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 مقدمة

 
آلخر: هل املسيح هو ابنن   نسمعه من آٍن على سؤاٍل هذه دراسة موجزة تردُّ 

اهلل أم هو اهلل؟ مل ُتكتب دراسة شاملة موجزة من قبل، وال زالت كلمنة اابنن اهللا   
 غامضة بعض الشيء.

املوضوع احلساس والدقيق معروفًا بشكٍل لعل هذه السطور القليلة جتعل هذا  
 أوفر.

 دكتور 

 جورج حبيب بباوي 
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 الفصل األول

 أم هو اهلل؟ ،ابن اهلل هو ،هل املسيح يسوع

 
 ،ب الصياغة نفسناا َسَحو .ويف كل املناسبات ،نسمعه تقريبًا كل يوم سؤاٌل 

 كما لو كنان لكنل    انوكلمة ااهللا تبدو ،كلمة اابنافإن  ،خاص وللصياغة سحٌر
طول استعمال اسن   نتيجة -يضًا أمستقل ال عالقة له باآلخر. ويبدو  مناما موضوٌع
 ن هو اهلل.من التعارف العام غري احملدد مَب نه لدينا نوٌعأ -اجلاللة ااهللا

كربى ال ميكن حلاا، رغ  حماوالت  شكاليٍةإويف هذا السياق، ننبه إىل أن مثَة  
 موضنوعٌ  ،حقيقًة ،لوهِةاأُل ن موضوَعأوهي  ،السابقني منذ عصر الكتابات املسيحية

ألن اهلل  ؛حنن نعرف ما ليس اهللاكليمنضس السكندري بقوله: أ َقَدوَص ،غري فلسفي
ات اليت ميكن دراستاا وحتليل صفاهتا ومقارنته بغريه منن الكائنن  ليس من الكائنات 

 ،ومعنروفٌ  ما هو منظنورٌ أننا نعرف أي  ،حنن نعرف ما ليس اهللا. فن ااألخرىا
أسفار الديانات النيت تنؤمن بناهلل    يب عليه جت ن هو اهلل؟ هو سؤاٌلولكن السؤال: َم
ألنننا   ؛حقيقة علمية مادية منظورة قابلة للتعريف أو النقنا  ال ك ،نةكعقيدة مستعَل

ن نسنميه  أمبنا ميكنن    وأ ،اباحلدسا ُكدَروما ُي ،حمسوس نواجه ما ليس له وجوٌد
 ننه موضنوعٌ  منن أ  ما سبق وذكرناه يف البدايةإىل  وهو عودة ،االشعور أو احلسا

 ، وهو ما أشار إليه أكليمنضس السكندري.اشخصيٌّ

بنل   ،منظور كائٌنألنه أو  ،أو فكرًة ألن اهلل ليس نظريًة ؛ال ميكن تعريف اهلل 
قدمي هو  ته االنسانية باسٍ َفَرهو يف أغلب األحوال ما َع ،اوما هو ليس اهللا .هو يعلو
نسنان  ، تلك اآلهلة هي الصور املتعددة لإلتعدد اآلهلة يف أساطري القدماء أي ،االوثنيةا
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 .حالمه على ما يراه ويرجوه ويتمناهإسقاط اإلنسان لكيانه وأو ،نفسه

ذا كان هناك يف الوثنينة  إو .بل عدة آهلة ًا،دواح ًاهلإمل تعرف الوثنية  ،تارخييًا
 من كثرة. فاو واحٌد ،أو غريه ،كبري مثل ارعا لٌهإ

 ،ن ندخل مننه أذا كان األمر كذلك، يبقى لدينا الباب الوحيد الذي جيب إف 
 وما تقدمه الديانات اليت تؤمن باهلل. املقدسة، وهو باب األسفار

ال ن املسيحية بالذات أننا نفا  على الفور إف ،عندما نسمع لفظ اجلاللة ااهللا 
أي  ،ال يوجد لدينا يف التعلي  املسنيحي الصنحيح  ألنه  .بل ااهلل اآلبا ا،اهللام تقدِّ

أبوة اعن  خاصٌّ منا ما لدينا هو خطاٌبإو ا،اهللاعن  خطاٍب أيُّ ،األرثوذكسيالتعلي  
هلنا وخملصنا وملكنا كلنا يسوع إااهلل اآلب أبو ربنا و :وبقية التعلي  ا.اهلل اآلبا، ااهلل

 املسيحا حسب التسلي  الكنسي الذي أخذناه من الليتورجية.

هنو   ،عن اهلل بدون تعريف اهلل كآب حديٍث وكلُّ ا،اآلباهو  ااهللا ،ذنإ 
 ولكنه ليس بالضرورة مسيحيًا. ،شبه مسيحي حديٌث

ثناسيوس العظني  بشنارة   أ شرَحهكذا  ،االوجود كله يسبق األمساء كلااا 
 ،جنيل، تظار دعوة اإلوهنا بالذات .وبعد ذلك ُيعطى امسًا ،يوجد أواًل جنيل. الكائُناإل

وهنذا  سبقت اللفنظ.   واحلقيقُة ،ر عناا لفٌظن اهلل اآلب هو حقيقة يعبِّإ: أي البشارة
ن أوهني   ،فقد كان لدى أريوس وأتباعه مشكلةعكس ما هو معروف عند اهلراطقة، 

ثناسيوس. كائنًاا )راجع القديس أاالبن  فيه األبوة يف اهلل تقتضي وجود ازمان مل يكن
وهنا ظارت املشكلة األوىل يف شكلاا  (.30 ،28الرد على األريوسيني املقالة األوىل 
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ن عبنارة  إوهي عالقة االس  بالكيان. كان أستاذنا د. وهيب عطا اهلل يقول  ،العقلي
وتعين  ،اموجودا اس  مفعولكلمة وهو أن  ،تنطوي على خطأ الهويت ،ااهلل موجودا
اختيار ولذلك كان  ،بل هو خالق الكل ،واهلل مل ُيوجده أحٌد ،ن أوجد اهللأن هناك َم

لوهة بأهننا  حىت ال نصف اأُل ضرورٌي ،أحد مفردات الليتورجية ووه ،االكائنالفظ 
يف عدم فا  العالقة بني االس  والكينان النذي   تبقى حرية األريوسيني لكن خملوقة. و

 ،ن الكيان يسبق االسن  أاالس . ففي املسيحية االس  والكيان حقيقة واحدة، و خيصُّ
فال اس  ملن ال كيان لنه، وأن   ،ن ينطبق كالمها على اآلخرأن االس  والكيان جيب أو

ن أسبقية الكيان على أواألمساء ال ختلق الكيان، بل الكيان هو الذي حيدد معىن االس . 
مساء ال ختلق ما هنو  ؛ ألن األما هو كائنإىل  نسان ونظرتهاإلستعمال اإىل  االس  تعود

اس، فإن أبوة اآلب ال وجنود هلنا إال   وعلى هذا األس ف ما هو كائن.بل تعرِّ ،كائن
 بوجود االبن، أو كيان االبن، فال آب بدون ابن.

 ا.أقننوم اأو حسب اإلصطالح الدقيق هي  ا،اآلبااألبوة يف اهلل هي  ،ذنإ 
رج اخقع يولكن هذا  ،جدًا ونافٌع جيٌد اأقنوماوحتليل األصل اللغوي والتارخيي لكلمة 

هو االبتعاد عما هو عام  ،أن األقنوم هو اختصيصاالقول بنكتفي بلذا  ،اهتمامنا اآلن
وهو ما حنرص   ،ال يشترك فيه آخر ،لتأكيد ما هو خاص وشخصي وذايت ،كَرومشَت

يف الرسالة رق   اأقنوماو ا،جوهراعليه القديس باسيليوس يف شرحه الستعمال كلميت 
 .214 رق  الرسالةوأخيه غريغوريوس إىل  38

ألن  ؛هل املسيح هو ابن اهلل؟ واجلواب نع  :ل على السؤالهنا يظار الرد األو
وهذه احلقيقة الكيانية جتعل  ا.اآلباهي ما جتعل اهلل  ،يف كيان اهلل ٌةبوَّهي ُأ اة اهللبوَُّأا

نه أبل استعالن حقيقة احلياة اخلاصة هلل على  ،ليس لفظًااالبن  ويصبح كياُن ،لآلب ابنًا
جاء االبن  ؛ ألنباملسيحية خاصٌّ وهو استعالٌن .واالبن ،األصل أو اآلب .اآلب واالبن

 ًان اهلل لنيس خالقن  ، وهي أجنيل أو بشارة الفرحرنا باإللينا من عند اآلب لكي يبشِّإ
فاي ليست لقبًا شرفيًا، وال هي  ،يف كيانه ته هي حقيقٌةبوَّأن ُأو ،لنا بل هو آٌب ،فقط

الذي جاء بنالتبين للبشنر   االبن  أو أقنوم اس  بال كيان، ولكناا أبوة لكيان هو االبن
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بنناء  أن يصريوا أ ًاا كل الذين قبلوه فأعطاه  سلطاناأمَّ :نكون أوالد اهلل ودعانا ألْن
ن هذه البنوة ليست مثرة زواج: االنذين  أيؤكد لجنيلي عاد اإلو .(12: 1اهللا )يوحنا 

 أي حببنلٍ  ،وال مبشيئة جسد ،وال هي من النظام املخلوق ،دوا ليس من دم وحل اِلُو
 بل من اهلل. ،(14: 1نسان )يوحنا إوال من إرادة أو مشيئة  ،ووالدة

ننوا  ن يكوأفاذا ينفي عن الذين نالوا التبين  ،قنومأهو االبن  نوعندما نقول إ 
: 1الوحيدا )يوحنا االبن  عَيولذلك اُد ؛خاص أقنوٌم هواالبن  ألن ؛يف الثالوث أقانيَ 
14.) 

أخذنا  االبن،ن بنوة ِمفبنوة البشر.  هي : ،الوحيداالبن  بنوة :هي  
اآلب واالبنن   باآلب. ذات العالقة اخلاصة اليت ال ختص إالَّاالبن  يف عالقة حنن شركًة
ابننًا   ،ماما كنان  إنساٍن ال ميكن أن يصري أيُّ ،وبدون هذه العالقة اخلاصة ،وحدمها

 يضاح:م أسباب هذه االستحالة من أجل اإللآلب. هنا جيب أن نقد

وهي ليست عالقة خملوقة ميكن  ،هي عالقة خاصة بني أقنوم اآلب واالبن 
 .شريٍككأو  كطرٍف ااويدخل ان يقتحماأ خملوٍق أليِّ

اني  ف .هي عالقة أزلية سابقة على خلق الكون والبشر وكل الكائنات 
الزمانيون من البشر  ،ولذلك .يف احلياة اإلهلية اإلهلية مبا هو ومبن هو كائٌن عالقة احلياة

بسبب الفنرق الزمناو واألزيف يف الكينان    فقط ليس  ،من هذه العالقة دونمستبَع
 لوهة باملرة.اأُلإىل  ألن الزماو من طبيعة خملوقة من العدم ال تنتمي كنل ،)الوجود(

 ُذكر.ويف الوقت احلاضر نكتفي مبا  

 ،هلل اآلب من عند اآلب لكي يعطي البشر بنوًةاالبن  جاء ،ذنإ 
بنل هنو    ،
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 عن اهلل. خاصٌّ خطاٌب

 ،آلبا هو ابُناالبن  ؛ ألناهلام من السؤال واضحًا بقدر أكرب اجلزُء اآلن بات 
من  ،ولذلك .أخرى غري طبيعة اآلب اآلب وله طبيعٌة ابُنهو االبن  وال ميكن أن يكون

اكما أن اآلب له حياة يف ذاته )أقنومه( كذلك  :األقوال املأثورة للمسيح يسوع نفسه
 ن يكون لالبن حياٌةأو .(6: 5أن يكون له حياة يف ذاته )أقنومه( )يوحنا االبن  أعطى

أي  ،فاي عالقة حمبة أقنومية ،يف ذاته كعطية من اآلب هو ما يشرح عالقة اآلب باالبن
أن اآلب مبا و ،أخرى غري طبيعة اآلب ن يكون لالبن طبيعٌةأوبالتايف ال ميكن  ،شخصية
سنه اأننا   ل عن املسيح نفوهو ما جعل الرسول يسجِّ ،كذلك هو اهلل فاالبُن ،هو اهلل

 (.3: 10واآلب واحدا )يوحنا 

 ،اس  اآلب يه ،اس  اجلاللة ااهللان كلمة أطاملا ف ،دًاواجلواب هنا ليس معقَّ 
هل إذا كنان   ؟اآلب هو مثل اآلب هل ابُن :يصبح السؤال يف شكله الصحيحعندئٍذ 

 ؟يضًا هو اهللأاالبن  كوني ،اآلب هو اهلل

 بكل تأكيد. ،نع  :واجلواب

 ملاذا التمسك هبذا اإلميان؟ ،لكن

منه  وهي أعظ  منا يقدِّ  ،وهي التبين ،أعظ  لنعمٍة ألن اإلنسان ُدعَي 
 اآلب.

وال من التوالد  ،وليست من النظام الكوو ،ألن هذه النعمة هي من اهلل 
 بل هي شركة اإلنسان يف العالقة اخلاصة بني اآلب واالبن. ،البيولوجي
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وهو أعظ  ما ميكن أن  ،ألن هذه النعمة هي املصري األبدي لكل إنسان 
 لآلب. نه ابٌنإ ،إلنسانلاألبدي صري املُيقال عن 

 ااهللان اس  اجلاللنة  أطاملا  ،اجلواب على السؤال ساٌلوعلى ذلك، يصبح 
 بدون األبوة. ااهللاوال يعين  ،يعين اآلب
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 الفصل الثاو

 املسيحإشكالية إنسانية يسوع 
 

 واحد. هذه اإلشكالية متعددة األطراف، أي هلا أكثر من طرٍف 

 ؛ن يأخذ طبيعة بشنرية أإذ ال يليق باالبن  ،هو دونية اإلنسان 
 ودوء. حقرٌي -اعتقاد البعضيف - ألن اإلنساَن

عنن   فا  االحتاد بني طبيعتني خمتلفتني متامًا كنل  عملية هو  
تنراه يف   ،سنة من تاريخ الكنيسنة  500وهو ما دار حوله صراع دام حوايف  ،اآلخر
وهني   ،لوهنة لوهيته، أو ذوبان الناسوت يف اأُلُأنسانية املسيح متامًا، أو إنكار إإنكار 

 األوطاخية. –األريوسية  –من الغنوسية  االختيارات الثالثة لكل 

عقلينة تبندو    راضاٍتوهو ال زال جماواًل يتستر خلف اعت 
على الرغ  من ف .يعدم فا  احملبة اليت تعطي وتضحِّ تتبدى يف ،سقيمة لكنااو ،حسنًة

كنل  يقدمه الذي قام على العطاء والبذل  ،نسانية يف كل أصقاع األرضأن تاريخ اإل
األطبناء  إىل  ،املدرسني يف املدارسإىل  ،اجلنود يف ميادين احلربمن أول فئات اجملتمع 

ال قينام  حيث  ،رضات واآلباء واألماات والزوجات واألزواج واألبناء والبناتواملم
بناب  إىل  عندما تصنل التضنحية  أنه  إالَّ ،حلياة اجتماعية حسنة فعالة بدون تضحية

 بة هي مسات احلياة اإلنسانية فقط!!وكأن التضحية واحمليستغلق الفا   ،األلوهة

وكأن  ،جتعله يأنف من اإلنسان هو افتراض تعايف اهلل لدرجٍة 
ن يعنرف  ، دون أعليه بعفوينةٍ  اخلالُق َمأقَد خلق اإلنسان من تراب األرض كان خطًأ
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على الرغ  من أن كل ما يف حياتنا من طعام ومسنكن ومنا    ،مقدمًا نتائج هذا اخللق
 هو أصاًل من تراب األرض. ،لكه من آالتمن

حلن   عن طريق هو حماولة محاية اهلل إذا دخل حياة اإلنسان  
 .من حيميه من احلياة اإلنسانيةإىل  حيتاجوكأن اهلل من الضعف حبيث  ،ودم اإلنسان

أن  ،ولكن ال يغيب عن اإلدراك ،أخرى ال داعي لذكرها اآلن أطراٌف كاهنو
 .ننراه يف حياتننا   ب أنحنن وال  ،كل ما ننكره هو كل ما خناف عليه أو خناف منه

 املشكلة. هو خري وسيلة لتجنبيف هذه احلالة اإلنكار يكون  ،ولذلك

أمكننك   ،قرون حيوان ياامجنك  إذا استطعت أن متسكوعلى سبيل املثال،  
إذا بدت هذه القنرون اخلمسنة متوحشنة     ،وهكذا .أيضًا ذحبهوبل  ،السيطرة عليه

يف -وهنو   ،ولكن يبقنى احلينوان   ،فإن جتنباا يأيت بفائدة ،مستعدة للاجوم العقلي
ن من تأصيل عادات وقي  نساو متكَّإثقايف و من موروٍث هائٍل ك ٍّعبارة عن  -حالتنا

. وعلنى  هو دونية اإلنسنان  ،واحٍد ومعظماا يسري يف اجتاٍه ،دخلت األمثال الشعبية
هنو  مننا  إو ،ليس اعتراضًا فلسفيًا كما يبدو ،لآلباالبن  االعتراض على بنوةف ذلك،

 متعنارضٌ يبدو أنه وما  ،اعتراض النفي واالستنكار ملا هو غري مألوف يف عامل اإلنسان
 نسانية.مع احلياة اإل

أعظن  وأكنرب،    ااآلباخاص منذ زمن أرينوس،   وكلمة ااالبنا هلا رننٌي
الفان   من مقارنات جعلت القديس باسيليوس يرد علنى  غري ذلك و .أقل ااالبناو

بنني الطبنائع    بأن املقارنة ال جتنوز منطقينًا إالَّ   ،اأيب أعظ  مينا :قولاألريوسي لل
مثل مقارنة احلصان باالنسان أو احلديند   ،وال جتوز منطقيًا بني طبائع خمتلفة ،هبةااملتش

ن تكون الهوتينة أو  قبل أ مشكلة أريوس هي مشكلة سياسية وحضاريةغري أن باملاء. 
االبنن   طورية الرومانية هتتز بشكل خطري إذا كانمرباألن هرمية السلطة يف اإل ؛فلسفية

وهو قد جتسد وصار البكر بني أخوة  ،من ذات املقام واحلياة واجملد اإلهلي الذي لآلب
وجنب  بالتنايف يت ف ،اأخوة الربامرباطور حيك  اإلصار فإذا  ؛(29: 8 كثريين )رو
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إىل  السلطة من األعظن  وهنا هتتز احلضارة القائمة على توزيع  ،حتجي  السلطان املطلق
احملكومني ، بينما ليس على ألن األعظ  هو القوة واحلكمة اليت هلا سيادة ونفوذ ؛األدىن

 إال اخلضوع.

وال إشكالية احتاد األلوهنة   ،شكالية دونية اإلنسانإال ميكن حل يف احلقيقة  
 ،نسنانية ميكن بالتعلي  تعديل فا  احملبة اإلن كان إو ،واحدة كتلةكالمها ف ،باإلنسان
احلدث احلقيقي الذي أعلن إىل املثال وإىل  فتقرتتظل جيب أن ننتبه إىل أن احملبة ولكن 

 وبذل ذاته بدون أن ينتظر املكافأة. ،احملبة بدون شروط أو قيود

ألن االشكاليات هي املوانع، واملوانع من الثقافنة والعنادات    بكل تأكيد ال؛ 
 ل اليت تراكمت عرب العصور.ُثوالقي  وامُل

اجتمناعي ال   أو ُمصنلحٍ  أو نيبٍّ ٍ فقط، وكمعلِّ ميان باملسيح كإنساٍناإلف -
كنبري علنى    وتأثرٌي واضٌح فما أكثر العظماء والقادة الذين كان هل  أثٌرفيه، شكلة م

وا طريقًا واضحًا يف صخور اخلوف والشك والريبة نسانية ألهن  كانوا قد شقُّحياتنا اإل
- لُبترك الصَّن قد و .وقادوا مسرية التحرر والتقدم ،والكراهية والتعايف على اآلخرين

 من هذه العالمات: ،واضحًة عالماٍت ،على الثقافِة -على سبيل املثال

 من أجل التقدم.األمل  -

 البذل من أجل التحرر. -

 احملبة الغافرة اليت حترر من العداوة. -
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ن تؤمن بنفسك كإنسان قبل أن تؤمن أقال يف أحد رهبان األسقيط: جيب * 
ن تنؤمن بأننك   : جينب أ باملسيح. وعندما سألت عن القصد من هذه العبارة قال يف

الظروف واألحوال اليت حتنيط بنك   نسانًا ماما كانت أن تكون إتريد أنك و ،نساٌنإ
 ميان باملسيح.لكي تستطيع اإل

نننا  إف ،وهو اجلانب احملسوس يف حياة يسوع ،نسان نفسهذا بدأنا باإلإحنن، و
وهنو يسنوع    ،ش ألجل ذاتهِعذلك اإلنسان الكامل احلر الذي مل َيإىل  سوف نرتقي

 ألن هذه هي الصورة اإلنسانية هلل نفسه. ؛نفسه

ولنيس   ،وأحدث تعليمه زلزااًل كبريًا يف الياودية ،وعا  كإنسانيسوع  َدِلُو 
وال زال يصدم  ،به يسوع اجملتمع الياودي َمَدا جمال شرح أو تقدمي التعلي  الذي َصنه

جنندها   ،إذا دققنا النظر يف بعض األقوال كما وردت يف األناجيل ،بل .به كل جمتمع
 :خمتلف متامًا عما هو مألوف عند األنبياء حنو منعطٍف احلياَة تأخذ

 ،(39: 10حفظ ذاته يفقدهاا )منىت  َمن ن بذل ذاته من أجلي جيدها واَم* 
ن يبذل نفسه ن خيلص نفسه يالكاا وَمن أراد أاَم :أو بعبارة أخرى حتمل نفس املعىن

 39: 10مىت لنص ن ترمجة فان ديك أالحظ  .(24: 9من أجلي فاذا خيلصااا )لوقا 
ن ن وجد أضاع وَماَم :ن الرب عندما قالأبينما جيب أن نفا   ،نقلت املعىن احلريفقد 

عندم  وبالبذل  يأن إضاعة احلياة هكان يعين  ؛أضاع وجدا )حسب ترمجة فان ديك(
أو عقندة املنوت عنند     ،البنت البكر للموت ،وهو ترياق النرجسية ،االحتفاظ هبا

االحتفناظ  إىل  الذي يندفع  -عند اآلباء الشرقيني-أو ااخلوف من املوتا  ،افرويدا
ن هننا  وِم .ٍممن يسعى جاهدًا للبقاء كما هو بدون تقدُّأي  ،ن جيد حياتهااَم .باحلياة

السري يف طريق اخلروج من الذات أو البذل لكي ينمو اإلنسان  ، أيالصليب جاء محُل
 حرًا.
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 ،نسنان دًا أن يسوع ليس جمرد إجاء هذا التعلي  الفريد الذي ال مثيل له مؤكِّ 
منن عندم   احلنرة  و ،وهي احلياة احلرة من اخلوف ،ٍةرَُّح باحلياة، حبياٍة ٌ معلِّهو بل 

 النفس ويستعبد اإلرادة.املواجاة مع ذلك اخلوف الذي يشتت كل قوى 

خمتلف عن اجتاه اجملتمع  اجتاٍه كشف يسوع عن دعوة احلرية اليت تسري يفقد و 
ومنا   ،ا.... . أما أنا فأقول لك ... نه قيل للقدماء: اقد مسعت  إيف العظة على اجلبل

األلوهنة   وشعاُع ،احلرية يف حياته اخلاصة شراُقإهو  ،حتت كلمة اأنااويرد يقوله هو 
 نسانيته.إالذي أشرق يف 

ميان اإلنسان بأنه اصورة اهلل ومثالنها  ، هو إونرعرب سنوات بل ق دناها فقم 
كان العامل القندمي قند    ،ت هذه العبارة يف سفر التكوينَبِتوعندما ُك .(26: 1)تك 

له إن اإلنسان هو إغرق يف الوثنية وعبادة الطبيعة. وبعد ذلك جاء املزمور الثاو ليقول 
ملَّنا  و ،(حسب العربانينة  5: 8لوهي ا )مزمور إوضعته قلياًل عن ا: اخلليقة أو الكون

 .اوضعته قلياًل عن املالئكنةا إىل  تَمرِجُت ،ن هذه العبارة خطرية جدًاأ وجد البعُض
فاني دائمنًا    ا،الصورةاهو  ا؟قلياًلاما هو املقصود بكلمة  ، يف كل األحوالولكن

 دائمًا عن األصل. ُصوتنُق ،ليست مثل األصل

 ا حدثت ثالثة حتوالت كربى:صورة اهللاميانه بأنه إ اإلنساُن َدَقعندما َف 

كيان اإلنسنان حتديندًا خارجينًا     Definitionهو حتديد  
Adextra أو بعبنادة   ،مجاعة أو فئةإىل  أو باالنتماء ،أي بواسطة ما يقوم به من أعمال

 اآلهلة.

بشنكل  اإلنسنان  نتج عن حتديد كيان وهو التحول الذي  
نظام أخالقي اجتماعي يقوم على الثواب والعقاب لكني يندفع    نشأُة أي ،خارجي
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مل يعد اإلنسنان  وبالتايف  ،ليااإاإلنسان دفعًا حنو البقاء يف اجلماعة أو الفئة اليت ينتمي 
 بل حسب الصورة االجتماعية. ،حييا حسب الصورة اإلهلية

مل  ،لنفسه نظامًا أخالقيًا ارتضاه لنفسه اإلنساُن دما وضَعوعن 
فعناد   ،بل على النظام األخالقي نفسه ،على اإلله احلقيقي د حياة اإلنسان منفتحًةتُع

 ،وجده فارغناً ، والذي ملَّا من الصورة اإلهلية Emptied َغفِركيانه الذي ُأإىل  اإلنساُن
 لكي يستر به كيانه الضائع. Masks األقنعَة َقَلَخ

ت دونية اإلنسان وغريها من عوائق كانت وال َدِلن هذه التحوالت الثالثة ُوِم 
نراه    بشكٍلاألساس اهلش الذي تضخَّهذا  تزال حتتاج ألكرب صدمة أو زلزال يضرب

 يف طقوس وعقائد الوثنية اليت تساعد اإلنسان على تغييب كيانه واالستمرار يف فقدانه.

Redaction and Negation

 ،ولكنن  .االكلمة صار جسدًاا هي أن كانت بشارة اإلجنيل ومازالت  
هو ما قامت بنه  و ،شارةهذه الببدأ تنقيح  ،من دونية اإلنسان واعتمادًا علياا انطالقًاو

تننازل   ورفُض Negationاملقصود بالتنقيح هنا هو رفض التجسد و .الشيع الغنوصية
حيث تسود  ثقايفٌّ :حضاريٌّثقايفٌّ  بل هو رفٌض ،ليس رفضًا فلسفيًاوهذا الرفض  .اهلل

تكنوين طبقنة   إىل احلضارة السائدة  تسعىيٌّ، حيث وحضار ،ثقافة القار والعبودية
 ن يسمح بتجسد اهلل.أوهو تقسي  ال ميكن  ،السادة والعبيد

إنساو وصاحل وجيد منن أجنل   هو كل ما  Negationالرفض  شملي  
ما هنو   وذلك بأن يت  دائمًا استنكاُر ،بقاء اهلل بعيدًا متامًا عن احلياة اإلنسانية احلقيقيةإ
وهنو   ؟إذ كيف ميوت اهلل مصلوبًا ؛املوت :واأله  ،نساو مثل اجلسد والوجع واألملإ

ما ظار يف حماولة الغنوصية أن تقدم أناجيل ُنِسَبت للرسل مثل إجنيل توما، ونشر نص 
خمتصر إلجنيل لوقا، ورفض إجنيل يوحنا، فكيف ميوت يسوع على الصليب إذا كنان  

 .وكأن اختيار الصلب ملالشاة املوت هو اختيار مستحيل على اهللحقًا إهلًا، 
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علنى  - ًازمنين  صحيح أن هناك فارقًا .ألبيه يف ذات الطبيعة مساٍو ابٍن كلُّ 
ولكن كل أب كان  ،سبق كل ابنيألن كل أب  ؛بني األب واالبن -املستوى اإلنساو

وال  ،ابنًا وكل ابن قد يصبح أبًا. هذه احللقة البيولوجية هي عماد وبقاء اجلنس البشري
 ن حيل حملاا حلقة أخرى.أميكن 

فال ميكنن   ؟وهو ليس كائنًا مثل البشر اال يلد ومل يولدا ،ن اهلللكن ماذا ع 
أو شبيه أو  ألن اهلل ليس له نظرٌي ؛من االستعالن اإلهلي جتيء؟ واإلجابة له ابٌنن يكون أ

إذا  ،ثبنات ، أو حنىت باإل يف عاملنا أو يف كل الكون يسمح لنا باإلجابة بالنفي ٌلمعاِد
 مقارنة.كانت هناك 

. هنل هلنذا   لوهنةِ وهي اخلطاب اإلنساو عن اأُلأال  ،هامة لدينا نقطٌة هناو 
ن ُيقال أو ال يقال عنن اهلل؟  أاخلطاب قواعد أو منطق جتعلنا نؤكد أو ننفي ما ميكن 

 دليُل لوهة. التحوُلخملوق هو ما ينفي كل أشكال اأُلإىل  ن حتول اخلالقإواجلواب هو 
هو ما ينفي أن يكون اهلل هنو   ،ياة املخلوقةضعف وخضوع األلوهة لكل متغريات احل

 جييء واجلواب ؟اخلالق. لكن هل ميكن أن توجد بنوة يف طبيعة اهلل، بنوة روحية طبعًا
 ،عاصروا املسيح يسنوع ، بل من االختبار، وهو شاادة الذين من األسفار ليس فقط

 منا : كتب واحٌد لكلذعاشوا مع ابن اهلل، و

 الذي كان من البدءا

 مسعناه الذي

 الذي رأيناه بعيوننا

 .(1: 1يو 1يدينا من جاة كلمة احلياةا )أالذي شاهدناه وملسته 
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وهني   λόγος ζωύςألن كلمة احلياة هي  ؛وما هي كلمة احلياة؟ هي البشارة
 َسِموُل َعِمُسجمرد نص، هي تعين من ما هو ومعروف، ال  تعين الشاادة ملا هو حادٌث

 ولذلك، عندما يشرح الرسول ما هي كلمة احلياة، يقول: أي املتجسد. ،باليد

 تَرظِاااحلياة ُأ

 ونشاد وقد رأينا

 (.2: 1يوحنا 1وخنربك  بها )

ألن  ؟ملناذا  ،ظارت لنناا ااحلياة اليت كانت عند اآلب وُأ :د بعد ذلكويؤكِّ 
 ،(3: 1ينو  1لكي يكون لك  أيضًا شركة معنناا )  ؛االذي رأيناه ومسعناه خنربك  به

 .(3: 1يو 1هذه الشركة هي امع اآلب ومع ابنه يسوع املسيحا )و

منا  أي هو املتجسد نفسنه،  هنا  احلياة ومقياس ،ن هو احلياةعِلما اسُت إذن،
 ظاره املتجسد يف حياته اإلنسانية.أ

هي مل تكن يف حياة يسوع املسيح ازدواجية اخلطاب واحلياة. كانت كلماته  
وهو ما فعله الكنثريون   ،سال على أي قارئمن الحياته وكانت حياته هي كلماته. و

لوهية الرب يسنوع منن   ري من نصوص العاد اجلديد لتأكيد ُأن جيمع الكثأ ،من قبل
ومن استعالن حمبته اخلاصة للخطاة بشكل يتعارض متامًا منع   ،معجزاته بشكل خاص
حيقندون   ،ال سيما الفريسيني ،لقيادات الدينيةوهو ما جعل ا ،القي  السائدة يف زمانه
 الصلب.إىل  وهو ما انتاى به يف النااية ،عليه ويفكرون يف قتله

 ،لكن النقطة الدقيقة جدًا هي أن يسوع عندما وصف نفسه وعالقته بناآلب  
ألن اسن    ؛اآلبإىل  بل ،ياوهإىل  ،اهللإىل  نه ال ينسب نفسهأل لنا بكل وضوح سجَّ



17 

 

بوة اهلل. ُأإىل  شارة ضمنيةإ أية ال حيتوي على ،ماما كان تارخيه وأصله اللغوي اياوها
جتعل منن   واحدًة ويف كل الصلوات الياودية السابقة واملعاصرة للمسيح ال جند صالًة

 אאאאאأبانا ملكننا   Abinu, Malkeinuاآلب. حىت الصالة املشاورة  اياوها

خطأنا قدامك .. أبانا ملكنا ليس لننا  أبانا ملكنا، لقد أ :متضي لتقول נהאאא
 .(1)آخر سواك ملٌك

 اواستبدلو ،حىت عند قراءة األسفار اياوهاأبطل الياود استعمال اس   ،تارخييًا 
وحىت يف الوقت  .مقدس ال جيوز استخدامه اياوهان اس  أباعتبار به، اس  اأدونايا 

 ،ن يسمعااالس ا فقط لكي يفا  َم كلمة يكتفي الياود احملافظون باستخدام ،احلاضر
مت إذن، هكنذا   .ابارك االسن ا  يقولون: وعند التحية .ن كلمة ااس ا تعين اياوهاأ

وصار التعلي  النبوي القدمي  ،حذف احلضور اإلهلي من وسط اجلماعة ويف حياة األفراد
 ننه هو احلضور اإلهلي لنآلب. وَمن  أد أواًل لكن جاء يسوع لكي يؤكِّ ،شبه ماجور

األنه حيثما اجتمع اثنني  ن كلمات الرب يف اجنيل مىت:أيفا  اخللفية التارخيية يعرف 
فقد كاننت الفكنرة   تعين حضوره اإلهلي،  ،أو ثالثة بامسي فاناك أكون يف وسطا ا

. حتل الشاكيناه ،السائدة عند الياود األتقياء أنه إذا اجتمع اثنني أو ثالثة لدراسة التوراة
ء يتنبأون على صوت املوسيقى، حيث يسري أماما  من يعزف علنى  وقد كان األنبيا

ت الشناكيناه  ناكو (6-5: 10صمو  1) الرباب والدف والناي والعود وه  يتنبأون
اهلل  وكرسيفاي سحابة اجملد اإلهلي اليت ظارت يف جتلي الرب وهي جمد  ،بقوةجتيء 
ن كلمنة  أيعرف  ،الياود علماء ن درس املشناه أو كتاباتوكل َم .(12: 17)ارميا 

أعمنال   ،6-3: 9لوقا عند التجلي حدث اجمدا هي ااحلضور اإلهلي نفسها )راجع 
اثننان أو ثالثنة   ن اجتمع إوعندما يقول الرب  (.18-16: 1بطرس ، 2 – 9: 2

وتعبري اأنا أكون يف وسطا ا هو أقوى تعبري عنرباو   ،احلضور اإلهلي عينفاو ي ،بامسه
                                                           

 راجع آخر دراسة تارخيية (1)

Rabbi Lawrence A. Hottman, Naming God, 2015 Jewish Lights, USA. 
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 سيح.لوهية يسوع املعن ُأ

 .مخرإىل  ل املاء( عندما حو11َّ: 2أظار يسوع جمد األلوهة )يوحنا قد و -

قال  ،موته وقيامتهإىل  شارةإويف  .بيهأن اهليكل هو بيت أع اعترب يسوقد و -
سوف يعرفنون  ف ،أي جسده ،هن  عندما سوف يادمون اهليكلإن مسعه من الياود مل

 (.22: 2ألنه سوف يقوم من األموات )يو  ؛قيامته

نه هو الذي يعطني هنذه   أدًا جاء يسوع برسالة احلياة األبدية مؤكِّقد و -
 (.14: 4وهي عطية الروح القدس )يوحنا  ،احلياة

به هنو شخصنيًا،   ، بل بالتعلي  وحدهإميانًا  ليس ن االميانإقال  وصراحًة -
بل قد انتقنل   ،يؤمن بأبوة اآلب فله حياة أبدية ، وإن منن اآلب أرسلهإ ولذلك يقول

 (.26-24: 5احلياة )يوحنا إىل  من املوت

هذا قد رأى  ،ن اهللالذي ِم وجاء التعلي  صارخًا: ليس أحد رأى اآلب إالَّ -
 (.46: 6اآلبا )يوحنا 

نه أو ،حمل املن والسلوى ميان بأن املسيح هو خبز احلياة الذي حلَّوجاء اإل -
مث  .ن هذا اخلبز ينال حيناة أبدينة  يأكل ِم نن َمأو ،هو خبز اهلل النازل من عند اآلب

)راجع يوحننا   ااخلبز الذي أعطي )أعطي أنا( هو جسديا :صدم الياود عندما قال
 .(1)أبدية حيث يعطي جسده ودمه حلياٍة (،32-58

                                                           
 John T. Rodinson, Theعندما سلَّط النقاد سيف النقد على إجنيل يوحنا، كتب االسقف االجنليزي  (1)

Priority of John, 2011  وسبق هذا البحث، حبث آخر بعنوان  45-40وأعاد تاريخ كتابة اإلجنيل إىل عام
Redating the New Testament, 2000 التايف ال صحة باملرة أعاد فيه تاريخ كل أسفار العاد اجلديد، وب

وهي جزء من  P52لإلدعاء بأن إجنيل يوحنا ُكِتَب يف القرن الرابع؛ ألن أقدم برديات العاد اجلديد هي بردية رق  
يف مانشستر يف بريطانيا  John Rylandsوُنِشَرت عدة مرات، وهي حمفوظة يف مكتبة  33-31: 18إجنيل يوحنا 
 اا يف مصر.ميالدية وُعثر علي 95-90وتعود إىل 
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ألن اهلل كمنا هنو    ؛نه ابن اآلب أو ابن اهللإن يسوع يقول عن نفسه اك -
وحىت يف إحالل خبز يسوع حمل املن يقنول  ، واضح من كل العاد اجلديد هو اآلب

ردًا  ،بنل اآلب  ،بل أيب )ليس ياوه ،عطاك  اخلبز من السماءأاليس موسى  :يسوع
ألن خبز اهلل هو الننازل منن    ؛على شاود ياوه( يعطيك  اخلبز احلقيقي من السماء

خبز  اأنا هو :بعد ذلك مث قال مباشرًة .يسوع نفسه(أي للعامل ) السماء الواهب حياًة
ولكني   .ال أخرجه خارجنًاا  إيفَّ لقِبل ومن ُيقِبكل ما يعطيين اآلب فإيفَّ ُي ... احلياة

األو نزلت منن   ، يقول:ن الرب يتحدث عن اآلب يف نفس الفقرةمن أتأكد أكثر ن
بل مشيئة الذي أرسلين. وهذه هي مشيئة اآلب )لنيس   ،السماء ليس ألعمل مشيئيت

ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه االبن  ن يرىَم ن كلإ .. ياوه( الذي أرسلين
 (.40-32: 6يف اليوم األخريا )يوحنا 

 (.57: 6باآلبا )يوحنا  يقول يسوع اأنا حيٌّ -

 (.18: 8)يوحنا  اأنا هو الشاهد لنفسي ويشاد يف اآلب الذي أرسلينا -

الذي أرسلين هو معي ومل يتركين اآلب وحندي   .كل  كما علمين أيبأتا -
 (.28: 8)يوحنا  افعل ما يرضيهأألو يف كل حني 

هلك  ولست  تعرفونه وأما أنا إنه إأيب الذي ميجدو هو الذي تقولون أنت  ا -
 (.55 - 54: 8)يوحنا  افأعرفه

إىل  رسنله أاآلب وسه فالذي قدَّ .هلًاسوع إنسان جتعل نفسك إوأنت يا يا -
ن مل تؤمننوا  إن كنت أعمل فإو ابن اهلل .. ف ألو قلت إنك جتدِّإالعامل أتقولون له 

-37: 10)يوحننا   اوأنا يف اآلب ن اآلب يفَّوا باألعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أفآمن
مث  ،عطاه هذه اخلرافأن اآلب إنه هو الراعي الصاحل و. وقبل ذلك يقول يسوع إ(38
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نا واآلب أعطاو إياها هو أعظ  من الكل .... أأيب الذي  ... أبديًة عطياا حياًةُأنا أاو
 (.30-25: 10واحدا )يوحنا 

ده يسنوع  وهي ما أكَّ .مث احملبة ،هذه الوحدانية هي وحدانية العمل واإلرادة 
اليكون فيا  احلب  :لينا حمبة اآلبإونقل  17نفسه يف أطول صالة يف يوحنا اصحاح 

 (.26: 17اوأكون أنا فيا ا )يوحنا  :وأضاف ،بتين بهاالذي أحب

 ،استعالن احملبة الواحدة النيت ال تنقسن   بلنا االبن  هكذا جييء استعالن بنوة 
إىل  يقبنل اآلب االبن  ن يقبلوكل َم ،يؤمن باآلب ،ن يؤمن باالبنواليت جتعل كل َم

: 14أو ابيتنًاا )يوحننا    ،ن اآلب واالبن معًا يصنعون يف املسيحي امسكنًاادرجة أ
23.) 

احليناة   ب لننا َان َتجتعل هذه احلياة الواحدة  ،نا يف اآلبا حياة واحدةأا - 
 حدة ُتعطى من اآلب باالبن.، فاي حياة وا(1: 1يو  1األبدية اليت هي عند اآلب )

هو استعالن احملبة اإلهلية االنذي   ،(21: 14وأنا فيك ا )يوحنا  وأنت  يفَّا -
 (.21: 14ظار له ذايتا )يوحنا أيب وأنا أحبه وُأ حيبين حيبه

ي من عند اآلب )يوحننا  املعزِّ الروَحاالبن  أرسل لنا ،وبسبب هذه الوحدانية 
 .لذي من اآلب ينبثق لكي يسكن فيناالروح ا ،(26: 15

عن خالق قدير قوي ....  غامضًة فكرًة ااهلَلاعل جي ا،اهلل بال أبوةالقول بأن ا 
 وعندما تصبح األبنوةُ  ،عندما تغيب احملبة، تغيب األبوة ،ولكن .كثرية اخل له صفاٌت

 ،فقط ًاامسعندما تكون  األبوُة .فال يكون اهلل آبًا بل خالقًا فقط ،لقبًا بال بنوة يف اآلب
اء اليت ليس األلفاظ واألمسإشكالية وهي  ،اإلشكالية الكربىإىل  عدناعندئٍذ نكون قد 

البنن  ، هو أبنوة اآلب  بلاا يف الواقع. لكن االستعالن احلقيقي ألبوة اآلباهلا ما يق
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جاء لكي يشركنا يف حمبة ويف حياة اآلب على النحو الذي ذكره رسنوله يف   ،حقيقي
 فاني  ا،ما شركتنا حنن فاي مع اآلب ومع ابنه يسوع املسنيح اأ :(3: 1يوحنا 1)

. ألن هذه احلياة هي يسوع نفسه ؛ظارتاليت كانت عند اآلب وُأشركة احلياة األبدية 
 ابنًا لآلب. يضًا بك وفيك صرُتأنا وألنك يا يسوع ابن اآلب، هكذا أ
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 الفصل الثالث

 
 
 إنسانية يسوع املسيح والش

 
 باهلل رك

 
 باهلل؟ رٌكِشاالبن  ببنوة االعترافُيَعدُّ هل  

طرحه بطريرك وقد  ،خمتلف يف القرن اخلامس بشكٍل ، وإن كانَحِرُط سؤاٌل
 م العبنادة هل تقدَّ :وسأل ،نسانيتهإعن االبن  لوهيةُأالقسطنطينية نسطور عندما فصل 

أواًل بالرسنائل   إذ دار حواٌر ،بالصمت ل السؤاُلاإلنسان يسوع املسيح؟ ومل يقاَبإىل 
مث  ،ه من األسناقفة ىل غريإنسطور شخصيًا وإىل  ا القديس كريلس الكبريهب اليت بعث

ا هي خالصة قنرار  مو ،. فما هي خالصة احلوار مع نسطور431جممع أفسس  َدِقُع
ولنذلك   ،ة اجلامعةوهو اجملمع املسكوو الثالث الذي نال قبول الكنيس ،جممع أفسس

 ؟ُأعترب مسكونيًا

مث تلميذه بعند   Diodoreكانت بداية تعلي  نسطور هي يف كتابات ديودور  
أو عنن   عن جانلٍ  ،( وكالمها دون أن يدري392-428) Theodore ذلك ثيودور

صبح يسوف  ،لوهة واإلنسانية يف املسيحمل يكونا على وعي بأن التمييز بني اأُل ،معرفة
أن ألقاب املسنيح   هي أكرب هرطقة يف القرن اخلامس. الفكرة كما تبدو عند كالمها

فالناسنوت ال ميكنن أن    ،الناسوت أو طبعه اإلنسناو إىل  باإلهلية ال جيب أن ُتنس
القول بأن االكلمة ليس هو إىل  بل مضى ديودور ،الوحيداالبن  ف بأنه الكلمة أويوَص

من  َدِلن ااإلنسان الذي ُوإو ،ابن داود بل هو رب ابن داود، والكلمة ليس ابن مرميا
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   (1)الطبيعةابلمة وحده هو اهلل فالك ،بل بالنعمة ،مرمي هو ابن اهلل ليس بالطبيعة

 كان لدى كالمها تعبريان:

 أو اتفاق أو مصاحبة. συνάφεια - bindingرابطة  -

 σχέσις - relationعالقة  -

وهنو   ،حلول أو سنكىن أي  ένοίκησιςح به هو ن يصرِّأوأقصى ما ميكن 
 عنندما ، إال يف مرحلة متنأخرة  ومل تظار كلمة  ευδοκίαحلول مسرة ورضى 

مت يف أحشاء  د وحدة شخص وأقنوم الكلمة باحتاٍدتنازل ثيودور عن آراء ديودور وأكَّ
بل ميضي ثيؤدور ليقول يف  .(2)واحد حيتوي الطبيعتني فاملسيح يسوع شخٌص ،البتول

ن متايز الطبيعتني جيب أرغ   ،واحٍد مقالته عن التجسد: امن الصواب أن نعترف بابٍن
 ،على الرغ  من ذلكلكن و .(3)اή τού προσώπος ένωσιςأن يبقى مع احتاد األقنوم 

وكان جييب على هنذا   ،من العذراء مرمي َدوِل ،رفض أن يعترف بأن الكلمة ابن اآلب
أم والدة اإلله؟ فإنننا   άνθρωποτόκοςالسؤال: اعندما نسأل هل مرمي والدة اإلنسان 

ووالدة اإلله حسب العالقنة   ،هنا هي االثنني والدة اإلنسان حسب ما حدثجنيب بأ
άνφορά ؛ووالدة اإللنه  ،من رمحاا هو إنساٌن َدوالدة اإلنسان بالطبيعة ألن الذي وِل 

 ،ألن اهلل كان يف اإلنسان الذي ولدته، فاو اإلله ليس ألن طبيعته خضنعت للمنيالد  
 .(4)قبل الوالدةارادته هي اليت جعلته يإن أمنا بسبب إو

                                                           
 .1148عمود  ،48جملد  Marcatorماريوس مركاتور أيضًا و – 1560عمود ، 33جملد  (1)

مع شرح ثيؤدور لرسائل القديس بولس راجع ص  H. B. Sweteشرح قانون اإلميان، نشر النص اليوناو  (2)
 .994عمود  314ص  Sweteطبعة  4وأيضًا مقالة ضد أبوليناريوس  1017عمود  329

 .300-299ص  Sweteطبعة  8مقالة التجسد  (3)

 املرجع السابق. 310ص  15مقالة التجسد  (4)
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  البتول هو أضعف ِحولكن كان احتاد اإلرادة يف َر ،هكذا بدا املوقف غامضًا 
 تعبري عن حقيقة احتاد الطبيعتني.

القسطنطينية مع نسنطور  إىل  Anastasiusعندما وصل القس انسطاسيوس و
وكان معروفنًا يف كنل مكنان     ،فقد هاج  بسخرية لقب والدة اإلله 428سنة يف 

ن اللقب هنو  أ( واعترب 32: 7حسب شاادة املؤرخ الكنسي سقراط )تاريخ الكنيسة 
 .(Mansi, 4 577ffن اللقب املعقول هو والدة اإلنسان )راجع أو ،محاقة

من كتابات نسطور ونشر  َفِركل ما ُع F. Loofsعندما مجع املؤرخ األملاو 
وهو مدون بالسريانية بعنوان  ،دفاع نسطور عن نفسه مث نشر ،1905الكتاب يف عام 

وجاء نشنر   1910يف  P. Bebianغريب اكتاب هرياقليدس الدمشقيا نشره األب 
 J. F. Bethuneالوثائق بدراسة املؤرخ االجنليزي االستاذ السابق جبامعة كامربيندج  

Baker  وتعليمه أوضح بكثري صارت صورة نسطور ،1908بعنوان نسطور وتعليمه: 

 االميان بالطبيعتني. -1

 لوهية االبن.ُأحقيقة ميالد وجتسد الرب كإنسان و -2

 الطبيعتني. احتادتأكيد  -1

 رادتني ومسرة واتفاق.إوليس احتاد  ،أقنومي احتادتأكيد  -2

نسانية يف احتاد سنري  هلية اليت رضيت باإلاستيعاب احملبة اإلعدم قدرته على  
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فائق جعل الالهوت والناسوت يف احتاد حقيقي يت  فيه دائمًا 
وتظل كل عبارات نسطور  Communicatio idiomatumأو حسبما هو سائد  

 ،الطبيعنتني  حتاددراكه الإتؤكد عدم  224-196على صفحات  Loofsاليت نشرها 
وال يوجد احتاد حسب جنوهر الالهنوت جبنوهر     ،رادة ومسرة واتفاقإفاو احتاد 
جيب أن منيز بنني الكلمنة   ا numericalنه احتاد عددي إبل  καί ούσιανالناسوت 

 األن كالمها كائننان متمينزان   Numericallyواإلنسان الذي حل فيه حلواًل عدديًا 
 Prosponففي األقننوم   ،احسب الطبيعتني :يضًاأوهكذا يقول  .(Loofs 224)ص 

 ،الثناو هنو اإلنسنان    .أي اإلنسان ،أي الكلمة هو آخر ،ألن الواحد ؛حدث احتاٌد
 .(211واألول هو الكلمةا )هرياقليدس ص 

 ن األم والولد أوإا :بقوله اوالدة اإللها تعبري جاء االعتراض العقلي علىقد و
 ،خملوق نساٌنإوألن مرمي  ،نسانية املخلوقةالطبيعة اإلجيب أن يكونا معًا من نفس االبن 

وحىت حلول الروح  ،ن هذا هو نصف احلقيقةأهكذا جيب أن يكون املسيح. املشكلة 
 352)ص  πνευματοκοςالقدس على العذراء ال جيعل العذراء والدة الروح القندس  

Loofs)، ء أو خرج مناا اهلل من العذرا رَّأو َم َرَبفقد َع ،بل حىت عن الوالدةπροελθείν 
 (.Loofs, p277-8ولكنه مل يولد منااا )

الكلمة املولنود  االبن  إنكار التجسد بات واضحًا باستخدام أزليةيكون  وهنا 
نكار والدته باجلسد من القديسة مرمي االكلمة املولود منذ األزل ال إو ،من اآلب فقط

، 177، 176اا هذا القنول  فييوجد ميالد آخر لها )املرجع السابق صفحات تكرر 
252 ،285.) 

فاو ابن اهلل حسب  ،ال خيص اإلنسان يسوع املسيح اابن اهللاوحىت لقب بل، 
وهذا  ،فاو من أجل كرامة العالقة بالكلمة ،وأما اإلنسان يسوع املسيح ،الطبيعة اإلهلية

)املرجنع  نه حيمل ذات االس  فقنطا  أهو أغرب تعبري عند نسطور اهو ابن اهلل جملرد 
كتب القديس كريلس الفصول االثىن عشر اليت  ،وبسبب هذا بالذات .(217 السابق
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د مندافعًا عنن   ل يفنِّعرف يف الغرب باس  احلرومات االثىن عشر. ويف الفصل األوُت
 :جتسد ابن اهلل

ن ال يعترف بأن عمانوئيل هو اهلل باحلقيقة، وبسبب هذا فالعذراء هي اكل َم
 .اولدت جسديًا الكلمة الذي من اهلل، الذي جتسد، فليكن حمرومًا والدة اإلله ألهنا

 ، قال:الفصل اخلامس بالذاتويف 

وليس باحلري هنو اهلل   ،هلل حامٌل ن املسيح هو إنساٌنإن يتجاسر ويقول اَم
ن الكلمة صار جسدًا واشترك مثلننا يف اللحن    أذ إباحلق، واالبن الواحد بالطبيعة، 

   .(1)افليكن حمرومًا ،والدم

جعل نسطور ينكر ميالده باجلسند  االبن  لوهيةمما سبق يظار لنا أن اإلميان بُأ 
 ويكتفي بامليالد األزيف.

 :، ويتلخص هنذا املنناج يف أننه   هذا هو مناج اهلراطقة مجيعًا دون استثناء 
 

الفصنول  من  نمن أو احلرم الثاملعل أول ما جيب أن ننتبه له هو الفصل الثا 
 :لقديس كريلسلاالثىن عشر 

د لنه  سَجختذه الكلمة ينبغي أن ُيان اإلنسان الذي إن يتجاسر ويقول اكل َم

                                                           
 – 8819يوليو  –رسائل القديس كريلس إىل نسطور ويوحنا االنطاكي  ،21 ،نصوص اآلباءسلسلة راجع  (1)

 .36-35ص  ، القاهرة،مركز دراسات اآلباء
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كنان )الالهنوت( يف   لنو  كمنا   ؛اهلل معنه  ويسمى ،د معهمجَّوُي ،مع اهلل الكلمة
 هو نوٌع امعا لفظ الناسوت اليت تضاف دائمًا لكي تفرض أن امعاأو ) ،)الناسوت(
وال ُيرسل لنه   ،وال يسجد لعمانوئيل بسجدة واحدة لعبادته ،و املصاحبة(أمن احللول 

 فليكن حمرومًا. ،تسبيحًا ومتجيدًا واحدًا )ألنه ال ميكن فصل الالهوت عن الناسوت(

ورفضنًا   ،امعا لتأكيد نوع من ااملعيةالفظ يستخدم كان ور نسطذلك أن 
ن إن يقول يف النسنطورية  فقد أصبح كل َم؛ لذا نقسامبلة لالللحقيقة الواحدة غري القا

حنرم أو   12 نفصاًل ردًا على الن  12 نوقد رد نسطور ب .حمرومًا ،املسيح هو اهلل
اريوس مركناتور )اآلبناء   ترمجة من  هلا، وصلنا النص الالتيين ،فصل للقديس كريلس

 (.391عامود  76الالتني جملد 

اوحنن مجيعًا نتبع كلمات اإلجنيلنيني النيت    :يقول نسطور يف 
ألن األلوهنة غنري    ؛جسدإىل  رت طبيعتهن ااهلل الكلمةا مل يصبح جسدًا وتغيَّأتؤكد 
وهنو   ،اأنت هو وسنوك لن تفىنا :ولذلك يقول النيب داود ،وال هي متحولة ،متغرية

ن هذا قيل أدًا العربانيني مؤكِّإىل  ر باحلق يف رسالتهنفس ما يؤكده بولس العظي  املبشِّ
وبعد ذلنك   .رااأنا الرب ال أتغيَّ :عن االبن. ويف موضع آخر يقول اهلل بواسطة النيب

إذن اهلل  ،ن يتغريأكن ر ال مياإذا كان غري املتغيِّ :إذ يقول ،ما ذكره ًاربرميسأل نسطور 
وسكن فيه معنا حسب كلمات  ،بل أخذ جسدًا ،الكلمة مل يصبح جسدًا قاباًل للتغيري

 .ااإلجنيلي

وهنو نفسنه مل    ،بل اختذ جسدًا عاقاًل حيًا ،ااهلل الكلمة مل يصبح جسدًا :مث
 لٌهإ ،ألنه قبل كل الدهور ؛نه مل يتكون ومل يأخذ وجوده منااأل ؛حتبل العذراء بطبيعته

وهنو   ،بل هو اإلله الذي ُيعبد مع اآلب ،صورة العبدإىل  . ألن اهلل مل يتغري.. لٍهإمع 
 دا.ِلواهليكل هو الذي تكوَّن وُو ،الذي كوَّن لنفسه فياا ذلك اهليكل يف رح  البتول

بل ينكر حقيقة التجسد، يكتب عنن والندة    ،وهو ينكر االحتاد ،وبعد ذلك 
فإنه من الشائع ان العنذراء هني والندة اإللنه      ،اوبسبب ما ذكرناه سابقًا :اإلله
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θεοτόκος حد باهلل الذي خلقها.بل ولدت اإلنسان املتَّ ،ليس ألهنا ولدت طبيعيًا اهلل 

اإذا كان  :هذه العبارات اليت تلي الفقرة السابقةإىل  ويصل الغباء النسطوري 
لكائن قبل كنل الندهور،   بل اهلل الكلمة ا ،سانالذي ُكوِّن يف رح  العذراء ليس اإلن

بنه فيانا    َلِبن ن اهلل الكلمة هو خملوق، خلقه الروح القدس ألن الذي ُحأفاذا يعين 
 .ا)العذراء( كما يقول جربائيل هو من الروح القدس

ن احتناد  أأي  ،رثوذكسنياً أرًا ر االحتاد تصنوُّ والغباء هنا مصدره عدم تصوُّ
فاذا هو حقيقنة   ،الرب اإلله خيترب ما هو إنساو باالحتاد بهالالهوت بالناسوت جعل 

 التجسد.

االبنن   اولكن إذا كان قائاًل: ميان املسيحينه اإلأوميضي نسطور فيما تصور 
فاو مل يتكنون   ،الوحيد الكلمة من اهلل غري خملوق ومن جوهر واحد أبدي مع اآلب

نننا  إف ،ن اهلل يف رح  العنذراء كوَّفإذا مل ُي .ق بالروح القدسخَلومل ُي ،بالروح القدس
ن صورة العبند مل  أت. وحيث َدِلهبا وُو َلِبت وُحَنوِّن صورة العبد هي اليت ُكأنفا  

بل صارت اهليكل الذي حيتوي على اهلل الكلمنة السناكن يف    ،تكن بدون صورة اهلل
فإننا  ا،ن حيل فيه ملء الالهوت جسديًاأاآلب  امسرة :اهليكل حسب كلمات بولس

ن لقب والدة اإلنسان هو أدين بل والدة اإلله مؤكِّ ،ندعو العذراء ليس والدة اإلنسان
ألن الطفل  ؛باالحتاد فاو خاٌص ،ا لقب والدة اإللهمَّأو ،اإلنسانببل احلخاص بتكوين و

أو اإلنسان منن   ،وهو ال يعين انفصال اهلل عن اإلنسانية ،عمانوئيل يسمى َدِلالذي ُو
 هوتا.جوهر الال

عتنراف بنأن   فاو يريد اال ،ظار مقدار ختبط نسطوروهذه الفقرة األخرية ُت 
فظ لنفسنه  تولذلك حين  ،عترافولكن يف نفس الوقت ال يريد اال ،العذراء والدة اإلله

هي عدم والدة اهلل الكلمة منن   ،دة املسيطرة على وعيهألن الفكرة املؤكَّ ؛ط الرجعةخب
 ،ن وبداية وجودبداية تكوُّ -حسب نسطور-تعين  -رأيناكما -ألن الوالدة  ؛العذراء

 وهو ما يتعارض مع أزلية اهلل الكلمة.
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ظار فشل النسنطورية التنام   او ما سُيف ا،عمانوئيلااس  كيف يشرح أمَّا 
 ااهلل معنااجيل، وتعبري انامعىن عمانوئيلا اهلل معنا حسب كلمات األ :وغباوة نسطور

 ،ولذلك ،ويبشر بأن اهلل الكلمة قد أخذ )جسدًا( ،منا َذِختُّيعلنه ذاك الذي ألجلنا قد ا
بسبب احتناد   االعذراء والدة اإللهايضًا أو .دعى عمانوئيل بسبب ما اختذه اهللالطفل ُي

إىل  رتغيَّن يولكنن اهلل الكلمنة مل    .أي صورة العبد ،صورة اهلل بذاك الذي حبلت به
 .اولكن صورة اهلل أخذت صورة العبد ،جسد

 ا،االحتناد األقننومي  اللاجوم على تعبري  خصص نسطور  وقد
 -من كلمات نسطور-الفطن يرى بنفسه والقارئ  .يضًاأوهو زئبقي اللفظ واملضمون 

 يقول:ف ،ميان باحتاد الالهوت بالناسوت يف شخص الرب الواحدنه ال يريد اإلأ

الواحد، بسبب االحتناد،  احنن بطاعة التعلي  اإلهلي للرسل، نعترف باملسيح 
كتعنبري   ااالحتاد األقننومي ااهلل واإلنسان. ولكننا جنال متامًا ذلك  :ونسمي االثنني

 غريب وشاذ ال وجود له يف األسفار اإلهلية واآلباء الذين شرحوا األسفار.

قنومي يعين باالحتاد األ ،وما يصاحبه من عبارات ،ذا كان مؤلف هذا التعبريإو 
بنل   ،ننا سوف نقاوم هذا التعلي  بكل ما لدينا من قوةإبالالهوت، فاختالط اجلسد 

واالمتزاج يبيند   ،ألن االختالط بالضرورة يعين االمتزاج ؛د هذا التجديفسوف نفنِّ
 ن ننسب هذاأو ،شياء اليت ختتلط ال تبقى كما هيخصائص كل طبيعة على حدة. فاأل

 ح جنونًا.يصب ،ن نسل داودن هو ِمويف َم ،اهلل الكلمةإىل 

اانقضوا هذا اهليكنل ويف   :حنن نطيع الرب الذي يعلن الطبيعتني بقوله للياود 
، فإن اهلل ال يكنون اهلل، وال اهليكنل ميكنن    فإذا كان اختالٌط ا،ثالثة أيام أنا أقيمه

ن اهلل هو اهليكل، واهليكل هو اهلل. هذا طبعًا خيص فكرة أويبقى  ،االعتراف به كايكل
ن الرب كان فإ ؛لو كان االحتاد األقنومي يعين االختالط ،نافلة القولاالختالط. ومن 

بل كنان   ،نا يف ثالثة أيام أقيمهأللياود ليس انقضوا هذا اهليكل و سيكتفي بأن يقول
 .أهن نقضوو أنا ويف ثالثة أيام سوف أقومااجيب عليه أن يقول ا
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شكلة هني كمنا   وامل .ال توجد سخافة تفوق هذه السخافة النسطوريةقطعًا  
النذي  سنلوب  وهو ذات األاستخدام حقيقة لضرب حقائق أخرى.  ،ذكرنا من قبل

لضنرب   اهليةالشركة يف الطبيعة اإلاوحتديدًا استخدام  ،رأيناه يف كتابات األنبا شنودة
 القيامة اجمليدة. –مرياث امللكوت  –حقائق أخرى: البنوة 

لضرب سكىن الروح  قدساالروح ال مواهبااستخدام تبدى ذلك أيضًا يف و 
امل يقل الرب خذوا كلوا هذا هنو   :العقل الذي قال يف القرن اخلامسذات  .القدس

منا الذي يؤكل إو ،فالالهوت ال يؤكل .الهويتا بل قال اخذوا كلوا هذا هو جسديا
 هو الناسوت.

النرب   .مث يراوغ ،واحدة يقةقحب حقائقعدة رى كيف يضرب نسطور نهنا 
 .ن يعناو ذلنك  أفالالهوت ال ميكن  ،وكان يقصد جسده ،قال انقضوا هذا اهليكل

والتعبري موجود يف العربانيني  ،الذي ذاق املوت باجلسد هو الكلمة ابن اهللأليس ولكن 
دعاء املطران( املوت ألجنل كنل   االكي يذوق بنعمة اهلل )ال بغضب اآلب حسب 

 ؟(9: 2)عب  اواحد

وال حىت االمتنزاج النذي    ،اد األقنومي ال يعين االختالط باملرةاالحت ،وحتمًا 
 ،األنبا شنودة وقد فعل مثله متامًا وحده.حيارب فكرة يف عقله هو هو  .يتخيله نسطور

يف كنل   ًاموجنود  ،جيعل اإلنسان مثل اهلل اتأله اإلنساناإذا أخذ يكتب ويعظ بأن 
من تصورات مل ختطر على بنال  كل ذلك  رخآإىل  ... على كل شيء ًاوقادر ،مكان

د الكل بقناء  أكَّ ،بالعكسبل  ،الذين كتبوا عن شركة الطبيعة االهلية أو تأله اإلنسان
 اإلنسان إنسانًا.

 ؟عن اآلب؟ وملاذا حتك  دونية اإلنسان عالقة اإلنسنان بناهلل   االنفصالملاذا  
 على اهلل نفسه؟ هذه األسئلة وغريها سنتظل  اكل خياالهت اإلنسان ُتسقط دونيةملاذا و
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مل يكن غريبنًا أن  لذلك ض هبا تاريخ الكنيسة. وحمور الصراعات الفكرية اليت متخَّ هي
لكي يلغني   ،دونية اإلنسانمبنطق أي  ،وهو رئيس دير بذات املنطق ،يأيت اأوطاخيا

أو األوطناخي  التجسد متامًا بذوبان الناسوت يف الالهوت. مل يكن العقل النسطوري 
أي احتقار كل ما  ،فاو وليد الثقافة اليونانية الكالسيكية اليت أفرزت الغنوصية ،فريدًا

وهي منع   ،، هي األريوسيةتولد فكرة أخرى مثَّومن  .ألنه شرير ؛هو مادي ومنظور
فناهلل ال   .لوهية املخلنص ُأتنال من  ،أيضًا املانوية حاربتهدونية اجلسد اإلنساو الذي 

 .ألن العامل املادي حقري ؛نساوإن يتحد أو حييا يف جسد أميكن 

تنمو دونية اجلسند واإلنسنان يف تعلني     مل يقتصر األمر على ذلك، بل و
أنه مثل غنريه منن    إالَّ ،  باختفاء وذوبان الناسوتنه مل ُيعلِّأألنه رغ   ؛بوليناريوسأ

 ،وغريب فاو بعيٌد ،يتصدى هلان أكمشكلة ال ميكن هلل اخلالق  الشرَّ َرَصَح ،السابقني
 فأنكر ،صالح الشر أو حىت تغيري مسارهإوال يقبل على نفسه أن حياول  ،ويكره الشر

الننفس  وجنود   ،وكان بدوره ضليعًا يف اآلداب اليونانية الكالسنيكية  ،بوليناريوسأ
 .يف املسيح يسوع نسانيةاإل

ة مل يتحند بعقنل   االبن الكلم  
 ونفس إنسانية، بل أخذ جسدًا بال نفس وبال عقل إنساو.

هذا جاٌل حملبة اخلالق وإسقاٌط حملبة االبن لإلنسان. فاالحتاد الكامل هو احلنل  
الكامل ملشكلة الشر، وليس اهلرب إىل أحكام الشريعة. ومن يظن أن هنذا النتفكري   

 :، ذلك ألنناريوسغريب علينا، فاو مل يتمعن فيما ينكره أبولي

، يعنين  إنكار احتاد الرب باإلنسان كله، اجلسد والنفس واإلرادة والعقل -1 
 من اإلنسان. ًاص اإلنسان كله ال جزءأنه جاء لكي خيلِّإنكار 

ي حرية االختيار التربية اليت تعتمد على الشريعة، ال تعرف احملبة، وال تقوِّ -2 
 عند اإلنسان، أي اختيار احملبة.
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العقل النسطوري أبوليناريوس، العقل النسطوري. ف يضاف إىل 
ألن حيفظ وحيمي منا ينراه مصندر     يسعى ،

يف روحانية الناضنة   وهو ما ظار فيما بعدن يدافع عنه. أواحلصن الذي جيب  ،ماناأل
يف أدبينات هنذه    ،واخلوفنفصال عقل اال ،العقل النسطوري انعكسقد ، فاإلجنيلية

ىل إواالبنن   معاقبنة إىل  غضب اآلب الشديد الذي يؤديه من ب تنادالناضة، فيما 
ألن االنفصال هنو   ؛جمرد اغتراب االنسان عن خالقه الاعتبار اخلطية انفصال عن اهلل 

وهي تلك احلالة اليت وصف هبا رسول املسيح حالة األم  بأهن  امظلمو الفكر  ،القطيعة
ومتجنبون عن حياة اهلل لسبب اجلال الذي فيا  بسبب غالظنة )اإلدراك( قلنوهب ا   

عداء يف الفكر يف أوهي ا ،او حالة العداوة الفكريةف ،االغترابأما  (.18: 4)أفسس 
 (،يف املسنيح ) ااهلل اقد صاحلك  اآلن ولكن ،(21: 1األعمال الشريرةا )كولوسي 

ايف جس  بشريته باملوت )مبنوت يسنوع( ليحضنرك      :والحظ دقة تعبري الرسول
ولكن كل هذا يسقط أمنام   .(21: 1كو ) (1)اقديسني وبال لوم وبال شكوى أمامه

حصن الشريعة إىل  وهو ما يعيد اإلنسان ،إغراء شديد نابع من خوف اإلنسان على اهلل
وحتصنر هنذه    ،طاارة اإلنسنان  -غري أبدي ،مؤقت بشكٍل-جل الشريعة حيث تعا

ضني  مبمهاا االغتسال واالعتزال فترة من الزمان لعنل  أالطاارة يف طقوس جسدانية 
 الزمان متضي النجاسة نفساا.

 للوقت؟ ًةضيعمهل كان فتح التاريخ القدمي  

. تأمنل  ؛ ألن التاريخ الكنسي هو أحد عناصر األرثوذكسنية ال ،بكل تأكيد
حمنور العبنادة   هنو  يسنوع   ألنو ،نسانية يسوعإط نسطور النظر على كيف سلَّ

                                                           
، وال زال الوما الشريعة القدمية يالحق النساء مبنعا  من التناول؛ ألن عقل 4: 1 ابال لوما، تكررت يف أفسس (1)

 نسطور أعاد إلينا شريعة العاد القدمي باعتبار أن اإلنسان جنٌس ماما كان.
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جسد ودم املسنيح يف  إىل  لدينا مشكلة تارخيية عن اإلشارة ،والصلوات يف القداسات
؟ وهنو  حد بناهلل كيف نسجد إلنسان متَّ :الصلوات النسطورية. كان سؤال نسطور

بل نسنجد هلل الكلمنة    ،حد باهللألننا ال نسجد إلنسان متَّ ؛عكس التسلي  الكنسي
 املتجسد الذي يشاركنا نفس اإلنسانية.

 وقد عناد  يف العصر احلديث، ذات ما أنتجه العقل النسطوري من قبل، جنده
ولكنن   ،يسنأل ذات السنؤال  ، فقد عاد العقل النسطوري يف األربعني سنًة األخرية

فال تأكنل الكنيسنة نفسناا يف     ،بكلمات خمتلفة: إذا كانت الكنيسة جسد املسيح
 ،الصمت تنالزم أساقفلألسف فقد وهل تسجد لنفساا يف القداسات؟ و ؟فخارستيااإل

 وال يدخل يف صمي  العالقة مع اهلل. ،وكأن األمر ال خيصا 

ألن النذي   ؛سجود العبد ليس هو ذاته سجود االبن أنهنا جيب أن ننتبه إىل  
إن إعنادة  فوهنا بالذات،  ،نسانيةيسجد للكلمة املتجسد، يسجد ملن يشاركه ذات اإل

 ،أساسيةثالثة أمور يعين أن العصر احلديث يفتقد إىل  ،السؤال النسطوري ذاتطرح 
 :يحيةاخلدمة املسوحتتفل هبا  تقدماا

 ،نسناو اجلسند اإل شأن يرفع من  ،نسانيتناإنا ن شاركملن سجودنا إ 
احترام اجلسد. كان بعض شيوخ الكنيسة يف اجليل السابق علينا يقولنون  إىل  ويقودنا

ولنذلك   ،نسنانية نت تسجد للرب الذي يشاركك ذات اإلأ :مع اختالف األلفاظ
 واحترام للجسد اإلنساو يف حياتنك علنى   ريوقتو ،بالتجسد فالسجود هو اعتراٌف

 األرض.

 .حنىت مبحبتنه   ،وليس ملن جاء لكي يستعبدنا ،حبناأننا نسجد ملن إ 
وهنو   ،عنَك م ذاته حبًا وذبيحًةنت تسجد ملن قدَّأف ،عندما تسجد ملن حتب ،وبالتايف
بالسجود الذي ينزع عنك امللكية  ن تقدم ذاتك قربانًا وذبيحة حمبٍةأ ، أيما يطلبهذات 

 (.21: 12و لقة جلسدك )راجع رطامل
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انسجد لنك   :نقول -حسب التسلي  الكنسي-ننا إف ،عندما نسجد 
إذن هو  .لينا وخلصتنااإت أتيألنك  ؛هلنا مع أبيك الصاحل والروح القدسإياا املسيح أ

 .اقياميوناألننا  ؛اخلضوع والتسلي  والقيامة، يف يف القيامة وقيام لدخوٍل سجوٌد

بالتسلي  له عالقة  العقل النسطوري ينطلق من قاعدة أو أساس ال ؛ ألنولكن
 ، لذلك يتساءل مستنكرًا: كيف نسجد للمسيح؟ وهل املسيح هو اهلل؟الكنسي

ألنه ابن اهلل الذي جاء بالتجسد، ولكن جيب أن ننتبنه   ؛نسجد للمسيححنن 
عنل اسن    إىل أن االكتفاء باس  ااملسيحا وحده، وعدم استعمال اس  ايسوعا، جي

ااملسيحا حيل حمل االس  الشخصي ايسوعا، أي املخلِّص، وبالتايف يغيب عن  ةالوظيف
ااملسنيح   أنعلى ول صر القنقوعندما الوعي استعالن اخلالص وبشارة تبين اإلنسان. 

   نطوي على:هذه العبارة تيجب أن ننتبه إىل أن ف ،هو اهللا

أي  ،لوظيفة بل هو اسٌ  ،ألن املسيح ليس امسًا ليسوع ؛حذف التجسد 
 ، وبالتايفهلًاإقد جعلته  ،ااملسيحا هن مسحة يسوع يف األردن اليت جعلتأوك .املمسوح

 نسانية.اإلأيضًا  َدَقوَف ،الوظيفة َدَقَف

 ،أو ااهلل هنو املسنيحا   ،ااملسيح هو اهللا :على أن قولقصر الوعندما ن 
حيذف كنل   هو كالٌم ألن الكالم عن اهلل  ؛فنحن ننسى 

 ،التنبين  –لوهية الروح القدس ُأ –لوهية الرب ُأ –التجسد  –بشارة اإلجنيل: الثالوث 
مظاري شكلي بال مضمون وبال اسنتعالن وبنال    اعتراٍفإىل  وحيول الكالم عن اهلل

 شركة.

 فلنكن إذن على حذر.
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 الفصل الرابع

 
 
  املسيح

 
 ،اهلل ابن

 
 
 من عند اآلب البنوة   واهب

، إال أن الترمجة العربينة للكتناب   مع أن اللغة العربية تعرف كلمة اخدمةا
املقدس هي اليت أدخلت لدينا كلمة اعبادةا، وأصبحت هذه الكلمنة هني الكلمنة    

يف حنني أن كلمنة   للداللة على شركتنا يف الليتورجينة.   -عن غري وعي-املتداولة 
اخدمةا هي الكلمة املستخدمة يف الصلوات الليتورجية يف داللة على خدمة اهلل لنا، ال 

اليت تعنرب   خدمة اهلل لنا ال تتفق مع االعتقاد بدونية اإلنسانعبادٍة نؤدياا حنن. ف على
 معروفنة يف الثقافنة املصنرية   وإن كانت غري  ،. وخدمة اهلل لناعناا كلمة اعبادةا

، ولكناا أساسية يف التعلي  املسيحي الرسويف، فاهلل هو الذي خيدمنا، وخدمنة  السائدة
 أسباب:الثالوث لنا هلا ثالثة 

صحيح أن هذه حياته اإلهلية لإلنسانية.  َحَتَف القدوس هو الذي الثالوث 
أن ا بعد عالقة خارجية حتت قيادة األنبياء. أمَّهناك ولكن كانت  ،مل تكن مغلقًةاحلياة 
 بل رسنالةُ  ،لفظيًة ليست رسالًة ذه احلياةوه ،باحلياةاالبن  جاء ،له اجملداالبن  جتسد
 ولكي حنيا مثله. ،لنكون أحرارًا االبن؛من  يشخص عطاٍء

وأعناد   اإلنسنانيةَ  االبُن أخذ حيث ،شخصي ٌلحدث تباُديف التجسد  
فأعطى هلا اخللود بعد أن رفع املوت وداس علينه وأزال   ،هبا باالحتادمن جديد خلقاا 
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ألننا ال نستطيع أن حنصل على هذا التغنيري   ؛خدمته لنا ا،هذمن كل الدينونة وجعل 
ر ، وهو ما تعبِّن فاذه هي خدمته لنا ،أي من يسوع نفسه ،من الشخص الشخصي إالَّ

يعطني  الذي  هوفيسوع . عنه التقوى األرثوذكسية: اأنت الذي خدمت يف اخلالصا
 حنىت الباذلة الواهبة، ومن هننا صنار    تهحياته لنا يف اإلفخارستيا، وهذه هي خدم

 ،لقبول عطية احلياةملن نشترك يف كيانه  ملن وهب احلياة، سجوٌد هو سجوٌد ،السجود
 حمبة.وهيبة واعتراف و وقاٍر بل سجوُد ،ديسجود العبمثل فاو ليس وعلى ذلك 

 ،حيناة  وألن العطاء هو عطناءُ  ،هي خدمة العطاءالثالوث لنا خدمة  
 احلياة البيولوجية لكي تبقى أي ،احلياة القدميةالبقاء يف إطار هي  فاحلياة اجلديدة ليست

هي النيت  والقيامة  .وهو خيدمنا بعطاء احلياة ،األبد، بل وهب لنا شركة يف قيامتهإىل 
ليس لكي  ،ن يعطي حياته لناوخدمة َم ،جعلت هذه اخلدمة هي خدمة الراعي الصاحل

 حياة إنسانية / مسائية.إىل  بل لكي يرفع اإلنسان من احلياة البيولوجية ،يسود ويقار

ننال البنوة كعطية االبن  من ،ولذلك لالبن.هي الصفة األقنومية  .والبنوة ذاتية 
لكي نشترك فيه وبه يف العالقة الذاتية الشخصية أو األقنومية اليت له مع اآلب اوألنك  

 .(6-4: 4ا أياا اآلبا )غال قلوبك  صارخًا يا أبَّإىل  رسل اهلل روح ابنهأبناء أ

بنوتننا هلل،   من املداد على الورق حول كثرٌي ُأريَققد وهنا نلفت النظر إىل أنه 
ف هذه العطية تزييفًا رخيصًا، يَّيكون قد زفِمن قائٍل بأهنا عالقة شرفية فقط، وبالتايف 

حريته  َدَقَف ،أي االبن ،وكأن الواهب ،االبن بأننا نصبح مثل ًاكاذب ادعاًء َمن ادَّعىإىل 
األزلية لآلب باتنت   ة االبنوكأن بنو ،هاعطما مل ُي اإلنساُن وانتزَعومت السيطرة عليه 

من  حتاول النيَل حنو وثنيٍة جنوٌحليس إال هذا التصور اجلنوو  !!بالعطية نفساا دًةمادَّ
النذي ال ميكنن    اإلجنيل. 
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 االستيالءر عن عقلية ال تعرف إال يعبَّالذي خضاعه لتصورات العقل ومجوح الفكر، إ
 واالغتصاب:بل  ،واإلخضاع

هي وحدة حياة  ااجلوهرار عناا باس  اليت نعبِّ ،لثالوثان وحدة حياة إ 
وال ميكنن أن تقنع حتنت     ،دلََّقوال ميكن أن ُت ،هي وحدانية ال مثيل هلا ،خاصة باهلل

فاو يعطي حبرية، مصدرها اإلرادة احلرة واحملبة  ،نعمًة سيطرة البشر. وعندما ياب اهلُل
بال إرادة مثل اندفاع الطبائع غري العاقلة  طبيعٍة ليست عطاُء هذه النعمةالباذلة لألقاني . 
أي تدفعاا قوى طبيعية  ،ال تدبري أو خطةب طبيعٍة وهي ليست عطاُء ،مثل النار أو املاء

فنا حنن البشر ألننا خنضع لطبع إنسناو أكثنر ممنا    تصرُّ مثل ،تسيطر على الشخص
قوى علنى  نال  ،عارمة أو رغبٌة عندما تتسلط علينا شاوٌة ،نتصرف كأشخاص أحرار

 مقاومتاا.

والقدرات ه هو أن نصبح مثل اهلل يف القداسة ن التألُّإهكذا كشف الذين قالوا 
هن  يعانون من االندفاعات الغرائزية وسيطرة الطبيعة اإلنسنانية القدمينة   أ نع ،اإلهلية

وهي كلناا منن حركنات     واالستيالء،واألخذ والقار  االنتزاعإىل  عليا  اليت متيل
ذا اقتربننا  إنننا  أو ،نه مثلناأعلى  ،اهلل الثالوث ،ر هؤالءتصوَّهكذا و .الطبيعة الساقطة

جيعلنا قادرين على  ،تصرفنا اإلنساو الساقط على غرارفإن اقترابنا واحتادنا به هو  ،منه
االستيالء على ما ليس لنا. 

 

 .أو أقنومي شخصيٌّعطاٌء  هو العطاُءهذا  

بداًل منن الكلمنة    سنة على األقل 700طوال  اأقنوماكلمة  استخدمناوقد 
تنطوي على االنفراد والعزلنة،  العربية اشخصا؛ ألن كلمة اشخصا يف اللغة العربية 

السنريانية   اأقنوماكلمة غري أن  .الفرد الواحد األحدفاي تنصرف إىل حدٍّ كبري إىل 
إذ  ،هتدد الوعي بنالغموض فأضحت  ،حجبت ما هي صفات األقنومهي أيضًا األصل 

مثل حرية حمبة الشخص أو األقنوم، التزام الشخص أو األقنوم  ،غابت معطيات أساسية
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عن  وأعلن الثالوُث َفَشبالعطاء الذي يتفق مع التدبري )اإليكونوميا( الذي من أجله َك
 .لةأهنا شركة حمبة متباَد، على ذاته الواحدة وثالوثية األقاني 

جرى جدٌل ليس بقلينل  ومل يقتصر األمر على تعبريي اشخص وأقنوما، فقد 
Perichoresisصحة ترمجة الكلمة اليونانية حول 

ألصل اللغنوي  ى العظًا احف كلوذ (1)
أو االحتواء املتبناَدل  ل االستيعاب املتباَد وأ ،للول املتباَد، وما إذا كان يعين احلللكلمة

علنى ذات درجنة    املتبناَدلا  االستيعابتعبري ا كان ه وإننعلى أ أقاني . الثالثة بني
ر ص ن َقإىل  يف النااية انيديؤباعتبار أن كال التعبريين  ،املتباَدلا االحتواءاتعبري خطورة 
هو التعنبري   الاحللول املتباَدا فإن تعبري ،حمدودًةعالقًة واعتبارها  ،بني األقاني  العالقة
أو  ،ألن الطبيعنة والشنخص   ؛دة بطبيعةقيَّاملغري الطلقة املرة احلركة احل بِّر عنيعالذي 

بل هو  ،طبيعة + ثالثة أقاني  هو فليس الثالوث ،يف الثالوث الطبيعة واألقنوم مها واحٌد
حيث الطبيعة والشخص مها واحد، واجلنوهر   ،والروح القدساالبن  اآلب الذي منه
ليانا  إدخلننا  وقد  ،هي شركة شخصية الاحللول املتباَداشركة إن  .واألقنوم واحد

سنتاالك  رضنة لال ليسنت عُ  ياف ،س  يف التدبريقدر ما ُرب ،املتجسداالبن  بواسطة
كمنا يتصنور    غنيمنةً  ليس الثالوث؛ ألن كرية املستاِلختضع حلهي ال الشخصي و

 الشاردون التاركون لإلميان املستقي .

الوحيد، يف حياته وتعليمه االبن  بتجسد نٌةُمعَل هي عطيٌةعطية التبين إن  
هو خارج  ما امَّأ .مبا ُأعلن يف التدبري وقد ُحدِّدت هذه العطيةوموته وقيامته وصعوده، 

 فينايف وجينول يف  اخليال  صوليولذلك، ولكي ال  .ليس له مكان يف الوعيف ،التدبري

                                                           
وكلمات إجنيل يوحنا هي  Coinherenceوأحيانًا  Circuminsessionألصل هي لأقرب كلمة التينية  (1)

يضًا اكما أرسلين اآلب احلي أ( و30: 10( وسبق هذا اأنا واآلب واحدا )38: 10األفضل ااآلب يفَّ وأنا فيها )
وطبعًا حنن يف هذا احللول  .(21: 17واأله  هو اأنت أياا اآلب يفَّ وأنا فيكا ) .(57: 6وأنا حي باآلبا )

: 17اليكونوا ه  أيضًا واحدًا فيناا ) :ألن الرب يكمل عبارته ؛سوع املسيحاملتبادل بواسطة الرأس أو الوسيط ي
ألن هذا  ؛(26: 17اسأعرفا  احلب الذي أحببتين به وأكون أنا فيا ا ) :فاي حركة احملبة اليت ال تتوقف ،(21

 ىل األبد على طقس ملكي صادق.إرئيس الكانة  االبناالستعالن الدائ  هو عمل 
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 التنبين بنثالث  االبن  فقد حدد لنا ،ال تعرف االنضباطيف تصورات  شطحيف ،الفكر
 :حقائق مستعلنة

 .احملبة الباذلة -

 التواضع التام امللتزم بالطاعة -

بل بعطينة النروح    ،إنسانية يف أعماٍل ٍمليس بواسطة تقدُّ ،قبول الشركة -
دنا ويوحِّن  ،ساألقنوم أو الشخص الثالث يف الثالوث الذي ينري ويقندِّ  ،القدس نفسه

 والفادي الذي يضعنا يف احضن اآلبا.باالبن املتجسد 

 فنا باآلب.له اجملد عرَّاالبن  نأيف  

 نه أشركنا يف حياة اآلب بواسطة وساطته.إ 

لنكون قابلني لعطينة احملبنة    ؛علينا الروح القدس من عند اآلب َبَكَس 
وهي تضحية الروح  ،من انسكاب الروح القدس-وبذلك أدركنا  ،(5: 5اإلهلية )رو 
ينت    انتقنالٌ وهو حرية الشخص، إىل  كيف ننتقل من عبودية الطبيعة -بسكناه فينا

: 14باحملبة، وهو ما جيعلنا اهيكل الروح القدسا حيث يسكن فينا الثالوث )يوحننا  
23.) 

 ،السنيطرة  ُسكىن هيوال  ،القمعُسكىن فاي ليست  ،وهي سكىن حرية احملبة 
، أي تلنك احملبنة   ل احملبة اإلنسانية اليت نالت تقديس الروح باحملبة اإلهليةبل هي تباُد
وهنو منا يصنفه     ،لالروح القدس لكي تدخل يف احللول املتباَد أعاهنااليت  اإلنسانية

أي كمنال العالقنة    ا هنا،لء، واملقصود بناامل(19: 3الرسول امبلء اهللا )أفسس 
 ثية لآلب واالبن والروح القدس.الثالو
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، وأدخلنا يف شنركة منع اآلب   ،الذي فتح لنا حياة الثالوثاالبن  لوهيةُأأمَّا  
 :هياملقصود هبا ف

كياننه متنام    َفِروَع ،اإلنسان َقَلَخ الشخصية أو األقنومية كخالٍق قوته 
 احلياة اليت ال متوت.إىل  من بوابة املوت والقرببه  َرَبحد به وأحياه وَعواتَّ ،املعرفة

ي القوة اإلهلية اخلالقة والواهبنة النيت رأيناهنا يف    أ ،قدرته على العطاء 
الشركة املستحيلة على الطبيعة املخلوقة اليت إىل  ل اإلنسانوهي اليت ُتدِخ ،املعجزات

أن   ،جتال احلياة اإلهليةألهنا  فاي  
هلنا   عِطأن تأخذ إن مل ُي فاي  ،وإذا اقتربت فكريًا أو إراديًا ،تقترب مناا

 كوهو دور اإلميان الذي ينري اإلنسان وحيرِّ ،لكي تعرف وتنال ؛أو النعمة اهلبَة الوسيُط
 لكي ينال. ؛رادته لكي يطلب يف الصالةإ

الروح القدس  ىستدعولذلك ُي ،يف السرائراالبن  لوهيةُأويظل استعالن  
ب بالروح وَهومن النعمة اليت ُت ،من الروح بالكلمة وبالصالة معرفًة لكي ينال اإلنساُن
 القدس يف السرائر.

تاهت يف  ،عن ميناء التدبري -يف العصر احلديث-عندما احنرفت سفينة التعلي   
عواصف احلقد وأنواء البحث عن هرطقات ال وجود هلا إال يف عقل خالقانا النذي   

وصف تأليه اإلنسان بأنه و .ومن هنا جاءت مقولة ابدعة تأليه اإلنسانا ،يكتب عناا
  هبا الذين ال يعرفون ألف باء املسيحية األرثوذكسية على املعلِّ َ َكَح هي مقولٌةابدعةا 

ووصف تألينه  . بأهنما مبتدعان كريلس الكبري ،وعلى خت  اآلباء ،سالرسويف أثناسيو
ا أساسنًا،  دونية اإلنسانااليت اتَّخذت الثقافة السائدة  على اعتمداإلنسان بأنه بدعة 

األغلب على لسان  ،اال إله إال اهللا :على ثقافة تقولمستندًا جاء تعبري اتأليها  ومن مثَّ
لكي تتجاوب مع دعوات  ،كل البالد الناطقة بالعربيةويف  ،يف مصرن يعيشون األع  مم
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 ،أخذوا هذه العبنارة غري أن الذين  .اال يكن لك آهلة أخرىا :األنبياء يف العاد القدمي
أي ال  ،اال يكن لك آهلة أخرى أمناميا  :وما مياثلاا مثل ،النبوة الفاخرة اهلامةتركوا 

اة تقوم على ، وهي حيصخبًا ة واآلراميةمتأل احلياة الكنعانياليت كانت  تعبد هذه اآلهلة
وحدانينة اهلل  دًا ، فجاء توحيد اهلل ياوه مؤكِّإهلًا كل يوٍمل االستعماالت اليومية لآلهلة،

يلينا  إ)راجع قتل أنبياء البعل على يد  فياا دم أنبياء اآلهلة األخرى َكِفُس بعد صراعاٍت
 .النيب(

طنوال  اليت غابت كتابات اآلباء  وعندما أعاد القمص مىت املسكني اكتشاف
 ال ،بعد أن كانت راكدة على رفوف املكتبات األوروبينة و ،ورمبا أكثر ،سنة 1300

شنركاء  اأو  ا،الشركةاتعبري أن ا دنجو ؛باللغة اليونانية نًةهنا كانت مدوَّلشيء إال أل
يف العاند   ٌنمندوَّ تعنبرٌي  نه أرغ   ،على اآلذان ( غريٌب3: 1بط 2) االطبيعة اإلهلية

 17بالذات االصحاح  ،جنيل يوحناإبل جاءت كلمات الرب يسوع نفسه يف  ،اجلديد
ف عنن  أي الكَّن  ،والتوبة فقط ،التوبةجمرد خميفة ملن جعل غاية احلياة املسيحية هي 

اخلاصنة بالتوبنة   ألن الكلمة اليونانينة القبطينة    ؛غري مسيحي وهو تعليٌ  ،اخلطايا
metanoia الكلمة العربية، بينما اليونانية والقبطينة كالمهنا   لاا حمت وحلَّ ،ضاعت
 :ما ميكن رصده يف وهو ا،التحول الكياو يف كيان اإلنساناعلى يؤكدان 

 التبين.إىل  من العبودية االنتقال -

 ُهأصنلُ  ،جديٍد ىل كياٍنإ العدم مل حيفظ صورة اهللتحول من كيان أصله ال -
ل ابيت خيمتننا  حيوِّولد ميالدًا جديدًا ُي .القدس بل من املاء والروح ،ليس من العدم

 ،(1: 5كو 2أبديا ) من اهلل بيت غري مصنوع بيٍد ابناٍءإىل ( 1: 5كو 2األرضيا )
االذي ليس من دم وال من إرادة جسد وال منن   صنع بيٍدجاء البناء الذي مل ُيهكذا و

لنيس  ، من البتول مرمي َدِلوهو ذاك الذي ُو ،(13: 1إرادة رجل بل من اهللا )يوحنا 
، اإلرادة اإلنسانية الدور األساسني وال من زواج بشري تلعب فيه ، من تسلسل آدمي

ى رسول املسنيح بنولس   ولذلك تغنَّ،  ج من امرأة.تزوَّ وال من رجٍل
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 قائاًل: بامليالد اجلديد

 األن كلك  الذين اعتمدمت باملسيح قد لبست  املسيح

 [األصل العرقي]ي )يوناو( ليس ياودي وال أمم

 [البيولوجي ]االنتماءوال أنثى  ًاليس ذكر

 .[طبقة اجتماعيةإىل  ]االنتماء ًاوال حر ًاليس عبد

ب يف الثقافنة الدينينة   ما ترسَّن  لروحية لكالثقافية والصدمة الكانت تلك  
  هذه الصدمة يف جتديد ما هنو  سِابداًل من أن ُتوعلى أنه  من مفاهي . واالجتماعية

فجناءت   ؛خدمة ما هنو سنائد  إىل  ن تتحول هذه الصدمةأإىل الصراع  أدَّىسائد، 
يف العصنر  -ولكنن   يف النااينة.  فشنل إن كانت قد باءت بالو ،حماوالت اهلراطقة

يف األريوسنية   ،بداًل من اهلجنوم علنى يسنوع   و ،بدأ اهلدم من الداخل-احلديث
 ،النسطورية من جديند عادت هكذا و) ،م على اإلنسان نفسهاهلجودأ ب ،والنسطورية

ن حيملون مسئولية مَمبل  ،ن ه  من اخلارجمع األنبا شنودة الثالث، وقاد اهلجوم ليس َم
 التعلي (.

قطع وبتر يف فضاًل عن اهلجوم على اإلنسان نفسه، فقد متثلت هذه احملاوالت  
 :عن طريق التعلي  بأنه املسيح وبني املؤمننيكل ما له صلة بني 

 انتناي اآلب، وبنذلك   يرضن لقد مت اخلالص بدفع الثمن لآلب، وُأ 
 ، وحنن جمرد شاود.يوم الصلبوت ،يف يوم اجلمعة الكبرية اخلالص

وليس له عالقة بننا حننن    ،به وحده بأن ما جاء به املسيح هو خاصٌّ 
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 (.29: 8بيننا )رو  اكرالِباهو باعتباره خوته ا

بشنكل   ثابنتٌ ، فيمكننا أن نصنفه بأننه   ما هو خاص باملسيح وحدهأمَّا 
منن شنقني ال ميكنن     ٌنفاو مكنوَّ  ،ميانيف قانون اإل املبىنثنائي  ،وبأسلوب واضح

 ق األول هو:الشِّ ،فصلاما

مولنود   –مولود من اآلب قبل كل الدهور  –الواحد مع اآلب يف اجلوهر  -
 غري خملوق.

 ق الثاو هو ذاته:والشِّ

 د من الروح القدس ومن العذراء القديسة مرمي.جتسَّ –نزل من السماء  -

 :، فاوقنييربط بني الشِّأمَّا ما 

 هذا الذين ألجلنا حنن البشر. -

بنل   ،ذ ال ينتاي عند دينونة األحياء واألمنوات إ ،لنا وباقي التدبري معروٌف 
وقيامة األموات وحياة امث خامتة التدبري  ،ومبعمودية واحدة ،وبالكنيسة ،بالروح القدس

 .االدهر اآليت

ألن هذا النسيج  ته؛حمُل عن اهدال ميكن فصل ُس واحٌد نسيٌجإذن هو  التدبرُي
دت على املولود من اآلب قبل الدهور هو احلياة املسيحية األرثوذكسية احلقيقية اليت ُشيِّ

منن   نوٌر –من إله  ألنه إلٌه –املولود أزليًا ومل ُيخلق مثلنا  –الواحد معه يف اجلوهر  –
مي د من الروح القدس ومنن منر  ، والذي ألجلنا حنن البشر نزل من السماء وجتسَّنور

 .العذراء، وتأنَّس

حياة اإلنسان لكي ينبين منن    َلَخَد ،بالرب يسوع ما هو خاصٌّوبالتايف، ف 
 (.6: 3اوبيته حننا )عب  :جديد ذلك البناء غري املصنوع بيد
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 ،نننا ال منلنك  أ عي املعاصر حقيقَةس يف الويبدو أن اخللق من العدم مل يؤسِّ 
هو  ،ما هو لناف .نعمة من اخلالق، ليست مما هو لناإىل  ننا حنتاجأو ،ولذلك ال نستطيع

. أمنا منا ال منلكنه، ومنا ال     نسانيةهو يف دائرة االستطاعة اإلما منلكه و ،ما منلكه
فينه هنو   الواهب والعناطي  يكون أن  ميكن الف، نستطيعه، وما حنتاج إليه من نعمة

أخذ الذي لنا وأعطانا النذي  او ،اهلل الكلمة الذي دخل دنيا اإلنسان هو بل ،اإلنسان
 .اله

ال لكي يبقى اإلنسان  ،والنور من النور ،جاء املسيح الرب اإلله من اإللهلقد  
: 1ولد منن اهلل )يوحننا   بل لكي ُي ،دًا بقيود الوجود البيولوجي بالتناسل اآلدميمقيَّ
أي  ،د أن هذا هو سلطان اهلل وقدرته على أن يتجاوز الندم واللحن   أكَّقد و .(13

وإرادة العمل يف احتناده   ،وإرادة اجلسد أي اإلرادة املخلوقة اإلنسانية ،الكيان اإلنساو
 :رى قوة احلياةعود نفن ،كان من الضروري أن يضع اهلل حدًا هلذه الدائرة، فقد بزوجة

إىل  بل مما ال يفىن بكلمة اهلل احلية الباقينة  ،يفىن (1)()بذرة ال من زرٍع ولودين ثانيًةام
 .(25-24: 1بطرس 1األبدا )إىل  األبد .. وكلمة الرب فتثبت

صلت كلمة اهلل عن إذ ُف 16يف مع حركة اإلصالح يف القرن جاء الزِّلكن و
 ،ت كلمات األسفار حمل الروح القدس، بينما الكلمة هي عمل اهللوحلَّ ،الروح القدس

                                                           
بل هي حتمل  ،تؤكد لنا أن الكلمة احلية الباقية هي ليست جمرد نطق مثل نطق اإلنسان كلمة زرع  (1)

تزييف لكن قوة البقاء للعمل اإلهلي. و –النعمة املعطاة  –وهو هنا اإلرادة اإلهلية العاملة  ،ثالثة أشياء: ما ُيقال
أصبح ، وبالتايف دون اإلشارة اىل املعمودية ،الثاوتوبة اإلنسان هي ميالده أن اعتبار جاء مؤسَّسًا على اخللق اجلديد 

كما صار النسك املزيف هو محل الصليب بدون الروح القدس، فعاد  ،اإلنسان يلد نفسه بنفسه بقوة اإلرادة
 هو التجديد. ،كاذٍب ىل كيانه القدمي حتت غطاٍءإاإلنسان 
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الكلمنة   ال ختتلف عنن  Davar الكلمة العربية ألن ؛سواء يف العربانية أم يف اليونانية
ازرعه يثبت  :وهو ما يؤكده الرسول ،اهلل الذي زرعه فينا اي زرُعف Logos اليونانية

ن أفانو ال يسنتطيع    .(9: 3يوحنا 1من اهللا ) ن خيطئ ألنه مولوٌدأفيه وال يستطيع 
 ،هو غري قادر ،بكل ما فيه كله،رك أن الوجود اإلنساو القدمي ينكر أبوة اآلب ألنه أد

 أبدية. وال ميلك حياًة

أو آدم  ،لدت الطبيعة اإلنسانية اجلديدةمن ميالده البتويف بالروح القدس، ُو* ف
ل َبن احَلأي  ،ألنه أخذ بدء اإلنسان ؛مل يكن سوى البداية ،ذلك امليالد غري أن .الثاو

( ملواجاة املوت وشر اإلنسان يف اجملتمع 52: 2النمو يف القامة )لوقا والوالدة، وجاء 
 الذي أحاط به وصلبه.

 أباد املوت وأظار القيامة. ،ومبوته على الصليب* 

 أعطى اخللود واحلياة األبدية. ،وبالقيامة* 

الكل:  ميأل ،ن على عر  األلوهةلكي ِم ،عن ميني اآلب َسَلَج ،وبالصعود* 
فيضان القنوة  وهو تعبري عن  ،السموات إذ مألت الكل بالهوتكاإىل  اوعند صعودك

 احلية واحمليية يف سرائر الكنيسة.

من  ، وهو إلٌهأبديًة وهكذا جاء املولود من اآلب قبل كل الدهور ليعطي حياًة
 من نور لكي يقود اإلنسانية ملعرفة اآلب. إله لكي يغلب املوت، ونوٌر

ولذلك صنار   ،(11: 6كو 1هلنا )إمن الطبع القدمي بروح  االغتسالجاء * 
 ،(22: 1كنو  2خذنا ذلك اعربونًاا )أ .(19: 6كو 1للروح القدس ) اجلسد هيكاًل

من اهلل اغري مصنوع بيد أبنديا   (. هو بناٌء17: 5كو 2ولكنه كان اخللق اجلديد )
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ذلنك اهليكنل    ،(3: 5كو 2املائت ) وسوف يبلُع ولذلك هو حيٌّ ،(1: 5كو 2)
هني  اولذلك صارت احليناة   ،(22: 2املقدس هو امسكن اهلل يف الروحا )أفسس 

فانو حينل فيننا     ،(9: 3)فيليب  ايف املسيحاألننا نوجد  ؛(21: 1)أفسس  ااملسيح
 (.17: 3)أفسس  اميانباإلا

: 2دا )كولوسني  اغري مصنوع بين  :ال تقبل التأويل بعبارٍة هو كل هذا* 
ولنيس ختنان الشنريعة     ،(11: 2اختان املسيحا )كولوسي  ميَّولذلك ُس ،(11

 (.12: 2وهو املعمودية )كولوسي  ،املصنوع بيد

حيث ااملسكن األعظ  واألكمل غنري   ،جسده م الربُّولنفس السبب قدَّ* 
 مل يصننعاا  يتالسماء ال ، أي(11: 9املصنوع بيد الذي ليس من هذه اخلليقةا )عب 

يضًا جسدًا مسائيًا أحيث يصري لنا حنن  ،اء األبدينوهي الب ،البشر واليت بيد اهلل اخلالق
 ،(21: 3اجسد جمدها )فيليب  :أو حسب دقة الرسول ،على نفس ومثال جسد الرب

كو 1اجلسد السمائي الذي أخذ طبيعة مسائية جميدة روحانية حسب التسلي  الرسويف )
ألن  ؛ى بذات االذبيحة السمائية اإلهلينةا ذات جسدنا الذي يتغذَّوهو  ،كله( 15ص 

األبد بذات اجلسد الترايب الذي إىل  ألننا لن حنيا ؛هذا هو أحد مكونات احلياة األبدية
وهي  ،حييا حسب العناصر الترابية من طعام وشراب ومالبس ومرض وضعف وهوان

ها كعربون لكي يكمنل جتديند   أخذبل صفات اجلسد الذي مل ينل بعد قوة القيامة، 
حننن   ،أو لنا باكورة النروح  ،احنن الذين أخذنا :ولذلك يقول رسول الرب ،اجلسد
ألن كمنال   ؛(22: 8يضًا نئن يف أنفسنا متوقعني التبين فداء أجسنادناا )رو  أأنفسنا 

 الفداء هو بالقيامة.

وهو شركتنا يف حياة عدم املوت اليت ختص اهلل  ،ه هو نعمة البقاء األبديلتألُّا 
 ؛(16: 6تيمنو   1دىن مننها ) االذي له وحده عدم املوت ساكنًا يف نور ال ُي :وحده
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وال ميكن أن ننال شيئًا بعيدًا  ،(6: 4 من العدم هو فاٍن )جتسد الكلمة َقِلألن الذي ُخ
الذي سقط فينه   ،كاذبة لوهٍةُأ وليس انتزاَع ه عطيٌةلنا. فالتألُّ َبِهعن طبعنا إال إذا ُو

 :ٍ وقنال يف هتكُّن   ،نفسه من سقوط آدم اهلُل َرَخه بثنائية املعرفة. وقد َسأي التألُّ ،آدم
اهلل ال غنري أن   .(22: 3اهوذا اإلنسان صار كواحد منا عارفًا اخلري والشرا )تنك  

زدواجية ثنائية تأيت من تدرج وصراع واسنتنتاج  ألن معرفة اهلل ليست ا ؛يعرف الشر
 ،وتفضيل ودراسة واختيار بني أمرين أحدمها خري واآلخر شرير. حنن نتدرج يف املعرفة

 ييلِّألننا لسنا ُك ؛كما أننا نفاضل وندرس ونقارن ،ونصارع األهواء واألفكار اخلاطئة
ذي جاء بكل األشياء من العدم اخلالق الوحده  .املعرفة، عاملني أو عارفني كل األشياء

وهو مل يرس  أو حيدد احنراف أي خملنوق   ،هو الذي يعرف بداية وحدود كل خملوق
 بل هو كلي الصالح. ،ألنه ليس خالق الشر ؛حنو الشر

 ،(4: 2منز  وعندما يقول املزمور االساكن يف السنموات يضنحك ..ا )  
 ؛ ألناملتعلقة بالسقوط سفر التكويناملزمور تشرح لنا كلمات فكلمات 

 اهلل غري صادق.تعين أن ، الن متوتاا 

يعرف الشر، ما إذا كان أ ،، اهلل يعرف اخلري وحدهاعارفني اخلري والشرا 
 .فقد صار خملوقًا

ولنيس   ،حتول اإلنسان بقدراته املنفنردة  ي تعينوه ،اتكونان مثل اهللا 
أي معرفة  ،بواسطة النعمة أو الشركة أو احملبة. هي تأليه اإلنسان لذاته باملعرفة املزدوجة

 ،عندما كان مالكًا مث سقط ،الشيطان دوهي املعرفة اليت كانت أصاًل عن ،اخلري والشر
ننه  إعن الشيطان  ولذلك يقول رسول الرب ،فيه وصارت معرفة اخلري والشر متأصلًة

وحنىت   .ال أن يكون مالك ننور  ،(14: 11كو  2اشبه مالك نورا )إىل  ر شكلهيغيِّ
إىل  ال حيتناج  هليس فقط ألن ،ااخرسا :قال له الربُّ ،للمسيحالشيطان عندما شاد 

مث يكذب يف أي نطق على ألسنة  ،بل حىت ال يرافق الرب يف خدمته ،شاادة الكذاب
 الذين أخرج الرب منا  الشياطني أو األرواح النجسة.
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 ،أصاًل من اختراع األنبا شننودة الثالنث   وهه اإلنسان بأنه بدعة، وصف تألُّ 
وهو  ،القبطيةعن الكنيسة البيزنطية ما مييز الكنيسة  وهصار عند األنبا بيشوي لكنه و
، وهو منا يننايف   ًا أيضًاوكريلس الكبري بيزنطي ًاثناسيوس الرسويف بيزنطيأعل جي دعاٌءا

التعلي  عنن  الذي ال يعرفه األنبا شنودة وال األنبا بيشوي هو أن قيقة التارخيية؛ ألن احل
األريوسيني، ألنه  ىه اإلنسان كان سالحًا حادًا يف القرن الرابع واخلامس يف الرد علتألُّ

 بأن التعلي  بتأله اإلنسان هو بدعة هنو ادعناءٌ   دعاءاال. و(1)عن خلود اإلنسان تعليٌ 
توى على ثالث أكاذيب كربى هتدد احلياة املسيحية األرثوذكسية حيألنه  ؛خبيث جدًا
 :  بالفناء التام

انعدم شركة احملبة بني الثالوث واالنسانية وبقاء اإلنسانية يف عالقنة   
ال عطية  ،ن احلياة األبدية هي حياة خملوقة من اجتااد اإلنسانأيعين  ما وهو ،خارجية

بل صارت هي حمصلة أو هناية أو مكافأة اإلنسان على  ،من املوتلفداء اإلنسان  ىعطُت
   أعماله الفاضلة.

التأله هو اشنتااء  دعاء بأن ألن اال ًا؛شيطاني صارت النعمة اإلهلية عماًل 
يصبح اإلنسان مثل الشيطان ألنه اشتاى ، يعين أن يكون اإلنسان مثل اهللاأُللوهة، وأن 

                                                           
سبق أن نشرنا دراسة عن هذا املوضوع بعنوان: االشركة يف الطبيعة اإلهلية، دراسة لألصول الرسولية  (1)

. وهي منشورة على موقع 2007األرثوذكسية للخالص عند القديس أثناسيوس وآباء الكنيسة اجلامعةا، القاهرة، 
ن هو أيضًا تعلي  اآلباء السريان، وبالذات الدراسات القبطية واألرثوذكسية. ونضيف هنا أن التعلي  عن تأله اإلنسا

 أفرام السرياو، راجع دراسة:

Norman Rassell: The Doctorine of Deification In the Greek Greek Patristic Tradition. 

2004. 

 عن التأله يف التقليد السرياو والالتيين. 330 – 321وعلى وجه التحديد صقحات 
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عبارات النرب يسنوع    ، األمر الذي يتعارض كليًا معابقاأللوهة حسب االدعاء الس
   .(48: 5)مىت  اكونوا كاملني كما أن أباك  الذي يف السموات هو كامل: انفسه

كمنا لنو    ،وهي شركتنا الكيانية يف كيان املسيح ،صارت السرائر 
 وليست الفداء والنعمة. ،الشيطاناإلنسان إىل خطية  دةاعوسيلة إلهي كانت 

اهتام وأنتج وصف تأليه اإلنسان بأنه بدعة، اهتامًا بالشِّرك طبقًا ملنطق املدعي.  
 ، هو اهتاٌم ناتٌجرٍكِش األنبا شنودة لألب مىت املسكني ولكاتب هذه السطور بأننا دعاُة

هتام مل يندرس  ألن الذي نشر اال ؛تارخييمن فراخ من فراغ تارخيي وآبائي والهويت. 
تأله اإلنسان كان سالحًا ب، وكنا قد ذكرنا منذ قليل أن التعلي  تاريخ العقائد املسيحية

الذين شرحوا  ألنه مل يدرس اآلباء ؛آبائيفراخ من و. حامسًا يف الصراع ضد األريوسية
يف الكنيسة نال  اعظألنه أول و ؛الهويتفراغ من و. التسلي  الرسويف لإلميان املسيحي

جمنرد  إىل  ميان باملسيح من عالقة شنركة اإل حولالذي التعلي  ة يف غري مسبوق شارًة
إذ ال فضائل حقيقية بال شنركة يف حيناة    ؛خطري ٌلوهو حتوُّ ،خالقي فاضلأسلوك 

 تقرأتالحظ مدى القدرة على خلط األوراق عندما القارئ أن زيزي ولك ع الثالوث.
أن من  ،اعتراضًا على التعلي  بتأله اإلنسان يف املسيح تلميذه الويف أنبا بيشوي تبهكما 

ه اإلنسنان أو تألينه   موا بتألُّولذلك مل يعلِّ ،آباء الكنيسة القبطية ُعرف عنا  االتضاع
 .نه ال يوجد فرق حقيقي بني اللفظني(أاإلنسان )رغ  

ن أن ن يستطيع اإلنساأو ،د اإلنسان ذاته بقدراتهالكربياء احلقيقية هي أن ُيخلِّ
. هنذا  أبدية مقدسة بدون شركة يف حيناة الثنالوث   حييا مبا كسب من فضائل حياًة

اس بَّاُلبنن الليتورجينة القبطينة    با بعكس ما ظار يف حياة اآلباء النساك الذين تلقِّ
عقلينة )رو   ًةحيَّن  حييا ذبيحًةذلك يعين أن ن إف ،الصليب نساٌنإ أن يلبَسف .الصليبا

( بالصلب والدفن والقيامة مع املسنيح.  8-1: 6معموديته )رو ل ن يكمِّأو ،(1: 12
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مع الليتورجية القبطية أيضًا دخل ، فقد اُلبَّاس الصليبالقب األمر ليس مقصورًا على و
لقاب القديس مكاريوس أوهو أحد  ،االبسي الروح القدسا: ، هولقٌب آخرواليونانية 

ال األنبا بيشوي أن التأله ال عالقة لنه  مل يدرك األنبا شنودة و. االالبس الروحا الكبري
باالحتاد بالرب يسوع بالروح  ، أيباملمارسةاحلقيقي  َهالتألُّ ساُكقد عا  النُّبالتواضع، ف

إمنا هو  ،فياا الفساد ّبأن أجساد بعض هؤالء مل يُدعن ل يف التاريخ جِّوما ُس .القدس
ه أحند جواننب التألُّن   هو وره وهذا بد ،جتلي اجلسد الترايب بنعمة حياة الدهر اآليت

ي لقن ن ي)أنبا شنودة وأنبا بيشوي( أالذي يريد كالمها املصري  نمأين ذلك بالنعمة. ف
كأن لننا   ،عن اهلل االنفصالبئر حان هبا إىل وا ال يدريان أهنما يطمه !!!الكنيسة فيه؟

 سن  احيناة  ذات اال منا اما هليكلأن و ،خرى لناألوا ،واحدة عند الثالوث ،حياتني
لق من العدم أن ما ُخيف حني  ،أي آهلة بالطبيعة ،ن بالطبيعةوبديأفكأننا فعاًل  !!!أبديةا

وإال  ،األبد بقدراتهإىل  ن يبقىأوال ميكن  ،بديًا ماما كانت فضائلهأ  ميكن أن يكونال
ُبذل الكي ال يالك كل من يؤمن االبن  نأعندما يؤكد  -حاشا هلل-ب ذيك هفاهلل ذات

ن هذه احلياة األبدية هي يف املسنيح  أو ،(16: 3ا )يوحنا له بل تكون  ،به
 ابدينة بامسنه  ألكي إذا ما آمنت  تكون لك  حياة ايضًا أو ،(23: 6يسوع ربنا )رو 

 أي يف شخصه. ،(31: 20)يوحنا 

اإلسالم فلعب بالنار، على الينطوي ، ًاسياسي ًااهتامإال بالشرك،  االهتاممل يكن  
كنأن  هنا يبدو واملشركني هو أحد أهداف اإلسالم السياسي، و وقتُل ،حيارب الشرك

 ،للمجاهدين املسنلمني كل من اختلف معه كنسيًا   األنبا شنودة الثالث أراد أن ُيسلِّ
 ،بل مستحيلة من وجاة نظر املسيحية احلقيقينة  ،طاملا أن التصفية اجلسدية غري ممكنة

 مسموح هبا بل مطلوبة عند اإلرهابيني.بينما هي 

وعل   ،فاو يفعل ذلك من خالل التاريخ ،هوحيارب م اإلسالم الشركعندما ُيحرِّ 
 .ارب الشنرك حيالشاادتني األوىل والثانية وآيات القرآن  اإلسالم مبقتضىألن  ؛الكالم
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وال  ،الثنالوث  وال حياة شنركة  ،االبن وال جتسد ،اإلسالم ال يعرف الشركةولكن 
وحيند لتعامنل اهلل   الساس األوالشريعة هي  ،يعرف موضوعًا امسه الفداء أو اخلالص

 ،تعلي  عن النعمة. هذه هي خصائص اإلسالملديه ال يوجد و ،الواحد األحد مع البشر
 وهو منطق سلي . ،نفي دور الشريعةي ،اهللإىل  إضافة آخر أو ض  آخرلذلك فإن و

اهلل. فل  يكن يسوع إىل  إضافة آخريس مبثابة املسيحية ليف  تألُّه اإلنسانلكن  
بل كان وال زال هو ابن اهلل الذي أراد أن يصري  ،باهلل َكشِرنبيًا أو جمرد بشر ُأضيف وُأ

ر التوحيد، ليس ألن اهلل هو الذي إنسانًا لكي ُيشرك اإلنسان فيه يف حياة اهلل. لقد تغيَّ
ومل نكنن   .فاعلن اهلل عن ذاته ثالثة أقاني  ،. كان اهلل واحدًار التعبري عنهر، بل تغيَّتغيَّ

مع يوحنا  1: 1وأخربنا عناا )عب االبن  ولكن جاء ،نعرف شيئًا عن حياة اهلل الذاتية
الوحيد )حسب أقدم املخطوطات اليونانية االبن  اهلل مل يره أحد قط. اإللها :(18: 1

أصنبح  وبالتايف، ، شركًة فصار التوحيُد ،اروالقبطية( الذي هو يف حضن اآلب هو خبَّ
وقد دفع كل شنيء يف  االبن  ااآلب حيب :هو حركة احملبة اإلهلية يف الثالوث رُكالشِّ

 ومبحبة ،(46: 6فاالبن هو وحده االذي رأى اآلبا )يوحنا  ،(36: 3يدها )يوحنا 
بتوحيد  رُكجاء الشِّإذن، فقد  .(29: 8لآلب فعل كل ما يرضي اآلب )يوحنا االبن 

ص حقيقي لكل ا هي ملخَّصحيح يف احملبة توحيٌد رُكاالشِّ وعلى ذلك، فعبارة حقيقي.
 سرية من عرف احملبة اإلهلية.

صبياو أن يتحول ما هو أصيل يف العبث من قبيل ال ويف ضوء ما تقدم، يصبح
يف  اجملاهدين ضند الثنابتني  إىل  اهتام سياسي وبالغ من الكنيسةإىل  العقيدة املسيحية

 مسرية األرثوذكسية.

الذي ال يقي  وزننًا للشنركة يف    االهتامذلك  ًاخطري ًاصبياني ًاعبثويصبح * 
هنا ليس  رَكألن الشِّ ؛ن نشترك فيااأ -ثالوثية مبحبٍة-لنا  عطَىُأ وهي شركٌة ،الثالوث

بل تنازل اهلل  ،اهللإىل  هو ليس إضافة آخر .بل من خصائص رسالة اإلجنيل ،من الكبائر
-وهي شنركة   .(8-3: 1بط 1) اشركاء الطبيعة اإلهليةالكي جيعل الذين يؤمنون 
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 ،افضيلة، معرفة، تعفف، صرب، تقوى، مودة أخوية، حمبةا -كما يكتب رسول الرب
أي )األن الذي ليس عنده هذه  ؛ن صاروا شركاء الطبيعة اإلهليةمبوخيت  رسول الرب 

هو أعمنى  ( ملعرفة والتعفف والصرب والتقوى واملودة واحملبةما ذكره عن االجتااد يف ا
لوهة واقتحام احلياة على اأُل استيالٍءأمَر ليس إذن، فاألمر  ،(9: 1بط 1قصري النظرا )

، على كنل شنيء   ًاوهو ما جيول يف فكر املعترضني بأن االنسان يصبح قادر ،اإلهلية
حتول إخل أي جود يف كل مكان .. استوىل على كل ما خيص األلوهة مثل الوباعتباره 
 نة يف التدبري.بالنعمة املستعَل حتوٍلأمُر  هو لب ، وهو مستحيل،باالستيالء
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 لفصل اخلامسا

 صراع بالنصوصال

 
عندما حتتشد األطراف املتصارعة خلف ما لدياا من نصوص، ويتحول احلوار  

املتصارعني؛ ألن املسيح ن عإىل عراٍك وصراع بالنصوص، تضيع رؤية استعالن ابن اهلل 
ال لذلك  يسوع ُمعَلن يف اللح  والدم ويف احلياة اليت حتدد معاو النصوص ال العكس.

منن   مل تعرف براهنَي مسنتمدةً فاي  ،األرثوذكسية براهني النصوصاملسيحية تعرف 
الذين ذاقوا النعمة اإلهلية وكتبوا لنا من  اتمنا تعرف شاادإو ،كلمات الكتاب املقدس

وقع الذين درسوا ملفات التاريخ الكنسني يف الدراسنات   لقد  .ل التعلي  املستقي أج
يف امطنبا   -وبعض هؤالء معاصرين لنا-احلديثة اليت كتباا علماء التاريخ الكنسي 

وأحد جوانبه  ،النظام العقلي اإلجنيلي الذي ساد جامعات أوروبا منذ حركة اإلصالح
 ،ألن حركة اإلصالح قامت على عدة ركائز ا؛الربهان بالنصاأي  Prove Textsهو 
أو  ،يف مواجانة التقليند   االكتاب املقدس وحدهأي ا Sola Scripturaأحدها كان 

ولكنناا   ،باحلري التسلي  الكنسي. ومن هذه اخللفية ظارت دراسات تارخيية جيندة 
ة عنن طرينق   ربهنن العلى املبدأين السابقني:  -بوعي أو بدون وعي-كانت حتتوي 

سنتعانة بوثنائق   دون اال ،الننص وحنده  ، أي الكتاب املقدس وحده -وص نصال
 وهؤالء ه  آباء الكنيسة. ،املعاصرين

وال تنزال   ،مبراجعنات للنت الكنثري    20 نوجاءت دراسات القرن ال
مل  ،ما صدر من دراسات تارخيينة مراجعة ِلوهي قائمة يف جامعات العامل. املراجعات 

فقد كان صراع الديكة  ،أحيانًا النزعة املذهبيةعلياا لبت بل غ ،سائدًا كن فياا احليادي
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 حامي الوطيس. ،بني الكاثوليك وفروع الربوتستانتية

وهو استعالن احملبة اإلهلية منن اآلب   ،فقدت املسيحة جوهرها احلقيقي 
الكنيسنة منن    هارسن ا متأوهلا م ،له شاادات واالستعالن .باالبن يف الروح القدس

 ،صلوات، شاادة املعلمني، األسفار اإلهلية، وثائق املؤرخني املسيحيني وغري املسيحيني
 -كتابات املعلمنني   -الصلوات  للمسيحية األرثوذكسية: وهذه هي األركان األربعة

 واالكتفناء  ،هذه الشناادات أو حنذفاا   ييدحتقد كان وثائق التاريخ. و -األسفار 
 ألن ؛هو أكرب إساءة حدثت للتاريخ القندمي  ،أسفار الكتاب املقدس ،باألسفار املقدسة

وما اختاره هنو   ،قراءة ودراسة املؤرخ املعاصر فقطهو أصبح  احلال هذهالتاريخ يف 
ال القراءة الدقيقة  ،يغلب علياا النزعة املذهبية ،كوجاة نظر شخصية يف أغلب األحيان

 مي.للتاريخ القد

على  17عن األريوسية منذ القرن الن  َنوِّهو كل ما ُد ،أكرب مثال ملا نقولو 
عن غاب حيث ثناسيوس وأريوس. أحول تفسري بعض نصوص العادين بني  أنه صراٌع

نسانية مصدرها وقواماا هو اإلله املتجسد. إ -هلية إن املسيحية عالقة أهذه الدراسات 
بنني  كانت و BBCعلى  مناظرًةأن جرت  1968مناسبة عيد القيامة سنة يف  ذكُرأو

 ،سني من لندن وليدز حول القيامنة ومدرِّ ،سني من جامعة كامربيدج واكسفوردمدرِّ
بأن اختالف األناجيل األربعة يؤكد وجود تضنارب يف  اآلخر كالمها حياجج كان و

كيف  :نقطة حامسةإىل  خنويصل احلوار السا ،ويفتح باب الشك ،سرد قيامة املسيح
 ؟العشاء الربناو واملعمودية  :وكالمها مدرس تاريخ- يشرح الضيفني من لندن وليدز

مننذ   َدَقن ستاذ العاد اجلديد السابق )َرُأ C. Mouleألستاذ ل صدمًة شرحاما وكان
كيف كانت املعمودية ُتماَرس ؛ ألهنما قصرا شرحاما على النصوص متجاهلني عامني(

حسب كل الوثائق -ب الوثائق التارخيية املسيحية وغريها؛ ألن املعمودية يف روما حس
حنىت التقليند    8 – 1: 6هي شركة يف موت وقيامة املسيح، ابتداًء من رو  -القدمية
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على أن بشارة املوت والقيامنة مل   C. Mouleألستاذ اأكَّد  لكلذ ،الرسويف هليبوليتوس
س يف مل تكن فقط جمرد نصوص، بل كانت متاَرتقتصر على األناجيل األربعة، أي أهنا 

يف و ،كانا نقطة االنفصال التام عن اجملمنع اليانودي  املعمودية والعشاء الرباو اللذان 
، ويف كلياما يشترك كل مسيحي يف موت الرب قيامة املسيحوت ومب اعتراٌفكلياما 
 .وقيامته

هنو   االختالُف ؟ايوحن –لوقا  –مرقس  –اختلف الشاود األربعة: مىت  ملاذا 
ولكنن   ،د كنذب األربعنة  واالتفاق التام يؤكِّ ،منا  يكتب ما يعرفه كلُّف .شاادة

 منا  حسب اختباره. عناا كلٌّ ُراالختالف يؤكد أن هناك حقيقة واحدة يعبِّ

خصوصًا وقد  ،املآخذ على الدراسات التارخيية اخلاصة باألريوسيةإىل  ونعود 
ن أريوس كنان  إاجلامعة األمريكية يف القاهرة تقول إىل  تَمدِّظارت دراسة مصرية ُق

وكان أغرب  ،كار ضد التوحيدأفيقود حركة توحيد ضد ما دخل على املسيحية من 
يشرح لننا  أن هو عجزه عن  !!!ما جاء يف الرسالة اليت نال صاحباا درجة الدكتوراة

تامة للمراجع الاجعة راملو ليسوع املسيح. ،املخلص –الرب  –استخدام األلقاب: اإلله 
نه يف الواقع مل يقنرأ منا ورد يف أغلنب هنذه     أم الرسالة تؤكد لياا مقدِّإاليت عاد 
 .فيااورد ن يتصدى ملا أومل حياول حىت  ،الدراسات

 ،شطحات الدارسني ليست قاصرة على اجلامعة األمريكية يف القاهرةعلى أن 
عنداد  إمنن   اة التجسد اإلهلني عقيدادراسة عن لدينا ففي معاد الدراسات القبطية 
وعلنى   ،مراجعة وتقدمي األنبا بيشوي واألنبا موسى -الدكتور القس بيشوي حلمي 

بليس منه ليقبض علنى  إوملا أسل  يسوع الروح اقترب ا،:يقول الكاتبمناا  21ص 
نه أًا منه وذلك ظنَّ ،اجلحي  كما هي عادته مع كل الذين سبقوهإىل  روحه ويذهب هبا
ده منن  وجنرَّ  ،ياه بالصليبإه املسيح من الوسط مسمرًا َعحينئذ رَف شخص عادي،

 .اجلحي ا أهنإىل  ر به جاارًا ظافرًا به .... وذهبوشاَّ ،رئاسته

أوهلا قراءة اآلباء  ،قاعدة تارخييةإىل  تاجحي ، أنهتفسرٌيال ذاهوأقل ما يقال عن 
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الشيطان  يعين صلُبماذا بيان مث  .( عن الصلب ومتزيق الصك14: 2لنص )كولوسي 
لو كاننت   ؟وبالذات القداسات ،على الصليب بالنسبة لطقوس وصلوات الليتورجية

 الفتقارهنا  اارفضكانت كافية لل ،أي جامعةإىل  مت يف رسالةدِّهذه الفقرة بالذات ُق
 األساس التارخيي.إىل 

ألن املسيحية ديانة تارخيينة   ؛صادقة -ماما كانت ُمغرية-كل فكرة  تليس 
ولكنن املشنكلة هني     ،بل غنية بشكل فاحش يف مصادرها التارخيية ،يست فقريةول

 .لو هل  العبث بالتاريخ أو جتاهلهمشكلة املسيحيني وغري املسيحيني الذين حي

، فلن جند أفضل منن  على العبث بالتاريخمعاصرًا نسوق مثااًل إذا أردنا أن و
كاتباا من الرواية والفيل  ما يزيد على  حصدواليت  ا،دافنشي كودا :قصة دان براون

لنفسه كإنسان يعنيش   الكاتب حَمَسفقد مليون دوالر حسب ما ذكرته اجلرائد.  70
. وقند  عينانٍ  دون أن يكون شاهَد ،أن يكتب ما يشاء عن يسوع 21يف القرن الن 

 ن هن  َم :أكرب أطباء القلب يف حماضرة عن الرواية يف إحدى الكنائسمن حد وا سألين
هل تعرف هؤالء؟ وضنحك   ،يوحنا –لوقا  –مرقس  –مىت  :وقلت ؟شاود العيان
 عيان.  ه  شاوُدنيجنيلين األربعة اإلأوضحك الطبيب ألنه مل يكن يعرف  ،احلاضرون

 طبيعة الثالوث. 

 اإلله املتجسد.االبن  رسالة اإلجنيل يف حياة 

سنكىن   -غفران اخلطاينا   -احلياة األبدية  -التبين  :عطاء الثالوث لنا 
 القيامة من األموات. -الروح القدس 

 Sacramentsمنا ُيعطى يف السرائر إ ،العطاء هذا هذه العطايا أوأن  



58 

 

حينث   ،هي الكنيسة يف جوهرها ،ربعةأو األعمدة األ ،هذه األركان األربعة
هبات التبين، واحلياة األبدية، وغفنران   ،علينا من خالل الوسيط ُعيوزِّف ،حيل الثالوث

 ،هي حيناة وهبنة   ،بواسطة الوسيطهذه العطايا اليت تعطى لنا  .اخلطايا، واالستنارة
 نصوص.وحتس  من خالل الش ن ُتناَقأميكن  أفكاٍر وليست جمرَد

 على:فقط ما لدينا من نصوص حيتوي إن 

 اس  العطية اإلهلية -

 فاعليات العطية اإلهلية -

 مصدر العطية اإلهلية. -

 االسن  ومصدر العطية اإلهلية هو عمل الثالوث فينا. النصوص شاادات تعلن 
 مصدر العطية.إىل  وهي موجاة ،وفاعلية العطية

وحبرينة   ،ملسيحية ختاطب العقل لقبول الرسالة اخلاصة باخلالصن اأال شك  
اس  آخنر شنائع هنو    ُيسمى باإلنسان من رباطات التاريخ الشخصي القدمي الذي 

 :ولكن هنا مفترق الطرق ،حنن ال ننكر دور العقل .ااخلطيةا

بل حبيناة   ،املسيحي ال حييا بفكر جديد نابع من قناعات فكرية أو قلبية 
ر عنه األب مىت املسكني يف دراسة ت بالروح القدس خللق كيان جديد. عبََّبِهدة ُوجدي

ألن النذين درسنوها كنانوا     ؛أثارت عاصفة نقد ،ااخللقة اجلديدةا بعنوان موجزة
 أي هبة احلياة اجلديدة يف يسوع املسيح. ،يعيشون بالفكر ال بالعطية

وقد يكون لنصوص الكتناب املقندس    ،الفكر أو األفكار حيددها الشخص 
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ن الذي يشناهد مجنال   أولكن كما نعرف من الواقع اإلنساو نفسه  ،سدنصيب األ
ال يربح عامل األفكار، وال عالقة  ،ن الزواج متاحأوس ويتغىن به وال يتزوجاا طاملا عر

اقع وله بالواقع، فالزواج ليس جمرد تأمالت، بل هو شركة وحياة. هكذا األمر بالنسبة ل
 .حلياة املسيحية، ال ميكن أن حتددها فقط نصوص الكتاب املقدسا

ولذلك كاننت بنراهني    ،ن األريوسيةعالتحول الكياو هو ما غاب  
، تعتمند علنى   سوء استخدام نصوص الكتاب املقندس  اليت ساقاا مفندًاأثناسيوس 
-نناك وقنٌت   ال الذي كان ه ،هو قائد التجديد ابكر كل خليقةا فنن ؛املمارسة

ن جناء بناخللق   هو َم ،وبداءة اخللقة اجلديدةمل يكن فيه موجودًا.  -حبسب أريوس
هو استعالن واقع حياة املتجسند   اأيب أعظ  مينأن ا(. و21-17: 5كو 2اجلديد )

 من نصوص كانت تصبُّ، فاناك كثري هكذاو .(6: 2 فيليبالذي أخذ صورة العبد )
إال أن واقع املمارسة الكنسية أعطاها أبعنادًا أخنرى انطالقنًا منن      ،يف اجتاه واحد

 جتديد اإلنسان. –احلياة األبدية  –التبين  –املعمودية 

لينا الوعي بأن ما جاء به العاد اجلديد إسوف متر علينا سنوات قبل أن يعود  
يه لإوأمام اجليل الذي أنتمي  ،بل على شخص املسيح ،ليس عالقة قائمة على نصوص

 خيارين:

 خيار النصوص -

 خيار الشخص. -

خيار النصوص هنو عودتننا   وميكننا أن نقول مبنتاى الصراحة والوضوح إن  
هذا اخليار يظانر   .ىل شرائع العاد القدمي اليت ُأبطلت يف املسيحإموسى وإىل  الصرحية

اما  :ن املسيح ربنا قالإيقولون لنا الذين بعض الوعاظ ه من سمعبشكل واضح فيما ن
  أن يعلِّن يعنين  ن فعل اينقضا أمتجاهلني  ،(17: 5جئت ألنقض بل ألكملا )مىت 

ن أحكام الشريعة مل أمتغاضني عن و ،الرب مبا هو ضد االناموس أو الشريعة واألنبياءا
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( عندما رفض يسوع رج  املرأة الزانية اليت ُأمسنكت يف ذات  8ذ يف )يوحنا ص تنفَّ
ألجل اإلنسان ال اإلنسنان   َلِعألن االسبت ُج ؛لسبتوعندما كان يشفي يف ا ،الفعل

عنادت  وهكذا  ،فالوصية اخلاصة بالسبت ليست أعظ  من اإلنسان ،ألجل السبتا
وراحة اإلنسان  ،ل  تصبح هي الغاية بل اإلنسان هو الغايةف ،غاية وجودهاإىل  الشريعة

النيت   ، تلككلااالشخص أمام حجرية الوصايا خياُر هي غاية الوصية. هكذا يتجلى 
 ،(7: 3كنو  2اخدمة املنوتا )  :مساء يف غاية األمهيةأبولس ها رسول الرب اعطأ
 (.9: 3كو 2) اخدمة الدينونةاو

وخاصة يف زماننا هذا،  ،يف العصر احلديث سيف القانون الكنسياملبارزة بإن  
سكندرية بسبب غنزو  ورمبا بعد سقوط مدرسة اإل ،العصر الوسيطيف مصدرها جتد 

إن . 639د للفنتح العنريب يف   الذي ماَّ الغزو وهو 629-618الفرس ملصر يف عام 
مننع تعميند   واملثال على ذلك هو . غايته فقدت القانونأ ،القانون الكنسي مبارزات

وليس  ،املعموديةن خيتلط مبياه أمنع دم الطمث من  ، املقصود منهاملرأة الطامث بقانون
 ..ألن املرأة الطامث جنسة ... وهكذا.

قيدًا ميسك به  صُّالنُّأصبح بالتايف و ،غابت الغايةلذلك و ،غاب الشخصهنا  
 ميان وال احلياة املسيحية.من ال يعرف اإل

 هو حتول القس النويب زيننون على غياب غاية النص ولعل أفضل مثل نقدمه  
 ، مث االنسجام التاماملصري صار ُيعرف باس  ذي النون الذيو ،التصوف اإلسالميإىل 

 بني الرهبنة يف القرن الثامن والتاسع وموجات التصوف اليت عرفتاا مصر الذي حدث
وهو اطبقنات   ،قارنة أله  كتاب عن التصوفاملدقيقة الدراسة الو .يف ذات الوقت

كتاب و ،1986قاهرة ال –ق نور الدين شريبة يالصوفية أليب عبد الرمحن السلميا حتق
 فقط يؤكد ليس ،العربيةإىل  لِقوُن ،لينا من العراق أو سورياإبستان الرهبان الذي وفد 
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 ا،الشنيخ ااملرشد هنو   ، حيثالنظام املؤسسي للحركات الصوفيةذات بل  ،التشابه
أو املريدين يف حلقنات   ،وتأسيس وحدات من التالميذ يف املنشوبيات ،األقوال ومجُع

مننا  إو ،ال تؤكد وال تنفي ما ذكرتهقد حباث أعدة إىل  هو موضوع حيتاجو .التصوف
والفرق بنني   .بال الهوت ًاسكُن أن هناك هياليت أردت التنبيه علياا القضية األساسية 

بني السماء واألرض.  ما العظات الروحية للقديس مكاريوس وبستان الرهبان هو فرٌق
ليه إما ُينسب بني و ،األنبا أنطونيوس القبطية ما ورد يف سرية ورسائلاألمر بني كذلك 

رسنائل األنبنا   ، ولكن يامنا أن نشري إىل أن بعد ذلك يف السرية أو املصادر العربية
أصنلاا  إىل  رغ  افتقارنا ،رسالة ال يوجد حوهلا أي شك 21 الن نطونيوس العربيةأ

 القبطي.

قتنناص امللكنوت   االتعلني  ب يف  ،معامل النسك بال الهوتميكننا أن نرى و 
 -وهو مطلوب-نسانية التأكيد والتشديد على فساد الطبيعة اإلويف  ،باألعمال الصاحلة

املمارسنات  ويف هذا اإلطنار صنارت   غياب التعلي  عن النعمة. ظل يف ليس ولكن 
الصوم والصالة مها اللنذان  ا :عبارات مثلأن حظ علنا نالول .وسيلة الالطقسية هدفًا 

 ا،ب األسودصا دانيال من ُجالصوم والصالة مها اللذان خلَّاأو  ،االسماءإىل  يلياإرفعا 
 ،جاد اإلنسانإىل  اخلالص ردُّت اٌتعباريف األخري ولكناا  تبدو صحيحة،ات هي عبار

 تاوهذه الصنل مثل ن أولذلك يبدو  ،(11نشودة االميان يف )عب ص أوهو عكس 
 لكبار.وليس فياا زخ  اآلباء ازمنيًا متأخرة  ،بالذات

يسنود   ،سيادة أو حمورية اخلالص باألعمنال يف أجواء أي  ،يف هذه األجواء 
ست املسيحية مثل الشركة يف حياة هلام العقائد اليت أسَّإميان ووخيتفي دور اإل ،القانون

 الثالوث.

كان أول ما نشره األنبنا شننودة    :مثال معاصر لناهنا ميكننا أن نشري إىل و 
طبع إال مرة ومل ُت ،سحقاإ افلسفة الصمت عند مار هو مذكرة بعنوان أسقف التعلي 
عظات املتأمل لو .ن اعترض علياا د. وهيب عطا اهلل )األنبا غريغوريوس(أواحدة بعد 
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نسنك العصنر    جيد أن حمتواها يسيطر عليهمث بطريركًا  ًاسقفأومقاالت األنبا شنودة 
ومن هنا جاء اهلجوم على  .باملعرفة ا اخلالصاأمه ،شذرات غنوسيةبعض الوسيط مع 

 ما فياا من حماوالت دائبة لرد احلياة الرهبانية واملسنيحية مؤلفات األب مىت املسكني ِل
وهو ما يرفضه تيار العصر الوسيط الذي يستقي منن الثقافنة    ،ساساا الالهويتأإىل 

 .ن الليتورجية الكنسية القبطيةا يستقي مأكثر ممبكل روافدها املصرية 

لنو درس   ،األنبنا بيشنوي   ،تلميذ األنبا شنودة الثالث النويف لو درس و
بالذات عنن املنرأة   و ،رفع اللعنةب ها تتغىنلوجد ،الثيئوطوكيات يف التسبحة السنوية

 دعنوةٍ إىل التعلني    لالنسك بال الهوت الذي حنوَّ  هولكن ،بسبب جتسد رب اجملد
العصر الوسيط بكل منا  إىل  نعودوف سف ،عليههو خالقية. ولو استمر احلال على ما أ

هنو  على ذلك ميان. ومثالنا لشريعة على اإللوسيادة  ،د وللمرأةللجس فيه من احتقاٍر
نه يرد على األب منىت املسنكني يف   أفياا يظن اليت  ،حماضرات البطريرك األنبا شنودة

هوت على سيادة مدرسة النسك بال الشرح رسالة غالطية. والنقطة أو العالمة الفارقة 
 ،بنراءة إىل  يتنرج  التربينر  على أنه  مؤاخذتهواألب مىت املسكني على  ههي هجوم

وهو غنري   ،لغة القانونهو والعفو  .ن ما أخذناه هو العفوإيعترض البطريرك ويقول ف
: 10و 12: 8مع عنب   20-18: 7 ميخااخلطايا باملرة )اهلل ال يذكر ، حيث املغفرة
 ،و منذنب أنك جمنرم  إقرار بألغة القانون هو والعفو يف  .بل يغفر ،ال يعفو ، اهلل(17

ن اهلل ال حيسنب لننا   يعين أبينما التربير العفو ال يلغي اجلرم، عنك.  ولكن صدر عفٌو
 حسب لغة القداسات األرثوذكسية كلاا. ،خطايانا باملرة

ختفي خلفاا السقوط  ، إمنااملبارزة بالنصوصيف النااية، ليكن واضحًا لدينا أن  
 الدائ  حنو:

 مصدر كل ما لدينا يف الكنيسة من مواهب وعطايا. وهالثالوث أن  لجتاه* 

وهو يعطي الكنل   ،هو واحد مع اآلب يف اجلوهر ويف احملبةاالبن  نأجتاهل * 
 بالروح القدس.
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 نسان هلل يف يسوع املسيح.نكار بنوة اإل* إ

 نكار مفاعيل السرائر األبدية باس  القانون الكنسي.* إ

 حتول شركتنا إىل كلمات ال إىل اختبار وممارسة وتذوُّق حلياة التبين. *

 ولكن الكل شيء حتت السماء وقتا. ،لته هناوالقائمة أكرب من الذي سجَّ

سوف يسنتعيد   ،ركام تعلي  دام نصف قرنحتت نين أرى اجليل الصاعد من إ
 يترك نفسه بال شاهدا.امل حقًا اهلل ألن  ،وسوف يقف للشاادة احلسنة ،زمام املبادرة

 د. جورج حبيب بباوي      


