل جمد 
 ألن الوحدة ال تقوم ؛الواحد والرب الواحد يف مواجهة املواهب املتعددة مؤكداً بذلك عودتنا إىل اهللا الواحد

ق علم الطبيعة ألرسطو، بل تقوم على االحتاد احلر من أجل هدف  فهذا هو منط،على تنوع وتعدد املواهب
 ولذلك السبب كان اختيار عنوان هذه احملاضرة عن احلياة اإلجنيل، وهذه هي بشارة .عظيم هو احلياة األبدية

  .حنن ال منلك أن نفهم تعليم املسيحية بدون الثالوث. والوجود والشركة

 الذي يقع على ذهب Dust ونراقب التراب احلضاري جيب أن نتوقف من آن آلخر لكي ندرس  
 نسايناإل واملصطلحات على الفكر Systems والنظم Methodsأول هذا التراب هو سيادة املناهج . اإلجنيل

نستطيع أن نرى كيف أهالت احلضارة تراباً كثيفاً على  -بشكل خاص  -هنا . لدرجة تنعدم فيها احلرية
 أن يصف اخلطية Anselmستطاع القانون والفكر السياسي األورويب منذ زمن موضوع اخلالص نفسه عندما ا

وهكذا جاءت فلسفة العصر الوسيط وفكر عصر . واإلرادةوحيددها بشكل قانوين ال يشمل موضوع احلرية 
نعدام  قهر واأيضاً أا ولو شرحت هذه الفلسفة اخلطية على ."اعتداء على اهللا "أا بتعريف اخلطية على اإلقطاع
  . لكان الوضع أفضلنساناإلحلرية 

 وهو جتاوز استعبد الطبيعة ،نه جتاوز احلريةأاخل على ..  نرى اخلطية والسقوط يف نور عقيدة الثالوث  
حسب شرح القديس  - وجاء فقدان احلرية Items أو باحلري Objects "أشياء" وحول البشر إىل يةنساناإل

 أي الوجود احلر إىل حياة ، من احلياة حسب اهللانساناإلتحول  ب-كلمة  الرسويل يف كتاب جتسد الأثناسيوس
هذه العبارة الدقيقة .  وهي العدمنساناإللق منها  أي الوجود حسب الطبيعة األوىل اليت خ،حسب الفساد

=  أن يقول وهو يعلم أن كلمة العدم أثناسيوسماذا يريد .  مل حتظ بالدراسة الدقيقةأثناسيوسللقديس 
 حييا كصورة اهللا نساناإلمل يعد . كيف يصبح الالوجود هو الطبيعة األوىل؟ واجلواب بسيط للغاية. وجودالال

 وإرادة أي حتول كل شيء يف كيانه من فكر ،احلي احلر، بل أصبح حييا حسب قانون الطبيعة األوىل أي العدم
أو العبث " البطل"ول بولس  أو حسب عبارة الرس،اخل إىل رؤية املصدر األول لوجوده أي العدم.. 

Fultility .وانتقال اً، وهو ليس هدف، بل صار الوجود يؤدي إىل املوت،مل يعد للوجود هدف وهو اهللا 
 ومشكلة ، وهو مشكلة اهللا اخلالق الصاحل،نساناإل من احلياة إىل املوت هو ضياع غاية أو هدف خلق نساناإل
 البشر وجيدد خلقة "إمهال"الطبيب لكي يعاجل اجلواب هو أن جييء ماذا يفعل اهللا؟ و.  املستعبد للموتنساناإل
هنا ال جيب أن نفهم هذه العطية الفائقة من ..  ويرده إىل ما كان عليه بتجسد الكلمة وموته احمليي نساناإل

 ألنه ال جيوز فلسفياً أن اإلجنيل؛ بل من خالل أرسطو، اخلاص بالطبائع حسب فلسفة Systemخالل النظام 
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  .أرسطو إىل مدرسة اإلجنيل أي مدرسة ،ضع مدرسة إىل مدرسة أخرى ختتلف معها يف كل شيءخن

 ويعلن له احملبة ، ويعلن له أن القهر واالستعباد هو خضوع للطبيعة الفاسدةنساناإلينقد الثالوث خطية   
 بل كان بشارة ، هلا مل يكن ضرورة خضع اهللانساناإلن خالص إحىت توما االكويين قال . احلرة غري املستعبدة

  ). س٨٢ فقرة ١٠٤اخلالصة الالهوتية سؤال (حمبة أعطيت بفرح وحرية 

اهللا الواحد الذي ال . هليةاإلهكذا أعلن اهللا حمبته الكربى الفائقة عندما كشف عن حقيقة حياته   
ب قانون اهللا الواحد الثالوث الذي هو بالثالوث غين وحر يفعل ما يشاء حسب حمبته وليس حس. ينقسم
  .الطبائع

حنتاج إىل عقيدة الثالوث يف احلضارة املعاصرة ألا توشك أن تعود إىل القانون يف كل شيء وحتول   
جيب أن نترك باب احلرية .  اليت حيب أن ختضع للقانون يف كل األموراألشياء إىل شيء من ضمن نساناإل

ولعل سقوط . حريته وهو مستعبد لكل النظم من أن يرى نساناإل لكي يتمكن نساناإلمفتوحاً بني اهللا و
هاء نصف قرن يف أن حيول  فقد فشل النظام البوليسي الذي دام ز،النظام السوفييت هو خري دليل على ما نقول

وصارت صرخات الشواء والكتاب يف أحلك فترات االستعباد تدعو الناس حىت يف . أشياءىل إالبشر إىل عبيد و
  .ريةمعسكرات االعتقال إىل احل

  ملاذا حنتاج إىل عقيدة الثالوث؟
  . ألا جوهر املسيحية:أوالً  

 لكي نستوعب ما ميكن أن نسميه بالطبيعة Transcendence ألا دعوة للحرية والتسامي :وثانياً
Natureيف حرية الشخص .  

لد كآلة  لن خينساناإل وهذا أعظم ما يقال ألن نسان عن املصري األبدي لإلإعالن ألا :وثالثاً
Machineعلى كل أرسطو ألن اخللود هو قانون فرضه ؛الطبائع غري قابلة للخلود.  بل كصورة اهللا 
 هليةاإل وهو رغبته ، االبن الذي جاء علينا بعدم املوت بسبب واحدأقنوم يف ،حنن خنلد يف ابن اهللا. املوجودات

  .يف بقاء الشركة

 وهذا أحد ، كلها حيث يسود النظام على الشخص ألن عقيدة الثالوث هي صدمة للحضارات:رابعاً
  .يةنساناإلأسباب الثورات يف تاريخ 

 وحتيي دون أن ، وتبذل دون أن تقهر، يعلن الثالوث حقيقة احملبة اليت تعطي دون أن تسود:خامساً
حترير بادة لقانون الفساد وإ هو "باملوت داس املوت"ن نتذكر دائماً أن نشيد القيامة  ولذلك جيب أ.تبيد
من خالل احملبة األزلية لآلب  إالَّ  هذا ال ميكن فهمه. وبالتايل من سلطان اخلطية، من سلطان املوتنساناإل

  .واالبن والروح القدس
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 فقدنا هذا فقدنا كل وإذا وعن الوجود عن التسامي وعن احملبة ، الثالوث هو تعليم عن احلياة:سادساً
  . غري قادر على البقاء ضمن مدارس الفلسفة"فلسفة هابطة" إىل اإلجنيلشيء وحتول 

 اإلجنيل منكم عقيدة الثالوث كدراسة تارخيية لغوية فلسفية وينسى أرجو أن ال يدرس أي :أخرياً
بلغة جاء  و.الذي جاء بتاريخ آخر غري التاريخ البشري حيث يفقد الزمان دوره يف خلق عالقة بني اهللا والبشر

. بفلسفة أخرى هي البذل والعطاء والنعمةجاء  و.)١٧: ١٦مرقس (ن اجلديد أخرى هي لغة احملبة أي اللسا
  .ملاذا حنتاج إىل عقيدة الثالوث؟ اجلواب يف عبارة واحدة لكي حنيا كبشر خلقوا على صورة اهللا

   جورج بباوي.د تعريب 
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