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 مقدمة
 

 ماذا يدور في أروقة الجامعات؟
تاجــاز  التاايــا  العرييــة الــ  تــاجم املســيحية يف عاملنــا العــريب، اهلجــوم الــذي مل  

قــاده فالســفة زعلمــاء االجامــاع يف فرنســا زأملانيــا يالــذا  علــى عقائــد املســيحية يف القــرن 
الســايع عشــر، زالــذي يلــغ الــذرزة يف �ايــة القــرن الثــامن عشــر، زاحنســر مــع يديــة مــدارس 

 .العشرينالنقد الاارخيي يف القرن 
فال لنــا نســمع االتــام األزريب القــدمي يــأن املســيحية عنــدما اناشــر  يــني الشــعوب  

أســـاطري اليونـــان عقائـــد الثـــالوث، زالاجســـد اإلهلـــي،  Mythأخـــذ  مـــن  ةالناطقـــة ياليونانيـــ
 .زالصلب زالقيامة

يف دراســة مــن  Julles Lebretonزلقـد فنَّــد هــذا االدعـاء املــؤرخ زالعــامل التـاثوليتي  
لـــيف يف اللـــد األزل مـــن  ١٩٣٩جملـــدين صـــدر  يـــاللغاني الفرنســـية زاإلجنليزيـــة عـــام  م، ـز

اتامـاً يـال دليـ ، زجمـرد شوشـرة  -حسب لغة القانون  -زيل  االتام . ثكاايه عن الثالو 
ال طائــ  منهــا ســوى حمازلــة يــث أكــرب قــدر مــن الضــباب، لعــ  يف ظــالم الضــباب ختافــي 

املســاعبدين للتراهيــة زعشــاق االســابداد زعايــدي الاــدمري مــن  املســيحية الــ  تــؤرِّق ضــمائر
البشــر الــذين يصــعب علــيهم ألســباب نفســية زسياســية أن يســمعوا عــن تواضــع زحمبــة اهللا، 

 .زقبول احملبة اإلهلية يأن تشرتك يف حياة اإلنسان
يف   Feuerbachزقــد جــاء الاحــدي األكــرب علــى يــد الفيلســوف األملــاين فويريــاخ  

الـذي قـال فيـه إن كـ  مـا جـاء يف الالهـو  هـو إسـقاط إنسـاين، " هر املسـيحيةجو "كاايه 
زمنــذ هــذا احلــني صــار . ، زلــيس العتــس"خلــق اهللا علــى صــورته"زإن اإلنســان هــو الــذي 
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لتــ  حركــا  اإلحلــاد األزرزييــة، فقــد حتــول الالهــو  " جــدزل الضــرب"هــذا التاــاب هــو 
زلتــن جــاء الالهــويت األملــاين  . ياإلنســان، أي العلــم اخلــاص "أنثرزيولــوجي"علــى يديــه إىل 

كــــــارل يــــــار  لُيعيــــــد نشــــــر التاــــــاب مبقدمــــــة حتــــــدَّى فيهــــــا الفتــــــرة نفســــــها، زقــــــال يــــــأن 
 Anthropology must beاألنثرزيولـــوجي ال ميتـــن فهمـــه إالَّ مـــن خـــالل الالهـــو  

understood as Theology اعنــدم -فقــد ضــاع مــن اإلنســان نفســه . زلــيس العتــس 
الُبعد األكرب يف احلياة اإلنسانية، زهو ما ميتـن أن نطلـق  -األنثرزيولوجي  حوصر يف مريع

 :ال  حتاوي على أيعاٍد ثالثة، هي" املرجعية اإلهلية"عليه يلغانا العريية 
 .اخلري الاام*  -التام  *  -املطلق * 

ر فعندما تغيب هذه األيعـاد الثالثـة مـن الثقافـة زالفتـر اإلنسـاين، حتـ  عاامـٌة تـدمِّ  
 :الوجود اإلنساين كله، الذي يتون قد حوصر يف أيعاٍد أريعة مدمِّرة، هي

 .الزمان املغلق الذي ال غاية له* 
 الوجود اإلنساين اخلاضع حلامية املو * 
اخلــــري زالشــــر، زهــــو صــــراٌع دمــــوي عرفــــه : الصــــراع يــــني أكــــرب قــــوتني يف احليــــاة اإلنســــانية* 

زهــــو صــــراٌع ال ميتــــن أن ُحيــــ  . ماليــــني البشــــراإلنســــان األزريب يف حــــريني هلــــيف فيهمــــا 
زقـــد عرفنـــا حنـــن يف مصـــر مثـــ  هـــذا الصـــراع يف حـــرزب منـــذ عـــام . يالقـــانون أز يالســـالح

 .، زال  ال األفق غامضاً يلوح فيه أكثر من نذير سوء١٩٧٣حىت  ١٩٤٨
هــذا الصــراع ال يــزال يهــدد مســاقب  اإلنســان، زلــذليف ال تــزال عبــارة الفيلســوف  

لقــد غــاب املاضـي، زاحلاضــر يوشــيف أن يغيـب، زمشــتلانا التــربى : "تـدزِّي كـارل ياســرب 
 ".هي املساقب  الغامض الذي ال نعرف غاياه

الاقـــدم العلمـــي الـــذي جعـــ  مصـــري اإلنســـان، يـــ  زاإلنســـانية يف يـــد النخبـــة مـــن علمـــاء * 
نلـور، إخل زهؤالء قادرزن على حمو احلياة اإلنسانية دزن سالح م... البيولوجي زالتيمياء 

يــ  مل تــأِ  املؤسســا  العامليــة مثــ  األمــم . زهــو ســالح احلــرزب التيميائيــة زامليترزيــا 
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املاحدة حبلول تقبلها ك  األطراف، زال  ال القانون الدزيل زالشرعية الدزلية يف حاجـة إىل 
، زلتــن احلــق الــذي يُفــرض هــو يــذرة "حياــاج احلــق إىل املــدفع: "ســالح، زيف عبــارة مــوجزة

 .مترد
ـكــر حماضــرا  أســااـنا التبــري  ال  أســااـ العهــد اجلديــد الــذي   C.H.Dodd لــت أ

اإلنســان يف خطــة اهللا حســب : "كــان يـُـدعى للاــدريس يعــد الاقاعــد، زيعــد أن زضــع كاايــه
 ,Man in God,s Design According to the New Testament -العهـد اجلديـد 

زقــد . أســاس للخطــاب الالهــويت، زالتاــاب هــو دعــوة الكاشــاف الُبعــد اإلنســاين ك"1966
زهو يدزره يُطالب يوضع  D.E.Jenkins; The Glory of Man, 1967: رتاله كااٌب آخ

أســاس إنســاين صــحيح لفهــم عمــ  اهللا يف الاــاريخ اإلنســاين ياعابــار أن اإلنســان هــو حمــور 
اإلعالنــا  اإلهليــة، زأن الالهــو  املســيحي هــو الهــو  اإللــه املاجســد، أي الــذي صــار 

زجـوده : ، زاساعالن اهللا ال ميتن فهمه إالَّ من خالل اإلنسان)١٤ - ١٣: ١يو (اناً إنس
 .زحياته
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 حقيقة العالقة

 بين الالهوت واألنثروبولوجي
 

عنــدما توقــف عبــث القــرن الســايع عشــر زالثــامن عشــر، زالــذي جتلــى يف حمــازال   
ة للشــعوب غـري املســيحية، مجـع كـ  الــديانا  يف سـلٍة زاحــدة عنـدما تُرمجـت التاــب الدينيـ

زرأى علمـــاء الاـــاريخ زاالجامـــاع أن يعـــض أفتـــار زمبـــادئ الـــديانا  األخـــرى هـــي أفتـــار 
جيـــدة تـــدعو إىل اخلـــري زالســـلوك االجامـــاعي الفاضـــ ، أعـــاد علمـــاء االجامـــاع زالفلســـفة 
النلر يف االدعاء يأن اإلنسان هـو خـالق اهللا علـى صـورته زمثالـه، زانفـاح جمـال البحـث يف 

(نسان نفسه يلهور علم الـنفس علـى يـد فرزيـداإل
0F

زجـاء  دراسـا  أخـرى يعـد فرزيـد  .)١
ــد أن مــا يقــال حتــت اســم  لــيس خرافــًة أز خيــاًال ســبق الفتــر العلمــي يف القــرن  Mythتؤكِّ

الثــاين عشــر، يــ  هــو الفتــر العلمــي الــذي ُكاــب يف شــت  القصــة؛ ألن القصــة كانــت هــي 
 Andrea Lang, Myth, Ritual andنـت دراسـة اهليتـ  العلمـي للثقافـة القدميـة، زكا

Religion, 1899  زُنشـر  يعـد ـلـيف دراسـا  كـ  مـنLevy-Bruhe, Gerard Van 

der Leeuw  يف عدة طبعا. 

 ما هو جوهر المشكلة؟
ه  ميتن أن يتون اإلنسان هو ك  شـيء يف التـون، يينمـا هـو يف حقيقـة  :أوالً  

                                                           
ي مصري م زهو عام ال ميتن أل١٨٨٢من املفارقا  الاارخيية املؤملة أن مبادئ الاحلي  النفسي لفرزيد نشر عام  )١(

دزلة يف املنطقة، إىل  أن ينساه، فهو تاريخ االحاالل الربيطاين ملصر، زحتول مصر ال  كانت يف يوم من األيام أقوى
 .مساعمرة يريطانية ختضع للااج الربيطاين
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مــــه ؟ إـا كــــان اإلنســــان قــــد "دعــــم"التــــون مــــن  األمــــر زليــــد األرض زحييــــا حســــب مــــا يقدِّ
أكـــــرب مـــــن البيئـــــة زمـــــن " Dimension -يُعـــــداً "اكاشـــــف منـــــذ فجـــــر احلضـــــارة أن هنـــــاك 

الاناســــ ، زأن احلضــــارا  الــــ  نشــــأ  يف أحضــــان الــــديانا  أيــــدعت املوســــيقى زالشــــعر 
الـــذي حـــرَّك " اإلهلـــام"زأن أســـاطري هـــذه الـــديانا  كانـــت هـــي . اخل... زالرســـم زالعمـــارة 

علــى أيعــاد الزمــان زاملتــان، زجيــد لنفســه متانــاً " يعلــو"العقــ  زالوجــدان، زجعــ  اإلنســان 
مــن الــبطن زالقــرب، زرؤيــًة أعلــم مــن التســاء زاملــاء زاملــأزى زالــززاج، زأنــه مــزج هــذه  " أعــال"

، هـــ  "الاـــدين"، زحبيـــاٍة يعـــد املـــو ، فهـــ  إـا نـــزع اإلنســـان "يآهلـــة"كلهـــا يســـبب اعاقـــاده 
 ن تسري إىل األمام؟ميتن للحضارة أ

جـــاء الـــرد حامســـاً يعـــد نصـــف قـــرن مـــن نلـــام سياســـي فـــرض اإلحلـــاد زيـــالقوة يف  
. اإلحتـــاد الســـوفي ، زلتـــن مل متـــت املســـيحية، يـــ  ظـــ  اإلميـــان يـــاهللا مثـــ  نـــار حتـــت الرمـــاد

" عنــرب الســرطان: "زجــاء  األدييــا  الــ  تؤكــد ـلــيف يف ظــ  النلــام احلديــدي نفســه مثــ 
مل يتـن اإلنسـان يبحـث عـن حلـم . ها، مث املنشورا  السـرية للمـؤمننيزغري "  يفاجو. د"ز

Dream  زمل ". يوصـلة"، زيـال "خريطة"ي  يبحث عن حقيقة ـاته ال  أُلقيت يف عامل يال
الـذي ظـ  يف " أرسـانيوس"يتن الفن كافياً زال أيضاً الشعر زاملسـرح، يـ  كمـا يقـول األب 

 :يقاسي الربد زاجلوع زالضرب املعاق  أيام ساالني طوال عشرة أعوام
 ".كانت يف القلب خلجاٌ  ال ميتن أن متو * "
 .نبضاٌ  آتية ليس من اللحم الذي يعاين الصقيع* 
 .مل تتن مهسا  البطن اجلوعى ال تعرف حىت اخلبز* 
 .كانت دماء اجلراح قد جتمد * 
 .العلام تعاين من التدما * 
 .املللم يال شرارة نور ةلي  املعانا* 
 .لتن صو  يسوع كنت أمسعه قوياً * 
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 .�ر تالل الثلوج نق  كياين كله حنو حياة ال تُقهر* 
 .زرغم القهر زالضرب زاجلوع زرمبا املو ، يسوع ريب زحيايت* 

إـن، فقــد جــاء  احلــرب العامليــة األزىل زأعقباهــا الثانيــة يــأكرب صــدمة لإلنســان،  
 .م الاقدم ياسم إنسانية يال إلهفهو مركز التون، زلتنه فش  زُصدم زضاعت أحال

مل يتـن األمـر هـو غيـاب املرجعيـة زاخلريطـة زالبوصـلة، يـ  غيـاب حتديـد أز : ثانياً  
ـكـــر عبـــارة أســـااـنا الراحـــ  التـــرمي . تعريـــف لإلنســـان نفســـه إن : "McKenenفـــال  لـــت أ

 لإلنســان، تفشــ  يف خلــق كــ  Definitionاحلضــارة زالثقافــة الــ  تفشــ  يف تقــدمي تعريــف 
إـا احنطت هـذه . احلضارة تبدأ ياإلنسان زنلرته إىل كيانه اإلنساين. فرص اإليداع زالاقدم

 .)1F١("النلرة تراجع ك  شيء، زإـا مست ارتفع مع النلرة السامية ك  شيء
إن ضــياع البعــد اإلهلــي يف اإلنســان جعــ  اإلنســان يــنحط إىل الدرجــة الــ  يصــبح  

حيـط مـن قـدره يف " امسـاً "عالمًة علـى تـذكرة مـرزر، أز فقط يف املعاقال ، أز " رقماً "معها 
يـاملعىن  -لقد مضت حقبا  قدمية كان اإلنسان فيها عليماً، زكانـت األسـاطري ". اهلوية"

هي القصة الـ  ترسـم مالمـح احليـاة اإلنسـانية، مث جـاء  حقبـا  تراَجـَع فيهـا  -احلديث 
 -قيمــة "أز " ملبــدأ"زأصــبح االنامــاء اإلنســان، زحتصَّــن يف رمــو  األيــدزلوجيا  السياســية، 

Value " هـــو احملـــرك األزل لتـــ  قـــدرا  اإلنســـان، زلتـــن جـــاء  الصـــدما  ييـــد البشـــر
لإلنســان تــدفع اإلنســان إىل " Value -قيمــة "أنفســهم، زجــاء  الصــراعا  لابحــث عــن 

 .األمام، إىل ما هو أعلم، زلتن مل حيدث هذا على أرض الواقع نفسه

                                                           
ة م عندما كنا ندرس اإلحلاد األزرزيب الذي كنت أزد أن أقدم دراسة زافي١٩٦٦لقد مسعت هذه العبارا  يف عام  )١(

 –عنه، زلتن مطران كفر الشيخ زدمياط اساطاع يدهاء سيده أن يغلق أزل مركز لإلشعاع الفتري يف كلية الالهو  
ين يأنين درست اإلحلاد مع ملحدين، كأن أي طالب يف أي جامعة له حق اخايار  زسار يصول. فرع طنطا زجيول يعريِّ

 .سة يف كفر الشيخ زدمياط حقيقة هذه اللعبة السمجةزلتن لألسف مل يدرك شعب التني!!! أساتذته، أز مقرراته



 ٩ 

 :يوسف زيدان. وخيال د من فوق أم من أسفل،
(يوسف  يـدان. اعارب د 
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أن الاجسـد هـو إصـالٌح لإلنسـان مـن فـوق، يينمـا هـو  )١
، فالاجسـد "مـن عنـد اهللا"زإن كان الوحي زالانزيـ  هـو مـن فـوق . يريد إصالحاً من أسف 

 .هو أن يصبح ما هو فوق، زما هو أسف  ماحداً يف شخص يسوع املسيح
الـ  تقـال ياسـم الاـاريخ القـدمي، خصوصـاً زأن  زلع  أيشـع األكاـيـب، هـي تلـيف

مـــدزنا  الاـــاريخ القـــدمي ليســـت يف يـــد عامـــة النـــاس، يـــ  زاملصـــيبة األكـــرب مل يدرســـها مـــن 
املصـرية القدميـة  –الرزمانيـة  –اهلللينيـة  –ياتلم ياسم الااريخ القدمي أز احلضارا  القدمية 

  يــــني الســــماء زاألرض؛ ألن َمــــن فهــــذه احلضــــارا  القدميـــة مل تفصــــ. زالبايليـــة زغريهــــا –
فص  السماء عن األرض هو املدرسة األزريية ال  شاعت يف القرنني السايع عشر زالثامن 

زكـــان أشـــهر مـــن حـــازل تأصـــي  أفتـــار هـــذه املدرســـة هـــو  Deismعشـــر، زُعرفـــت ياســـم 
John Locke  فــاهللا فــوق، زاإلنســان عليــه أن يرتــب حياتــه زمصــريه حســب مــا تصــ  إليــه

 .الاجريبية العلوم

 المجاالت الحقيقية التي تعطي اإلنسان نوعاً من الشركة مع اهللا
قــد يبــدز للقــارئ أن الــوحي يف اليهوديــة زاملســيحية هــو قــرين الانزيــ  يف اإلســالم،  

اإللـه "زإنصافاً للدكاور  يدان، هو ال يعاقـد يـذليف، زإالَّ مـا هـو سـر اهلجـوم العنيـف علـى 
ـكرنا من قبـ  "الالهو  العريب"ي زرد يوفرة يف كاايه ، زهو الاعبري الذ"الاورايت ، زهو كما 

(يف موضع آخر
3F

كلمـة آراميـة سـريانية غـري " الالهـو "أنه ليس الهوتاً زليس عرييـاً؛ ألن  )٢
الذي نزل يلسان عريب مبني، هو القرآن، " العريب"معرزفة يف تراثنا العريب اإلسالمي، زألن 

                                                           
 .١٥/٩/٢٠١٠راجع أزهام املصريني، املخلص الذي ال خيلص، مقال منشور جبريدة املصري اليوم يااريخ  )١(
 www: قراءة نقدية مسيحية لتااب الالهو  العريب، حماضرة من جزئني منشورة على موقع: راجع )٢(

coptology.com 
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 .زهو ليس كااب الهو 
أمــــام القــــارئ االحامــــاال  الااليــــة، زهــــي زاردة يف ملفــــا  الاــــاريخ  لتــــن لنضــــع 

 .اليهودي زاملسيحي، زسنرتك ملفا  اإلسالم لعلماء اإلسالم
ـــرزح . كـــالٌم ينقلـــه رزح الـــرب/ الـــوحي هـــو حـــديٌث   زســـوف نـــرتك الفـــرق يـــني ال

القـرآن  يف اإلسـالم، املـالك الـذي نقـ " جربيـ "القدس، رزح اهللا يف اليهودية زاملسـيحية، ز
 .إىل نيب اإلسالم

املسـيحي يثالثـة أشـياء غـري معرزفـة يف الاـاريخ أز يف / لقد اماا  الـوحي اليهـودي 
 :الرتاث اإلسالمي

كــــان الــــوحي هــــو تســــجي  إعــــالن اهللا عــــن ـاتــــه إليــــراهيم يالرؤيــــا املباشــــرة،   :أوالً  
إيــراهيم  هــذه العناصــر الثالثــة ال ميتــن فصــلها عــن شــخص. زياحلــديث، زيالوعــد زالعهــد

زارتـــبط الــنص، أي التــالم الصـــادر عــن اهللا ياألحـــداث . زعــن تــاريخ العهـــد القــدمي نفســه
الاارخييــة، أي دعــوة اهللا إليــراهيم، زمــيالد اســحق، زالوعــد يالربكــة، زمل يــرتك الــوحي احليــاة 

 .الشخصية إليراهيم أز غريه يدزن تسجي 
أز صـديٌق للخطـاة، " ليـ ٌ خ"خصوصية اليهوديـة زاملسـيحية تابـدى يف أن اهللا هـو  

هـذه . زأن دعوة اهللا ليسـت لألتقيـاء فقـط، زال ملـن هـو يـال خطيـة، يـ  للخطـاة مـن البشـر
زهــي ". عصــمة األنبيــاء"هــي حقيقــة الرمحــة زغــىن صــالح اهللا، زلــذليف ال تعــرف اليهوديــة 

اهــا فاحليــاة األخالقيــة هلــا قيم. ليســت معرزفــة أيضــاً يف املســيحية، يــ  ال جمــال هلــا أساســاً 
اهللا ال يُعام  اإلنسان الصاحل يالصالح زاخلـاطئ يالعـدازة، . التربى، زلتن ليس لدى اهللا

يـــ  يعامـــ  اإلنســـان علـــى أنـــه اخلـــالق الـــذي لـــه مشـــيئًة زهـــدفاً مـــن خلـــق اإلنســـان، زيعـــود 
 .ياإلنسان حنو الصالح زاحلق

 الــــدعوة مل يتــــن الــــوحي إعالنــــاً عــــن شــــريعة إهليــــة، يــــ  متثَّلــــت البدايــــة يف :ثانيــــاً  
لإلميــان، زلــذليف ســبقت دعــوة إيــراهيم شــريعة موســى يعــدة ســنوا  حســبها الرســول يــولس 



 ١١ 

إن أساس العالقة مع اهللا هو الدعوة اإلهلية، . سنة ٤٠٠حسب الاسليم اليهودي نفسه يـ 
زلــذليف مل يتــن لــدى إيــراهيم شــريعة، يــ  جــاء  الشــريعة يعــد أن حتــول اإلميــان إىل حيــاة 

مـن الفــرد إىل اجلماعــة، فالشـريعُة خاصــٌة يانلـيم اجلماعــة، أي األســباط زتـاريخ، أي اناقــ  
االثـــىن عشـــر، زهـــؤالء كـــانوا يعرفـــون معرفـــًة تامـــًة أن دعـــوة اهللا زعهـــد اهللا لـــيس معهـــم هـــم 

ـــ  لتـــ  الشـــعوب، أي  ـــاك "األمـــم"زحـــدهم، ي يـــين "حـــىت يعـــد تتـــوين  -، فلـــم تتـــن هن
ُة اهللا لنس  إيراهيم، زهؤالء ليسوا هم دعوٌة خاصٌة لشعٍب خاص، ي  هي يرك -" إسرائي 

يـــُع أَُمـــِم اَألْرضِ : "اليهـــود زحـــدهم؛ ألن نـــص ســـفر الاتـــوين قـــاطع " َزيـََابَـــاَرُك ِيف َنْســـِلَيف مجَِ
زألن دعـــوة اهللا ســـبقت الشـــريعة، فقـــد تـــال م مـــع ). ١٤: ٢٨، ٤: ٢٦ ،١٨: ٢٢تـــيف (

  إىل احليـاة يف انالـار حتقيـق هذه الدعوة ظهور األنبياء، ليس لدعوة البشر إىل الشريعة، ي
مواعيــد اهللا الــ  مل تـــرتبط يــاملرة حبفـــظ الشــريعة، يـــ  يقصــد اهللا نفســـه زإرادتــه يف أن يعلـــن 

 .صالحه زحمباه
زلعــ  أهــم مــا يقــال عــن مالمــح العهــد القــدمي األساســية هــو أن الاــاريخ مل  :ثالثــاً  

زيالوعـد يـاخلالص زيالعهـد، مث يبدأ يالشريعة زلن يناهي يالشـريعة، يـ  يبـدأ خبلـق اإلنسـان 
تأيت الشريعة زيسامر الااريخ، لـيس كسـج  حلفـظ الشـريعة، يـ  كسـجٍ  مفاـوح يف انالـار 
. إعــالن اهللا عــن نفســه، زعــن إرادتــه، زعــن مصــري الشــعب الــذي يــؤمن يــه، زعــن مســاقبله
مـن زهو هنا ال يقدم الربنامج السياسـي الـذي ظهـر يعـد ـلـيف يف احلركـة الصـهيونية، زالـ  

خـــالل دعوتـــا السياســـية، يقـــرأ يعـــض الـــذين يتابـــون عنـــدنا، العهـــد القـــدمي كمـــا لـــو كـــان 
 .خاصاً يالصهيونية، زهو ليس كذليف ياملرة" دساوراً "

 ما هي مجاالت معرفة اإلنسان باهللا؟: إـن يبقى السؤال مطرزحاً 
زاجلـــــواب هـــــو أننـــــا ال ميتـــــن أن �مـــــ  تـــــاريخ الســـــايقني، زال أن نفصـــــ  اخابـــــار  
 :نسان عن اللغة زعن الثقافة زعن احملورين األساسيني يف احلياة اإلنسانية يرماهااإل

لـذليف . هـو آمـال اإلنسـان زطموحـا  اإلنسـان زرجـاء اإلنسـان: المحـور األول
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عـن االجتـاه املاركسـي السـائد يف  Ernst Blockكـان مدهشـاً حقـاً أن يشـذ ارنسـت يلـوك 
 Hopeي يعيـد إىل األـهـان ضـرزرة اسـاعادة الرجـاء لتـ )4F١()يف ـلـيف الوقـت(أملانيا الشـرقية 

لــــيس يف حــــ  أ مــــا  اإلنســــان االقاصــــادية زتو يــــع الــــدخ  القــــومي زحــــ  مشــــتلة الفقــــر 
يف عالقــا  إنســانية ســامية تعلــو علــى مــا  Hopeزالبطالــة، يــ  يــأن يتــون لإلنســان رجــاء 

الفنــون ياســم حماصــرة  Blockزقــد رفــض . حتقــق مــن اجنــا ا ، زتدفعــه إىل الاقــدم العلمــي
املاركسية؛ ألن الفن يل  هو النافذة الـ  تـدخ  منهـا احلريـة، زيلـ  هـو النـور الـذي يـدفع 

مـن هنـا يـا  مـن احلامـي . اإلنسان إىل أن يبحـث عـن طـرق إنسـانية أفضـ  حليـاة إنسـانية
زهــو أن الشــريعة هــي  Propheticأن نعيــد قــراءة العهــد القــدمي مــن خــالل الاعلــيم النبــوي 

، زأن هذا احلد ليس هو سالح الاقدم، زأن الاقدم احلقيقي لـيس "حملارية الشر"َع حدٌّ ُزضِ 
يف حــ  األ مــا ، رغــم أمهيــة هــذه احللــول، يــ  هــو يف تتــوين العالقــا  اإلنســانية الــ  ال 
حياصــرها اخلــوف مــن العقــاب، يــ  احملوطــة مبحبــة الفضــائ  زالســلوك القــومي مــن أجــ  حيــاة 

 .إنسانية أفض 
مــع األخــذ . هــو مرجعيــة اإلنســان، أي نلــرة اإلنســان إىل ـاتــه :لثــانيوالمحــور ا 

ـــار أن اناســـاب اإلنســـان إىل  ـــاريخ قـــدمي"أز إىل " اجلماعـــة"أز إىل " العـــرق"يف االعاب ال " ت
زلـذليف عنـدما جـاء سـفر الاتـوين . حيقق شيئاً، ي  حيفظ اإلنسـان يف مريـع املاضـي زحـده

زياملناسـبة هـو تعريـٌف  - )5F٢()٢٦: ١راجـع تـيف (ه إن اإلنسان هو صورة اهللا زمثالـ: ليقول
مل يرد يف القرآن، زلتنه دخ  إىل األدييا  اإلسالمية عـن طريـق الشـيعة زرجـال الاصـوف 

زإىل " أعلـــــى"فقـــــد أعطـــــى هـــــذه الاعريـــــف لإلنســـــان نفســـــه حريـــــة الاطلـــــع إىل  -زحـــــدهم 
هــو إلــه التــون  االناســاب هللا اخلــالق ليعــرف هــو أن اإلنســان هــو ســيد التــون زمــديره، يــ 

                                                           
(١) Ernst Block: Prinzip Hoffnung, 1960. 
اْلبَـَهاِئِم،  فَـَيَاَسلَّطُوَن َعَلى َمسَِيف اْلَبْحِر َزَعَلى َطْريِ السََّماِء َزَعَلى ُصوَرتَِنا َكَشَبِهَنا، نـَْعَمُ  اِإلْنَساَن َعَلى«: َزَقاَل اهللاُ " )٢(

يَّايَاِ  الَِّ   يِع الدَّ  ".بُّ َعَلى اَألْرضِ َتدِ  َزَعَلى ُك ِّ اَألْرِض، َزَعَلى مجَِ



 ١٣ 

ـكـــر املزمـــور الثـــامن مـــن هـــو اإلنســـان حـــىت تـــذكره، زضـــعاه قلـــيًال عـــن إلـــوهيم : "حســـبما 
". زضـعاه قلـيًال عـن املالئتـة: "، زلتـن جـاء  الرتمجـة السـبعينية لاقـول)"حسب العربانية(

زالفرق زاضح، زلتـن خلـف هـذه الرتمجـة جيـيء الاعلـيم اليهـودي القـدمي، زهـو أن املالئتـة 
التـــون زحـــراس األفـــالك زاألجـــرام الســـمازية، زأ�ـــم هـــم الـــذين خيـــدمون تعاقـــب  هـــم آهلـــة

فاإلنسان أقـ  قلـيًال مـن هـؤالء؛ ألنـه لـيس مسـئوًال عـن حفـظ ... الفصول زنززل األمطار 
يف األرض، فهو ال خيطط مسار النجوم زاألفـالك، يـ  هـو الـذي " العم "التون، ي  عن 

 ".صورة اهللا"لتي حييا يف األرض " حيصد"ز" يزرع"

 اإلدعاء بأن خلق اإلنسان صورة اهللا ومثاله هو نقٌل عن الوثنية
ُزلــد  هــذه الفتــرة يف رؤزس علمــاء االجامــاع يف القــرن الســايع عشــر، زيعــد أن  

ــــديين القــــدمي ــــرتاث ال إخل إىل اللغــــا  .. املصــــري زالعــــرباين زاهلنــــدي زالفارســــي : مت نقــــ  ال
سـٌم مشـرتك، زهـو اماـزاج حيـاة البشـر ياآلهلـة، زهنـا طـرح فقد ظهر فيمـا يينهـا قا. األزرزيية

 :العلماء عدة أسئلة ال ميتن اإلجاية عليها يشت  قاطع
هــــ  كــــان هنــــاك تــــراث رزحــــي عــــاملي قــــدمي قبــــ  انقســــام البشــــر إىل أعــــراق  -١ 

زديانــا  زلغــا ، زالــرتاث املقصــود هنــا هــو الــرتاث املنحــدر مــن آدم نفســه، زالــذي تبــدز 
قصـة إيـراهيم زيف سـفر أيــوب الـذي مل يتـن عربانيـاً، يـ  مـن نســ  آدزم؟  يعـض مالحمـه يف

زا عن دهشاهم مـن زجـود كاـاب غـري عـرباين يف العهـد  زكان علماء اليهود هم أزل من عربَّ
القدمي، زلتن حىت ال يقع أحد فريسًة للدعوة الصهيونية، نقول ما أكثر األشخاص الذين 

أي " حــاران"هــؤالء هــو إيــراهيم نفســه الــذي جــاء مــن مل يتــن هلــم صــلة يــالعربانيني، زأزل 
(فاليهودية تعود إىل يعقوب زليس إىل إيراهيم. من العراق
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زمن اجلدير يالذكر أن هذا . معهد فالدميري اللد األزل ياالجنليزية –مقدما  العهد القدمي  –راجع يف ـليف دراسة األب يولس طر ي  )١(

 .١٩٩٩التااب تُرجم إىل اللغة العريية زنشرته منشورا  النور يلبنان 



 ١٤ 

هــ  ســبقت الوثنيــة الاوحيــد، أم أن الاوحيــد كــان هــو األصــ  الــذي تفرَّعــت  -٢ 
منــه الوثنيــة؟ زهنــا جيــب أن نتــون علــى يقــني مــن أن دعــوة عبــادة اإللــه الواحــد هــي لُــب 

هـــد القـــدمي، زهـــو ينقـــ  إلينـــا الاوحيـــد كســـايٍق علـــى ظهـــور الوثنيـــة، زأن الوثنيـــة زجـــوهر الع
ظهــر  يف مرحلــة الحقــة ال ميتــن حتديــدها يدقــة تارخييــة، زلتــن الثايــت هــو أن اإلشــارا  
إىل الوثنيــة يف ســفر الاتــوين ليســت أقــدم مــن الاوحيــد، زيالاــايل إـ ســبق الاوحيــد الوثنيــة، 

جـاء  يف زقـت كـان ) ٢٦: ١تـيف " (صـورة اهللا زمثالـه" أصبح من الضرزري أن نفهم أن
زمــع ـلــيف . فيــه البشــر يعبــدزن احليوانــا  زاألصــنام يف مصــر الفرعونيــة زيــالد العــامل القــدمي

زما قصة اخلرزج مـن مصـر إالَّ . جاء  هذه العبارة، زيعدها تاريخ طوي  يف معاداة الوثنية
ال هــي حمازلــة للنيــ  مــن مصــر حلســاب يــين صــراعاً يــني الاوحيــد زالوثنيــة، ال يــني شــعبني، ز 

(يعقوب؛ ألن مصر تنال يركةً 
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(، يـ  زإليهـا يـأيت الـرب نفسـه حسـب النبـوة)١
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، زلتنهـا يف )٢
فهـذه ليسـت منطقـة صـراعا  عرقيـة، . نفس الوقت هي القـوة العسـترية الـ  ختـدم الوثنيـة

فـإـا  . )9F٣()١٣٥ر راجـع مزمـو (زإمنا صراع على مساوى حرب اإلله احلقيقي مع آهلة األمـم 
كــــان اناســــاب اإلنســــان إىل اهللا هــــو أقــــدم مــــن الوثنيــــة، يــــا  مــــن الضــــرزري أن نؤكــــد أن 
اإلنسان يدأ مسريته مع اهللا يالاوحيد، زيعالقة ميتن أن نفهم ملاـا قامـت علـى اإلعالنـا  

 .اإلهلية
زعلــى ـلــيف، فــإن عــدم زجــود تــاريخ كامــ  الفصــول، جيعــ  املرجــع الوحيــد الــذين  

دينا هــو العهــد القــدمي نفســه، زهــو خــُري شــاهٍد علــى أن اإلميــان يإلــٍه خــالٍق، ســبق يــني أيــ

                                                           
 ).٢٥: ١٩.أش" (مبارك شعيب مصر" )١(
َزَقاِدٌم ِإَىل ِمْصَر، فَـاَـْرجتَُِف َأْزثَاُن ِمْصَر ِمْن َزْجِهِه،  ُهَوـَا الرَّبُّ َراِكٌب َعَلى َسَحايٍَة َسرِيَعةٍ : ٌي ِمْن ِجَهِة ِمْصرَ َزحْ " )٢(

 ).١: ١٩أش " (قَـْلُب ِمْصَر َداِخَلَها َزَيُذزبُ 
ـَاٌن َزَال َتْسَمع. َهلَا َأْعٌني َزَال تْبصر. تـََاَتلَّم أَفْـَواٌه َزالَ  َهلَا. َأْصَنام األَمم فضٌَّة َزـََهٌب، َعَم  أَْيدي النَّاس" )٣( . َهلَا آ

َها مثْـَلَها َيتون َصانعوَها، زَكّ  َمْن يـَاَّت ! لَْيَس يف أَفـَْواهَها نـََفسٌ  َكذليفَ  يَا يـَْيَت . يَا يـَْيَت إْسَرائيَ ، يَاركوا الرَّبَّ . َعَليـْ
مَباَرٌك الرَّّب مْن صْهيَـْوَن، السَّاكن يف . يَاركوا الرَّبَّ  الرَّّب، ييَا َخائف. يَا يـَْيَت َالزي، يَاركوا الرَّبَّ . يَاركوا الرَّبَّ  َهارزَن،
 ).٢١ - ١٥: ١٣٥مز " (َهّللويَا. أزرَشليمَ 



 ١٥ 

الوثنية، زظ  حىت يعد اناشار الوثنية ماغلغًال حسب شهادة املصادر القدمية الـ  زصـلانا، 
ينشـــرها يف جملـــد   J. B. PRITCHARDزالـــ  نـــدين لألســـااـ الســـايق جبامعـــة يرنســـاون 

(كبري
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 :سانية المختلفةحلقات الهوية اإلن
عندما حيدد اإلنسان هوياه يأنه سلي  احليوانـا ، يـنحط السـلوك االجامـاعي، * 

 .زيشت  خاص يف العالقا  اإلنسانية، ال سيما الززاج زاألسرة زاملعامال  اليومية
لتــن الاسلســ  العرقــي زاالناســاب لــألب األزل، خلــق الاضــامن االجامــاعي، * 

لق نلاماً قانونياً زشريعًة مورزثًة أحتمت النطاق، ي  احلصار زكوَّن األسباط زالقبائ ، زخ
 .يالشريعة" Fro -ُمجِّد  "على الامع، زفرضت عليه اجلمود، ي  حىت العبادة نفسها 

لتـــن مـــا نالحلـــه يف أغلـــب النصـــوص القدميـــة اخلاصـــة ياإلنســـان القـــدمي، أي * 
ن خبلـــق العـــامل، زكـــان لديـــه أن اإلنســـان املاـــدين، كـــان يـــؤم Pritchardتلـــيف الـــ  نشـــرها 

كـــان يعـــرف خالقـــه . قصـــٌص عـــن اخللـــق، زعـــن احليـــاة علـــى األرض، زعـــن مـــا يعـــد املـــو 
لـــيف مـــن خـــالل القصـــص املخالفـــة حســـب املتـــان زالزمـــان زالعشـــرية . يأمســـاٍء مانوعـــٍة، ـز

زلتنــه يشــت  عــام كــان دائمــاً ياطلــع إىل آفــاق مــا يعــد املــو ، زكــان دليــ  اإلميــان يــاخللود 
زمل يتـن الـدفن . ط الاحنيط، ي  أدزا  الصيد زاحلياة اليومية ال  ُتدفن مع امليتليس فق

 .جمرد إكرام للموتى، ي  كان تأهيًال للحياة يعد املو ، حياة اخللود

 :الهوية اإلنسانية حسب الكتاب المقدس
، زخلــف هــذه العبــارة القصــرية جنــد الــرتاث )٢٦: ١تــيف (اإلنســان هــو صــورة اهللا  

 :لذي يؤكدالنبوي ا

                                                           
 :١٩٦٩راجع الطبعة الثالثة ال  نشرتا جامعة يرنساون يف عام  )١(

J. B. PRITCHARD, Ancient Near Eastern Texts: Relating to the OLD TESTAMENT. 



 ١٦ 

معرفــة اإلنســان يــاهللا رغــم الســقوط الــذي حــدث يف جنــة عــدن، زهتــذا مسعنــا * 
زمــا شخصــية إيــراهيم إالَّ مثــاًال عاليــاً لإلميــان جعلــه الرســول يــولس نفســه يف . عــن أخنــوخ

مثاًال لدعوة األمـم، يـ  زعفـة يوسـف الـذي مل يتـن لديـه زصـية متاويـة  ٤رزمية أصحاح 
 .نت الوصية يف الضمري تدفعه إىل أن ال يصبح ضحية الزنا، زلتن كا"ال تزن: "تقول

لتــن أهــم مقومــا  الصــورة اإلهليــة هــو ُســتىن رزح احلتمــة يف زجــدان زقلــب * 
اإلنســان، رزح الــرب أز رزح احلتمــة الــذي يعمــ  يف كــ  اخلليقــة زيف كــ  جمــاال  احليــاة 

م االجامـاع إن ما غاب عن يعض مـدارس علـ. حسب اإلصحاح الثامن من سفر األمثال
ـــة لـــيس عـــاقًال يالطبيعـــة، فهـــذا هـــو تعلـــيم  الـــديين هـــو أن اإلنســـان حســـب األســـفار اإلهلي

يــ  . اإلنســاُن عاقــٌ ؛ ألن رزح احلتمــة يعلِّــم اإلنســان. أرســطو زغــريه مــن فالســفة اليونــان
الـ  تـاتلم عـن أن ) ٥ - ٢: ٣١خـر (لع  القارئ الفطن قد أدرك عبارا  سـفر اخلـرزج 

نــال القــدرة علــى اإليــداع الفــين ألن رزح احلتمــة، رزح الــرب قــد أعطــاه  يصــلئي  يــن حــور
(القدرة على العم  الفين لبناء خيمة االجاماع
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اهلويـة اإلنســانية حســب األســفار املقدســة، هــي هويــٌة يتوِّ�ــا احلــوار اإلهلــي يــني * 
ع  اإلنسان قـادراً زهو حواٌر ُدزِّنت أصوله يف األسفار، زهو احلوار الذي جي. اهللا زاإلنسان

 –فـال  لنـا يف حاجـة ماسـة إىل اسـايعاب العمـ  اإلهلـي للتلمـة . على أن ياحدث مع اهللا
DAVAR زخلــُق كــ  األشــياء . ليســت جمــرد نطــٍق أز لفــٍظ، يــ  هــي عمــ " التلمــة"؛ ألن

، هو املبدأ اإلهلـي الـذي )٢٦: ١راجع على سبي  املثال تيف (يتلمة اهللا حسب األسفار 
التلمة دخلت دنيا اإلنسان لتي جتعله عاقًال، زأن احلياة العقلية ال تاقدم يـدزن يؤكِّد أن 

زلـــذليف . التلمـــة؛ ألن اإلنســـان يعجـــز عـــن أن يفتـــر زأن يتـــون عالقـــة يغـــريه دزن كلمـــة

                                                           
ِه، َزَمْألتُُه ِمْن ُرزِح اِهللا يِاحلِْْتَمِة َزاْلَفْهمِ  َقْد َدَعْوُ  َيَصْلِئيَ  ْيَن أُزرِي ْيَن ُحوَر ِمْن ِسْبطِ . اُْنلُرْ " )١( َزاْلَمْعرَِفِة  يـَُهوـَا يِامسِْ

َعٍة، الْخِرتَاِع ُخمْاَـَرَعاٍ  لِيَـ  َهِب َزاْلِفضَِّة َزالنَُّحاِس، َزنـَْقِش ِحَجاَرٍة لِلاـَّْرِصيِع، ْعَمَ  ِيف زَُك ِّ َصنـْ َزِجنَاَرِة اخلََْشِب، لِيَـْعَمَ  ِيف   الذَّ
َعةٍ   ."ُك ِّ َصنـْ



 ١٧ 

رافقــــت احلضــــارا  كلهــــا عمليــــة تقــــدُّم اللغــــا ، زاســــاعار  اللغــــا  التلمــــا ، كــــٌ  مــــن 
 .فاق خالقةاألخرى لتي ياقدم الفتر زيسري حنو آ

، فمـا هـي عالقـة التلمـة يـالاتوين أز "التلمـة"فإـا كان الاقـدم فتريـاً حياـاج إىل  
زأعيد نشـرها  ١٩٦٦ال  نشر  عام  VICTOR FRANKLاهلوية اإلنسانية؟ لع  دراسة 

فاحـت الـال أمـام  MAN'S SEARCH FOR MEANING ٢٠٠٦يعد ـليف حـىت عـام 
(ساخدام مفردا  معينة على الفتر اإلنساينعلماء االجاماع زالنفس لفحص آثار ا
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١(. 
فاللغــة زمفرداتــا قــد تتــون يف حــد ـاتــا ـلــيف الســور املنيــع الــذي حياصــر الفتــر،  

يف احليــاة " صــورة اهللا"زإـا دخلــت كلمــة . زمــن هنــا جــاء  حيلــة النقــ  مــن لغــاٍ  أخــرى
ف الــ  رافقــت اإلنســانية، ارتفــع الفتــر حنــو آفــاٍق أرحــب، ال ســيما آفــاق حريــة االكاشــا

حيـــاة اإلنســـان، زجعلـــت تقســـيم الاـــاريخ اإلنســـاين العـــام حمـــدداً ياالكاشـــافا  مـــن العصـــر 
، زمـــن عصـــر املطبعـــة زالربيـــد اجلـــوي إىل الربيـــد "االلتـــرتزين باحلاســـو "احلجـــري إىل عصـــر 

زجــاء  احلضــارة لاؤكــد أن اإلنســان هــو خــالق . االلتــرتزين الــذي يطــوف العــامل يف دقــائق
فقــد زضــع اهللا كــ  شــيء حتــت  ٨نــه إلــه التــون فعــًال حســب كلمــا  املزمــور احلضــارة، زأ

(قدمي اإلنسان
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٢(. 
زلعـــ  أيلـــغ آثـــار أز يصـــما  الصـــورة اإلهليـــة، هـــي عطـــش اإلنســـان الـــدائم إىل * 

زلذليف، فعندما أنتر يوحنـا كـالفن أن الصـورة . احلرية زإىل اجلمال زإىل التمال زإىل احملبة
رغــم الســقوط، مل يــدرك أنــه أعطــى األســاس الالهــويت النفصــال  اإلهليــة يقيــت يف اإلنســان

العلوم اإلنسـانية زالفـن يتـ  أنواعـه، زالعلـوم الاجريبيـة عـن الالهـو ، فقـد صـار  املعرفـة، 

                                                           
 :راجع على سبي  املثال الدراسة ال  طبعت عدة طبعا  )١(

TREVOR. A. HARLY, THE PSYCHOLOGY OF LANGUAGE. 
تَسلِّطه . َزتـَْنقَصه َقِليًال َعِن اْلَمالَِئَتِة، َزِمبَْجٍد َزيـََهاٍء تَتلِّله ْنَسان َحىتَّ َتذكَره؟ َزاْين آَدَم َحىتَّ تـَْفَاِقَده؟َفَمْن هَو اإلِ ) "٢(

يًعا، َزيـََهاِئَم اْلبَـرِّ : َجَعْلَت ك َّ َشْيٍء َحتَْت َقَدَمْيهِ . َعَلى َأْعَماِل َيَدْييفَ  السََّماِء، َزَمسََيف اْلَبْحِر  أَْيًضا، َزطيورَ  اْلَغَنَم َزاْلبـََقَر مجَِ
 ).٩ - ٥: ٨مز " (!َسيِّدنَا، َما َأْجمََد اْمسََيف ِيف ك ِّ اَألْرضِ  أَيـَّها الرَّبّ . السَّاِلَيف ِيف سبِ  اْلِمَياهِ 



 ١٨ 

 .جمرد معرفة إنسانية ال عالقة هلا مبعرفة اإلنسان يتيانه أز ياهللا

 :اهللا واللغة اإلنسانية
، فتيــف يــدخ  اهللا دنيــا اإلنســان يــدزن مجيــع لغــا  البشــر هــي مــن صــنع البشــر 

يــني اهللا زاإلنســـان  –مهمـــا كــان نوعهــا  –لغــة إنســانية؟ يــ  كيـــف ميتــن أن تنشــأ عالقــة 
أن تعــربِّ عــن اهللا نفســه؟ هنــا، كانــت  -مهمــا كانــت  -يــدزن لغــة؟ زكيــف ميتــن ألي لغــة 

ية يف أحــد خصوصــيا  العهــد القــدمي يالــذا ، هــي اســاخدام العديــد مــن األلفــاظ اإلنســان
زأن " إنســانياً "الاعبــري عــن اهللا؛ ألن اإلنســان عنــدما يــاتلم عــن اهللا، فهــو اليــد زأن يــاتلم 

 Georgeزهنـا جيـب أن نشـري إىل الدراسـة الـ  أجنزهـا  .يصـف اهللا حسـب لغاـه اإلنسـانية

Lakoff  زالـــ  طُبعـــت عـــدة طبعـــا)
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زالـــذي يعـــث دزر االســـاعارا  زدزرهـــا يف الفتـــر  )١
يعــد ـلــيف لتــي يــرد كــ  االســاعارا  يف حبــٍث آخــر عــن فلســفة اجلســد،  اإلنســاين، مث عــاد

 :زكيف حدد اجلسد دزر االساعارا  إىل أن يوسع البحث
Mark Johnson; Basis of Meaning Imagination and Reason. 

 .زالذي طُِبع أيضاً عدة طبعا 
�ــا حتاــوي إالَّ أ Materialلتــن مــا يهمنــا اآلن هــو أن اللغــة رغــم أصــلها املــادي  

علــى مــا هــو غــري مــادي، أي علــى املعــاين زالرمــو  الــ  تنقــ  احلــس زاالنفعــاال ، زمــا هــو 
 .فوق األصوا  زاحلرزف

 :السؤال الحتمي
ألـــيس حبـــث اإلنســـان عـــن اهللا يقايلـــه يالضـــرزرة حبـــث اهللا عـــن اإلنســــان؟ زإـا مت  

الااريخ : زثانياً . أزًال اللغة: اللقاء، فه  ميتن أن يام اللقاء على غري أرض احلياة اإلنسانية
احليـاة اإلنسـانية : زثالثـاً . اإلنساين نفسه، حيـث يشـرتك اهللا مـع اإلنسـان يف أحـداٍث معينـةٍ 

                                                           
(١) George Lakoff. Metaphors we live by 



 ١٩ 

عـــرب  Warsالـــ  ال زجـــود هلـــا يـــدزن اجلســـد، فاجلســـد رغـــم مـــا ُشـــن ضـــده مـــن حـــرزب 
 .الااريخ، ال ال هو الوجود اإلنساين يف الزمان زاملتان زاألرض نفسها

ــــد زجمــــيء اهللا إىل اإلنســــان فهــــ  مي  التلمــــة صــــار "تــــن يعــــد هــــذا اعابــــار الاجسُّ
 !جمرد حلم زثين دخ  املسيحية؟) ١٤ - ١٣: ١يوحنا " (جسداً 

 :الوحُي تمهيٌد للتجسد
عندما نـدرس العهـد القـدمي جيـب أن نلافـت إىل مـا ياميَّـز يـه هـذا السـفر الضـخم  

زهــو ســفٌر يســج  . طة األنبيــاءفهــو ســفر حــوار اهللا مــع اإلنســان يواســ. مــن خصوصــيا 
ال ميتــن أن نفصــ  يــني . فشــ  اإلنســان زخطايــاه، زلتنــه يســج  أيضــاً صــالح اهللا الفــائق

 .خطية اإلنسان زصالح اهللا زرمحاه، فهذا ما ينطق يه سفر املزامري زسفر القضاة
اهللا قريب من اإلنسان زيستن يف زسط شعٍب يعرفه، يعبده زيصـلي إليـه، يرسـ   

فهـــ  يقـــف . ميســـح امللـــوك زاألنبيـــاء، زيرســـ  رزح احلتمـــة لتـــي يقـــود اخلليقـــةرزحـــه لتـــي 
لقــد كــان الصــالح اإلهلــي عنــد الــوحي زاحلــوار زالعهــد زقيــادة الشــعب، زُســتىن رزح اهللا؟ 

يِاألَنِْبيَــاِء  َاهللاُ، يـَْعــَد َمــا َكلَّــَم اآليَــاءَ "الاجســد هــو آخــر حلقــا  اإلســاعالنا  اإلهليــة؛ ألن 
الَّــِذي َجَعَلــُه َزارِثًــا ِلُتــ ِّ  َزطُــُرق َكِثــريٍَة، َكلََّمَنــا ِيف هــِذِه األَيَّــاِم اَألِخــريَِة ِيف ايِْنــِه، نـَْواعٍ قَــِدميًا، يِــأَ 

يواســـطة االيـــن مجـــع كـــ   زالتـــالم). ١: ١عـــب " (اْلَعـــاَلِمنيَ  َشـــْيٍء، الَّـــِذي يِـــِه أَْيًضـــا َعِمـــ َ 
هــي أن كلمــة الاعلــيم نايعــٌة خصوصــيا  العهــد القــدمي، زأضــاف إليهــا خصوصــية هامــة، ز 

عَلن جسدياً 
ُ
 .)15F١("أشرق جسدياً "من حياة االين امل

زصــار  Actionمل يـَُعـد اإلعـالن اإلهلــي لفلـاً يقـال، يــ  لفـٌظ يقـال يواســطة عمـ   
مل تشرد كلمـا  العهـد اجلديـد يف فيـايف الافاسـري إالَّ يف العصـر . العم  هو املفسِّر للتلمة

كانـت   -على األق  يف األلف سـنة األزىل  -امعة شرقاً زغرياً احلديث، زلتن التنيسة اجل

                                                           
 ".أشرق جسدياً يغري  رع يشر حىت خلصنا" :راجع مرد قطع ثيؤطوكية االثنني، الاسبحة السنوية )١(



 ٢٠ 

ترى حياة الرب يسوع اإلله املاجسد هـي املفاـاح الـذي يشـرح األسـفار، لـيس لفلـاً، فهـذا 
 .زصار  العالقة شركة Relationshipإىل عالقة  Wordسه ، زلتن ياحول التلمة 

دراســة إمتانيــة ريــط طلبــت منــه  George Lakoffلألســااـ  ١٩٦٨عنــد  يــاريت  
ـكر أنه اياسم زقال يل هـذا : "التلما  زاالساعارا  يف العهد اجلديد يالعالقة نفسها، زأ

زثانيــاً أن . مشــرزعيف أنــت؛ ألن هــذا حياــاج إىل شــخص يــؤمن أزًال مث يــدرس مــا يــؤمن يــه
 زال  ال البحـث البـدائي الـذي يـدأ يف". يتون هو طرفاً يف هـذه العالقـة أي عالقـة الشـركة

عـــن العالقـــة كمفاـــاح لشـــرح األناجيـــ  األريعـــة زيالـــذا  أمثـــال الـــرب يســـوع  ١٩٦٨عـــام 
كامربيـدج يف   –ناقصاً، زإن كان قد ُقدِّم يف عدة حماضـرا  يف جامعـا  ليـدن يف السـويد 

لتــن مــا جيــب أن حنــذِّر منــه هــو أن تاحــول العالقــة نفســها . أدنــربة يف اســتالندا –اجنلــرتا 
 .إىل جمرد كلماٍ  تقال

عنـــدما ُســـئلت يف أكثـــر مـــن مـــرة عـــن ســـبب اهامـــامي يالعالقـــة كانـــت يل إجايـــة 
زاحدة، زهي أن اإلجني  هو يشارة مفرحة، زهـي يشـارة مبحبـة اهللا، زاحملبـة ليسـت قـوًال زال 

احملبــة الــ  ال ســبب هلــا، زالــ  : هــذا هــو غايــة الاجســد. لفلــاً زال نلريــًة، يــ  هــي عالقــةٌ 
 .لصالح زاجلودمصدرها احملبة، زقاعدتا ا



 ٢١ 

-٢ -
 التسليم الرسولي السابق

 على عصر القديس أثناسيوس الرسولي
 

من األخطاء الفادحة ال  ساد  زمأل  التثري مـن األحبـاث، االهامـام يتاتـٍب  
زاحــٍد، أز يفــرتٍة زاحــدٍة، زقطــع كــ  الوشــائج الاارخييــة الــ  تســبق األحــداث التــربى مثــ  

ســايق لعصــر معــني مثــ  عصــر الرســ ، زمــا يعــد الرســ ، م، أز الاســليم ال٣٢٥جممــع نيقيــة 
كــان ناــاج قلمــه زحــده، دزن أن يتــون   –علــى ســبي  املثــال  –زكــأن مــا كابــه أزرجيينــوس 

علــى عالقــة مبــن ســبقه، زكــأن آيــاء التنيســة كــانوا يــال كنيســة، أز كــانوا أفــراداً يعيشــون يــال 
 .اناماء

عهــد اجلديــد، أز التاــاب زهنــاك خطــأٌ آخــر أكثــر فداحــة، زهــو أن ناصــور أن ال
قـد ينطبـق هـذا يشـتٍ  حمـدزٍد جـداً علـى كنـائس حركـة . املقدس هـو الـذي أسَّـس التنيسـة

؛ أل�ـا نشـأ  كـرد فعـ  ملـا سـاد كنيسـة العصـر الوسـيط يف أزرزيـا، ١٦اإلصالح يف القـرن 
فقد جاء  كثمرة  –أي يالرغم من انفصاهلا عن التنيسة األم، كنيسة رزما  –زمع ـليف 

صـــر الوســـيط نفســـه، ياعابـــار أن قادتـــا أخـــذزا اللغـــة الالهوتيـــة زكـــ  املصـــطلحا ، أي للع
التلمــــا  الاقنيــــة ممــــن ســــبقهم مــــن علمــــاء الالهــــو ، يــــ  كــــان أزغســــطينوس هــــو األب 
الرزحي ملارتن لوثر، زكان يوحنا ـهيب الفم هو األب الرزحي ليوحنا كـالفن، زيـالطبع أخـذ  

منهمـا مـن مؤلفـا  أزغسـطينوس زيوحنـا ـهـيب الفـم،  كٌ  من لوثر زكالفن، ما يرزق لت 
 .زترك ما ال يرزق له

زلألســف الشــديد ال  ال لــدينا تلــيف الصــورة غــري الاارخييــة عــن التنيســة يف عصــر 
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الرس ، فلم يصدر عندنا سوى كاـاب زاحـد مماـا  عـن التنيسـة املسـيحية يف عصـر الرسـ  
 .اية البحثلألنبا يؤانس أسقف طنطا املانيح، زكأن هذا هو �

ال تــزال الوثــائق الاارخييــة القدميــة الــ  تعــود إىل يدايــة عصــر املســيحية غــري منشــورة 
املصــري (يوســف  يــدان، زعلــى صــفحا  جريــدة يوميــة . ياللغــة العرييــة، زعنــدما يــدَّعي د

ــا يتاــب عــن جهــ ، زتلــيف ) اليــوم يــأن األناجيــ  األريعــة ُعرَِفــت يف القــرن الثالــث، فهــو إمَّ
مَّا أنه يعرف تاريخ العهد اجلديد، زلتنه ال ياحرى الصدق فيما يتاـب، زتلـيف مصيبٌة، زإ

زتـــاريخ يرديـــا  العهـــد اجلديـــد يعـــود إىل عصـــر مبتـــر جـــداً، زمنهـــا يرديـــة . مصـــيبٌة أعلـــم
صار  تُعرف ياسـم يرديـة يسـوع؛ أل�ـا عبـارة عـن قطعـة صـغرية مـن إجنيـ  القـديس مـرقس 

فقــط مــن صــعود الـــرب يســوع، زهــو مــا جيعلهـــا ســـنة  ١٥أي إىل يعــد  ٤٥تعــود إىل ســنة 
 .مبثاية شهادة شاهد عيان

زلع  القارئ القبطي ال يعـرف أن معلـم هـذه الربديـا  قـد ُعثـر عليهـا يف مصـر، 
. زهــي أقــدم مــا زصــلنا مــن القــرن الثــاين P52ال ســيما تلــيف اجلــزا ة، أز قطعــة الــربدي رقــم 

تـــربى، يـــ  يف أن اجلماعـــة املســـيحية لتـــن العـــربة ليســـت يف هـــذه الوثـــائق، رغـــم أمهياهـــا ال
ــاً يف أزرشــليم حيــث ُصــلب الــرب زقــام، : أوالً ظهــر   إن البشــارة اماــد  إىل يــاقي  :وثاني

 .أجزاء فلسطني، زمنها إىل العامل القدمي، عامل اإلمرباطورية الرزمانية
ففي فلسـطني تتونـت التنيسـة، زكانـت تقـرأ العهـد القـدمي ياليونانيـة؛ ألن معلـم  

زمع العهـد القـدمي كانـت شـهادة الرسـ  الـ  مل تـدزَّن . آمنوا كانوا من يهود الشاا الذين 
إالَّ يعـــد فـــرتة خيالـــف علمـــاء العهـــد اجلديـــد علـــى حتديـــدها، لتـــن كانـــت التنيســـة مجاعـــة 
ليف حسب شـهادة سـفر األعمـال، زحسـب طبيعـة زتتـوين زتـاريخ العالقـة يـني  صالة، ـز

يلهر حىت من الوثـائق اليهوديـة نفسـها الـ  تعـود إىل زالتنيسة، زهو ما  Synagueالمع 
زلع  أهـم هـذه الوثـائق هـو مـا صـدر عـن جممـع مينـة . ميالدية ٩٠عصر مبتر حوايل سنة 

Jamnia  فهـــو أزل اجامـــاع يعـــد خـــراب هيتـــ  أزرشـــليم، زهـــو المـــع الـــذي حـــرَّم قـــراءة
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ري، زدخلت هـذه اللعنـة أتباع يسوع الناص" الناصريني"السبعينية، زأضاف لعنًة تقال ضد 
أي أينــاء اللعنــة أز أينــاء  Bar-Monimيف صــلوا  يــوم الســبت، زأصــبح أتبــاع يســوع هــم 

كما أكـد قـادة اليهوديـة الريـانيون ضـرزرة حـرق أسـفار العهـد اجلديـد، زلـيس فقـط . اهلالك
(منع قراءتا

16F

 :زعلى ـليف ميتننا تتوين صورًة زاضحًة متاماً عن التنيسة األزىل. )١
 .زيوم الرب هو يوم القيامة) يوم األحد(اماع يوم الرب اج* 
 .اإلفخارسايا –ممارسة عشاء الرب * 
 .تعميد الراجعني من اليهود زمن األمم إىل اهللا يف يسوع املسيح* 
 .االعرتاف ياإلميان يف االجاماعا  قب  زأثناء املعمودية* 
 .الصالة ياسم الرب يسوع املسيح* 

تنشأُ ينٍصٍ◌، أز يعدة نصوص، ي  تعود أصـًال إىل طبيعـة هذه كلها ممارسا  مل 
 .، زغاياها يسوع املسيح نفسه)اإلجني (البشارة 

 ما هي طبيعة بشارة اإلنجيل؟
فــــإـا . مل يــــأِ  املســــيح يســــوع يشــــريعٍة، زال َحَصــــَر الاعلــــيم يف ممارســــاٍ  طقســــيةٍ  

قـد جـاء يسـوع يبشـارة غايت هذه احلقيقة، غاب معها اإلجني  نفسه، أي يشـارة احليـاة، ف

                                                           
 :زنص الصالة Birkat Ha-Minimاللعنة ضد املرتدين زهي صالة عرفت ياسم ) ١(
... لاشم  رمحايف أيها الرب إهلنا األيرار زالصديقني زشيوخ شعبيف زييت إسرائي  زالبقية الباقية من التابة زالدخالء "

أيد سلطان املاتربين زانزعه من أساسه يف أيامنا زليهليف املسيحيني زاهلراطقة ليتن املرتدين يال رجاء ز .. "زيعد ـليف 
زعثر على نص الصالة كاملة يف يقايا " يف حللة زأحمو أمسائهم من سفر األحياء إىل األيد لتي ال حيسبوا مع األيرار

لنص موجود يف الالمود البايلي زا Cairo Genizahالقاهرة املعرزفة ياسم  –خمطوطا  جممع ين عزرا يف مصر القدمية 
 Stephen G. Wilson: Related Strangers Jesus and Christian: 70-170 Fortressراجع دراسة 

Press 1995 pages 178-180  زأصدر الريانيون حترميًا ألسفار التنيسة ال  أطلق عليها اسمSitre Minim   ي
 .١٧٧سايق ص املرجع ال S. G. Wilsonحبرقها زتدمريها راجع 

زمن الصعب احلصول على الصالة على مواقع االنرتنت، ي  مل يذكرها الالمود، ال سيما طبعا   
زخمطوطا  العصر الوسيط، حىت جاء نص الصالة يف يقايا خمطوطا  جممع ين عزرا يالقاهرة احملفوظ أغلبها يف متابة 

 .اجنلرتا –جامعة كامربيدج 
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 .حبياته، أي يأقنومه اإلهلي املاجسد: يالاعليم، زثانياً : احلياة، زنق  هذه احلياة أزالً 
قايعـــــاً يف ضـــــمائر يعـــــض " الانــــــزي "زمـــــع ـلـــــيف، ال  ال هـــــاجس الـــــوحي، زرمبـــــا  

املسـيحيني، حيــث يلــن هــؤالء أن كلمـا  اإلجنيــ  هــي البشــارة، مـع أن العتــس هــو احلــق 
كلما  اإلجني  هي جمـرد عالمـا ، زتعلـيم يشـري إىل احلقيقـة التـربى، زهـي الواضح؛ ألن  

 .شخص رينا يسوع املسيح

 :شخص الكلمة المتجسِّد
عنــدما نــدرس العهــد اجلديــد نفســه دراســًة جيــدًة، جنــد أنفســنا أمــام ظــاهرة غريبــة  

خـول على اليهودية حيث ُزِلَد  املسيحية يف فلسـطني، حيـث تؤكـد الدراسـة الدقيقـة أن د
مجاعــة املــؤمنني، أي التنيســة كــان يســبقه االعــرتاف ياإلميــان، مث املعموديــة، مث الانــازل مــن 

املمارسـة اللياورجيـة، إـ ) ٣٨ - ٣٦: ٨(زقد حفظ لنا سفر األعمال . جسد الرب زدمه
فيلـــبس عـــن إمتانيـــة حصـــوله علـــى املعموديـــة، زأجـــاب فيلـــبس يـــأن هـــذا " اخلصـــي"ســـأل 
أنــا أؤمــن أن يســوع املســيح : "، فأجــاب زقــال"كــ  قلبــيف جيــو   إـا كنــت تــؤمن مــن: "جيــو 

زتعاـــرب هـــذه أقـــدم صـــيغة اعـــرتاف تســـبق املعموديـــة، ). ٣٨ - ٣٧: ٨أع " (هـــو ايـــن اهللا
حيـــث يلهـــر قبـــول  )17F١()١٢ - ٤: ٤أفســـس (زيؤكـــد ـلـــيف، الـــنص اللياـــورجي اآلخـــر يف 

 :اآلتني إىل اهللا يف يسوع املسيح
 )التنيسة(جسٌد زاحٌد  -
 )الرزح املعزي(زاحٌد  رزحٌ  -

                                                           
َمْعُموِديٌَّة َزاِحَدٌة،  َربٌّ َزاِحٌد، ِإميَاٌن َزاِحٌد،. اْلَواِحدِ  َزاِحٌد، َكَما ُدِعيُاْم أَْيًضا ِيف َرَجاِء َدْعَوِتُتمُ َجَسٌد َزاِحٌد، َزُرزٌح " )١(
 لنـِّْعَمُة َحَسَب ِقَياِس ِهَبةِ َزلِتْن ِلُت ِّ َزاِحٍد ِمنَّا أُْعِطَيِت ا. َزآٌب َزاِحٌد لِْلُت ِّ، الَِّذي َعَلى اْلُت ِّ َزيِاْلُت ِّ َزِيف ُكلُِّتمْ  ِإلهٌ 

ًيا«:ِلذِلَيف يـَُقولُ . اْلَمِسيحِ  ـْ َصِعَد ِإَىل اْلَعَالِء َسَىب َسبـْ ِإنَُّه نـََزَل  ، َفَما ُهَو ِإالَّ »َصِعدَ «َزأَمَّا أَنَُّه . »َزَأْعَطى النَّاَس َعطَايَا ِإ
يِع السََّماَزاِ ، ِلَتْي َميْألَ  ياَلَّذِ . أَْيًضا َأزًَّال ِإَىل أَْقَساِم اَألْرِض السُّْفَلى َزُهَو . اْلُت َّ  نـََزَل ُهَو الَِّذي َصِعَد أَْيًضا فَـْوَق مجَِ

َني َألْجِ  َتْتِميِ  اْلِقدِّيسِ  أَنِْبَياَء، َزاْلبَـْعَض ُمَبشِّرِيَن، َزاْلبَـْعَض ُرَعاًة َزُمَعلِِّمَني، َأْعَطى اْلبَـْعَض َأْن َيُتونُوا ُرُسًال، َزاْلبَـْعضَ 
َياِن َجَسدِ   ".اْلَمِسيحِ  ِلَعَمِ  اخلِْْدَمِة، لِبُـنـْ
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 )يسوع املسيح(رٌب زاحٌد  -
 )صيغة االعرتاف(إمياٌن زاحٌد  -
ـــده يـــه  -  - ١: ٦رز (معموديـــٌة زاحـــدٌة، زهـــي الـــ  جتمـــع املـــؤمن ياملســـيح زتوحِّ

 :، زيلهر أساس قانون اإلميان مبتراً )٦
 إلٌه زآٌب زاحٌد للت  -
 )يف يسوع املسيح(الذي على الت   -
 )الرزح القدس يف(زيالت   -

 ).٥: ٤(هتذا قرأ القديس إيرينيؤس كلما  الرسول يف أفسس 
هـــو نفـــس الســـؤال ) ٣٨ - ٣٧: ٨أعمـــال (زالســـؤال عـــن اإلميـــان كمـــا رأينـــا يف 
ســؤال ضـمري صـاحل عــن ): "٢١: ٣يطـرس ١(الـذي تشـري إليـه كلمــا  الرسـول يطـرس يف 

اخل ... ى إىل الســماء زمالئتــة اهللا يقيامــة يســوع املســيح الــذي هــو يف ميــني اهللا إـ قــد مضــ
إـن فقـــد ســـبق االعـــرتاف ياإلميـــان الاعلـــيم، زكانـــت قاعــــدة ). ٢٢ - ٢١: ٣يطـــرس  ١(

ِ◌مــع الــ  تبــدأ يالفعــ   Proselytesقبــول الــدخالء  يف اليهوديــة هــي الاعلــيم، زحفــظ الشِّ
، )٤١ - ٣٧: ١٥زعـدد  ٢١ - ١٣: ١١، ٩ - ٤: ٦تـث (إمشع أي امسع يا إسـرائي  

ة االعـرتاف يإلـٍه زاحـٍد، مث عبـور البحـر األمحـر يـالاغطيس يف املـاء، زيسـبق هـذا، فهـي صـيغ
(اخلاـــان طبعـــاً 
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يوســـف  يـــدان يااـــايع الـــديانا  هـــو ادعـــاٌء يـــال . زعلـــى ـلـــيف، فادعـــاء د. )١
 .أساس ياملرة

 :الحظ أن النيب أشعياء يقول
 ....أَنَا الرَّبُّ َزَال إلَه آَخَر َغْريي"

  ...يَذايت أَْقَسْمتُ 

                                                           
 :راجع دراسة )١(
 E. Schurer Judism and the People in the Time of Jesus Christ – Vol. 377  

 .زقد صدر  هذه الدراسة ياألملانية زالفرنسية زاالجنليزية
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 إنَُّه يل َجتْثُو ُك ُّ رُْكَبٍة،
 ).٢٣ - ٢١: ٤٥" (َحيْلُف ُك ُّ لَسانٍ 

ألــيس هــذا هــو مــا نقــرأه يعــد اســاعالن اهللا يف يســوع املســيح أن كــ  لســان ســوف  
يعـــرتف زكـــ  ركبـــة ســـوف جتثـــو هللا اآلب يف يســـوع املســـيح عنـــد االعـــرتاف يـــه ريـــاً زخملصـــاً 

رتاف ييسـوع ريـاً يف احملاضـرا  عـن األريوسـية، ، زسوف نعـود إىل االعـ)٨ - ٦: ٢فيليب (
. لتن العشاء الرياين كان مناسبًة خاصًة عن يوم الـرب، أي يـوم قيامـة يسـوع مـن األمـوا 
زمل يتن لدى التنيسة شيء امسه يوم األحد، ي  يوم الرب أي يوم قيامة املسـيح، زلـذليف  

 فيـــه زمعـــه يشـــارة احليـــاة كانـــت التنيســـة جتامـــع للعشـــاء الريـــاين؛ ألن الـــرب ســـيأيت حـــامالً 
 .يعطية جسده زدمه

، لوجـدنا أن  "يشـهد"زفعـ  " يعرتف"زلو دققنا يف اساخدام العهد اجلديد للفع   
كالمها خاٌص ياإلميان ييسوع املسيح الرب، زاسـاخدام الفعلـني معـاً يف سـياق التـالم عـن 

َهـــا يَـــاِة األََيِديـَّـِة أَْمِســْيف يِاحلَْ ": اإلميــان هــو زصـــية الرســول يــولس لالميـــذه تيموثــازس الـَّـِ  ِإلَيـْ
زلتــن ). ١٢: ٦تيمــو  ١(" َزاْعاَـَرْفــَت االْعــِرتَاَف احلََْســَن أََمــاَم ُشــُهوٍد َكِثــريِينَ  ،اً ُدِعيــَت أَْيضــ

ــاَم اِهللا الَّــِذي ُحيِْيــي " :مباشــرةمــن أيــن جيــيء االعــرتاف ياإلميــان؟ يقــول الرســول  أُزِصــيَيف أََم
تيمــو  ١" (َشــِهَد َلــَدى يِــيَالُطَس اْلبـُْنِطــيِّ يِــاالْعِرتَاِف احلََْســنِ  َيُســوَع الَّــِذياْلُتــ َّ، َزاْلَمِســيِح 

ُصــِلَب علــى : "يف قــانون اإلميــانزطبعــاً ســوف نــرى ـا  التلمــا  يعــد ـلــيف ). ١٣: ٦
. ياإلميــــان قبــــ  املعموديــــة" اخلصــــي"زقــــد ســــبق زأشــــرنا إىل اعــــرتاف ...". عهــــد يــــيالطس 

لوهيـــة املســـيح يســوع رينـــا يف احملاضـــرا  عــن األريوســـية، لتـــن زســوف نـــدرس االعــرتاف يإ
حيـــث يلهــر أن الـــرزح القـــدس هـــو الـــذي يُلقـــن ) ٣: ١٢كـــو   ١(يتفــي هنـــا اإلشـــارة إىل 

 ."اْلُقُدسِ  ِإالَّ يِالرُّزحِ » َيُسوُع َربٌّ «:َزلَْيَس َأَحٌد يـَْقِدُر َأْن يـَُقولَ ": االعرتاف
 :يلهر يت  تدقيق )19F١()٤-١: ١٥كو  ١(زمن كلما  الرسول يف 

                                                           
ي" )١( َتْذُكُرزَن َأيُّ   َزقَِبْلُاُموُه، َزتـَُقوُموَن ِفيِه، َزِيِه أَْيًضا َختُْلُصوَن، ِإْن ُكْنُامْ  ِ  الَِّذي َيشَّْرُتُتْم ِيِه،َزأَُعرُِّفُتْم أَيـَُّها اِإلْخَوُة يِاِإلجنِْ
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 ).البشارة(  "اإلجني  الذي يشَّرتتم يه" -
 ).احلياة حسب اإلجني (  .............."زقبلاموه " -
الفعــــــــــ  ال يعــــــــــين القيامــــــــــة، يــــــــــ  (  .........."زتقومون فيه " -
 ).االسامرار

 ).نوال املرياث األيدي(  ..........."يه ختلصون " -
 ).الاسليم الرسويل( "قبلاه أناما ... فإين سلَّمت إليتم " -
أن املسيح ما  من أج  خطايانا حسب التاب زأنه دفن زأنه قام يف اليـوم " -

 ).خالصة قانون اإلميان(   "الثالث حسب التاب 

 :التسلسل الرسولي حسب شهادة القديس إيرينيؤس
ر القـــارئ املصـــري الـــذي ال ميلـــيف فرصـــة اإلطـــالع علـــى الـــرتاث أن   جيـــب أن نـــذكِّ
ذرًة من كااب القـديس إيرينيـؤس ضـد اهلرطقـا ، هـي أقـدم شـذرة يونانيـة ُعثـر عليهـا يف ش

مصر، زليس يف جنوب فرنسا حيث عاش إيرينيؤس، ي  يف جنوب الفيوم يف قرية انـدثر  
. )20F١( 3,405يف العصـــر املســـيحي األزل، زهـــي الربديـــة رقـــم  Oxyrhynchusُعرفـــت ياســـم 

، زجـزء مـن سـفر )٣٦: ١٨(رديـة مـن يقايـا إجنيـ  يوحنـا زعثر أيضـاً يف ـا  املوقـع علـى ي
أيــوب يف الرتمجــة الســبعينية، زيقايــا مــن كاــاب هرمــاس الــذي أشــار إليــه القــديس أثناســيوس 

زهـذا يؤكِّـد االتصـال الـدائم يـني التنـائس، إـ كيـف ). ١: ٣ف (يف كااب جتسد التلمة 
يف جنــوب الفيــوم يف مصــر،  ميتــن العثــور علــى يرديــة مــن كاــاٍب ُكاِــَب يف جنــوب فرنســا،

 دزن أن تتون هناك عالقة يني هذه التنائس زيعضها البعض؟
إـا عدنا إىل كاايا  القـديس إيرينيـؤس نـرى سلسـلة الاسلسـ  الرسـويل علـى هـذا 

                                                                                                                                              
ـَا ُكْنُاْم َقدْ . َكَالٍم َيشَّْرُتُتْم ِيهِ  َأنَّ اْلَمِسيَح َماَ  ِمْن : أَنَا أَْيًضا ْلُاهُ َسلَّْمُت ِإلَْيُتْم ِيف اَألزَِّل َما قَبِ  َفِإنَِّين ! آَمْنُاْم َعَبثًا ِإالَّ ِإ

 ".َزأَنَُّه ُدِفَن، َزأَنَُّه َقاَم ِيف اْليَـْوِم الثَّاِلِث َحَسَب اْلُتُابِ  َأْجِ  َخطَايَانَا َحَسَب اْلُتُاِب،
 R. M. Grant, Ireneus of Lyons, 1997, p 6 - 7: نشر النص مع دراسة له )١(
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 :النحو
 )± ١٢٥(إيرينيؤس حوايل -

 )٤٠٣: ٣ضد اهلرطقا  ( ار كنيسة أفسس * 
 )٣٠: ٥ – ٥٠٢: ٢  ضد اهلرطقا(مسع عن يوحنا الذي رأى يسوع * 
 )٤٠٣: ٣ضد اهلرطقا  (عرف أيضاً القديس الشهيد يوليتارب * 
 )٤: ٣: ٥ضد اهلرطقا  ( Papiasزمن يوليتارب عرف يايياس * 
 .يايياس عرف الرس ، زهؤالء عاينوا يسوع* 

 :اإليمان كما سلَّمه إيرينيؤس، وأعاد تأكيده أثناسيوس السكندري

 الخالص حسب التدبير" أيقونة" يسوع الكلمة المتجسد: أوالً 
مييِّز القديس إيرينيؤس يني التلمة اخلالق زهو أساس اإلميان، زالتلمة الذي  -١

؛ ألنـه خـالق، "الت  يـه: "ألجله ُخِلَق التون زك  ما فيه، زهي عبارة الرسول يولس نفسه
غايـة،  ، فالتلمـة لـيس جمـرُد خـالٍق رتـَّب التـون يـال"لـه قـد خلـق: "زأضاف الرسـول يـولس

زيف مقطـع هـام يف  Raison d'etreي  التلمة هو سر زجود التون زسبب الوجود نفسـه 
 :يشرح اإلميان الرسويل على هذا النحو) ٣٠٢٢: ٣(الرد على اهلرطقا  
يف ـاته ك  الشعوب ال   Recapitulatesهو جاء لتي جيمع "

فسه، تفرَّقت منذ آدم، زك  اللغا  زك  أجناس يين البشر حىت آدم ن
مثال الواحد الذي ) "األزل(لذليف السبب يدعو القديس يولس آدم 

؛ ألن التلمة خالق ك  األشياء رسم يداية آدم )١٤: ٥رز " (سيأيت
هي ما سوف يناله اجلنس  –حسب تديري اهللا  –زجع  هذه البداية 

زهتذا رتب اهللا أن يتون اإلنسان األزل . البشري يواسطة اين اهللا
كان املخلُِّص كائناً . لتي خيُلص ياإلنسان الرزحاين يالطبيعة" حيٌ "

 ..".قب  خلق آدم، زلذليف خلق آدم لتي ينال اخلالص 
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يشرح خلق اإلنسان ) ١١فقرة (زيف كاايه الرباهني أز األدلة على اإلميان الرسويل 
 Become Like -يتون مث  اهللا : "على صورة اهللا زمثاله، مؤكِّداً أن اإلنسان ُخلق لتي

God")21F١(. 
 :ال  أعطيت آلدم" صورة اهللا"فالاجسد كان إعالناً منلوراً عن 

يف القدمي قي  إن اإلنسان ُخلق حسب صورة اهللا، زلتن هذه "
ألن التلمة  not actually shownالصورة مل تتن ُمعلَنًة 

مل يتن منلوراً، زهو الذي ُخلق اإلنسان حسب صورته ) اللوغوس(
كلمة اهللا، أعلن يف اجلسد الصورة اإلهلية   زلتن عندما جتسَّد... 

يطريقة  re-establishاحلقيقية؛ ألنه أخذ صورتنا لتي يثبِّت شبهنا 
أكثر ضماناً، زجيمع اإلنسان زيقوده إىل اآلب غري املنلور؛ ألن 

 ".التلمة صار منلوراً 
مقدمة التااب اخلامس ضد (

 )٢فقرة : ١٦اهلرطقا  فص  
األساســـي هنـــا هـــو أن عـــودة اإلنســـان إىل اهللا يف يســـوع هنـــا نالحـــظ أن الاعلـــيم  

املسيح ليست عالجاً لسقوط اإلنسان، ي  تليف كانت هي اخلطـة األ ليـة الـ  أشـار إليهـا 
 :، زعلى هذا األساس يقول القديس إيرينيؤس)٤ - ٣: ١(رسول الرب يف أفسس 

مل . اإلنسان ياهللا؛ ألنه جاء يشركة اهللا زاإلنسان Unitedلقد زحَّد "
يتن يف مقدزرنا أن ننال أي شركة يف عدم الفساد، إن مل يتن هو 

قد جاء إلينا؛ ألن عدم الفساد نفسه كان غَري ) االين التلمة(
منلوٍر، زمل ندرك حنن هذا حىت جاء هو زصار منلورًا لتي نشرتك 

 .حنن يف عدم الفساد
زألن الت  كان ُمشَرتِكًا يف اخللق األزل، أي آدم األزل، زُكّنا 

                                                           
زما  ٧٦، ص "الترا ة الرسولية"ريية ال  أصدرها مركز دراسا  اآلياء يالقاهرة هلذا التااب يعنوان راجع الرتمجة الع )١(

 .يعدها
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مساعَبدين للمو  يسبب املعصية، كان من الالئق أنه يطاعة الواحد 
من املو ، زلنفس السبب  Loosedالذي صار إنسانًا أن ناحرر 
 ..".أخذ رينا نفس الطبيعة املاأنسة 

 .)22F١()٣١يرهان اإلميان الرسويل فقرة (

 األيقونة المعلنة في يسوع المسيح :ثانياً 
أن االيـن  -حسب عبارا  القديس إيرينيؤس  -إن ما أعلنه الاجسد اإلهلي هو  

 :التلمة املاجسد
يف ـاته، فصار غري  Recapitulating Manمجع اإلنسان "

املنلور منلوراً، زغري املدرك ُمعَلناً، زاخلاضع للمعاناة زاألمل حرًا من 
 ."املعاناة زاألمل

 ).٦ز ١٦: ٣ضد اهلرطقا  (
، يــ  كمــا يقــول "إعــالن"لتــن هــذا اإلعــالن يف أيقونــة احليــاة اجلديــدة لــيس جمــرد 

 :إيرينيؤس
لقد زعد الرب يأن يرس  املعزِّي الباركليت؛ لتي جيعلنا مساعدين "

زكما أن الدقيق اجلاف يال ماء ال يصبح عجينًة، زال . لقبول اهللا
حداً، هتذا ُكّنا حنن التثريزن عاجزين ميتن أن يصبح رغيَف خبٍز زا

زكما أن . عن أن نصبح زاحدًا يف املسيح يسوع يدزن املاء السمائي
األرض ال ميتن أن تقدم مثرًا يدزن املاء، هتذا حنن أيضاً، فقد كنا 
من قَـْب  شجرًة جافًة ال تقدر أن تثمر للحياة يدزن املطر الذي ينزل 

تن أجسادنا تاحد حبميم املياه من فوق، ل) اهللا(من جود زصالح 
 ".الذي مينح عدم الفساد، زنفوسنا تنال نفس العطية يالرزح

 ).٢، ١٧: ٣املرجع السايق (

                                                           
زميتن مراجعة الرتمجة العريية ال  أشرنا إليها يف احلاشية السايقة  Epideixis: ُنِشَر هذا التااب ياالسم القدمي) ١(

 .زما يعدها ٩٧ص 
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 المبدأ األصيل الخاص باستعالن اهللا: ثالثاً 
زقــد كــان األب مــىت املســتني هــو أزل مــن . االســاعالن اإلهلــي لــيس إدراكــاً عقليــاً  

، زقــال إن اهللا يُعلــن عــن ـاتــه، زيــدزن " عرفــوه يالعقــ اهللا: "اعــرتض علــى العبــارة الشــائعة
سـنة قـال  ١٨٠٠زقب  األب مـىت املسـتني مبـا يزيـد علـى . اساعالن اهللا ال ميتن معرفة اهللا

 :القديس إيرينيؤس
لقد علَّمنا الرب أنه ال يوجد أحٌد من الناس قادٌر على معرفة اهللا، "

 -زهتذا . تن معرفة اهللاإن مل ياعلم من اهللا؛ ألنه يدزن اهللا ال مي
صار اهللا ُمساعَلنًا ملن يريد االين أن يعلنه لتي يعرفه  -يإرادة اآلب 

 ).٤ – ٦: ٤املرجع السايق " (اجلميع



 ٣٢ 

-٣ -
 التسليم الرسولي

 كما شرحه القديس أثناسيوس
 

 الخليقة تعلن اهللا وتؤكِّد استعالن صالح اهللا اآلب: أوالً 
ســالة إىل الــوثنيني يؤكــد أثناســيوس العلــيم أن مــن الر  ٣٦، ٣٥، ٢٧يف الفصــول  

، لتــن جيـب أن نقــف أمـام عبــارا  ـا  داللـة هامــة يف "صــالح اهللا زحمباـه"اخلليقـة تعلـن 
 :من الرسالة إىل الوثنيني ٤١الفص  

أن ك  التائنا  املخلوقة حسب طبيعة زجودها ) اآلب(لقد رأى "
الحنالل أ�ا يف حالة عدم ثبا ، ي  زقايلة ل) من العدم(

Dissolution   زحىت ال تعود من جديد إىل العدم زيسقط التون
خلق ك  األشياء يتلماه الذايت زأعطى ) اآلب(كله يف العدم، زألن 

زجوداً لت  كائن، فلم يسمح يأن تطوَّح اخلليقُة ـاتا حسب الطبيعة 
صاحل زيقود اخلليقة ) اآلب(، زلتن ألنه )العدم(ال  ُخِلَقت منها 

ه الذي هو اهللا حىت أنه يقيادة زرعاية التلمة الذي يرتِّب يتلما
؛ لتي تبقى كائنة، ألن )احلياة(زجود ك  كائن، أخذ  اخلليقة النور 

اخلليقة تشرتك يف التلمة الذي يدزره يأخذ زجوده احلقيقي من 
اآلب، زيذليف تنال اخلليقة املعونة زالصيانة؛ لتي تبقى كائنة زال 

ي جاء  منه، ي  تبقى يرعاية التلمة؛ ألن تؤزل إىل العدم الذ
هو صورة اهللا غري املنلور، يتر ك  خليقة؛ ألن يه قد خلق "التلمة 

ما يرى زما ال يرى، زهو  Consistالت  زفيه الت  يبقى يف الوجود 



 ٣٣ 

 )".١٥: ١راجع كو (رأس التنيسة 
 :زميتننا من هذا النص أن نساخلص املبادئ اآلتية 

 .ية يسبب رعاية، ي  زصيانة التلمة الدائمةإن اخلليقة ياق -١
إن الوجود هو زجوٌد حقيقٌي أخذته اخلليقة من التلمـة الـذي يأخـذ زجـوده  -٢

حنـن أحيـاء زلنــا . للوجـود اإلهلـي للثــالوث Parallel مـوازٍ األقنـومي مـن اآلب، فهـو زجــوٌد 
زهـو التلمــة ايــن  زجـوٌد كعطيــة، زلتـن قــوة العطيـة يف أ�ــا ُمسـاَمدٌة مــن العـاطي زالواهــب،

 .اآلب
تامثــ  يف حفــظ اخلليقــة لــئال ُتطوِّحهــا  Maintenanceإن الرعايــة زالصــيانة  -٣

زلذليف، فهي تبقى . الطبيعة ال  ُخِلَقت منها، أي األص ، زهو العدم إىل العدم مرًة ثانيةً 
 .، زلتن يصالح اهللا اآلب الذي يعطي هلا االسامرار يف البقاءةٍ ليس يقدرٍة ـاتي

 :الخليقة جاءت من الشركة بين اآلب واالبن: نياً ثا
علِّم التبري يف الفص  

ُ
 :من الرسالة إىل الوثنيني ٤٦يقول امل

مع اآلب ألنه حتماه زكلماه، زهو يرى اآلب، ) االين(هو كائٌن "
. زيعطي له نلامه Organizeزبذه الرؤيا، يصنع التون زيرتِّبه 

لت  التائنا  لتي تبقى  زألنه هو قوة اآلب؛ لذليف أعطى قوةً 
راجع يوحنا " (ما يعمله اآلب أراه زأعم  معه ـا  العم : "زقال
ألن اآلياء الرس  القديسني علَّمونا أن ك  األشياء ُخلقت ) ١٩: ٥

 )".٣٦: ١١راجع رز (يواسطاه، زُخلقت أيضاً ألجله 
علِّم التبري ال يقف عنـد الرؤيـا املشـرتكة زاإلرادة الواحـدة

ُ
زاحليـاة الواحـدة  زلتن امل

ــد أن  أي االيــن هـي مصـدر قــوة يقـاء اخلليقـة، زلــذليف  قـوة اآلب،لـآلب زااليـن، فهـو يؤكِّ
 :يتمِّ  شرحه، زيصف التلمة اين اآلب يأنه

 .هو مثرة صالح اآلب املولود منه* 
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 .هو االين احلقيقي* 
، بالشركةهو قوة اآلب زحتماه زكلماه الذي مل يأُخذ من اآلب * 

(له من اخلارج قد ُأعطيتذه القدرا  زالصفا  زال ألن ه
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مثلما  )١
، زأخذزا حكماء بهتُعطى للذين يشرتكون فيه، زهؤالء قد صارزا 

 .فيهالقوة زاإلدراك 
 زلتنه هو احلتمة احلقيقية ـاتا، زالتلمة ـاته،* 

 زهو ـا  قوة اآلب،
(نوره الذايت

24F

٢(. 
 احلق،

 زالرب، زياخاصار جيمع ك  األشياء،
 ".ٌ  متاماً؛ ألنه مولوٌد من اآلبهو كام

زاخلليقة هنـا تعـين . هذا الاأكيد الاام إللوهية االين هو تأكيٌد ميس اخلليقة نفسها 
ــــه دزن قــــراءة  -هــــذا جيعــــ  القــــديس أثناســــيوس . صــــورة اهللا يف التــــون، أي اإلنســــان ـات

 يشـــرح يف كلمـــا  -أدييـــا  العصـــر الوســـيط زفتـــر يعـــض اإلكلـــريزس القبطـــي املعاصـــر 
 :قاطعة خالص اإلنسان على الوجه اآليت

 ما هو الذي كان ممتناً أن يفعله اهللا؟"
سوى جتديد اخلليقة ال  ) ياحقق يف الواقع(زماـا كان ميتن أن يام "

 ".ُزِجَد  على صورة اهللا، مرًة أخرى
 –كيف كان ممتنًا هلذا األمر أن حيدث إالَّ حبضور نفس صورة اهللا "

 ".خملصنا يسوع املسيح؟
أن  –زهو صورة اآلب  –هلذا أتى كلمة اهللا يذاته لتي يساطيع "

                                                           
تؤكد أن القدرا  زالصفا  ليست نايعة من التيان زهو ما ينطبق على املخلوقا   عبارة ضرزرية" من اخلارج" )١(

 .زلذليف فإن نفي أن تتون هذه قد أعطيت من اخلارج هو نفٌي تام يؤكد أن االين ليس خملوقاً 
زأقنومه ألنه حازل مطران دمياط الالهويت األزحد يف التنيسة القبطية إعادة هرطقة أنوميوس ال  متيز يني قوة اهللا  )٢(

 .مل يعرف أن االين هو قوة اآلب، زقوة اآلب هو قوة ـاتية أي أقنومية



 ٣٥ 

 ".جيدِّد خلقة اإلنسان على مثال الصورة
 – ٧ - ٦: ١٣جتسد التلمة فص  (

 ).٢٢: ١راجع أيضاً ضد األريوسيني 

 طبيعة العالقة مع اهللا: ثالثاً 
انية بين بل هي عالقة كيالعالقة مع اهللا ليست كالماً يقال زال نصوٌص نرددها، 

لقـد أنقـذ أثناسـيوس احليـاَة، زلـيس ـلـيف . في الزمـان حسب النعمةِ  ووجودٍ  ،أزليٍّ  وجودٍ 
لقــد جــاء أثناســيوس مــن املقازمــة . فقــط، يــ  حــىت املســيحيَة أنقــذها مــن دمــار اهلرطقــا 

 وعالقـٍة كالميـٍة تقـوم علـى قـوة اللفـظ،العنيفة إلغراق اإلميان يف مصطلحاٍ  زعبـاراٍ ، 
زحنـــن هنـــا نقصـــد ـلـــيف . ة املميِّـــزة لتـــ  اهلرطقـــا  دزن حتديـــد هرطقـــة معينـــةزهـــي العالمـــ

فمـا أسـه  أن ينزلـق اإلنسـاُن يف عالقـاٍ  عقليـٍة  اللفظ الذي ال يعبِّر عن عالقـة كيانيـة،
مــن طــرٍف زاحـــٍد تقــوم علــى اإلدراك العقلـــي دزن أن يتــون هنــاك شـــركة حقيقيــة يف زاقـــع 

 .احلياة احلقيقية
 :يَفِصُ  القديس أثناسيوس يني املسيحية زاألريوسية زيف عبارة موجزة

إـا قالوا إن االين خملوٌق من العدم، زمل يتن له زجوٌد قب  ميالده "
، فإن االين يصبح مث  ياقي املخلوقا  زيدعى اين اهللا )من اآلب(

، ألنه هتذا ك  اخلالئق األخرى توجد زمتجَّد بالشركة فقطزحتماه 
 ".يالاقديس

 ).٢٦: ١، ١٦: ١راجع أيضاً  ١٥: ١وسيني ضد األري(

 فقدان الشركة: رابعاً 
، )٥ - ٤: ٣جتســد التلمــة (فقــدان الشــركة يعــين العــودة إىل الفســاد، أي العــدم  

 :زالشركة من اخلارج هي النعمة املمنوحة لإلنسان، زهي يالاحديد
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 .الصورة ال  تسامد زجودها زيقائها من التلمة* 
الة الـ  حتفـظ اإلنسـان مـن السـقوط، ألن اإلنسـان ُدعـَي ألن العالقة احلية الفع* 

). ٥: ٤(؛ ألنـــه كـــائٌن مثـــ  اهللا التـــائن )٤: ٤جتســـد التلمـــة " (يبقـــى فـــي عـــدم فســـاد"
ــا مــا هــو عتــس ـلــيف، فهــو العــودة إىل " μενεινيبقــى "زكلمــة  تعــين البقــاء يف الشــركة، أمَّ
 .زهو ما مل يسمح يه اهللا) ٤: ٤جتسد التلمة (الفناء 

 النفس اإلنسانية هي مجال استعالن اهللا وعمل الكلمة: خامساً 
من الرسـالة إىل الـوثنيني حيـدد أثناسـيوس الـنفس اإلنسـانية ياعابارهـا  ٤يف الفص   

نــرى  ٣٣زيف يــاقي التاــاب، ال ســيما فصــ  . القــوة احلقيقيــة الــ  حتــرِّك كــ  حــواس اجلســد
أمُّــ  مــا هــو غــري مائــت، عائــٌد إىل الــنفس أن قــوة الفهــم زالــذكاء زالســيطرة علــى احلــواس زت

زفقــدان معرفــة اهللا يســبب ارتــداد الــنفس حنــو ـاتــا زكيا�ــا يــدزن الشــركة جعــ  . اإلنســانية
الــنفس ختاــار مــا هــو لــيس مــن اهللا، زهــو الشــر؛ ألن اهللا هــو اخلــري، زمــا هــو غــري اهللا لــيس 

(زجوداً حقيقياً، زمن هنا جاء  العبارة املشهورة
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هو شر فهو عدم، وكـل مـا كل ما ": )١
فالشــر هــو الوجــود يــدزن اهللا، أز الوجــود . )٥: ٤جتســد التلمـة (" هــو خيــر فهــو موجــود

املزيَّـــف، زهـــو حركـــة الـــنفس زقواهـــا العقليـــة إىل مـــا هـــو ضـــد اهللا، أي ضـــد اخلـــري، زهـــو مـــا 
 ).٣: ٧، ٥ - ٢: ٦، ١: ٢الرسالة إىل الوثنيني (ياصوره اإلنسان عقلياً 
هو الذي أدخ  املو  زأيَعَد احليـاة، زهـو  είς τά μη ονταزجوٌد إن ما ليس له 

، لـذليف كـان مـن الضــرزري "صـورة اهللا"حالـة الوجـود يـدزن شـركة، زهـو أيضـاً الاخلـي عـن 
 :أن جييء التلمة لريدَّ احلياة الضائعة لإلنسان

يدأ الفساد يسود عليهم ي  صار له سيادة أقوى من سيادته "

                                                           
ال أدري كيف ميتن أن ياصور إنسان أن اخلطية هلا زجود مادي حقيقي خارج اخلطاة أنفسهم، زيالاايل إـا كان  )١(

لقد مح  . ى االين املصلوبالشر عدم فتيف نق  اآلب خطايا البشر ال  ليس هلا زجود إال يف البشر ززضعها عل
 .الرب جسد املو  أي جسد اخلطية زيذليف حوَّل هذا اجلسد إىل جسد حياة أي جسد القيامة
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ليف ألنه   ..".حدث نايجة عصيان الوصية ) الفساد(الطبيعية ـز
 ).٢: ٥جتسد التلمة (

 الكلمة مؤسِّس الخليقة، وتدبير الخالص
ُتعـــد املقالـــة الثانيـــة ضـــد األريوســـيني ليســـت جمـــرد رد علـــى األريوســـيني، يـــ  مبثايـــة  

زالســؤال الــذي يطــرح نفســه يقــوٍة، زال ميتـــن أن . تقــدمي األســاس املســيحي للاعلــيم نفســه
العالقـــة يـــني التلمـــة "أن شـــرح القـــديس أثناســـيوس يف كاـــاب جتســـد التلمـــة  ناجـــاز ه يعـــد

تبعية "، زهي العالقة ال  كان اإلنسان فيها شريتاً للتلمة يابعه مث  "اخلليقة"، ز"اخلالق 
كيــف ا�ــار  هــذه العالقــة، أي عالقــة الشــركة : ، هــو)٣: ٣جتســد التلمــة " (اللــ  للنــور

الــ  جعلــت اإلنســان عــاقًال، زلــذليف جــاء التلمــة زجتسَّــد ، تلــيف العالقــة "قــوة التلمــة"يف 
 .، زجيدد اخلليقةعالقة الشركة: لتي يُعيد هذه العالقة

هــ  كانـت اخلطيــة زالسـقوط هــو : زلتـن يبقـى هنــاك سـؤاٌل آخــر ال ميتـن جتاهلـه
ه  كان تديري اخلـالص هـو جمـرد تـديري ملواجهـة : سبب جتسد التلمة؟ أز يتلما  أخرى

نفسـه؟ ألن مـا أصـاب اإلنسـان " يفـدي "أز " خيلِّـص"اإلنسـان ال ميتـن أن مشتلة؛ ألن 
 :من مصدرين – ٢: ٥حسب جتسد التلمة  –، زهو أمر جاء "املو "هو 

 .هو السيادة الطبيعية على اإلنسان املخلوق من العدم: األول 
 .تديد اهللا، زاحلتم ياملو  يف حالة العصيان: الثاني 
اً خاصــــاً يالســـقوط، أم أن هنـــاك مالمــــَح أخـــرى هامــــٍة فهـــ  كـــان الاجســــد تـــديري  

ضاعت من الذين زقعوا أسرى، ي  ضحايا العصـر الوسـيط املاجـذِّر يف تعلـيم أغسـطينوس 
 زأنسلم زاألب أزجني دي يليس؟

جيــــــب علينــــــا أن جنيــــــب مــــــن كاايــــــا  القــــــديس أثناســــــيوس، زلــــــيس يافرتاضــــــا   
 .Presuppositionsة زاحاماال  عقلية زنلرية تعامد على أفتاٍر مسبق



 ٣٨ 

إـا ُعـــدنا إىل حبـــث إلوهيـــة التلمـــة اخلـــالق، زهـــو املبـــدأ األصـــلي الـــذي دار حولـــه  
 .٧٥ – ٧٤ – ٧٣الصراع ضد األريوسية يف املقالة الثانية، زجدنا الرد يف الفقرا  

ـر القـارئ يـأن الصـراع مل يتـن   ـكِّ زقب  أن نقدِّم العرض الـدقيق للاعلـيم، أريـد أن ُأ
لقد  . تفسري كلما  التااب املقدس، ي  كان البحث عن ـا  أساس الاعليميدزر حول 

هـــي أحـــد االدعـــاءا  األريوســـية علـــى أن  ٣٠ – ٢٢: ٨كانـــت كلمـــا  ســـفر األمثـــال 
: زعلى القارئ أن يالحـظ االسـاخدام الـدقيق لتلمـ . التلمة، احلتمة، االين هو خملوقٌ 

 ".ُأسِّسَ "، ز"ُخِلقَ "
 :يسأل أثناسيوس 

ياحلتمة أسَّس اهللا األرض، فإن كانت األرض قد تأسَّست  متاوبٌ "
 ".ياحلتمة، فتيف تأسَّس احلتمة الذي أسَّسها؟

 :جييب أثناسيوس نفسه
ُأسِّست ألجلنا لتي تصري يداية زأساس خلقانا اجلديدة، ي  "

 ".زجتديدنا
 ).٧٣: ٢ضد األريوسيني (

؛ ألن "سـفر األمثــال"ردا  لقـد أكَّـد القـديس أثناسـيوس ضـرزرة االلافـا  إىل مفـ 
مثــ  "أي تقــدمي ). ٧٣: ٢ضــد األريوســيني " (قــد ِقيــ  يأســلوب ســفر األمثــال"مــا ُكاِــَب 
Parable")26Fــد أثناســيوس نفســه يف . )١ زاملثــ  يُقــدِّم أطرزحــًة تطــرح نقطــًة هامــًة، زلــذليف يؤكِّ
أمثــال ليســت عــن االيــن ـاتــه، "هــي  ٣٠ – ٢٢: ٨أن كانــت كلمــا  أمثــال  ٧٤الفقــرة 

زاألسـاس . ، فهـو األسـاس الـذي فوقـه ُشـيِّد التـ "  عن هؤالء الذين يُبنون علـى أساسـهي
ـكره الرسول يف   .، أي يسوع)١١: ٣كور   ١(هو ما 

                                                           
عريية، زتعين تقدمي عبارة أز أكثر عن موضوع يصاغ من أج  نقطٍة  –سريانية  –آرامية  –كلمة عربانية " َمَث " )١(

زلع  . نانية التالسيتية، زهلا نفس معناها املعرزف يف العربانيةهي كلمة مساعارة من اليو   Parableزكلمة . حمددة
زأقدم أمثال العهد القدمي هو مث  األشجار . مثًال تقريباً  ٣٨الرب يسوع املسيح يلغت حواىل " أمثال"القارئ يعرف أن 

 ).١: ١٢صم  ٢(، زاملث  الذي قدَّمه يوناثان النيب لريد داززد للاوية )٧: ٩قض (



 ٣٩ 

ـد لنـا أن الاـديري مل "احلـس الالهـويت الـدقيق"هنا جيب أن يتون لـدينا  ، الـذي يؤكِّ
ألن األساس أُعلن يف الزمـان، ز ". أساٌس يف األ ل"يأِ  من فراغ، زأن إعالنه يف الزمان له 

 :أي  مان اخلالص، يقول أثناسيوس العليم حقاً 
ال    مماثًال لاليف املخلوقا) احلتمة(من الال م أن يتون األساس "

ُأسِّست عليه؛ حىت ميتن هلذه املخلوقا  أن تنسجم معه، زتاحد 
 ".يه

 ).٧٤: ٢ضد األريوسيني (
زلتــن عنــدما ياخــذ . ن اخلليقــة؛ ألنــه التلمـةلتـن التلمــة ميالــيف مـا مييِّــزه متامــاً عـ

 :جسداً ميتن أن يُبىن عليه الت 
 زألنه التلمة احلق، فال يوجد من مياثله من اخلالئق،"

 زيذليف ياعذَّر على اخلالئق االحتاد يه، فهو زحيد اجلنس،
 زلتن عندما ياأنس،
 صار له من مياثلونه،

 ."الذين لبس جسدهم املماث  جلسده) البشر(زهم 
 ).٧٤: ٢ضد األريوسيني (

عَلن يف الزمان 
ُ
 :فاألساس هنا هو الاجسد امل

حبسب يشرياه؛ لتي ميتننا حنن أيضًا أن نُبىن فوقه على " تأسَّس"
. هذا األساس كحجارة حية كرمية زنصري هيتًال للرزح الساكن فينا

 ".هو األساس احلق، حنن احلجارة ال  تبىن عليه
 ).٧٤: ٢ضد األريوسيني (

زال يقف القديس أثناسيوس عند هذا الشرح، ي  يؤكده من كلما  الرب يسـوع 
 :نفسه

 هو الترمة زحنن نصبح أغصانه،"
 ليس حسب جوهر الالهو ؛ ألن هذا مساحي  حقاً،



 ٤٠ 

 ي  حبسب يشرياه؛
 .ألن األغصان جيب أن تتون مث  الترمة

 .)27F١("فنحن مشابون له حسب اجلسد
 ).٧٤: ٢ضد األريوسيني (

ي ال يضــيع تأكيــد القــديس أثناســيوس علــى إلوهيــة االيــن التلمــة زاحلتمــة، زلتــ 
 :يؤكد أثناسيوس

 ".عندما ُأسِّس الرب، مل يتن هذا هو يداية زجوده"
 ).٧٤: ٢ضد األريوسيني (

فـــال أســـاس يـــاملرة ألي شـــيء لـــيس مبنيـــاً علـــى إلوهيـــة االيـــن التلمـــة رينـــا يســـوع 
 :جاء الاجسدفاألساس األ يل كائٌن، زعليه . املسيح

 عندما لَِبَس جسدنا الذي أخذه كقطعٍة من جسد مرمي،"
 .الرب أسَّسين): سفر األمثال(عندئٍذ يقول 
 ".ألنين التلمة، فقد ألبسين جسداً ترايياً : زهذا يعين

 ).٧٤: ٢ضد األريوسيني (
 :لتن الحظ هذه التلما  

 ".ألنه تأسس من أجلنا، زأخذ ما خيصَّنا زجعله خاصاً يه"
 ).٧٤: ٢ضد األريوسيني (

 :فالاديري هو 
  Incorporatedاحتادنا معه يف اجلسد "

 ماأصِّلني زمرتبطني معاً فيه يواسطة مشابة اجلسد،
 .زلذليف نصبح غري مائاني زغري قايلني للفساد

 .)28F١("نص  إىل اإلنسان التام ) ياملسيح(زيه 

                                                           
ال تنفي دزر اإللوهة، ي  تؤكده؛ ألن املشابة حسب اجلسد يال إلوهية االين جتع  " ون له حسب اجلسدمشاب" )١(

 .تديري اخلالص فارغاً من احلياة، زيدزن اهللا



 ٤١ 

 ).٧٤: ٢ضد األريوسيني (

 لق العالمالنعمة في الزمان سابقة على خ
 :يؤكد القديس أثناسيوس 

رغم أن النعمة ال  زهبنا املخلص إياها قد ظهر  حسب قول "
إالَّ أن هذه ، )١١: ٢تيطس (الرسول عندما جتسد زعاش ييننا 
 ".، ي  حىت قب  أن خيلق العاملالنعمة كانت قد أُِعَد  قب  أن خيلقنا

 ).٧٥: ٢ضد األريوسيني (
ويت يف تأكيـد اسـاعالن النعمـة يف الزمـان، تلـيف النعمـة زلتن ما هو السبب الالهـ 

 ال  سبقت خلق العامل؟
علِّم الستندري زيقول

ُ
 :جييب امل

 ليس من الالئق أن يفتر اهللا فيما خيصَّنا يعد أن َخَلَقنا؛ -١"
 ".ألنه ال جيه  ك  اللرزف اخلاصة ينا

رف فإله اجلميع، عندما خلقنا يتلماه الذايت، زألنه كان يع -٢"
أمورنا أكثر منَّا، زيعرف مقدَّمًا أنه رغم أنه قد خلقنا صاحلني، إالَّ 
أننا يعد ـليف سوف خنالف الوصية، ي  سُنطرد من اجلنة يسبب 

 ".العصيان
تديري ) َخلِقنا(زألنه حمب البشر زصاحل، فقد أعدَّ لنا من قب   -٣"

 ".يتلماه الذايت، الذي يه أيضاً َخَلَقنا اخالصن
 ).٧٥: ٢يوسيني ضد األر (

هذه النقـاط الـثالث هـي احملـور األصـلي الـذي دار ألجلـه صـراٌع اماـد علـى األقـ   

                                                                                                                                              
كذليف . تعبري يعلن زصول اإلنسان يف املسيح إىل غاية اخللق، زهي القيامة زاحلياة األيدية" اإلنسان التام " )١(

، أي كمال اإلنسانية املعلن يف القامة التاملة ال  حققت غاية اخللق، زهي االحتاد "ة املسيحم ء قام: "تعبري
 .يالثالوث



 ٤٢ 

سنة يعـد نياحـة القـديس أثناسـيوس، زهـي تؤكـد معرفـة اهللا السـايقة املاجـذِّرة يف  ٣٠٠ملدة 
 .الصالح زحمبة البشر، زيت  يقني كان التلمة خالق الت  هو الذي سبق زديَّر اخلالص

 :قديس أثناسيوس يعد ـليف الشرح زيقولزيتم  ال 
 ".كنَّا قد ُخدعنا يواسطة احلية زسقطنا  -١"
 ".مل نبَق أمواتاً حىت النهاية -٢"
 صار لنا يالتلمة الفداء زاخلالص الذي سبق إعداده لنا؛ -٣"

 ".من جديد زنل  غري مائاني) من املو (لتي نقوم 
 ).٧٥: ٢ضد األريوسيني (

ــد زيــدعِّم القــديس أثنا  القصــد زالنعمــة "ســيوس شــرحه يتلمــا  الرســول الــ  تؤكِّ
الــ  أُعطيــت لنــا يف املســيح يســوع قبــ  األ منــة األ ليــة، زإمنــا أُظهــر  اآلن يلهــور خملصــنا 

ـــاة مث يعـــد ـلـــيف  ). ١٠ - ٨: ١تيمـــو  ٢" (يســـوع املســـيح الـــذي أيطـــ  املـــو  زأنـــار احلي
قبـ  تأسـيس العـامل "يح يسوع عن اخايارنا يف املس ٥ – ٣: ١كلما  الرسول يف أفسس 

 ).٧٥: ٢راجع ضد األريوسيني " (إـ سبق فعيننا للابين ييسوع املسيح... 

 تدبير الخالص َسَبَق تدبير الخلق
، ٥ – ٣: ١يســأل القــديس أثناســيوس نفســه ســؤاًال مبنيــاً علــى كلمــا  أفســس  

 :زحسب كلما  القديس أثناسيوس
 كيف اخاارنا قب  أن ُخنلق؟"

ألننا كنَّا ُممَثَّلني فيه  –كما قال الرسول نفسه   –دث زلتن هذا ح
Represented 29("من قب  خلقاناF١(. 

                                                           
ـكر القديس أثناسيوس نفسه يف جتسد التلمة فص   )١( زيف املقالة األزىل ضد  ١٤، ١٣حسب الاديري، زكما 

زهذا هو . كان كائنًا يف التلمة خالق ك  األشياءأن ك  ما حدث يف الاديري   ٢٠: زيف املقالة الثالثة ٥١: األريوسيني
: ٦، زدافع عنه العالمة أزرجيينوس ضد كلسوس ٣: ٥ـا  الاعليم الذي شرحه أكليمنضس الستندري يف املانوعا  

 ".ك  ما كان اهللا يريد أن يفعله يف اخللقة كان كائناً يف التلمة: "يف عبارة ـا  داللة ٧٤



 ٤٣ 

 ).٧٦: ٢ضد األريوسيني (
زلتي ال تفلت من إدراكنا النقاط األساسية يف اإلجاية على هـذا السـؤال، جيـب 

 :أن نُقسِّم كلما  القديس أثناسيوس من أج  اإليضاح زحده
أف " (نلنا نصيبًا معينني سايقاً : "الً كيف يضيف الرسول قائ" -١
 .لو مل يتن الرب نفسه قد تأسَّس قب  الدهور) ١١: ١
كان له قصٌد من جهانا، زهو أن يأخذ هو ـاته يواسطة اجلسد   -٢

) رفع الدينونة(ما زرثناه من دينونة كانت ضدنا، لتي نصبح يعد 
 ..".أيناًء فيه

، رغم "قب  خلق العامل) "النعمة(كيف قبلنا أز أخذنا حنن هذا " -٣
أننا مل نتن قد ُخِلْقنا يعد، ألننا ُخِلْقنا يف الزمان؟ لتن كانت النعمة 

 ".ال  زصلانا حمفوظة يف املسيح
 ).٧٦: ٢ضد األريوسيني (

زمــــا يؤكــــد هــــذا الشــــرح هــــو قــــول الــــرب يســــوع نفســــه الــــذي خــــام يــــه القــــديس  
 :إـ يقول) ١١ - ٣: ١أفسس (أثناسيوس شرحه ملعاين 

الدينونة عندما ينال ك  زاحد حسب احلياة ال  عاشها ) يوم(يف "
تعالوا يا مباركي أيب رثوا املليف املعد لتم منذ ): الرب يسوع(يقول 

 )".٣٤: ٢٥مىت " (تأسيس العامل
 )املرجع السايق(

 السؤال الذي سأله نفس الُمعلِّم الكبير؟
لقنا، إن مل يتن كيف إـن أز يواسطة َمن أُِعدَّ امللتو  قب  أن خي"

 ".ألج  هذا القصد" تأسَّس قب  الدهور"يواسطة الرب الذي 
 ).٧٦: ٢ضد األريوسيني (

لتــي ننــال امللتــو  الســمازي زهــو ُملــيف اهللا نفســه، أي أن يتــون لنــا شــركة يف  



 ٤٤ 

؛ ألننـا ال ميتـن أن ننـال "قب  الدهور"حياة زُمليف اهللا األ يل، ال يُد زأن يتون االين أ لياً 
 :زلذليف يقية النص السايق تؤكد. أ لياً أز أيدياً من إنساٍن مثلنا شيئاً 

لتي نُبىن عليه كحجارٍة ماَّحدٍة، فنشرتك يف احلياة زالنعمة اللاني "
 ".متنحان معه

 )٧٦: ٢ضد األريوسيني (
 :زهنا يؤكد أثناسيوس العليم

 ".لتي نساطيع أن حنيا إىل األيد"
 ).٧٦: ٢ضد األريوسيني (

 :لقديس أثناسيوس إىل ما سبق زأن كرره زأكِّده عدة مرا زيعود ا 
احلياة (كما قلت سايقاً، ما دمنا قد ُقمنا من املو  املؤقت؛ ألن "

... من تراب ) ُخلقنا(كانت مساحيلٌة أصًال؛ ألننا يشر ) األيدية
لتن مبجيء التلمة زتنا ُلِِه إلينا عندما احندر إىل جسدنا، زصار هو 

اجلديدة، ي  أزل الطريق، فإن اخلليقة سوف تناهي يداية اخلليقة 
زتززل، أمَّا حنن فال نبلو مث  املخلوقا  األخرى، ي  سوف حنيا يعد 

 ".أن تفىن هي
 ).٧٦: ٢ضد األريوسيني (

 :النقطة الحاسمة والفاصلة
 لن تتون لنا حياة مؤقاة، ي  سنحيا يف املسيح؛"

 ...سوع ألن حياتنا قد تأسَّست زأُعدَّ  ياملسيح ي
 ".ألن احلياة تأسَّست يف الرب التائن منذ األ ل

 )٧٧: ٢ضد األريوسيني (
 .ال ميتن أن نرث احلياة األيدية إالَّ إـا كان االين نفسه أيدياً  زلذليف،



 ٤٥ 

 :تشبيٌه بليٌغ هام
رغم اخاالف لغة القديس أثناسيوس عن لغة القديس إيرينيؤس، إالَّ أننا ال ميتن  

يينهمــا، زهــو أن الاــديري ســايٌق علــى الســقوط،  االواحــد الواضــح فيمــ أن نفقــد رؤيــة اخلــط
مـن املقالـة  ٧٧زسايٌق على خلق العـامل نفسـه، زقـد صـاغ أثناسـيوس هـذه الرؤيـة يف الفقـرة 

مــه يف  الثانيــة، يف تشــبيه زاضــح جيــب أن حيلــى منَّــا مبزيــد مــن العنايــة، زلــذليف ســوف نقدِّ
 :فقرا  مااايعة

اٌحل دائماً، زهو يعرف طبيعانا الضعيفة ال  اهللا صاحل، زهو ص" -١
 ".حتااج إىل معوناه زخالصه

لذا فقد رتَّب هذا مث  ترتيب املهندس احلتيم الذي يريد أن " -٢
يبين منزًال، فإنه يديِّر زيضع يف خطة البناء كيف ميتن جتديد البناء 

 ".مرًة أخرى، لو أصيب يدمار يف يوم من األيام يعد يناؤه
يعد هلذا قب  البدء يف البناء، عندما ) املهندس احلتيم( زهو" -٣

 ".خيطط للبناء، زيعطي للقائم على العم  اخلطة الال مة للاجديد
هتذا يتون يف اخلطة نفسها، خطة سايقة على البناء نفسه " -٤

 ".للاجديد قب  الشرزع يف يناء املنزل
 ).٧٧: ٢ضد األريوسيني (

 :التطبيق
 :قدِّم القديس أثناسيوس معامل الاديري كاآليتيعد هذا الاشبيه ي 

ينفس الطريقة كان جتديدنا للخالص قد تأسَّس يف املسيح " -١
 ".لتي ميتن إعادة خلقنا من جديد فيه) قب  أن خنلق(
ا منذ األ ل" -٢  ".فاإلرادة زالاخطيط قد أُعدَّ
، فقد مت عندما اسادعت احلاجة، زجاء )الانفيذ(أمَّا العم  " -٣
 ".خلص إىل العاملامل



 ٤٦ 

 ).٧٧: ٢ضد األريوسيني (
 :ال نساطيع إـن أن �رب من مواجهة هذا السؤال 
 ه  كان الاجسد يسبب خطية آدم؟ 

زلــو كــان القــديس أثناســيوس مــن تالميــذ العصــر . الاشــبيه الســايق جييــب يــالنفي
 .الوسيط ألكَّد هذه النقطة يالذا 

 :ودور الوسيط المقالة الرابعة في الرد على األريوسيين،
يتــ  أســف، جــاء جيــٌ  مــن الدارســني اعاــرب املقالــة الرايعــة مــن مؤلفــا  مــا يعــد  

لــــيف لســــبب زاحــــد، زهــــو أن املفــــردا  الالهوتيــــة مثــــ   ، "أقنــــوم"القــــديس أثناســــيوس، ـز
هــذا موضــوع ال يهمنــا يف . قُــدِّمت يشــت  ماطــوِّر عــن املقــاال  الثالثــة الســايقة" جــوهر"

زلتـــن الـــذي يهمنـــا اآلن   –إليـــه يف احملاضـــرا  عـــن األريوســـية ســـنعود  –الوقـــت احلاضـــر 
 .الرب يسوع املسيح: كيف يقدم القديس أثناسيوس موضوع الوسيط

يُلزُِمنا تعليم األريوسيني اهلزي  الذي يرد ك  شيء إىل اإلنسانية أن "
نقول إن رينا الذي هو التلمة زاين اهللا، لَِبَس اجلسد زتأنَّس ألنه 

سان؛ لتي يصبح الوسيط يني اهللا زالبشر، زلتي خيدم صار اين اإلن
منا حنن إىل اهللا (زيُقدِّم ما خيص اهللا لنا، زيقدِّ

30F

١(... 
هو يأخذ ما لنا زيقدِّمه لآلب ماشفعاً ألجلنا لتي يالشي الضعفا  

لذليف رفَّعه : "زأيضاً " ُدِفَع إيلَّ ك  سلطان: "زعندما قال. اإلنسانية
هذه العطايا ُقدِّمت لنا يواسطاه؛ ألن  ، فإن)٧: ٢فيليب " (اهللا

منها، فهو مل ُخيلق يف الزمان  التلمة مل يتن لديه احاياج أليٍّ◌ٍ 
زأيضًا ألن البشر مل يتن لديهم القدرة على أن يقدِّموا هذه  ،)مثلنا(

زما أخذه . لآلخر، زلذليف قدَّم لنا التلمة هذه العطايا العطايا ك ٌ 

                                                           
 .املبادئ الالهوتية عند الالهويت األملاين كارل يار ، زنقلها عن املقالة الرايعةصار  هذه العبارة أحد  )١(



 ٤٧ 

ذا هو القصد من جتسده، زما يأخذه التلمة قد أُعطي لنا؛ ألن ه
فهو ال ميليف  - مهما كان -أمَّا اإلنسان . يقدَّم لنا) من اآلب(هو 

زمرًة ثانيًة مل يتن التلمة يف حاجة . أن يقدِّم شيئاً إلنسان آخر مثله
، فإن التلمة، زقد )يعد جتسُّده(أمَّا . إىل أن يأخذ شيئًا من العطايا

ألن التلمة، إـ تأنس، فقد . ة زرفـََّعَنا فيهاحتد ينا، فقد زهبنا القدر 
قَِبَ  اإلنساُن النعمَة، فقد زألن التلمة تأنَّس، . اإلنسان exaltedَرفَّع 

زك  ما ِقي  إن التلمة أخذه، قد أُعطَي . زأخذ القدرةَ  زرُفِّع اإلنسانُ 
 ...إلينا 

زك  َمن يشفع يف آخر يأخذ العطية، ال من أج  احاياٍج خاٍص يه، 
 ."  من أج  الذين ياشفع فيهمي

 .)31F١()٤٧٧ - ٤٧٦: ٢٦جملد  ٦: ٤ضد األريوسيني (

 ما الذي أخذه الكلمة؟
 :أخذ الرزح القدس ألجلنا عندما اعامد يف األردن: زاجلواب 

 .أنا الصائر إنساناً . أنا نفسي أُعطي ـايت الرزح"
 ... أُقدِّس الجميع فيَّ زأنا الصائر إنساناً 
ـاته ألجلنا، زقد فع  هذا ألنه قد صار إنساناً، فمن فإن كان يقدِّس 

الواضح متامًا أن نززل الرزح عليه يف األردن كان نززًال علينا حنن، 
 ...يسبب لبسه جسدنا 

 ...لتي نشرتك يف مسحاه 
 زعندما اغاس  الرب يف األرُدن كإنسان،

 ".كنا حنن الذين نغاس  فيه زيواسطاه
 .)32F١()٤٧، ٤٦: ١ضد األريوسيني (

                                                           
ـكسي للدراسا  اآليائية يالقاهرة يف مايو  )١( سلسلة نصوص  – ٢٠٠١راجع الرتمجة العريية ال  أصدرها املركز األرثو

 .، زما يعدها١٥ص  – ٥٥آيائية رقم 



 ٤٨ 

 :المجد اإللهي
زيعلن ) ... أقنومه(حينما اعامد، كنا حنن الذين نعامد يف شخصه "

زأنا قد : "املخلِّص ـليف يشتٍ  زاضٍح متامًا عندما يقول لآلب
يوحنا " (أعطياهم الد الذي أعطياين ليتونوا زاحدًا كما حنن زاحد

 لتي... زتبعًا لذليف، فإنه كان يطلب الد ألجلنا ). ٢٢: ١٧
 ".منجَّد حنن فيه جمداً سامياً 

راجع أيضًا الرسالة  – ٤٨: ١ضد األريوسيني (
 ).٤ - ١إىل أدلفوس فقرة 

 :المسيح رأس الخليقة الجديدة
لقد ُمسح الرب يسوع، زاملسحة كانت خاصًة ياجسده؛ ألن الالهو  ال ميسح  

 :زدقة تعبري القديس أثناسيوس تسادعي منَّا االهامام. الالهو 
 ".سد الذي اختذه، هو الذي ُميسح فيه زمنهاجل"

 ).٤٧: ١ضد األريوسيني (
ولوال اتحاد الهـوت االبـن الكلمـة بالجسـد َلَمـا حـدثت المسـحة ولَتعـذَّر أن 

 :ألن تصل إلينا،
 ".الاقديس الذي مت يف الرب كإنسان، يص  إىل مجيع البشر يه"

 ).٤٧: ١ضد األريوسيني (
اإلنســـان يف املســـيح؛ ألن املســـيح يســـوع هـــو  مســـحًة تنقـــ  إلينـــا بـــه،فهـــو يصـــ  
 :االين التلمة الذي
حنن املائاني ) صياغانا(صار ألجلنا إنساناً، لتي يعيد خلقانا "

 زالزمانيني، زجيعلنا غري مائاني،

                                                                                                                                              
ـكسي للدراسا  اآليائية يالقاهرة راجع الرتمجة العريية ال  أصدرها  )١( سلسلة  – ٢٠٠٢الطبعة الثالثة  –املركز األرثو

 .١١٥ص  - ٦٤نصوص آيائية رقم 



 ٤٩ 

 ".زيذليف ينقلنا إىل ملتو  السموا  األيدي
 ).٤٨: ١ضد األريوسيني (

هــذا النقــل كــان العبوديــة، زلتــن املــو ، زالــذل، ز : لقــد نقــ  الــرُب اإلنســاَن مــن 
 ؛يتم فيه هو، أي يتم في ناسوته

 ألن اإلنسان كان يف أشد االحاياج إىل هذا؛"
 ".يسبب زضاعة اجلسد زيسبب املو 

 ).٤١: ١ضد األريوسيني (
 :، زالحظ قوة الاعبري"ُجمِّد الرُب ألجلنا"لقد 

 ألننا يف املسيح نفسه قد ُجمِّدنا جمداً فائقاً،"
 ".من األموا ، زصاعدين إىل السموا مقامني 

 ).٤١: ١ضد األريوسيني (
لعــ  القــارئ الــذي درس املقالــة األزىل ضــد األريوســيني قــد الحــظ أن طقــس فــاح  

يف قـــداس عيـــد " مـــن هـــو ملـــيف الـــد؟: "أيـــواب اهليتـــ  مـــع الضـــجة الـــ  تصـــاحب النـــداء
 :حيث يقول ٤١فقرة القيامة، أقول لع  القارئ الحظ عبارا  القديس أثناسيوس يف ال

لقد ُجمِّدنا يف املسيح؛ لندخ  أيواب السماء ال  فاحها هو ـاته من "
ارفعوا أيها الرؤساء : "أجلنا، حيث يقول الذين عاشوا يف العهد القدمي

مزمور " (أيوايتم، زارتفعي أياها األيواب الدهرية ليدخ  مليف الد
٢٧: ٢٤.( 

امه هو، إـ هو رب زخالق ك  هنا أيضًا مل تتن األيواب مغلقًة أم
األشياء، ي  يسببنا ُكِاَب هذا التالم، حنن الذين أُغلقت أمامنا 

 ".أيواب الفردزس
 ).٤١: ١ضد األريوسيني (

فــإن كنــا ال حنافــ  زنُعيِّــد لــد اإلنســان يف يســوع املســيح احلــي، فلمــاـا نقــوم بــذا 
مل يتـــن لنـــا يايـــاً مسائيـــاً الطقـــس الـــذي ال حيااجـــه الـــرب يســـوع، يـــ  حنااجـــه حنـــن الـــذين 



 ٥٠ 

(مفاوحاً؟
33F

١(. 

 تألُّه ناسوت الرب يسوع
لتـــ  اهلراطقـــة أجـــداٌد زأحفـــاد، زأجـــداد هرطقـــة أزطـــاخي هـــم أقطـــاب الفلســـفة  

زلتـن . اليونانية الذين احاقرزا اجلسد اإلنساين زعاشوا يف عامل ما فوق أز ما زراء الطبيعـة
. إل عـاج التنيسـة، زمقازمـة جتسـد الـربأحفاد أزطاخي يـأتون عـرب الاـاريخ مـن آٍن آلخـر 
يوحنـا (الواهـب احليـاة للعـامل " اجلسـد احلـي"لقد أشرنا إىل تألُّه ناسـو  الـرب يسـوع؛ ألنـه 

(، زهو ما سبق زأشرنا إليه من قب )٥١: ٦
34F

٢(. 
 ".ألن كلمة اهللا صار إنساناً؛ لتي يؤهلِّنا حنن"

 .)35F٣()٢٤: الرسالة األزىل إىل سراييون(
يف الرســـالة إىل ايتاياـــوس، جنـــد أن أحـــد جوانـــب تألُّـــه  ١٠ - ٩ زحســـب الفقـــرة

 :اإلنسانية هو نعمة اخللود، زيدقة القديس أثناسيوس املعهودة، يقول
إن اجلسد احلي حياًة أرضيًة، صار رزحانيًا يعد أن كان قد ُخلق من "

 تراب األرض،
 ،)خالداً (زلتنه اآلن يساطيع، يعد أن صار رزحانياً 

 ".أيواب السماء أن يدخ  من
 ).١٠٦٥: ٢٦جملد  ٩الرسالة إىل ايتاياوس (

                                                           
زإـ رفع هتذا طهر اهلواء من خبث الشيطان، زمن خبث األرزاح النجسة جبميع : "٦: ٢٥راجع جتسد التلمة  )١(

، زفاح طريقًا جديدًا للصعود إىل السماء، كما "سماءرأيت الشيطان ساقطًا مث  الربق من ال" :أنواعها، كما يقول
نفسه هو احملااج " التلمة"ألنه مل يتن " األيواب الدهريا  أياهاالرؤساء أيوايتم زارتفعن  أيهاارفعوا "يقول مرة أخرى 

ين كنا يف هو رب الت ، كما أنه مل يتن أي شيء من خليقاه مغلقًا يف زجه صانعه، ي  حنن الذ إـاأليواب،  النفااح
أعد  أيضاً هتذا جبسده  ،ألنه كما قدم جسده للمو  عن اجلميع. حاجة إىل ـليف، حنن الذين محلنا يف جسده

 ."الطريق للصعود إىل السموا  مرة أخرى
 .٣: ٥٤جتسد التلمة  – ٣٨: ٣ – ٧٠: ٢الرد على األريوسيني : راجع عند القديس أثناسيوس )٢(
 www.coptology.comركة يف الطبيعة اإلهلية، منشورة على موقع راجع أيضاً دراسانا عن الش )٣(



 ٥١ 

 ":تجسُّد الكلمة"تدبير الخالص حسب 
كـــان مـــن الضـــرزري أن نعـــود إىل الـــرد علـــى األريوســـيني حـــىت نســـاطيع أن نتـــوِّن  

ـكرنـــا ســـايقاً، كانـــت األريوســـية مبثايـــة حتـــدٍّ زإنتـــاٍر ألســـاس . أيقونـــًة عقائديـــًة كاملـــةً  زكمـــا 
هـــــو الثـــــالوث، زإلوهيـــــة املخلـــــص، زأســـــباب الاجســـــد، زحاجـــــة اإلنســـــان إىل املســـــيحية، ز 

 .هذه كلها دائرٌة، مركزها إلوهية التلمة اين اهللا املاجسد. املخلص
زلــو حــازل القــارئ أن حيصــر عــدد املــرا  الــ  اســاخدم فيهــا القــديس أثناســيوس  

. د األريوســــينيمــــرة يف املقــــاال  األريــــع ضــــ ١٣٥لوجــــد أ�ــــا تزيــــد علــــى " ألجلنــــا"تعبــــري 
مـــع االلاـــزام يالرتمجـــة العرييـــة للـــدكاور  –زحســـب كاـــاب جتســـد التلمـــة دزن حصـــر دقيـــق 

" إلوهيــة الــرب يســوع"، "احملبــة اإلهليــة"جنــد أن  –جو يــف فلــاس، زهــي ترمجــٌة جيــدة جــداً 
 .هي الاعبريا  ال  تضع إطار اخلالص زحموره

 ".ظهر لنا يف جسد يشري ألج  خالصنا* "
 ).٣: ١مة جتسد التل(

 ".نززله إلينا كان يسببنا* "
 ).١: ٤جتسد التلمة (

 ".ما  ألجلنا زقام.. ما  ألج  اجلميع * "
 ).٢: ١٠جتسد التلمة (

 ...زلو ظهر كإنسان زما  ) اساعالن اهللا(ألج  * "
 ".، زيعلِّمهم عن أييه احلقيقي)البشر(فإنه يسرتدهم 

 ).٧: ٥جتسد التلمة (
 :جله يتاب أثناسيوس نفسه، يقول إنه يتاب عنزعن السبب الذي من أ 

 ".اهلدف الذي من أجله جاء زعاش ييننا ياجلسد"
 ).٤: ١٩جتسد التلمة (

تؤكد اناصار احملبة اإلهلية، هذه احملبة حوَّلت " ألج  اجلميع" :زلذليف، فإن عبارة



 ٥٢ 

نــا هــي ، زإيــادة املــو  ه)١: ٢٦جتســد التلمــة " (عــدم الاــأمل"ز" عــدم املــو "اجلســد إىل 
 .اناصار الصليب



 ٥٣ 

-٤ -
 دعامات التسليم الرسولي الواحد

 عند القديس إيرينيؤس، والقديس أثناسيوس
 

إن مـــا قـــدَّمناه ســـايقاً يؤكـــد أن الاعلـــيم الصـــحيح يرتتـــز علـــى الـــدعاما  القويـــة  
 :اآلتية

تــديري اخلــالص َســَبَق الســقوط، زتشــبيه العمــ  اإلهلــي ياملهنــدس الــذي يبــين : أوالً  
 .زخيطط طريقة إصالحه زجتديده، هو أيلغ ما ُقدِّم يف كاايا  القرن الرايعييااً 

 .إن ضعف اخلليقة اسادعى تعطف زحمبة اهللا زعدم الاخلي عنها: ثانياً  
كان االساعالن اإلهلي يف اجلسد هو اساعالن تديري اهللا السايق على خلـق : ثالثاً  

 .آدم
 إـن، ه  كان الاجسد عالجاً لسقوط آدم؟ 

ال، يـ  كـان الاجسـد أكـرب مـن العـالج، فقـد كـان اسـاعالناً : واب يت  تأكيـداجل
حملبة اهللا ال  جدَّد  الطبيعة اإلنسـانية، زصـار الاجديـُد حقيقـًة يف شـخص يسـوع املسـيح 

هـ  كـان املسـيح : هنا جيب أن ياوقف الفتر، فـال يسـأل أسـئلة نلريـة عقليـة، مثـ . نفسه
: م؟ زالسؤال افرتاضـي زنلـري، زلتـن الواقـع احلقيقـي هـواين اهللا سياجسد لو مل خيطئ آد

 .أن آدم سقط، زجاء اخلالص الذي كان يف خطة الاديري
. إن االياعاد عن شطحا  الفتر أجدى لنا؛ ألن حمور اخلالص كله هو حمبة اهللا

ــــــد احملبــــــة، فإننــــــا جنعــــــ  احملبــــــة أكــــــرب زأعلــــــم مــــــن أن تتــــــون رد فعــــــ  خلطيــــــة  زعنـــــدما نؤكِّ
م يتن سقوط آدم هو الذي حرَّك احملبة اإلهلية، ي  كان التلمـة اخلـالق الـذي فل.اإلنسان،



 ٥٤ 

 .زَهَب صورته لإلنسان هو الذي حترَّك؛ لئال تفىن الصورة اإلهلية زتاالشى زتعود إىل العدم
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