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 ،االبن جلسده تقدمة

 مهااليت قد بةذبيحة احمل
 على الصليب اآلب واالبن والروح القدس

 

 تقسيمات العصر الوسيطوالتعليم الرسويل 
جيب أن نعود إىل صفاء ونقاء التعليم الرسويل الذي مل ميـر بثقافـة العصـر     

إىل ع إىل عدة اجتاهات خمتلفة، بدأت بأنسلم، مث وصـلت  الذي تفر ،الوسيط األوريب
د توما اإلكويين، ودخلت الهوت حركة اإلصالح الذي مل يبتعد منوها الفلسفي على ي

باملرة عن الهوت العصر الوسيط، إالَّ يف موضوع األسرار الكنسية ورئاسة بابا رومـا  
وسلطة الكتاب املقدس اليت تعلو على التسليم الكنسي الروماين الذي عرفه قادة حركة 

 .اإلصالح مارتن لوثر ويوحنا كالفن
إعالء سلطة الكتاب املقدس، وضع التسليم الكنسي  من حماولةهدفهم  وكان

يف أضيق احلدود املمكنة حىت يتمكن هؤالء القادة من التعامل مع بابا رومـا، ومـن   
 .فرض تعليم موازِ يستند إىل نصوص الكتاب املقدس وحده

لذا كان من الضروري االحتفاظ بتعليم عن تقدمي ترضية لآلب الغاضب على  
وكان من الضروري لكي تبقـى  . صاحلة العدل اإلهلي مع الرمحةالتعليم مبة، واإلنساني

هو املبدأ السائد  ،هذه الفكرة سائدة أن يظل تقدمي االبن جلسده على الصليب هللا اآلب
 .تقدمي ترضيةبالذي ال ميكن التنازل عنه حىت تستقيم فكرة إرضاء العدل اإلهلي 

عـود  يف بذل االبن جلسده ودمه على  نفسه" التقدمي"وهكذا مت حصار فعل  
جيد الصليب، وهو ما يترك اإلفخارستيا معزولة متاماً عن فعل التقدمي نفسه، األمر الذي 

 :معه الباحث نفسه أمام عدة أسئلة ظهرت أثناء وبعد حركة اإلصالح



 ٤ 

 ما هي عالقة ذبيحة الرب يسوع على الصليب مبا حدث قبل الصلب؟*  
بيحة الرب مبا حيدث ويعطى يف القداسات بعد القيامـة  بل ما هي عالقة ذ*  

 ؟والصعود
إىل فتحت اال لعدة طرق دف قبل كل شيء  ، وغريها كثري،هذه األسئلة 

حمور اخلالص الوحيـد،   هالدفاع عن موت الرب يسوع احمليي على الصليب، واعتبار
ومت ترحيل هذه . صليباألمر الذي أدى إىل عزل اإلفخارستيا والقيامة والصعود عن ال

املوضوعات إىل تقسيمات أخرى، فدخلت اإلفخارستيا يف قسم األسرار، ودخلـت  
القيامة والصعود يف قسم اخلريستولوجي، ومت الفصل متاماً بني أعمال الـرب يسـوع   

 .إىل موضوعات متعددة تمس قُيتالاملسيح 



 ٥ 

-١ -
 

 عودة إىل التعليم الرسويل
 سأثناسيوالقديس كما شرحه 

 
أي بأرثوذكسية، حنتاج أوالً إىل  ،باستقامة ما سبق من أسئلةلكي جنيب على  

وقبل أي خطـاب عـن   . النظرة الكلية الشاملة اليت ترفض تقسيمات العصر الوسيط
تقدمي االبن جلسده، جيب حصر األفعال اخلاصة بالصلب كمـا وردت يف األسـفار   

 .ما دونه القديس أثناسيوس باستقامةاملقدسة؛ لكي نستطيع قراءة التعليم الرسويل ك
 :)١٦: ٣يوحنا (لعل أشهر كلمات الوحي عن صلب املسيح له اد هي يف  
 ."ابنه الْوحيد بذَلَأَحبّ اُهللا الْعالَم حتّى  َألنّه هكَذَا"
الفعل املستخدم مبعـىن   نفس معىن هل δίδωμι بذَلَ أو قَدم الفعل اليوناينو 

ينبغي أَنْ  موسى الْحيّةَ في الْبرِّيّة هكَذَا رفَعوكَما " :حسب كلمات الربع، ويرفع رف
فَعري انساِإلن ن0()١٤: ٣يوحنا " (ابFال خيتلف لغويـاً عـن الفعـل    ذا الفعل هو .)١

 .لَذَم أو بأو قُد عرف، أي  παραδίδωμι) ١٢: ٥٣( أشعياءاملستخدم يف نبوة 
ولذلك حرصت الرسالة إىل العربانيني علـى   ،بالذبيحة الرفع هنا خاصوفعل 

نفْسـه   قَدّمالْمِسيحِ، الَّذي بِروحٍ أَزليٍّ " προσήνεγκενاستخدام الفعل الليتورجي 
تأكيـد االسـتخدام   يأيت و .)١٤ - ١٣: ٩عب .." ( عيبٍ، يطَهِّر ضمائركُم ِِهللا بِالَ
املقارنة بني ذبائح العهد القدمي وذبيحة الرب نفسه يف الكلمات السابقة من رجي الليتو

                                                           
اشتراك فعلني أو أكثر يف التعبري عن عمل واحد هو أحد مالمح اللغة العربانية اليت دخلت لغة العهد اجلديد  )١(

 ١٢: ٥٣ويف أشعياء . كعمل، رغم اختالف الفعلني لغوياً" يقدم"هو ذاته الفعل " يرفع"الفعل اليونانية، ولذلك 
يف مرقس  παραδίδωμιحسب الترمجة اليونانية إن الرب دفع، أو رفع، أو صلب هو املقصود باستخدام الفعل 

 .٢٥: ٢٣، لوقا ١٠: ١٤



 ٦ 

مل حتصر التقـدمي يف  مع األخذ يف االعتبار أن الرسالة إىل العربانيني ... عن دم الثريان 
ألن عمل املسـيح   ؛"الذات"تقدمي ختطت ذلك إىل ما هو أكثر، وهو بل  ،الدم وحده

، وهو هنا القربان ورئيس م ذاتهقدألن الرب  ؛العهد القدميأعظم من أن يقارن بذبائح 
 .الكهنة يف شخص واحد

ويا ويل  – ارةَالكفَّ فقد أعلن اآلب) ٢٥ - ٢٤: ٣(وحسب كلمات رومية  
الَّذي قَدّمـه اُهللا  " :الذين عميت عيوم عن سياق كلمات الرسول بولس الذي يقول

انةً بِاِإلميكَفَّار همـا بِدطَاينِ الْخفْحِ عّلِ الصأَج نم ،ارِ بِرِّهِإلظْه ،  فَةـالّ٣رو " (الس :
األنبـا   – وال حسب كلمات العالمة الكبري ،من أجل احلصول على مثن يسلو ،)٢٥

كلمات مبطنة بالتجـديف  هي و ،)1F١("معلهش ساحمهم علشان خاطري" :-بيشوي 
 .على ابن اهللا

مه وهو ما يقد ،االبنال لعقاب  عن البشر اخلطاة، صفحارة للمت الكفَّدقُلقد 
فباألوىل خنلص بـه   ،"قَد صولحنا مع اِهللا بِموت ابنِه" :الرسول بعد ذلك عن املصاحلة

ألننـا ـذه    ؛"فَبِاَألولَى كَثريا ونحن مصالَحونَ نخلُص بِحياته" :بل الحظ ،)باالبن(
 ).١١ - ٨: ٥رو راجع (ملصاحلة احلياة نلنا ا

 :حصار العمل اإلهلي يف أقنوم واحد بعينه استحالة
ـ ال لكـي ِ " :والحظ ؛)١٧: ٣يوحنا (أرسل االبن  قد إذا كان اآلب  ي يند

الَمبل  ،"الْع"الَمالْع بِه لُصخيفهل يصح التعليم بأن اآلب حيكم على االبن ويدينه،  ،"ل
 !!ين فيه اآلب العامل؟ال يديف الوقت الذي 

، )٢١: ٥يـو  ( وإذا كان اآلب ال يدين أحداً، بل أعطى الدينونة كلها لالبن
 ؟من الدينونة باالبناخلالص يف إنكار ا التعليم قع أصحاب هذي أفال

 "اًال يدين أحـد " :هل ميكن أن حتتمل عبارةفإذا كان اآلب ال يدين أحداً، و

                                                           
ألقانيم الثالثة، حماضرة مسجلة على شريطي كاسيت، راجع يف ذلك حماضرة األنبا بيشوي عن العالقة بني ا )١(

موت املسيح : راجع أيضاً مناقشتنا تفصيالً هلذا التعليم اهلدام، كتابنا. ، أسقفية الشباب١٩٩٨مؤمتر احلياة الكنسية 
 .وما بعدها ٣٩١على الصليب، ص 



 ٧ 

 ى الصليب؟عل لالبني إمكانية لدينونة اآلب أ
 .هذا حقاً مريع وفظيع

غالطيـة  (يف و ،)٢٧: ٥يوحنا ( "أَعطَاه سلْطَانا أَنْ يدين" وإذا كان اآلب قد
الَّـذين   ابنه مولُودا منِ امرأَة، مولُودا تحت النّاموسِ، ليفْتدي أَرسلَ اُهللا") ٥ - ٤: ٤

 ؟على االبن وحده اًالذين حتت الناموس قاصر" فداء"مل فهل صار ع، "تحت النّاموسِ
 ...أرسل اآلب ابنه * 
 ،اإلنسانية االبنفدى * 
 أليس هذا عمل واحد؟ -
 ).١٣: ٩عب (قدم ذاته بالروح األزيل هللا * 

مع  ١٦: ٣يوحنا (ولكن أليس هذا هو ذاته عمل اآلب  ،هذا هو عمل االبن
 ).٢٥ - ٢٤: ٣رو 

وهـو كَفَّـارةٌ   . الْمِسيح الْبـارّ  يسوع" :نإسول يوحنا وعندما يقول الر* 
فهـل   ،)٢: ٢يوحنا ١" (اًخطَايا كُلِّ الْعالَمِ أَيضفَقَطْ، بلْ ل لَيس لخطَايانا. لخطَايانا

 ؟يبقى جمال ألي تعليم عصر أوسطي عن فداء اإلنسانية من خطية آدم وحدها
اء خطية آدم يضع موت الرب احمليي خارج حياتنا حصر عمل الرب يف فدإن 

" من كُـلِّ خطيّـة   ودم يسوع الْمِسيحِ ابنِه يطَهِّرنا"ويفقد كالم الرسول  ،الشخصية
 .، كل قيمة)٧: ١يوحنا ١(

ويالحظ هنا أن ترمجة الفعـل اليونـاين   . )٥: ٣يوحنا ١( "يرفَع خطَايانا"* 
 / αϊρειαύτό هـو ة؛ ألن الفعل غري دقيقعربية  هي ترمجة )يرفع( املستخدم هنا إىل

airein - remove  وقد استخدم الفعل يف هذا املعىنيوحنـا  (ل الكرمة يف ثَيف م
 وهـو ذات الفعـل   ،غري النافعة أو اليت بال مثر األغصانَ اآلب يزيلحيث ) ٢: ١٥

 .)٢٩: ١يوحنا ( "ي يرفَع خطيّةَ الْعالَمِهوذَا حملُ اِهللا الَّذ: "يوحنانص يف  املستخدم
 " Ιδε ό άμνός τού Θεού ό UαϊρωνU τήν άμαρτίαν τού 

κόσμυ". 

 .يرفع من العالقة - ًحيمل بعيدا - αϊρων يزيلالذي هو حمل اهللا ف
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ال لكـي   ،ألن الرب يسوع يرفع اخلطيـة  ؛ولكن علينا أن نكون على حذر
" خطيّةٌ لَيس فيه"نه أألن يوحنا الرسول يشهد عنه  ؛هليتضاف إىل كيانه أو أقنومه اإل

 .)٧: ١يوحنا ١" (من كُلِّ خطيّة يطَهِّرنا"دمه  أنو) ٥: ٣يوحنا ١(
 :أخرى هل توجد كلمات أوضح من هذه الكلمات ومرةً

"يهف سلَيا، وانطَايخ فَعري كَيل أُظْهِر ونَ أَنَّ ذَاكلَمعةٌ تّيط٥: ٣يو  ١" (خ.( 
 د عندما أزال اخلطية االبنس فهل تدنأن نـا ميكنإذن  ؟ فكيفورفعها له ا 

قد تدنس حسب التعلـيم  إذا كان ر ؟ كيف يطه"دمه يطهر من كل خطية": إننقول 
 ؟التجديفي الصادر عن جهل
 ،)١٢: ٩عـب  (الرب دخل قدس األقداس بدم نفسه  إنلقد قال الرسول 

عيبٍ، يطَهِّر ضـمائركُم   ِِهللا بِالَ -والحظ قوة التعبري  -بِروحٍ أَزليٍّ "م ذاته ما قدوعند
 إنوعندما يقول رسول الـرب  ). ١٤: ٩عب ( "الْحيّ من أَعمال ميِّتة لتخدموا اَهللا

: ١بطرس ١" (سٍ، دمِ الْمِسيحِكَرِميٍ، كَما من حمل بِالَ عيبٍ والَ دن بِدمٍ"الرب فدانا 
لَم يكُـن يشـتم    الَّذي إِذْ شتم. لَم يفْعلْ خطيّةً، والَ وجِد في فَمه مكْر"فهو  ،)١٩

 ."يسلّم لمن يقْضي بِعدل عوضا، وإِذْ تأَلَّم لَم يكُن يهدّد بلْ كَانَ
الَّذي حملَ هو نفْسه خطَايانا : "ل رسول املسيحوبعد كل هذه الصفات يقو

: ٢بـط  ١" (، لكَي نموت عنِ الْخطَايا فَنحيا للْبِرِّ)الصليب( جسده علَى الْخشبة في
محـل خطايانـا يف   " : بعبارة الرسـول نيق عقل الساديتعلَّفقط  ، ولكن)٢٤ - ٢٢

 ."جسده
 :هذه احلقيقة السكندرييف يشرح القديس كريلس كهنا علينا أن نقدم و

يكتب بولس املبارك يف مكان معني عندما يشرح أسباب جتسد "
كان الناموس عاجزاً ألنه كان ": ابن اهللا الوحيد اجلنس إذ يقول

لذلك أرسل اهللا ابنه يف شبه جسد اخلطية  ؛ضعيفاً بسبب اجلسد
حكم الناموس فينا وبسبب اخلطية، دان اخلطية يف اجلسد لكي يتم 

بل حسب  ،حنن السالكني ليس حسب اجلسد) حكم املوت(
وأيضاً  .)حسب األصل اليوناين والقبطي ٤ - ٣: ٨رو " (الروح



 ٩ 

بسبب شركة األوالد يف اللحم والدم ": يف موضع آخر يقول
يضاً كذلك يف اللحم والدم، لكي يبيد املوت ذاك الذي أاشترك هو 

 إنلذلك نقول  ؛)١٧ - ١٤: ٢عب ( "...له سلطان املوت 
والفكر الذي  ،الطبيعة البشرية اليت أصاا الفساد بسبب تعدي آدم

فينا تسلطت عليه لذات اجلسد أي حركاته املغروسة فينا، صار من 
أن يتأنس  –ألجل خالصنا حنن الذين على األرض  –الضروري 

 كلمة اهللا لكي جيعل اجلسد اإلنساين الذي كان خاضعاً للفساد
نه هو أيصبح جسده اخلاص به، وحيث  أنومريضاً حبب اللذة 

وينتهر  ،بل ومعطي احلياة، فإنه يبيد الفساد يف اجلسد ،احلياة
ألنه . حركاته املغروسة فينا، تلك احلركات اليت متيل حنو حب اللذة

 .ذا ماتت اخلطية اليت يف اجلسد
غروسة فينا املبارك بولس دعا هذه احلركة امل أنوقد سبق وذكرنا 

 .)٢٥: ٧رو " (ناموس اخلطية"
وألن اجلسد اإلنساين هو جسد الكلمة اخلاص به، لذلك توقف 

بطرس ١(ال يعرف اخلطية  -كإله  -ألن الكلمة  ؛اخلضوع للفساد
كما  –جسده اخلاص به وعندما احتد باجلسد أعلنه  .)٢٢: ٢

اهللا ومل يفعل كلمة . وبذلك وضع ايةً ملرض حب اللذة –ذكرت 
بل هو دائماً بال  ،ألنه ال حيتاج –الوحيد اجلنس هذا ألجل ذاته 

ن كنا إألنه و. فعل ذلك ألجلنا حنن ،بل كما هو واضح - احتياج
أي عدم  ،فإن ما عمله املسيح ،قد خضعنا للشرور من تعدي آدم

 ."كلها إليناالفساد وإماتة اخلطية تصل 
 ).٩ - ٨: ٤٥رسالة (

 
 لرب اخلطية؟فكيف ومىت أباد ا 

: نفسـه  أثناسيوسأو حسب تعبري القديس  ،لقد أباد عرش اخلطية أي املوت



 ١٠ 

 ).١: ١٠جتسد الكلمة " (أبطل املوت"
 :تعينعند أثناسيوس وأبطل املوت 

 ،أبطل فساد احنالل وحدة الكيان اإلنساين"
 ."وعودة اجلسد إىل التراب املوت
 ).٤: ٩جتسد الكلمة (

 :علينا أن نالحظ دقة التعبري الليتورجيو - بل مبوته على الصليب
 ،بذبيحة جسده اخلاص به أو الذايت"

 ."لقانون أو شريعة املوت وضع ايةً
 ).٥: ١٠جتسد الكلمة (

 :هو عمل الثالوثتقدمي اجلسد 
جيب علينا أوالً وقبل أي شيء آخر أن خنلع جذر تعليم العصر الوسيط الذي  

. وجعل من التجسد والصلب ضرورة ،ج إىل احللحتتا" مشكلة"و" ورطة"وضع اهللا يف 
حركة احملبة وصالح اهللا  أن ما نراه عرب صفحات كتاب جتسد الكلمة هويف حني أن 

السبب عينه، كان جسـده   اذوهل ،هي اليت جتعله اهللا املخلص ،وحمبة اهللا للبشر كخالق
 :، فيقول أثناسيوسهو هيكل الكلمة

 ،طاهرة نقية مل تعرف رجالً من عذراء.. أخذ جسداً من جنسنا "
 ."جسداً طاهراً وبدون زرع بشر

 .)٣: ٨جتسد الكلمة (
 :ولكن معناها يظهر يف العبارة التالية ،هذه الكلمات بال معىن باملرةقد تبدو 

ألنه وهو الكائن الكلي القدرة وخالق كل شيء، أعد اجلسد من "
 ."ر ذاته بهويظه.. العذراء ليكون هيكالً له وجعله جسده الذايت 

 ).٣: ٨جتسد الكلمة (
وهنا جيـب أن   θυσία ةهيكله أي جسده ليقدم الذبيحفقد جاء ليسكن يف  
 .يف تعبري املعلم العظيم ققدن



 ١١ 

هو تقدمي  προσφέρω والفعل اليوناين ،)١: ١٠( "تقدمي جسده اخلاص"* 
 – ٢: ٩ – ١٦: ٨ – ٢٤: ٤مىت (شخص آخر كما ورد يف  إىلأو إحضار شخص 

وهو أيضاً ذات الفعل  ،)١٣: ١٠مرقس (أو تقدمي األطفال للرب يسوع ) ٣٥ :١٤
أو حماولة سيمون الساحر تقدمي املـال للرسـل    ،)١٩: ٢٢مىت (اص بتقدمي املال اخل

بتقدمي الذبائح أيضاً  اصاخلنفس الفعل هو و ،)١٨: ٨أع (لشراء موهبة الروح القدس 
"انِهللا ذَ بِاِإلمي ِ راجع أيضاً تقدمـة   - ٤: ١١عب " (بِيحةً أَفْضلَ من قَايِنيقَدّم هابِيلُ

 ).١٣و ١١: ١ ياألمم يف مالخ
وكُلُّ كَـاهنٍ  " :تقدمي ذبائح العهد القدميالكالم عن يضاً يف أواستخدم الفعل  

مدخمٍ يوكُلَّ ي قُوما يهنيع حائالذَّب لْكةً تريا كَثاررم مّقَدي١١: ١٠عب ..." ( و.( 
استخدام الفعل يف تقدمي الـرب يسـوع    إىلننتبه  أنلكن من الضروري * 

الـذي هـو   ) ٢٦: ٧عب (ألن املسيح رئيس الكهنة القدوس الذي بال شر  ؛ذبيحته
لَيس "خالق كل الذبائح  لالبنيف هذه املكانة السماوية العظمى " أعلى من السموات"

وكُلَّ ي اررطاض اءلَهسؤثْلُ رمٍ م  ةنيف العهد القدمي(الْكَه (   ـنالً عّأَو حـائذَب مّقَدأَنْ ي
فِْسها نطَايخ)

2F

١( نع ّثُم مّةً، إِذْ قَدداحةً وّرلَ هذَا مفَع هّبِ، َألنعّا الشطَايخ هفْسن) " عب
٢٧: ٧.( 

أَيضا، بعدما  كَذَا الْمِسيحه" :جيب مالحظة صيغة الفعل) ٢٨: ٩عب (يف * 
واستخدام الفعل اخلاص بالذبيحة هو  ...." خطَايا كَثريِين يرفع/  قُدّم مرّةً لكَي يحملَ

 .)١٢: ٥٣أش (يف الشرح املسيحي لكلمات النبوة 
" ميسـلَّ "فهو مل  ،الفعل يف إطاره الليتورجيهذا  وقد وضع الشرح املسيحي

 .أو ذبيحة خطية ةولكنه تقدم ،دي الرومان واليهودبواسطة أي
 أثناسيوسإرادة الرب يسوع يف كلمات القديس وصف لكن جيب مالحظة * 

 :ا اإلرادة احلرة للكلمة اخلالقبأ

                                                           
يقولون إن املسيح صار خطيةً باملعىن حنذر املعلمني الذين مل يدرسوا الكتاب املقدس وال اآلباء أم عندما  )١(

راجع مناقشتنا هلذا . الربوتستانيت السائد، فهم يقولون عن جهل إن املسيح نفسه احتاج ملن يقدم عنه ذبيحة
 .وما بعدها ٦٦٩موت املسيح على الصليب، ص : الشرح، والشرح اآلبائي هلذه اآلية كتابنا



 ١٢ 

 كلمة اآلب كلي الصالح،"
 ،بواسطته قلعن اجلنس البشري الذي خ مل يتخلَّ

 ،الفناء إىلومل يتركه ينحدر 
 الذي حدث نتيجة التعديبل أبطل املوت 

 ." جسده اخلاصميبتقد
 ).١: ١٠جتسد الكلمة (

 
أن موت الـرب كـان    أثناسيوسيف الفصل السادس عشر يؤكد القديس * 

فقد شرح أوالً الطـول والعـرض   : ومالحظة الصياغة ذات أمهية قصوى ،"ذبيحةً"
صـرة علـى   هذه احملبة ليست قا ،)١٩ - ١٧: ٣أفسس (والعمق والعلو حملبة املسيح 

ولكنه جاء لكي يعلـن   ،هذا تعليم ناقص رغم ما فيه من صحة، فوت على الصليبامل
 :ولذلك ،املتجسد أقنومه إلوهيةاآلب ويعلن 

  امتألت كل الكائنات من معرفة اهللا بإعالن الكلمة عن ذاته"
 .يف كل مكان فوق وحتت، يف العمق ويف العرض

 .ففي اخلليقة ،أما فوق
 .عندما تأنس ،حتت

 .اجلحيم إىلبرتوله  ،يف العمق
 .أي يف كل املسكونة ،يف العرض

 )٩: ١١أش (لقد امتأل الكل من معرفة اهللا 
 

 :وبعد هذا الشرح يقول
فإنه مل يتمم ذبيحته  -املعرفة  إعالنأي من أجل  - هلذا السبب"

 إقامتهعن الكل مبجرد جميئه مباشرة، بتقدمي جسده للموت مث 
 ....ثانية

ر نفسه ظاهراً جداً بتلك األعمال اليت عملها وهو يف ولكنه صي



 ١٣ 

 اجلسد واملعجزات اليت أظهرها،
جمرد إنسان فقط، وبذلك صار معروفاً أنه ليس بعد 

 ."أنه هو اهللا الكلمةبل 
 ).٤ - ١: ١٦جتسد الكلمة (

 ما هو املقصود بتقدمي جسده؟
ال نقع ضحايا وحسب ترتيب الشرح نفسه حىت  ،بعناية ٢٠إذا درسنا فصل  

فإن املعلم العظيم يقـدم عمـل اهللا    ،حلصر التعليم يف عبارة واحدة أو عبارتني فقط
 :على هذا النحو الثالوث يف االبن

 *الذي خلق منذ البدء كل شيء من "ألنه هو  ؛عدم فساد إىلل الفاسد حو
ممكـن  ممكن ملخلوق، بل هو ألن هذا التحول غري  ؛الرب إلوهيةفهو يؤكد  ،"العدم
 ).١: ٢٠" (يسوع املسيح الذي هو احلياة ذاا" لربنا

وقبل ذلك جتسده هـو   ،؛ ألن موت الربلكن علينا أن نالحظ العبارة التالية
 :ن اآلبعتعليم 

الكلمة الذي  إالَّ... م البشر عن اآلب يعلِّ أنومل يكن ممكناً "
 ."يضبط كل األشياء، فهو وحده االبن الوحيد احلقيقي

 .)١: ٢٠الكلمة جتسد (
 .بل هو حتول باملعرفة والشركة ،اًميكانيكيليس عمالً هنا التحول ف

الكلمة عن اآلب هو أحد أهداف التجسد اليت تتكرر يف جتسد  االبنوإعالن 
نعمة الصورة  أثناسيوسوكيف ربط القديس  ٧: ١٥راجع على سبيل املثال (الكلمة 

يضـاً  أراجـع   .كله ١١ا يشغل الفصل وهو م ،خلق اإلنسانمن مبعرفة اآلب كغاية 
: ١ – ١: ١صالح اهللا تعبري عن اخللق من العدم هو  أنبل كيف  ٢: ١٦ – ١: ١٢
١٢ – ٣: ١١ – ١: ١١ – ١: ١٠ – ١٠: ٥ – ٦: ٥ – ٥: ٥ – ٣: ٣ – ٣ :
٣: ٢٠ – ٣.( 



 ١٤ 

-٢ -
 واملوت ،ق على اجلميعستحالدين املُ
 )٢: ٢٠جتسد الكلمة (

 
عـن  ويف دراسـتنا   ،شرحنا بكفاية يف احملاضرات السابقة أنناعلى الرغم من  

(موت الرب احمليي على الصليب
3F

 - اإلسكندريةالعظيم حقاً يف بطاركة  -أن معلمنا  )١
عن دفـع الـدين   يف مدارس الالهوت يف العصر الوسيط األورويب  فرِم مبا عال يعلِّ

بـل   ،ماً عن العصر الوسـيط خيتلف متا مبا بل يعلملآلب، فهو مل يذكر ذلك باملرة، 
أننا هنا جيب أن نضع أمام القارئ احلقائق التارخيية اليت صاغت  إالَّ ،أحياناً ضده متاماً

 :الفكر الالهويت يف العصر الوسيط
تغيري اإلطار الالهويت اخلاص بالتعليم عن اهللا نفسه، إذ صار اإلمرباطور : أوالً

(ال عـدل اهللا  ،القانوين الذي ينـتقم  يعرف العدل الذي "ظل اهللا على األرض"هو 
4F

٢( 
الذي يشفي وجيدد وال ي؛وعبارة النيب غريبة..  )٢٣: ١٨حزقيال ( مبوت اخلاطئ سر 

حتول وهكذا . يف موت اخلاطئ فاهللا ال جيد مسرةً ،ومع ذلك ،ألن اخلاطئ حيمل ذنبه
ممـا  . البن وحدها بإلوهيةاالهتمام  إىلمن الثالوث كأساس للتعليم الالهويت  االهتمام

 دراسـةً  يصدرونالالهوت وبدعوة من جملس كنائس بريطانيا وايرلندا  أساتذةجعل 
 :بعنوان

The Forgotten Trinity, 1989. 
 لعامل الكاثوليكي األب اليسوعيعن الثالوث لسبقها دراسة  

K. Rahner, The Trinity, 19  
                                                           

 www.coptology.com: منشور على موقع الدراسات القبطية )١(
وهي دراسته الشخصية اليت . العدالة اإلهلية، حياة ال موت، مغفرة ال عقوبة: هاين مينا. نشري هنا إىل دراسة د )٢(

 .جاءت موازية متناغمة مع جتسد الكلمة ودراستنا عن موت املسيح على الصليب



 ١٥ 

ون الشـرح  املفكـر " استسـهل "العقول وكان قد غمر الكسل ألن وذلك 
ومع ذلك فلم يترك اهللا نفسه بال شـاهد  . الالهويت البسيط مثلما حيدث يف أيامنا هذه

في الغـرب قـدم ريكـاردوس    فإذ قدم العصر الوسيط أعظم الكتب عن الثالوث، 
 ١١٧٣انتقل يف عـام  (كتابه عن الثالوث  Richard of St. Victorالفكتوريين 

فقط من كتاب الثالوث لجزء الثالثلشرت الطبعة النقدية ون)
5F

١(. 
 ،قربص الثالوث بشكل موسع أسقفويف الشرق شرح األسقف غريغوريوس 

وال زال هذا الكتاب يف حاجـة إىل   ،ويعد من أفضل الكتب اليت مل تنشر بعد كاملة
وإن كانت قد وصلتنا بعض شذرات من هذا الكتاب يف بعض حماضرات  ،طبعة نقدية

إذ ال زال النص اليوناين  ،كاملة نا بطبعةدعالذي وWare األسقف كاليستوس وير 
 .تعود إىل القرن الثالث عشربعد يف ثالث خمطوطات يونانية مل تنشر 

الثـالوث توحيـد وشـركة    "ويف مصر كانت خمطوطة األب صفرونيوس  
 إىلتؤكد تراجع احلياة الروحية من الشـركة   األخرى، مع بعض الرسائل ،)6F٢("وحياة

(الفرد وليس حىت عزلة الشخصحياة عزلة 
7F

٣(. 
عد القـرن  اختفاء التعليم العام عن الروح القدس يف العصر الوسيط، وي: ثانياً

اكتشاف عمل الروح القدس ال سـيما بعـد انفجـار     إىلالعشرين هو عصر العودة 
(احلركات الكارزمية

8F

٤(. 
ة، الشرق احتفظ باستدعاء الروح القدس يف كل الصلوات الليتورجي أنمع و

بعد انتقال مسعان الالهـويت اجلديـد ومـن بعـده      ،أنه حىت يف الشرق البيزنطي إالَّ
ما عدا الشذرات اليت  ،عن الروح القدس جيد مل يصلنا كتاب ،غريغوريوس باالماس
 "العنصـرة "أن صدر كتاب  إىلواليت مل تكن معروفة يف مصر  ،وردت يف الفيلوكاليا

 .وغريه من دراسات ومقاالت ،"لقدس يف حياة الناسالروح ا"مث  ،لألب مىت املسكني

                                                           
(١) Classics of Western Spirituality, 1979. 

 www.coptology.comلى موقع الدراسات القبطية مت نشر هذا النص ع )٢(
جورج حبيب . تعريب د –الطبعة األوىل  -لألسقف يوحنا زيزيوالس " الوجود شركة"راجع مقدمة كتاب  )٣(

 .القاهرة –بباوي 
(٤) Killian McDonnell. The Other Hand of God, 2003. 



 ١٦ 

ولعل غياب اخلطاب الالهويت اخلاص بالروح القدس هو الذي حصر ما صار  
يعرف عند األنبا شنودة الثالث واألنبا بيشوي مطران دمياط باسم عقيـدة الكفـارة   

 العدل اإلهلي ودفـع  إرضاءيف موت الرب يسوع املسيح على الصليب ويف  ،والفداء
وهو  ،اخل وبذلك غاب عمل الروح القدس الذي كون جسد االبن الوحيد.... الثمن 

 إىلبل وصل األمر باألنبا شنودة الثالث  ،عن العامل كله م ذبيحةًدذات اجلسد الذي قُ
وليس  ،ألن الرب مات عن املؤمنني فقط ؛إحياء تعليم يوحنا كالفن عن الفداء احملدود

ان جيب على القديس يوحنا الرسول أن يكتـب اإلجنيـل   كبذلك و. عن كل العامل
ولكن رسول .. هكذا أحب اهللا املؤمنني حىت بذل ابنه الوحيد  :بطريقة أخرى ويقول

 ).١٦ :٣ يوحنا" (هكذا أحب اهللا العامل" :الرب قال

ينالد: 
إذ يقـول  . فقدان وتبديد الصورة اإلهليـة وهو  ،الدين هو استحقاق املوت 

 :سيوسأثناالقديس 
 ،وملا كان من الواجب وفاء الدين املستحق على اجلميع"

 إذ كما بينا سابقاً،
 ،كان اجلميع مستحقني املوت

 ."فألجل ذلك الغرض جاء املسيح بيننا
 ).٢: ٢٠جتسد الكلمة (

وهذه  ،الرب إلوهيةبل يؤكد  ،مل يتوقف عند ذلكعلى أن القديس أثناسيوس 
 إىل يف الهوت العصر الوسيط يف حترير اإلنسـان ورده  ال نرى هلا دوراً فعاالً ةياإللوه
 .احلياة

أو  كانت تستدعي فديـةً أا و ،وحىت اإلدعاء بأن خطية اإلنسان غري حمدودة
تكـون   الرب أي عمل حقيقي فعال سـوى أن  إلوهيةال يعطي  ،غري حمدودة ترضيةً
لدين يؤكد القـديس  تسديد غرامة أو دفع دين، بينما يف الفصل اخلاص با جمرد الفدية

 :أثناسيوس



 ١٧ 

 ،أعمالهبواسطة  إلوهيتهبعدما قدم براهيناً كثرية على "
 ".م ذبيحة عن اجلميعجلسد قدفإنه يف ا

 ).٢: ٢٠جتسد الكلمة (
 :وبقوة هذا الالهوت إلوهيته نعلأفقد 

 ... قدم ذبيحته عن اجلميع "
 ."سلم هيكله للموت عن اجلميعأ

 .)٢: ٢٠جتسد الكلمة (
 :ما تقدممعىن عن املعلم كشف ذلك ي وبعد

 .لكي يربرهم من املعصية األوىل: أوالً"
 لكي يثبت انه أقوى من املوت،: ثانياً
 ،عدمي الفساداخلاص أنه هراً جسده مظ
 ".نه باكورة القيامة للجميعأو

 ).كلها ٢الفقرة جتسد الكلمة (
 فقـط،  مننيوليس عن املؤ ،م املخلص جسده للموت عن اجلميعوعندما سلَّ 

(برر كل البشر من املعصية األوىل
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دمية هي األمساء الشائعة يف الشرق، أما اخلطية األصلية كاسم، املعصية األوىل، أو اخلطية اجلدية، أو اخلطية الق )١(

 :راجع يف ذلك. سفلم يظهر يف كتابات آباء الكنيسة اجلامعة قبل القديس أوغسطينو
Augustine Through the Ages, Allan D. Fitgerald, 1999,p 88ff. 

أنه اخلطية األصلية وفشلت كل ومن اجلدير بالذكر أن األنبا بيشوي حاول إعادة ترمجة النص على  
 .حماوالته



 ١٨ 

-٣ -
"م جسده للموتقد:" 
 ةـلمد الكـاب جتسـيف كت

 

 متهيد
هو  ،واحد أساساخلالص بكل ما تشمله هذه الكلمة من معاين له  إن: أوالً 
 .كخالق على جتديد اخلليقة حده هو القادرألن اخلالق و ؛ه عمل اهللا اخلالقأن
لكي جيـدد   أخالقيةاخلالق ليس لديه ضرورة أو مسئولية أدبية  اهللا إن: ثانياً 

الصالح اإلهلي الذي جاء باخلليقة من العدم ، ولكن الدافع واحملرك األساسي هو اخلليقة
 .يتجسد االبناحملبة اخلاصة للبشر اليت جعلت ف.. الوجود  إىل
ال ميكن  ،قدسةأساسه يف األسفار املجيد يف هذا اإلطار الالهويت األصيل الذي  

يوحنا الذي يبـدأ بالكلمـة    إجنيلوهو ما جتود به افتتاحية  ،فصل اخللق عن التجسد
وهو نفس منهج اإلصحاح األول يف كـل مـن    ،جتسد الكلمة إىلاخلالق لكي يصل 
 .كولوسي إىلالعربانيني والرسالة 

ـ اوااللتزام أو  ،اإلهليةالفرق اجلوهري بني اجلود أو الصالح واحملبة ف   ةوليئملس
دة علـى شـريعة الثـواب    األدبية األخالقية مشـي  ةاملسئوليف .األدبية األخالقية كبري

ـ  ،والعقاب ا اجلـود  وشريعة الثواب والعقاب أصلها أو جذرها هو اخلري والشر، أم
ويف  ."طبيعـة "بأا  وصف عادةًفهي قوى أقانيم الثالوث اليت ت ،والصالح وحمبة البشر

على البشر، ولكـن يف الثـالوث    طبيعة تكون األقانيم، فهذا قاصر الثالوث ال توجد
، بل االبنال يوجد يف طبيعة اآلب ما مييزه عن طبيعة ف ،األقانيم والطبيعة واحدتكون 

ألن الطبيعة الواحدة هـي االسـم    ؛هذه ليست معضلة باملرة. التمايز حمفوظ لألقانيم
اخـتالط املصـطلحات الفلسـفية    كن لو ،"احلياة الواحدة"الفلسفي لكلمة الوحي 



 ١٩ 

فوضى فكرية سوف نتناوهلـا بالتفصـيل يف احملاضـرة     إىلأدى باملفردات الالهوتية 
وكالمهـا مـن الكلمـات     ،الطبيعة= اجلوهر  أننفهم  أنلكن يكفي اآلن . العاشرة

 إجنيـل واليت وردت بوفرة يف  ،العربانية "حياة"كلمة إىل الفلسفية اليونانية اليت تترجم 
ر يف حسب مـا تطـو   "جوهر واحد"=  حسب الوحي ،"حياة واحدة"ـ ف .يوحنا

وبسبب الصراع ضد مدارس الفلسفة اليونانية القدمية اليت استندت عليهـا   ،الالهوت
 .اهلرطقات القدمية مثل الغنوسية واألريوسية

ر علينـا  تعذَّ ،فإذا كانت طبيعة أو جوهر أو حياة الثالوث هي الصالح واحملبة 
حسب متطلبـات   مرتب ،ن نرى أن ما يعمله اهللا الثالوث من خلق وفداء أو خالصأ

بـل   ،ت على اهللاعضمل يكن خلق العامل ضرورة و. أخالقيةضرورة أو شريعة أدبية أو 
صالحٍ فيضد حـالً  وحمبة، فلم يكن التجس صالحٍ ، وكذلك خالص العامل هو فيض

أعظم ما  إىلرد الوجود والكيان اإلنساين و ،بةعن احمل ملشكلة امسها اخلطية، بل إعالنٌ
ن يتضمن هذا غفراناً وجتديداً ، وأوهو البنوة ،اإلنسان بواسطة اهللا إليهميكن أن يصل 
 .للكيان اإلنساين

مبين  طريق اهللا املعلن يف األسفار والذي شرحه اآلباء، وهو: هنا ختتلف الطرق 
لذي مزج بـني الالهـوت والفلسـفة    وطريق العصر الوسيط ا –على تعليم الرسل 

والقانون والثقافة وحاول شرح اإلميان على أساس فلسفي قانوين واستخدم القـانون  
 ،اخل لكي يشرح موت املسـيح احمليـي  ... اهللا  إرضاء –العدل  –العقاب : يضعالو

 ،أسـاس الصـليب  الذي هو وترك التجسد  ،ز االنتباه على املوت على الصليبوركَّ
 .األبد إىلال ينتهي بل يدوم  عمالًليت جعلت التجسد أبدياً ووالقيامة ا

العظام من معلمي الكنيسة اجلامعة مثل بعضاً من  أنهنا أيضاً جيب أن نالحظ  
هؤالء مزجوا الالهوت ... أوغسطينوس  –غريغوريوس النيصي  – أورجيينوسالعظيم 

عن  هعاصر هلؤالء اآلباء وعزلولذلك جيب مراعاة فصل ومتييز الفكر امل ،بالثقافة السائدة
 ،ودع يف الليتورجياتال سيما ذلك الشرح املُ ،م السائد يف الكنيسة اجلامعةاالشرح الع

 .والشركة يف الثالوث ،وهي قلب الكنيسة النابض حبياة الشركة مع اهللا
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 ؟أثناسيوسكيف جيب أن نفهم شرح القديس 
 "٢١ – ٢٠ – ١٦ – ١٠(ورد يف الفصول  "م جسده للموت كذبيحةقد (

 ).٩: ٢ – ٥٩: ١(ويف الرد على األريوسيني 
 .ال بشكل مباشر وال بشكل غري مباشر أثناسيوسما مل يذكره القديس : أوالً

 .قدم ذبيحة إلرضاء العدل اإلهلي -١
 .قدم ذبيحة كدفع مثن للخطايا -٢
 .قدم ذبيحة لكي يصرف الغضب اإلهلي -٣
لها كتاب علـم  وسج وأتباعه،رة عند كالفن هذه العناصر الثالثة بوفوردت  

هذه العناصر بالذات غائبـة  . يف مصر اإلجنيليةالكنيسة  الذي طبعتهالالهوت النظري 
 .األلف سنة األوىل من كتابات الكنيسة الشرقية يفو ،متاماً من العهد اجلديد برمته

العصـر   وهو ما خيتلف متاماً عن تعلـيم  أثناسيوس،ما ذكره القديس : ثانياً
 :الوسيط

وهو . اإلنسانية من املوت والفساد االبنحرر به  اًهليإ بل عمالً ،الفدية ليست مثناً -١
 .يضاًأاملعىن الغالب يف العهد اجلديد والقدمي 

الدين املستحق على اإلنسانية هو فقدان الصورة اإلهلية اليت أضـاعها اإلنسـان    -٢
سمى بعقيدة الفداء صمت عن موضـوع  ما يل حوالعجيب حقاً أن كل شر. باخلطية

شيئاً عن طبيعة اإلنسان ومكانته يف الكـون   راحهؤالء الشومل يذكر  ة،الصورة اإلهلي
ن الذي أخطأ؟ وكيف أصابت اخلطية الكيان اإلنسـاين نفسـه   م .٨حسب مزمور 

هذا التشويه هو أساس الصالح والشفاء والتجديد الـذي  ف ؟هت الصورة اإلهليةوشو
 .به اهللا الكلمة املتجسدجاء 

نترك املعلم العظـيم حقـاً   بعد عرض ما مل يقله أثناسيوس، وما أكد عليه،  
 .يشرح لنا ماذا يقصد بتقدمي الكلمة املتجسد جسده للموتل

 :الفصل العاشر من كتاب جتسد الكلمة: أوالً
 .)١: ١٠" (هذا العمل العظيم هو الئق بدرجة فائقة بصـالح اهللا  إن" -١ 



 ٢١ 

 :واملثال على ذلك هو ،صالح اهللا الفائق: تقدمي الذبيحةل اًم شرحا يقدهكذ
"ا إمهالمث بسبب  ،مرتالً أو مدينةً إذا أسس ملكسكا، 

 حارا اللصوص، فإنه ال يهملها قط،
 بل ينتقم من اللصوص وخيلصها ألا صنعة يديه،

 ،سكاا إمهال إىلوهو غري ناظر 
 ."ههو ذاتبه ما يليق  إىلبل 

 .)١: ١٠جتسد الكلمة (
ىل صالح اهللا الـذي ال  إاخللق على صورة اهللا، و إىلهكذا يعود املعلم الكبري 

بل  ،ال ميكن تركه) الشياطني(وما حدث من سطو اللصوص  ،جيعل اهللا يهمل اخلليقة
 .إصالحهجيب 

 أثناسيوسهذه هي املرة الوحيدة اليت استخدم فيها القديس وجدير بالذكر أن 
خاص باللصوص، فلم ينتقم اآلب من االبن، ومل يذحبـه  استعمال وهو  ،"ينتقم"فعل 

ـ الذي قُ" :نفسه أثناسيوسبل كما يقول كما يقول األنبا شنودة، لكي يهدأ غضبه  لَت 
وهـو احليـة   ) ٣: ٢٧" (الوحيد الذي يبقى حقاً ميتاً هو الشيطان ....الشيطان هو

 ).٥: ٢٩" (ماتت وفقدت قوا... حتت األقدام  مدوسةً"القدمية 
 :شرحه أثناسيوسويكمل القديس  -٢ 

 ،عن اجلنس البشري كلمة اآلب كلي الصالح، مل يتخلَ"
 الفناء، إىلالذي خلق بواسطته، ومل يتركه ينحدر 

 بل أبطل املوت الذي حدث نتيجة التعدي،
 .)"الذايت(بتقدمي جسده اخلاص 

 .)١: ١٠جتسد الكلمة (
 .يوس أن الصالح هو حركة وعمل اهللاهكذا يؤكد أثناس

 ٣- فإن التعليم خيتلف عن العصر الوسيط متامـاً  ،ا عن ضرورة التجسدأم، 
وهو حسب كلمات املعلم نفسه عن حمبة املسيح اليت جعلت الواحد ميوت عن اجلميع 

النص كـامالً  حنن نقدم هنا فما هو سبب هذه الضرورة؟ و). ١٥ - ١٤: ٥كو ٢(



 ٢٢ 

 :ح نفسه ودون حذف أو إضافةحسب سياق الشر
وليس  ،السبب الذي من أجله كان ضرورياً أن اهللا الكلمة نفسه"

ألنه الق " :)بولس الرسول(فيقول  ،آخر سواه هو الذي يتجسد
 إىلبذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثريين 

 .)١٠: ٢عب ( "ل رئيس خالصهم باآلالميكم أناد 
آخر  نه مل يكن أحدأيوضح  أن) بولس الرسول(يقصد وهو ذا 
) نتيجة السقوط(يسترد البشر من الفساد الذي حدث  أنيستطيع 

 ."غري كلمة اهللا الذي خلقهم من البداية
 ).٣ - ٢: ١٠جتسد الكلمة (

اهللا  وجيب أن نالحظ أن الضرورة هنا هي ما يليق بصالح اهللا وقدرة اخلـالق 
 .لبشر من الفساديسترد االكلمة على أن 

 :يؤكد ذلك ما يقوله املعلم نفسه يف الفقرة التالية
الكلمة بذاته اختذ لنفسه جسداً ليقدمه  أن إىلوأيضاً أشار الرسول "

إذ تشارك األوالد يف اللحم : عن األجساد املماثلة قائالً ذبيحةً
يضاً فيهما لكي يبيد باملوت ذلك الذي له أوالدم اشترك هو 

ويعتق أولئك الذين خوفاً من املوت كانوا مجيعاً كل  سلطان املوت
 ".)١٥ - ١٤: ٢عب " (حيام حتت العبودية

 )٤: ١٠جتسد الكلمة (
 .املوت وأبادتاملوت  أبطلتالذبيحة ف

 :وبعد ذلك، يقول -٤ 
اية لناموس املوت الذي كان ألنه بذبيحة جسده الذايت وضع "

 ."قائماً ضدنا
 .)٥: ١٠جتسد الكلمة (

، ولكنه ماذا حدث حقاًسرد املعلم العظيم تابع وعندما توقف ناموس املوت ي
 :بل ،اجلانب السليبال يذكر 
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 .للحياة برجاء القيامة الذي أعطاه لنا جديدةً صنع لنا بدايةً -أ
، ساد املوت على البشر، وهلذا السبب تأنس كلمـة اهللا  واحد بإنسان -ب

 .احلياة متت إبادة املوت ومتت قيامة ولذلك
يقومون من املوت ننتظـر   حنن اآلن ال منوت بعد كمدانني، بل كأناسٍ -ج

(القيامة العامة
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 .)٥: ١٠جتسد الكلمة " (إياها وهبنا يتوال ، أمتها اهللايتال )١
 :مث خيتم قائالً

 ".هو السبب األول لتجسد املخلص إذنهذا "
 ).٦: ١٠جتسد الكلمة (

، وليسـت  نفسـه  أثناسـيوس لقديس هو كلمات ا ج، ب، أما ورد يف إن 
 أثناسيوسينسب إيلَّ عبارات القديس  أنعلى األنبا شنودة الثالث  جرؤ ، ولكنكلمايت

 .نفسه أثناسيوسدون أن يعلن للقارئ أنه يكتب ضد  ،يكتب ضدهاحىت ميكنه أن 

 :الفصل السادس عشر من كتاب جتسد الكلمة: ثانياً
مث  ،نه ليس جمرد إنسـان أو ،الكلمة يةإلوهأوالً  القديس أثناسيوس يؤكد -١ 

علو حمبة املسيح الفائقة املعرفـة  وعمق، وعرض، ويقتبس كلمات الرسول عن طول، 
لكي متتلئوا إىل : "يشرح القديس أثناسيوس كلمات الرسولو ،)١٩ - ١٧: ٣أف (

ء فقد امتألت كل األشيا": فيقول ،هو من معرفة اهللا االمتالء ن، مؤكداً أ"كل ملء اهللا
الكلمة هـو   إعالنألن ) ٣: ١٦" (من معرفة اهللا بإعالن الكلمة نفسه يف كل مكان

 .)٤: ١٦راجع ( أحد أسباب جتسد الكلمة
                                                           

القيامة العامة يف التراث اإلسالمي هي عمل عام يقوم به اهللا يف اليوم األخري، ولذلك فاالعتراف بيوم النشور،  )١(
 أما القيامة العامة يف التسليم الرسويل كما عبر عنه أثناسيوس،. أو يوم القيامة هو ركن أساسي يف التعليم اإلسالمي

فهي قيامة الطبيعة اإلنسانية، وبالتايل قيامة مجيع البشر اليت متت أوالً بقيامة املسيح يسوع ربنا، فهي عمل إهلي معلن 
، بل )١: ٣راجع كولوسي " (أقامنا فيه"وقد مت يف املسيح، وال توجد قيامة عامة بدون قيامة املسيح؛ ألن املسيح 

فاحلياة اليت حنياها ليست منا، وال هي صادرة منا، بل ). ٤: ٢أفسس " (ملسيحأمواتاً باخلطايا، أحيانا مع ا"حنن كنا 
). ٢٠: ٢غال (فهو ال حييا حياةً مستقلةً ذاتيةً بدون املسيح ". املسيح حييا يفَّ: "من املسيح، ولذلك يقول الرسول

وعندما تغيب هذه ". نا كلناألنك أنت حياتنا كلنا وقيامت: "وقد سلمتنا الكنيسة هذه احلقيقة يف أوشية اإلجنيل
 .احلقيقة عن عدة عظات متتابعة يف عيد القيامة، يكون التنويه مطلوباً
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 :نفسه أثناسيوسوهذه هي أبعاد اإلعالن اإلهلي حسب شرح 
 .في اخلليقةف ،فوقأما "
 .نساناًعندما صار إ ،حتتو

 .برتوله إىل اجلحيم ،العمقويف 
 .يف كل املسكونة أي ،العرضويف 

 ".لقد امتأل الكل من معرفة اهللا
 ).٣: ١٦جتسد الكلمة (

أنه كان على الكلمة  أثناسيوسالقديس ؤكد بعد تأكيد اإلعالن اإلهلي ي -٢ 
 :املتجسد أن يعلن ذاته باألعمال اليت عملها يف اجلسد، فيقول

 مباشرةًمل يتمم ذبيحته عن الكل مبجرد جميئه  )الرب يسوع(ه إن"
ولكنه صير نفسه ظاهراً جداً ... بتقدمي جسده للموت مث إقامته

 ."باألعمال اليت عملها وهو يف اجلسد
 .)٤: ١٦جتسد الكلمة (

عـن   أثناسـيوس مث يفترق التعليم الرسويل اآلبائي كما يشرحه القديس  -٣ 
 :، فيقولتعليم العصر الوسيط

"أباد املوت من  :سه بطريقتني حمبته للبشرألن املخلص متم بتأن
 .ثانيةً داخلنا وجددنا

فقد جعل ذاته معروفاً بأعماله يف  ،نه وهو غري ظاهر وال منظورألو
 ."وأنه كلمة اآلب مدبر وملك الكون ،اجلسد

 ).٥: ١٦جتسد الكلمة (
وهي إبادة املـوت وجتديـد الكيـان     ،ثابت يف حمبته للبشر :األوىل ةالطريق

 .اإلنسان من الداخل
وملْك الكون هو استرداد . اإلعالن عن الكلمة كملك للكون :ةانيالث ةالطريق

هو اخلطوة األوىل الـيت  و ،وحترير اخلليقة من املوت ،واقتناء اخلليقة من جديد ،اخلليقة
دت لسيادة امللك املسيحمه. 



 ٢٥ 

 :الفصل العشرون من كتاب جتسد الكلمة: ثالثاً
د حمبة الكلمة للبشر وجتديد إذا كان الفصل السادس عشر هو الفصل الذي أكَّ 

جيمع  واسترداد اخلليقة لكي ميلك عليها الرب يسوع، فإن الفصل العشرون هو فصلٌ
ما حيتاج إىل اإلضـافة   حلكي يضيف ويوض ؛ما سبق وشرحه أثناسيوسفيه القديس 

الذي يبدأ بدائرة صـغرية   Circular السكندرينه األسلوب الدائري إ. والوضوح
ولذلك تبدو هذه العبارة يف الفقـرة   ،كرب تضم أكثر حىت تكتمل الدائرةتعقبها دائرة أ
عـن  .. إذن وباختصار على قدر املستطاع ) شرحنا(لقد حتدثنا : "لالنتباهاألوىل مثرية 

 ،لكي تتسع الدائرةمن جديد؛ ا  املعلم وهي النقطة اليت بدأ ،"سبب ظهوره يف اجلسد
 :السابقةذكره يف الفصول أن مؤكداً ما سبق و

ومرة ثانية . "املخلص نفسه حيول الفاسد إىل عدم فساد إالَّ أنمل يكن ممكناً " 
ألن اخللق من العـدم  " الذي خلق منذ البدء كل شيء من العدم"هذا هو عمل اخلالق 

: ١(وهو ما ورد يف بداية شرح اإلميان يف الرسالة إىل الوثنيني وبعدها يف جتسد الكلمة 
 :هـو  عمل اخلالقفولذلك  ،اآلب هو اخلالق بالكلمة كل األشياءف .)٢ - ١: ٣ – ٤
: ١" (خـالص العـامل   متم اآلب"وبه  ،جتديد اخلليقة مت بواسطة الكلمة خالق اخلليقة"
٤(. 

إىل موضوع الصورة اإلهلية الذي سبق وعرضناه من  أثناسيوسويعود القديس 
 :جتديد اإلنسان وضوعمل وهكذا تتسع الدائرة ،قبل

الذي  يكن ممكناً أن يعيد خلق البشر ليكونوا على صورة اهللا إالَّمل "
ومل يكن ممكناً أن جيعل اإلنسان املائت غري . صورة اآلبهو 

 ."ربنا يسوع املسيح الذي هو احلياة ذاا مائت إالَّ
 ).١: ٥جتسد الكلمة (

الهـوت  هـي تلخـص   و ،غنية وأشهى من العسلهذه الفقرة املختصرة،  
 :كله ةاإلسكندري
 .اإلنسان صورة اهللا املخلوق حسب صورة اآلب* 
الشـريك  " -حسـب صـلواتنا    -وهو لذلك  ،الكلمة هو صورة اآلب* 



 ٢٦ 

 .الذي له صفات اآلب ،"الذايت مع اآلب أواألقنومي 
فقد  ،الوحيد هالبنعقاب اآلب  -حىت سفك الدم  -وعندما رفضنا يف إصرار 

كل صفات اآلب ما عدا الصفة األقنومية  الرفض هو شركة االبن يفهذا  أساسكان 
ألن والدة االبن من اآلب نابعة  ؛واليت ال تفصل اآلب عن االبن ،اخلاصة باآلب وحده

 ،هذه الشركة اليت تعلو علـى الوصـف   ال تسمح وبالتايل ،من صفة اآلب األقنومية
 .وال بالفصل باالنقسام

ي ال ميكن حصره يف موت إعادة اخللق هو العمل اإلهلي ألقنوم الكلمة الذ* 
 .الرب احمليي وحده

ولكن مبـن هـو    ،بكلمة وال بالتعليم يتم رد احلياة لإلنسان املائت الإن * 
 ".احلياة ذاا"
والقضاء على العبادة  ،مث بعد ذلك تتسع الدائرة لكي تضم اإلعالن عن اآلب 

 ).١: ٢٠جتسد الكلمة ( الوثنية
فقـد رد   .)٢: ٢٠جتسد الكلمة( "ملوتدين ا" أثناسيوسوال ينسى القديس  

ألن استحقاق املوت بسبب السقوط ال ميكن أن  ؛الدين بواسطة إبادة املوت نفسه
 .باحلياة يعاجل إالَّ

يف جمال املقارنة بني الرب  -ويف املقالة األوىل يف الرد على األريوسيني يقول 
 ؛ن املالئكةن الرب أفضل وأعظم مإو ،املالئكة هم عبيد إن -واملالئكة 

ألن العبيد كانوا مكلفني ومطالبني بتقدمي الثمار فقط وليس أكثر "
يصفح عن  أنفكان من حقه  ،والسيد االبنا أم) ٣٤: ٢١مىت (

 ."م الكرم إىل آخرينن يسلِّأو ،ديوم
الطبعة الثالثة، ص  –راجع الترمجة العربية  ٥٩فقرة (

 ).بالقاهرةاآلباء  دراسات مركز - ١٣٦

 :ب قابل املوت يف هيكل جسدهالر
 قدشـرح  نتابع وعندما  .فأسلم هيكله للموت ،"عن اجلميع"ذبيحته  م الرب



 ٢٧ 

تعلـيم العصـر   مضاداً لحتديداً وضوع دد هذا املقد ح، جند أنه طبيعة الذبيحةلاملعلم 
 :الوسيط

 ).٤: ٢٠(جسد الكلمة قابل للموت، ألنه جاء لكي يبيد املوت : أوالً
 ،)٤: ٢٠" (أجسـاد البشـر  "ألنه مثل كل  ؛اجلسد قابل للموت ذلك: ثانياً
 .)٤: ٢٠" (ميوت مثل باقي البشر أنوكان البد 

 :لكن هنا يفترق التعليم
 ).٤: ٢٠(بفضل احتاده بالكلمة مل يعد خاضعاً للفساد حسب طبيعته  -أ

 ).٤: ٢٠" (فيه فإن الفساد مل يلحق به بل بسبب كلمة اهللا الذي حلَّ" -ب
 ا يعين هذا بكل دقة ممكنة؟وماذ

ميس الناسوت، بل لقد قابله الرب يف هيكلـه   أن عن املوت عجز أننه يعين إ 
ولذلك فقد مت فعالن كالمهـا معـاً يف   . عدة مرات إليهوهو ما سبق وأشرنا  ،وأباده

 : Simultaneouslyوقت واحد 
 .األول هو أن موت اجلميع قد مت يف جسد الرب"
من اجلسد بفضل احتاد  قد أبيداوت والفساد امل أنالثاين هو و

 ."الكلمة به
 ).٥: ٢٠جتسد الكلمة (

ولذلك مل خيضع الكلمة املتجسـد  Uالفعالن كالمها معاً يف اجتاهني مضادين، 
 .Uللموت

لبشارة الرسول بطرس يف  أثناسيوسترمجة الهوتية للقديس الفقرة تعترب وهذه 
لَم يكُن ممكنـا أَنْ يمسـك    ناقضا أَوجاع الْموت، إِذْ اَلَّذي أَقَامه اُهللا" :يوم العنصرة

هنأنعجز املوت فقد  .)٢٤: ٢أع ( "م ولذلك يوصف  ،الرب حتت سلطانه وقوته بقِي
 ".الرب هازم املوت واجلحيم" بأنه الرب يف أناشيد الكنيسة الشرقية القدمية

باملعىن  "الدفع"فالفعل هنا ليس  ،اد املوتأبوفَّى الدين بأن وإذا كان الرب قد  
فقد مت حكم املوت الذي سبق اهللا وأنذر آدم به  .أي املوت ،بل وفاء الدين ،التجاري

ولعل خامتة الفصل تكفي ألن الدائرة قـد  ). ١٧: ٢تكوين " (يوم تأكل موتاً متوت"



 ٢٨ 

 :نفسه أثناسيوسمشلت كل شيء حسب ترتيب شرح القديس 
 .ائتالكلمة غري م -١
 .أخذ جسداً قابالً للموت -٢
 .لكي يقدمه عن اجلميع -٣
 .إذا ما تأمل عن الكل باحتاده باجلسدحىت  -٤
 .إبليسيبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت أي  -٥

 ).٥: ٢٠جتسد الكلمة (

 :تطبيق وممارسة :الفصل احلادي والعشرون: رابعاً
 ماذا حيدث لنا؟ ،)١: ٢١" (اآلن إذ قد مات خملص اجلميع عنا" 

"حنن الذين نؤمن باملسيح لن منوت املوت السابق حسب ويد ع
 ."ألن هذا احلكم قد أبطل ؛الناموس

 ).١: ٢١جتسد الكلمة (
 ألن احلكم قـد  " ؛رت طبيعة املوت بفضل موت الرب على الصليبلقد تغي
بيـد  بطـل وأُ ومبا أن الفساد قد أُ" :عبارة هامة أثناسيوسبل يضيف القديس  ،"بطلأُ

لب الرب وقام بل منذ أن ص ،هذا التحول ال يظهر اآلن بشكل واضح ،"بنعمة القيامة
فإننا من ذلك الوقت، وحبسب طبيعة أجسادنا املائتة تنحل يف الوقت الذي "من املوت 

 ننال قيامـةً  أنبل حىت ميكن  ،ليس هو النهاية االحناللهذا " حيدده اهللا لكل واحد منا
 ).١: ٢١سد الكلمة جت( ".أفضل

 ـ "بل  ،"ال تفىن"فهي  ،"البذور"وهو  ،تشبيهاً أثناسيوسم القديس ويقد زرع ت
 ."يف األرض

املوت قد أبيـد بنعمـة   "بأن جيب أن نفقد قوة التعليم على أية حال ال لكن 
 ).٢: ٢١جتسد الكلمة " (قيامة املخلص



 ٢٩ 

 :احتاد الالهوت بالناسوت هو قوة الصليب والقيامة
لـذلك   ،)٣: ٢١" (وهو احلياة ذاـا  ،قوة اهللا وكلمة اهللا"ب يسوع هو الر 

الفساد قـد  ). ٧: ٢١" (فقد قام اجلسد ألنه جسد ذاك الذي هو احلياة ذاا"السبب 
وهذه العبارة تغيب متاماً من تعليم ). ٥: ٢٠" (أُبيد من اجلسد بفضل احتاد الكلمة به

 .األنبا بيشوي وغريمهاالعصر الوسيط ومن تعليم األنبا شنودة و
. ال يوجد أسخف من هذه الفكرة. ما الذي أباد املوت؟ ليس هو قبول املوت 

 .القيامةيفرز  الو حىت بل ،وإبادتهقبول املوت ال يؤدي باملرة إىل ايته 
وى متعارضة، بني قصراعاً وجعل الصراع  ،لقد احنط الفكر العصر األوسطي

 ،مع املوت ليس كقوة ،"الفساد"مة املتجسد مع شخص الكل بينما الصراع هو صراع
وذلـك ألن احليـاة    ؛هو القضاء على احلياة حكمحيمل اية احلياة، " حكمٍ"كـ بل 

" الذي له اخللود وحـده هـو اهللا  ألن اإلنسانية ليست خالدة وال هي عدمية املوت، 
 :ألنه ؛وهو وحده الذي ال ميوت ،)١٣: ٦تيمو ١(

 .حياتهميلك  ،واجب الوجود -١
 .مل حيصل على حياته من آخر ، أيغري خملوق -٢
 ."حر كيانٌ"بل هو  ،)قانون(قوة أو شريعة  ةغري خاضع ألي -٣

ضع جسـده  الكلمة املتجسد إىل املوت وهو احلياة ذاا، فهو خيُ وعندما يأيت
ه مصـدر  هذا قبولٌ .أيضاً الرتول إىل اجلحيموبل  ،يقبل اية احلياة اجلسدانية. للحكم

حسب كلمـات التقـوى    -لكن القبول اإلرادي احلر  ،"حمبته للبشر"األول واألخري 
إالَّ أن القـديس  ال يالشي املوت،  - "مات طوعاً"أو  "صلب بإرادته"األرثوذكسية، 
لإللـه  اإلهلية دور اإلرادة حييلنا على رب يف بيداء التخمني، بل ضيتركنا نأثناسيوس ال 

 ؛ذلك املوت الذي أتاه من البشر ،يف ذلك اجلسد لَبِقَ" :ا، والذي حدده هكذاملتجسد
: يقـول بل يف دقة  .)٣: ٢٢" (لكي يبيد ذلك املوت متاماً عندما يلتقي به يف جسده

أنتظر "ما هو أكثر من ذلك بل  ،)١: ٢٢" (عليه حىت يقضي املوت تعقب الرب لقد"
النبيل، العظـيم يف املهـارة    املصارع"فاملسيح هو  ،)٢: ٢٢" (املوت أن يأتيه ليبيده

فاملوت الذي قبله واحتمله على الصليب ... مل خيتر جلسده موتاً معيناً، .. والشجاعة 



 ٣٠ 

تـتم إبـادة   "فبه  ،"احلياة"ولكن ألن املسيح هو  ،)٣: ٢٤" (قد أوقعه عليه آخرون
 ).٣: ٤٤" (سلطان املوت كلية

تتسلل من الباب  ةأريوسيهذه فكرة  .مل يكن املوت مصدره ضعف الكلمة* 
بقـوة  "بيـد  أُقـد  ألن املوت  –وهيب عطا اهللا . على حد تعبري أستاذنا د –اخللفي 
 ).٦: ٢٦" (املخلص

 *لقد هزم املخلص املوت "ولـذلك   ،)٤: ٢٧" (ر به على الصـليب وشه
: ٢٧" (؟يا هاوية كبنأين ذَ ؟أين غلبتك يا موت" :السبب يردد الذين يؤمنون باملسيح

 ).٧٨جوزيف فلتس ص . جع حاشية درا ٤
وطـأه  "، بل لقـد  )٦: ٢٩ – ١: ٢٩(أفقد املسيح املوت كل قوته لقد * 

مات كجسـد  "لكنه بعد أن  ،)٢٢: ٣٠( "أمات املوت"ولذلك  ،)٢: ٣٠" (جبسده
 ).٤: ٣١" (عاد إىل احلياة بسبب احلياة اليت فيه

 :احلياة اإلهلية للكلمة املتجسد أبادت املوت
صراع القـوى  احتدام العصر الوسيط هو نتج عن تعليم لشديد الذي اخلطر ا 

 .يف رأس اإلنسان Mental Conceptsواحملتويات العقلية 
ـ فهو شخص وأقنوم الكلمة املتجسد الذي قَ ،ا التعليم الرسويلأم حكـم   لَبِ

والذي يعطي الكـل النـور    ...، املهيمن على الكون"املوت يف جسده قبول الكلمة 
 ).٤: ٤١( "ة والوجودواحليا

 .)٥: ٤٢راجـع ف  (لقد سكن الكلمة يف اجلسد لكي يعلن عـن نفسـه   
خاصاً حقيقياً هو أن له وجوداً  إالَّ ،بقدرته الذاتية يف الكونوجود الكلمة من رغم بالو

 ).٦: ٤٢(يعلن عن ذاته يف اجلسد وعن اآلب  أنأراد به الذي جسد الوجود املت
أننا حنتاج إىل العودة  إالَّ ،ن كتاب جتسد الكلمةم ٤٤شرحنا فصل  أنناومع 

 :ورابعةً ورمبا ثالثةً ،ثانيةً مرةً إليه
ألن الفساد واملوت صار  ؛لقد أخذ الكلمة املتجسد جسداً قابالً للموت -١

املوت داخل نسـيج اجلسـد   فقد صار  ،)٧و ٥ :٤٤ فراجع " (يف اجلسد ملتصقاً



 ٣١ 

)٥: ٤٤.( 
الكيان اإلنساين ال يعاجل مبجرد موت الرب على املوت الذي صار من نسيج و

فطرح  ،بدل املوت احلياةَ لبس اجلسد" -إذا جاز التعبري  -وهنا يتم التبادل  ،الصليب
 .)٥: ٤٤" (الفسادعنه 

يلبس املخلص جسداً لكـي   أنكان من الصواب " ، لذايف التجسد مت اإلحتاد
فإنه  ،، بل إذ قد لبس عدم املوتكمائت ال يبقى بعد يف املوتباحلياة  إذا احتد اجلسد

 ).٦: ٤٤" (يقوم ويظل غري مائت
صدى ما حـدث  ؛ ألا "البقاء يف املوت" :ننتبه إىل هذه الكلمات أنجيب 

" البقاء يف فساد املوت إىل األبـد "بل  ،مل يكن موتاًما حدث له ف ،آلدم بعد السقوط
ي اليت مل تسمح لإلنسـان بـأن   حمبة اهللا وحدها ه إنوكما ذكرنا من قبل ). ٥: ٣(

 :متَّت إبادة املوتأن وهكذا جيب أن نفهم . يعود إىل العدم
 ،بقوة احلياة

 ،الكلمة اخلالق بإلوهية
 .باحتاد احلياة جبسد قابل للموت

فقـد   ،مت هذا التحول لكي ينال اإلنسان القيامة، إذ ال يكفي إبادة املوتلقد  
أو حسب عبـارة معلمنـا    ،وت عن اجلسد بالقوةيبعد امل أنكان الكلمة قادراً على 

لكن قابلية اجلسد للموت كانـت   ،)٨: ٤٤" (مبجرد إصدار أمر من الكلمة"العظيم 
 كثوبٍ، وهكـذا لبس احلياة "فقد  ،تحولالكان من الضروري أن حيدث لذا ستبقى، 

 ).٨: ٤٤راجع ف " (بيد منه الفساد الذي كان فيهأُ
٥: ١٧ – ١: ٤٥راجع ف ( طاه حياةًس الكلمة اجلسد وأعلقد قد.( 
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-٤ -
"م جسده للموتقد": 

 وسقوط العصر الوسيط ،أثناسيوسالقديس 
 

 .االختالفيف هذه العجالة القصرية جيب أن نتوقف أمام أهم نقاط  
 :تعليم العصـر الوسـيط  قنوات يتدفق منها ثالث  - بشكل خاص -أمامنا 

، األنبا بيشـوي مطـران دميـاط    –ثالث األنبا شنودة ال –كانتربري  أسقف أنسلم
 .ما يطفو على سطح الثقافة املعاصرة يف مصرباإلضافة إىل 

 فكرة تقدمي الترضية عن أنسلم أخذ الغرب، ر العصر الوسيط األوريبمث طو، 
 –" احتمـال العقوبـة  "بل  ،ليس فقط تقدمي الترضية ،وعلى يد قادة حركة اإلصالح

 ."غضب اآلب"
غفران " – "دفع الثمن": سيط بالذات جاءت األفكار الشائعةومن العصر الو

 وضع وكل هذا ،"الدم هو الثمن"و ،"عذاب املسيح على الصليب" – "مدفوع الثمن
 ".البديل العقايب"هي " كبسولة واحدة"يف 

بشـكل ال ميكـن    ظاهرةٌتبدو سقطات العصر الوسيط وغين عن الذكر أن 
فقد ضاعت حىت الكلمات اخلالدة . اب املقدس وحدهيدرس الكت -حىت  –جتاهله ملن 

 .)١٦: ٣يوحنـا  .." ( َألنّه هكَذَا أَحبّ اُهللا الْعالَم حتّى بذَلَ ابنـه الْوحيـد،  " :مثل
فنت حتت رمال الغضب والعدل اإلهلي الذي حـدده  ود ،اإلهليةوضاعت رسالة احملبة 

أي العـدل   ،ال على أساس الـوحي  ،دميالعصر الوسيط على أساس قانوين روماين ق
 .الشايف واملخلص يف سفر املزامري وغريه من األسفار

ألن  ؛يف أريوسـية جديـدة   -دون أن يعرف  -سقط العصر الوسيط فقد 
وال هو حىت صورة  ،وال هو من ذات اجلوهر ،االبن ليس مساوياً لآلبتعليمه يعين أن 

 – ٣: ١١جتسـد الكلمـة   ( "صورة اآلباالبن هو " :راجع على سبيل املثال(اآلب 
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١: ٢٠ – ٩: ١٣(. 
الفهم اخلـاطئ  مصدره احلقيقي  إنكاربل هو  ،ظاهر إنكارال يوجد  ،بالطبع

 أنواآلب ال يستطيع . مها الرب حبريتهاليت قد) وبعده ١٧: ٥كو ٢(دمة املصاحلة خل
 .أي االبن ،"صورته"يعاقب  أنيعاقب ابنه ألنه ال ميكن لآلب 

عـادات  الأو أسـرى   ،بشر املرضى عقليـاً مستوى العلى فقط حيدث  هذا
يف الكنيسة القبطية، هويت األوحد مثل تلك اليت نطق ا الال ،باليةالفاسدة ال االجتماعية

ساحمهم علشـان  " :جتاسر ووضع على لسان وفم الرب يسوع هذه الكلماتعندما 
نيافـة  الرب هي اليت أعطت ل اجللدات احلارقة اليت نزلت على جسدأن أو  ."خاطري

فهي الباب الـذي  . هي فقدان مساواة االبن لآلبهنا النقطة احلامسة . ملطران الغفرانا
 أصـحاا دخلت منه كل هذه األفكار اخلرافية السابقة اليت ال وجود هلا إال يف عقول 

بيشوي األنبا حيب كلمة وهي ال" القصاص"كلمة ألن  ؛االبن د اآلبلفلم جي. وقائليها
سبق أن  ،كلمة قرآنية ال وجود هلا يف العهدين –ألسباب معروفة  – استخدامها دائماً

 .وعنه أخذها مطران دمياط ،نقلها األنبا شنودة الثالث
ل وجتديد اإلنسـان  وترك حتو ،دفع الثمنما يعرف بوسقط العصر الوسيط في

جيـدد  هـو  اإلميـان   أنت بجاءركة التجديد اإلجنيلية يف القرن الثامن عشر، اليت حل
ن الوالدة الثانية هي التوبـة  وأ ،ن تسليم احلياة للمسيح حيل حمل املعموديةأو اإلنسان،

 .إخل... 
وحتول اإلنسان  ،نقلت هذه احلركة كل أعمال الثالوث إىل اإلنسان نفسهفقد 

ربير تأكيد التعليم بـالت من غم وبالر ،إىل خملص لنفسه، خيلص فعالً باألعمال الصاحلة
الـذي  زيف التعليم عن أن الواقع نفسه يكشف  بدون أعمال وبنعمة اهللا، إالَّ باإلميان

ألن اإلنسان هو الذي يتحـرك حنـو اهللا مـدفوعاً بـالفكر     جاءت به هذه احلركة؛ 
 .دون أن يكون لديه أي تعليم عن اإلحتاد باملسيح ،وبالشعور

إىل  االنضـمام أسـرار   ال سيما ،غياب كل تعليم عن السرائرظل وطبعاً يف 
يقف اإلنسـان وحـده   ) اإلفخارستيا –املسحة  –املعمودية (الكنيسة جسد املسيح 

كل شيء مت يوم اجلمعة، يوم  أناحلائل احلقيقي هو ... الذاكرة والفكر  وليس معه إالَّ
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 املستيكيق، وبذلك اختفى البعد أن يرى عقلياً ويصد وما على اإلنسان إالَّ ،الصلبوت
Mystical  ومعـه احليـاة    إلينـا وهو احتاد اإلنسان باملسيح يسوع ربنا الذي جاء

 .اجلديدة غالبة املوت
وهـو   ،ز اإلنسانيف جتاهل أهم ما ميي –عن جهل  –وسقط العصر الوسيط 

الكلمة ربنا  ،ألن اآلب خلق اإلنسان وأعطاه نصيباً يف صورته الذاتية ؛"الصورة اإلهلية"
(يسوع املسيح

11F

 .ه العالقة الكيانية هي أحد أسباب جتسد الكلمة ابن اهللاهذ، )١
بل ألن العالقة الكيانية هـي   ،ألن دفع الثمن كان منوطاً به ؛مل يتطوع االبن

جتسد االبن ألن االبن لقد . أساس اخلالص ورد اإلنسان إىل ما كان عليه قبل السقوط
الذاتية لآلب، فهو ال  د الصورةهو خالق الكون وهو واهب عطية الصورة، وهو جتس
؛ يعلن اآلب بواسطة جتسـده  أنخيتلف عن اآلب يف اجلوهر وهو ما جعله قادراً على 

جتسد الكلمة ( "ألن البشر ميكنهم أن يصلوا إىل معرفة اآلب عندما يرون صورة اآلب"
 ٩: ١٣(على أن االبن له اد هو صورة اآلب  أثناسيوسوإصرار القديس  ).٣: ١١

التجسـد هـو    أنبل على  ،ليس فقط على وحدة اآلب واالبن ،تأكيد هو) وغريها
هت بسـبب  وباهللا احلقيقي، تلك املعرفة اليت ش حقيقية حقيقي عن اهللا، ومعرفة إعالن

االبن هـو   أنولكن مل نعد نسمع يف مصادر العصر الوسيط اإلصرار على  ،السقوط
اهللا اآلب من كتـب   أبوةبت عن اآلب، بل غا إعالنٌن التجسد هو أو ،صورة اآلب

 ).راجع مقدمة هذه احملاضرة(الالهوت حىت عادت من جديد يف مطلع هذا القرن 

د االبن؟ملاذا جتس 
 إجابـة خمتلفة عـن   إجابةوأجاب عليه  ،السؤال الذي سأله أنسلمهذا هو 

(أثناسيوسالقديس 
12F

كتـاب علـم   + العصر الوسيط تعليم + مزيج من أنسلم  نوم )٢
خيرج علينا الذين مل  ،حماضرات األب أوجني دي بليس+  اإلجنيليةللكنيسة الالهوت 

                                                           
 .راجع جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس، وحماضرتنا الثالثة يف سلسلة هذه احملاضرات عن الصورة اإلهلية )١(
 األرثوذكسي، منشورة على موقع راجع دراستنا بعنوان القديس أثناسيوس يف مواجهة التراث الديين غري )٢(

 www.coptology.comالدراسات القبطية 
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 ،خطية اإلنسان غري حمدودةاالبن جتسد ألن أن القول بجتسد الكلمة بكتاب يدرسوا 
اهللا احتاج إىل فديـة غـري   االبن جتسد ألن ن أو .ه الصورةتشويف املأساة هي  أنمع 

وهـو   ،يعيد خلق اإلنسان من جديد أناهللا أراد  نأالتعليم اآلبائي هو  أنحمدودة، مع 
يعرف البشر اآلب احلقيقي  أنهو املطلوب ن التحول أو ،من قبل إليهما سبق وأشرنا 

الكيان اإلنساين إىل حياة عدم املوت  إعادةأن املطلوب أيضاً و ،)٥: ١٦ – ٧: ١٥(
ـ ) ١: ٢٠(إعادة خلق اإلنسان ما يعين هو و ،يف شركة يف كيان الكلمة مـن   هوحتول

 .)٤٥، ٤٤، ٢١، ٢٠(املوضوع الذي شغل الفصول ، وهو الفساد إىل عدم الفساد
هو الذي يرد اإلنسـان إىل   واالبن. ألنه خالق اإلنسان ؛لقد جتسد الكلمة

ولكن جتسد اآلب يعلن أبـوة   ،فقد كان يف استطاعة اآلب أن يتجسد ،رتبة البنوة
هو اجلدير بأن يتجسـد   ، لذلك كان االبنناالبعن طريق  وهي ال تعطى إالَّ ،اهللا

 .وبه يصل اإلنسان إىل اآلب ،لكي يرد اإلنسان إىل التبين

 :العصر الوسيط ياتواستقر يف أدب ،ن كتاب جتسد الكلمةمما غاب 
تصور الصراع اإلهلي بني العدل والرمحة يف ميمر العبد اململوك، أو حاجة  -١

عن  هذه كلها غابت. الثمن لآلب بواسطة االبندفع  أو، أنسلماآلب إىل ترضية عند 
عليه شرح القـديس   بينألا تفتقر إىل األساس الالهويت الذي  كتاب جتسد الكلمة؛

 .وهو وحدة جوهر الثالوث ومساواة األقانيم ،أثناسيوس
بل العكس هو مـا   ،وال أثر له ،الغضب اإلهلي على اإلنسان غائب متاماً -٢

ائد يف العصر احلديث يف أدبيات ووعظ بعض اإلكلـريوس  وهو عكس ما هو س ،نراه
 ).األرثوذكس(

 :واستقر يف كتاب جتسد الكلمة العصر الوسيط ياتما غاب من أدب
وأضـاف نعمـة    ،أعطى نعمة اخللق من العدمهو الذي صالح اهللا  إن -١
: ١١ – ١: ١٠ – ١٠: ٥ – ٦: ٥ – ٥: ٥ – ٣: ٣ – ٣: ١ – ١: ١(الصورة 

٣: ٢٠ – ٦: ١٢ – ٣: ١١ – ١.( 
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علـى   اجعل اهللا ينتقم من اللصوص الذين سطوهو الذي اهللا صالح إن  -٢
 ).١: ١٠( ذاا اخلليقةمن ال  ،اخلليقة

 ،استحقاق دين املـوت من هو ذات الصالح الذي جعل إن صالح اهللا  -٣
 .من االبن كلمة اهللا اآلب أو ،اإلنسانفداء اإلنسان وليس االنتقام من 

االنتقام والعقوبـة والقصـاص ال    أناملعاصرة الكنسية  التربية نعقد غاب ل
 .ديجدالتنشئ الغفران وال ت

حمـب  "، أي لقب االبن له اـد ي احملبة اليت صيغ منها وه ،بة البشرحم -٤
م بعض تلك احملبة اليت تتغىن ا الكنيسة املصرية يف كل صلواا واليت يعلِّهي و، "البشر

عاصر ضدها يف حماولة فاشلة لتأكيد سلطان كهنويت ال يعرف الشفاء القادة يف اجليل امل
 .يعرف كيف يثبت وجوده باالنتقامبل  ،بالتعليم

 ؟ماذا يقول معلمنا الكبري عن حمبة البشر
 
 .. نعمة  أعطاه.. حتنن على اجلنس البشري "

 ."شركة يف قوة كلمته
 ).٣: ٣جتسد الكلمة (

... .تعطف الكلمةدينا استدعى ن تعإكان بسببنا و إلينانزوله "
 ."يتأنس أنجتسد لكي خيلصنا وبسبب حمبته للبشر قبل 

 ).٣ - ٢: ٤ جتسد الكلمة(
 رحم جنسنا وأشفق على ضعفنا وتراءف على فسادنا،"

يرى املوت وقد صارت له سيادة علينا لئال تفىن  أنوإذ مل حيتمل 
 ."..اخلليقة 

 ).٢: ٨جتسد الكلمة (
عن اجلميع وقدمه لآلب، كل هذا فعله من بذل جسده للموت "

 ."أجل حمبته للبشر
 ).٤: ٨جتسد الكلمة (
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كلمة اآلب كلي الصالح، مل يتخل عن اجلنس البشري الذي "
 .)13F١("خلقه

 .)١: ١٠جتسد الكلمة (
 ."عظم صالح اهللا وحمبته للبشر"

 ).٦: ١٢جتسد الكلمة (
 –العمق  –العرض  –الطول  املعلم العظيم ويف الفصل السادس عشر يشرح

تتم عمليتني للمحبة إبادة املـوت مـن داخلنـا     بأنهوخيتم الفصل  ،العلو حملبة املسيح
 ).٦: ١٨" (الرب املعتين باجلميع"ألنه ؛ )٥: ١٦(واإلعالن عن اآلب 

لـيس  ، وعلى املوت والفساد انتصاروهو الصليب هو انتصار احملبة، إن  -٥
صار الصليب عالمة الغلبـة  فقد . ي اآلب الغاضبوتشف ،سحقاً وضرباً وقتالً لالبن

ولذلك خياف الشيطان من عالمـة   ،)١: ٢٧(ألن املوت نفسه قد مات  ؛)١: ٢٧(
فقد هـزم املـوت    ،Uموته وضياع سلطانهUألا عالمة  ؛)٥: ٢٩ – ٣: ٢٧(الصليب 

 ).٤: ٢٧(على الصليب 

 )احلق هو القاضي(حمكمة احلق أو 
 :وىل من الفصل التاسع والعشرينالعنوان أخذ من الفقرة األ 

يكون  أنوبعالمة الصليب، فالبد  باملسيح، باإلمياناملوت يداس "
آخر سوى املسيح نفسه له  واضحاً أمام حمكمة احلق، انه ليس أحد

 ."الغلبة والنصرة على املوت
(يف حمكمة احلق
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٢(، تركت الطريق الكتايب  خنبةً أنهو  ،قضى احلق حبكم واحد
ألنه يتفق مع ميوهلا وتطلعاا حيث القـوة   ؛ي ورغبت يف طريق العصر الوسيطاآلبائ

                                                           
 )".حىت النهاية(مل تتركنا عنك إىل االنقضاء : "تعد هذه العبارة صدى لعبارة القداس الباسيلي )١(
تقول،  يقصد القديس أثناسيوس ذا التعبري أنه أمام احملكمة ال بد وأن تعطي دليالً أو برهاناً على صدق ما )٢(

وحنن هنا قدمنا كل الرباهني على التعليم الرسويل من الكتاب املقدس وكتابات اآلباء، وأن هذه الرباهني هي ذاا 
 .كانت األدلة املقدمة منا على زيف تعليم العصر الوسيط، ومن يتبنوا من اإلكلريوس القبطي املعاصر
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 باطلة والعدل هو اختراع مٍ .واحلق هو القتل املعنوي .بل هي انتقام ،ليست للمحبة
 .ال وجود هلا

ن جيـين مثـار   أد وب ال أثناسيوسكل من سار مع القديس لذلك، يبدو أن 
العزل ، ومرةً أخرى على أيدي األريوسيني مرة. األقل، ولو مرتني على حماوالت القتل
 .بل وطلب احلماية من كنيسة الغرب ،مرات ٥والطرد والنفي 

 
 كتورد       

 جورج حبيب بباوي  
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