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مقدمة
هذا هو الجزء الثانى من جامع العقابد وقد
خصصته لدراسة المسيحية ولما كنت والحمد هلل
مسلما وال اعتقد فيما يعتقده النصارى فقد
احسست كثيرا اننى قد اتحيز ضد تلك العقيدة او
اسىء فهمها فؤقصر فى عرضها على الناس
وحبل لذلك اتبعت خطة بسيطة اال وهى اال اكتب
شيبا عن المسيحية اال ماكان فى كتب المسيحين
انفسهم فهم ادرى بحالهم واال اعلق على تلك
االراء مستشهدا باالسبلميات وانما بماقد يثيره
المنطق العادى على تلك الكتب من تساإالت
تخطر فى بال اى عاقل قرأ تلك الكتب وكذلك
اورد مابين الطوابؾ المسيحية من خبلؾ لسبب
واحد هو توضيح مدى صعوبة فهم تلك العقيدة
حتى على اهلها وفى النهاية لكل عقل يهتدى به.
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خطة الكتاب
الباب االول:مصادر العقيدة المسيحية
الفصل االول مفهوم العقيدة
الفصل الثانى مصادر العقيدة
الفصل الثالث االباء
الفصل الرابع ماذا يعنى الكتاب المقدس و كيؾ
وصل الينا ؟
الباب الثانى العقابد المسيحية
الفصل االول مجمل العقابد المسيحية
الفصل الثانى التثليث
الفصل الثالث استحالة التثليث
الفصل الرابع الوهية المسيح والتجسد
الباب الثالث صناعة الكتاب المقدس
الفصل االول الوحى وعصمة الكتاب المقدس
الفصل الثانى ضياع اجزاء الكتاب المقدس
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الفصل الثالث الخبلؾ حول اسفار الكتاب المقدس
الفصل الرابع نفى االلهام عن بعض اجزاء
الكتاب المقدس
الباب الرابع مشكبلت الكتاب المقدس
الفصل االول تناقض الكتاب المقدس
الفصل الثانى االيات المتناقضة
الفصل الثالث تهافت الردود
الفصل الرابع مدارس نقد الكتاب
الباب الخامس كنيسة واحدة جامعة رسولية
الفصل االول مفهوم الكنيسة
الفصل الثانى اسرار الكنيسة
الفصل الثالث تقاليد وطقوس الكنيسة
الباب السادس كنيسة واحدة التكفى
الفصل االول انقسام الكنيسة
الفصل الثانى االسباب العقابدية
الفصل الثالث االنقسام البروتستانتى
جبٍع اىعقبئذ ج2
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الباب االول:مصادر العقيدة المسيحية
الفصل االول
مفهوم العقيدة
فى موقع الفاتيكان نجد المقال التالى
 ُيشير تعبير "عقيدة" إلى األفكار والمبادئ األساسية التي ال ؼنى عنها فيتقلي ٍد ديني مع ّين .في البلهوت المسيحي العقيدة هي حقيقة موحاة من هللا
ومن شؤنها أن ترسم الحدود الجوهرية لئليمان المسيحي.
ب -يتم تحديد حقيقة معينة كعقيدة عندما يتوافر فيها شرطان على األقل:
ـ أن تكون هذه الحقيقة مستندة إلى الكتاب المقدس والتقليد الكنسي؛
ـ أن ُتعلَن مِن قِبل سلطة كنسية معترؾ بها.
ج -في تاريخ المسيحية ُحدِّدت العقابد بسبب الخبلفات التي كانت تهدد
اإليمان ،وهكذا فقد كان للعقيدة دوراً في توضيح اإليمان القويم ض َّد
البدع.
د -ما زالت العقابد المسيحية التي ُحددت في المجامع المسكونية
جبٍع اىعقبئذ ج2
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األولى في تاريخ الكنيسة ،مقبولة من معظم مسيحيي الشرق والؽرب،
على سبيل المثال العقيدة حول طبيعة المسيح التي حددها مجمع
خلقيدونية (ٔ٘ٗ م).
ه -أما العقابد التي تلت اإلنشقاق بين الشرق والؽرب فتخص الكنيســة
الكاثوليكية وحدها ،وهي :عقيدة الحبــل ببل دنـس ( ٔ5٘1م) ،عقيدة
عصمة البابا (ٓ ٔ58م) وعقيدة انتقال العذراء (ٓ٘ ٔ1م).
و -الجدير بالذكر أنه حتى العقابد المقبولة من جم يع الك نابس ،تع كس جدالً
ت َّم في زمن معين وحضارة معي نة ،لذلك فإن الل ؽة ال تي ا ستعملتها الكني سة
لتحد يد عق يدة ما ي جب أن ُتفه َ م في ضوء األ حداث والم حيط الث قافي ال تي
نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤت فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ.
تعابير كـ "جوهر" و"طبيعة" تتخذ اليوم معان مختلفة عما كانت عليه في
القرن الخامس يوم استعملتها الكنيسة في مج مع خلقيدون ية .ل هذا فإ نه من
الطبيعي أن تحتاج العقيدة ذاتها إلى تؤو يل صحيح يف سرها بح سب ما كا نت
تعنيـ ِه يــوم أُعلِنــت .فالعبلقــة الجدليــة القابمـة بــين التعبيــر اللؽــو والمعنــى
المقصود والذ يخص كل انتاج أدبي ،يخص أيضا ً العقيدة المسيحية.
الفصل الثانى
مصادر العقيدة
ومن نفس الموقع نقتبس من رسالة البابا يوحنا بولس الثانى
اوال  :الوحى والعقل
ٔ-اإليمان والعقل هما بمثابة الجناحين اللذين يم ّكنان العقل
البشر (االنسان) من االرتقاء إلى تؤمل الحقيقة .من أنـا؟ من أين أنا وإلى
لشر؟ وماذا يعقب هذه الحياة؟الجواب على هذه األسبلة
أين؟ لماذا وجود ا ّ
يوجه الحياة.
هو الذ
ّ
ٕ-الكنيسة ليست ؼريبة عن هذه المسيرة الباحثة وال تستطيع أن
تتجاهلهامنذ انطلقت على دروب العالم تناد بؤن يسوع المسيح هو
جبٍع اىعقبئذ ج2
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«الطريق والحق والحياة» .أن كل حقيقة ُنصيبها ما هي سوى مرحلة في
تجلي هللا األخير:
الطريق إلى الحقيقة الكاملة التي سوؾ تظهر لنا في
ّ
«اآلن ننظر في مرآة ،في إبهام ،أ َّما حينب ٍذ فوجها ً إلى وجه .اآلن أعلم علما ً
ؤعلَم كما ُعلِمت»
س ْ
ناقصاً ،أما حينب ٍذ َف َ
ٖ -يملك اإلنسان طاقات كثيرة لدفع التقدَّم في معرفة الحقيقة من بين هذه
الطاقات الركون إلى الفلسفة .لكن الفلسفة المعاصرة ،في ؼفلتها عن
التماس حقيقة الكيان ،ك َّثفت بحثها في المعرفة البشرية .وبدالً من أن ترتكز
على قدرة اإلنسان على معرفة الحقيقة آثرت التركيز على محدوديتها
شكل من أشكال البلّأدرية والنسبو ّية أدت
ومظروفياتها .نتج عن ذلك ؼير
ٍ
بالبحث الفلسفي إلى الضياع في الريب َّية الشاملة ورمالها المتحركة.
ٗ -وهكذا تراجعت التعدّدية المشروعة في المواقؾ أمام التعدّدية البلمبالية
المرتكزة على المبدأ القابل بؤن كل المواقؾ سواء .هناك نظريات في الحياة
صادرة من الشرق ال تخلو ،أيضا ً من مثل هذا التحقظ .ففي نظرها يجب أن
نخلع عن الحقيقة طابعها المطلق ،وذلك انطبلقا ً من الفرض َّية القابلة بؤن
الحقيقة تتجلى بطريقة متساوية في معتقدات مختلفة بل متضاربة.
مجرد رأ  .أن الفكر الفلسفي ينـزع
٘ -من هذا المنظار ،كل شيء يصبح
َّ
إلى تنمية اعتبارات وجودية وتفسيرية ولؽو ّية تطمس السإال الجوهر في
شؤن حقيقة الحياة الشخصية وحقيقة الكيان وهللا؛ وبالنتيجة أخذت تظهر
عند اإلنسان المعاصر ،وليس عند بعض الفبلسفة وحسب ،مواقؾ ارتياب
على جانب من االنتشار حيال ما يملكه الكابن البشر من طاقات كبيرة
تخوله الوصول إلى المعرفة.
ّ
 -ٙوخبلصة القول أن عصرنا قد فقد الرجاء في أن يتلقى من الفلسفة
أجوبة حاسمة على هذه األسبلة .وأ َّما الكنيسة المدعومة بما تلقته من
وحي يسوع المسيح ،فهي تجد نفسها أهبلً ألن تإكد ،مرة أخرى ،ضرورة
البحث عن الحقيقة.
-8إن المجمع الفاتيكاني ،عندما يإكد أن األساقفة هم «شهود الحقيقة
اإللهية والكاثوليك ّية» الشهادة للحقيقة هي إذن مسإولية ُوكلت إلينا تحن
جبٍع اىعقبئذ ج2
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األساقفة ،وال يسوغ لنا أن نستعفي منها بدون أن نخلِؾ بالخدمة التي
أُسنِدَت إلينا .عندما نإ ّكد حقيقة اإليمان ،بإمكاننا أن نعيد إلى إنسان عصرنا
ثقة حقيقية بطاقاته اإلدراكية ونتحدَّ ى الفلسفة لتعود وتكتشؾ ثانية كرامتها
ّ
وتعززها.
الكاملة
 -5في منطلق كل فكر تخوض فيه الكنيسة ،نجد اليقين بؤنها مإتمنة على
رسالة تنبع في ذات هللا (را ٕ قو ٗ .)ٕ-ٔ ،المعرفة التي تقدمها الكنيسة
لئلنسان ليست عصارة تفكيرها ،مهما سما ،بل نتيجة تلق ّيها كلمة هللا في
اإليمان (را ٔ طيم ٕ.)ٖٔ ،
سر
لقد رضي هللا في جودته وحكمته أن يكشؾ لنا ذاته ويطلعنا على ّ
مشيبته» (را أؾ ٔ )1 ،الذ يوصل الناس إلى عند اآلب بواسطة المسيح
المتجسد ،وفي الروح القدس ،ويصيرون به شركاء في الطبيعة
الكلمة
ّ
اإللهية»..
كب اآل باء ع لى التنو يه بال طابع ال سماو
 -1في المجمع الفاتي كاني األول أ َّ
في الوحي اإللهي .النقد العقبلني الذ كان يطعن في اإلي مان آ نذاك ،انطبل قا ً
من طرو حات خاط بة و شديدة االنت شار ،كان ي هدؾ إ لى ن في كل معر فة ال
ُتجتنى من طا قات الع قل الطبيع ية .هذا الوا قع ا َ
ضط َّر المج مع إ لى أن ي عود
ويإكد بقوة أن هناك معرفة هي من مز ّية اإليمان إلى جا نب المعر فة الناب عة
مــن العقــل البشــر  ،القــادر علــى الوصــول إلــى هللا بطريقــة طبيعيــة .هــذه
المعر فة اإليمان ية تعب ّ ر عن حقي قة ترت كز ع لى و حي من هللا ،و هي حقي قة
مإكدة ألن هللا ال يؽلط وال يريد أن يخدع
صلها عن طريق
ٓٔ-المجمع الفاتيكاني األول يعلمنا إذن أن الحقيقة التي نح ّ
الفكر الفلسفي والحقيقة الصادرة عن الوحي ال تختلطان ،وأن الواحدة ال
تؽني عن األخرى« :هناك صنفان من المعرفة متميزان ،ال من حيث المصدر
وحسب ،بـل من حيث الموضوع أيضاً .أ ّما من حيث المصدر ،فؤلن المعرفة
تتوسل العقل الطبيعي ،وأ ّما الثانية فتعتمد اإليمان اإللهي للوصول
األولى
ّ
إلى المعرفة .وأ ّما من حيث الموضوع ،فؤلن هناك ما يتخطى الحقابق التي
صلها ،وهو مجموع ما يقدّمه لنا اإليمان من
يستطيع العقل الطبيعي أن يح ّ
أسرار مطو َّية في هللا نعجز عن معرفتها إذا لم يكشفها هللا لنا»
ٍ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٔٔ-والواقع أن اإليمان المرتكز على شهادة هللا والمدعوم بالنعمة العلوية
هو من ؼير مستوى المعرفة الفلسفية؛ فهذه تعتمد اإلدراك الحسي
واالختبار وتنمو في ضوء العقل فقط .الفلسفة والعلوم تتق ّدم على صعيد
العقل ،بينما اإليمان الذ يستنير ويهتد بالروح فهو يجد في بشرى
الخبلص «ملء النعمة والحق» (را يو ٔ )ٔٗ ،الذ أراد هللا أن يكشفه لنا
في التاريخ وبطريقة حاسمة بابنه يسوع المسيح (را ٔ يو ٘1 ،؛ يو ٘،
ٖٔ.)ٖٕ-
ٕٔ -وهذا ما ورد بوضوح في الدستور العقابد «كلمة هللا»« :إن هللا ،بعد
أن تكلّم بلسان األنبياء مراراً عديدة ،وبؤساليب مختلفة ،كلَّمنا في هذه األيام
األخيرة باالبن» (عب ٔ .)ٕ-ٔ ،فلقد أرسل هللا ابنه ،الكلمة األزلي ،الذ
ينير كل البشر ،ليسكن بين الناس ،ويطلعهم على أعماق هللا (يو ٔ-ٔ ،
ً
كلمة متجسداً وبشراً رسوالً إلى البشر« ،ينطـق
 ،)ٔ5فجاء يسوع المسيح
بكلمات هللا» (يو ٖ ،)ٖٗ ،و ُيجر عمل الخبلص الذ أعطاه هللاُ أن يت ّممه.
«وألن من رآه فقد رأى اآلب» (يو ٗٔ )1-جاء يسوع ليعيش بين البشر
ويظهر لهم ذاته ،بؤقواله وأعماله ثم بآياته وعجاببه ،وخاصة بموته
وقيامته المجيدة من بين األموات وأخيراً بإرساله روح الحق ،و ُين ِجز هكذا
الوحي ويت ّممه».
ٖٔ -أن األبد ّ اقتحم الزمن ،والكل َّ احتجب وراء الجزء ،وهللا اتخذ وجه
إنسان .أن الجميع يجدون في المسيح طريقا ً إلى اآلب :وذلك بؤن المسيح،
بموته وقيامته ،وهب الحياة األبدية التي كان آدم قد رفضها (را روم ٘،
ٕٔ .)ٔ٘-بواسطة هذا الكشؾ يتلقى اإلنسان الحقيقة القصوى في شؤن
حياته وفي شؤن مصير التاريخ« :م ّما ال شك فيه أن مصير اإلنسان ال
سر الكلمة المتجسد ،على حدّ ما يإكده الدستور
يستضيء حقا ً إالّ في ضوء ّ
سـر الوجود
العقابد «فرح ورجاء»
بمنؤى عن هذه الرإية ،يبقى َّ
ً
الشخصي لؽزاً مطبقاً.
ٗٔ -أين يستطيع اإلنسان أن يلقى جوابا ً على األسبلة الخطيرة كالعذاب
سر آالم المسيح وموته
وعذاب البر ء والموت إالّ في الضوء المنبعث من ّ
وقيامته؟
جبٍع اىعقبئذ ج2
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السر .أن يسوع ،من خبلل حياته كلها ،قد
أن الوحي يظل ّ مطبوعا ً بطابع
ّ
ليعرفنا بؤعماق هللا ،
كشؾ لنا عن وجه اآلب ،ما دام قد جاء إلى األرض ّ
ومع ذلك فمعرفتنا لهذا الوجه ال تزال مطبوعة بطابع الجزبية والمحدودية.
السر ويساعدنا في إدراكه إدراكا ً منطقياً.
اإليمان وحده يتيح لنا ولوج
ّ
يصرح المجمع بقوله« :بإزاء هللا الذ يوحي ،يقوم واجب اإلنسان بطاعة
ّ
اإليمان»
قر إقراراً
باإليمان يذعن اإلنسان لهذه الشهادة اإللهية؛ ويعني هذا أنه ُي ّ
كامبلً وكليا ً بحقيقة ما يوحى به إلينـا ألن هللا نفسه هو كفيل ما يقوله.
٘ٔ -الدالالت الماثلة في الوحي تساعد هي أيضا ً العقل في سعيه إلى فهم
وتخول العقل أن
السر ،وتفيد في تحقيق البحث عن الحقيقة بوجه أعمق
ّ
ّ
السر،
السر بطريقة مستقلّة .ان المعرفة اإليمانية ال تلؽي
يتؽلؽل في أعماق
ّ
ّ
بل تجلوه وتعلنه بمثابة أمر جوهر في حياة اإلنسان:
 -ٔٙحقيقة الوحي المسيحي الذ نجدها في يسوع الناصر تتيح لكل
سر» حياته .ومع كونها حقيقة قصوى ،فهي تحترم
إنسان أن يتق ّبل « ّ
استقبللية المخلوق وحريته وتناشده االنفتاح على ما هو فوق المخلوق .هنا
تصبح العبلقة بين الحرية والحقيقة أمراً مطلقاً ،ويصبح بإمكاننا أن نفهم
حرركم» (يو ٕٖ .)5/الوحي المسيحي
كبلم
الرب« :تعرفون الحق والحق ُي ِّ
ّ
هو النجم الذ به يهتد اإلنسان الساعي وسط قرابن الذهنية المثولية
ومآزق المنطق التكنوقراطي.
«إن هذه الوصية التي أنا آمرك بها اليوم ليست فوق طاقتك وال بعيدة منك.
ال هي في السماء فتقول :من يصعد لنا إلى السماء فيتناولها و ُيسمعنا إياها
فنعمل بها؟ وال هي في عبر هذا البحر فتقول :من يقطع لنا هذا البحر
فيتناولها و ُيسمعنا إياها فنعمل بها؟ بل الكلمة قريبة منك جداً في فمك وفي
قلبك لتعمل بها» (تث ٔٔ.)ٔٗ-ٖٓ/
هذا النص توازيه فكرة القديس الفيلسوؾ والبلهوتي أوؼسطينوس« :ال
تخرج خارجاً ،بل ُعد إلى ذاتك ،ففي اإلنسان الباطن تكمن الحقيقة»
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 -ٔ8في ضوء هذه االعتبارات ،نصل إلى النتيجة األولى الملزمة :الحقيقة
التي ينقلها إلينا الوحي ليست هي الثمرة الناضجة أو القمة التي يفضي إليها
مجان ّية ُتف ِّعل الفكر وال يمكن
فكر يفرزه العقل ،بل تبدو لنا ،بالعكس ،حقيقة َّ
حب هللا .هذه الحقيقة الموحاة هي
إالَّ أن نتقبلها بمثابة تعبير من تعابير ّ
استباق في التاريخ للرإية األخيرة والحاسمة ،رإية هللا المحفوظة للمإمنين
به والباحثين عنه بقلب مخلص.
ثانيا :أومن ألفهم
ٔ-العبلقة العميقة بين المعرفة باإليمان والمعرفة بالعقل يع ّبر عنها الكتاب
المقدّ س «طوبى للرجل الذ يتؤمل في الحكمة ويتحدّث بها في عقله ،ويف ّكر
ويتبصر في أسرارها ،وينطلق في إثرها » (ابن سيراخ
في طرقها بقلبه
ّ
النص البيبلي هو االعتقاد بؤن هناك وحدة
ٗٔ .)ٕ8-ٕٓ ،إن ما يتم ّيز به
ّ
عميقة ومتماسكة بين المعرفة بالعقل والمعرفة باإليمان.
ٕ -فاإليمان ال يتدخل ليقلّل من استقبللية العقل أو لينتقص من رقعة عمله،
ولكن ل ُيف ِهم اإلنسان أن إله إسرابيل يتجلّى ويعمل من خبلل هذه األحداث.
ومن ثم ،فالوقوؾ على أحوال العالم وأحداث التاريخ وقوفا ً راسخا ً ال يتم إالّ
إذا رافق هذه المعرفة الطبيعية اعبلن إيماننا باهلل الذ يعمل فيها .في سفر
األمثال«قلب اإلنسان يف ّكر في طريقه والرب يهد خطواته» ()1 ،ٔٙ
ٖ -العقل واإليمان ال يمكن إذن الفصل بينهما بدون أن يفقد اإلنسان قدرته
على أن يعرؾ ذاته ،ويعرؾ هللا والعالم معرفة وافية .من المستحيل إذن أن
يقوم صراع أو منافسة بين العقل واإليمان :فالواحد يندمج في اآلخر ولكل ٍّ
منهما ح ّيزه الخاص .في سفر األمثال «مجد هللا ك ْتم الكلمة ومجد الملوك
فحص الكلمة» (ٕ٘.)ٕ ،
يإكد النص المقدّ س أن اإلنسان قادر بعقله أن يعرؾ نظام العالم وقوة
العناصر…ومداور السنين ومراكز النجوم وطبابع الحيوان وأخبلق
الوحوش» (سفر الحكمة ٔ8 ،8؛ «،)ٕٓ-ٔ1إنه بعظم جمال المبروءات
ُيبصر فاطرها على طريق المقايسة» (سفر الحكمة ٖٔ.)٘ ،
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ٗ -من هذا الملحظ يتضح أن العقل مقدّ ر حق قدره ،ال فوق قدره .فكل ما
يصل إليه العقل يمكن أن يكون صحيحاً ،ولكنه ال يكتسب ملء معناه إالّ إذا
ُوضع محتواه في رإية أوسع ،هي رإية اإليمان« :إنما خطوات الرجل من
الرب أ ّما اإلنسان فكيؾ يفهم طريقه؟» (سفر األمثال ٕٓ .)ٕٗ ،أن اإلنسان
ّ
يبلػ الحقيقة بالعقل ألنه إذا استضاء بنور اإليمان يكتشؾ في كل شيء
معناه األعمق ،وخصوصا ً معنى وجوده.
الكاتب المقدّ س يضع إذن ،بكل حق ،المعرفة الحقيقية في مخافة هللا:
«مخافة الرب رأس العلم» (سفر األمثال ٔ8 ،؛ را ابن سيراخ ٔ.)ٔٗ ،
األولَين الوهم بؤن ّهما س ِّيدان ومستقبلن،
٘ -عمى الكبرياء ألصق بجدّينا َّ
وأنهما قادران على االستؽناء عن المعرفة الصادرة من عند هللا؛ وهكذا
ألحقا بالعقل جروحا ً كان ال بدّ أن تعرقله في طريقه إلى تمام الحقيقة.
ومنذب ٍذ أظلمت قدرة اإلنسان على معرفة الحقيقة ،بسبب نفوره ممن هو نبع
الحقيقة ومصدرها.
ً
أفكار الناس
باطلة
مدى أمست
 -ٙالرسول هو الذ يكشؾ لنا أيضا ً إلى أ
ُ
ً
ً
مبلبلة ومزيفة (را روم ٔ .)ٕٕ-ٕٔ ،بصيرة
بسبب الخطيبة ،واستدالالتهم
العقل أمست عاجزة عن أن ترى الحقيقة بوضوح ،وأمسى العقل ،رويداً
رويداً ،سجين ذاته .وجاء المسيح فكان مجيبه هو الحدث الخبلصي الذ
وحرره من القيود التي بات سجينها.
افتدى العقل من ضعفه
ّ
ثالثا :أفهم ألومن
ٔ-إذا كان لئلنسان حق في أن ُيح َت َر َم في مسيرته الباحثة عن الحقيقة،
فهناك أيضا ً وقببلً
ادبي ثقيل يلزم الجميع بالبحث عن الحقيقة ،فإذا
واجب
ّ
ٌ
وجدوها عليهم أن يعتنقوها» الحقيقة يتمثلها اإلنسان ،في البدء ،في صيؽة
تساإلية :هل للحياة معنى؟ وما ؼايتها؟
كل ٌّ منا يريد بل عليه أن يعرؾ الحقيقة في شؤن آخرته .يريد أن يعرؾ هل
الموت هو خاتمة وجوده أم هناك شيء يتخ َّطى الموت؛ وهل ُيتاح له أن
يرجو حياة أخرى أم ال.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٕ -ال يستطيع أحد أن ُيفلِت من هذه األسبلة ،ال الفيلسوؾ وال اإلنسان
العاد  .بالجواب على هذه األسبلة تتعلق مرحلة حاسمة من مراحل البحث:
هل باإلمكان الوصول إلى حقيقة شاملة ومطلقة؟
ما هو حق يجب أن يكون حقا ً في كل مكان وكل زمان .إالّ أن اإلنسان
يطلب ،باإلضافة الى هذه الشمول ّية ،مطلق ّية قادرة على أن تإدّ جوابا ً
ومعنى لمطلبه ،وتكون شبه مرجعية أخيرة ومرتكز لكل شيء .إن ما يطلبه
اإلنسان إنما هو–بتعبير آخر–تعليل نهابي وقيمة قصوى ليس من بعدها وال
يمكن أن يكون من بعدها أسبلة أو مراجع أخرى .ال بدّ لنا جميعاً ،شبنا أم
أبينا ،من أن ُنرسِ ي وجودنا على حقيقة نعتبرها مرتكزاً نهابياً ،وتتيح لنا
يقينا ً ال يرقى إليه الشك من بعد.
ٖ-محدود ّية العقل وتقلب القلب كثيراً ما يؽشيان مسيرة البحث الشخصي
وينحرفان به .هنالك أيضا ً مصالح أخرى مختلفة المصادر قد تساهم في
تهربا ً مطلقاً ،ما إِن
طمس الحقيقة .وقد يكون هناك من
يتهرب من الحقيقة ّ
ّ
تخوفا ً من إلزاماتها .ومع ذلك فالحقيقة هي التي تإثر دوما ً
تلوح له ،وذلك ّ
تهرب منها..
في وجوده حتى وإن ّ
يجب أن ُيطرح السإال عن العبلقة بين الحقيقة الفلسفية–الدين ّية ،والحقيقة
الموحاة بيسوع المسيح.
ٗ -اإلنسان منذ مولده يلفي نفسه مندمجا ً في تقاليد مختلفة يستم ّد منها
مجموعة من الحقابق التي يعتنقها اعتناقا ً ؼريزيا ً نوعا ً ما.وفي كل حال ،ال
نموه ونضجه الشخصي ،من أن يضع هذه الحقابق نفسها
ب ّد لئلنسان ،عند ّ
موضع الشك ويخضعها لنشاط فكره الناقد .ولكن هذا ال يمنع اإلنسان ،بعد
هذه المرحلة العابرة ،من أن «يعود ويجد» هذه الحقابق ،ارتكازاً على
اختباره لها أو اعـتماداً على استنتاجات فكره.
٘ -كل م ّنا يثق بالمعارؾ التي اكتسبها ؼيره من الناس .فالشهيد هو ،في
الواقع ،الشاهد األوثق لحقيقة الوجود .أن الشهيد يوقظ فينا ثقة عميقة
اإلنسان يبحث عن الحقيقة .هذا البحث ال يهدؾ فقط إلى تحصيل حقابق
جزبية أو اختبارية او علمية .إنه ينـزع ببحثه الى حقيقة أبعد تم ّكنه من
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وجود تفسير لمعنى حياته؛ بحثه ال يستطيع إذن أن ينتهي إالّ في المطلق
يحصلها ال عن طريق العقل وحسب ،بل
هذه الحقيقة يستطيع اإلنسان أن
ّ
أيضا ً عن طريق الوثوق بؤشخاص آخرين بإمكانهم أن يضمنوا له يقين
حر،
الحقيقة وسبلمتها .قدرة اإلنسان على أن يكل ذاته وحياته ،بفعل اختيار ّ
إلى شخص آخر ،إنما هي بالتؤكيد من أهم وأبلػ ما يقوم به اإلنسان من
أفعال
ٍ
 -ٙوحدة الحقيقة هي من أسس مسلّمات العقل البشر  ،يع ّبر عنها مبدأ
البلتناقض .أن الحقيقة المستقاة من الوحي هي نفسها الحقيقة التي
ندركها في ضإ العقل يمكننا أن نستوضح بعض المبادىء التي يمكننا
اعتمادها والرجوع إليها إلقامة الصلة الصحيحة بين هاتين المنـزلتين في
المعرفة.
رابعا :الصبلت بين اإليمان والعقل
ٔ -الرباط القابم بين العقل والدين يعود الفضل في إظهاره إلى آباء الفلسفة.
مرتكز
أرسوا معتقدهم في األلوهة على
لم يكتفوا باألساطير القديمة بل َ
ٍ
عقلي .فؤُق َِّرت ُخرافية األساطير و ُط ِّهرت الديانة ،وإن جزبياً ،بفضل التحليل
العقبلني.القديس بولس في رسالته التحذيرية إلى أهل قولوسي« :إياكم وأن
س ّنة الناس وأركان
يخلبكم أحد بالفلسفة ،بذلك الؽرور الباطل القابم على ُ
العالم ،ال على المسيح» (قول ٕ.)5 ،
ٖ -لقد اعتبر المسيحيون األولون ممارسة الفلسفة ومخالطة المدارس
قلق ال سانحة حظ .وال يعني هذا أنهم تخلّوا عن واجب
الفكر ّية مبعث ٍ
التعمق في فهم اإليمان وحوافزه ،بل بالعكس .والواقع أن الذين التقوا
اإلنجيل أصابوا فيه جوابا ً مقنعا ً على السإال عن معنى الحياة ،فبدت لهم
مخالطة الفبلسفة شؤنا ً بعيداً تخ َّطاه الزمن إلى حدٍّ ما.
ٗ -القديس أوؼسطينوس «آثرت العقيدة الكاثوليكية ،وشعرت أنها تطلب
باعتدال وبدون ؼش أن يإمن اإلنسان بما لم يقم عليه البرهان–سواء أكان
هناك دليل َ
وظل َّ مستؽلقا ً على البعض أو لم يكن هناك دليل البتة َّ .أولية
اإليمان ال تتعارض مع البحث العقبلني .العقل ليس مدعواً إلى أن يحكم في
جبٍع اىعقبئذ ج2
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محتوى اإليمان .إنه عاجز عن ذلك ألنه ليس أهبلً له .مهمة العقل أن يجد
معنى ويكتشؾ األسباب التي ُتتيح للجميع الوصول إلى شيء من فهم
ً
محتوى اإليمان.
٘-يقول القديس توما نور العقل ونور اإليمان كبلهما من هللا ،على ح ّد
تفسيره ،ولذا اليستطيعان أن يتناقضا .اإليمان ال يخشى إذن العقل بل
يلتمسه ويثق به .اإليمان يفترض العقل ويك ّمله .العقل المستنير باإليمان
يتحرر من األوهان والمحدوديات أن العقل البشر ال يتبلشى وال ُيقهر
ّ
عندما يذعن لمحتوى اإليمان
مؤساة الفصل بين اإليمان والعقل
ٔ -مع نهاية العصر الوسيط ،أخذ الفرق الشرعي بين علمي البلهوت
تحجرت المواقؾ إلى ح ّد
والفلسفة
يتحول شيبا ً فشيبا ً إلى انفصال مشإوم ّ
ّ
الوصول ،فعلياً ،إلى فلسفة معزولة ومستقلّة مطلقا ً عن محتوى اإليمان:
فؤخذ البعض ينادون بموقؾ شامل من الحذر والريبة والبلأدرية ،وذلك إ ّما
ليفسحوا لئليمان مجاالً أوسع وإ ّما ليندّدوا بكل ِّ مرجع ّية عقبلنية لئليمان.
صل إليه الفكر اآلبابي والوسيطي من إقامة وحدة عميقة وفاعلة
أن ما تو ّ
ُتولِّد معرفة قادرة على الوصول إلى أرقى أشكال الفكر النظر  ،هذا كله قد
انهار ،عملياً ،تحت وطؤة المذاهب المنادية بمعرفة عقل ّية مفصولة عن
اإليمان وتحل ّ محلّه.
ٕ -دور الفلسفة نفسه قد تؽ ّير في الثقافة المعاصرة؛ فمن كونها حكمة
مجرد ح ّيز من ح ّيزات المعرفة
وعلما ً شامبلً انحدرت شيبا ً فشيبا ً لتمسي
ّ
سخت أشكال أخرى
البشرية الكثيرة
مجرد دور هامشي .في هذه األثناء ،تر َّ
ّ
من النشاط العقبلني وهدفها التركيز على هامشية العلم الفلسفي .هذه
األشكال العقبلنية إلى أن تكون «وسيلة وظيفية» لخدمة أهداؾ االمتبلك أو
التسلط ،بدالً من أن تتجه إلى تؤمل الحقيقة والبحث عن الؽاية األخيرة
ومعنى الحياة.
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ٖ -أن العبلقة الراهنة بين اإليمان والعقل ال تزال تقتضي جهداً تمحيص ّيا ً
متيقظاً ،ألن العقل واإليمان كبلهما قد افتقرا وض ُعفا الواحد تجاه اآلخر.
فالعقل الذ ُح ِرم ِرفد الوحي راح يخبط في دروب جانبية بإمكانها أن تثنيه
عن رإية هدفه األخير .واإليمان ،بدون العقل ،أخذ ير ّكز على اإلحساس
متعرضا ً ألن تسقط عنه ميزته الشمولية .من العبث إذن التفكير
واالختبار،
ّ
بؤن اإليمان يقوى بإزاء عقل ضعيؾ؛ بل هو يتعرض ،بالعكس ،ألن يمسي
مجرد أسطورة أو خرافة .وكذلك العقل ،إذا لم يواكبه إيمان بالػ ،ال يعود
ّ
يهتم لما هو جديد وجذر في الحياة.
خامسا :تدخبلت السلطة التعليمية في نطاق-الفلسفة
ٔ -السلطة التعليمية في خدمة الحقيقة والكنيسة ال تقترح فلسفتها الخاصة
تكرس أ فلسفة على حساب الفلسفات األخرى  .ليس من مهمات
وال ّ
السلطة التعليم ّية وال من صبلحياتها أن تردم ثؽرات خطاب فلسفي متعثر .إالّ
بقوة ووضوح لكل طرح فلسفي مشبوه يهدّد فهم
أن من واجبها أن تتصدى ّ
الوحي بوجه صحيح ولكل نظرية مز َّيفة ومنحازة تنشر من األضاليل
الخطيرة ما يبلبل إيمان شعب هللا ويع ّكر صفوه وبساطته.
ٕ -من حق السلطة التعليمية أن تحدّد ،قبل كل شيء ،ما هي المفترضات
وما هي الخبلصات التي ال تتناؼم مع الحقيقة الموحاة ،وتوضح ،بالتالي،
المقتضيات التي ُتلزم الفلسفة من وجهة نظر اإليمان.هناك قضايا فلسفية
تمس الكنيسة مباشرة بسبب عبلقتها بالحقيقة الموحاة التي أقيمت عليها
ّ
وكيلة.
ٖ -ليس هناك من شكل تاريخي من أشكال الفلسفة يمكنه أن يدّعي اإلحاطة
سر الكابن البشر والعالم
يفسر بطريقة وافية ّ
بالحقيقة كلها وال أن ّ
والعبلقة بين اإلنسان وهللا .فالكنيسة تعلم أن «كنوز الحكمة والمعرفة»
مكنونة في المسيح وهذا ما يدفعها إلى حث الفكر الفلسفي وتشجيعه ،لببلَّ
السر اإللهي.
ُيسدَّ في وجهه طريق معرفة
ّ
نوه بؤن معرفة هللا الطبيعية والوحي
ٗ -إن المجمع الفاتيكاني األول قد ّ
وكذلك العقل واإليمان هما أمران متبلزمان ومتمايزان في آن واحد.
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«ثمة مرتبتان للمعرفة متميزتان ال بالمصدر وحسب بل بالموضوع أيضا ً»
ال بدّ من التؤكيد على الفرق بين أسرار اإليمان والكشوؾ الفلسفية ،وكذلك
سمو وتقدّم األولى على الثانية« .ولكن ،مع أن اإليمان يعلو على
على
ّ
العقل ،ال يمكن أن يكون هناك البتة خبلؾ حقيقي بين اإليمان والعقل
٘ -عادت السلطة التعليمية َّ
فحذرت المإمنين من تجربة الوقوع في
العقبلنية .البابا القديس بيوس العاشر ب ّين بوضوح ارتكاز العصرانية على
المقوالت الفلسفية السابرة في اتجاه الظهرانية والبلأدر ّية والحلولية  .وال
ننسى أيضا ً رفض الكنيسة الكاثوليكية للفلسفة المركسية والشيوعية
الملحدة  .البابا بيوس الثاني عشر ّ
حذر ،في رسالته العامة «الجنس
البشر » ،من التآويل الزابفة المرتبطة بطروحات التطور ّية والوجودية
والتاريخانية .وأوضح أن هذه الطروحات لم تكن من صوغ وال من طرح
تسربت من «خارج حظيرة المسـيح»
رجال الهوتيين ،بل َّ
 -ٙونلحظ أيضا ً أخطار االنضواء ثانية إلى اإليمانية ،التي تنكر أهمية
المعرفة العقبلن ّية والخطاب الفلسفي لفهم اإليمان ،بل حتى إلمكان اإليمان
باهلل .ومن أشكال هذه النـزعة اإليمانية المنتشرة اليوم ،البيبلية التي
تسعى إلى جعل قراءة الكتاب المقدس أو تفسيره المرجع الصحيح األوحد.
ويصبح هكذا كبلم هللا محصوراً في الكتاب المقدّ س ،ويسقط بذلك تعليم
الكنيسة الذ ث َّبته المجمع الفاتيكاني الثاني حيث أكد بقوة في الدستور
العقابد «كلمة هللا»« :التقليد المقدّ س والكتاب المق ّدس هما المستودع
المق ّدس األوحد لكبلم هللا الموكول إلى الكنيسة »
 -8فالكتاب المق ّدس ،في نظر الكنيسة ،ليس هو المرجع الوحيد« .فقاعدة
اإليمان العليا» تستمدها من الوحدة التي حققها الروح بين التقليد المق ّدس
والكتاب المقدس والسلطة التعليمية في الكنيسة ،بحيث ال يمكن أل ٍ من هذه
يستمر بطريقة مستقلة» .ويجب أالّ نقلّل من الخطر
المراجع الثبلثة أن
ّ
الكامن في استخراج حقيقة الكتاب المقدس عن طريق منهج ّية مفردة
بصرؾ النظر عن ضرورة اعتماد طريقة تفسير ّية أوسع تم ّكن من الوصول،
مع الكنيسة كلها ،إلى ملء معنى النصوص .من هنا واجب السلطة التعليمية
أن تحدّد وتشجع نمطا ً من الفكر الفلسفي ال ينافي اإليمان.
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سادسا  :التفاعل بين البلهوت والفلسفة
ٔ -ال يستطيع البلهوت من حيث هو صياؼة فكرية وعلمية لفهم كبلم هللا
تكونت فعليا ً على مدى
في ضإ اإليمان ،أن يقطع عبلقته بالفلسفات التي ّ
التاريخ  .ان الحقيقة اإللهية «المتضمنة في الكتب المقدّسة والمفهومة
فهما ً صحيحاً ،حسب تعليم الكنيسة» ،تتمتع بمفهومية خاصة ،وبتماسك
منطقي يجعبلنها بمثابة علم حقيقي.البلهوت العقابد عليه أن يتم ّكن من
سر هللا الواحد والثالوث في معناه الشامل ،وفهم التدبير الخبلصي ،إ ّما
فهم ّ
بالطريقة السرد ّية وإ ّما خصوصا ً بالطريقة البرهانية .وعلى البلهوت
العقابد أن يقوم بهذه المهمة عبر توسعات فكرية يصوؼها بطريقة نقد ّية
وتكون في متناول الجميع.
ٕ -بدون رفد الفلسفة يستحيل الخوض في قضايا الهوتية كالكبلم عن هللا،
مثبلً ،أو كالعبلقات الشخصية داخل الثالوث ،وعمل هللا الخبلق في العالم،
والعبلقة بين هللا واإلنسان ،وهوية المسيح اإلله التام واإلنسان التام.وعلى
العقل أن يتم ّكن من أن يع ّبر عن هذه المعرفة بطريقة ذهنية وبشكل برهاني.
ومن ث َّم ،فالبلهوت العقابد النظر يفترض ويستلزم فلسفة مبن ّية على
الحقيقة الموضوع ّية ،في كل ما يتعلّق باإلنسان والعالم والكيان.بسبب ما
يتم ّيز به البلهوت األساسي من مه ّمة الدفاع عن اإليمان عليه أن يبذل
جهده في تبرير وتوضيح العبلقة بين اإليمان والفكر الفلسفي.
ٖ -حسبنا التفكير مثبلً في معرفة هللا الطبيعية ،وإمكان التمييز بين الوحي
اإللهي وما هنالك من ظاهرات أخرى ،والتح ُّقق من مصداقية الوحي وقدرة
الكبلم البشر على التعبير ،بطريقة بليؽة وصحيحة ،حتى عن األمور التي
يتوصل الذهن إلى
تتخطى الخبرة البشرية .من خبلل هذه الحقابق كلها
ّ
التحقق من وجود طريقة تإهب اإلنسان حقا ً لقبول اإليمان ،ويمكن أن
تفضي به إلى قبول الوحي ،من دون أن يناقض العقل مبادبه الخاصة
واستقبلليته المم ّيزة .وهكذا يتضح أيضا ً أن اإليمان–وهو عطية من هللا–
وإن لم يرتكز على العقل ،ال يستطيع مع ذلك أن يستؽني عنه .ويتضح ،في
الوقت نفسه ،أن العقل بحاجة إلى أن يستند إلى اإليمان ليستشرؾ اآلفاق
التي ال يستطيع الوصول إليها بجهده الخاص»
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ٗ-تاريخ اللقاء والتواجه مع الثقافات اختبار عاشته الكنيسة منذ بدء
مناداتها باإلنجيل .بيد أن هذه الثقافات هي على مسافات متفاوتة من
الحقيقة يتجلّى من خبللها ما يعود على اإلنسان من فابدة ال ريب فيها ،وما
قيم بإمكانها أن تجعل حياته أكثر إنسانية ان الثقافة تنطو على
ُتقدِّم له من ٍ
أهبة االنفتاح على الوحي اإللهي .يجلب المسيحيون إلى كل ثقافة حقيقة هللا
الثابتة التي أوحى بها في التاريخ وفي ثقافة كل شعب .إعبلن اإلنجيل في
مختلؾ الثقافات ،وإن اقتضى من أصحابها اعتناق اإليمان ،إالّ أنه ال يمنعهم
من المحافظة على هويتهم الثقافية الخاصة؛ وهذا ال يس ّبب أ انقسام ألن
شرع ٍة على كل ثقافة ،وتساعد في تطوير
شعب المع ّمدين يتم ّيز بشمولية ُم ْ
ما تتضمنه كل ثقافة من عناصر تقود ضمنيا ً إلى ملء تفسير الحقيقة.
٘ -على المسيحيين اليوم ،وبخاصة المسيحيين في الهند ،أن يستخرجوا من
هذا التراث الثر العناصر التي تتناؼم مع إيمانهم ،فيثر بها الفكر
المسيحي .في هذا العمل التمحيصي المستلهم من البيان المجمعي في
«العبلقات باألديان ؼير المسيحية» يجب على المسيحيين أن يتقيدوا بعدد
من المقاييس:
المقياس األول هو شمولية العقل البشر الذ نجد مقتضياته األساسية
متشابهة في مختلؾ الثقافات.
والثاني الذ ينجم عن األول قوامه ما يلي :عندما تتصل الكنيسة بالثقافات
العظمى التي لم تلتقها من قبل ،ال يسعها أن تتخلّى عما اكتسبته بانثقافها
في الفكر اإلؼريقي-البلتيني .التنكر لهذا التراث يناقض قصد العناية اإللهية
التي تقود الكنيسة في دروب الزمان والتاريخ.
والثالث يجب االحتراز من الخلط بين المطالبة الشرعية بما يتمتع به الفكر
الهند من فرادة وأصالة ،والمبدأ القابل بؤن كل تقليد ثقافي يجب أن ينؽلق
على مز ّيته ويث ّبت هويته بتعارضه مع التقاليد األخرى ،وهذا يناقض العقل
البشر في صميم طبيعته.
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 -ٙوما نقوله هنا في الهند يصح أيضا ً في تراث الثقافات الكبرى في الصين
واليابان وسابر الببلد اآلسيوية األخرى ،كما يصح أيضا ً في بعض ثروات
التقاليد اإلفريقية ،وبخاصة المنقولة منها شفهياً.
 -8بإمكاننا أن نم ّيز بعض أوضاع الفلسفة بالنسبة إلى اإليمان المسيحي.
الوضع األول هو وضع الفلسفة المستقلة تماما ً عن الوحي اإلنجيلي .هو
تكونت تاريخيا ً في الحقب التي سبقت ميبلد الفاد ،
حالة الفلسفة التي ّ
وتالياً ،في المناطق التي لم يصل إليها اإلنجيل بعد .في هذا الوضع ،نجد في
الفلسفة توقا ً شرعيا ً إلى أن تكون مستقلة في مسعاها ،أ أن تجر
بموجب قوانينها الخاصة وال تستعين إالّ بقدرات العقل .هذا التوق يحسن أن
ّ
ونعززه مع اعتبار المحدودية الخطيرة الناجمة عن ضعؾ العقل
ندعمه
البشر في فطرته.
 -5النظرية الفلسفية المعروفة بالفلسفة «المفصولة» والتي تبناها عدد من
الفبلسفة المعاصرين ،تبتعد ابتعاداً واضحا ً عن هذا المقتضى السليم .هذه
لكل مسعى فلسفي ،بل
النظرية ال تكتفي بالتؤكيد على االستقبللية الصحيحة ٍ
تطالب بؤن يتمتع الفكر باالكتفاء الذاتي ،وهي مطالبة ال شرعية واضحة:
تزودنا به الحقيقة النابعة من الوحي اإللهي يعني الحإول
فكل
ٍ
رفض لما ّ
دون الوصول إلى مزي ٍد من العمق في معرفة الحقيقة ،وذلك على حساب
الفلسفة نفسها.
 -1ثمة وضع آخر من أوضاع الفلسفة وهو ما يصفه الكثيرون بالفلسفة
المسيحية .هذه التسمية مشروعة في حدّ ذاتها ،على أالّ يقع عليها
االلتباس :فهي ال تشير إلى وجود فلسفة رسمية في الكنيسة ،ما دام
اإليمان ،في ح ّد ذاته ،ليس فلسفة .هذه التسمية تعني إذن نهجا ً فلسفيا ً
مسيحيا ً وتنظيراً فلسفيا ً مرتبطا ً ارتباطا ً وثيقا ً باإليمان .نحن لسنا إذن بإزاء
التعرض لئليمان في بحثهم.
فلسفة من وضع فبلسفة مسيحيين لم يشاإوا
ّ
فعندما نتكلم عن فلسفة مسيحية ،نريد أن نشمل ،بهذه العبارة ،ما أحرزه
تطورات هامة لم يكن باإلمكان أن تتحقق لوال ما رفدها
الفكر الفلسفي من ّ
به اإليمان المسيحي ،بطريقة مباشرة أو ؼير مباشرة.
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ٓٔ-ثمة إذن وجهان في الفلسفة المسيحية :وجه ذاتي قوامه تنقية العقل
يحرر العقل من الزهو ،وهو
باإليمان .فاإليمان ،من حيث هو فضيلة إلهيةّ ،
نقيصة نموذجية يتعرض لها الفبلسفة كثيراً
هناك أيضا ً الوجه الموضوعي المتعلق بمحتوى الفلسفة المسيحية :فالوحي
يعرض علينا بوضوح بعض الحقابق التي لم يكن بإمكان العقل أن يكتشفها
وحده ،وإن كانت من طبيعتها ؼير مستعصية عليه .في هذه الرإية نجد
حر وخالق ،وقد بات لهذه الحقيقة
بعض الحقابق من مثل وجود إله شخصي ّ
أهمية كـبرى في تطوير الفكر الفلسفي ،وبخاصة في تطوير فلسفة الكينونة.
في هذا النطاق يدخل أيضا ً واقع الخطيبة كما يبدو في ضإ اإليمان الذ
يساعدنا في طرح معضلة الشر بطريقة فلسفية مناسبة .فكرة الشخص
ككابن روحي هي أيضا ً من مبتكرات اإليمان :فالمناداة المسيحية بكرامة
البشر ومساواتهم وحريتهمم قد أثرت ،بدون ريب ،في الفكر الفلسفي عند
أبناء عصرنا.
ٔٔ -من بين العناصر الموضوعية في الفلسفة المسيحية نجد أيضا ً ضرورة
البحث في معقولية بعض الحقابق الواردة في الكتب المقدّسة ،من بينها،
ُ
وقضية الخطيبة األصلية
كرم به اإلنسان من دعوة تفوق الطبيعة،
مثبلً ،ما أ ُ ِ
نفسها .هذه المه ّمات تحث العقل على االعتراؾ بوجود ما هو ُّ
حق وعقبلني
سع ،في
خارج الحدود الحصر ّية التي قد ينـزو فيها العقل .هذه القضايا تو ّ
الواقع ،نطاق النشاط العقبلني.
ٕٔ -وضع الفلسفة الذ نبحث فيه اآلن يجب أن يخضع مباشرة ،مع
البلهوت ،إلشراؾ السلطة التعليمية ورقابتها ،نفهم ،ببل عناء ،لماذا أثنت
السلطة التعليمية مراراً على الفوابد النابعة من فكر القديس توما وجعلت من
هذا الفكر دليبلً ونموذجا ً للدروس البلهوتية .ولم يكن موضوع اهتمام
الكنيسة أن تتخذ موقفا ً من المسابل الفلسفية البحتة وال أن تفرض اعتناق
قضايا فكرية خاصة .لقد كان هدؾ السلطة التعليمية وال يزال أن تجعل من
لكل من يبحث عن الحقيقة .والواقع أن
القديس توما نموذجا ً صحيحا ً ِ
مقتضى العقل وقوة اإليمان قد وجدا في فكر القديس توما أرقى خبلصة
استطاع الفكر أن يحققها ،وذلك بؤنه عرؾ كيؾ يحافظ على ما جاء به
الوحي من َبدْ ٍع جذر ّ من دون أن يقلّل من قيمة النهج العقبلني.
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ٖٔ -وخبلصة القول أن الوحي المسيحي هو ،في الحقيقة ،نقطة التبلقي
والتواجه بين الفكر الفلسفي والفكر البلهوتي في عبلقاتهما المتبادلة.ما
نتمناه إذن على البلهوتيين والفبلسفة أن يهتدوا بهد سلطة الحقيقة
الواحدة ،فيصوؼوا فلسفة تتجانس مع كبلم هللا .هذه الفلسفة تكون هي
فسحة اللقاء بين الثقافات واإليمان المسيحي ،ومكان التوافق بين المإمنين
وؼير المإمنين ،ويكون ذلك دعما ً للمسيحيين ليقتنعوا اقتناعا ً أعمق من أن
عمق اإليمان وسبلمته يقويان عندما يرتبط اإليمان بفكر ال يتخلّى عنه.
ٗٔ -أن آباء الكنيسة هم الذين يوجهوننا في هذا اليقين« :اإليمان نفسه
ليس سوى فكر يع ّبر عن إذعان  . . .من يإمن يعقل وعندما يعقل يإمن . .
 .فإذا كان اإليمان ال يرتكز على العقل ،فليس اإليمان شيبا ً» وأيضاً« :إذا
حذفنا اإلذعان ،حذفنا اإليمان ،فبدون اإلذعان ليس من إيمان».
سابعا  :كبلم هللا ومقتضياته الملزمة
ٔ -إن صفحات الكتاب المقدّ س ترسم لنا اإلنسان مخلوقا ً على صورة هللا،
وحريته وخلود
مع ما تتضمنه هذه الرإية من عناصر محدّدة تتناول كيانه
ّ
التجسد ً هو المحور الذ يجب أن نتخذه منطلقا ً لفهم لؽز الوجود
روحه.سر
ّ
ّ
السر ال بدّ للفلسفة من أن
البشر والعالم المخلوق وهللا نفسه .في هذا
ّ
مدعو إلى أن يعتنق منطقا ً يتخطى
تواجه تحد ّيات قصوى ،وذلك بؤن العقل
ّ
الحدود التي قد ينحصر ضمنها.
يخولنا
السر» ال يمكن أن ُيكشؾ وال البلهوت بإمكانه أن ّ
ٕ -ولكن هذا « ّ
سي.
بعض فهمه إذا اقتصرت المعرفة البشر ّية قطعا ً على عالم االختبار الح ّ
البحث الميتافيزيقي يظهر إذن بمثابة وساطة مم ّيزة في البحث البلهوتي .كل
خال من النظرة الميتافيزيقية ال يمكنه أن يذهب إلى أبعد من تحليل
الهوت ٍ
االختبار الديني ،وال يتيح التعبير ،بطريقة منطقية ،عن الحقيقة الموحاة وما
وعلوية.
تتم ّيز به من قيمة شاملة
ّ
ٖ -إني أعلم حق العلم أن هذه المقتضيات التي يفرضها كبلم هللا على
الفلسفة قد تبدو صارمة في نظر الكثيرين ممن يعيشون الوضع الراهن في
سياق البحث الفلسفي .وهذا بالضبط ما يحدوني إلى أن أتبنى ما ال يزال
جبٍع اىعقبئذ ج2
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كرره المجمع
يردّده األحبار العظام في تعليمهم منذ أجيال وأجيال وما ّ
الفاتيكاني الثاني ،مع ّبراً بشدّة عن االقتناع من أن اإلنسان قادر على
موحد وعضو  .وهذه مهمة يجب على الفكر
تصور للمعرفة
الوصول إلى
ّ
ّ
المسيحي أن يضطلع بها على مدى األلؾ المقبل من التاريخ المسيحي.
ٗ -يجب أن يقوم بعض الفبلسفة رواداً يعملون على إعادة اكتشاؾ التقليد
ودوره الحاسم في الوصول إلى صيؽة معتدلة في المعرفة .والواقع أن
مجرد تذكير بالماضي ،بل هو اإلقرار بقيمة تراث
الركون إلى التقليد ليس
َّ
ثقافي هو ملك البشرية كلها .ويمكن القـول أيضا ً إننا نحن المعن ّيون بالتقليد
وأنه ال يسوغ لنا أن نتبلعب به كما نشاء .ارتدادنا إلى جذور التقليد هو
الذ يتيح لنا التعبير عن فكر مبتكر وجديد وشاخص إلى المستقبل.
٘ -الهدؾ الربيس الذ يتوخاه البلهوت هو العمل على فهم الوحي
سر
ومضمون اإليمان .إالّ أن المحور الحقيقي لكل فكر الهوتي إنما هو تؤمل ّ
هللا واحداً وثالوثاً.
سر تجسد ابن هللا الذ
وال نستطيع أن نبلػ هذا الهدؾ إالّ بإِعمال الفكر في ّ
السر في قيامته
صار إنسانا ً وارتضى أن يتؤلم ويموت؛ وقد انتهى هذا
ّ
المجيدة وصعوده وجلوسه إلى يمين اآلب ،وإرساله روح الحق ليقيم
كنيسته ويحييها.
 -ٙمن هذا الملحظ يتضح أن أولى مهمات البلهوت هي أن يفهم كيؾ أخلى
سر عظيم حقا ّ ألن العقل البشر يستحيل عليه
هللا ذاته ،وهو للعقل البشر
ّ
يعبرا عن الحب الذ يبذل ذاته
أن يسلّم بؤن العذاب والموت يستطيعان أن ّ
من ؼير أن يتوقع في مقابل ذلك شيباً .من هذا الملحظ ،أولى المقتضيات
وألحها هو العمل على تفسير النصوص تفسيراً دقيقاً :النصوص الكتابية
ُّ
الحي في الكنيسة .في هذا الصدد،
أوالً ثم النصوص التي تعكس التقليد
ّ
ُتطرح اليوم أسبلة مستحدثة جزبياً ،وليس لها حل ٌّ شاؾٍ بدون رفد الفلسفة.
 -8بإمكان الفيلسوؾ المسيحي ،إذا اعتمد دابما ً أسلوبا ً في التدليل مرتكزاً
على العقل ومتقيداً بقواعده ،وإذا اهتدى بما يؤتيه من كبلم هللا من فهم
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إضافي ،أن يقيم من الحجج ما هو مفهوم وحصيؾ حتى في نظر الذين ال
يدركون بعد ملء الحقيقة المتجل ّية في الوحي اإللهي.
 -5وليكن ثابتا ً في ذهنهم ما أدلى به القديس بونفانتورا–وهو المعلّم الكبير
في الفكر والروحانية–في مقدّمة كتاب «مسيرة العقل في هللا» .فهو يدعو
القارىء «أالّ يظنَّ أنه باإلمكان أن نكتفي بالقراءة بدون التخ ّ
شع ،وبالتنظير
التعجب ،وبالفطنة بدون التهلُّل ،وبالعمل بدون
بدون التع ّبد ،وبالبحث بدون
ّ
التقوى ،وبالعلم بدون المح ّبة وبالعقل بدون التواضع ،وبالدرس معزوالً عن
النعمة اإللهية وبالفكر المعزول عن الحكمة الموحاة من هللا»
خبلصة الفصل الثانى
من هذه الرسالة نستفيد النتابج االتية
ٔ -ان مصادر االيمان المسيحى كما حددها (المعصوم فى زعم اتباعه)
ربيس الكنيسة الكاثوليكية ونقلناها فى الرسالة باعبله هى
(«التقليد المقدّ س والكتاب المقدّ س هما المستودع المق ّدس األوحد لكبلم هللا
الموكول إلى الكنيسة » فالكتاب المقدّ س ،في نظر الكنيسة ،ليس هو
المرجع الوحيد« .فقاعدة اإليمان العليا» تستمدها من الوحدة التي حققها
الروح بين التقليد المقدّ س والكتاب المقدس والسلطة التعليمية في الكنيسة،
يستمر بطريقة مستقلة» (
بحيث ال يمكن أل ٍ من هذه المراجع الثبلثة أن
ّ
ٕ -ان هناك ازمة فى االدلة العقبلنية لدى المسيحية حتمت على البابا ان
يفتح من جديد الباب امام العقل ولكن بحدود  ،وحتى النتهم بالتحيز وسوء
الفهم ننقل مايإيد فهمنا هذا من رسالة لبلب هنرى بوالد اليسوعى بعنوان
منطق الثالوث حيث يقول
موضوع الثالوث األقدس بالػ األه ّم ّية في اإليمان
المسيحي .ذلك بؤنَّ
ّ
أكثر األسبلة وأحرجها في هذا ال َم ْيدان تدور حول الثالوث األقدس،
سواء أكانت من األسبلة التي نطرحها على أنفسنا أ ّم من التي يطرحها
وترسخ إيماننا بالثالوث األقدس في حياتنا على
علينا اآلخرون..
ّ
نفـاجؤ ،ور ّبما إلى ح ّد الفزع،
واع في أؼلب األحيان ،لك ّننا
َ
مستوى ؼير ٍ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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منطقي من
حين نجد أنفسنا عاجزين عن إيجاد ردّ مقنع وعلى مستوى
ّ
التفكير).
( وننقل)A Beginner's Guide to the Anglican Church

وهو موقع انجيلى

من موقع (The Parish of Saint John the Evangelist, Roslyn
(
?What is the Trinity
The short answer is; we don't know. ...... In the
past, theologians have attempted to explain and
codify the idea of the Trinity,
but in fact it's something which we don't fully
understand.
وترجمة ذلك( مامعنى الثالوث؟ االجابة المختصرة  :ال نعرؾ  .....لقد حاول
علماء البلهوت فى الماضى شرح وتقنين فكرة التثليث ولكن الحقيقة انها
شى النستطيع ان نفهمه تماما ْ)
ْ

ٖ-هناك تراث فكرى مشترك لدى البشرية ويمكن تبلقى الثقافات ولكن فى
اطار مسيحى مع امتصاص ما اليخالؾ المسيحية من تراث االخرين
واستخدامه لخدمة االيمان المسيحى وفى نفس الوقت االحتفاظ بتراث
الكنيسة السابق الن طريق الكنيسة قد اختاره هللا
 .اللقاء بين إليمان ومختلؾ الثقافات قد ولّدواقعا ً جديداً -بيد أن هذه
الثقافات هي على مسافات متفاوتة من الحقيقة يتجلّى من خبللها ما يعود
على اإلنسان من فابدة ال ريب فيها  -يجلب المسيحيون إلى كل ثقافة حقيقة
هللا الثابتة التي أوحى بها في التاريخ وفي ثقافة كل شعب .إعبلن اإلنجيل
في مختلؾ الثقافات ،وإن اقتضى من أصحابها اعتناق اإليمان ،إالّ أنه ال
يمنعهم من المحافظة على هويتهم الثقافية الخاصة على المسيحيين اليوم،
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وبخاصة المسيحيين في الهند ،أن يستخرجوا من هذا التراث الثر العناصر
التي تتناؼم مع إيمانهم ،فيثر بها الفكر المسيحي عندما تتصل الكنيسة
بالثقافات العظمى التي لم تلتقها من قبل ،ال يسعها أن تتخلّى عما اكتسبته
بانثقافها في الفكر اإلؼريقي-البلتيني .التنكر لهذا التراث يناقض قصد
العناية اإللهية التي تقود الكنيسة في دروب الزمان والتاريخ.
ٗ -ان رجال الدين الكاثوليك هم الذين يمكنهم ومن واجبهم كشؾ الحقيقة
مستندين على مقوالت االباء
أن األساقفة هم «شهود الحقيقة اإللهية والكاثوليك ّية» الشهادة للحقيقة هي
إذن مسإولية ُوكلت إلينا تحن األساقفة ،وال يسوغ لنا أن نستعفي منها
بدون أن نخلِؾ بالخدمة التي أُسنِدَت إلينا.
ارتدادنا إلى جذور التقليد هو الذ يتيح لنا التعبير عن فكر مبتكر وجديد
وشاخص إلى المستقبل.
٘-ان الحقيقة هى معرفة هللا عن طريق المسيح من خبلل االناجيل(الوحى)
وتوج ٌه نحو اكتمالهما في يسوع
أن الحياة البشرية والعالم لهما معنى
ُّ
التجسد دابما ً هو المحور الذ يجب أن نتخذه منطلقا ً
سر
ّ
المسيح .وسيبقى ّ
لفهم لؽز الوجود البشر والعالم المخلوق وهللا نفسه
«..إن هللا ،بعد أن تكلّم بلسان األنبياء مراراً عديدة ،وبؤساليب مختلفة،
كلَّمنا في هذه األيام األخيرة باالبن» (عب ٔ .)ٕ-ٔ ،الوحي المسيحي هو
النجم الذ به يهتد اإلنسان الساعي وسط قرابن الذهنية المثولية ومآزق
المنطق التكنوقراطي
-ٙااليمان يحكم العقل
معنى ويكتشؾ األسباب التي ُتتيح للجميع الوصول إلى
مهمة العقل أن يجد
ً
شيء من فهم محتوى اإليمان« .ثمة مرتبتان للمعرفة متميزتان ال بالمصدر
وحسب بل بالموضوع أيضا ً» ال بدّ من التؤكيد على الفرق بين أسرار
سمو وتقدّ م األولى على الثانية.
اإليمان والكشوؾ الفلسفية ،وكذلك على
ّ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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-8التعليم الدينى يحكم االيمان والعقل
من حق السلطة التعليمية أن تحدّد ،قبل كل شيء ،ما هي المفترضات وما
هي الخبلصات التي ال تتناؼم مع الحقيقة الموحاة ،وتوضح ،بالتالي،
المقتضيات التي ُتلزم الفلسفة من وجهة نظر اإليمان .من هنا واجب السلطة
التعليمية أن تحدّد وتشجع نمطا ً من الفكر الفلسفي ال ينافي اإليمان
خبلصة القول ان الكنيسة تحكم كل شىء وبالتالى فان االباء هم مصدر
تفسير الوحى وهم المكلفون باظهار الحقيقة والرقابة على عقل البشر
(الفبلسفة)  ،فمن هم االباء
الفصل الثالث االباء
ننقل من موقع الفاتيكان
كلمة "أب" في الحضارة المسيحية القديمة
ٔ -في العهد القديم كان إيمان شعب هللا يقوم على إيمان "اآلباء" ،وكان هللا
ُيدعى "إل ُه اآلباء" (خرٖ .)ٔ٘ /
ٕ-كانت كلمة أب ُتطلَق على المعلِّمين ،كاألنبياء مثبلً الذين كانوا بمثاب ِة آباء
لتبلميذهم ،فنجد تعبير "أبناء األنبياء" (ٔملٕٓ .)ٖ٘ /
ٖ -نجد ذات الشيء في األدب الحكمي ،حيث توصؾ العبلقة معلم  /تلميذ
كعبلقة أب  /ابن (مثلٔ 5 /؛ ٖ .)ٔ /
ٗ-أيضا ً في العهد الجديد نجد استعمال مماثل لكلمة "أب" (لؤ .٘٘ /
ٕ8؛ عبٔ .)ٔ /
٘ -نجد أن بولس الرسول يستعملها للحديث عن عبلقة اإليمان ،حيث يدعو
إبراهيم أبا المإمنين (روٗ  ،)ٔٙ /ويرى أن التبشير باإلنجيل يولد عبلقة
أبوية بين المب ِّ
شر والكنيسة (ؼلٗ 1 /؛ ٔكوٗ  ٔٗ /ـ ٘ٔ؛ فيلٓٔ).
 -ٙلذا علينا أن نفهم وصية يسوع ال بشكل حرفي بل بشكل روحي ،إذ أنه
في الحقيقة لنا أب واحد هو هللا.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 -8مما يإكد هذا االتجاه استعمال العهد الجديد ذاته لكلمة آباء للداللة على
الجيل األول من المسيحيين (ٕبطٖ .)ٗ /
-5استمر اآلباء الرسوليون في استعمال هذه الكلمة للداللة على بطاركة
العهد القديم.
-1لكن نجد باكراً استعمال كلمة أب للداللة على األسقؾ .الشهادة األولى
تؤتينا بشؤن بوليكاربوس أسقؾ ازمير ،فقد دعا ُه الوثنيون "معلم آسيا وأب
المسيحيين".
يتوجه مسيح ّيو فيي ّنا وليون في ؼالية إلى أسقؾ روما
في عام  ٔ88م
ّ
ثيرس داعينه "أباً" .هذه التسمية التي أُطلِ َقت على أساقفة الكراسي
ال ِْو ُ
الربيسية ،تحولت منذ القرن السابع الميبلد إلى تسمية تخص أسقؾ روما.
ٕ .استعمال كلمة "أب" بالمعنى العقابد
ٔ -في القرنين الرابع والخامس الميبلد  ،عندما اشتدت حدة الخبلفات
العقابدية ،أصبحت تسمية أب ُتطلَق على أولبك األساقفة المستقيمي اإليمان.
آباء ،ومن
خصوصا ً في مجمع نيقيا (ٕٖ٘ م) ،حيث
دعي أساقفة المجمع ً
َ
ث َّم أصبحت هذه التسمية ُتم ِّيز األساقفة المستقيمي اإليمان عن الهراطقة.
ٕ -يتكلَّم القديس أؼسطينوس عن المبادئ التي تسمح لنا بؤن نم ِّيز
السلطان التعليمي ألحد اآلباء :المبدأ األساسي هو تطابق تعليمه مع الكتاب
المقدس بحسب تؤويل الكنيسة .الكتاب المقدس ـ يقول أؼسطينوس ـ هو كن ٌز
مفتاح ُه هو قاعدة إيمان الكنيسة .فاآلباء يعلّمون الكنيسة ما تعلّموا في
الكنيسة.
ضحت هذه األفكار عبر الزمن حتى ظهرت في القرن الخامس أربع
ٖ -تو َّ
م ِّيزات آلباء الكنيسةُ :يدعى أبا ً للكنيسة من كان إيمان ُه مستقيماً ،سالكا ً
بقداسة الحياة ،حابزاً على مصادقة الكنيسة ومنتميا ً إلى جيل القدماء.
ٖ .مكانة اآلباء في الكنيسة
ٔ -في تقليد الكنيسة الحي والمقدس ،ال ُمستمر منذ تؤسيس الكنيسة حتى
أيامنا هذه ،يحتل آباء الكنيسة مكانة خاصة ،تجعلهم يتم َّيزون عن أ
شخصية أخرى في تاريخ الكنيسة.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٕ -فاآلباء هم أول من وضعوا الخطوط العريضة لبنية الكنيسة ،التنظيمية،
العقابدية والرعوية ،وما قدَّموه يحتفظ بقيمت ِه بشكل دابم.
من اآلباء لدينا قانون الكتاب المقدس ،قوانين اإليمان ،قوانين الحياة
الكنس ّية ،الليترجيا ،أوابل الخبلصات البلهوتية والتعليمية ،أضؾ إلى ذلك
التؤمبلت في الحياة الروحية ،الزهدية والصوفية.
لهذا فإن سلطان تعليمهم في األمور البلهوتية يبقى فريداً في تاريخ
الكنيسة.
ٖ -على أننا يجب أن نبقى يقظين لببل نجعل من "الهوت اآلباء" عبارة
المتنوعة في مسيرة واحدة،
جامدة ،يمكنها أن تختصر كل الخبرات واآلراء
ّ
فالبحث البلهوتي كان مايزال في بداياتهِ ،كما أن المواقؾ الرسمية للكنيسة
من بعض األمور العقابدية قد نضجت مع الزمن ،لهذا ففي دراسة اآلباء
علينا أن نحذر تبسيط األمور ،وأال يكون استشهادنا بؤقوالهم عفويا ً خاليا ً
من الموضوعية والدراسة النقدية للمحيط الزمني والمكاني الذ عاشوا
في ِه.
ٗ .آباء الكنيسة وحضارة زمنهم
ٔ-الكنيسة ومنذ بدايتها تعلَّمت أن تعلن رسالة المسيح بإستعمالها لؽة
العصر الذ ُو ِجدَت فيهِ .وقد اجتهدت أن تترجم بلؽة الفلسفة والحكمة،
الحقيقة اإللهية الموحاة في شخص يسوع المسيح ،كيما تكون قريبة من لؽة
العقل والمنطق ،واثقة بؤن المنطق ال يخالؾ اإليمان ،حتى لو أن هذا األخير
يتجاوز حدود المنطق.
ٕ-إن آباء الكنيسة وقد كانوا واعين للقيمة الشمولية للوحي اإللهي ،قد
شرعوا بما ندعوه اليوم باإلنثقاؾ ،أ ترجمة اإليمان بلؽة العصر .هذا
التعبير قبل أن يكون "برنامج عمل" هو حقيقة المسيحية ذاتها ،التي نشؤت
"تتجسد" في حضارات الشعوب
سد كلمة هللا ،فكان عليها هي أيضا ً أن
َّ
بتج ُّ
كي تجعل هللا حاضراً فيها ،عن طريق بشارة الخبلص.
ٖ -كانت هذه قناعة المسيحيين منذ البداية ..." :صِ ُ
رت لِل َيهو ِد كال َيهو ِد ّ
شريع ِة كالَّذ في ُح ْك ِم ال َّ
ألَر َب َح ال َيهود ،ولِلَّذينَ هم في ُح ْك ِم ال َّ
شريعة []...
يس لَهم َ
ألَر َب َح الَّذينَ في ُح ْك ِم ال َّ
شريعة ،وصِ ُ
يس
شريعة كالَّذ لَ َ
رت لِلَّذينَ لَ َ
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يس لَهم َ
لَه َ
شريعة [ ،]...وصِ ُ
فاء
ض َع َ
رت لِل ُّ
شريعة [ ]...ألَر َب َح الَّذينَ لَ َ
اس ُكلِّ ِهم ُكل َّ َ
ض َعفاء ،وصِ ُ
عض ُهم
ص َب َ
شيء ألَُُ َخلِّ َ
ضعي ًفا ألَر َب َح ال ُّ
َ
رت لِل َّن ِ
البشارةٔ( ".كو  ٔ1 / 1ـ ٖٕ).
فعل ُ هذا ُكلَّه في َ
َم ْهما َي ُك ِن األَ ْمر .وأَ َ
س ِ
بيل ِ
ٗ -ومع أن هذا األمر رافق كل تاريخ الكنيسة (بدرجات متفاوتة) ،إال أنه
ُيع َت َبر مرتبطا ً بشكل خاص باآلباء ،الذين عاشوا في ظل الحضارة الهلّينية،
فؤيقنوا وجوب ترجمة البشارة بحسب األشكال الفكرية السابدة في ذاك
الوقت .البعض س ّمى هذه الظاهرة "تهلُّن المسيحية" ،إال أن الحقيقة كانت
"تمسحن الهلّينية" ،حيث نجح اآلباء في اختراق وتعميد العالم الوثني
ُ
تحول المسيحية إلى
وفلسفتهِ ،بالرؼم من كل المحاوالت التي أرادت أن ِّ
شكل من أشكال الفلسفة اليونانية ،والتي ظهرت عن طريق هرطقات ،لم
ينجح أصحابها في تب ّني أشكال فكرية جديدة مطابقة للوحي المسيحي بكل ما
في ِه من تجديد.
٘ -لقد برع اآلباء في تمييز ماهو صالح وخادم لرسالة اإلنجيل في العالم
الوثني فاعتمدوه واستخدموه (على سبيل المثال فكرة هللا الواحد في الفلسفة
األفبلطونية) ،ع ّما هو طالح ومتناقض مع الوحي ،فشجبوه .بهذا كان اآلباء
ومازالوا مثاالً ومنارة للكنيسة ،في اللقاء المثمر بين اإليمان والحضارة،
بين اإليمان والمنطق.
الفصل الرابع
ماذا يعنى الكتاب المقدس و كيؾ وصل الينا ؟
واالجابة ليست بالسهولة التى تتخيلها،فالكتاب المقدس قد وصل الى
صورته الحالية خبلل عملية مستمرة من الحذؾ واالضافة لبلسفار التى
يشملها سواء العهد القديم ام الجديد
ولنعرؾ محتوى الكتاب المقدس ( نجيب على القسم االول من السإال ماذا
يعنى الكتاب المقدس؟ )
وننقل عن موسوعة الكتاب المقدس لشحادة بشير
يقول بولس
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" كل الكتاب هو ُموحى به من هللا ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتؤديب
الذ في البر لكي يكون انسان هللا كامبل متؤهبا لكل عمل صالح" (الرسالة
الثانية الى تيموثاوس ٖ.)ٔ8-ٔٙ :
ينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين:
ٔ -العهد القديم :وبه  ٗٙسفراً.
ٕ -العهد الجديد :وبه  ٕ8سفراً
 .أسفار العهد القديم:
نستطيع أن نصنؾ أسفار العهد القديم ضمن خمس مجموعات:
المجموعة األولى :التوراة "" كتب موسى الخمس"،
"سفر التكوين"" .الخروج"" .البلويين" .العدد"" .التثنية"
المجموعة الثانية :كتب التاريخ :وهى تشمل ٕٔ سفراً
"يشوع" ".قضاة"" .راعوث" " .سفر صموبيل األول والثانى " .سفر
الملوك األول والثانى وسفر أخبار األيام األول والثانى"" .عزرا" .نحميا .
"أستير"
المجموعة الثالثة :كتب الحكمة ( األسفار الشعرية ):
أ" .أيوب" ب" .المزامير" ج" .األمثال" د" .الجامعة".هـ" .نشيد األنشاد".
المجموعة الرابعة :كتب األنبياء:
وهذه تقسم إلى قسمين:
القسم األول :أ" .أشعياء" ب" .أرميا" .ج" .مراثي أرميا" .د" .حزقيال"
هـ" .دانيال".
القسم الثاني :كتب األنبياء الصؽار:
والكتب التسعة األولى منها ُكتبت فى وقت األسر البابلي ،أما الثبلثة األخيرة
ف ُكتبت قبل عودة اليهود إلى وطنهم مباشرة.
أ" .هوشع".ب" .يوبيل"  .ج" .عاموس"  .د" .عوبديا" هـ" .يونان" و.
"ميخا" ح.ط" .حبقوق" و "صفنيا" .ك" .حجى" و "زكريا" ل.
"مبلخى".
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وهناك االسفار القانونية الثانية وسنذكرها فى باب قادم
ًُ  .أسفار العهد الجديد:
أسفار العهد الجديد تعرض لنا حياة يسوع المسيح ونشؤة الكنيسة األولى،
باإلضافة إلى وصايا ووعود للمإمنين بالمسيح وتنبإات عن المستقبل
وكذلك عن الحياة األبدية مع المسيح.
يمكن تقسيم كتب العهد الجديد والمكون من  ٕ8سفرا إلى أربع مجموعات
ربيسية وهي:
المجموعة األولى :البشابر األربعة ( اإلنجيل ):
وهى كما أُوحى بها إلى كل من م ّتى ومرقس ولوقا ويوحنا ،وكل منهم يحكى
قصة المسيح من منظور معين.واإلنجيل معناه البشارة المفرحة وهى
البشارة بوجود ُمخلص للعالم وهو يسوع المسيح ،لذلك فاإلنجيل هو إنجيل
المسيح وان كنا نطلق اسم اإلنجيل حسب مإلفه ،فإن اإلسم الكامل هو
"انجيل يسوع المسيح كما رواه م ّتى أو مرقس."...
أ .إنجيل م ّتى:
يعرض لنا م ّتى يسوع المسيح كملك و ُمخلص وهو يستشهد بنبإات العهد
القديم ليثبت أن يسوع هو المسيح ال ُمنتظر وأن يسوع قد تمم نبإات العهد
القديم.
ب .إنجيل مرقس:
وقد كتبه مرقس للمإمنين فى روما وهو يحكى لنا كيؾ عاش المسيح على
األرض كإنسان.
ج .إنجيل لوقا:
والذى كتبه الطبيب لوقا إلى أحد معارفه ،وفيه يصور لنا كيؾ عاش المسيح
كإنسان كامل.
د .إنجيل يوحنا:
وهو يإكد أن المسيح هو ابن هللا ال ُمتجسد ،وأن المإمنين به يرثون الحياة
األبدية معه فى الملكوت السمابى.
المجموعة الثانية( :كتاب التاريخ) :سفر أعمال الرسل
وفيه يحكي لوقا الطبيب كيؾ أن المسيح يسوع أرسل الروح القدس
(البارقليط) حتى يواصل عمل المسيح على األرض بعد ان صعد يسوع الى
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السماء .والسفر يحكى لنا أيضا كيؾ نشر الرسل بشارة اإلنجيل فى العالم،
ويحكي أيضا بصفة خاصة عن الرسول بولس الذى ُيعرؾ برسول األمم
(ؼير اليهود) ،وقد أسس الرسول بولس العديد من الكنابس ...
المجموعة الثالثة :األسفار التعليمية (الرسابل):
وهي على قسمين:القسم األول:
رســـــــــــــــــــــــــــــابل بـــــــــــــــــــــــــــــولس الرســـــــــــــــــــــــــــــول:
و قد كتبهـا للكنـابس و لبعض العـاملين معـه فـى ن شر رسـالة اإلنجيـل ،وقـد
تناقلت الكنابس هذه الرسابل فيما بينها ،كذلك عملوا منها نسخا خاصة ب هم.
والرسالة إلى روميه تإكد على ان الخبلص والدخول الى الملكوت ال سماوى
مبنـــــــــى علـــــــــى اإليمـــــــــان بـــــــــال ُمخلص يســـــــــوع المســـــــــيح.
ورسالتى كورنثوس كتبهما بولس ليعالج قضايا التعليم والممارسات فى هذه
الكنيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ورسالة ؼبلطية تإكد مرة أخرى على أن الخبلص يكون باإليمان وليس من
خـــــــــبلل األعمـــــــــال الحســـــــــنة ،مهمـــــــــا كـــــــــان مقـــــــــدارها.
والرسابل إلى كل من افسس وفيلبى وكولوس فقد كتب ها بولس الر سول فى
الســجن بســبب تبشــيره بالمســيح ،وهــذه الرســابل تعــالج الحيــاة كمســيحى.
والرسالتين إلى تسالونيكى تصفا األمور التى سوؾ تحدث قبل مجا المسيح
ال ثانى من ال سماء .والر سابل األرب عة التال ية كتب ها بولس لبعض لل عاملين
معــــه فــــى خدمــــة اإلنجيــــل وهــــم تيموثــــاوس وتــــيطس وفيلمــــون.
والرسالة إلى العبرانيين توضح ل نا ان الع هد الجد يد فى الم سيح ي سوع هو
أفضل من العهد ال قديم وتو ضح ل نا أي ضا ك يؾ أن الذبي حة فى الع هد ال قديم
كانـــت ترمـــز ليســـوع المســـيح الـــذى مـــات مـــن أجلنـــا علـــى الصـــليب.
القسم الثاني :الرسابل الجامعة:
سل اليه ،فإن الرسابل
فى حين رسابل بولس الرسول تحمل اسم ال ُمر َ
الجامعة تحمل اسم كاتبها ألنها ُكتبت للكنابس وللمإمنين عامة.
ورسالة يعقوب تإكد على أن المإمنين بالمسيح البد وأن تظهر أعمالهم
الحسنة.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ورسابل بطرس تشجع المإمنين الذين يتعرضون لآلالم ويحثهم على الصبر
لحين عودة يسوع.
ويوحنا كاتب اإلنجيل وسفر الرإية هو أيضا كاتب ٖ رسابل تحمل اسمه،
وهو يحث المإمنين على ان يحبوا اآلخرين ألن هللا محبة.
ويهوذا يحذر المإمنين من التعاليم الباطلة ويتحدث عن عودة المسيح
الثانية ليدين العالم.
المجموعة الرابعة :سفر رإيا يوحنا البلهوتي:
وهو يتحدث بصورة رمزية عن نهاية العالم واألحداث التى تسبقها.

واالجابة عن القسم الثانى  :كيؾ وصل الينا الكتاب؟
اوال :المخطوطات
وننقل عن دابرة المعارؾ الكاثوليكية االتى:
ٔ-المخطوطة الفاتيكانية
مخطوطة يونانية وهى اهم مخطوطات الكتاب المقدس وسميت كذلك النها
توجد فى مكتبة الفاتيكان وهى اربعة مجلدات بالخط االنشى (حجم البوصة)
المعروؾ فى القرن الرابع الميبلدى وهى فى رقوق مرتبطة كل خمسة
رقوق معا وكل صفحة مقسمة الى ثبلثة اعمدة كل منها اربعون سطر وكل
سطر من  ٔ5-ٔٙحرؾ  ......وقد تداول على كتابة المخطوطة عدة
ايدى .....ولسوء الحظ فان المخطوطة مشوهة وفى تاريخ الحق تم
استبدال االوراق الناقصة باخرى .وهكذا فان االوراق العشرين االولى
االصلية مفقودة وكذلك جزء من الورقة  ٔ85وعشر ورقات بعد الورقة
 ٖٗ5وكذلك الورقات الخمس االخيرة والعهد القديم ( عدا سفر دانيال
المؤخوذ من طبعة ثيودوتيون يشؽل  ٙٔ8صفحة والعهد القديم ينقص
( Gen., i-xlvi,28; II Kings, ii,5-7,10-13; Pss.
 )cv,27-cxxxvii, 6.وكذلك اسفار المكابيين
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العهد الجديد ينقص جزء من رسالة بولس للعبرانيين ٔٗ-1وحتى ٖٕٔ٘-
 ،رسابل الرعاة والرسالة الى فيلمون وسفر الرإيا.....،
وال يعرؾ مكان كتابة المخطوطة هل هو روما ام اسيا الصؽرى او مصر
ويكفى ذلك ومن اراد المزيد فليرجع للموسوعة

صورة للصفحة االولى من المخطوطة الفاتيكانية
وفى المخطوطة مشكبلت كبرى مثبل :

جبٍع اىعقبئذ ج2
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

هذه صورة المخطوطة الفاتيكانية انجيل يوحنا  1:17-19ونبلحظ خطؤ
الترجمة حيث كتب
االبن المولود الوحيد بدال من االله المولود الوحيد وهى منقولة عن
Bruce M. Metzger, A Textual Commentary
on the Greek New Testament (United Bible
Societies, 1971), p. 198
وال يعرؾ من الذى بدل الترجمة
ٕ -المخطوطة السينابية
عثر عليها تشيندورؾ سنة  ٔ5٘1فى مصر وتعانى من التلؾ خاصة
االسفار التاريخية وينقصها اسفار المكابيون الثانى والثالث ويوجد سفر
عذرا بها بشكل مختلؾ  ،وفى العهد الجديد توجد رسالة برنابا وجزء من
رسالة الراعى لهرماس

جبٍع اىعقبئذ ج2
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صورة الحدى الصفحات الؽير واضحة بالمخطوطة السينابية
ٖ-المخطوطة السكندرية:
اهداها بابا االسكندرية الى الملك شارل االول سنة  ٕٔٙ8وهى االن فى
المتحؾ البريطانى ،يوجدبها فراؼات فى المزامير5:20
وحتى  80:11واالوراق الخمس وعشرين االولى من انجيل متى وورقتان
من انجيل يوحنا  6:50-8:52واجزاء اخرى
وتوجد المبات من المخطوطات والبرديات ولكن اليوجد نسخة كاملة( بمعنى
انها تطابق تماما النسخة التى بين ايدى الناس حاليا)
ثانيا :النسخ القديمة الكاملة
ونذكر منها النسخة السبعينية( الترجمة اليونانية) وترجمة فولجات(
البلتينية) وهى نسخة كاملة للعهد القديم وان كانت هناك كثير من
المبلحظات عليها
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ثالثا  :النسخ الحديثة
ٔ -نسخة الملك جيمس
تعتبر هذه النسخة هى اساس جميع النسخ فى العالم الؽربى والقصة كاالتى:
قام وليام تيندال بترجمة الكتاب المقدس عن اليونانية والعبرية الى
االنجليزية واتهم تيندال بتحريؾ الكتاب واحرقت النسخ ثم احرق تيندال حيا
بعد ذلك عام  ٖٔ٘ٙوتحديدا فى شهر اكتوبر ،وتم تنقيح تلك الترجمة الى
ان ظهرت للعلن ترجمة اخرى عن البلتينية هى ترجمة دوى رايم ٕ،ٔ٘5
وقد قرر الملك جيمس ترجمة الكتاب المقدس فاسند ذلك الى عدد من
المترجمين وظهرت نسخة الملك جيمس عام ٔٔٔٙوظلت لمدة قرنين
ونصؾ من الزمان افضل نسخة للكتاب المقدس واكملها وفجؤة ظهرت
مخطوطات جديدة اواخر القرن  ٔ1وتطورت الدراسات حول الكتاب المقدس
واتضح ان النسخة تعانى من عيوب خطيرة وتحتاج للمراجعة ،وتم اسناد
االمر الى كنيسة انجلترا فظهرت الطبعة االنجليزية المعدلة ٔٔ55٘-ٔ55
 ،ثم الطبعة االمريكية القياسية ٔٓ ،ٔ1ثم قرر اتحاد كنابس كندا والواليات
المتحدة تشكيل لجنة لبحث مدى الحاجة لتعديل جديد للنسخة المعدلة وبعد
عامين من الدراسات اتضح ان النسخة المعدلة تحتاج الى تعديل  ،وفى سنة
 ٔ1ٖ8تم اختيارٕٖ من االساتذة الجراء التعديبلت وتم نشر النسخة
القياسية المعدلة( )rsvعام  ٔ1ٗٙواعتمادها من مجلس الكنابس
االمريكى ٔ٘ٔ1وبعد ان كان تم حذؾ ( مرقس )16:9-20
ويوحنا( )7:53-8:11تم اعادتهما  ،وكان قد جرى استبدال كلمة العذراء
فى اشعياء 7:14بالفتاة الصؽيرة( النص العبرى –علما-وليس –بتوال)
ولكن فى عام  ٕٓٓٙاعيد النص كما كان،
فى سنة ٖ ٔ18تم اضافة ٘ٔ سفر جديد وفى عام  ٔ188اضيؾ ٖ اخرى
ليصبح عدد االسفار ٗ 5وليس )ٙٙواليك اسماء االسفار

ersion
جبٍع اىعقبئذ ج2
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Old Testament
Genesis
 Exodus
 Leviticus
 Numbers
 Deuteronomy
 Joshua
 Judges
 Ruth
 1 Samuel
 2 Samuel
 1 Kings
 2 Kings
 1 Chronicles
 2 Chronicles
 Ezra
 Nehemiah
 Esther
 Job
 Psalms
 Proverbs
 Ecclesiastes (Qoheleth)
Canticles (Song of Solomon)
 Isaiah
 Jeremiah
 Lamentations
 Ezekiel
 Daniel
 Hosea
 Joel
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Amos
 Obadiah
 Jonah
 Micah
 Nahum
 Habakkuk
 Zephaniah
 Haggai
 Zechariah
 Malachi


New Testament
Matthew
 Mark
 Luke
 John
 Acts
 Romans
 1 Corinthians
 2 Corinthians
 Galatians
 Ephesians
 Philippians
 Colossians
 1 Thessalonians
 2 Thessalonians
 1 Timothy
 2 Timothy
 Titus
 Philemon
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Hebrews
 James
 1 Peter
 2 Peter
 1 John
 2 John
 3 John
 Jude
Revelation

Apocrypha: Revised Standard Bible
Psalm 151 (Apocrypha)
 Wisdom of Solomon (Apocrypha) Susanna
(Apocrypha)
 1 Maccabees (Apocrypha)
 2 Maccabees (Apocrypha)
 3 Maccabees (Apocrypha)
 4 Maccabees (Apocrypha)
 Sirach (Apocrypha)
 Baruch (Apocrypha)
 Tobit (Apocrypha)
 Bel and the Dragon (Apocrypha)
 Azariah (Apocrypha)
 Epistle of Jeremiah (Apocrypha)
 Prayer of Manasseh (Apocrypha)
 4 Ezra OR 2 Esdras (Apocrypha)
 Judith (Apocrypha)
 Additions to the Book of Esther (Apocrypha)
 1 Esdras (Apocrypha)
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ومن اهم مشكبلت الكتاب مشكلة اخرى هى مشكلة خاتمة انجيل مرقس،
حيث النسخة الفاتيكانية والسينابية وؼيرها ينتهى عند مرقس 16:8وفى
طبعة ويستمنستر للكتاب المقدس  ٔ1ٗ5نجد(هذه ليست النهاية االصلية ،
ويعتقد ان النهاية االصلية فقدت وان هذه اضيفت فى القرن الماضى بمعرفة
رجال الكنيسة وهى مؤخوذة من لوقا ٕٗ ويوحنا ٕٓ ومتى )ٕ5
ويقول بورس ميتزجر( احد اعضاء لجنة تنقيح الكتاب المقدس  )rsvفى
كتابه ( تعليق على العهد الجديد اليونانى  ،شتوتجارت ٔ ٔ18صفحات
ٕٕٔ )ٕٔٙ-يوجد اربع نهايات النجيل مرقس وقد قررت اللجان كتابة
االيات  ٕٓ-1 :ٔٙووضعها بين اقواس ليعلم انه ليست من صياؼة كاتب
االنجيل .
بمقارنة نسخة الملك جيمس مع اربع نسخ اخرى للعهد الجديد وجد ٘ٗٔٙ
اختبلفا تفصيلها بالجدول ،وبمقارنة النسخ االربع ببعضها وجدت االختبلفات
باجدول الثانى ( نقبل عن
Bible Research > Textual Criticism > Statistical
)Comparison
جدول يوضح نوع االختبلؾ
omissions 3
 1915 46%حذؾ
 1577 38%استبدالSubstitutions
 529 13%اضافةAdditions
 144 3%تؽير مواضعTranspositions
:جدول يقارن االختبلؾ فى كل نسخة من االربع مع نسخة الملك جيمس
Tregelles 3095 74%
Nestle-Aland 3323 80%
Tischendorf 3498 84%
Westcott & Hort 3618 87%
جبٍع اىعقبئذ ج2
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جدول يقارن االختبلؾ بين الكتب االربع عدديا
Tregelle
s
Tregelles

Tischend Westcot
orf
t-Hort

NestleAland

3095/30
2907/38 2803/36
2765/3828
95
06
15

Tischend 2765/38
3094/40 3023/37
3498/3498
orf
28
22
98
Westcott- 2907/38
3618/36 3195/37
3094/4022
Hort
06
18
46
Nestle- 2803/36
3195/37 3323/33
3023/3798
Aland
15
46
23
جدول يقارن االختبلؾ بين الكتب االربع عدديا:
Tregelle Tischendo Westcott Nestle
s
rf
-Hort -Aland
Tregelles

100%

72%

76%

78%

Tischendo
rf

72%

100%

77%

80%

WestcottHort

76%

77%

100%

85%

NestleAland

78%

80%
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ٕ-الترجمات العربي
وهى خمس ترجمات وننقل االصحاح االول من انجيل متى من الترجمات
الخمس
كتاب الحياة

سميث فان العربية المبسطة الكاثوليكية
 دارالمشتركة
دايك
المشرق
(المنتشرة)
نسب يسوع
نسب
نسب يسوع
ح
ص َحا ُ
اَألَ ْ
المسيح
يسوع يسوع،
ب
َ
نس ُ
1هذا َ
األَ َّول ُ
المسيح اَ
ٔ
ميبلده،
اب
بن داودَ
ٔ ِك َت ُ
ِ
ِ
طفولته -
بن إبراهي َم :2
س َ
مِيبلَ ِد َي ُ
ه ََذا سِ ِجل ُّ
وع اَ ِ
س ِ
وع
يح ا ْب ِن
إبراهي ُم ولَدَ
س َ
ب َي ُ
نسب يسوع َن َ
ا ْل َمسِ ِ
يح ا ْب ِن
إسحق .وإسحق
دَ ُاودَ ا ْب ِن
ا ْل َمسِ ِ
َد ُاو َد ا ْب ِن
ب
عقوب.
َولَدَ َي
إِ ْبراهِي َم.
س ُ
َ 1ن َ
َ
إِ ْب َراهِي َم:
سوع
عقوب ولَ َد َيهوذا
ٕإِ ْبراهِي ُم و َي
َي َ
ُ
3
َولَدَ إِ ْس َ
ِبن ٕإِ ْب َراهِي ُم
حاق .وإخو َته .و َيهوذا المسيح ا ِ
َوإِ ْس ُ
ب
ابن
ص
أَ ْن َج َ
َ
فار َ
وزار َح داودَ ِ
حاق َولَ َد ولَدَ ِ
إِ ْس َ
حق.
ص إِ ْبراهيم :
ثامار.
وب .مِنْ
وفار ُ
َ
َي ْعقُ َ
ِ
َوإِ ْس ُ
حق
2إ ْبراهيم
صرونَ .
وب َولَدَ
ولَدَ َح ْ
َو َي ْعقُ ُ
َي ُه َ
ب
َولَدَ إِ ْسحق
صرونُ ولَ َد
وذا
أَ ْن َج َ
وح ْ
َ
وب.
وإِ ْسحق
َوإِ ْخ َو َت ُه.
أرا َم .4وأرا ُم ولَدَ
َي ْعقُ َ
ٖ َو َي ُه َ
وب
َولَ َد َي ْعقوب
يناداب.
َع ِّم
وذا
َو َي ْعقُ ُ
َ
ب َي ُه َ
وذا
يناداب ولَ َد
وع ِّم
ص
و َي ْعقوب أَ ْن َج َ
ُ
َ
ار َ
َولَدَ َف ِ
َوإِ ْخ َو َت ُه.
ار َح مِنْ َن ْحشونَ  .و َن ْحشونُ ولَدَ َيهوذا
َو َز َ
5
ٖ َو َي ُه َ
وذا
خو َته
سلَمونَ .
ار.
وإِ َ
ولَدَ َ
َثا َم َ
3
ص
وسلَمونُ ولَ َد
ص َولَدَ
ار َ
و َيهوذا أَ ْن َج َ
َ
ار ُ
ب َف ِ
َو َف ِ
ص ُرونَ .
ار َح مِنْ
وع َز مِنْ
فارص َو َز َ
راحاب .ولَدَ َ
َ
ُب َ
َح ْ
ار.
وزارح مِن
وع ُز ولَدَ ُعوبيدَ
َثا َم َ
َ
ص ُرونُ و ُب َ
َو َح ْ
مِنْ را ُع َ
ص
تامار
وث.
َولَدَ أَ َرا َم.
ار ُ
َو َف ِ
ب
وفارص
و ُعوبي ُد ولَ َد
ٗ َوأَ َرا ُم َولَ َد
أَ ْن َج َ
َ
جبٍع اىعقبئذ ج2

الترجمة
البولسية
1ميبلد
يسوع -
نسب يسوع
وحداثته
كتاب
ُ 1
يسوع
ميبل ِد
َ
ابن
المسيح ِ
ِ
ابن
داودَ ِ 2 ،
إِبراهيم .
فإِبراهي ُم ولَ َد
َ
سحق،
إِ
ُ
سحق ولَ َد
وإِ
يعقوب،
َ
ويعقوب ولَ َد
ُ
ي ُهوذا
3
خو َت ُه،
وإِ َ
ويهوذا ولَ َد
ص
فار َ
َ
وزار َح من
َ
ثامار،
َ
وفارص ولَ َد
ُ
َحصرو َم،
وحصرو ُم
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اب.
َع ِّمي َنادَ َ
اب
َو َع ِّمي َنادَ ُ
َولَ َد
َن ْح ُ
شونَ .
َو َن ْح ُ
شونُ
س ْل ُمونَ .
َولَدَ َ
س ْل ُمونُ
٘ َو َ
وع َز
َولَدَ ُب َ
اب.
اح َ
مِنْ َر َ
وع ُز َولَدَ
َو ُب َ
وبيدَ مِنْ
ُع ِ
َرا ُع َ
وث.
وبي ُد َولَدَ
َو ُع ِ
سى.
َي َّ
سى َولَ َد
َ ٙو َي َّ
َد ُاودَ ا ْل َملِ َك.
َودَ ُاو ُد ا ْل َملِ ُك
سلَ ْي َمانَ
َولَ َد ُ
مِنَ الَّتِي
ور َّيا.
أل ُ ِ
سلَ ْي َمانُ
َ 8و ُ
َولَدَ َر َح ْب َعا َم.
َو َر َح ْب َعا ُم َولَ َد
أَ ِب َّياَ .وأَ ِب َّيا
سا.
َولَدَ آ َ
آسا َولَ َد
َ 5و َ
شا َف َ
َي ُهو َ
اط.
َو َي ُهو َ
شا َفا ُط
ورا َم.
َولَدَ ُي َ
ورا ُم َولَدَ
َو ُي َ
ُع ِّز َّيا.
جبٍع اىعقبئذ ج2

6
سى ولَدَ
سى .و َي ّ
َي ّ
داو َد ال َملِ َك.وداو ُد
سلَ ْيمانَ مِن
ولَدَ ُ
اَمرأ ِة أور َّيا .7
سلَ ْيمانُ ولَدَ
و ُ
ور ْح َبعا ُم
َر ْح َبعا َمَ .
ولَ َد أب ّيا .وأب ّيا ولَدَ
آسا .8وآسا ولَدَ
َ
يوشافاط.
ويوشافا ُط ولَ َد
ُيورا َم .و ُيورا ُم ولَدَ
ُع َّزيا .9و ُع َّزيا ولَدَ
ُيوثا َم .و ُيوثا ُم ولَدَ
ُ
َ
وأحاز ولَ َد
أحاز.
10
وح ْزقِ ّيا
َح ْزقِ ّيا َ .
سى.
ولَدَ َم َن ّ
سى ولَدَ آمونَ .
و َم َن ّ
وآمونُ ولَدَ يوشِ ّيا .
11ويوشِ ّيا ولَدَ
َي ُكن ّيا
وإخو َته َز َمنَ
َ
الس ْبـيِ إلى بابِل َ .
َّ
12
س ْبـيِ إلى
و َب ْع َد ال َّ
بابل َ َي ُكنِ ّيا ولَدَ
ِ
َ
َ
شؤ ْل َتبيلَ.
و َ
شالّتيبيل ُ ولَدَ
13
بابل َ َ .
بابل ُ
وز ُر ِ
َز ُر ِ
ولَدَ أبي ُهودَ .
وأبي ُهو ُد ولَ َد
ألِياقي َم .وألِياقي ُم
ولَ َد ُ
ور .
عاز َ
َ 14و ُ
ور ولَدَ
عاز ُ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

و َل َد
صرون
َح ْ
صرون
وح ْ
َ
ولَدَ أَرام
4وأَرام ولَدَ
َعم ِّيناداب
و َعم ِّيناداب
ولَ َد َن ْحشون
و َن ْحشون
س ْلمون
ولَدَ َ
5
وس ْلمون
َ
وعز
ولَدَ ُب َ
مِن راحاب
وعز ولَدَ
و ُب َ
ُعوبيد مِن
راعوت
و ُعوبيد ولَدَ
سى
َي َّ
6
سى ولَدَ
و َي َّ
ال َملِ َك داود
وداود ولَ َد
سلَيمانَ مِن
ُ
أَر َمل ِة
ور َّيا
 7أُ ِ
سلَيمان
و ُ
ولَدَ َر َح ْبعام
ور َح ْبعام
َ
ولَدَ أَ ِب َّيا
وأَ ِب َّيا ولَدَ
آسا 8وآسا
ولَ َد

ص ُرونَ .
َح ْ
ص ُرونُ
َو َح ْ
ب أَ َرا َم.
أَ ْن َج َ
ٗ َوأَ َرا ُم
ب
أَ ْن َج َ
اب.
َع ِّمي َنا َد َ
اب
َو َع ِّمي َنادَ ُ
ب
أَ ْن َج َ
َن ْح ُ
شونَ .
َو َن ْح ُ
شونُ
ب
أَ ْن َج َ
س ْل ُمونَ .
َ
س ْل ُمونُ
٘ َو َ
وع َز
ب ُب َ
أَ ْن َج َ
اب.
اح َ
مِنْ َر َ
وع ُز
َو ُب َ
وبيدَ
أَ ْن َج َ
ب ُع ِ
مِنْ َرا ُع َ
وث.
وبي ُد
َو ُع ِ
سى.
ب َي َّ
أَ ْن َج َ
سى
َ ٙو َي َّ
دَاودَ
ب ُ
أَ ْن َج َ
ا ْل َملِ َكَ .ودَ ُاو ُد
ب
أَ ْن َج َ
سلَ ْي َمانَ مِنَ
ُ
الَّتِي َكا َن ْت
َز ْو َج ًة
ور َّيا.
أل ُ ِ
سلَ ْي َمانُ
َ 8و ُ
ب
أَ ْن َج َ
َر َح ْب َعا َم.

و َلدَ أَ َرا َم،
وأَرا ُم ولَ َد
يناداب،
َع ِّم
َ
يناداب
وع ِّم
ُ
َ
ولَ َد
َن ْحشونَ ،
و َن ْحشونُ
س ْلمونَ ،
ولَدَ َ
َ 5وس ْلمونُ
ولَ َد بو َع َز
راحاب،
مِن
َ
وبو َع ُز ولَ َد
عوبيدَ مِن
َ
راعوت،
وعوبي ُد ولَ َد
6
يسى،
َّ
سى ولَ َد
وي َّ
داو َد الملك.
وداو ُد ولَ َد
سلَ ْيمانَ منَ
ُ
التي كانت
7
ور َّيا،
أل ُ ِ
سلَ ْيمانُ
و ُ
ولَدَ َر َح ْبعا َم،
ورحبعا ُم
ولَ َد أَب َّيا،
وأَب َّيا ولَ َد
آسا 8 ،وآسا
ولَ َد
َ
يوشافاط،
ويوشافا ُط
4
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َ 1و ُع ِّز َّيا َولَدَ
ُيو َثا َم.
َو ُيو َثا ُم َولَ َد
ازَ .وأَ َح ُ
أَ َح َ
از
َولَدَ َح َزقِ َّيا.
ٓٔ َو َح َزقِ َّيا
سى.
َولَدَ َم َن َّ
سى َولَ َد
َو َم َن َّ
آ ُمونَ .
َوآ ُمونُ َولَدَ
ُيوشِ َّيا.
ٔٔ َو ُيوشِ َّيا
َولَ َد َي ُك ْن َيا
َوإِ ْخ َو َت ُه عِ ْندَ
ابلَ.
َ
س ْبيِ َب ِ
ٕٔ َو َب ْع َد
َ
ابل َ
س ْبيِ َب ِ
َي ُك ْن َيا َولَدَ
َ
شؤ َ ْلتِبِيلَ.
َو َ
شؤ َ ْلتِبِيل ُ
ابلَ.
َولَدَ َز ُر َّب ِ
ابل ُ
ٖٔ َو َز ُر َّب ِ
ميبلد يسوع
َولَدَ أَ ِبي ُهودَ .
18
سيرةُ
َوأَ ِبي ُهو ُد َولَدَ
وه ِذ ِه َ
سوع
أَلِ َياقِي َم.
ميبل ِد َي َ
َ
سيح :كا َنت أ ُ ُّم ُه
َوألِ َياقِي ُم َولَدَ ال َم ِ
َمر َي ُم َم ْخطو َب ًة
ور.
َعا ُز َ
ٗٔ َو َع ُ
ازو ُر
َ
ليوسؾَ ،فتب َّينَ َق ْبل َ
أنْ َت ْس ُكنَ َم َع ُه أ َّنها
َولَ َد
صاد َ
وح
ُوق.
ُح ْبلى مِنَ ُّ
َ
الر ِ
19
صاد ُ
ُوق
ُس .وكانَ
َو َ
القُد ِ
ُوق .وصاد ُ
صاد َ
ُوق
ولَدَ أَخي َم .وأخي ُم
ولَ َد أل ُيو َد .
15وأل ُيو ُد ولَدَ
َ
َ
وأليعاز ُر
أليعاز َر.
ولَدَ َم ّتانَ  .و َم ّتانُ
عقوب .
ولَدَ َي
َ
16و َي
عقوب ولَدَ
ُ
يوسؾ َر ُجل َ َم ْري َم
َ
الّتي ولَ ْ
سوع
دَت َي َ
الّذ ُيدعى
سيح .
ال َم َ
17
يال
ف َم ْجمو ُع ْ
األج ِ
مِنْ إبراهي َم إلى
داو َد ْأر َب َع َة َع َ
ش َر
جيبلً .ومِنْ داودَ
إلى َ
بابل َ
س ْبـيِ ِ
ْأر َب َع َة َع َ
ش َر جيبلً.
ومِنْ َ
بابل َ
س ْبـيِ ِ
سيح ْأر َب َع َة
إلى ال َم ِ
َع َ
ش َر جيبلً .

جبٍع اىعقبئذ ج2
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يوشافاط
ويوشافاط
ولَ َد يورام
ويورام ولَدَ
عوز َّيا
ِ 9
وعوز َّيا
ِ
ولَدَ ُيو َتام
و ُيو َتام ولَدَ
آحاز وآحاز
ولَدَ ح ِْزقِ َّيا
10وح ِْزقِ َّيا
سى
ولَدَ َم َن َّ
سى ولَدَ
و َم َن َّ
آمون
وآمون ولَدَ
يوشِ َّيا
11ويوشِ َّيا
ولَ َد َي ُك ْنيا
وإخو َته
َ
بلء
الج ِ
ِعندَ َ
بابل
إِلى
ِ 12
و َبعدَ
بلء إِلى
الج ِ
َ
بابل َي ُك ْنيا
ِ
َ
ولَدَ َ
شؤ ْل َتبيل
و َ
شؤ َ ْل َتبيل
ولَ َد َز ُر َّبا َبل
َ 13
وز ُر َّبا َبل
ولَدَ أَبيهود
وأَبيهود
ولَدَ أَ ْلياقيم

َو َر َح ْب َعا ُم
ب أَ ِب َّيا.
أَ ْن َج َ
ب
َوأَبِ َّيا أَ ْن َج َ
سا
ساَ 5 .وآ َ
آ َ
ب
أَ ْن َج َ
َي ُهو َ
شا َفا َط.
َو َي ُهو َ
شا َفا ُط
ورا َم.
ب ُي َ
أَ ْن َج َ
ورا ُم
َو ُي َ
ب ُع ِّز َّيا.
أَ ْن َج َ
َ 1و ُع ِّز َّيا
ب ُيو َثا َم.
أَ ْن َج َ
ب
َو ُيو َثا ُم أَ ْن َج َ
ازَ .وأَ َح ُ
أَ َح َ
از
ب ح ِْزقِ َّيا.
أَ ْن َج َ
ٓٔ َوح ِْزقِ َّيا
سى.
ب َم َن َّ
أَ ْن َج َ
سى
َو َم َن َّ
ب آ ُمونَ .
أَ ْن َج َ
ب
َوآ ُمونُ أَ ْن َج َ
ُيوشِ َّيا.
ٔٔ َو ُيوشِ َّيا
ب َي ُك ْن َيا
أَ ْن َج َ
َوإِ ْخ َو َت ُه فِي
أَ ْث َن ِ
اء َّ
الس ْبيِ
ابلَ.
إِلَى َب ِ
ٕٔ َو َب ْعدَ
الس ْبيِ إِلَى
َّ
ابلََ ،ي ُك ْن َيا
َب ِ
ب
أَ ْن َج َ
َ
شؤ َ ْلتِبِيلَ.

ولَ َد يورا َم،
ويورا ُم ولَ َد
9
ُع ّز َّيا،
و ُع ّز َّيا ولَ َد
يوتا َم،
ويوتا ُم ولَ َد
َ
آحاز ،وآحا ُز
ولَدَ ح ِْزقِ َّيا،
10وحزق َّيا
سى،
ولَ َد َم َن َّ
ومنسى ولَ َد
َّ
آمونَ ،
وآمونُ ولَ َد
11
يوش َّيا،
ويوش َّيا ولَ َد
َي ُك ْنيا
خو َت ُه في
وإِ َ
بلء بابل .
َج ِ
12ومن َبع ِد
جبلء بابلَ،
ِ
َي ُك ْنيا ولَ َد
َ
شؤ َ ْلتِبيلَ،
وشؤ َ ْلتِبيل ُ
ولَ َد َز ُر َّبابلَ،
13
ُ
وزر َّبابل ُ
ولَدَ أَبيهو َد،
وأَبيهو ُد ولَ َد
أَلياقي َم،
وأَلياقي ُم ولَ َد
14
عازور،
َ
وعازو ُر ولَ َد
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َولَ َد أَخِي َم.
َوأَخِي ُم َولَدَ
أَلِ ُيودَ .
٘ٔ َوأَلِ ُيو ُد
ِيع َ
از َر.
َولَدَ أَل َ
َوأَلِي َع َ
از ُر َولَ َد
َم َّتانَ َ .و َم َّتانُ
وب.
َولَدَ َي ْعقُ َ
وب
َ ٔٙو َي ْعقُ ُ
ؾ
س َ
َولَدَ ُيو ُ
َر ُجل َ َم ْر َي َم
الَّتِي ُولِ َد
وع
س ُ
ِم ْن َها َي ُ
الَّ ِذ ُيدْ َعى
يح.
ا ْل َمسِ َ
َ ٔ8ف َجمِي ُع
ال مِنْ
األَ ْج َي ِ
إِ ْبراهِي َم إِلَى
دَ ُاودَ أَ ْر َب َع َة
ش َر ِجيبلً
َع َ
َومِنْ َد ُاودَ
إِلَى َ
س ْبيِ
ابل َ أَ ْر َب َع َة
َب ِ
ش َر ِجيبلً
َع َ
َومِنْ َ
س ْبيِ
ابل َ إِلَى
َب ِ
يح
ا ْل َمسِ ِ
أَ ْر َب َع َة َع َ
ش َر
ِجيبلً.
ٔ5أَ َّما
وع
س َ
ِوالَ َدةُ َي ُ
جبٍع اىعقبئذ ج2

يوسؾ َر ُجبلً
ُ
صال ًِحا َفما أرادَ أنْ
ْ
أم َرها،
ؾ ْ
يكشِ َ
َف َ
عز َم على أنْ
تر َكها
َي ُ
20
هو
سِ ًّرا .و َبي َنما َ
ُي َف ِّك ُر في هذا
األم ِرَ ،ظ َه َر لَه
ْ
ب .في
الر ِّ
َمبل ُك َّ
الحلُ ِم وقال َ لَه:
ُ
((يا
يوسؾ اَبنَ
ُ
داودَ  ،ال َ
ؾ أنْ
تخ ْ
ُ
تؤخ َذ َم ْري َم اَمرأ ًة
هي ُح ْبلى مِنَ
ل َكَ .ف َ
ُس،
ُّ
وح القُد ِ
الرِ 21
وس َتلِ ُد اَبنا ً
َ
سوع ،أل َّن ُه
ُتس ّمي ِه َي َ
شع َب ُه مِنْ
ص ْ
ُي َخلِّ ُ
22
َخطايا ُه ْم َ )).ح َ
دَث
هذا ُكلُّه لِ َيتِ َّم ما
ِسان
الر ُّ
قال َ َّ
ب بل ِ
23
س ْ
بـي(( َ :
ال َّن ِّ
تح َبل ُ
الع ْذرا ُء ،ف َتلِ ُد اَ ْبنا ً
َ
ُيدْ عى
(( ِع ّمانوبيلَ)) ،أ
هللاُ َم َعنا. 24فل َّما
قا َم
يوسؾ مِنَ
ُ
ومَ ،ع ِمل َ ِبما
ال َّن ِ
ب.
أ َم َرهُ َمبل ُك ال َّر ِّ
جاء با َ ْم َرأتِ ِه إلى
َف َ
َبيتِه 25،ول ِك َّن ُه ما
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وأَ ْلياقيم ولَدَ
عازور
14وعازور
ولَ َد
صادوق
وصادوق
ولَدَ آخيم
وآخيم ولَدَ
أَلِيهود
15وأَلِيهود
ولَدَ أَل َ
ِعازر
وأَل َ
ِعازر ولَدَ
َم َّتان و َم َّتان
ولَدَ َي ْعقوب
16و َي ْعقوب
سؾ
ولَدَ يو ُ
وج َمري َم
َز َ
الَّتي ُولِ َد
مِنها يسوع
وهو الَّذ
ُيقال ُ له
المسيح .
17
موع
ف َم ْج ُ
جيال مِن
األَ ِ
إِبراهي َم إِلى
داود أَ َ
ربعة
ع َ
ش َر جيبلً،
ومِن داودَ
بلء
الج ِ
إِلى َ
بابل
إِلى ِ
أَ َ
ربعة ع َ
ش َر

َو َ
شؤ َ ْلتِبِيل ُ
ب
أَ ْن َج َ
َز ُر َّبابِلَ.
ابل ُ
ٖٔ َو َز ُر َّب ِ
ب
أَ ْن َج َ
أَ ِبي ُهو َد.
َوأَ ِبي ُهو ُد
ب
أَ ْن َج َ
أَلِ َياقِي َم.
َوأَلِ َياقِي ُم
ب
أَ ْن َج َ
َع ُ
ور.
از َ
ٗٔ َو َع ُ
ور
از ُ
ب
أَ ْن َج َ
صاد َ
ُوق.
َ
صاد ُ
ُوق
َو َ
ب أَخِي َم.
أَ ْن َج َ
ب
َوأَخِي ُم أَ ْن َج َ
أَلِ ُيو َد.
٘ٔ َوأَلِ ُيو ُد
ب
أَ ْن َج َ
ِيع َ
از َر.
أَل َ
ِيع َ
از ُر
َوأَل َ
ب َم َّتانَ .
أَ ْن َج َ
ب
َو َم َّتانُ أَ ْن َج َ
وب.
َي ْعقُ َ
وب
َ ٔٙو َي ْعقُ ُ
ؾ
س َ
ب ُيو ُ
أَ ْن َج َ
َر ُجل َ َم ْر َي َم
الَّتِي ُولِدَ
وع
س ُ
ِم ْن َها َي ُ

َ
صادوق،
ُ
وصادوق
ولَ َد آكي َم،
وآكي ُم ولَ َد
15
أَليهودَ،
وأَلِيهو ُد ولَ َد
ِعازار،
أَل
َ
وأَلعاز ُر ولَ َد
م َّتانَ ،
وم َّتانُ ولَ َد
16
يعقوب،
َ
ويعقوب ولَ َد
ُ
ؾ،
س َ
يو ُ
َر ُجل َ مر َي َم،
التي منها
ُولِدَ يسو ُع،
الذ ُيدْ عى
المسيح . 17
فجمي ُع
يال إِ َذنْ ،
األَ ْج ِ
من إِبراهي َم
الى داو َد
أَر َب َ
عة َع َ
ش َر
جيبلً ،ومن
داو َد الى
ِ
جبلء بابل َ
أَر َب َع َة َع َ
ش َر
جيبلً ،ومن
ِ
جبلء بابل َ
المسيح
الى
ِ
أَر َب َع َة َع َ
ش َر
47Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

َع َر َفها ح ّتى و َلدَ ِ
يح
ت جيبلً ،ومِنَ
ا ْل َمسِ ِ
بلء إِلى
س ّما ُه
َف َكا َن ْت َه َك َذا:
الج ِ
َ
اَ ْب َنها َف َ
بابِل إِلى
سوع.
لَ َّما َكا َن ْت
َي َ
المسيح
َم ْر َي ُم أ ُ ُّم ُه
أَ َ
ربعة ع َ
ش َر
َم ْخ ُطو َب ًة
جيبلً .
س َ
لِ ُيو ُ
ؾ َق ْبل َ
أَنْ َي ْج َتم َِعا
ُو ِجد ْ
َح َبل مريم
َت ُح ْبلَى
بيسوع من
وح
مِنَ ُّ
الر ِ
الروح
ُس.
ا ْلقُد ِ
القُدُس
ؾ
س ُ
َ ٔ1ف ُيو ُ
18
َر ُجلُ َها إِ ْذ
أَ َّما أَصل ُ
يسوع
اراً َولَ ْم
َ
َكانَ َب ّ
َي َ
المسيح
شؤْ أَنْ
ُي ْ
فكانَ أنَّ
ش ِه َرهَا أَ َرادَ
َمري َم أ ُ َّمه،
َت ْخلِ َي َت َها
لَ َّما كا َنت
سِ ّراً.
ً
طوبة
َم ْخ
ٕٓ َولَكِنْ
سؾ،
فِي َما ه َُو
لِ ُيو ُ
ُم َت َف ِّك ٌر فِي
ُو ِجدَت َقبل َ
أَن َي َتساكنا
ور
َه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
إِ َذا َمبلَ ُك
حا ِمبلً مِنَ
وح
ب َقدْ
ُّ
الر ِّ
َّ
الر ِ
القُدُس .
َظ َه َر لَ ُه فِي
19وكان
ُح ْل ٍم َقابِبلً:
ؾ
ؾ
س ُ
ُيو ُ
س ُ
« َيا ُيو ُ
ا ْبنَ دَ ُاو َد الَ
وجها
َز ُ
باراًَّ ،فلَ ْم
ؾ أَنْ
َت َخ ْ
ُي ِردْ أَن
َتؤْ ُخ َذ َم ْر َي َم
َيش َه َر
ا ْم َرأَ َت َك ألَنَّ
أَ ْم َرها،
الَّ ِذ ُحبِل َ ِب ِه
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ا َّل ِذ ُيدْ َعى
ا ْل َمسِ ي َح.
َ ٔ8ف ُج ْملَ ُة
ال مِنْ
األَ ْج َي ِ
إِ ْب َراهِي َم إِلَى
دَ ُاودَ أَ ْر َب َع َة
َع َ
ش َر ِجيبلً؛
َومِنْ دَ ُاودَ
إِلَى َّ
الس ْبيِ
ابل ِِّي أَ ْر َب َع َة
ا ْل َب ِ
َع َ
ش َر ِجيبلً؛
َومِنَ َّ
الس ْبيِ
ابل ِِّي إِلَى
ا ْل َب ِ
يح
ا ْل َمسِ ِ
أَ ْر َب َع َة َع َ
ش َر
ِجيبلً.
ميبلد يسوع
المسيح
ٔ5أَ َّما
وع
س ُ
َي ُ
ا ْل َمسِ ي ُح َف َقدْ
َت َّم ْت ِوال َد ُت ُه
َه َك َذاَ :كا َن ْت
أ ُ ُّم ُه َم ْر َي ُم
َم ْخ ُطو َب ًة
ؾ؛
س َ
لِ ُيو ُ
َو َق ْبل َ أَنْ
َي ْج َت ِم َعا َمعاً،
ُو ِج ْ
دَت ُح ْبلَى
وح
مِنَ ُّ
الر ِ

جيبلً .
الحبل
العجيب
18وأَ َّما
يسوع
َم ْولِ ُد
َ
المسيح
ِ
فكانَ هكذا:
ل َّما ُخطِ َب ْت
مري ُم أ ُ ُّم ُه
ليوسؾ،
َ
ُوجد ْ
َت ،من
َق ْب ِل أَنْ
َي ْس ُكنا م ًعا،
ُح ْبلَى من
الروح
ِ
19
القدُس .
وإِ ْذ كانَ
ؾ
س ُ
يو ُ
َر ُجلُها
صِ ّدي ًقا ،ولم
ُي ِردْ أَن
َي ْ
ش َه َرها،
َع َز َم َعلى
َت ْخلِي َت ِها
سِ ًّرا . 20
وفيما هو
ُي َف ِّك ُر في
ذل َك ،ترا َءى
له مبل ُك
الرب ،في
ِّ
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فِي َها ه َُو مِنَ
وح
ُّ
الر ِ
ُس.
ا ْلقُد ِ
س َتلِ ُد
ٕٔ َف َ
ا ْبنا ً َو َتدْ ُعو
وع
س َ
اس َم ُه َي ُ
ْ
ص
ألَ َّن ُه ُي َخلِّ ُ
َ
ش ْع َب ُه مِنْ
َخ َطا َيا ُه ْم».
ٕٕ َوه ََذا ُكلُّ ُه
َكانَ لِ َك ْي َيتِ َّم
َما قِيل َ مِنَ
ب
الر ِّ
َّ
ِبال َّن ِب ِّي:
ٖٕ«ه َُو َذا
ا ْل َع ْذ َرا ُء
َت ْح َبل ُ َو َتلِ ُد
ا ْبنا ً َو َيدْ ُعونَ
اس َم ُه
ْ
ِع َّما ُنوبِيل َ»
(الَّ ِذ
يرهَُّ َ :
َت ْفسِ ُ
هللاُ
َم َع َنا).
ٕٗ َفلَ َّما
اس َت ْي َق َظ
ْ
ؾ مِنَ
س ُ
ُيو ُ
ال َّن ْو ِم َف َعل َ
َك َما أَ َم َرهُ
ب
الر ِّ
َمبلَ ُك َّ
َوأَ َخ َذ
ام َرأَ َت ُه.
ْ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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َ
فعز َم على
أَن ُيطلِّ َقها
سِ ّراً. 20وما
َنوى ذلك
تراءى
ح َّتى
َ
له َمبل ُك
ب في
الر ِّ
َّ
ُ
الح ِلم وقال َ
له(( :يا
ؾ ابنَ
س َ
ُيو ُ
داود ،ال
ؾ أَن
َت َخ ْ
َتؤت َِي
امرأَتِ َك
ِب َ
َمري َم إِلى
َبيتِ َك .فإِنَّ
الَّذ ُك ِّونَ
هو مِنَ
فيها َ
وح
ُّ
الر ِ
القُدُس،
21وس َتلِ ُد
س ِّم ِه
ابنا ً ف َ
يسوع ،ألَ َّنه
هو الَّذ
َ
ص
ُي َخلِّ ُ
َ
شع َبه مِن
َخطاياهم
)). 22وكانَ
هذا ُكلُّه
لِ َيتِ َّم ما قال َ
ب على
الر ُّ
َّ

ُس.
ا ْلقُد ِ
َ ٔ1وإِ ْذ َكانَ
ؾ
س ُ
ُيو ُ
اراً،
َخطِ ي ُب َها َب ّ
َولَ ْم ُي ِردْ أَنْ
ُي َ
ش ِّه َر ِب َها،
َق َّر َر أَنْ
َي ْت ُر َك َها سِ ّراً.
ٕٓ َو َب ْي َن َما
َكانَ ُي َف ِّك ُر فِي
األَ ْم ِر ،إِ َذا
َمبلَ ٌك مِنَ
ب َقدْ
الر ِّ
َّ
َظ َه َر لَ ُه فِي
ُح ْل ٍم َيقُولُ:
ؾ
س ُ
« َيا ُيو ُ
ا ْبنَ َد ُاودَ! الَ
ؾ أَنْ
َت َخ ْ
َتؤْت َِي ِب َم ْر َي َم
َع ُروسِ َك إِلَى
َب ْيتِ َك ،ألَنَّ
ِي
الَّ ِذ ه َ
ُح ْبلَى ِب ِه إِ َّن َما
ه َُو مِنَ
وح
ُّ
الر ِ
ُس.
ا ْلقُد ِ
س َتلِ ُد
ٕٔ َف َ
ا ْبناًَ ،وأَ ْن َ
ت
س ِّمي ِه
ُت َ
وع ،ألَ َّن ُه
س َ
َي ُ
ه َُو الَّ ِذ

ال ُح ْل ِم،
وقالَ" :يا
يوسؾ ابنَ
ُ
داو َد ،ال
ؾ أَن
َت َخ ْ
َتؤ ُخ َذ امرأَ َت َك
مري َم؛ فإِنَّ
الذ ُحبِل َ ب ِه
فيها إِ َّنما هو
الروح
من ِ 21
القدس .
س َتلِ ُد اب ًنا
و َ
س ِّمي ِه
ف ُت َ
يسوع ،ألَن ُه
َ
هو ال ِذ
َ
ص
ُي َخلِّ ُ
َ
ش ْع َب ُه من
خطاياهم ".
22وكانَ هذا
ُكلُّه ل َيتِ َّم ما
الرب
ُّ
قال َ
بي،
بال َّن ِّ
القابل : 23
"ها إِنَّ
العذرا َء
َت ْح َبل ُ و َتلِ ُد
اب ًنا و ُيدعى
اس ُم ُه
ْ
ِع َّمانوبيلَ"
أَ :
هللا ُ
م َعنا . 24
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ٕ٘ َو َل ْم
َي ْع ِر ْف َها َح َّتى
َولَدَ ِ
ت ا ْب َن َها
دَعا
ا ْل ِب ْك َرَ .و َ
وع
س َ
اس َم ُه َي ُ
ْ

جبٍع اىعقبئذ ج2
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ِسان
ل ِ
ال َّن ِب ّي :
((ها إِنَّ
العذرا َء
َ
َت ْح ِمل ُ ف َتلِ ُد
ابنا ً
ُيس ُّمو َنه
عِ َّمانوبيل
))أَ ِ ((هللاُ
معنا )).
َ
24فل َّما قا َم
ؾ مِنَ
س ُ
ُيو ُ
ال َّنومَ ،فعل َ
مره
َكما أَ َ
ب
الر ِّ
َمبل ُك َّ
فؤ َتى
امرأَتِه إِلى
ِب َ
َبيتِه،
25على أَ َّنه
عر ْفها
لم َي ِ
ح َّتى ولَدَ ِ
ت
ابنا ً فس َّماه
يسوع.
23

ص َ
ش ْع َب ُه
ُي َخلِّ ُ
مِنْ
َخ َطا َيا ُه ْم».
ٕٕ َحد َ
َث ه ََذا
ُكلُّ ُه لِ َيتِ َّم َما
ب
الر ُّ
َقالَ ُه َّ
ان ال َّن ِب ِّي
ِبلِ َ
س ِ
ا ْل َقاب ِِل:
ٖٕ«هَا إِنَّ
اء
ا ْل َع ْذ َر َ
َت ْح َبلَُ ،و َتلِ ُد
ا ْبناًَ ،و ُيدْ َعى
عِ َّما ُنوبِيلَ!»
أَ ِ «هللاُ
َم َع َنا».
ٕٗ َولَ َّما
ض
َن َه َ
ؾ مِنْ
س ُ
ُيو ُ
َن ْو ِمهَِ ،ف َعل َ
َما أَ َم َرهُ بِ ِه
ا ْل َمبل ُك الَّ ِذ
ب؛
الر ِّ
مِنَ َّ
َفؤ َ َتى
ِب َع ُروسِ ِه إِلَى
َب ْيتِهِ.
ٕ٘ َول ِك َّن ُه لَ ْم
َيدْ ُخلْ بِ َها
َح َّتى َولَ َد ِ
ت
س َّماهُ
ا ْبناًَ ،ف َ
وع
س َ
َي ُ

ض
فل َّما ن َه َ
ؾ منَ
س ُ
يو ُ
وم ،ف َعل َ
ال َّن ِ
مرهُ
كما أَ َ
الرب،
مبل ُك
ِّ
َ
فؤخ َذ
25
امرأَ َت ُه؛
وولَدَ ِ
ت
َ
اب َنها ،وه َُو
لم َي ْع ِر ْفها،
فس َّماه
يسوع.
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واشهرها ترجمة فان ديك ( ٙٙسفر) والترجمة الكاثوليكية (ٖ 8سفرا)
وهناك خبلفات بين الترجمتين وهى موجودة بالكامل على موقع
()www.ebnmariam.com
ونذكر منها
االنجيل المنسوب إلي متى :
رقم
الفقرة

النسخة البروتستانتية ( اإلنجيلية)

النسخة الكاثوليكية

ؼير موجودة -
ألَنَّ لَ َك ا ْل ُم ْل َك َوا ْلقُ َّو َة َوا ْل َم ْجدَ إِلَى األَ َبدِ.
اضؽط هنا لترى نص
6 : 13
آمِين.
النسخة الكاثوليكية
18 :
11

ص
اء لِ َك ْي ُي َخلِّ َ
ان َقدْ َج َ
َفإِنَّ ا ْبنَ اإلِ ْن َ
س ِ
ا ْل َهالِكِينَ .

ؼير موجودة -
اضؽط هنا لترى نص
النسخة الكاثوليكية

23 :
14

ا ْل َو ْيل ُ لَ ُك ْم أَ ُّي َها ا ْل َك َت َب ُة َوا ْل َف ِّريسِ ُّيونَ
ا ْل ُم َراإُ ونَ ! َفإِ َّن ُك ْم َت ْل َت ِه ُمونَ ُب ُي َ
وت
صلَ َواتِ ُك ْم.
األَ َرام ِِل َو َت َت َذ َّر ُعونَ ِبإِ َطالَ ِة َ
سى!
س َت ْن ِزل ُ ِب ُك ْم دَ ْي ُنو َن ٌة أَ ْق َ
لِ َذلِ َك َ

ؼير موجودة -
اضؽط هنا لترى نص
النسخة الكاثوليكية

27 :
35

لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي
بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة _
انظر الكتاب المقدس ترجمة  :ترجمة
فانديك

ؼير موجودة -
اضؽط هنا لترى نص
النسخة الكاثوليكية

جبٍع اىعقبئذ ج2
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ونكتفى بالصورتين ومن اراد فليراجع الموقع،
وبالطبع النقصد هنا الحديث عن تباينات الكتاب المقدس واالجزاء
المتعارضة فيه فقد اصبح ذلك اليوم علما مستقبل سنفرد فصبل خاصا
للحديث عنه ،وان مايعنينا االن هو تؤكيد تباين معنى الكتاب المقدس على
مر العصور واختبلؾ عدد اسفاره وهو ماادى بالطبع لتباين العقابد
المسيحية وظهور عدد من الكنابس لكل منها عقيدة مختلفة عن االخرى
بسبب تباين النصوص وبالطبع تباين التفسيرات
الباب الثانى
العقابد المسيحية
الفصل االول
مجمل العقابد المسيحية
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ان المسيحين قد اختصروا معتقداتهم فى جمل بسيطة تسمى قوانين االيمان
اليك محتواها(منقوال من موقع للفاتيكان هوwww.christuserx.org
ٔ -هيبوليتوس الروماني (( :التقليد الرسولي )) ( أوابل القرن الثالث )
[ أتإمن باهلل اآلب القدير؟] ،
أتإمن بالمسيح يسوع  ،ابن هللا  ،الذ ولد من الروح القدس ومن مريم
العذراء وصلب على عهد بونتيوس بيبلطس ،ومات ،ودفن  ،وقام في اليوم
الثالث ح ّيا من بين األموات ،وصعد إلى السماوات وهو يجلس عن يمين
اآلب  ،وسيؤتي ليدين األحياء واألموات؟ أتإمن بالروح القدس والكنيسة
المقدسة وقيامة الجسد ؟
نص من القرن الثالث في كتاب من مطلع
ٕ -كتاب مزامير الملك إيثلستان
ّ
القرن التاسع.
أومن باهلل (اآلب) القدير ،وبالمسيح يسوع ابنه الوحيد ،ر ّبنا ،الذ ولد من
الروح القدس ومن مريم العذراء ،الذ صلب على عهد بونتيوس
بيبلطس ودفن ،وفي اليوم الثالث قام من بين األموات ،صعد إلى السماوات،
وهو يجلس عن يمين اآلب ،من حيث يؤتي ليدين األحياء واألموات،
وبالروح القدس ،وبالكنيسة المقدسة ،ومؽفرة الخطايا ،وقيامة الجسد [
والحياة األبدية ].
ٖ -أوسابيوس ،أسقؾ قيصيرية :رسالة إلى أبرشيته ،سنة ٕٖ٘.
قيصرية فلسطين ،نهاية القرن ٖ.
 نإمن بإل ٍه واحد ،آ ٍب قدير ،خالق السماء واألرض ،ما يرى وما ال يرى،
وبر ٍ
ب واح ٍد يسوع المسيح ،ابن هللا ،المولود من اآلب ،المولود الوحيد (أ
نور من نور ،إل ٌه ّ
حق من إل ٍه
من جوهر اآلب) ،قبل كل الدهور ،إل ٌه من إلهٌ ،
مساو لآلب في الجوهر ،الذ به كان كل األشياء
حق ،مولود ؼير مخلوق،
ٍ
 ،ما في السماء (السماوات) ،وما على األرض ،ما يرى وما ال يرى ،لذ
وتجسد وصار انساناً،
ألجلنا نحن البشر وألجل خبلصنا ،نزل من السماوات،
ّ
وولِدَ كامبلً من مريم العذراء القديسة بالروح القدس ،ومنها (من هذه) ،أخذ
ُ
جسداً وروحا ً ونفسا ً (جسداً ونفسا ً وروحاً) وكل ما هو في اإلنسان ،في
جبٍع اىعقبئذ ج2
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صل َِب ودفن وقام في اليوم الثالث ،وصعد
الحقيقة وليس في المظهر ،تؤلم و ُ
إلى السماء (السماوات) ،في الجسد عينه ،وهو يجلس عن يمين اآلب،
ويؤتي في الجسد عينه وفي مجد اآلب ليدين األحياء واألموات ،ولن يكون
لملكه انقضاء.
[و] نإمن بالروح القدس ،ؼير المخلوق ،الكامل ،الذ نطق بالشريعة،
واألنبياء ،وكتاب األناجيل[ ،في الشريعة واألنبياء واألناجيل] ،الذ نزل إلى
األردن ،وكلّم الرسول [الرسل] وسكن [يسكن] في القديسين.
[و] نإمن بالكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسول ّية ،وبمعمودية واحدة
للتوبة ،وبترك [والتكفير عن؟] ومؽفرة الخطايا ،وبقيامة األموات ،ودينونة
أبدية للنفوس واألجساد ،وملكوت السماوات ،والحياة األبدية.
ٗ -أثناسيوس (المنحول؟) في شرح القانون
نإمن بإله واحد ،آب قدير ،خالق كل ما يرى وما ال يرى،
وبرب واحد يسوع المسيح ،ابن هللا ،المولود من اآلب ،إله من إله ،نور من
نور ،إله ّ
مساو لآلب في الجوهر،
حق من إله حق ،مولود ؼير مخلوق،
ٍ
الذ به كان كل شيء  ،ما في السماء وما على األرض ،ما يرى وما ال
سد ،وصار إنساناً،
يرى ،الذ ألجلنا نحن البشر وألجل خبلصنا ،نزل وتج ّ
أ ُولِدَ كامبلً من القديسة مريم الدابمة البتولية ،بالروح القدس ،متخذاً في
الحقيقة وليس في المظهر الجسد والنفس والروح وكل ما هو للناس ،ما
صل َِب و ُدفِنَ  ،وقام في اليوم الثالث ،وصعد إلى
عدا الخطيبة ،تؤلم أ
ُ
السماوات في ذلك الجسد عينه ،وهو يجلس عن يمين اآلب ،ويؤتي بمجد في
الجسد عينه ليدين األحياء واألموات ،ولن يكون لملكه انقضاء،
ونإمن بالروح القدس ،الذ ال يختلؾ بالطبيعة عن اآلب واالبن ،بل هو من
ّ
ومعز ،الذ نطق في الشريعة
ذات جوهر اآلب واالبن ،ؼير مخلوق ،كامل
واألنبياء و(الرسل) األناجيل ،ونزل إلى االردن ،وهو سيكلّم (كلّم) الرسل
ويسكن في القديسين.
ونإمن بهذه الكنيسة الوحيدة والواحدة الجامعة والرسولية ،وبمعمودية
واحدة للتوبة ومؽفرة الخطايا ،وبقيامة األموات ،ودينونة أبدية للنفوس
واألجساد ،وملكوت السماوات ،وحياة أبدية.
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أ ّما الذين يقولون":أنه كان وقت لم يكن فيه ابن هللا أو كان وقت لم يكن فيه
الروح القدس" أو انه أُو ِجدَ من العدم ،أو الذين يقولون أن ابن هللا أو الروح
والتحول،
القدس هو من جوهر أو ماه ّية مختلفين وأنه يعتريه التبدّ ل
ّ
فهإالء نحرمهم ألن أمنا الكنيسة الجامعة والرسولية تحرمهم ،وتحرم كل
من ال يعترفون بقيامة الجسد (األموات) ،وكل بدعة ،أ أولبك الذين ليسوا
من هذا اإليمان الذ للكنيسة المقدسة ال واحدة الجامعة
أ ّما الذين يقولون":انه كان وقت لم يكن فيه ابن هللا" أو"كان وقت لم يكن
فيه الروح القدس" ،أو "أنهما [أنه] خلقا [خلق] من العدم ،أو الذين
يقولون أن ابن هللا أو أيضا ً الروح القدس هما [هو] ،من جوهر أو ماهية
والتحول ،فهإالء تحرمهم الكنيسة
مختلفين ،أ و يعتريهما [يعتريه] التب ّدل
ّ
الجامعة والرسولية.
٘ -قانون معمودية إنطاكية (أجزاء) في إنطاكية ،نهاية القرن الرابع.
النص اليوناني
[نإمن بإله واحد وحيد حقيقي،
اآلب القدير خالق كل ما يرى
وما ال يرى

النص البلتيني
أومن بإله واحد وحيد حقيقي،
اآلب القدير خالق كل الخبلبق
التي ترى والتي ال ترى

وبربنا يسوع المسيح ،ابنه الوحيد وبربنا يسوع المسيح ،ابنه الوحيد،
وبكر كل ّ الخليقة ،المولود منه قبل وبكر كل ّ الخليقة المولود منه قبل كل
الدهور،
كل الدهور ،وؼير المخلوق.
إله ّ
وؼير المخلوق
حق من إله حق،
إله ّ
حق من إله حق،
مساو لآلب في الجوهر
مساو لآلب في الجوهر،
الذ به ُرتبت الدهور و صنع كل
الذ به رتبت الدهور وصنع كل شيء
شيء
الذ ألجلنا نزل وولد من مريم الذ ألجلنا جاء وولد من مريم العذراء
القديسة [الدابمة] البتولية،
صلب على عهد بونتيوس بيبلطس وصلب على عهد بونتيوس بيبلطس
و ُ
[دُفن وقام في اليوم الثالث بحسب دفن وقام في اليوم الثالث بحسب الكتب
وصعد إلى السماوات
الكتب،
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وسيعود ليدين األحياء واألموات …
وبمؽفرة الخطايا ،وقيامة األموات
وحياة أبدية.

-ٙدساتير الكنيسة المصرية
أ -ترجمة قبط ّية :اعتراؾ باإليمان بعد المعمودية
تإمن بربنا يسوع المسيح ،االبن الوحيد هلل اآلب،
درك ،بروحه
الذ على وج ٍه عجيبٍ ،صار انسانا ً ألجلنا ،في وحد ٍة ال ُت َ
القدس ،من مريم العذراء القديسة ،دون زرع رجل،
صل َِب ألجلنا على عهد بونتيوس بيبلطس ،وفي الوقت ذاته َ
مات،
وبؤنه ُ
وحرر المقيدين ،وصعد
بحسب ارادته ،ألجل خبلصنا ،وقام في اليوم الثالث،
ّ
إلى السماوات ،وهو يجلس عن يمين أبيه الصالح في األعالي ،ويعود ليدين
األحياء واألموات بحسب وحيه وملكه.
وتإمن بالروح القدس ،الصالح والمحيي ،المط ّهر كل شيء  ،وبالكنيسة
المقدسة.
ب -ترجمة حبش ّية:اعتراؾ باإليمان بعد المعمودية
أتإمن باسم يسوع المسيح ربنا ،ابن هللا اآلب الوحيد،
وبؤنه صار إنسانا ً بمعجز ٍة ال ُتدرك من الروح القدس ومن مريم العذراء ،من
صل َِب في أيام بونتيوس بيبلطس ،ومات ،بحسب
دون زرع رجل ،وأنه ُ
حرر
ارادته ،وألجل خبلصنا معاً ،وقام من بين األموات في اليوم الثالث ،و ّ
المقيدين ،وصعد إلى السماوات ،وجلس عن يمين اآلب ،وهو سيؤتي ليدين
األحياء واألموات بحسب وحيه وملكه؟
أتإمن بالروح القدس ،الصالح والمط ّهر ،وبالكنيسة المقدسة؟ أتإمن بقيامة
الجسد التي تنتظر كل البشر ،وبملكوت السماوات وبالدينونة األبدية؟
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 -8صيؽة تسمى "إيمان داماسوس" من أواخر القرن الخامس ،وقد تكون
قد نشؤت في جنوب فرنسة.
نإمن بإله واحد ،آب قدير ،وبرب واحد يسوع المسيح ،ابن هللا ،وبإله
نكرم ثبلثة آلهة ونعترؾ بهم ،بل اآلب واالبن والروح
[واحد] روح قدس .ال ّ
القدس كإله واحد[ .وال نعترؾ] هكذا بإله الواحد كؤنه منفرد ،وال كؤن
الواحد عينه كان أبا لذاته ،وكان هو عينه أيضا ً االبن ،ولكن نعترؾ بؤن
اآلب هو من َولَدَ  ،وأن االبن هو من ُولِدَ عينه ،أما الروح القدس فليس
مولوداً وال ؼير مولود ،وال مخلوقا ً وال مصنوعاً ،ولكنه منبثق من اآلب
(واالبن) ،ومماثل لآلب واالبن في األبدية والتساو والعمل ،ألنه ُكتب:
"بكلمة الرب ُثب َتت السماوات" أ بابن هللا" ،وبروح فيه كل ّ قوتها" (مز
ٖٖ  . )ٙ:وفي موضوع آخر" :أرسل روحك ف ُيخلقوا ،وتجدّد وجه األرض"
(مز ٗٓٔ .)ٖٓ :لذلك باسم اآلب واالبن والروح القدس نعترؾ بإل ٍه واحد،
ألن "هللا" هو اسم القدرة ال اسم الخصوصية .االسم الخاص باآلب هو
"اآلب" ،واالسم الخاص باالبن هو "االبن" واالسم الخاص بالروح القدس
هو "الروح القدس" .وفي هذا الثالوث نإمن بإل ٍه واح ٍد ألنه من آ ٍ
ب وحي ٍد ما
ت الطبيعة ،وذا ِ
هو مع اآلب من ذا ِ
ت الجوهر ،وذات القدرة .اآلب َولد االبن
ال بحسب االرادة ،وال بالضرورة ،وإنما بحسب الطبيعة.
في آخر األزمان نزل االبن من عند اآلب ليخلصنا ويت ّمم الكتب ،هو الذ لم
وولِدَ من مريم
وحبِل َ به من الروح القدس ُ
ينقطع قط عن أن يكون مع اآلبُ ،
العذراء ،وأخذ جسداً ونفسا ً وروحاً ،أ اإلنسان الكامل :ولم يفقد ما كانه،
بل بدأ يكون ما لم يكنه :ولكن بحيث إذا ما كان كامبلً بما هو له ،فهو أيضا ً
حقيقي بما هو لنا .فهو الذ كان إلها ً ُولِدَ إنساناً ،والذ ُولِدَ إنسانا يعمل
كإنسان يقوم كإله.
كإله ،والذ يعمل كإل ٍه يموت كإنسان ،والذ يموت
ٍ
وهو ،بعد انتصاره على سلطان الموت ،قام في اليوم الثالث ،بذلك الجسد
وصعِد إلى اآلب وهو يجلس عن يمينه في المجد
الذ ُولِدَ وتؤلم وماتَ ،
الذ كان له دابما ً وهو له .نإمن أننا بموته ودمه تط ّهرنا لنقوم به في اليوم
األخير في هذا الجسد ،الذ نعيش فيه اآلن ،ونتر ّقب أن ُنحرز به إما الحياة
األبدية مجازاة الستحقاقنا الصالح ،وإما عقوبة العذاب األبد عن خطايانا.
إقرأ هذا ،احفظه ،أخضع نفسك لهذا اإليمان ،فتنال من المسيح الرب الحياة
جبٍع اىعقبئذ ج2

57Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

والمكافؤة.
النص في القرن الخامس أو السادس في
 -5قانون "الثالوث الرحيم" نشؤ
ّ
جنوب فرنسة ،ومن هناك بلػ اسبانيا.
الثالوث الرحيم هو ألوهية واحدة .ولذلك فاآلب واالبن والروح القدس،
وقوة واحدة وقدرةٌ واحدة .ال نقول إن اآلب اإلله،
ينبوع واحد
وجوهر واحد ّ
ٌ
ٌ
واالبن اإلله ،والروح القدس اإلله هم ثبلثة آلهة ،وانما نعترؾ بهم واحداً
بكل ورع .فعندما نسمي ثبلثة أشخاص نعترؾ بصو ٍ
جامع ورسولي بؤن
ت
ٍ
الجوهر واحد .لذلك اآلب واالبن والروح القدس و"الثبلثة واحد" [ٔيو٘:
 .]8ثبلثة ببل اختبلط ،وال انقسام ،بل متحدون بتمييز ،ومميزون باتحاد.
متحدون بالجوهر ومتميزون باألسماء  ،متحدون بالطبيعة ،ومتميزون
باألشخاص .متساوون باأللوهية ،متشابهون أيضا ً بالجبلل ،متوافقون
بالثالوث ،مشتركون في المجد .فهم واحد هكذا بحيث ال نشك أيضا ً في أنهم
ثبلثة .وأنهم ثبلثة بحيث نعترؾ أنهم ال يستطيعون االنفصال واحدهم عن
اآلخر .لذلك ال نشك في أن شتيمة الواحد تعيير للكل ألن مدح أحدهم يكون
لمجد الجميع.
"فهذا هو بحسب العقيدة اإلنجيلية والرسولية أمر أساسي في إيماننا أن ربنا
يسوع المسيح وابن هللا ال ينفصل عن اآلب ،ال باالعتراؾ بالفخر ،وال
بسلطان ال َقدر ،وال بؤلوهية الجوهر ،وال بفاصل زمني" .ولذلك ،إذا قال
أحدهم في ابن هللا ،الذ كما كان إل ّها حقيقيا ً كان إنسانا ً حقيقيا ً ما عدا
الخطيبة ،إنه ينقصه شيء في انسانيته أو في ألوهيته ،فيجب أن يحسب
منافقا ً وؼريبا ً عن الكنيسة الجامعة والرسولية.
النص وضع في
-1قانون منسوب إلى أثناسيوس الرأ السابد أنّ هذا
ّ
جنوب فرنسة ،في القرن الخامس (بتصرؾ عن هيبلريون أسقؾ بواتيه).
ٔ -كل من أراد أن يخلص عليه قبل كل شيء أن يتمسك باإليمان
الكاثوليكي.
ٕ -من ال يحفظه سليما ً ؼير مخروق يذهب ببل شك إلى هبلكه األبد .
نكرم إلها ً واحداً في الثالوث والثالوث في
ٖ -فهذا هو اإليمان الكاثوليكيّ :
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الوحدة.
ٗ -من ؼير مزج األشخاص ،وتقسيم الجوهر.
٘ -فشخص اآلب مختلؾ ،ومختلؾ [شخص] االبن ومختلؾ [شخص]
الروح القدس.
متساو،
 -ٙولكن ألوهية اآلب واالبن والروح القدس واحدة ،والمجد
ٍ
والجبلل مشترك.
 -8فكما هو اآلب ،كذلك هو االبن وكذلك [أيضاً] هو الروح القدس.
 -5ؼير مخلوق هو اآلب ،وؼير مخلوق هو االبن ،وؼير مخلوق هو الروح
القدس.
 -1اآلب ال حدّ له ،واالبن ال حدّ له ،والروح القدس ال حدّ له.
ٓٔ -أبد هو اآلب ،وأبد هو االبن ،وأبد هو الروح القدس.
ٔٔ -ومع ذلك ليسوا ثبلثة أبديين وانما هم أبد واحد.
ٕٔ -وليسوا ثبلثة ؼير مخلوقين وال ثبلثة ببل حدّ  ،وإنما ؼير مخلوق [ؼير
محدود] واحد ،وؼير محدود [ؼير مخلوق] واحد.
ٖٔ -كذلك قدير هو اآلب ،وقدير هو االبن ،وقدير هو الروح القدس.
ٗٔ -ومع ذلك ليسوا ثبلثة قديرين ،وإنما هم قدير واحد.
٘ٔ -وهكذا اآلب هو هللا ،واالبن هو هللا ،والروح القدس هو هللا.
 -ٔٙومع ذلك ليسوا ثبلثة آلهة وإنما هم إله واحد.
رب والروح القدس رب.
رب ،واالبن ّ
 -ٔ8وهكذا اآلب ّ
رب واحد.
 -ٔ5ومع ذلك ليسوا ثبلثة أرباب وإنما هناك ّ
 -ٔ1ألنه مثلما تفرض علينا الحقيقية المسيحية االعتراؾ بكل شخص بذاته
ورب.
كإله
ّ
ٕٓ -كذلك ينهانا الدين الكاثوليكي عن القول بوجود ثبلثة آلهة أو ثبلثة
أرباب.
ٕٔ -اآلب لم يصنعه أحد ،ولم ُيخلق ولم ُيولد.
ٕٕ -واالبن من اآلب وحده ،ؼير مصنوع وال مخلوق وإنما مولود.
ٖٕ -والروح القدس هو من اآلب واالبن ،ؼير مصنوع وال مخلوق وال
مولود وأنما منبثق.
ٕٗ -إذاً آب واحد ال ثبلثة آباء ،وابن واحد ال ثبلثة أبناء ،وروح قدس واحد
ال ثبلثة أرواح قدس.
ٕ٘ -في هذا الثالوث ال شيء سابق أو الحق ،والشيء أكبر أو أصؽر.
جبٍع اىعقبئذ ج2

59Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

 -ٕٙولكن الثبلثة األشخاص هم متماثلون في األبدية والمساواة.
 -ٕ8بحيث يجب في كل شيء كما قيل سابقاً ،إكرام الوحدة في الثالوث كما
الثالوث في الوحدة [الثالوث في الوحدة كما الوحدة في الثالوث].
 -ٕ5فمن أراد أن يخلص عليه أن يفكر هكذا في الثالوث.
 -ٕ1-8ٙولكن ال ب ّد للخبلص األبد من اإليمان بؤمانة أيضا ً بتجسد ربنا
يسوع المسيح.
ٖٓ -انه اإليمان القويم أن نعتقد ونعترؾ أن يسوع المسيح ابن هللا هو إله
وإنسان [إله كما هو أيضا ً إنسان].
ٖٔ -إنه [إله كما هو إنسان] ،مولود من جوهر اآلب قبل الدهور ،وإنسان
مولود من جوهر األم في الزمن.
يتكون من نفس عقلية وجسد بشر .
ٕٖ -إله كامل ،إنسان كاملّ ،
مساو لآلب بحسب األلوه ّية ،ودون اآلب بحسب البشرية.
ٖٖ-
ٍ
ٖٗ -ومع كونه إلها ً وإنسانا ً فليس هناك مسيحان بل مسي ٌح واحد.
بتحول األلوهية إلى جسد [في الجسد] وإنما باتخاذ هللا
ٖ٘ -واحد ال
ّ
للبشرية.
 -ٖٙواحد على االطبلق ال بمزج الجوهر ،وإنما بوحدة الشخص.
يكونان إنسانا ً واحداً ،كذلك هللا
 -ٖ8فكما أن النفس العاقلة والجسد ّ
يكونان مسيحا ً واحداً.
واإلنسان ّ
 -ٖ5تؤلم ألجل خبلصنا ،ونزل إلى الجحيم في اليوم الثالث وقام من بين
األموات.
 -ٖ1وصعد إلى السماوات ،وهو يجلس عن يمين اآلب من حيث يؤتي ليدين
األحياء واألموات.
ٓٗ -وحين مجيبه يقوم جميع الناس مع [في] أجسادهم ويإدون حسابا ً عن
أعمالهم الخاصة.
ٔٗ -والذين عملوا الصالحات يذهبون إلى الحياة األبدية ،ولكن الذين
[عملوا] السيبات فإلى النار األبدية.
ٕٗ -هذا هو اإليمان الكاثوليكي ،فإن لم يعتقده أحد بؤمانة وثبات ال يستطيع
أن يخلص.
ٓٔ -قانون االيمان النيقاوى
جبٍع اىعقبئذ ج2
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

يعت َبر قانون اإليمان النيقاو أحد أهم قوانين اإليمان المسيحي على
اإلطبلق .أفضل نص وصل إلينا عن طريق:
ـ أوسابيوس أسقؾ القيصرية في رسالت ِه ألهل أبرشيت ِه ( PG 20,
)1540BC؛
ـ أثناسيوس اإلسكندر في رسالت ِه إلى اإلمبراطور يوفانوس ،الفصل الثالث
()B5ٔ8 ،PG 26؛
ـ في قوانين مجمع نيقيا ( )Nicaenae synodi De decretisرقم
ٕ§ٖ8؛
ـ باسيليوس الكبير في رسالت ِه ٕ٘ٔ ،الفصل الثاني (.)C٘ٗ5 ،ٖٕ PG
النصوص التي تعود لعهود متؤخرة ال يمكن اعتبارها أصل ّية ،على سبيل
المثال النص التابع لمجمع خلقيدونية (.)ٕٖ-ٔٙ ACOe 2/I/II, 79
على شاكلة مجمع نيقيا ظهرت العادة بنشر "قوانين اإليمان المجمعية" .من
الترجمات البلتينية لقانون اإليمان النيقاو تتم ّيز بقِدَ مِها ترجمة هيبلريوس
أسقؾ بواتيه.
قانون اإليمان النيقاو
ترجمة النص اليوناني
نإمن بإل ٍه واحد ،آ ٍ
ب قادر على كل
شيء ،صانع كل األشياء المرب ّية
والبلمرب ّية.

النص اليوناني

وبر ٍ
ب واح ٍد يسوع المسيح ،ابن هللا،
مولود اآلب الوحيد ،أ من جوهر
اآلب،

جبٍع اىعقبئذ ج2
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

إله من إله ،نور من نور ،إل ٌه حق من
مساو
إل ٍه حق ،مولود ؼير مخلوق،
ٍ
لآلب في الجوهر،

الذ بواسطت ِه كل األشياء ُو ِجدَت،
تلك التي في السماء وتلك التي في
األرض.
الذ من أجلنا نحن البشر
وتجسد،
َّ
ومن أجل خبلصنا نزل َ
تؤ َّنس ،تؤلَّم وقام في اليوم الثالث

[و] صعدَ إلى السماوات ،آ ٍ
ت ليدين
األحياء واألموات،
وبالروح القدس.
أما أولب َك الذين يقولون" :كان هناك
ٌ
وقت في ِه {الكلمة} لم يكن" ،و":قبل
أن يكون مولوداً لم يكن" وبؤ ّن ُه ُو ِجدَ
م ّما هو ؼير موجود أو يقولون عن
جوهر
كيان ابن هللا أن ُه من شخص أو
ٍ
آخر أو {أنه} مخلوق [ـ !] أو أن ُه
متحول ٌ أو َ
متؽ ِّي ٌر{ ،أولب َك} الكنيسة
الجامعة تحرمهم.
قانون اإليمان النيقاو
جبٍع اىعقبئذ ج2
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الترجمة البلتينية
Credimus in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
omnium visibilium et
invisibilium factorem.

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

ترجمة النص البلتيني
ٍ  آ،نإمن بإل ٍه واحد
ب قادر على كل
 صانع كل األشياء المرب ّية،شيء
.والبلمرب ّية

، ابن هللا،وبربنا الواحد يسوع المسيح
Et in unum Dominum
nostrum Iesum Christum
Filium Dei,
natum ex Patre
unigenitum, hoc est de
substantia patris,

 أ من جوهر،مولود اآلب الوحيد
،اآلب

Deum ex Deo, lumen ex  إل ٌه حق من، نور من نور،إله من إله
 مولود ؼير مصنوع،إل ٍه حق
lumine, Deum verum de
 له جوهر واحد مع اآلب،}{مخلوق
Deo vero, natum non
(باليونانية ُيقال ل ُه
factum, unius substantiae
cum Patre (quod graece
،")"هوموأوسيون
dicunt homousion),
per quem omnia facta sunt,  ما،صن َِع ْت
ُ الذ بواسطت ِه كل األشياء
quae in caelo et in terra,
.في السماء وما في األرض
qui propter nostram
salutem descendit,
incarnatus est et homo
factus est et passus est, et
resurrexit tertia die, et
63Page

سد
َّ  تج،َالذ من أجل خبلصنا نزل
]وتؤ َّنستؤلَّم وقام في اليوم الثالث [و
ٍ  آ،صعدَ إلى السماوات
ت ليدين األحياء
،واألموات
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ascendit in caelos, venturus
iudicare vivos et mortuos.
وبالروح القدس.

Et in Spiritum Sanctum.

أما أولب َك الذين يقولون» :كان هناك
ُ
{وقت }فيه {الكلمة }لم يكن »
و»:قبل أن يولَد لم يكن »و«بؤ ّن ُه
صن َِع م ّما هو ؼير موجود »أو يقولون
ُ
أوكيان آخر أو
جوهر
عن هللا أن ُه من
ٍ
ٍ
(أنه )متحول ٌ أو مت َؽ ِّي ٌر ،أولبك الكنيسة
الجامعة تحرمهم.

Eos autem, qui dicunt
"Erat, quando non erat" et
"Antequam nasceretur,
non erat" et "Quod de non
exstantibus factus est" vel
ex alia substantia aut
essentia dicentes aut
convertibilem aut
demutabilem Deum, hos
anathematizat catholica
Ecclesia.

ومجمل القول ان المسيحيون يإمنون باالتى:
ٔ -هللا الواحد المثلث االقانيم( االب واالبن والروح القدس)
ٕ -المسيح عيسى ابن هللا
ٖ -هللا ( االب واالبن والروح القدس –على قول طوابؾ منهم ،واالبن على
قول اخرين) تجسد فى صورة انسان
ٗ -االله المتجسد صلب ومات ليفدى البشر ونزل الى الجحيم ( كما يقول
اثناسيوس)
٘ -االله المتجسد بعد ان مات قام فى اليوم الثالث وصعد الى السماء وجلس
عن يمين ابيه وسيؤتى ليدين االحياء واالموات
-ٙالروح القدس هو هللا
 -8الكنيسة المقدسة
الفصل الثانى
جبٍع اىعقبئذ ج2
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التثليث
المبحث االول :الوحدانية
اول العقابد المسيحية ان هللا واحد ولكنه يتكون من اب وابن وروح القدس ،
ماذا تعنى تلك العقيدة؟ وما هى االدلة التى تستند اليها؟ وما مدى صحة تلك
االدلة؟
ننقل عن االستاذ عوض سمعان فى كتابه (هللا بين الفلسفة والمسيحية)
آراء الفبلسفة عن هللا
ٔ-نحن وإن كنا ال نبني أسانيدنا في هذا الكتاب على أقوال الفبلسفة
استيفاء للبحث نقول إن أشهرهم قد اعترؾ بوجود هللا
والعلماء ،لكن
ً
َ
وبخ ْلقه للعالم.
ٕ -وليس من المعقول أن يكون هناك إله يرضى أن يكون مجهوالً منا ،ألنه
إذا كان هو الخالق لنا ،فمن المإكد أن يكون كابنا ً عاقبلً .وإذا كان كابنا ً
عاقبلً ،فمن المإكد أنه ال يرضى أن ُنحرم من معرفته .فإن كنا بسبب
قصورنا الذاتي ال نستطيع أن نعرؾ شيبا ً عنه من تلقاء أنفسنا ،لكن يجب
يعرفنا شيبا ً كافيا ً عن ذاته.
أن نتوقع بكل يقين أن ّ
ٖ  -وليس من المعقول أن يكون هللا والعالم جوهراً واحداً ،وأن يكون من
العالم والعالم منه ،ألنه إذا كان هو الخالق للعالم .فمن المإكد أن يكون كابنا ً
قابما ً بذاته.
ٗ  -وليس من المعقول أن يكون هللا مجرد طاقة ،ألن الطاقة ال تعمل عمبلً
من تلقاء ذاتها ،بل ال بد من عامل يدفعها للعمل كما أننا إذا سايرناهم في
ادّعابهم أن الطاقة خبلّقة ،فإن عقولنا ال تلبث طويبلً حتى تنكر علينا
مسايرتنا لهم ،ألنها تعلّمنا أن الخالق ال بد أن يكون حاصبلً في ذاته على
مزايا مخلوقاته بدرجة أوسع وأع ّم .فبل يخلق العقل َمنْ ال عقل له
٘  -وليس من المعقول أن يكون هللا ببل صفة ،ألن لكل موجود صفة ،وليس
هناك شيء ببل صفة إال ؼير الموجود .وبما أن هللا موجود ،إذاً فله صفات.

جبٍع اىعقبئذ ج2
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 - ٙليس من المعقول أن يتصؾ هللا بالصفات السلبية فحسب ،كعدم العجز
دون القدرة ،وعدم الجهل دون العلم ،وعدم اإلرؼام دون اإلرادة ،وذلك
لؤلسباب اآلتية
أ  -هذه الصفات ناقصة .وإن كان هللا ال يتصؾ إال بها كان ناقصاً .وهو
م ّن َزه عن النقص.
ب  -اإلله الذ يتصؾ بالصفات السلبية دون اإليجابية ال يستطيع أن يجلب
إلينا سعادة أو سبلماً ،إذ ال فابدة في إله يكرهنا ولكنه ال يعطؾ علينا ،وفي
إله ؼير عاجز لكنه ؼير قادر على م ّد يد العون لنا.
معنى هللا ذات
ٔ-ال نقصد بقولنا إن هللا ذات أنه شخص كاألشخاص المحدودة ،أو أنه ذو
جوهر مماثل للجواهر المخلوقة ،ألننا نإمن أن هللا ال شبيه له وال نظير.
ولكننا نقصد أنه كابن له وجود ذاتي ،يستطيع التعبير عن نفسه بكلمة أنا
وهو ليس مجرد طاقة أو معنى.
ٕ-أما الفبلسفة الذين يتحاشون إسناد الذاتية إلى هللا ،فيعللون ذلك بؤنها إذا
أُسندت إليه ،دلَّت على وجود تع ُّين له .وهللا ،حسب اعتقادهم ،ليس له تع ُّين،
ألنه يسمو فوق العقل واإلدراك .و التعين هو الوجود الواقعي ،الذ يتميز
بمميزات تدل على أن له مثل هذا الوجود ،وال يشترط فيه أن يكون محدوداً
مجسماً ،بل أن يكون فقط موجوداً وجوداً حقيقياً.
أو
َّ
ٖ -ونحن وإن كنا نتفق معهم على أن هللا يسمو فوق العقل واإلدراك ،إال
نقرهم على نفي التع ُّين عنه لهذا السبب أو لؽيره من األسباب ،ألن
أننا ال ّ
هللا ليس كابنا ً وهمياً ،بل هو كابن حقيقي ،وكل كابن حقيقي له تع ُّين ،ولذلك
فمن المإكد أن يكون هلل تعين.
ٗ -نعم إننا نعجز كل العجز عن إدراك هذا التعين ،وليس في وسعنا أن
نختبر ماهيته ،أو نضع له حدوداً .لكن بما أن حقيقة وجود هللا ووحدانيته
وخلقه للعالم يدل على وجوب وجود تعين له ،فبل مناص من االعتراؾ
بوجود تعين هلل ،سوا ًء أدركنا هذا التعين أم لم ندركه.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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مكان وجود هللا
ٔ -انتهينا فيما سلؾ إلى أن هلل تعيناً ،لكن هذه الحقيقة تدخلنا في مشكلة
من أدق المشكبلت ،ألن كل ما له تعين يوجد في مكان ما ،فؤين يوجد هللا؟
ٕ -إن قلنا إنه في السماء فقط فقد أخطؤنا ،ألنه هو الذ خلقها.
وإن كان مقره فيها وحدها ،فؤين كان قبل خلقه إياها! وإن قلنا إنه في
األرض والسماء فحسب ،فقد أخطؤنا ،ألنه هو الذ خلقهما ،وإن كان مقره
فيهما فقط ،فؤين كان قبل خلقه لهما؟!
مر بنا في الفصل السابق "
ٖ -الجواب  :بما أن تعين هللا ال يحدّه حدّ " كما ّ
إذاً فهو أسمى من أن يحده مكان من األمكنة ،أو كما كان يقول بعض علماء
الدين  :إنه أسمى من أن تحدَّه الفوقية أو التحتية ،أو اليمينية أو اليسارية .
ٗ -وقد أشار هللا إلى عدم تحيزه بمكان والحق أن هذا النوع من الوجود
يفوق العقل واإلدراك .فإذا رجعنا إلى أقوال األنبياء أنفسهم ،وجدناه قد
بهرهم وأعجز بيانهم.
َب مِنْ ُرو ِ
ب؟ إِنْ
ح َكَ ،ومِنْ َو ْج ِه َك أَ ْينَ أَهْ ُر ُ
فقد قال داود النبي هلل  :أَ ْينَ أَ ْذه ُ
ت ُه َنا َكَ ،وإِنْ َف َر ْ
او َي ِة َف َها أَ ْن َ
ش ُ
ت َفؤ َ ْن َ
صعِدْ ُ
س َم َاوا ِ
ت .إِنْ
ت إِلَى ال َّ
َ
ت فِي ا ْل َه ِ
س َك ْن ُ
أَ َخ ْذ ُ
ت فِي أَ َقاصِ ي ا ْل َب ْح ِرَ ،ف ُه َنا َك أَ ْيضا ً َت ْهدِينِي َي ُد َك
ص ْب ِحَ ،و َ
احيِ ال ُّ
ت َج َن َ
َو ُت ْمسِ ُكنِي َيمِي ُن َك " مزمور . " ٔٓ-8: ٖٔ1
صفات هللا
ٔ -بما أن هللا ذات ،والذات لها صفات ،إذاً فلله صفات .لكن نظراً ألن ذاته
تفوق العقل واإلدراك ،كانت صفاته أبعد من أن نستطيع تحديدها أو تعيينها.
ٔ  -وجوب الوجود :
ٔ -أما واجب الوجود فهو وحده القديم األزلي ،الذ ال يحتاج في وجوده
إلى موجد ،ألن وجوده من مستلزمات ذاته ،ولذلك ال يجوز أيضا ً القول إنه
جبٍع اىعقبئذ ج2
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أوجد ذاته ،ألن قوالً مثل هذا يدل على أنه كان متقدما ً على ذاته ،وهذا
محال.
وهو ثابت إلى األبد ال يزيد وال ينقص وال يطرأ عليه تؽيير ما .ولذلك فاهلل
دون سواه هو واجب الوجود "
ٕ -لو كان هللا ممكن الوجود لكان مثله مثل العالم ،وتبعا ً لذلك لما كان في
إمكانه أن يو ِجده " ألن العالم ال يستطيع أن يو ِجد من تلقاء ذاته ،عالما ً مثله
"  .فمن البديهي أن يكون هللا واجب الوجود .
ٖ -أن هللا قد أطلق على نفسه باللؽة العبرية " وهي لؽة التوراة " اسم
يهوه أ الكابن بذاته واجب الوجود.
ٗ -وبما أن هللا واجب الوجود ،فهو لم يكن مسبوقا ً بوجود أو عدم ،وإذاً
فهو ليس منذ األزل فحسب ،بل أنه أيضا ً األزلي  .وبما أنه األزلي فهو أبد
كذلك ،ألن ما ال بداية له ،ال نهاية له.
٘ -والكتاب المقدس قال  :إنه األول واآلخِر " إشعياء ٗٗ " ٙ:
ج َبال ُ أَ ْو أَ ْبدَ ْأ َ
ض َوا ْل َم ْس ُكو َن َةُ ،م ْن ُذ ا ْألَ َز ِل إِلَى ْاألَ َب ِد
ت ْاألَ ْر َ
 :مِنْ َق ْب ِل أَنْ ُتولَدَ ا ْل ِ
ت ّ
أَ ْن َ
هللاُ " مزمور ٓ." ٕ: 1
ٕ  -القدرة :
ٔ -يقول الكتاب المقدس :
هللا ُكل ُّ َ
اع " متى . " ٕٙ: ٔ1
عِ ْندَ ّ ِ
ش ْي ٍء ُم ْس َت َط ٌ
وقال أيضا ً ّ :
هللاُ ا ْل َقا ِد ُر َعلَى ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء " تكوين " ٖ: ٗ5

ٖ  -اإلرادة :

جبٍع اىعقبئذ ج2
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

بما أنه ليس من المعقول أن يكون هللا قد خلق العالم ُم ْر َؼما ً " ألنه ليس
بعمل ما " إذاً فهو مريد،
هناك من يرؼمه على القيام
ٍ
ولذلك قال الوحي ُ :كل َّ َما َ
الس َم َاوا ِ
ض ،فِي
ت َوفِي ْاألَ ْر ِ
ص َن َع فِي َّ
ب َ
الر ُّ
اء َّ
ش َ
ار َوفِي ُكل ِّ اللُّ َج ِج " مزمور ٖ٘ٔ " ٙ:
ا ْل ِب َح ِ
وقال أيضا ً عنه  :الَّ ِذ َي ْع َمل ُ ُكل َّ َ
ب َر ْأ ِ َمشِ ي َبتِ ِه " أفسس ٔ ٔٔ:
س َ
ش ْي ٍء َح َ
ٗ  -العلم :
بما أن صانع الشيء يعلم كل شيء عنه ،وع َّما يمكن أن يطرأ عليه ،إذاً فاهلل
على علم أزلي تام بجميع األشياء التي في العالم .إذ فضبلً عن كونه خالق
العالم ،ويعرؾ كل شيء يمكن أن يطرأ عليه في كل األزمنة تبعا ً لذلك ،فإنه
ال يتؤثر بالزمن على اإلطبلق ،ألنه أزلي أبد .
وينص الكتاب المقدس على علم هللا بكل األشياء ،فقد قال َ :م ْعلُو َم ٌة ِع ْن َد
ب ُم ْن ُذ ْاألَ َز ِل َجمِي ُع أَ ْع َمالِ ِه " أعمال ٘ٔ . " ٔ5:
الر ِّ
َّ
٘  -البصر والسمع والكبلم :
بما أن الم َّتصؾ بالعِلم يكون بصيراً ،والذ له عبلقة مع ؼيره يكون سميعا ً
وكليماً ،وبما أن هللا عليم وله عبلقة مع خبلبقه ،إذاً فهو بصير سميع كليم،
ولذلك قالِ :ا ْف َه ُموا أَ ُّي َها ا ْل ُبلَ َدا ُء فِي ال َّ
س
ار ُ
ش ْعبَِ ،و َيا ُج َه َبل ُء َم َتى َت ْعقِلُونَ ؟ ا ْل َؽ ِ
الصان ُِع ا ْل َع ْينَ أَ َال ُي ْبصِ ُر؟ " مزمور ٗ. " 1 ، 5: 1
ْاأل ُ ُذنَ ُِ أَ َال َي ْس َم ُع؟ َّ
صت عليه آيات كثيرة يصعب حصرها،
أما عن كبلمه بصوت مسموع ،فقد ن َّ
فاقرأ على سبيل المثال تكوين ٖ  ٕٕ ، 1:وخروج ٕٓ .ٔ:
 - ٙالكمال :
بما أن هللا هو الذ أوصانا أن نعمل الخير ونتجنب الشر ،وهو الذ أودع
فينا الضمير الذ نميز به بين هذا وذاك ،إذاً فهو كامل أيضا ً في صفات
القداسة والمحبة ،والعدالة والرحمة ،وؼيرها من صفات الكمال.
جبٍع اىعقبئذ ج2

69Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

وإذا رجعنا إلى الكتاب المقدس:
اسةِ؟! " خروج ٘ٔ . " ٔٔ:
ب؟ُ ،،،م ْع َت ّزاً فِي ا ْل َقدَ َ
َمنْ ِم ْثلُ َكَ ،،،يا َر ُّ
وقال يوحنا الرسول عن اتصاؾ هللا بالمحبة  :هللا محبة " ٔيوحنا ٗ " 5:
أ أنه ليس محبا ً فقط ،بل إنه أيضا ً محبة ،أو بتعبير آخر إن محبته ال
قصد بالقول هللا محبة أن صفة المحبة
تنضب ،أو تقل على اإلطبلق .وال ُي َ
قصد به
هي ذات هللا ،كما يقول بعض الفبلسفة إن صفات هللا هي ذاته ،بل ُي َ
أن كيانه " إن جاز هذا التعبير " يفيض بالمحبة ،وأن محبته ال حدَّ لها.
 - 8الثبات أو عدم التؽ ُّير :
ٔ -بما أن هللا أزلي أبد  ،إذاً فهو ال يتؽير في أية ناحية من النواحي .فمثبلً
ال تتؽير صفاته كالعدل والرحمة والقدرة ،فيصبح يوما ً ما متساهبلً أو قاسيا ً
أو عاجزاً .وال تتؽير أقواله من نبوات ووعود وأوامر ونواهي ،فيلؽي
بعضها ويؤتي بؽيرها ،بل أنه يظل كما هو بذاته ومقاصده ،إلى األبد.
ب َال أَ َت َؽ َّي ُر " مبلخي ٖ . " ٙ:
الر ُّ
ِ :ألَ ِّني أَ َنا َّ
ٕ -فاهلل " كما أجمع الفبلسفة المإمنون بوجوده الذاتي " ال ينتقل من العدم
إلى الوجود ،ألنه ال علة لوجوده أصبلً.
وال ينتقل من الوجود إلى العدم ،ألن وجوده واجب.
وال يتؽير في أية صفة من صفاته ،ألنه كامل في ذاته كل الكمال.
ٖ -وما أصدق ما قاله القديس أوؼسطينوس في إحدى صلواته  :كما نعرؾ
أنك أنت الموجود الحقيقي وحدك ،كذلك نعرؾ أنك أنت وحدك الموجود ببل
تؽ ّير ،والمريد ببل تؽ ّير .
 - 5الحياة :
بما أن الصفات السابق ذكرها ال توجد في الجماد بل في الحي ،إذاً فاهلل حي.
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ب " ٕملوك ٘ " ٔٙ:
الر ُّ
َ :ح ٌّي ه َُو َّ
إن هذه الصفات لكونها صفات هللا ،فهي تمتاز باآلتي :
سواء في قوتها أم في فعلها ،ألنه تعالى ال يحدّه حدّ.
ٔ  -إنها ؼير محدودة
ً
ٕ  -إنها متوافقة معا ً كل التوافق ،ألن من دواعي كمال هللا أال َ
تطؽى صفة
فيه على صفة أخرى.
ٖ  -إنها أصلية فيه فهو قدير عليم مريد سميع بصير كليم أزالً ،قبل وجود
أ مخلوق من المخلوقات ،ألنه كامل في ذاته كل الكمال ،وال يكتسب شيبا ً
من الخصابص أو الصفات ،ألن االكتساب يدل على التؽ ُّير ،وهو ال يتؽير.
األدلة على وحدانية هللا
ٔ  -األدلة العقلية
" أ " الكثرةال توجد في الكابنات إال حيث يوجد الضعؾ واالنقراض فيها،
المنقرض ،حفظا ً لكيانها وبما أن هللا أزلي
ليحل واحد من أفرادها عوضا ً عن
ِ
أبد  ،وال يضعؾ أو يتؽ ّير على اإلطبلق ،فبل يمكن أن يكون هناك سواه
" ب " لو فرضنا أن هناك إلهين ،لكان كل ٌ منهما متحيزاً بمكان وبما أن
المتحيز بمكان ال يكون أزليا ً بل حادثاً ،فبل يمكن أن يكون أ ٌ منهما هو هللا،
ألن هللا ال يتحيز بح ّيز فبل يمكن أن يكون هناك إال إله واحد ؼير متحيز
بمكان وهذا اإلله هو هللا
" ج " ولو فرضنا أيضا ً أن هناك إلهين ،لكانا إما قد اتفقا على خلق العالم
أو اختلفا فإن كانا قد اتفقا على أن يقوما معا ً بهذه المهمة ،لما كان كل ٌ
منهما مستقبلً في عمله وهذا يتعارض مع األلوهية ،ألن من مستلزمات
األلوهية االستقبلل بالعمل وإن كانا قد اتفقا على اقتسام المهمة المذكورة
بينهما لكانت سلطة كل منهما محدودة وإن كانا قد اتفقا على أن أحدهما
يعمل دون اآلخر لكان أحدهما عاطبلً ،وهذا ما يتعارض مع األلوهية كذلك،
ألن من مستلزمات األلوهية الحياة والعمل أما إذا كانا قد اختلفا ،لما كانت
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هناك وحدة أو انسجام في العالم ،ولكان قد تبلشى وانعدم تبعا ً لذلك منذ
تؤسيسه ولذلك ليس من المعقول أن يكون هناك إال إله واحد ،وهو هللا
ٕ  -األدلة الطبيعية :
مع اختبلؾ النباتات بعضها عن بعض اآلخر ،تتحد جميعا ً في األجزاء
الربيسية الخاصة بها وإذا نظرنا إلى البشر وجدنا أنه وإن كان كل جنس
منهم يختلؾ عن الجنس اآلخر في الشكل الخارجي ،إال أنهم يتحدون في
جميع األعضاء وخصابصها وإذا نظرنا إلى المادة بصفة عامة ،وجدنا أنها
لذراتها ،فجميع الذرات "
على اختبلؾ أنواعها تتحد معا ً في التركيب العام ّ
كما يقول العلماء " تشبه المجموعة الشمسية التي نعيش في نطاقها وبما
أنه ال ُيعقل أن تكون هناك مثل هذه الوحدة العامة بين الكابنات ،إال إذا كان
الخالق لها واحداً ،فبل شك أنه ليس هناك إال إله واحد ،وهو هللا
ٖ  -شهادة الفبلسفة :
" أ " فبلسفة اليونان :
لح َّد الشريك من سلطته ،التي ال
وقال أفبلطون  :هللا واحد ال شريك له ،وإال َ
يثبت له الكمال إال إذا كانت ال حد لها
وقال أرسطو  :مما يدل على وحدانية هللا ،انتظام العالم وتناسق حركاته
" ب " فبلسفة اليهود :
قال موسى بن ميمون  :هللا واجب الوجود بالبرهان ،وهو واحد ال شريك له
" ج " فبلسفة المسيحية :
قال توما األكويني  :لو كان هناك إلهان لوجب أن يتمايزا فيما بينهما،
فيصدق على الواحد شيء ال يصدق على اآلخر ،ولكان أحدهما تبعا ً لذلك
عادما ً كماالً ،فبل يكون إلها ً
الكتاب المقدس
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ب َو َال إِلَ َه َ
س سِ َوا َ " إشعياء
ص لَ ْي َ
ار َو ُم َخلِّ ٌ
آخ َر َؼ ْي ِر ؟ إِلَ ٌه َب ٌّ
الر ُّ
س أَ َنا َّ
أَلَ ْي َ
٘ٗ " ٕٔ:
أَ ْن َ
ب َو ْحدَ َك " نحميا " ٙ: 1
الر ُّ
ت ه َُو َّ
ب َوا ِح ٌد " تثنية " ٗ: ٙ
ب إِله َنا َر ٌّ
الر ُّ
َّ
األدلة على عدم وجود أ تركيب في هللا
ٔ  -األدلة العقلية
يتكون إال بعد وجودها " ْإذ أن وجود
" أ " بما أن المركب من أجزاء ال ّ
األجزاء يسبق وجود الكل " وبما أن هللا لم يكن مسبوقا ً بعدم أو وجود ،ألنه
هو األزلي وحده ،إذاً فهو ليس مركبا ً
" ب " بما أنه ال بد للمر َّكب من مر ِّكب يض ّم أجزاءه بعضها إلى بعض حتى
يصير كبلً " ألن األجزاء ال ينضم بعضها إلى البعض اآلخر دون علة " وبما
أن هللا ال علة له ،ألنه موجود بذاته أزالً ،إذاً فهو ليس مركبا ً
" ج " بما أن كل مر َّكب محدود بكمية أجزابه وقدرها ،وبما أنه هللا ؼير
محدود ،إذاً فهو ليس مركبا ً
ٕ -شهادة الفبلسفة
" أ " فبلسفة اليونان :
قال أرسطو  :كل مركب صابر إلى االنحبلل ،ولذلك ال يكون الواحد " أ هللا
" إال بسيطا ً ؼير قابل للتجزبة
" ب " فبلسفة اليهود :
قال فيلون  :هللا اليمكن وصفه وال يمكن حدُّه وما ال يمكن وصفه أو حدّه
يكون بسيطاً ،ألن المركب يمكن وصفه وحده
" ج " فبلسفة المسيحيين :
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وقال توما األكويني  :هللا بسيط كل البساطة وم ّنزه كل التنزيه عن أ نوع
من أنواع التركيب ،فهو ليس مركبا ً من هيولي وصورة ،أو من ماهية
وشخص حاصل عليها ،أو من ماهية ووجود ،أو من جنس وفصل ،أو من
وع َرض ،ألنه ليس جسما ً
جوهر َ
الكتاب المقدس
رأينا أنه وإن كان لم ين ّبر على ّ
تنزه هللا عن التركيب ،كما ن ّبر على وحدانيته
وتفرده باألزلية " وذلك لعدم ظهور اختبلؾ بين الناس من جهة عدم تركيب
ّ
هللا من أجزاء في العصور التي ُكتب فيها " ،
لكن ُذكر في سياق موضوعاته المتعددة آيات كثيرة تدل على أنه ال تركيب
فيه فقد قال
إن ّ
صد به " كما يتبين من
ح " يوحنا ٗ  " ٕٗ:والقول هللا روح ال ُيق َ
هللاُ ُرو ٌ
اآلية الوارد فيها " أنه روح مثل األرواح المخلوقة ،بل يقصد به فقط أنه
ليس ماديا ً أو مركبا ً أو محدوداً،
ور " كولوسي ٔ " ٔ٘:
وقيل عنه َ :ؼ ْي ِر ا ْل َم ْن ُظ ِ
و ال يتح ّيز بمكان " مزمور " ٕٔ-5: ٖٔ1
وهذه الصفات تدل على أنه ؼير مركب ،ألن المركب يتح ّيز بح ّيز ،ومن
درك أو ُيرى إذ أنه محدود بحدود األجزاء المركب منها -
الممكن أن ُي َ
وأجمعت كل كتب العقابد على اختبلؾ مذاهب كتابها ،على أن هللا روح
سرمد  ،ؼير مركب أو محدود ،أو متؽير
مما تقدم يتب ّين لنا أن المسيحية نادت منذ نشؤتها بوحدانية هللا وعدم وجود
تركيب فيه
الوحدانية المجردة والوحدانية المطلقة
ٔ -يإمن فبلسفة اليونان واليهود والمسيحيين والمسلمين أن هللا
واحد،لكنهم يختلفون فيما بينهم من جهة نوع وحدانيته
جبٍع اىعقبئذ ج2
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فيقول فريق منهم إنها وحدانية ال تتصؾ بصفة أ أنها وحدانية مجردة
ويقول فريق آخر إنها وحدانية مطلقة وهذه تختلؾ عن تلك
ٕ -فالوحدانية المجردة ال تتصؾ بصفة ،والقابلون بها ّ
ينزهون هللا عن
االتصاؾ بؤية صفة من صفات الكابنات ،بدعوى أن ذلك يجعله محدوداً
مثلها ولذلك ينفون عنه حتى الوجود ،بدعوى أن الوجود صفة من صفاتها
ٖ -والوحدانية المطلقة ؼير مقيدة ،أو هي وحدانية ال ح َّد لها،
ٗ -ولم ُتستعمل الوحدانية المطلقة بهذا المعنى عند جميع الفبلسفة،
فقد استعملها بعضهم بالمعنى الذ ُيفهم من الوحدانية المجردة
٘ -والقابلون بهذه الوحدانية يإمنون أن هلل وجوداً واقعيا ً لكنهم ينقسمون
من جهة صفاته إلى فريقين :
 -ٙفريق ينفي عنه صفة اإلرادة وبعض الصفات األخرى ،كاالختيار والعلم
بالجزبيات وحجتهم في ذلك أنه إذا كان هللا يريد ،فإنه يريد أزالً وإرادته أزالً
تتطلب إما وجود كابنات أزلية معه كان يريدها ،أو وجود تركيب في ذاته
وبما أنه ال تركيب فيه وال شريك له ،إذاً فهو ال يتصؾ باإلرادة وال بالصفات
األخرى التي تتطلب في ممارستها ما تتطلبه هذه الصفة
 -8وفريق آخر يسند إلى هللا جميع صفات الكمال البلبقة به ،كاإلرادة والعلم
والقدرة والبصر والسمع والكبلم ولكن يتعذر عليه التوفيق بين إسناد هذه
الصفات إلى هللا أزالً ،واعتبار وحدانيته وحدانية مطلقة ،ألن التوفيق بينهما
محال "
الوحدانية الحقيقية والوحدانية الوهمية
ٔ -أن الوحدانية ؼير المركبة ليس لها وجود في العالم الماد على
اإلطبلق ،وأن كل وحدانية ،حتى وإن كانت ؼير قابلة للتجزبة تقوم بمميزات
سب أو عبلقات بينها وبين ذاتها
تنشؤ بسببها نِ َ
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ٕ-قال أرسطو  :كل موجود تحدّه عشر مقوالت ،هي الجوهر والكمية
والكيفية واإلضافة والمكان والزمان والموضع والملك والفعل واالنفعال
ٖ -إذا تؤملنا النفس مثبلً وجدنا أنها تشتمل على مميزات أو ملكات خاصة،
تكون
وهذه تنشؤ بسببها عبلقات بين النفس وذاتها ،وهذه العبلقات هي التي ّ
شخصية النفس التي تميزها عن ؼيرها من النفوس
ٗ -ومع ذلك فإننا ال ننكر أن هناك وحدانية ليست قابمة بمميزات ،وليست
بينها وبين ذاتها نِسب أو عبلقات ،وهذه الوحدانية هي وحدانية النقطة
الهندسية لكن هذه النقطة كما نعلم ،ليست حقيقية بل وهمية وإن اتصفت
بصفات ،فإنها ال تتصؾ إال بالصفات السلبية،
األمر الذ ين ّم عن عدم وجود كيان حقيقي لها ولذلك ال يصح اتخاذ
وحدانيتها وسيلة إلدراك شيء عن وحدانية هللا ،أو أية وحدانية حقيقية في
الوجود
آراء الفبلسفة عن الوحدانية الحقيقية
ٔ  -فبلسفة اليونان :
ٔ -والجوهر الفرد " كما ُيستن َتج من أقوال الفبلسفة " هو الذ ال يتميز
بميزة تدل على أن له كيانا ً حقيقياً ،فهو والنقطة الهندسية سوا ٌء من هذه
الناحية ولذلك ال يصح أن ُيقال عن هللا إنه الجوهر الفرد
ألن هللا مع وحدانيته وعدم وجود أ تركيب فيه ،له مميزات تدل على أن له
تعينا ً أو كيانا ً خاصا ً وإذا كان البد من اسم ُيس َّمى به هللا كجوهر ،فمن
الممكن أن يس َّمى الجوهر الحقيقي
ٕ -وكان أفبلطون يحمل على القابلين بالوحدة المطلقة فقال  :إذا كانت
الكثرة تقتضي الوحدة ،فالوحدة بدورها تقتضي الكثرة
وقال أرسطو  :ال ُيستثنى من الكابنات إال الجوهر الفرد أ أن الجوهر الفرد
ال ُيعتبر كابنا ً من الكابنات الحقيقية ،ألنه ال يتميز بميزة تدل على أن له كيانا ً
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خاصا ً وقال أيضا ً  :إن شيبا ً واحداً بعينه ،يمكن تماما ً أن يكون واحداً وكثيراً
أ ال يمكن الفصل بين الوحدة والكثرة فيه
ٕ  -فبلسفة اليهود :
ُيستنتج من أقوال فيلون وموسى بن ميمون وؼيرهما من فبلسفة اليهود،
أن كل وحدانية " مهما كانت دقتها " لها صفات خاصة ،وا ّتصاؾ الوحدانية
بصفات خاصة هو شمولها على كثرة من نوع ما
ٖ  -فبلسفة المسيحيين :
وقال رسل  :ال يتعارض مذهب الوحدة مع مذهب الكثرة ،فإن الوحدة هي
وحدة في الكيؾ ،على حين أن الكثرة هي كثرة في الجوهر
الوحدانية البلبقة باهلل ،أو الوحدانية الجامعة المانعة
انتهينا إلى أن كل وحدانية ،مادية كانت أو روحية ،تقوم بمميزات تنشؤ بينها
سب أو عبلقات ،وأن هذه المميزات هي التي تب ّين حقيقة
وبين ذاتها نِ َ
وحدانيتها فإذا كان هللا واحداً قابما ً بذاته ،أال يكون أيضا ً متميزاً بمميزات
خاصة ،تدل على حقيقة وحدانيته ،وتنشؤ أيضا ً بسببها عبلقات بينه وبين
ذاته؟
أو بتعبير أدق ،أال تكون ذاته عينها مع وحدانيتها وعدم وجود أ تركيب
فيها ،تتميز بمميزات خاصة ،تنشؤ بسببها عبلقات بينها وبين نفسها؟
الجواب  :طبعا ً نعم
األدلة على أن وحدانية هللا تتميز بمم ّيزات خاصة
ٔ  -بما أن صفات هللا لم تكن عاطلة أزالً ثم صارت عاملة عندما خلق ،بل
كانت عاملة أزالً قبل وجود أ كابن من الكابنات " ألن هذا ما يتناسب مع
ثباته وعدم تعرضه للتؽير ،وبما أنه ال ُيعقل أنه كان يمارس صفاته في
األزل مع ؼيره ،ألنه ال شريك له وال يعقل أنه كان يمارسها مع جزء من
ذاته ألنه ال تركيب فيه إذاً ال شك أنه كان يمارسها بينه وبين ذاته نفسها
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ٕ -وإذا كان األمر كذلك كانت ذاته مع وحدانيتها وعدم وجود تركيب فيها
متميزة بمميزات متكاملة ،تجعل ممارسته لهذه الصفات بينه وبين ذاته أزالً
أمراً عمليا ً حقيقياً ،ألنه ال سبيل لممارسة الصفات بين كابن وذاته إال إذ كان
متميزاً بمميزات خاصة
ٖ -وإليضاح ذلك نقول إن صفة العدالة مثبلً تدل " كما يقول أفبلطون "
على التعادل ،والتعادل في الكابن الفرد معناه التوافق واالنسجام ولذلك
فا ّتصاؾ هللا بالعدالة أزالً يدل على وجود توافق أو انسجام بينه وبين ذاته
ووجود توافق أو انسجام بينه وبين ذاته يدل على وجود عبلقات بينه وبين
ذاته
كما أن صفة المحبة تدل على وجود روابط طيبة بين اثنين على األقل،
أحدهما محب واآلخر محبوب ولذلك فا ّتصاؾ هللا بالمحبة أزالً ،يدل على
وجود عبلقات خاصة بينه وبين ذاته
وهكذا الحال مع باقي الصفات
ٗ  -هذا وقد شهد كثير من الفبلسفة بوجود عبلقات هلل بينه وبين ذاته
قال تيلور :
الحياة اإللهية في جوهرها هي فعل اتصال بين الذات والذات أ أن بينها
وبين نفسها عبلقات
٘ -واآلن بما أن هللا مع وحدانيته وعدم وجود تركيب في ذاته يتم ّيز
بمميزات خاصة ،إذاً فهذه المميزات ال يمكن أن تكون ؼير ذاته ،ألنه ال
شريك له وال يمكن أن تكون عناصر أو أجزاء في ذاته ،بل أن تكون هي
عين ذاته ،ألنه ال تركيب فيه وال يمكن أن تكون مادية بل أن تكون روحية،
ألنه ال أثر للمادة فيه وال يمكن أن تكون محدودة بؤ نوع من الحدود ،بل
أن تكون ّ
منزهة عن الحدود ،ألن ذاته ال يحدّها حدّ كما أن العبلقات الناشبة
بسببها ،ال يمكن أن تكون متو ّقفة على وجود الكابنات ،بل أن تكون أوالً
وقبل كل شيء بينه وبين ذاته نفسها أزالً ،ألنه كامل كل الكمال منذ األزل
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الذ ال بدء له ،وال يكتسب شيبا ً من األشياء ،وال يتؽ ّير أو يت ّطور على
اإلطبلق
 -ٙمما تقدم يتب ّين لنا أن وحدانية هللا ال يمكن أن تكون وحدانية مجردة من
الصفات اإليجابية ،أو وحدانية مطلقة ال مجال لوجود صفاتها بالفعل أزالً بل
البد أن تكون وحدانية تتصؾ بكل الصفات اإليجابية البلبقة بها ،وأن تكون
هذه الصفات ليس بالقوة بل بالفعل أزالً أو بتعبير آخر البد أن تكون وحدانية
هللا ذات كيان حقيقي ،أو وحدانية لها مميزات خاصة بها ،تنشؤ بسببها بينها
ص ْرؾ النظر عن وجود
وبين ذاتها عبلقات خاصة منذ األزل إلى األبد ،ب َ
المخلوقات أو عدم وجودها
 -8وإن كان البد من اسم تس َّمى به فمن الممكن أن نسميها الوحدانية
الجامعة المانعة أو الوحدانية الشاملة المانعة  ،ألنها جامعة أو شاملة
للمميزات المذكورة،

مشكبلت الوحدانية المجردة والوحدانية المطلقة
مشكلة العبلقة بين صفات هللا وذاته
أوالً  -آراء الفبلسفة فيها :
ٔ  -فبلسفة اليونان :
قال أرسطو  :هللا ّ
يتنزه عن اإلرادة ،ألن اإلرادة تقتضي الطلب ،وهللا ال
يطلب .ألنه لو كان يطلب لكان يطلب أزالً ،وطلبه أزالً يستلزم وجود أزليين
نظيره كان يطلبهم ،وذلك ّ
لتنزهه عن طلب ما هو أقل منه .وهذا محال ألنه
ال شريك له على اإلطبلق .
ٕ  -فبلسفة اليهود :
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صؾ هللا بالسوالب هو الوصؾ الصحيح الذ
ٔ -قال موسى بن ميمون َ :و ْ
ال يلحقه من جهته تك ّثر .أما وصفه باإليجابيات ففيه خطر عظيم ألنه يتطلب
وجود شركاء معه أو تركيب في ذاته.
ٕ -وقال سبينوزا :هللا ليس له عقل ،وال يوصؾ باإلرادة أو السمع أو
البصر أو الرضا ،ألن هذه الصفات تقتضي االنتقال من حال إلى حال ،وهللا ال
ينتقل من حال إلى حال .وألنه ال يمكن التوفيق بين وحدة الجوهر وكثرة
الصفات .
ٖ  -فبلسفة المسيحيين :
إن معظم فبلسفة المسيحيين ال يع ّبرون بؤقوالهم عن رأ المسيحية ،كما ال
يع ّبر معظم الفبلسفة اآلخرين عن آراء األديان التي ينتسبون إليها ،ألنهم
جميعا ً ينقادون وراء منطق عقولهم وحدها.
قال القديس أوؼسطينوس  :صفات هللا هي عين ذاته .
هل صفات هللا هي ذاته ،أم ؼير ذاته؟
ٔ -إن قلنا إنها ذاته جعلنا الصفة موصوفا ً والموصوؾ صفة ،أو المعنى
ذاتا ً والذات معنى .وهذا باطل.
ٕ -وإن قلنا إنها ؼير ذاته افترضنا وجود أشياء منفصلة عن ذاته أو
ملتصقة بها ،وكل ذلك باطل.
ٖ -وواضح أن صفات هللا هي ؼير ذاته ،لكن ال يمكن أن تكون منفصلة عن
ذاته أو ملتصقة بها ،بل أن تكون عاملة بينه وبين ذاته .وعملها بينه وبين
ذاته ال يتؤتى إال إذا كانت وحدانيته جامعة مانعة،
ٗ-إن صفات هللا ال تنفصل عن ذاته ،إذ ال انفصال لكابن عن صفاته ،وألن
التصاقها به يإد إلى وجود تركيب فيه " والحال أنه ال تركيب فيه " .
هل صفات هللا حادثة أم قديمة؟
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ٔ -إن قلنا إنها حادثة أسندنا إلى هللا التعلق بحادث ،وهذا باطل .ألن التعلّق
يعرض صاحبه لطروء الحدوث أو التؽ ّير عليه ،وهللا منزه عن هذا
بحادث ّ
وذاك.
ٕ -وإن قلنا إنها قديمة افترضنا وجود كابنات معه أزالً كان يحبها ويسمعها
ويكلمها ،أو افترضنا وجود تركيب في ذاته ،ألن هذه الصفات تستلزم في
ممارستها وجود أكثر من كابن واحد ،أو وجود كابن مركب،من هيولي
وصورة ،أو من جوهر وعرض .وهذا باطل ،ألن هللا ال شريك له وال تركيب
في ذاته.
ثالثا  -الحل المناسب للمشكلة
ٔ -لو أنهم نظروا إلى وحدانية هللا كوحدانية جامعة مانعة ،أ قابمة
بمميزات تكون بها صفات هللا بالفعل أزالً ،لما استعصى على واحد منهم
إدراك العبلقة بين صفات هللا وذاته .لماذا؟
ٕ -ألنه على أساس هذه الوحدانية ،ال يبقى مجال للتساإل عما إذا كانت
صفاته هي ذاته أم ؼير ذاته،
إذ من الواضح أن تكون ؼير ذاته .وكونها ؼير ذاته ال يترتب عليه في هذه
الحالة وجودها في حالة االلتصاق به أو االنفصال عنه ،ألنها تكون فقط
عاملة بينه وبين ذاته.
ٖ -وال يبقى مجال للتساإل عما إذا كانت قديمة أو حادثة،
إذ من الواضح أن تكون قديمة قِدم ذاته ،ألنه على أساس هذه الوحدانية
تكون صفاته مبلزمة له أزالً ،دون أن يتطلب ذلك وجود كابنات أزلية معه،
أو وجود تركيب في ذاته..
الوحدانية الجامعة المانعة وماهيتها
الفبلسفة والوحدانية الجامعة المانعة
ٔ  -فبلسفة اليونان :
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قال أفلوطين :إله أفبلطون ليس وحدة مطلقة ،ألنه مإلؾ من االنسجام
والجمال والحقيقة ،وإن كان الكل واحداً  .إن إله أرسطو يستلزم ضرورة
الثنابية المإلّفة من العقل والمعقول ،وإن كانا واحداً أيضا ً .
ٕ  -فبلسفة اليهود :
قال أفلوطين :إله فيلون ليس وحدة مطلقة ،ألنه متصل ببني اإلنسان،
يساعدهم ويكافبهم .
أما سيمون بن يوشي فقد قال بصراحة  :إن كلمة هللا " أو إلوهيم " تدل
على أنه تعالى جامع .
ٖ  -فبلسفة المسيحيين :
حاو لكل وجود ،فهو
قال نقوال د كوسا  :هللا الموجود األعظم البلمتناهيٍ ،
األشياء جميعا ً في حال الوحدة واالنطواء .
وقال مالبرانش  :نرى في هللا المعاني الجزبية والكلية والمبادئ الضرورية
األقانيم
ٔ -اصطلح معظم فبلسفة المسيحيين في األجيال األولى ،على تسمية هذه
التعينات باألقانيم ،والمفرد أقنوم .
ٕ -واألقنوم أو القنوم  ،كلمة سريانية يطلقها السريان على كل من يتم ّيز
عن سواه ،على شرط أال يكون مما ُ
شخص وله ظل ،ولذلك فإنه ُيراد
باألقنوم التعين .
ٖ -وقد وردت في اللؽة البلتينية كلمة تشبه هذه الكلمة في النطق تقريباً،
وهي ؟Aequanimitasومعناها  Befor The Classأ في
الصدارة ،أو قبل كل هيبة أو نظام  .وقد تعني أيضا ً االنسجام في الفكر
والشعور والصفات الطيبة .
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ٗ -أما القول إن كلمة أقنوم معناها أصل كما ورد في بعض كتب الفلسفة،
فليس بصحيح ،إذ فضبلً عما تقدم من دليل لؽو  ،فإننا ال نإمن أن األقانيم
هم أصول للعالم ،بل نإمن أنهم أصل العالم ،ألنهم تع ّين هللا أو هللا مع َّيناً.
وهللا دون سواه هو أصل العالم ومبدعه.
٘ -والقول إن كلمة أقنوم معناها أصل منقول " كما أعتقد " من قاموس
مختار الصحاح ص ٖ٘٘ فقد جاء فيه  :األقانيم األصول ،وواحدها األقنوم .
كل ،فإن صاحب المختار نفسه اعترؾ أنه لم يتحقق من مصدر هذه
ومع ٍ
الكلمة ،فقد قال في الصحيفة المذكورة وأحسبها روم َّية والواقع أنها ليست
كذلك ،كما يتضح لكل من له إلمام باللؽة اليونانية " التي يسميها صاحب
المختار الرومية  ،كما ال يزال يسميها بعض الناس إلى الوقت الحاضر "
ألن الكلمة اليونانية المقابلة أو التي تكاد تكون مقابلة ،لكلمة أقنوم هي
إيبوستاسيس وقد ُنقلت إلى اللؽة اإلنجليزية  Hypostasisواس ُتعملت
فيها بهذا المعنى عينه.
 -ٙوليس لكلمة أقنوم مرادؾ في اللؽة العربية أو ؼيرها من اللؽات يإد
معناها تماماً ،ألن كلمة شخص العربية وما يرادفها في اللؽات األخرى تدل
على الذات المنفصلة عن ؼيرها ،واألمر ليس كذلك من جهة كلمة أقنوم .
نصيبين في القرن الحاد عشر
 -8وقد أشار إلى هذه الحقيقة إيليا مطران ّ
في إحدى رسابله  :ليس في اللؽة العربية لفظ يعبر به عن الموجود الذ
كيانه ليس عاما ً " أ الذ ليس له شريك في كيانه " أو ذا عرض " أ
الذ ليس له مظهر ماد " ولذلك ع ّبرنا عنه بالسريانية بكلمة أقنوم "
 -5فكلمة األقانيم تختلؾ عن كلمة األشخاص من ناحيتين ربيسيتين ٔ " :
" إن األشخاص هم الذوات المنفصل أحدهم عن اآلخر ،أما األقانيم فهم ذات
واحدة ،هي ذات هللا.
" ٕ " إن األشخاص وإن كانوا يشتركون في الطبيعة الواحدة إال أنه ليس
ألحدهم ذات خصابص أو صفات أو مميزات اآلخر .أما األقانيم فمع تم ّيز
أحدهم عن اآلخر في األقنومية ،هم واحد في الجوهر بكل صفاته وخصابصه
ومميزاته ،ألنهم ذات هللا الواحد.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 -1فاألقانيم في المسيحية هم تعينات البلهوت ،أو تع ّين البلهوت الخاص ،أو
هم البلهوت مع ّيناً ،فإن جوهر هللا هو عين تع ّينه ،وهم تعينه أو إياه معيناً،
ألن األقانيم ليسوا تعينات في هللا ،بل هو ذات تعينه أو بالحر هم عين ذاته
" ألنه تعالى ال تركيب فيه "  ،لذلك ال ُيقال إن األقانيم في هللا ،أو إن هللا
يشتمل على األقانيم ،بل يقال إن األقانيم هم هللا ،وهللا هو األقانيم.
ٓٔ -ويستعمل بعض الك ّتاب صيؽة التؤنيث مع األقانيم على اعتبار أنه ال
جنس لهم .لكن نظراً ألننا نقول هللا هو مع أنه ال جنس له ،استصو ْب ُ
ت أن
أستعمل في هذا الكتاب صيؽة المذكر السالم مع األقانيم كما استعملها الكتاب
المقدس من قبل " يوحنا ٔ  . " ٔ:ولذلك أرجو أن يذكر القارئ " عندما
يقرأ عبارة مثل الواردة أعبله " أن األقانيم ليسوا ذوات منفصلة ،بل هم
ذات واحدة ،هي ذات هللا.
ٔٔ -األقانيم إذاً هم البلهوت معلنا ً في ذاته وصفاته ،ولذلك فإن البلهوت في
يتصوره بعض الناس،
تعينه أو أقانيمه ال يكون هو هللا المب َهم الؽامض ،كما
ّ
بل هللا المع ّين الواضح ،الذ نستطيع إدراكه والرجوع إليه ،فنجد فيه
مقصدنا ،الذ تسكن إليه نفوسنا وتطمبن إليه قلوبنا.
ٕٔ -أما عدد األقانيم فطبعا ً هو أول عدد كامل جامع ،ال يمكن ألقل منه أن
تتوافر فيه خصابص الوحدانية الجامعة المانعة .وهذا العدد ،كما نعلم ،هو
ثبلثة
ٖٔ-أخيراً ،إن أمام القول بؤن وحدانية هللا هي وحدانية جامعة مانعة ،ال يجد
العقل مجاالً لبلعتراض .وإن اعترض بشيء ،فبل يمكن أن يقول سوى إن
هذا الموضوع يسمو فوق إدراكه .ونحن من جانبنا نوافق على حكمه هذا
كل الموافقة ،ألن هللا عجيب في ذاته ،وال يمكن اإلحاطة به إطبلقاً .ومع كل،
فإنه وإن كان يسمو فوق إدراك العقل ،إال أنه ليس ضده.
ٗٔ -وهناك فرق كبير بين األمور التي تسمو فوق العقل وتلك التي ال تتفق
معه ،فاألولى هي التي تتفق معه في أساسها ،لكن لسموها ال يستطيع
اإلحاطة بكنهها.
أما الثانية ،فإنها ال تتفق معه إطبلقاً ،ال في أساسها أو في كنهها.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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٘ٔ -وهنا نرى أننا يجب أن نإمن
إما أن وحدانية هللا وحدانية مجردة ،أو مطلقة ،أو وحدانية جامعة مانعة.فإن
مجردة ،نفينا عنه الذات والصفات .مع أن له ذاتا ً وله صفات.وإن
قلنا إنها
ّ
قلنا إنها مطلقة ،افترضنا اتصافه بصفات ال علة لها أو عمل أزالً " ألن
الوحدانية المطلقة ال تتميز بمميزات ،تجعل صفات صاحبها بالفعل بينه وبين
ذاته "  .وأسندنا أيضا ً إليه التؽ ّير والتطور بدخوله في عبلقة مع الكابنات
التي خلقها ،ألن الوحدانية المطلقة ليس لها عبلقة بينها وبين ذاتها.
 -ٔٙولذلك فمن المإكد أن تكون وحدانية هللا جامعة مانعة ،أو بتعبير آخر
متميزة بؤقانيم أو بتعينات " أو س ِّمها ما شبت ،إذ ال قيمة للفظ بجانب
سبلمة المعنى " ألن هذه األقانيم ،أو التعينات ،أو ...أو ...هي خصابص هللا
الذاتية .ولذلك كان هللا مع ال نهابيته وتفرده باألزلية ،وعدم وجود أ
تركيب فيه ،ليس اإلله المجرد من الصفات ،أو الذ يتصؾ بصفات لم يكن
لها عمل أزالً ،بل اإلله المتصؾ بكل صفات الكمال البلبقة به ،ليس بالقوة
بل بالفعل ،وذلك منذ األزل إلى األبد ،بؽض النظر عن وجود المخلوقات أو
عدم وجودها ،األمر الذ يتوافق كل التوافق مع كماله التام ،واستؽنابه عن
تعرضه للت ّطور أو التؽ ّير.
كل شيء في الوجود ،وعدم ّ
 -ٔ8ولذلك فكون وحدانية هللا جامعة مانعة ،ليس حقيقة معقولة فحسب ،بل
وجديرة أيضا ً بكل تقدير وقبول ،ألنها تعلن لنا أن هللا كامل كل الكمال ،األمر
الذ يتوافق مع ذاته كل التوافق ،ويبعث في نفوسنا روح اإلعجاب
واالعتزاز به ،وروح التعبد والسجود إليه .كما تعلن لنا أنه يحبنا منذ األزل
محبة ال حدَّ لها ،وأنه يهتم في الزمان بكل أمورنا وظروفنا ،األمر الذ
يرفع بنفوسنا إليه لتقترن به وتتآلؾ معه ،وفي هذا كل هنابها وسبلمها ،بل
وكل نعيمها ومجدها أيضاً.
يذكرنا االستاذ عوض سمعان بالمستجير من الرمضاء بالنار ،فقد
ظن انه بهذه الكلمات العجيبة التى قالها حل مشكلة الصفات االلهية
بافتراض ان هللا مكون من اقانيم ،ولو فرضنا –على سبيل الجدل فقط-
صحة مايقول –وهو بالطبع ؼير صحيح فى اعتقادنا -فان ادعاء ان هللا
اقانيم قد خلق مشكبلت جديدة حول عبلقة تلك االقانيم ببعضها  -فضبل
جبٍع اىعقبئذ ج2
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عن انه لم يحل المشكبلت القديمة ،-وقد ادى الخبلؾ حول الروح
القدس وكيفية انبثاقه الى تقسيم الكنابس الى شرقية وؼربية ولم يمكن
حله حتى اليوم-سنشرح ذلك تفصيبل عند الحديث عن الكنيسة
اليونانية -كما ان فهم الثالوث هو امر ؼير ممكن كما فى قصة القديس
أوؼسطينس،
كان يتم ّ
شى في أحد األ ّيام على شاطا البحر ذها ًبا وإيا ًبا ،يتؤ ّمل في
الثالوث األقدس ،ويحاول أنْ يحل ّ مشاكله ،ليرى كيؾ يمكن أن يكون
ثبلثة في واحد ،وواح ًدا في ثبلثة .وبينما هو كذلك ،رأى طفبلً وقد حفر
حفرة صؽيرة على الشاطا وراح يمؤل هذه الحفرة من ماء البحر
بواسطة صدفة صؽيرة .إبتسم له أوؼسطينس وقال له :ماذا تفعل؟
أجاب  :أريد أنْ أضع البحر في هذه الحفرة .قال له أوؼسطينس :هذا
مستحيل ،يا حبيبي ،ألنّ الحفرة صؽيرة جدً ا .فردّ عليه الطفل :كذلك
أنت عندما تحاول أنْ تضع الثالوث األقدس ،وهو أعمق األسرار فى
عقلك المحدود .واختفى الطفل من أمام أوؼسطينس.أنَّ اإلنسان يجد
ً
سر هللا في عقله المحدود.
نفسه
عاجزا ،حين يحاول أنْ يضع ّ
وهكذا نجد ان مفهوم االقانيم قد عقد االمور ولم يحلها فقد خلق مشكبلت
جديدة ولم يحل القديمة واول هذه المشكبلت هو معناه اللؽوى فكلمة اقنوم
سريانية وليس لها مرادؾ فى اللؽات االخرى  ،كما يقول االستاذ والسإال
فيما كانت تستخدم قبل استخدامها فى الحديث عن االقانيم؟ بمعنى هل كانت
هناك اشياء يطلق عليها اقنوم قبل االقانيم الثبلثة؟ ماهى؟
المبحث الثانى
مفهوم االقانيم وعبلقاتها
نتجول االن مع الكتاب الثانى لبلستاذ عوض سمعان (هللا ذاته
ونوع وحدانيته) يحدثنا عن ماهية الثالوث ،الحظ انه فى هذا الجزء لم
يستشهد بالفبلسفة كما فى الكتاب االول وانما فقط بالتوراة واالنجيل
شهادة التوراة بؤن وحدانية ّ
هللا جامعة مانعة
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٔ .قبل أن يخلق ّ
ورتِ َنا
ص َ
سانَ َعلَى ُ
هللا اإلنسان ،قال« َ :ن ْع َمل ُ ٱإلِ ْن َ
َك َ
ش َب ِه َنا( »تكوين ٔ .)ٕٙ :وقد اختلؾ الناس فيما تدل عليه صيؽة
الجمع ،المستعملة في الكلمات« :نعمل اإلنسان على صورتنا
ك َ
ش َبهنا»
ٕ. .فقال فريق منهم إنها تدل على تعظيم ّ
هللا لذاته ،وقال فريق آخر
إنها تدل على أن وحدانيته هي وحدانية جامعة.
ٖ .ولكي تتضح الحقيقة للقارىء نقول :إن استعمال صيؽة الجمع
للداللة على التعظيم لم يكن معروفا ً في اللؽة العبرية التي ُكتبت بها
التوراة أو ؼيرها من اللؽات القديمة فقد قال فرعون ليوسؾ« :إِ ِّني
ا ٱل َّن ْه ِر( »تكوين ٔٗ )ٔ8 :مستعمبلً
ت فِي ُح ْلمِي َواقِفا ً َعلَى َ
ُك ْن ُ
شاطِ ِ
صيؽة المفرد.
ٗ .فضبلً عن ذلك ،فقد سجل الكتاب المقدس أن ّ
هللا نفسه لم يتكلم عن
ذاته ،بضمير الجمع« نحن »بل بضمير المفرد« أنا ».فقد قال
س لَ َك( »تكوين ٘ٔ )ٔ :كما قال إلسرابيل« :أَ َنا
إلبراهيم« :أَ َنا ُت ْر ٌ
س َ
آخ ُر(»إشعياء ٘ٗ .)ٙ :وهذا دليل على أن صيؽة
ب َولَ ْي َ
ٱلر ُّ
َّ
الجمع المستعملة مع اسمه في بعض اآليات ،ال ُيراد بها التعظيم ،بل
ُيراد بها التعبير عن جامعية وحدانيته كما ذكرنا.
٘ .ف ُترى َمنْ هو هذا اآلخر الذ كان ّ
هللا يتداول معه!؟
الجواب :بما أن ّ
هللا واحد ال شريك له ،وفي الوقت نفسه هو كا ٍ
ؾ
للقيام بكل أعماله بمفرده ،إذن فهو ال يضع ذاته جنبا ً إلى جنب مع
أحد من خبلبقه ويخاطبه بالقول« :هلم نعمل كذا و كذا .. ».وإذا كان
األمر كذلك ،فإنّ التداول المذكور ،يكون قد حدث بين ّ
هللا وبين ذاته
وحدها .وحدوث تداول بين ّ
هللا وبين ذاته دليل قاطع على أ ّنه جامع،
أو بتعبير آخر على أنه أكثر من تع ّين واحد.
 .ٙإننا إذا رجعنا إلى اللؽة العبرية ،التي هي اللؽة األصلية للتوراة،
وجدنا أن« ّ
هللا » ُيس َّمى فيها باسمين ربيسيين :األول« إلوهيم »
(تكوين ٔ ،)ٔ :وهو اسم جمع معناه الحرفي« اآللهة ».والثاني
«يهوه( »خروج ٖ )ٔ٘ :وهو اسم مفرد ،معناه الحرفي« يكون
باستمرار »أو« الكابن بذاته على الدوام»
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 .8مما يثبت كذلك أن الجمع في كلمة« إلوهيم» ،ال ُيقصد به تعظيم ّ
هللا
لذاته ،بل اإلعبلن عن أن وحدانيته وحدانيه جامعة ،الدليبلن اآلتيان
: .5ال ُيقال مطلقا ً« رإساء »أو« سادة »للداللة على تعظيم« ربيس »
أو« سيد» ،بل للداللة على وجود أكثر من« ربيس »واحد ،أو
«سيد »واحد .وعلى هذا القياس ال ُيراد بكلمة« إلوهيم »تعظيم ّ
هللا،
بل ُيراد بها أنه أقانيم
. .1اإلسم« إلوهيم »لم ُيستعمل عند ورود اسم الجبللة كالمتكلِّم
والمخا َطب فحسب ،بل وعند وروده كالمتكلَّم عنه أيضاً .فكلمة
هللا »في اآلية« فِي ٱ ْل َبدْ ِء َخلَ َق ه ّ
« ّ
ٱلس َم َاوا ِ
ض( »تكوين ٔ:
ت َوٱألَ ْر َ
ٱهللُ َّ
ٔ) هي في األصل العبر « إلوهيم ».وبما أن القاعدة العامة هي أن
صيؽة الجمع ال ُتستعمل للتعظيم ،إال إذا ورد الفاعل كالمتكلَّم أو
المخاطب فحسب ،إذن ؾ« إلوهيم »تدل قطعا ً على أن ّ
َ
هللا أكثر من
تع ُّين واحد
ٓٔ .والرد على ذلك يقول بارنز
אלהים,
“God.” The noun
אלה'eloah
אלוה or
is found in the Hebrew scriptures fifty
-seven times in the singular (of which two are in
Deuteronomy, and forty-one in the book of Job),
and about three thousand times in the plural, of
which seventeen are in Job
ٔٔ .معنى ذلك ان اسم الوهيم له مفرد وورد بصيؽة المفرد فى
التوراة ٘ 8مرة ،وحسب موقع ()esword-hotوردت فى (تثنية
٘ٔ ،ٖٕ/الملوك الثانى ٖٔ ،ٔ8/اشعياء  ، ٗٗ/5دانيال )ٔٔ/ٖ8
واماكن اخرى ،
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فاذا كان الجمع يدل على ما يقول فعبلم يدل المفرد؟
،  هى جمع الن االسم الوهيم جمع،  شبهنا،  صورتنا، ان كلمة نصنع
ويفسر اليهود تلك االية فيقولون
"Let us make . . . " The description of this last act
differs from all the preceding acts. Instead of "Let there
be . . . " God said, "Let us make . . . . " A similar
reference to the divine "us" is found in 3:22 and 11:7.
To whom was God speaking? There are three
possibilities.
1. Royal Plural. God was simply thinking out loud,
talking to himself. Supporters of this position point to
the fact that Elohim, the word for God, is
grammatically plural. This might account for the plural
"us." A variation is to call this the "plural of majesty,"
which royal officials preferred others use when
addressing them, something like "your Highness."
2. Holy Trinity. Those trained in Christian theology
see a reflection of the Trinity here. God the Father was
conferring with God the Son and God the Holy Spirit.
This option is remote, however. Certainly the early
writer of this passage had no conception of a Trinity.
That doctrine is only a much later theological
development. The first control on our interpretation is,
What could the original writer have meant?
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3. Divine Council. Based on an analysis of similar
notions in the Hebrew Bible, the most likely reading is
that "us" refers to the Divine Council. The Divine
Council was thought to be the governing assembly of
angelic divine beings that supervised the world with
God. The angels, called "sons of God" in other texts,
were the parliament of heaven. A good example of this
notion is in Job 1-2, where the "sons of God" met in
session with Yahweh and the accuser (the satan) to
evaluate the sincerity of Job's piety.
الحظ العبلمات باللون االخضر( تم استخدام ضمير الجمع فى سفر
وتفسير ذلك بالثالوث هو امر بعيد النى كاتبى،ٔٔ/8 ، ٕٕ/ٖ التكوين
ربما تعود الى المجلس المقدس وهو،النص لم يكونوا يعرفوا الثالوث
مفهوم توراتى يشمل هللا والمبلبكة وله امثلة فى التوراة كما فى الجدول
Table 1.B Divine Council in Biblical Literature
Angels in rebellion against God Isaiah 14:12
Corruptability of angels
Job 4:18-19
Divine being present at creation
Job 38:7
Celestial court
1 Kings 22:19-22
Isaiah 6:8
Psalm 29:1-2
Psalm 82
Psalm 89:6-7
Job
ٖ النص العبرى/ٕٕ وفى تكوين
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)(HOTויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב
ורע ועתה פן־יׁשלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם׃
والكلمة باللون االخضر تعنى (منا) ضمير الجمع ،فهل اصبحت االقانيم
اربعة باضافة االنسان اليها؟
ب (يهوه) إِلَ ِه ِه ْم( »هوشع ٔ - )8 :فبالتؤمل في
ٱلر ِّ
ص ُه ْم ِب َّ
ٕٔ َُ .أ ُ َخلِّ ُ
هذه اآلية ،يتضح لنا أن المتكلّم وهو« الرب »سيخلّص شعبه بمن
يدعوه« الرب إلههم ».وبما أن المتكلم أو المخلّص ال يكون صفة بل
أقنوما ً (ألن الصفة معنى ،والمعنى ال يتكلم وال يقوم بعمل ما) وبما
أن الرب هو بعينه الرب اإلله (ألنه ليس هناك رب أو إله سواه).
وبما أن الرب الواحد ،أو الرب اإلله الواحد ،متكلِّم ومتكلَّم عنه في
نفس الوقت ،إذن فهذه اآلية تدل أيضا ً على أن ّ
هللا أكثر من أقنوم
واحد.
والرد على ذلك
ور َة ِك ْب ِريتا َو َنارا مِنْ ِع ْن ِد
سدُو َم َو َع ُم َ
ب َعلَى َ
الر ُّ
ام َط َر َّ
َ Gen 19:24ف ْ
اء.
الس َم ِ
ب مِنَ َّ
الر ِّ
َّ
فاهلل يتحدث عن نفسه وليس عن رب اخر يقول بارنزان هللا فعل ذلك فعبل
بعد وقت قصير
And will save them by the Lord their God, not
by bow ... - Shortly after this, God did, in the
reign of Hezekiah, save them by Himself from
Sennacherib, when the Angel of the Lord smote
in one night 185,000 in the camp of the
Assyrians. “Neither in that night, nor when they
were freed from the captivity at Babylon, did
they bend bow or draw sword against their
enemies or their captors. While they slept, the
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Angel of the Lord smote the camp of the
Assyrians. At the prayers of David and the
prophets and holy men, yea, and of the angels
Zec_1:12 too, the Lord stirred up the spirit of
Cyrus king of Persia, to set them free “to go up
to Jerusalem, and build the temple of the Lord
God of Israel” Ezr_1:3.
فقد نفذ هللا وعده فى عهد حزقيا وانقذهم بنفسه من سنحاريب عندما
دمر مبلك الرب منهم ٓٓٓ٘ ٔ5فى ليلة واحدة ........كما ورد فى
اشعياء
ب َعنْ َملِكِ أَ ُّ
ور« :الَ َيدْ ُخل ُ َه ِذ ِه ا ْل َمدِي َن َة
ش َ
الر ُّ
Isa 37:33لِ َذلِ َك َه َك َذا َيقُول ُ َّ
س ًة.
س َوالَ ُيقِي ُم َعلَ ْي َها ِم ْت َر َ
َوالَ َي ْرمِي ُه َنا َك َ
س ْهما ً َوالَ َي َت َقدَّ ُم َعلَ ْي َها بِ ُت ْر ٍ
Isa 37:34فِي َّ
يق الَّ ِذ َج َ
اء فِي ِه َي ْر ِج ُع َوإِلَى َه ِذ ِه ا ْل َمدِي َن ِة الَ َيدْ ُخل ُ
الط ِر ِ
ب.
الر ُّ
َيقُول ُ َّ
ص َها مِنْ أَ ْج ِل َن ْفسِ ي َومِنْ أَ ْج ِل
َ Isa 37:35وأ ُ َحامِي َعنْ َه ِذ ِه ا ْل َمدِي َن ِة أل ُ َخلِّ َ
دَ ُاودَ َع ْب ِد ».
ش أَ ُّ
س ًة
ور ِم َب ًة َو َخ ْم َ
ش َ
ض َر َ
ب َو َ
الر ِّ
َ Isa 37:36ف َخ َر َج َمبلَ ُك َّ
ب مِنْ َج ْي ِ
ص َباحا ً إِ َذا ُه ْم َجمِيعا ً ُج َث ٌ
ث َم ِّي َت ٌة.
َو َث َمانِينَ أَ ْلفا ًَ .فلَ َّما َب َّك ُروا َ
ض َع أَ ْعدَ ا َء َك َم ْوطِ با ً
ِس َعنْ َيمِينِي َح َّتى أَ َ
ٱجل ْ
ب ل َِر ِّبيْ :
ٱلر ُّ
َٖٔ « .قال َ َّ
لِ َقدَ َم ْي َك( »مزمور ٓٔٔ .)ٔ :وقال أيضا ً مخاطبا ً المولى« ُك ْرسِ ُّي َك َيا
ه
ه
هللا إلَى دَهْ ر ٱل ُّدهُور ...مِنْ أَ ْج ِل ه
ه
ّ
ّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
اج »
ه
ت
ب
ٱال
ن
د
ب
ك
ه
ل
إ
ٱهلل
ك
ح
س
م
ك
ل
ذ
ُهْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ِ ِ
ُ ِ
َ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
(مزمور ٘ٗ .)8 ،ٙ :وبالتؤمل في هذه اآليات ،نرى أن« الرب »
هللا »يمسح« ّ
يخاطب« الرب »وأن« ّ
هللا ».وبما أن المتكلم أو
المخاطب و« الماسح »أو« الممسوح» ،ال يكون صفة (ألن الصفة
ال تقوم بعمل) وبما أنه ليس هناك إال رب واحد وإله واحد ،وهذا
الرب الواحد هو بعينه ّ
هللا الواحد ،وبما أن الرب الواحد متكلِّم
ومخا َطب في نفس الوقتّ ،
وهللا الواحد ماسح وممسوح في نفس
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الوقت ،إذن فهذه اآليات تدل أيضا ً على أن الرب أو ّ
هللا ،ليس أقنوما ً
واحداً بل أقانيم.
الرد على ذلك عند مناقشة استحالة التثليث
ٗٔ .وقال ّ
هللا بفم إشعياء النبي سنة ٓٓ 8ق.م« :ا ِْس َم ْع لِي َيا
وح ُه »
وب ...أَ َنا ٱألَّ َول ُ َوأَ َنا ٱآل ِخ ُر..
سلَنِي َو ُر ُ
ب أَ ْر َ
ٱلر ُّ
وٱلس ِّي ُد َّ
َّ
َي ْعقُ ُ
(إشعياء  .)ٔٙ-ٕٔ :ٗ5وبالتؤمل في هذه اآليات ،نرى أن« األول
واآلخِر »أو بتعبير آخر« ّ
هللا األزلي األبد »قد أُرسل بواسطة
اثنين ،هما« السيد الرب »و« روحه ».وبما أن« األول واآلخِر »
رسل)
المرسِ ل
والمرسل ال يكون صفة (ألن الصفة ال ُترسِ ل وال ُت َ
َ
المرسل) و« »السيد الرب »و« روحه »
وبما أن« األول واآلخِر( »
َ
(المرسِ لَ ْين) ليسوا كابنات مختلفة ،بل هم كابن واحد ،هو« ّ
هللا »
(ألنه هو األول واآلخِر .وهو بعينه السيد الرب ،وروحه ليس كابنا ً
هللا ال تركيب فيه) ،وبما أن ّ
ؼيره ،بل هو أيضا ً عين ذاته ،إذ أن ّ
هللا
ومرسل في نفس الوقت ،إذن فهذه اآليات تدل كذلك
الواحد مرسِ ل
َ
على أنه ليس أقنوما ً واحداً بل أقانيم ،ألن األقانيم يمكن أن يرسل
أحدهم اآلخر ،للقيام بؤعمال البلهوت الخاصة بؤقنوميته.
يقول بارنز
The scope of the passage demands, as it seems
to me, that it should be referred to the prophet
himself. His object is, to state that he had not
come at his own instance, or without being
commissioned. He had been sent by God, and
was attended by the Spirit of inspiration. He
foretold events which the Spirit of God alone
could make known to mankind. It is, therefore, a
strong asseveration that his words demanded
their attention, and that they had every ground of
consolation, and every possible evidence that
جبٍع اىعقبئذ ج2
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they would be rescued from their bondage. It is a
full claim to divine inspiration, and is one of the
many assertions which are found in the
Scriptures where the sacred writers claim to have
been sent by God, and taught by his Spirit.
.وترجمة ذلك ( ان الرسول اشعياء هو الذى يتحدث عن ان هللا هو الذى
ارسله وايده بروح الوحى )
االنجيل ووحدانية هللا الجامعة
ِيع
قال المسيح لتبلميذه في أواخر خدمته على األرض« َ :ف ْٱذ َه ُبوا َو َت ْل ِم ُذوا َجم َ
ٱس ِم ٱآل ِ
ُس( »متى .ٔ1 :ٕ5
ب َوٱال ْب ِن َو ُّ
ٱأل ُ َم ِم َو َع ِّمدُو ُه ْم ِب ْ
وح ٱ ْلقُد ِ
ٱلر ِ
وبالتؤمل في هذه اآلية يتبين لنا:
ٔ .إنها ال تقول بؤسماء اآلب واالبن والروح القدس؛ بل« باسم اآلب
واالبن والروح القدس ».وكلمة« باسم »المفردة ،تدل بكل وضوح
على أنه ال يقصد باألقانيم« اآلب واالبن والروح القدس »ثبلثة
كابنات ،بل كابن واحد ،هو بذاته« اآلب واالبن والروح القدس» ،أو
بتعبير آخر ،هو ّ
هللا دون سواه.
ٕ .إن حرؾ العطؾ المترجم من اليونانية« و» ،والموضوع بين كلمتي
«اآلب »و« االبن» ،دليل لؽو على أنه ُيقصد باألقانيم الثبلثة ،كابن
واحد ،ألنهم لو كانوا ؼير ذلك ،الستعمل بدالً من حرؾ العطؾ
المذكور ،العبلمة التي ُتدعى في العربية« الفاصلة»
وأول استعمال للفظة« التثليث »كان في القرن الثالث بعد الميبلد .وهي
باللؽة اليونانية« ترياس »ومعناها ،كما يقول أساتذة اللؽة اليونانية« واحد
وثبلثة ».فكلمة« واحد»ُ ،يشار بها إلى جوهر ّ
هللا ،وكلمة« ثبلثة»ُ ،يشار
بها إلى أقانيمه .وليس معنى ذلك أن عقيدة التثليث ظهرت في القرن الثالث،
ألن هذه العقيدة كانت معروفة كل المعرفة لدى المسيحيين منذ القرن األول،
جبٍع اىعقبئذ ج2

94Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

كما سنوضح في األبواب التالية ،إنما لم تكن في أيامهم حاجة إلى إطبلق
اسم عليها ،إذ كانوا في بساطة إيمانهم يكتفون باالعتقاد أن ّ
هللا هو« اآلب
واالبن والروح القدس» ،وأن« اآلب واالبن والروح القدس »هم ّ
هللا .ولكن
لما اعتنق المسيحية كثير من الفبلسفة في القرن الثالث ،ع َّبروا عن هذا
االعتقاد بـ« التثليث
والرد على ذلك
اليمكن اعتبار ان ورود كلمة اسم بصيؽة المفرد يثبت وحدانية الثالوث و
نبحث فى الكتاب المقدس نجد
النص االول التكوين ٙ : ٗ5
س ُّمونَ فِي
َ ٙوأَ َّما أَ ْوالَ ُد َك \لَّذِينَ َتلِ ُد َب ْعدَ ُه َما َف َي ُكو ُنونَ لَ َكَ .علَى \ ْس ِم أَ َخ َو ْي ِه ْم ُي َ
يب ِه ْم.
َنصِ ِ
الحظ هنا اسم مفرد منسوبة الى اخوين هل معنى ذلك اى وحدة بين هذين
االخوين ؟؟؟؟
النص الثانى التثنية ٕٗ : 8
ٕٗ َو َيدْ َف ُع ُملُو َك ُه ْم إِلى َي ِد َك َف َت ْم ُحو \ ْس َم ُه ْم مِنْ َت ْح ِ
سانٌ
لس َم ِ
ِؾ إِ ْن َ
اء .ال َيق ُ
ت \ َّ
فِي َو ْج ِه َك َح َّتى ُت ْفنِ َي ُه ْم.
لم يقل النص اسمابهم بل قال اسمهم بالمفرد هل معنى ذلك ان هإالء الملوك
واحد الن النص يقول اسمهم طبعا كبل هذه اقوال مخادعين و ال يصدقهم اال
مخدوعين سذج .
النص الثالث التثنية ٔٗ : 1
اء َوأَ ْج َعل َك َ
ٔٗ .أ ُ ْت ُر ْكنِي َفؤُبِيدَ ُه ْم َوأَ ْم ُح َو \ ْس َم ُه ْم مِنْ َت ْح ِ
ش ْعبا ً أَ ْع َظ َم
لس َم ِ
ت \ َّ
َوأَ ْك َث َر ِم ْن ُه ْم.
الحديث عن شعب كامل و لكن النص يذكر اسمهم بالمفرد و ليس اسمابهم
هل معنى هذا ان الشعب واحد فى شعب و شعب فى واحد ؟؟؟؟؟
النص الرابع يشوع ٖٕ 8 :
َ 8 .ح َّتى الَ َتدْ ُخلُوا إِلَى هَإُ الَ ِء \ل ُّ
ش ُعو ِ
ب أُولَبِ َك \ ْل َباقِينَ َم َع ُك ْمَ ،والَ َت ْذ ُك ُروا \ ْس َم
آلِ َهتِ ِه ْم َوالَ َت ْحلِفُوا بِ َها َوالَ َت ْع ُبدُوهَا َوالَ َت ْس ُجدُوا لَ َها.
هنا الكارثة الكبرى آلهة كثيرة يعبدها كفار يذكر النص اسمهم بضيؽة المفرد
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لو طبقنا قاعدة االستاذ سمعان فهذا النص دليل على وحدانية هذه االلهة
النص يقول اسم الهتهم و ليس اسمابهم ؟؟؟؟.
توافق ظهور أقنوم دون آخر ،مع ثبات ّ
تعرضه للتؽير
هللا وعدم ُّ
ٔ .لو أن األقانيم عناصر أو أجزاء في ّ
هللا .لكان مجيء أحدهم إلى
األرض ، ،دون األقنومين اآلخرين ،يإد إلى حدوث تفكك في ّ
هللا.،
ولكن األقانيم ليسوا عناصر في ّ
هللا أو أجزاء فيه ،بل هم عين ذاته.
وذاته واحدة ال تتعرض للتجزبة أو االنقسام على اإلطبلق .ولذلك فبل
يمكن أن يتعرض ّ
هللا أل شيء من التؽير ،بظهور أحد األقانيم في
مكان دون األقنومين اآلخرين.
(يعنى ذلك ان هللا يجىء بذاته)
ٕ .لو أن البلهوت متح ّيز بمكان ،لكان ظهور أقنوم على األرض أو في
أ مكان آخر ،دون األقنومين اآلخرين ،يإد إلى حدوث تفكك في
ّ
هللا ،ألنه ال يمكن في هذه الحالة أن يكون أقنوم ظاهراً بمفرده في
مكان ما ،ويكون في الوقت نفسه واحداً مع األقنومين اآلخرين في
ٍ
البلهوت ،لكن البلهوت ليس كذلك ،ألنه ال يتح َّيز بمكان أو زمان ،وال
يتعرض للتجزبة أو االنقسام .ولذلك عندما يظهر أحد األقانيم في
مكان ،للقيام بؤ عمل من أعمال البلهوت ،ال يكون قد انفصل عنه
ألن البلهوت هو عين جوهره ،وال يكون قد انحصر في حيز خاص
ألن البلهوت ال يتحيز بمكان أو زمان ،وال يكون قد افترق عن
األقنومين اآلخرين ألن البلهوت ال ينقسم أو يتجزأ على اإلطبلق ،بل
يظل قابما ً بكل البلهوت (إن جاز هذا التعبير) ،وفي وحدة كاملة مع
األقنومين اآلخرين
 (.ان هللا موجود واجب الوجود لذاته وليس جسما وال متحيزا وال
عرض ،والمسيح كان الطفل ثم الكبير ثم الذى مات  ....كان ياكل
ويشرب..بمعنى انه ليس قديما وانما محدث  ،وهو متؽير يعنى ليس
واجب الوجود فيلزم واحدة من ثبلث اما انه هو االله واما ان االله حل
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فيه بذاته او بجزء منه  ،واليجوز الفرض الثانى والثالث واليبقى اال
االول وهو محال فماذا كان الثالوث؟ ومن هو المسيح ؟
صيرورة الشيبين شيبا واحدا مستحيل مطلقا في القديم والحادث.
وبرهانه أن الشيبين إذا اتحدا فإن بقيا موجودين على حالهما فبل اتحاد
ألنهما اثنان ،وإن ُعدِما معا كان الموجود ؼيرهما فلم يتحدا ،وإن عدم
أحدهما دون اآلخر ،امتنع االتحاد ألن المعدوم ليس عين الموجود والقول
باالتحاد كفر فالمسيح كان بشر بما يعنى ان له روح داخل جسمه فان
كانت روح عادية فهو بشر عادى وان كان الهوت هللا حل به فقد تحيز
البلهوت وهذا محال
ويستكمل معنا االستاذ فيقول:
إننا ال ننكر أن التثليث يفوق العقل واإلدراك،
ولكنه مع ذلك يتوافق مع كمال ّ
هللا كل التوافق .وقد حاول البعض تشبيه
ذات ّ
هللا بؤمثلة من الطبيعة ،لكي يقربوا ثالوث وحدانيتها إلى عقول العامة
التي ال تفهم الروحيات إال بالمحسوسات .ولكن جميع األمثلة التي أتوا بها،
تقصر دون اإلفصاح عن حقيقة ذات ّ
هللا ،ألنها ال تشبه اإلنسان الواحد
المكون من نفس وروح وجسد ،أو عقل ونطق وحياة ،وال تشبه اإلنسان
َّ
الواحد الذ يشؽل ثبلث وظابؾ في وقت واحد ،وال تشبه النفس الواحدة
التي فيها مع وجودها الذاتي النطق والحياة ،وال تشبه الشمس الواحدة التي
فيها مع وجودها الذاتي األشعة والحرارة ،وال تشبه ...وال تشبه ...ألن
األقانيم ليسوا عناصر أو أجزاء من ّ
هللا ،أو صوراً أو وظابؾ له ،بل هم
عين ذاته التي ال تركيب فيها على اإلطبلق ،األمر الذ ال يوجد له نظير بين
الكابنات.
أسماء األقانيم
االبن أوالكلمة أوالً :االبن
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ٔ -أنه ال ُيراد بؤقنوم« االبن» «،ابن »بالمعنى الحرفي الذ يتبادر إلى ذهن
اإلنسان الجسد  ،بل« ابن »بالمعنى الروحي الذ يتوافق مع روحانية ّ
هللا
وخصابصه السامية األخرى.
فان التثليث ليس أبا ً وأما ً وابناً ،بل هو« اآلب واالبن والروح القدس ».
ولذلك ال يمكن أن تكون بنوة« االبن »إال البنوة الروحية وحدها.
ببنوة« االبن »معنى من هذه
ٕ -وهنا يسؤل البعض :إذا لم يكن المراد ّ
س ّمي بهذا االسم؟
المعاني ،فلماذا ُ
الجواب :ليس في الكتاب المقدس آية خاصة عن سبب تسمية هذا األقنوم بـ
«االبن »ألن ّ
هللا لم يقصد بوحيه عن كنه ذاته بحثا ً عقلياً ،فيصوؼه في قالب
العلة والمعلول أو السبب والنتيجة ،بل قصد به إعبلنا ً عن حقيقة ال يدركها
إال هو ،ولذلك علينا أن نقبلها ونإمن بها كما هي
ٖ -ويظن البعض أنه نظراً ألن االصطبلح« ابن ّ
هللا »أُطلق على بعض خلق
ّ
هللا من الناس والمبلبكة ،فان هذا األقنوم (حسب زعمهم) ُيعتبر واحداً من
هللا .ولكن هذا الظن ال نصيب له من الصواب،فاالصطبلح« ابن ّ
خلق ّ
هللا »
ليس لقبا ً للمسيح ،بل هو اسمه بعينه ،بينما االصطبلح« أبناء ّ
هللا »هو
مجرد لقب للمبلبكة والبشر ،ألنهم ليسوا في ذواتهم أو في جوهرهم أبناء
ّ
هللا.
ٗ-المسيحية ،ال تعلن أن البلهوت أو ّ
هللا كان بدون« ابن »أزالً ،ثم اتخذ له
«ابنا ً »في وقت من األوقات ،بل تعلن أنه متميز بهذا« االبن »أزالً ،وعندما
يقول االنجيل إن المسيح معادل ّ
هللا ،كان الؽرض من ذلك ،أنه في أقنوميته
هللا »أو« المعلن ّهلل» ،فان« ّ
هو« ّ
هللا »ال معادل له إطبلقاً ،ألنه ال شريك له
أو نظير.
٘ -استنتج بعض الفبلسفة ،الذين كانوا يإمنون ّ
باهلل ،حتى قبل مجيء السيد
المسيح إلى األرض ،أن ّ
هللا أو البلهوت ال يتصل بالعالم مباشرة ،بل
بواسطة كابن أطلق عليه بعضهم اسم« ابن ّ
هللا» ،ولكنهم ذهبوا إلى أن« ابن
هللا .فقد قال فيلون اليهود « ّ :
هللا »هذا ،هو عقل انبثق من ّ
ّ
هللا من ال ُبعد
عن كل ما يدركه العقل ،بحيث ال نستطيع أن نعلم عنه شيباً ...ولذلك فعنايته
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بالعالم ليست مباشرة ،بل تتخذ وسطاء ،والوسيط األول هو اللوؼوس أو
ابن ّ
هللا».
 -ٙبما أن هذا األقنوم هو الذ ُيظهر ّ
هللا أو البلهوت ،كان أمراً بديهيا ً أنه
هللا أن يعلن ذاته يت ّمم ذلك بواسطة أقنوم« االبن »ألن اعتزال ّ
إذا أراد ّ
هللا
عن خليقته ،وعدم إعطابه إياها فرصة لتعرفه معرفة حقيقية واضحة ،ال
يتفق مع الكمال الذ يتصؾ بهّ .
فاهلل الذ ال ُيرى وال ُيعرؾ ،يصبح من
الميسور لنا رإيته ومعرفته في هذا األقنوم وقيل أيضا ً عن المسيح إنه ّ
هللا
الظاهر في الجسد (ٔتيموثاوس ٖ ،)ٔٙ :وإن فيه يحل كل ملء البلهوت
جسديا ً (كولوسي ٕ..)1 :
الرد على ٔ تيموثاوس  ،ٖ/ٔٙعند الحديث على استحالة التثليث ،
واما كولوسى فالنص اليونانى هو
οσι3754 CONJ εν1722 PREP ατσψ846 P-DSM κασοικει2730 V-PAI-3S
παν3956 A-NSN σο3588 T-NSN πληπψμα4138 N-NSN σηρ3588 T-GSF
θεοσησορ2320 N-GSF ςψμασικψρ4985
والكلمة التى ترجموها ملء البلهوت هى باللون االخضر ،والعجيب ان هذه
الكلمة لم ترد فى الكتاب المقدس اال مرة واحدة فى هذا النص ،ماذا يعنى
ذلك الكبلم؟ التفسير الحرفى ان البلهوت باكمله قد سكن جسد المسيح  ،اى
ان هللا –تعالى عما يقولون -تحول الى جسد وهذا المعنى ؼير منطقى وال
يقبله اى عاقل ولذلك نجد المسيحين انفسهم يتحايلون على النص ليصل الى
معنى محدود وليس مطلق  ،يقول االب تادرس ملطى فى تفسيره:
فإنه فيه يحل كل ملء البلهوت جسديا" [.]1
يرى البعض كلمة البلهوت  Theotesهنا وليس ( Theiotesرو ٔ،)ٕ :
فاألولى لم تتكرر في العهد الجديد ،وهي تعنى هللا بجوهره هذا الذ اتحد مع
الناسوت ،أما الثانية فتعني إشراق مجد هللا الذ يمكن أن ينعكس على
الخليقة.
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يعلن الكاتب بؤكثر وضوح أن في المسيح يحل "ملء" البلهوت جسد ًيا (ٔ
 ،)ٔ1:وأن المسيح هو الرأس (ٔ ،)ٔ5:رأس كل رياسة وسلطان (ٔ:
 ،)ٔٙوكل ذلك له نتابجه في مجتمع الكاتب فهم يشتركون في ملء المسيح
(ٔ )1:ألنهم جسده .وكما أن الختان عبلمة عهد مع هللا بالنسبة لليهود
هكذا في معمودية األمم صار المسيحيون شعب عهدٍ .فالمعمودية لؤلمم هي
رمز للختان ؼير البدني (الروحي) الذ بها يتشبهون بالمسيح إذ يشاركونه
أيضا في قيامته (رو .)٘-ٖ :ٙ
ختانه ومعمودية موته مدفونين ومشتركين ً
 vهو ذراع اآلب ،ألنه خلق الجميع ،وهو الحكمة (ٔ كو ٔ )ٖٓ:حكمة
اآلب ...وهو قدرة اآلب ،ألن فيه يحل ملء البلهوت جسد ًيا.
القديس أمبروسيوس
يميز القديس كيرلس بين ملء ا لبلهوت بالن سبة لل سيد الم سيح و بين
حلول الروح القدس في القديسين.
إننا نإمن بؤن العماد الذ ت ّم في المسيح هو اال ّتحاد األكمل ...وأما فينا نحن
فمع أنه قيل أنه "حل ّ فينا" إال أن حلوله فينا هو حلول نسبي ،أ
بالمشاركة والنعمة ،ألن فيه وحده "يحل كل ملء البلهوت جسد ًيا" [ ،]1أ
أن الحلول الكابن فيه ليس مجرد حلول نسبي أو بالمشاركة مثلنا ...بل هو
اتحاد حقيقي بين طبيعة اإللهية ؼير المحدودة وهيكل جسده المولود من
العذراء.
كإنسان قد صار الممسوح بيننا ،بالرؼم من أنه هو الذ يعطي الروح
ٍ
القدس للمستحقين قبوله (أع ٓٔ )ٖ5:وليس بمكيال ،كما يقول المؽبوط
القديس يوحنا اإلنجيلي (يو ٖ .)ٖٗ:وال نحن نقول إن كلمة هللا حل كما في
إنسان عا ٍد (مجرد إنسان) في المولود من العذراء القديسة (مريم) لببل
ٍ
حامل هلل .حل الكلمة (البلؼوس) بيننا
يفتكر أحد في أن المسيح مجرد إنسان
ٍ
(سكن وسطنا) (يؤ )ٔٗ:وعن المسيح ُكتب أن فيه "قد حل كل ملء
البلهوت جسد ًيا" (كو ٕ )1:ونحن ال نعتقد نه إذ صار جس ًدا ،فإن الكلمة
(اللوؼوس) قد حل فيه كحلوله في القديسين ونحن ال نعتبر أن حلول
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البلهوت في المسيح يشبه ذاك الحلول في البشر فإن هللا اتحد بالطبيعة ولم
يتحول إلى إنسان أو جسد.
إن الكلمة (الذاتي) قد وجد حلول ،كما لحلول النفس في اإلنسان إذ نقول عن
سكناها في جسده.
الحظ الكلمات باللون االخضر  ،انهم يتمسكون بهذا النص الؽريب ليثبتوا
به التثليث ثم يتهربون من معناه النه اليمكن قبوله
ٱهللَِ ،و َكانَ ٱ ْل َكلِ َم ُة ه َّ
ٔ -فِي ٱ ْل َبدْ ِء َكانَ ٱ ْل َكلِ َم ُةَ ،وٱ ْل َكلِ َم ُة َكانَ عِ ْندَ ه ّ
ٱهلل .هه َذا َكانَ
ه
ٱهلل( »يوحنا ٔ.ٕ ،ٔ :
فِي ٱ ْل َبدْ ِء عِ ْن َد ّ ِ
وقد أدرك شيبا ً من هذه الحقيقة فيلون الفيلسوؾ اليهود  ،الذ ُولد سنة
ٓٗ ق.م ،فقد قال إن« الكلمة »هو« ابن ّ
هللا ويرجع السبب في ذلك إلى أنه
كان يستقي آراءه من التوراة ،والتوراة كانت قد ذكرت هذا األقنوم مرة
باسم« االبن »ومرة أخرى باسم« الكلمة
ٕ -والكلمة كان عند ّ
هللا »هنا ال ُيقصد بها المكانية أو الملكية ،بل ُيقصد بها
الصلة األزلية التي بين ّ
هللا (أو البلهوت) وبين كلمته .الكلمة »هنا ليس
هللا ،بل هو ّ
كابنا ً ؼير ّ
هللا ،أو بالحر هو أقنوم من أقانيمه « .الكلمة »
بمعنى اللفظ أو العبارة أو المقالة وفي هذه الحالة تكون مإنثة ،وتكون
األفعال والصفات والضمابر الخاصة بها مإ ّنثة أيضاً .لكن المراد بـ
«الكلمة »هنا ،ليس معنى من هذه المعاني ،بل المراد ،كما يتبين من نص
اآلية ،هو ّ
هللا ذاته ،أو بالحر أقنوم من أقانيمه .ولذلك ال يؤتي الفعل
المستعمل مع« الكلمة »مإنثا ً بل مذكراً .كما أننا إذا رجعنا إلى اللؽة
اليونانية ،التي هي اللؽة األصلية للعهد الجديد ،وجدنا أن اللفظ ،المترجم إلى
العربية بـ« الكلمة »للداللة على هذا األقنوم ،هو« لوؼوس ».و« لوؼوس »
اصطبلح يوناني ُيراد به« المعلِن ّهلل »أو« العقل المن ِّفذ لمشيبة ّ
هللا والقابم
بتدبير العالم.
والرد على ذلك بالرجوع الى النص اليونانى
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(GNT-BYZ+) εν1722 PREP απφη746 N-DSF ην1510 V-IAI-3S ο3588
λογορ3056 N-NSM και2532 CONJ ο3588 T-NSM λογορ3056 N-

T-NSM

ην1510 V-IAI-3S ππορ4314 PREP σον3588 T-ASM θεον2316 N-ASM

NSM

και2532 CONJ θεορ2316 N-NSM ην1510 V-IAI-3S ο3588 T-NSM
λογορ3056 N-NSM
الحظ الكلمة باللون االخضر  ،فهى تعنى اله وليس هللا  ،فالكلمة بدون اداة
التعريؾ  ،وقد حدث خبلؾ بين المسيحين بسبب ذلك يقول االب تادرس فى
تفسيره
عالج القديس يوحنا الذهبي الفم اعتراض األريوسيين على مساواة االبن أو
الكلمة لآلب بدعوى أنه جاءت الكلمة َّ
"هللا" هنا بدون أداة التعريؾ" :وكان
الكلمة إل ًها" .وهو ذات الفكر الذ يقتبسه شهود يهوه حال ًيا.
وهنا تجد المسيحين فريقين ،فلو افترضنا صحة النص ومعناه الحرفى يكون
االبن مساوى لبلب ،وهناك فريق من المسيحين ينكر هذا التساوى
ويقولون ان االب اعظم من االبن وحجتهم ماورد فى االناجيل( ابى اعظم
منى –يوحنا )ٔٗ/ٕ5يقول االب تادرس
ألن أبي أعظم مني" ( ،)ٕ5إذ صار إنسا ًنا وتنازل ليحقق خبلصنا ،صار في
تنازله كمن هو أقل من اآلب في المجد حسب ناسوته.
والحظ ان الترجمة البلتينية لقانون نيقيه حذؾ منها جملة(مساوى لبلب فى
الجوهر) وهم ايضا يتمسكون بالنص كدليل فى زعمهم على الوهية المسيح
ثم يختلفون فى معناه الن ذلك المعنى يدمر جوانب اخرى من عقيدتهم
ٖ -أما األسباب التي بنى عليها المسيحيون اعتقادهم بؤن المسيح هو« ابن
هللا» ،أو« الكلمة» ،أو« ّ
ّ
هللا متجليا ً» ،فهي:
ٔ .إن أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد شهدوا بالوحي عن هذه
الحقيقة بآيات واضحة كل الوضوح ،في التوراة واإلنجيل معاً..
ٕ .إن المسيح ُولد من عذراء ،وصعد بجسده حيا ً إلى السماء ،األمر الذ
يدل على أن أصله سماو ال أرضي (لوقا ٔ ،ٖٗ :لوقا ٕٗ).٘ٔ :
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ٖ .كان المسيح معصوما ً من الخطيبة ،كما كان كامبلً كل الكمال في
سلوكه ،والعصمة والكمال ّهلل وحده.
ٗ .كان المسيح يقوم باألعمال التي ال يستطيع القيام بها إال ّ
هللا وحده.
فمثبلً كان يقول لؤلبرص« :أريد فٱطهر» ،فيطهر (متى  ،)ٖ :5ويقول
لؤلعمى أبصر ،فيبصر (لوقا  ،)ٕٗ :ٔ5ويضع يده على المريض،
فيبرأ (متى  ،)ٔ٘ :5ويقول للميت« :قم» ،فيقوم (يوحنا ٔٔ،ٖٗ :
ٗٗ) ،وينتهر األمواج والرياح فتهدأ وتسكن (لوقا  ،)ٕٗ :5ويمشي
على الماء دون أن يؽرق (متى ٗٔ ،)ٕ5 :ويدخل البيوت واألبوب
مؽلقة (يوحنا ٕٓ ،)ٔ1 :ويطعم آالؾ الناس من أرؼفة قليلة (متى
ٗٔ ،)ٕٓ :وينبا سامعيه بكل ما سيحدث في المستقبل القريب
والبعيد على السواء (متى ٕٗ).ٗٔ-ٔ٘ :
٘ .أخيراً فان المسيح نفسه قد شهد بكل صراحة أنه هو« ابن ّ
هللا »و
«المعلِن ّهلل( »يوحنا  ،)ٔ5 :ٔ ،1 :ٔٗ ،ٖ٘ :1وأنه الكابن (يوحنا
 ،)٘5 :5والبداية والنهاية (رإيا ٔ )5 :والموجود في كل مكان
(متى  ،)ٕٓ :ٕ5والطريق والحق والحياة (يوحنا ٗٔ ،)ٙ :وال ّديان
لؤلحياء واألموات (يوحنا ٘ ،)ٕ٘ :كما كان يؽفر للناس ذنوبهم
(مرقس ٕ ،)٘ :ويقبل منهم العبادة والسجود (متى ٗٔ،)ٖٖ :
واالعتراؾ بؤنه الرب واإلله (يوحنا ٕٓ ،)ٕ1 :وبذلك قد وضع نفسه
موضع ّ
هللا ذاته
سنناقش ذلك عند الحديث عن الوهية المسيح والتجسد فى زعمهم
«اآلب»
ينص على أن ّ
هللا روح ال أثر للمادة فيه ،وأنه ال
ٔ -بما أن الكتاب المقدس
ّ
يلد ،وأنه ال شريك له أو نظير ،وأنه ليس قبله أو بعده إله ،وأنه ثابت ال
يزيد أو ينقص على اإلطبلق ،إذن فمن المإكد أنه ال ُيراد بؤقنوم« اآلب»،
«أب »بالمعنى الحرفي الذ يتبادر إلى ذهن اإلنسان الجسد بل« أب »
بالمعنى الروحي ،الذ يتوافق مع روحانية ّ
هللا وخصابصه السامية األخرى.
والمعنى الروحي لؤلبوة بالنسبة إلى البلهوت هو (كما يتضح من الكتاب
المقدس) المحبة الباطنية.
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ٕ -ألَ َّن َك أَ ْح َب ْب َتنِي َق ْبل َ إِ ْن َ
اء ٱ ْل َعالَ ِم( »يوحنا  .)ٕٗ :ٔ8وبذلك كشؾ لنا عن
ش ِ
سر من األسرار التي كانت في البلهوت» ،أن المحبة كانت متبادلة بين
«اآلب »وبينه .وال شك أنها كانت متبادلة ،وعاملة وقتبذ بكل كمالها ،كما
تعمل في جميع األوقات ،ألن صفاته ثابتة كاملة ،وؼير قابلة للزيادة أو
النقصان.
ٖ -ومما تجب مبلحظته في هذه المناسبة ،أن الوحي ال يسند المحبة إلى
أقنوم أو أقنومين ،بل إلى الثبلثة أقانيم معاً ،أو بالحر إلى ّ
هللا أو البلهوت
في ذاته ،فقد قال« ّ
هللا محبة» (1يوحنا ٗ ،)5 :ومعنى ذلك أن البلهوت
الذ هو جوهر كل أقنوم ،وجوهر األقانيم معاً ،هو محبة .ولذلك فإن
«اآلب »يحب« االبن» ،و« االبن »يحب« اآلب( »يوحنا ٗٔ ،)ٖٔ :والروح
القدس هو روح المحبة (رومية ٘ٔ ٕ ،ٖٓ :تيموثاوس ٔ.)8 :
فؤبوة اآلب لبلبن ،ال ُيراد بها إذن أن اآلب أفضل من االبن مقاماً ،أو أقدم
منه زماناً ،بل يراد بها التعبير باللؽة التي نفهمها عن نسبة من نسب
المحبة السامية الكابنة بينهما ،فؤقنوم« اآلب »يبطن محبة البلهوت التي ال
حد لها ،وأقنوم« االبن »يعلن هذه المحبة ويظهرها بتمامها ،ألنه واحد مع
اآلب في البلهوت .ولذلك دُعي المسيح« ابن محبة ّ
هللا( »كولوسي ٔ.)ٖٔ :
وهذا االسم فضبلً عن داللته على أن المسيح هو المعلِن لمحبة ّ
هللا ،فانه يدل
أيضا ً على أن بنوته ّهلل هي بنوة روحية محض ،ال ُيراد بها سوى إعبلن ّ
هللا
واظهاره ،كما ذكرنا في فاتحة هذا الكتاب.
ٗ -وقد شاء ّ
هللا في نعمته ومحبته اللتين ال حد لهما ،أن يدعو المإمنين
أبناء وأوالداً له فقال يوحنا الرسول لهم« :أ ُ ْن ُظ ُروا أَ َّي َة َم َح َّب ٍة
الحقيقيين به
ً
ه
ٱآلب َح َّتى ُندْ َعى أَ ْوالدَ ّ
ٱهللِ! مِنْ أَ ْج ِل هه َذا ال َي ْع ِرفُ َنا ٱ ْل َعالَ ُم ،ألَ َّن ُه ال
أَ ْع َطا َنا
ُ
َي ْع ِرفُ ُه» (1يوحنا ٖ.ٔ :
وهذا يرينا أن اإليمان الحقيقي ّ
باهلل ،ليس هو مجرد االعتراؾ بوجوده ،أو
معرفة صفاته وأعماله ،أو محاولة الخضوع لوصاياه وأحكامه ،بل هو
اإلدراك الروحي له الذ ال يتؤتى إال بمعرفة ذاته .وهذه بدورها ال تتؤتى إال
عن طريق« االبن »ألنه هو الذ يعلن ذات ّ
هللا .ولذلك فاالتحاد الروحي بـ
«االبن »والخضوع التام له بواسطة عمل الروح القدس في القلب ،هو
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السبيل لمعرفة ّ
هللا ،وبالتالي هو السبيل لبليمان به إيمانا ً حقيقياً .ولذلك قال
س ْل َطانا ً أَنْ َيصِ ي ُروا
الوحي هعن« االبن« َ »:وأَ َّما ُكل ُّ ٱلَّذِينَ َق ِبلُوهُ َفؤ َ ْع َطا ُه ْم ُ
أَ ْوالدَ ّ
ٱس ِم ِه( »يوحنا ٔ ،)ٕٔ :وقال له المجد عن نفسه :
ٱهللِ ،أَ ِ ٱ ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ِب ْ
«أَ َنا ه َُو َّ
ٱلط ِر ُ
س أَ َح ٌد َيؤْتِي إِلَى ٱآل ِ
ب إِالّ ِبي( »يوحنا
يق َوٱ ْل َح ُّق َوٱ ْل َح َياةُ .لَ ْي َ
ٗٔٔٙ :
٘ -اسم ّ
هللا كـ« اآلب» ،لم يرد في اإلنجيل فقط ،بل وفي التوراة أيضاً ،فقد
ت أَ ُبو َناَ .ن ْحنُ ٱل ِّطينُ َوأَ ْن َ
ب أَ ْن َ
ابلُ َنا،
خاطبه النبي مرة قاببلً« َ :وٱآلنَ َيا َر ُّ
ت َج ِ
َو ُكلُّ َنا َع َمل ُ َيدَ ْي َك( »إشعياء ٗ .)5 :ٙلكن بالتؤمل في هذه اآلية ،واآليات
المشابهة لها ،يتضح لنا أن ّ
هللا لم يكن معروفا ً وقتبذ ك« -اآلب» ،بالمعنى
المعروؾ به في المسيحية ،بل كان معروفا ً كاآلب ،بمعنى الخالق والمحسن
فحسب ،وهو من هذه الناحية أب لكل الناس على السواء.
«الروح القدس»
ٔ -لم ُيدْ َع هذا األقنوم بهذا االسم ألنه يشبه الروح أو الريح .كبلّ ،إذ هو
مثل األقنومين َ
اآلخرين ،ال شبيه له وال نظير على اإلطبلق .وليس ألنه
مر بنا،
يتميز عنهما بروحانية الجوهر .كبلّ ،ألن لؤلقانيم جوهراً واحداً كما َّ
فقد أعلن الوحي بعبارة صريحة أن ّ
هللا (بؤقانيمه الثبلثة) هو روح (يوحنا
ٗ .)ٕٗ :وليس ألنه حياة اآلب واالبن .كبلّ ،ألن األقانيم الثبلثة واحد في
البلهوت بكل خصابصه وصفاته .إنما دُعي باالسم المذكور ،ألنه يقوم
بؤعمال البلهوت بوسيلة روحية ،أو بوسيلة ؼير منظورة ،كما يتضح من
اسمه.
كما أنه لم يوصؾ بالقدُس ألنه يتميز بالقداسة دون األقنومين اآلخرين .كبل،
ألن األقانيم الثبلثة يتصفون معا ً بهذه الصفة ،وبكل صفات الكمال األخرى
بدرجة واحدة .ولكنه ُوصؾ بالقُدُس ألنه هو الذ بعمله الروحي في نفوسنا
يقدسها ويجعلها في حالة التوافق مع ّ
هللا.
وحدانية األقانيم في البلهوت بكل خصابصه وصفاته
تبين لنا أن األقانيم هم ذات ّ
هللا الواحد ألنهم تع ُّين البلهوت ،والبلهوت واحد
ووحيد وال ينقسم أو يتجزأ على اإلطبلق .ولما كان البعض يظن أن هذه
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الحقيقة تتعارض مع بعض اآليات الكتابية ،رأينا من الواجب أن نب ّين في
هذا الفصل أن وحدانية األقانيم في البلهوت ،بكل خصابصه وصفاته ،هي
حقيقة كتابية قبل أن تكون حقيقة فلسفية أو منطقية .وفيما يلي بعض اآليات
التي تدل على ذلك:
ٔ .وحدانية األقانيم في البلهوت :قال الوحي عن اآلب إنه« ّ
هللا »أبونا (ٕ
تسالونيكي ٕ ،)ٔٙ :وعن االبن إنه« ّ
هللا »الذ يظل كرسيه إلى دهر
الدهور (مزمور ٘ٗ ،)8 ،ٙ :وعن الروح القدس أيضا ً إنه« ّ
هللا »
(أعمال ٘).٘-ٖ :
اء
ٱلس َم ِ
ب َّ
ٕ .وحدانيتهم في الربوبية :قال الوحي عن اآلب إنه« َر ُّ
ب ٱ ْل ُكل ِّ( »أعمال ٓٔ:
َوٱألَ ْر ِ
ض( »متى ٔٔ ،)ٕ٘ :وعن االبن إنه« َر ُّ
 ،)ٖٙوعن الروح القدس أيضا ً إنه هو« الرب» (2كورنثوس ٖ:
).ٔ8
ٖ .وحدانيتهم في األزلية واألبدية :قال الوحي عن اآلب إنه« ٱ ْل َق ُّيو ُم إِلَى
ٱألَ َب ِد( »دانيال  ،)ٕٙ :ٙوعن االبن إنه« األزلي واألول واآلخِر »
(رإيا ٔ ،)5 :وعن الروح القدس إنه« أزلي »كذلك (عبرانيين :1
ٗٔ).
ٗ .وحدانيتهم في عدم التح ّيز بمكان أو زمان :قال الوحي عن اآلب إن له
الكل ،وإنه على الكل ،وبالكل ،وفي كل المإمنين (أفسس ٗ،)ٙ :
وعن االبن إنه يوجد في كل مكان يجتمع فيه المإمنون باسمه للعبادة
والصبلة (متى  ،)ٕٓ :ٔ5وعن الروح القدس إنه ال يحدّه حد وال
يدركه قياس (إشعياء ٓٗ .)ٖٔ :أ أن ّ
كبل منهم ال يتحيز بحيز.
٘ .وحدانيتهم في خاصية الحياة :قال الوحي عن اآلب إنه الحي (يوحنا
 ،)٘8 :ٙوعن االبن إنه الحي (رإيا ٔ ،)ٔ5 :وعن الروح القدس
إنه الحي أيضا ً (ٕ كورنثوس ٖ).ٖ :
 .ٙوحدانيتهم في االستحقاق لقبول العبادة والسجود :قال الوحي عن
اآلب إن الساجدين الحقيقيين يسجدون له بالروح والحق (يوحنا ٗ:
ٕٓ) ،وعن االبن إنه هو الذ تعبده كل الشعوب وتسجد له (فيلبي
ٕ ،)ٔٓ :وعن« ّ
هللا »بؤقانيمه الثبلثة إنه هو الذ له وحده ُيقدَّم
السجود (يوحنا ٗ ،)ٕٗ :وعن الروح القدس إنه هو العامل في
المإمنين لتقديم السجود الحقيقي ّهلل (رومية ).ٕٙ :5
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 .8وحدانيتهم في صفات البلهوت الخاصة :قال الوحي عن اآلب إنه
القدوس (يوحنا  ،)ٔٔ :ٔ8وعن االبن إنه القدوس (لوقا ٔ،)ٖ٘ :
وعن الروح القدس إنه روح القداسة (رومية ٔ .)ٗ :وعن اآلب إنه
الحق (يوحنا  ،)ٔ8 :ٔ8وعن االبن إنه الحق (يوحنا ٗٔ ،)ٙ :وعن
الروح القدس إنه الحق (يوحنا ٘ٔ .)ٕٙ :وعن اآلب إنه القادر
(عبرانيين ٘ ،)8 :وعن االبن إنه القدير (إشعياء  ،)ٙ :1وعن
الروح القدس إنه روح القدرة (ٕتيموثاوس ٔ .)8 :وعن اآلب إنه
المحب (يوحنا  ،)ٕ8 :ٔٙوعن االبن إنه المحب (يوحنا ،)ٕ8 :ٔٙ
وعن الروح القدس إنه روح المحبة (ٕتيموثاوس ٔ .)8 :وعن اآلب
إنه يعلم أصؽر األمور (متى  ،)ٕٙ :ٙوعن االبن إنه يعلم الجميع
(يوحنا ٕ ،)ٕٗ :وعن الروح القدس إنه يعلم كل شيء في السموات
وعلى األرض (ٔكورنثوس ٕ).ٔٓ :
فإذا جاز لنا أن نش ّبه البلهوت بدابرة ال حد لها ،فإن كبل من اآلب واالبن
والروح القدس ،مع أقنوميته الخاصة ،يكون تع ُّين هذه الدابرة ،ألنه ال فرق
بين أحدهم واآلخر في الجوهر إطبلقا ً.
وحدانية األقانيم في أعمال البلهوت وتصرفاته
ٔ .وحدتهم في إبداع الخليقة :قال الوحي إن ّ
هللا خلقها باالبن (عبرانيين
ٔ ،)ٕ :وإنها ُخلقت بالكلمة (يوحنا ٔ ،)ٖ :وبالروح القدس (مزمور
ٖٖ ،)ٙ :وإن ّ
هللا (بؤقانيمه الثبلثة) قد خلقها (تكوين ٔ) ٔ :ليس فى
سفر التكوين اقانيمه الثبلثة وانما هو اضافة للنص من عند االستاذ )
ٕ .وحدتهم في إرسال« االبن » :قال الوحي إن اآلب أرسل االبن إلى
العالم (يوحنا ٘ ،)ٖ8 :وإن االبن جاء من تلقاء ذاته إليه
(ٔتيموثاوس ٔ ،)ٔ٘ :وإن الروح القدس أرسله (إشعياء :ٗ5
).ٔٙ
ٖ .وحدتهم في عمل الفداء :قال الوحي إن ّ
هللا بذل ابنه (يوحنا ٖ.)ٔٙ :
وإن االبن بذل نفسه (يوحنا ٓٔ ،)ٔٔ :وإنه بالروح األزلي قدم نفسه
أو بذلها (عبرانيين ).ٔٗ :1
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ٗ .وحدتهم في إقامة المسيح من بين األموات :قال الوحي إن ّ
هللا أقامه
(أعمال ٕ ،)ٕٗ :وإن المسيح قام بنفسه (مرقس  ،)ٙ :ٔٙوإن
الروح القدس أقامه (رومية ).ٔٔ :5
٘ .وحدتهم في العمل ألجل خبلصنا :قال الوحي إن اآلب يجتذب الخطاة
إلى المسيح (يوحنا  ،)ٗٗ :ٙوإن المسيح يطهرهم ويجعلهم أهبلً
لبلقتراب إلى ّ
هللا (ٔيوحنا ٔ ،)8 :وإن الروح القدس يسكن فيهم بعد
ذلك ،ليقدّ رهم على السلوك في المستوى السامي الذ يتناسب مع
عبلقتهم الجديدة ّ
باهلل (ٔبطرس ٔ).ٕ :
 .ٙوحدتهم في الوجود معنا :قال الوحي إن االبن يوجد مع المإمنين في
كل حين (متى  ،)ٕٓ :ٕ5وإنه واآلب يسكنان معهم (يوحنا ٗٔ:
ٖٕ) ،وإن الروح القدس يحل في قلوبهم ويسكن فيها (ٔكورنثوس
).ٔ1 :ٙ
 .8وحدتهم في إرسال الروح القدس :قال الوحي إن اآلب أرسل الروح
القدس (يوحنا ٗٔ ،)ٕٙ :وإن المسيح أرسله (يوحنا ٘ٔ،)ٕٙ :
وإن الروح القدس حل َّ من تلقاء ذاته (أعمال ٕ).ٗ-ٕ :
 .5وحدتهم في إعبلن أحدهم لآلخر :قال الوحي إن اآلب يعلن االبن
للمإمنين (متى  ،)ٔ8 :ٔٙوإن االبن يعلن ذاته لهم ويعلن اآلب أيضا ً
لهم (لوقا ٓٔ ،ٕٕ :يوحنا ٗٔ ،)ٕٔ :وإن الروح القدس يؤخذ مما
لبلبن ويخبرهم (يوحنا  ،)ٔ٘ ،ٔٗ :ٔٙوبذلك فإنه يعلنه لهم أو
يعرفهم به.
ّ
ولذلك قيل بالوحي إنه ال يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إال بالروح
القدس (ٔكورنثوس ٕٔ ،)ٖ :وال يستطيع أحد أن ُيقبِل إلى االبن إال
إذا اجتذبه اآلب أوالً (يوحنا  ،)ٗٗ :ٙوال يستطيع أحد أن يؤتي إلى
اآلب إال بواسطة االبن والروح القدس (يوحنا ٗٔ:ٔٙ ،ٔ8 ،ٔٙ :
 ،)ٕٗ ،ٕٖ :ٗ ،5وال يستطيع أحد أن يتمتع بالروح القدس إال
بواسطة اآلب واالبن (لوقا ٔٔ ،ٖٔ-ٔٔ :يوحنا ).ٔٙ-8 :ٔٙ
 .1وحدتهم في عمل المعجزات :قال الوحي إن اآلب الحال في االبن كان
يعملها (يوحنا ٗٔ ،)ٔٓ :وإن االبن كان يعملها بإرادته الشخصية
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(متى  ،)ٖ :5وإن الروح القدس كان هو العامل في إجرابها
(متىٕٔ).ٕ5 :
وحدتهم في جميع األعمال واألقوال :قال الوحي إنه مهما عمل
ٓٔ.
اآلب يعمل االبن أيضا ً (يوحنا ٘ ،)ٔ8 :وإن االبن ال يعمل من ذاته
شيباً ،بل كما يرى اآلب يعمل (يوحنا ٘ ،)ٔ1 :وإن اآلب يحب االبن،
ويريه كل شيء (يوحنا ٘ ،)ٕٓ :وإن جميع أمور ّ
هللا يعرفها روح
ّ
هللا (ٔكورنثوس ٕ ،)ٔٔ ،ٔٓ :كما أنه ال يتكلم من ذاته بل كما
يسمع يتكلم (يوحنا ).ٔ٘-ٖٔ :ٔٙ
وطبعا ً إن عدم قيام أقنوم بالعمل مستقبلً عن األقنومين اآلخرين ،ليس معناه
عجزه عن القيام به بمفرده ،بل معناه وحدته الكاملة معهما في القيام به،
وذلك لوحدة جوهرهم.
مما تقدم يتضح لنا أن األقانيم واحد في البلهوت بكل خصابصه وصفاته،
وأنهم مع قيام كل منهم بعمل خاص ،متحدون اتحاداً تاما ً في جميع األعمال
والتصرفات ،ولذلك نبلحظ أن الوحي اإللهي:
يسجل أسماءهم دون ترتيب ُيفهم منه أن ال ألحدهم أسبقية أو أفضلية
ّٔ .
على اآلخر .فبينما يقول مرة« :اآلب واالبن والروح القدس »جاعبلً
اآلب أوالً ،واالبن ثانياً ،والروح القدس ثالثاً ،يقول مرة أخرى« :نعمة
ربنا يسوع المسيح ،ومحبة ّ
هللا (اآلب) وشركة الروح القدس » (2
ُس،
صلِّينَ فِي ُّ
كورنثوس ٖٔ .)ٔٗ :ومرة ه ثالثة« ُم َ
وح ٱ ْلقُد ِ
ٱلر ِ
س ُك ْم فِي َم َح َّب ِة ّ
وع
س َ
ٱهللِ( ،اآلب) ُم ْن َتظِ ِرينَ َر ْح َم َة َر ِّب َنا َي ُ
ٱح َف ُظوا أَ ْنفُ َ
َو ْ
يح لِ ْل َح َيا ِة ٱألَ َب ِد َّي ِة( »يهوذا ٕٓ).
ٱ ْل َمسِ ِ
ٕ .ويذكر أسماءهم مقترنة بعضها بالبعض اآلخر ،فمثبلً يدعو الروح
القدس« روح االبن( »ؼبلطية ٗ )ٙ :و« روح المسيح( »رومية :5
 )1و« روح اآلب( »متى ٓٔ )ٕٓ :و« روح ّ
هللا( »رومية .)1 :5
فالروح القدس فضبلً عن أقنوميته الخاصة ،هو روح ّ
هللا ،وهو نفسه
روح االبن ،وهو نفسه روح اآلب ،ألن جوهره هو نفس جوهر
األقنومين اآلخرين ،وهذا الجوهر هو« البلهوت».
ٖ .ويعلن أنهم متحدون اتحاداً تاما ً في الذاتية ،وباألحرى أنهم واحد
فيها ،فيقول إن االبن واآلب واحد (يوحنا ٓٔ ،)ٖٓ :وإن االبن في
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اآلب واآلب فيه (يوحنا  ،)ٔٓ :ٔ8وإن من رأى االبن فقد رأى اآلب
(يوحنا ٗٔ ،)1 :وإن الروح القدس كما ذكرنا آنفا ً هو« روح االبن »
و« روح اآلب »و« روح ّ
هللا» ،األمر الذ يدل على أن األقانيم واحد
في الذاتية ،أو بتعبير آخر أنهم ذات ّ
هللا الواحد.
المفسر النج على قول المسيح« :أنا واآلب واحد »فقال :إن
وقد علَّق
ّ
«الوحدة »هنا ُيراد بها في األصل اليوناني« وحدة الجوهر » (Unity of
)  ،Essenceوليس الوحدة في القصد فقط .ومما يدل على صدق هذه
الحقيقة أن االبن قد أعلن في موضع آخر أن كل ما لآلب هو له (يوحنا :ٔ8
ٓٔ) ،وأن الكرامة التي ُتقدم لآلب يجب أن ُتقدم له أيضا ً (يوحنا ٘.)ٕٖ :
وقد أعلن هذه الحقيقة ونبر عليها ،على الرؼم من نفور اليهود منها
ومقاومتهم له بسببها.
واآلن إذا كان المراد بالتوحيد في علم الكبلم ليس هو الوحدة الشكلية ،بل
الوحدة الجوهرية ،أ الوحدة في الذات (بمعنى نفي الشرك والتركيب
عنها) ،وفي الصفات (بمعنى نفي التناقض بينها ،وعدم وجود شبيه لها)،
فهل يبقى شك بعد اإليضاحات السابق ذكرها ،في أن الكتاب المقدس يشهد
بوحدانية ّ
هللا الجوهرية بؤدق األلفاظ والعبارات؟!
هللا ثبلثة أقانيم ،ليس معناه أنه ذو ثبلثة أشكال ،ألن ّ
إن كون ّ
هللا ال حد وال
جسم له ،فهو في ثالوث وحدانيته ووحدانية ثالوثه روح محض ،ال يدخل
تحت حصر أو شكل .فضبلً عن ذلك فإن كونه ثبلثة أقانيم هو من مستلزمات
الكمال ال ُمطلَق الذ يتصؾ به منذ األزل الذ ال بدء له ،وأنه يتوافق مع
وحدانيته وعدم وجود تركيب فيه كل التوافق.

خبلصة عقيدة التثليث
ّٔ .
هللا (أو البلهوت) ال شريك له وال تركيب فيه ،لكنه يتم ّيز عن كل
الموجودات بؤنه مع وحدانيته وعدم وجود تركيب فيه ،ليس أقنوما ً
واحداً بل ثبلثة أقانيم.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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هللا ،ألن ّ
ٕ .ليس األقانيم ثبلث ذوات في ّ
هللا (أو البلهوت) ذات واحدة،
وليسوا ثبلثة مظاهر له ألنه في ذاته ليست له مظاهر ،وليسوا ثبلثة
أجزاء فيه ،ألنه ال تركيب فيه بل هم تع ُّينه أو عين ذاته.
ٖ .وإن كان كل أقنوم ؼير اآلخر ،لكن نظراً ألنهم تع ُّين البلهوت ،أو
هللا بعينه (ألن البلهوت ليس شيبا ً سوى ّ
بتعبير آخر ألنهم هم ّ
هللا)،
فإنهم واحد في كل الصفات والخصابص ،وال انفصال ألحدهم عن
اآلخر على االطبلق .فمنذ األزل الذ ال بدء له إلى األبد الذ ال نهاية
لهّ ،
هللا هو« اآلب واالبن والروح القدس» ،و« اآلب واالبن والروح
القدس »هم ّ
هللا الواحد.
ٗ .إن معاني أسماء األقانيم ليست المعاني الحرفية أو المجازية
المستعملة لدى البشر ،بل المعاني الروحية اإللهية التي تتوافق مع
وحدانية ّ
هللا وتفرده بالبلهوت واألزلية ،وعدم التعرض للتؽ ُّير أو
ستؽن بذاته
طور .والؽرض الوحيد منها هو اإلعبلن عن أنه تعالى ُم
الت ُّ
ٍ
عن كل شيء سواها .فنسبة« اآلب »في البلهوت تدل على المحبة
الباطنية فيه ،ونسبة« االبن »في البلهوت تدل على المحبة الظاهرة
فيه ،ونسبة« الروح القدس »تدل على المحبة المتبادلة العاملة فيه،
منذ األزل الذ ال بدء له.
هذا هو كل مالدى الفيلسوؾ المسيحى الكبير فى عصرنا الحالى وال نملك
اال ان نقول ( تمخض الجبل فولد فؤرا) وسنرد على دعوى االستاذ
سمعان فى افصل التالى
الفصل الثالث
استحالة التثليث
المبحث االول
استحالة التثليث فى العقل
ننقل من موقع كنيسة انطاكية مدخل الى العقيدة المسيحية
د .كوستى بندلى
ٔ-وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المإمنين فى القرون الثبلثة األولى لم
يكونوا فى حاجة إلى التعبير عن إيمانهم بواسطة دساتير لئليمان...
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ولكن دفعهم إلى ذلك ظهور الهرطقات...
ٕ-يقول هيبلريوس فى القرن الرابع:
بالمحرمات ،كؤن
" إن شر الهراطقة والمجدّ فين يدفعنا إلى القول
ّ
نتسلّق القمم التى ال ُتطال ونتكلّم فى أمور ال ُينطق بها ونلجا إلى
تفاسير ممنوعة .كان علينا االكتفاء بؤن نتمم باإليمان وحده ما أمرنا به
السيد :أن نسجد لآلب ونكرم االبن معه وأن نمتلا من الروح القدس.
ويا لؤلسؾ فنحن اآلن مضطرون لوصؾ األسرار الفابقة الوصؾ .أن
خطيبة اآلخرين تسقطنا نحن فى هذه الخطيبة :أن ُن َع ّرض األسرار إلى
متناقضات " قصور" لؽة البشر ،بينما هى وجدت لنخدمها فى سكون
قلوبنا"...
ٖ -هذا يعنى أن تشويه الهراطقة للحقيقة المسلّمة إلى الرسل فرض
على الكنيسة وضع معتقداتها فى قوالب بشرية مع إدراكها تمام
اإلدراك أن الكلمات عاجزة كل العجز عن إحتواء الحقيقة كلها والتعبير
عنها كليا...
ٗ-هذا الوضع جعل العقابد المسيحية تحوى  -حسب الظاهر  -تناقضات
ال حصرلها...
فمثبلً نقول بؤن هللا واحد وإنه فى الوقت ذاته مثلث األقانيم...
ونعترؾ بؤن هللا ال ُيدنى منه وندعو فى اآلن ذاته إلى حياة الشركة مع
هللا...
قر بؤن المسيح إله وإنسان فى آن...
و ٌن ّ
ونقول عن الكنيسة أنها منظورة وؼير منظورة كذلك إلخ...
٘ -كل هذه التناقضات  -ظاهر ًيا  -تع ّبر مجتمعة عن الحقيقة...
لكن الجمع بينها ال يتم على المستوى العقلى بل ّ على مستوى الخبرة
الروحية...
وهذا هو معنى السر فى المسيحية...
إنه ليس نظرية صعبة الفهم واالدراك ،ولكنه حياة نحن مدعوون
الختبارها فى جماعة المإمنين الواحدة ،أعنى بها الكنيسة...
جبٍع اىعقبئذ ج2

112Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

وكلما ازداد اختبارنا لحياة الكنيسة وجدناها أكثر وأعمق...
يقول الكتاب:
[ َ َّ
ِض ِن اآل ِ
ب ه َُو َخ َّب َر ]
هللاُ لَ ْم َي َر ُه أَ َح ٌد َق ُّط  .اَالِ ْبنُ ا ْل َوحِي ُد الّ ِذ ه َُو فِي ح ْ
[ يوحنا ٔ...] ٔ5 :
 -ٙوالمقصود بذلك ليس أن هللا ال ُيدرك بالحواس وحسب ،بل ّ أنه ال
ُيدرك بالعقل أيضا وال يمكن أن يصبح بداهة عقلية على طريقة حقابق
الرياضيات هللا ال ُيدركه العقل ،ال ألنه مبهم ،ؼامض بحد ذاته ...بل ّ
على العكس ،ألنه الحقيقة الساطعة التى تفوق ملإها طاقة العقل على
االستيعاب...
فكما أن العين عاجزة عن الشخوص إلى الشمس ،ألن نور الشمس
يبهره ،هكذا العقل عاجز عن إدراك هللا...
هذا ما ع ّبر عنه الكتاب بقوله:
ور الَ ُيدْ َنى ِم ْن ُه ،اَلَّ ِذ لَ ْم َي َرهُ
[ اَلَّ ِذ َو ْحدَ هُ لَ ُه َعدَ ُم اَ ْل َم ْوتَِ ،
ساكِنا ً فِي ُن ٍ
اس َوالَ َي ْقد ُِر أَنْ َي َرا ُه ،اَلَّ ِذ لَ ُه اَ ْل َك َرا َم ُة َواَ ْلقُدْ َرةُ اَألَ َب ِد َّي ُة .آمِينَ
أَ َح ٌد مِنَ اَل َّن ِ
] [ ٔ تيموثاوس ...] ٔٙ :ٙ
 -8كما أن العين ،وهى ال تستطيع أن تحدّق إلى قرص الشمس ،تشاهد
انعكاساتها على الكابنات ،هكذا العقل ال ُيدرك هللا إنما يستطيع أن
يهتدى إليه  -كما سوؾ نرى  -إنطبلقا من آثاره فى الكون ،لكن دون
أن ُيش ّكل هذا اإلهتداء عملية من نوع البرهان الرياضى والعلمى ،إذ أن
ذلك يتنافى ،كما رأين ،مع طبيعة هللا...
تلك هى المفارقة التى ع ّبر عنها المف ّكر الشهير " باسكال":
{ ال شا أكثر عقبلنية من اعتراؾ العقل بعجزه عن إدراك هللا .ذلك أن
العقل ،لو استطاع إدراك هللا ،الرتفع إلى مستوى هللا ،كما يشير مدلول
كلمة " أدرك" .ولكن ،لو كان ذلك ممكن ،لما كان هللا إلها بل ّ كابنا فى
مستوى العقل .ال يمكن أن يكون هللا إلها إال إذا كان فابقا كل ّ إدراك }...
وتصور
 -5إذا كان هللا ،موضوع اإليمان ،يفوق ،كما رأين ،كل فكر
ّ
وشعور ورؼبة ،فهذا يعنى أنه ال يمكننى أن أكتشفه من تلقاء ذاتى...
ولكن هللا يحبنى...
ولذا أراد ان يكشؾ ذاته لى...
المحب أن يكشؾ ذاته للمحبوب...
ذلك أن المحبة تدفع
ّ
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حسب قول الرب:
[ الَّ ِذ ُي ِح ُّبنِي ُي ِح ُّب ُه أَبِي َوأَ َنا أ ُ ِح ُّب ُه َوأ ُ ْظ ِه ُر لَ ُه َذاتِي ] [ يوحنا ٕٗٔٔ :
]
وذلك بالوسابل التالية:
ٔ  -من خبلل آثاره فى الخليقة وفى قلب اإلنسان...
بتجسد ابن هللا...
ٕ  -بالوحى اإللهى وتاريخ الخبلص الذى بلػ ذروته
ّ
فالمسيحية التعتمد على العقل ولذلك ادلتها فقيرة فيه وللرد على ما نقلناه
عن االستاذ سمعان فى الفصل السابق نقول
السلِي َم ُةَ ،و َ
اب العِـ ْل ِـم َ
الخ َب ُر
اس َّ
الح َو ُّ
للخ ْل ِق َثبل َث ٌةَ :
أسـ َب ُ
ٔ -اعلم ان ْ
الصاد ُ
ِقَ ،وال َع ْقلُ .والحواس ليس لها مجال فى اثبات وجود هللا فلم يره جل
َّ
وعبل احد من الناس وما سمعه ؼير موسى عليه السبلم ولذلك فاالعتماد
على الخبر الصادق والعقل.
ٕ -واعلم أن المطلوب في العقابد من الناس هو العلم بها ،والعلم هو معرفة
الشيء بدليله ،فبل يكفي االعتقاد الجازم المطابق للحق ببل دليل،
وقد طلب الشرع من كل مكلؾ طلبا جازما أن يعرؾ هللا تعالى بمعرفة
ِي ا ْل َح َياةُ األَ َب ِد َّي ُة :أَنْ َي ْع ِرفُو َك أَ ْن َ
ت اإلِل َه ا ْل َحقِيق َِّي
صفاته( ،قال المسيح َوه ِذ ِه ه َ
س ْل َت ُه.يوحنا ) 17:3وليس المقصود بمعرفة
يح الَّ ِذ أَ ْر َ
وع ا ْل َمسِ َ
س َ
َو ْح َد َك َو َي ُ
صفاته أن يعرؾ حقابقها ،ألن هذا مستحيل ،بل أن يعرؾ بعض األحكام
التي تتعلق بها
وحقيقة المعرفة هي الجزم المطابق للحق عن دليل ،والشهادة تنبني
على العلم ،ال على الظن وؼيره ،فالشك والظن والوهم ال تكفي في العقابد
ٖ -اعلم انه تعالى ليس بجوهر إنه لو كان جوهراً فإن لم يكن منقسما ً لزم
أن يكون هللا تعالى مثل الجوهر الفرد في الحقارة ،وقد أطبق العقبلء على
امتناع وصؾ هللا به،وإن كان منقسما ً لزم أن يكون مركباً ،وكل مركب
ممكن ،والواجب ال يكون ممكنا ً.
الثاني :لو كان جوهراً لكان متحيزاً ،ولكان متحركا ً  /أو ساكناً ،ولكان
قاببلً لؤلعراض المتعاقبة عليه ،وحينبذ يلزم حدوثه ،أو يكون محبلً
للحوادث ،ألن هذه اللوازم من لوازم الجواهر ،وهو عليه تعالى ممتنع.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وإن أريد بكونه جوهراً أنه موجود قابم بنفسه ؼير متحيز وال متحرك
وال ساكن وال قابل لؤلعراض المتعاقبة فبل نـزاع في المعنى ،ألنا ال نمنع أن
يكون البار تعالى جوهراً بهذا المعنى.،
وال يقول االستاذ سمعان ذلك فهو يقول ان هللا جوهر
ٗ-قيامه تعالى بنفسه
وحقيقة القيام بالنفس عبارة عن انتفاء االحتياج إلى المحل
والمخصص .فهو سبحانه ال يحتاج إلى ذات يحل فيها كما تحل الصفة في
الموصوؾ كما تدعيه النصارى وقد أجمع على أن من يعتقد أن هللا تعالى
في شيء فهو كافر،
وأيضا مثل الحلول واالتحاد وهو صيرورة الشيبين شيبا واحدا .والقول
باالتحاد كفر أيضا،
وهو سبحانه ال يحتاج إلى مخصص فلو احتاج كان حادثا.
٘-اعلم أن الموجودات على أربعة أقسام،
موجود ؼني عن المحل وهو ذات هللا،
وموجود ؼني عن المخصص قابم بالمحل وهو صفات هللا ،ألن المحل
هو الذات،
وموجود مفتقر إلى المحل والمخصص وهو العرض ،ألنه مفتقر إلى
القيام بالجرم،
وموجود ؼني عن المحل مفتقر إلى المخصص وهو الجرم ألنه ال يحتاج
إلى ذات يقوم بها ويحتاج إلى الفاعل ،ألن الموجد له هو هللا.
 -ٙواعلم أيضا أن صفات هللا ال يقال فيها مفتقرة إلى الذات بل يقال
قابمة بالذات ،ألن االفتقار إنما يكون إلى الؽير ،وال يقال إن الصفات ؼير
الذات ،كما ال يقال إنها عين الذات.
 -8صيرورة الشيبين شيبا واحدا مستحيل مطلقا في القديم والحادث.
وبرهانه أن الشيبين إذا اتحدا فإن بقيا موجودين على حالهما فبل اتحاد
ألنهما اثنان ،وإن ُعدِما معا كان الموجود ؼيرهما فلم يتحدا ،وإن عدم
أحدهما دون اآلخر ،امتنع االتحاد ألن المعدوم ليس عين الموجود والقول
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باالتحاد كفر
 -5اعلم ان المجاز موجود فى كل اللؽات وهو موجود فى االناجيل ،
وننقل من موقع كنيسة انطاكية :
المسيح في األناجيل والكنيسة والنقد الكتابي الحديث
ترجم هذا الكتاب عن األصل االنكليز :
The Gospel Image of Christ:
The Church and Modern Criticism
لمإلفه :
Veselin Kesich
الصادر عن:
St. Vladimir´s Orthodox Theological Seminary
Crestwood ،New York ،1972.
تعريب األب ميشال نجم

ٔ -مهمة نقد العهد الجديد إيصالنا إلى رإية يسوع كما كان يراه معاصروه
،األناجيل ذاتها تشجع النقد ،إذ كل حادثة في حياة يسوع مدونة في أكثر من
إنجيل .وليس من الضرور أن يكون اإلنسان ناقداً كتابيا ً حتى يبلحظ
التشابه واالختبلؾ بين اإلنجيليين في سرد الحادثة نفسها .عمل النقد هو
تفسير تلك االختبلفات.
ٕ -وحتى في تدوين كلمات يسوع نستطيع أن نبلحظ اختبلفا ً في التدوين
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ٖ -الحدث يبلحظ ثم يسجل .والوقابع ال تنقل بدون تفسير كما أن الرسالة
النابعة من الحدث تنقل مع رواية الحدث نفسه .في التقليد اإلنجيلي يبلصق
الحدث دوما ً تفسيره و نتعلم الوقابع مع معناها .فمثبلً في خبر موت المسيح
(مر٘ٔ )ٖ5-ٖ8 :هناك تقرير بالفعل عما حدث باإلضافة إلى معنى هذا
الحدث" :فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح ،فؤنشق حجاب الهيكل
إلى اثنين من فوق إلى أسفل" .عندما مات يسوع انشق حجاب الهيكل.
الحدثان حصبل معاً .ولكن عندما نؤخذ موت يسوع على أنه موت بالمعنى
الحقيقي للكلمة .فبل ضرورة ألخذ حكاية انشقاق الهيكل إلى اثنين بحرفيتها.
فلربما عنى اإلنجيلي بالحجاب ذاك الذ كان يفصل في هيكل أورشليم بين
القدس ،حيث كانت تقدم الذبابح يومي ،وبين قدس األقداس الذ هو مكان
حضور هللا ؼير المنظور ويدخله ربيس الكهنة مرة واحدة في السنة .بموت
يسوع أزيل الحاجز الذ يفصل اإلنسان عن هللا والممثل بالحجاب ،ونقض
"جدار العداوة" (أفسسٕ .)ٔ٘-ٔٗ :وتحققت النبوءات ،فتم العمل
الخبلصي في اللحظة التي فيها "أسلم يسوع الروح".
ٗ -ولننظر اآلن في الحادثة نفسها كما رواها متى" :فصرخ يسوع بصوت
عظيم وأسلم الروح ،وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى
أسفل واألرض تزلزلت والصخور تشققت و القبور تفتحت ،وقام كثير من
أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة
المقدسة وظهروا لكثيرين" (متى.)ٖ٘-٘ٓ :ٕ8
وحده متى دون اآليات التي تلي انشقاق حجاب الهيكل .ولم يرد أن تإخذ
بحرفيتها ولو أخذت كذلك ألرعبتنا .فالوصؾ ليس وصؾ شاهد عيان
ولكنها وضعت لتنقل إلينا معنى موت يسوع.

٘ -األناجيل ال تعطينا وقابع مجردة عن حياة يسوع .فهل تنقل إلينا "كلماته
األصلية" دون أية شاببة؟ الناقد المإمن بمبدأ العصمة الحرفية للكتاب
المقدس ،وكذلك الراديكالي ،يملك كل منهما جوابا ً سهبلً .فاألول يجيب
باإليجاب المطلق وأما الثاني فيجيب بالنفي دون تحفظ .وسيإكد المتطرؾ
في نقد األشكال األدبية أن كبلم يسوع لم يحفظ كما هو وأن ما دون في
جبٍع اىعقبئذ ج2
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األناجيل ما هو إال كبلم الجماعة المعبر عن إيمانها .ال بد من التسليم معه
بؤن أقوال يسوع لم ندون في األناجيل بحرفيتها.
 -ٙمثال ذلك الروايات األربع عن تؤسيس سر الشكر .فهي ال تتناقض في
الفحوى ولكننا نجد اختبلفا ً في العبارات أحيانا ً.
 -8وهكذا فنقل المعنى الذ يحمله كبلم يسوع والحقيقة التي يكشفها عن
يسوع هو أهم من نقل الكبلم حرفي وبدون تفسير .فكلمات يسوع وكلمات
الكنيسة مندمجة تعطي المعنى المطلوب ومع أن كلمات يسوع األصلية لم
تفقد ،يبلقي العلماء ،لؤلسباب المذكورة أعبله ،صعوبات جمة في اكتشاؾ
الصيؽة األصلية ألقواله لقد وحد يسوع نفسه وكنيسته .وحافظت هذه
الكنيسة على أعماله وأقواله ،كما نقلته ودونتها في األناجيل .لذلك فالرواية
اإلنجيلية جديرة بالثقة وإن لم ترتكز على تدوين حرفي للوقابع.
 -5مع ذلك تبقى المشكلة قابمة في إيجاد مقاييس يعتمد عليها للوصول إلى
تمييز واضح بين أقوال يسوع وبين صياؼتها من الكنيسة،
 -1نستطيع افتراض أمرين :األول هو أن الكنيسة المسيحية األولى في
أورشليم كانت تضم بين أعضابها أناسا ً يجيدون اليونانية ،والثاني أن التقليد
التعلق بيسوع وأقواله قد انتشر باللؽتين اآلرامية واليونانية ،و أن اللؽة
اليونانية قد استعملت في الحقل التبشير قبل اهتداء بولس .يتضح إذن أن
التقليد اإلنجيلي لم يسكب منذ البدء في قوالب سامية "دون شاببة"،
وبالتالي لم يفقد أصالته عندما نقل إلى اليونانية .ومن المرجح أن يكون هذا
التقليد قد عبر (بضم العين) عنه باللؽتين منذ البدء .إن لهذا األمر نتابج
مهمة في مسؤلة أصالة التقليد اإلنجيلي وتاريخيته ولهذا فمن الصعوبة
بمكان أن نرفض أصالة كبلم لمجرد كونه ذا صفة هلينية.
ٓٔ-ويقترح كولمان بعض المقاييس التي تسمح بتحديد ومعرفة األقوال
المدونة المنسوبة إلى "فعل الجماعة" وليس إلى يسوع:
ٔ .أن يكون هذا القول متناقضا ً مع أقوال أخرى تثبت نسبتها ليسوع.
ٕ .أن يدل هذا القول على وضع يستحيل حصوله في زمن يسوع.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٖ .أن يكون هذا القول استناداً إلى نقد األشكال األدبية والمقارنة بين
األناجيل السينابتية قد قيل في زمن الحق ليسوع.
وينبهنا كولمان إلى عدم كفاية هذه المقاييس وإلى أنها ال تقدم ضمانات
أكيدة للتمييز بين أقوال يسوع األصيلة وبين أقوال الكنيسة .فليس من
مقياس يسلم من تؤثير األحكام الشخصية
ٔٔ -يبدأ الباحث في مشكلة األصالة عمله على أساس فرضيات مسبقة.
وهذا ال يعني أنه يرى نتابج بحثه مسبقا ً لكنه يسير في بحثه معتمداً بعض
المبادئ .وعلم الكتاب المقدس كسابر العلوم يعتمد بعض الفرضيات
المسبقة .ومن المعلوم أنه ،في حقل البحث التاريخي ،ال يمكن الوصول إلى
الموضوعية المطلقة مع وجوب السعي إليها دوماً .يقول األب جورج
فلورفسكي" :على المرء أن يفحص فرضياته وآراءه المسبقة بحزم ودقة،
دون أن يجرد عقله من كل الفرضيات .فمحاولة كهذه ستكون بمثابة انتحار
للعقل وتعطيل إلمكانياته الفكرية
ٕٔ -المفسر المسيحي حر في بحثه لكن ضمن إطار معين هو التقليد
الكنسي برمته من كتابي وليتورجي وعقابد  .الكتاب المقدس ليس حقبلً
علميا ً قابما ً بذاته ألن معناه معلن في حياة الكنيسة .ولذلك يجب ،في رأين،
أن يتبع كل مفسر للعهد الجديد المبادئ والفرضيات التالية:
الكتاب المقدس معطى ويجب أن يفهم ضمن إطار التقليد
الكنسي.
هناك وحدة بين العهد القديم والعهد الجديد ،إنها الوحدة بين عهود
هللا و تحقيقها.
وهذه المقدمات تنفى عقبل ان يكون هللا ثبلثة اقانيم وتنفى ان المسيح
اله ولشرح ذلك ننقل عن العبلمة الهندى فى كتابه اظهار الحق
(األمر األول) أن كتب العهد العتيق ناطقة بؤن ّ
هللا واحد أزلي أبد ال
يموت ،قادر يفعل ما يشاء ليس كمثله شيء ال في الذات وال في الصفات،
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بر ء عن الجسم والشكل ،وهذا األمر لشهرته وكثرته في تلك الكتب ؼير
محتاج إلى نقل الشواهد.
(األمر الثاني) أن عبادة ؼير ّ
هللا حرام ،وحرمتها مصرحة في مواضع شتى
من التوراة مثل الباب العشرين والرابع والثبلثين من سفر الخروج
(األمر الثالث) في اآليات الكثيرة الؽير المحصورة من العهد العتيق إشعار
بالجسمية والشكل واألعضاء ّهلل تعالى مثبلً في اآلية  ٕٙو  ٕ8من الباب
األول من سفر التكوين واآلية  ٙمن الباب التاسع من السفر المذكور إثبات
الشكل والصورة ّهلل ،وفي اآلية  ٔ8من الباب التاسع والخمسين من كتاب
أشعياء إثبات الرأس ،وفي اآلية  1من الباب السابع من كتاب دانيال إثبات
الرأس والشعر،
وللتنزيه في التوراة آيتان وهما اآلية الثانية عشرة واآلية الخامسة عشرة
من الباب الرابع من سفر االستثناء وهما هكذا" ٕٔ :فكلمكم الرب من
جوؾ النار فسمعتم صوت كبلمه ولم تروا الشبه ألبتة" ٘ٔ "فاحفظوا
أنفسكم بحرص فإنكم لم تروا شبيها ً يوما ً كلمكم الرب في حوريب من جوؾ
النار"
ولما كان مضمون هاتين اآليتين مطابقا ً للبرهان العقلي ،وجب تؤويل اآليات
الؽير المحصورة ال [عدم] تؤويلهما ، ،فقد ظهر من هذا األمر الثالث أن
الكثير إذا كان مخالفا ً للبرهان يجب إرجاعه إلى القليل الموافق له ،وال يعتد
بكثرته فكيؾ إذا كان الكثير موافقا ً والقليل مخالفا ً فإن التؤويل فيه ضرور
ببداهة العقل.
(األمر الرابع) قد علمت في األمر الثالث أنه ليس ّهلل شبه وصورة وقد
صرح به في العهد الجديد أيضا ً في مواضع عديدة أن رإية ّ
هللا في الدنيا
ؼير واقعة ،في اآلية الثامنة عشرة من الباب األول من إنجيل يوحنا هكذا:
ّ
"هللا لم يره أحد قط" وفي اآلية السادسة عشرة من الباب السادس من
الرسالة األولى إلى تيموثاوس" :لم يره أحد من الناس وال يقدر أن يراه"
وفي اآلية الثانية عشرة من الباب الرابع من رسالة يوحنا األولىّ :
"هللا لم
ينظره أحد قط" فثبت من هذه اآليات أن من كان مربيا ً ال يكون إلها ً قط،
هللا أو األنبياء أو الحواريين لفظ ّ
ولو أطلق عليه في كبلم ّ
هللا ومثله فبل يؽتر
أح ٌد بمجرد إطبلق مثل لفظ ّ
هللا،
مر ذكرها في
(األمر الخامس) إن وقوع المجاز في ؼير المواضع التي ّ
األمر الثالث والرابع كثير :مثبلً وعد ّ
هللا إبراهيم عليه السبلم في تكثير
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أوالده هكذا اآلية السادسة عشرة من الباب الثالث عشر من سفر التكوين:
"وأجعل نسلك مثل تراب األرض فإن استطاع أحد من الناس أن يحصي
تراب األرض فإنه يستطيع أن يحصي نسلك" واآلية السابعة عشرة من
الباب الثاني والعشرين من السفر المذكور" :أباركك وأكثر نسلك كنجوم
السماء ومثل الرمل الذ على شاطا البحر الخ" وأوالدهما لم يبلػ
مقدارهم عدد رطل رمل في الدنيا في وقت من األوقات فضبلً عن مقدار
رمل شاطا البحر أو رمل األرض،
قال صاحب (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين) في الفصل الثالث
عشر من كتابه" :وأما اصطبلح الكتاب المقدس فإنه ذو استعارات وافرة
ؼامضة وخاصة العهد العتيق" ثم قال" :واصطبلح العهد الجديد أيضا ً هو
استعار جداً وخاصة مسامرات مخلصنا وقد اشتهرت آراء كثيرة فاسدة
لكون بعض معلمي النصارى شرحوها شرحا ً حرفياً ،وألجل ذلك نقدم بعض
أمثال لنرى بها أن تؤويل االستعارات حرفيا ً ليس صواباً ،وذلك كقول
المسيح عن هيرودس اذهبوا وقولوا لذلك الثعلب ،فمن المعلوم أن المراد
بلفظة الثعلب في هذه العبارة جبار ظالم ألن ذلك الحيوان المدعو هكذا
معروؾ بالحيلة والؽدر أيضاً ،قال ربنا لليهود :أنا هو الخبز الحي الذ
نزل من السماء فكل من أكل من هذا الخبز يحيا إلى األبد ،والخبز الذ أنا
أعطيه هو جسد سوؾ أعطيه لحياة العالم ،يوحنا ص  ٙعدد ٘ٔ،
فاليهود الشهوانيون فهموا هذه العبارة بالمعنى الحرفي وقالوا كيؾ يقدر
هذا الرجل أن يعطينا جسده لنؤكله؟ آية ٕ٘ ولم يبلحظوا أنه عني بذلك
ذبيحته التي وهبها كفارة لخطايا العالم ،وقد قال مخلصنا أيضا ً عن الخبز
عند تعيينه العشاء السر  :هذا هو جسد  ،وعن الخمر هذا هو دمي ،م ّتى
ص  ٕٙعدد  ،ٕٙفمنذ الدهر الثاني عشر جعلت الرومانيون الكاثوليكيون
لهذا القول معنى آخر معكوسا ً ومؽايراً لشواهد أخرى في الكتب المقدسة
وللدليل الصحيح ،وحتموا أن ينتجوا من ذلك تعليمهم عن االستحالة أ
تحويل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه الجوهريين عندما يلفظ
الكاهن بكلمات التقديس الموهوم ،مع أنه قد يظهر لكل الحواس الخمسة أن
الخبز والخمر باقيان على جوهرهما ولم يتؽيرا ،فؤما التؤويل الصحيح لقول
ربنا فهو أن الخبز بمثل جسده والخمر بمثل دمه" انتهى كبلمه بلفظه
(األمر السادس) كان اإلجمال يوجد كثيراً في أقوال المسيح عليه السبلم
بحيث ال يفهمها معاصروه وتبلميذه في كثير من األحيان ما لم يفسرها
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بنفسه ،فاألقوال التي فسرها من هذه األقوال المجملة فهموها ،وما لم
يفسره منها فهموا بعضها بعد مدة مديدة وبقي البعض عليهم مبهما ً إلى
آخر الحياة ،ونظابره كثيرة أكتفي هنا على بعضها .وقع في الباب الثاني
من إنجيل يوحنا مكالمة المسيح عليه السبلم مع اليهود الذين كانوا يطلبون
المعجزة هكذا" ٔ1 :أجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثبلثة
أيام أقيمه" ٕٓ "فقال اليهود في ست وأربعين سنة بني هذا الهيكل أفؤنت
في ثبلثة أيام تقيمه؟" ٕٔ "وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده" ٕٕ
"فلما قام من األموات تذكر تبلميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكبلم الذ
قاله يسوع" فهنا لم يفهم التبلميذ فضبلً عن اليهود ،لكن فهم التبلميذ بعد
ما قام من األموات ،وقال المسيح لينقود بموس من علماء اليهود :إن كان
أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكوت ّ
هللا ،فلم يفهم ينقود بموس
مقصوده ،وقال كيؾ يمكن أن يولد اإلنسان وهو شيخ أيقدر أن يدخل في
بطن أمه ثانية ويولد ففهمه المسيح مرة أخرى فلم يفهم مقصوده في هذه
المرة أيضاً ،وقال كيؾ يمكن هذا فقال المسيح أال تفهم وأنت معلم
إسرابيل؟،
(األمر الثامن) إذا تعارض القوالن فبل بد من إسقاطهما إن لم يمكن التؤويل،
أو من تؤويلهما إن أمكن ،وال بد أن يكون التؤويل بحيث ال يستلزم المحال
أو الكذب ،مثبلً اآليات الدالة على الجسمية والشكل تعارضت ببعض اآليات
الدالة على التنزيه فيجب تؤويلها كما عرفت في األمر الثالث ،لكن ال بد أن
ال يكون التؤويل بؤن ّ
هللا متصؾ بصفتين أعني الجسمية والتنزيه ،وإن لم
تدرك عقولنا هذا األمر فإن هذا التؤويل باطل محض واجب الرد ال يرفع
التناقض.
(األمر التاسع) العد ُد لما كان قسِ ما ً من ال َكم ال يكون قابما ً بنفسه بل بالؽير،
وكل موجود ال بد أن يكون معروضا ً للوحدة أو الكثرة .والذوات الموجودة
باالمتياز الحقيقي المتشخصة بالتشخص تكون معروضة للكثرة الحقيقية،
فإذا صارت معروضة لها ال تكون معروضة للوحدة الحقيقية وإال يلزم
اجتماع الضدين الحقيقيين كما عرفت في األمر السابع ،نعم يجوز أن تكون
معروضة للوحدة االعتبارية بؤن يكون المجموع كثيراً حقيقيا ً وواحداً
اعتبارياً.
(األمر العاشر) المنازعة بيننا وبين أهل التثليث والتوحيد كليهما حقيقيان
وإن قالوا التثليث حقيقي والتوحيد اعتبار فبل نزاع بيننا وبينهم لكنهم
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يقولون إن كبلً منهما حقيقي كما هو مصرح به في كتب علماء
البروتستنت ،قال صاحب ميزان الحق في الباب األول من كتابه المسمى
بحل اإلشكال هكذا" :إن المسيحيين يحملون التوحيد والتثليث كليهما على
المعنى الحقيقي".
(األمر الثاني عشر) عقيدة التثليث ما كانت في أمة من األمم السابقة من
عهد آدم إلى عهد موسى عليه السبلم ،وه َْوسات أهل التثليث بتمسكهم
ببعض آيات سفر التكوين ال تتم علينا ألنها في الحقيقة تحريؾ لمعانيها،
ويكون المعنى على تمسكهم من قبيل كون المعنى في بطن الشاعر ،وال
أدعي أنهم ال يتمسكون بزعمهم بآية من آيات السفر المذكور بل أدعي أنه
لم يثبت بالنص كون هذه العقيدة ألمة من األمم السالفة ،وأما أنها ليست
بثابتة في الشريعة الموسوية وأمته فؽير محتاج إلى البيان ألنه من طالع
هذه التوراة المستعملة ال يخفى عليه هذا األمر ،و َي ْحيى عليه السبلم كان
إلى آخر عمره شاكا ً في المسيح عليه السبلم بؤنه المسيح الموعود به أم
ال ،كما صرح به في الباب الحاد عشر من إنجيل متى أنه أرسل اثنين من
تبلميذه وقال له أنت هو اآلتي أم ننتظر آخر؟ ،فلو كان عيسى عليه السبلم
يتصور أنه ال يعرؾ إلهه وهو
إلها ً يلزم كفره إذ الشك في اإلله كفر ،وكيؾ
ّ
نبيه ،بل هو أفضل األنبياء بشهادة المسيح كما هي مصرحة في هذا الباب،
وإذا لم يعرؾ األفضل مع كونه معاصراً فعدم معرفة األنبياء اآلخرين
السابقين على عيسى أحق باالعتبار ،وعلماء اليهود من لدن موسى عليه
السبلم إلى هذا الزمان ال يعترفون بها ،وظاهر أن ذات ّ
هللا وصفاته الكمالية
قديمة ؼير متؽيرة موجودة أزالً وأبداً ،فلو كان التثليث حتما ً لكان الواجب
على موسى عليه السبلم وأنبياء بني إسرابيل أن يبينوه حق التبيين،
فالعجب كل العجب أن تكون الشريعة الموسوية التي كانت واجبة اإلطاعة
لجميع األنبياء إلى عهد عيسى عليه السبلم خالية عن بيان هذه العقيدة
التي هي مدار النجاة على زعم أهل التثليث ،وال يمكن نجاة أحد بدونها نبيا ً
كان أو ؼير نبي ،وال يبين موسى وال نبي من األنبياء اإلسرابيلية هذه
العقيدة ببيان واضح ،بحيث تفهم منه هذه العقيدة صراحة وال يبقى شك ما،
ويبين موسى عليه السبلم األحكام التي هي عند مقدس أهل التثليث ضعيفة
ناقصة جداً بالتشريح التام ويكررها مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى ،ويإكد
وأعجب منه
على محافظتها تؤكيداً بليؽاً ،ويوجب القتل على تارك بعضها،
ُ
أن عيسى عليه السبلم أيضا ً ما بين هذه العقيدة إلى عروجه ببيان واضح
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مثبلً بؤن يقول إن ّ
هللا ثبلثة أقانيم األب واالبن وروح القدس ،وأقنوم االبن
تعلق بجسمي بعبلقة فبلنية أو بعبلقة فهمها خارج عن إدراك عقولكم
فاعلموا أني أنا ّ
هللا ال ؼير ،ألجل العبلقة المذكورة أو يقول كبلما ً آخر مثله
في إفادة هذا المعنى صراحة ،وليس في أيد أهل التثليث من أقواله إال
بعض األقوال المتشابهة :قال صاحب ميزان الحق في كتابه المسمى بمفتاح
األسرار" :إن قلت لِ َم لَ ْم يبين المسيح ألوهيته ببيان أوضح مما ذكره ،ولِ َم
لَ ْم يقل واضحا ً ومختصراً أني أنا ّ
هللا ال ؼير؟" فؤجاب أوالً بجواب ؼير
مقبول ال يتعلق ؼرضنا بنقله في هذا المحل ،ثم أجاب ثانيا ً "بؤنه ما كان
أحد يقدر على فهم هذه العبلقة والوحدانية قبل قيامه" يعني من األموات
"وعروجه فلو قال صراحة لفهموا أنه إله بحسب الجسم اإلنساني وهذا
األمر كان باطبلً جزما ً فدرك هذا المطلب أيضا ً من المطالب التي قال في
حقها لتبلميذه إن لي أموراً كثيرة أيضا ً ألقول لكم ،ولكن ال تستطيعون أن
تحتملوا اآلن ،وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق
ألنه ال يتكلم من نفسه بل كان ما يسمع يتكلم ويخبركم بؤمور آتية" ثم قال
"إن كبار ملة اليهود أرادوا مراراً أن يؤخذوه ويرجموه ،والحال أنه ما كان
َب َّين ألوهيته بين أيديهم إال على طريق اإللؽاز" فعلم من كبلمه عذران:
(األول) عدم قدرة فهم أحد قبل العروج (والثاني) خوؾ اليهود وكبلهما
ضعيفان في ؼاية الضعؾ ،أما األول فإنه كان هذا القدر يكفي لدفع الشبهة:
أن عبلقة االتحاد التي بين جسمي وبين أقنوم االبن فهمها خارج عن
وسعكم فاتركوا تفتيشها واعتقدوا بؤني لست إلها ً باعتبار الجسم بل بعبلقة
االتحاد المذكور ،وأما نفس عدم القدرة على فهمها فباقية بعد العروج أيضا ً
حتى لم يعلم عالم من علمابهم إلى هذا الحين كيفية هذه العبلقة
سدة عظيمة،
والوحدانية ،ومن قال ما قال فقوله َر ْجم بالؽيب ال يخلو عن َم ْف َ
ولذا ترك علماء فرقة البروتستنت بيانها رأساً ،وهذا القسيس يعترؾ في
مواضع من تصانيفه بؤن هذا األمر من األسرار خارج عن درك العقل ،وأما
الثاني فؤلن المسيح عليه السبلم ما جاء عندهم إال ألجل أن يكون كفارة
لذنوب الخلق ويصلبه اليهود ،وكان يعلم يقينا ً أنهم يصلبونه ومتى
يصلبونه فؤ محل للخوؾ من اليهود في بيان العقيدة؟ ،والعجب أن خالق
األرض والسماء والقادر على ما يشاء يخاؾ من عباده الذين هم من أذل
أقوام الدنيا ،وال يبين ألجل خوفهم العقيدة التي هي مدار النجاة.
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وعباده من األنبياء مثل أرمياء وأشعياء ويحيى عليهم السبلم ال يخافون
َ
ويإذ ْون إيذاء شديداً ويقتل بعضهم ،وأعجب منه أن
منهم في بيان الحق
المسيح عليه السبلم يخاؾ منهم في بيان هذه المسؤلة العظيمة ،ويشدد
عليهم في األمر بالمعروؾ والنهي عن المنكر ؼاية التشديد حتى تصل
النوبة إلى السب ،ويخاطب الكتبة والفريسيين مشافهة بهذه األلفاظ :ويل
لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون ،وويل لكم أيها القادة العميان وأيها
الجهال العميان ،وأيها الفريسي األعمى ،وأيها الحيات واألفاعي كيؾ
تهربون من دينونة جهنم ،ويظهر قبابحهم على رإوس األشهاد ،حتى شكا
بعضهم بؤنك تشتمنا كما هو مصرح به في الباب الثالث والعشرين من
إنجيل م ّتى والحاد عشر من إنجيل لوقا ،وأمثال هذا مذكورة في المواضع
األخر من اإلنجيل أيضاً ،فكيؾ يظن بالمسيح عليه السبلم أن يترك بيان
العقيدة التي هي مدار النجاة ألجل خوفهم؟ .حاشا ثم حاشا أن يكون جنابه
هكذا ،وعلم من كبلمه أن المسيح عليه السبلم ما بين هذه المسؤلة عند
اليهود قط إال بطريق اإللؽاز وأنهم كانوا ينكرون هذه العقيدة أشد اإلنكار
حتى أرادوا رجمه مراراً على البيان اإللؽاز .
في إبطال التثليث بالبراهين العقلية
(البرهان األول) لما كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين بحكم
األمر العاشر من المقدمة فإذا وجد التثليث الحقيقي ال بد من أن توجد
الكثرة الحقيقية أيضا ً بحكم األمر التاسع من المقدمة وال يمكن بعد ثبوتها
التوحيد الحقيقي وإال يلزم اجتماع الضدين الحقيقيين بحكم األمر السابع من
المقدمة وهو محال ،فلزم تعدد الوجباء وفات التوحيد يقيناً .فقابل التثليث ال
يمكن أن يكون موحداً ّهلل تعالى بالتوحيد الحقيقي ،والقول بؤن التثليث
الحقيقي والتوحيد الحقيقي وإن كانا ضدين حقيقين في ؼير الواجب لكنهما
ما ليسا كذلك ،فيه سفسطة محضة ألنه إذا ثبت أن الشيبين بالنظر إلى
ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان في نفس األمر فبل يمكن اجتماعهما في
أمر واحد شخصي في زمان واحد من جهة واحدة واجبا ً كان ذلك األمر أو
ؼير واجب ،كيؾ وإن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح والثبلثة لها ثلث
صحيح ،وهو واحد وأن الثبلثة مجموع آحاد ثبلثة ،والواحد الحقيقي ليس
مجموع آحاد رأساً ،وإن الواحد الحقيقي جزء الثبلثة فلو اجتمعا في محل
واحد يلزم كون الجزء كبلً والكل جزءاً وأن هذا االجتماع يستلزم كونَ ّ
هللا
مر ّكبا ً من أجزاء ؼير متناهية بالفعل التحاد حقيقة الكل والجزء على هذا
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التقدير ،والكل مركب ،فكل جزء من أجزابه أيضا ً مركب من األجزاء التي
جرا ،وكون الشيء مر ّكبا ً من أجزاء ؼير
تكون عين هذا الجزء وهلم ّ
متناهية بالفعل باطل قطعاً ،وأن هذا االجتماع يستلزم كون الواحد ُثلث نفسه
وكون الثبلثة ثبلثة أمثال نفسها ،والواحد ثبلثة أمثال الثبلثة.
(البرهان الثاني) لو ُو ِجد في ذات ّ
هللا ثبلثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي كما
قالوا فمع قطع النظر عن تعدد الوجباء يلزم أن ال يكون ّ
صلة
هللا حقيقة مح َّ
بل مركبا ً اعتباريا ً فإن التركيب الحقيقي ال بد فيه من االفتقار بين األجزاء،
فإن الحجر الموضوع يجنب اإلنسان ال يحصل منهما أحدية ،وال افتقار بين
الواجبات ،ألنه من خواص الممكنات ،فالواجب ال يفتقر إلى الؽير وكل جزء
وؼيره وإن كان داخبلً في المجموع ،فإذا لم يفتقر بعض
منفصل عن اآلخر
ُ
األجزاء إلى بعض آخر لم تتؤلؾ منها الذات األحدية ،على أنه يكون ّ
هللا في
الصورة المذكورة مركباً ،وكل مركب يفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد
من أجزابه ،والجزء ؼير الكل بالبداهة ،فكل مركب مفتقر إلى ؼيره ،وكل
مفتقر إلى ؼيره ممكن لذاته فيلزم أن يكون ّ
هللا ممكنا ً لذاته وهذا باطل.
(البرهان الثالث) إذا ثبت االمتياز الحقيقي بين األقانيم فاألمرالذ حصل به
هذا االمتياز إما أن يكون من صفات الكمال أو ال يكون ،فعلى ال ِّ
شق األول
لم يكن جميع صفات الكمال مشتركا ً فيه بينهم ،وهو خبلؾ ما تقرر عندهم
أن كل أقنوم من هذه األقانيم متصؾ بجميع صفات الكمال ،وعلى الشق
الثاني فالموصوؾ به يكون موصوفا ً بصفة ليست من صفات الكمال ،وهذا
نقصان يجب تنزيه ّ
هللا عنه.
(البرهان الرابع) االتحاد بين الجوهر البلهوتي والناسوتي إذا كان حقيقيا ً
لكان أقنوم االبن محدوداً متناهيا ً وكل ما كان كذلك كان قبوله للزيادة
والنقصان ممكناً ،وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين
لتخصيص مخصص وتقدير مقدّ ر ،وكل ما كان كذلك فهو محدث فيلزم أن
يكون أقنوم االبن محدثا ً ويستلزم حدوثه حدوث ّ
هللا.
(البرهان الخامس) لو كان األقانيم الثبلثة ممتازة بامتياز حقيقي وجب أن
يكون المم ِّيز ؼير الوجوب الذاتي ،ألنه مشترك بينهم ،وما به االشتراك
ؼير ما به االمتياز فيكون كل واحد منهم مركبا ً من جزأين وكل مركب
ممكن لذاته ،فيلزم أن يكون كل واحد منهم ممكنا ً لذاته.
(البرهان السادس) مذهب اليعقوبية باطل صريح ألنه يستلزم انقبلب القديم
بالحادث والمجرد بالماد  ،وأما مذهب ؼيرهم فيقال في إبطاله :إن هذا
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االتحاد إما بالحلول أو بؽيره فإن كان األول فهو باطل من وجوه ثبلثة على
َوفق عدد التثليث.
أما أوالً فؤلن ذلك الحلول ال يخلو إما أن يكون كحلول ماء الورد في الورد
والدهن في السمسم والنار في الفحم ،وهذا باطل ألنه إنما يصح لو كان
أقنوم االبن جسماً ،وهم وافقونا على أنه ليس بجسم ،وإما أن يكون
كحصول اللون في الجسم وهذا أيضا ً باطل ألن المعقول من هذه التبعية
حصول اللون في الح ِّيز لحصول محله في هذا الحيز ،وهذا أيضا ً إنما
صور في األجسام ،وإما أن يكون كحصول الصفات اإلضافية للذوات،
ُي َت ّ
وهذا أيضا ً باطل ألن المعقول من هذه التبعية االحتياج ،فلو ثبت حلول
أقنوم االبن بهذا المعنى في شيء كان محتاجا ً فكان ممكنا ً مفتقراً إلى
المإثر وذلك محال ،وإذا ثبت بطبلن جميع التقارير امتنع إثباته.
وأما ثانيا ً فؤلنا لو قطعنا النظر عن معنى الحلول نقول :إن أقنوم االبن لو
حل ّ في الجسم فذلك الحلول إما أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل
الجواز ،وال سبيل إلى األول ألن ذاته إما أن تكون كافية في اقتضاء هذا
الحلول أو ال تكون كافية في ذلك ،فإن كان األول استحال توقؾ ذلك
االقتضاء على حصول شرط فيلزم إما حدوث ّ
هللا أو قدم المحل ،وكبلهما
باطبلن وإن كان الثاني كان كونه مقتضيا ً لذلك الحلول أمراً زابداً على ذاته
حادثا ً فيه ،فيلزم من حدوث الحلول حدوث شيء فيه فيكون قاببلً للحوادث،
وذلك محال ألنه لو كان كذلك لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته ،وكانت
حاصلة أزالً ،وذلك محال ألن وجود الحوادث في األزل محال ،وال سبيل إلى
الثاني على هذا التقدير يكون ذلك الحلول زابداً على ذات األقنوم فإذا حل
في الجسم وجب أن يحل فيه صفة محدثة ،وحلولها يستلزم كونه قاببلً
للحوادث ،وهو باطل كما عرفت.
وأما ثالثا ً فؤلن أقنوم االبن إذا حل في جسم عيسى عليه السبلم فبل يخلو إما
أن يكون باقيا ً في ذات ّ
هللا أيضا ً أو ال فإن كان األول لزم أن يوجد الحال
الشخصي في محلين ،وإن كان الثاني لزم أن يكون ذات ّ
هللا خالية عنه
فينتفي ألن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل ،وإن كان ذلك االتحاد بدون
الحلول فنقول إنّ أقنوم االبن إذا اتحد بالمسيح عليه السبلم فهما في حال
االتحاد إن كانا موجودين فهما اثنان ال واحد فبل اتحاد ،وإن عدما وحصل
ثالث فهو أيضا ً ال يكون اتحاداً بل عدم الشيبين وحصول شيء ثالث ،وإن
بقي أحدهما وعدم اآلخر فالمعدوم يستحيل أن يتحد بالموجود ألنه يستحيل
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أن يقال المعدوم بعينه هو الموجود ،فظهر أن االتحاد محال ،ومن قال إن
االتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم إذا وقع على طين أو شمع
أو كظهور صورة اإلنسان في المرآة فقوله ال يثبت االتحاد الحقيقي بل
يثبت التؽاير ،ألنه كما أن كتابة الخاتم الظاهرة على طين أو شمع ؼير
الخاتم وصورة اإلنسان في المرآة ؼير اإلنسان ،فكذلك يكون أقنوم االبن
ؼير المسيح عليه السبلم ،بل ؼاية ما يلزم أن يكون ظهور أثر صفة
األقنوم فيه أكثر من ظهوره في ؼيره ،كما أن ظهور تؤثير شعاع الشمس
في بدخشان في بعض األحجار التي تتولد منها الجواهر المعروفة أزيد من
تؤثيره في األحجار التي هي ؼير تلك األحجار ،ولنعم ما قيل:
محال ال يساويه محال * وقول في الحقيقة ال يقال
وفكر كاذب وحديث زور * بدا منهم ومنشإه الخيال
تعالى ّ
هللا ما قالوه كفر * وذنب في العواقب ال يقال.
(البرهان السابع) فرقة البروتستنت ترد على فرقة الكاثلك في استحالة
الخبز إلى المسيح في العشاء الرباني بشهادة الحس وتستهزئ بها ،فهذا
الرد والهزء يرجعان إليهما أيضا ً ألن الذ رأى المسيح ما رأى منه إال
شخصا ً واحداً إنساناً ،وتكذيب أصدق الحواس الذ هو البصر يفتح باب
السفسطة في الضروريات ،فيكون القول به باطبلً كالقول باالستحالة،
والجهبلء من المسيحيين من أية فرقة من فرق أهل التثليث كانوا قد ضلوا
في هذه العقيدة ضبلالً بيناً ،وال يميزون بين الجوهر البلهوتي والناسوتي
كما يميز بحسب الظاهر علماإهم ،بل يعتقدون ألوهية المسيح عليه السبلم
باعتبار الجوهر الناسوتي ويخبطون خبطا ً عظيماً ،نقل أنه تنصر ثبلثة
أشخاص وعلمهم بعض القسيسين العقابد الضرورية سيما عقيدة التثليث
أيضاً ،وكانوا في خدمته فجاء محب من أح َّباء هذا القسيس وسؤله عمن
تنصر؟ فقال :ثبلثة أشخاص تنصروا ،فسؤل هذا المحب :هل تعلموا شيبا ً
من العقابد الضرورية ،فقال :نعم ،وطلب واحداً منهم ليرى محبه فسؤله عن
عقيدة التثليث ،فقال :إنك علمتني أن اآللهة ثبلثة أحدهم الذ هو في
السماء والثاني تولد من بطن مريم العذراء والثالث الذ نزل في صورة
الحمام على اإلله الثاني بعد ما صار ابن ثبلثين سنة ،فؽضب القسيس
وطرده ،وقال :هذا مجهول ،ثم طلب اآلخر منهم وسؤله فقال :إنك علمتني
أن اآللهة كانوا ثبلثة وصلب واحد منهم فالباقي إلهان ،فؽضب عليه
القسيس أيضا ً وطرده ،ثم طلب الثالث وكان ذكيا ً بالنسبة إلى األولين
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وحريصا ً في حفظ العقابد فسؤله فقال :يا موال حفظت ما علمتني حفظا ً
جيداً وفهمت فهما ً كامبلً بفضل الرب المسيح أن الواحد ثبلثة والثبلثة واحد
وصلب واحد منهم ومات فمات الكل ألجل االتحاد ،وال إله اآلن وإال يلزم
نفي االتحاد (أقول) ال تقصير للمسإولين فإن هذه العقيدة يخبط فيها
الجهبلء هكذا ويتحير علماإهم ،ويعترفون بؤنا نعتقد وال نفهم ،ويعجزون
عن تصويرها وبيانها ،ولذا قال الفخر الراز في تفسيره ذيل تفسير سورة
النساء" :واعلم أن مذهب النصارى مجهول جداً" ثم قال" :ال نرى مذهبا ً
في الدنيا أشدّ ركاكة وبعداً من العقل من مذهب النصارى" وقال في تفسير
سورة المابدة" :وال نرى في الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطبلنا ً من
مقالة النصارى" فإذا علمت بالبراهين العقلية القطعية أن التثليث الحقيقي
ممتنع في ذات ّ
هللا فلو وجد قول من األقوال المسيحية داالً بحسب الظاهر
على التثليث يجب تؤويله ،ألنه ال يخلو إما أن نعمل بكل واحد من داللة
البراهين وداللة القول .وإما أن نتركهما ،وإما أن نرجح النقل على العقل،
وإما أن نرجح العقل على النقل ،واألول باطل قطعا ً وال يلزم كون الشيء
الواحد ممتنعا ً وؼير ممتنع في نفس األمر ،والثاني أيضا ً محال وإال يلزم
ارتفاع النقيضين ،والثالث أيضا ً ال يجوز ألن العقل أصل النقل فإن ثبوت
النقل موقوؾ على وجود الصانع وعلمه وقدرته وكونه مرسبلً للرسل،
وثبوتها بالدالبل العقلية ،فالقدح في العقل قدح في العقل والنقل معاً ،فلم
يبق إال أن نقطع بصحة العقل ونشتؽل بتؤويل النقل ،والتؤويل عند أهل
الكتاب ليس بنادر وال قليل لما عرفت في األمر الثالث من المقدمة أنهم
يإولون اآليات الؽير المحصورة الدالة على جسمية ّ
هللا وشكله ألجل اآليتين
اللتين مضمونهما مطابق للبرهان العقلي ،وكذلك يإولون اآليات الكثيرة
الؽير المحصورة الدالة على المكان ّهلل تعالى ألجل اآليات القليلة الموافقة
للبرهان ،وعرفت في األمر الرابع والخامس أيضا ً مثله مشروحا ً لكن
العجب من عقبلء الكاثلك و َمنْ تبعهم أنهم تار ًة يبطلون حكم الحس والعقل
معاً ،ويحكمون أن الخبز والخمر اللذين حدثا بين أعيننا بعد مدة أزيد من
ألؾ وثمانمابة سنة من عروج المسيح عليه السبلم يتحوالن في العشاء
الرباني إلى لحمه ودمه حقيقة فيعبدونهما ويسجدون لهما ،وتار ًة يبطلون
حكم العقل والبداهة وينبذون البراهين العقلية وراء ظهورهم ،ويقولون:
التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي يمكن اجتماعهما في أمر واحد شخصي
في زمان واحد من جهة واحدة ،والعجب من فرقة البروتستنت أنهم
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خالفوهم في األولى دون الثانية ،فلو كان العمل على ظاهر النقل ضروريا ً
وإن كان مخالفا ً للحس والعقل فاإلنصاؾ أن فرقة الكاثلك خير من فرقتهم
ألنها بالؽت في إطاعة ظاهر قول المسيح عليه السبلم حتى اعترفت
بمعبودية ما يصادمه الحس والبداهة ،وكما أن أهل التثليث يؽالون في شؤن
المسيح عليه السبلم ويوصلونه إلى رتبة األلوهية فكذلك يفرطون في شؤنه
أيام
وشؤن آبابه فيعتقدون أنه لعن وبعد ما مات نزل جهنم وأقام فيها ثبلثة ٍ
كما ستعرؾ ،وأن داود وسليمان عليهما السبلم وكذا اآلباء اآلخرون
للمسيح عليه السبلم في أوالد فارض الذ ولدته تامارا بالزنا من يهوذا،
وأن داود عليه السبلم زنى بامرأة أوريا وأن سليمان عليه السبلم ارتد في
آخر عمره كما عرفت.
وكان سيل من العلماء المسيحية ،وكان قد حصل بعض العلوم اإلسبلمية
أيضاً ،وكان ترجم القرآن المجيد بلسانه وترجمته مقبولة عند المسيحيين
وصى قومه في بعض األمور ،وأنقل وصيته عن ترجمته المطبوعة سنة
َّ
 ٔ5ٖٙمن الميبلد :األول" :ال يقع الجبر منكم على المسلمين ،والثاني :ال
تعلموهم المسابل التي هي مخالفة للعقل ،ألنهم ليسوا حمقاء نؽلب عليهم
في هذه المسابل كعبادة الصنم والعشاء الرباني ،ألنهم يعثرون كثيراً من هذه
المسابل ،وكل كنيسة فيها هذه المسابل ال تقدر أن تجذبهم إلى نفسها"
فانظر كيؾ وصى وأظهر أن مثل عبادة الصنم ومسؤلة العشاء الرباني
مخالفة للعقل اإلنصاؾ ،إن أهل هذه المسابل مشركون يقينا ً هداهم ّ
هللا إلى
الصراط المستقيم.
المبحث الثانى
استحالة التثليث فى النقل
عقابد الفرق النصرانية المعاصرة
أوالً  :األرثوذكس
ٔ -وهم أتباع الكنابس الشرقية (اليونانية) ،في روسيا وعموم آسيا
وصربيا ومصر والحبشة ،ويتبعون أربع كنابس ربيسة لكل منها بطريك
(القسطنطينية ثم اإلسكندرية وأنطاكيا وأورشليم).
ٕ -وقد انقسمت الكنيسة األرثوذكسية في أعقاب مجمع القسطنطينية
الخامس 581م إلى قسمين كبيرين (الكنيسة المصرية أو القبطية أو
المرقسية ،وكنيسة القسطنطينية ،المسماة بالرومية أو اليونانية).
األقانيم عند األرثوذكس
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ٔ -يقول األنبا ؼريؽورس" :المسيحيون يإمنون بإله واحد ،أحد
الذات ،مثلث األقانيم والخاصيات ،فالتوحيد للذات اإللهية ،وأما التثليث
فلؤلقانيم ،ولؤلقانيم خاصيات وصفات ذاتية ،أ بها تقوم الذات اإللهية ،فاهلل
الواحد هو أصل الوجود ،لذلك فهو اآلب  -واآلب كلمة سام ّية بمعنى األصل
..وهللا الواحد هو العقل األعظم ..تجلى في المسيح..لذلك كان المسيح هوالكلمة..والكلمة تجسيد العقل ،فإن العقل ؼير منظور ،ولكنه ظهر في
الكلمة ،وهو أيضا ً االبن -ال بمعنى الوالدة في عالم اإلنسان  ،-بل ألنه
صورة هللا ؼير المنظور ،وهللا هو الروح األعظم ،وهو آب جميع األرواح،
ولهذا فهو الروح القدس ،ألن هللا قدوس".
ٕ -ويقول األسقؾ سابليوس عن هللا" :ظهر في العهد القديم بصفته
آب ،وفي العهد الجديد بصفته ابن ،وفي تؤسيس الكنيسة بصفته روح
القدس".
ٖ -وإذا تساءلنا عن سبب اختبلؾ األسماء في هذه المراحل للجوهر
الواحد فإن القس توفيق جيد يجيب" :إن تسمية الثالوث باسم اآلب واالبن
والروح القدس تعتبر أعماقا ً إلهية وأسراراً سماوية ال يجوز لنا أن نفلسؾ
في تفكيكها وتحليلها ،أو نلحق بها أفكاراً من عندياتنا."..
ٗ -وما دامت هذا األقانيم مراحل للجوهر الواحد ،فإن ياسين منصور
يقول عنها بؤنها "ثبلث شخصيات متميزة ؼير منفصلة ،متساوية فابقة عن
التصور"،
٘ -ويقول أثناسيوس بالتساو بين األقانيم "فبل أكبر وال أصؽر ،و ال
أول وال آخر ،فهم متساوون في الذات اإللهية والقوة والعظمة".
وأبرز معتقدات الكنيسة األرثوذكسية وفروقها عن الكنابس األخرى:
ٔ -أن هللا هو المسيح (االبن) ،وهو روح القدس.
ٕ -تقول كنيسة القسطنطينية األرثوذكسية أن االبن (اإلله المتجسد) أقل
رتبة من اإلله من ؼير تجسد ،يقول األسقؾ أبولينراس" :األقانيم الثبلثة
الموجودة في هللا متفاوتة القدر ،فالروح عظيم ،واالبن أعظم منه ،واألب
هو األعظم...ذلك أن األب ليس محدود القدرة والجوهر ،وأما االبن فهو
محدود القدرة ال الجوهر ،والروح القدس محدود القوة والجوهر".
ٖ -يرى أرثوذكس الكنيسة المرقسية المصرية أن المسيح طبيعة واحدة
إلهية ،ويرى أرثوذكس روسيا وأوربا (كنيسة القسطنطينية) أن له طبيعتان
مجتمعتان في طبيعة واحدة كما قرر عام ٔ٘ٗم في مجمع خلقدونية ،وقد
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رفضت الكنيسة المصرية قرار المجمع ،وقبلته الكنابس األرثوذكسية
الرومية القابلة بالطبيعتين.
ٗ -أن روح القدس نشؤ من األب فقط.
٘ -وفي عام ٔ٘ٗم وعقب مجمع خلقدونية انفصلت الكنيسة المصرية
(أول الكنابس األرثوذكسية) عندما قالت بطبيعة واحدة للمسيح منكرة ما
ذهب إليه المجمع من أن للمسيح طبيعتين ومشيبتين،
 -ٙثم انفصلت بقية الكنابس الشرقية عقب مجمع القسطنطينية الرابع
5ٙ1م ،والخامس 581م ،بسبب إصرار الؽربيين على اعتبار الروح
القدس منبثق من األب واالبن معاً.
 -8يإمن النصارى األرثوذكس بؤسرار الكنيسة السبعة (المعمودية -
الميرون المقدس -القربان المقدس – االعتراؾ – مسحة المرضى  -الزواج
 الكهنوت).ثانيا ً  :الكاثوليك
وهم أتباع الكنابس الؽربية التي يرأسها بابا الفاتيكان في روما.
األقانيم عند الكاثوليك
ٔ -ويلخص محررو قاموس الكتاب المقدس عقيدة النصارى الكاثوليك
والبرتستانت في التثليث ،فيقولون" :الكتاب المقدس يقدم لنا ثبلث
شخصيات يعتبرهم شخص هللا…شخصيات متميزة الواحدة عن
األخرى..التثليث في طبيعة هللا ليس مإقتا ً أو ظاهرياً ،بل أبد وحقيقي..
التثليث ال يعني ثبلثة آلهة ،بل إن هذه الشخصيات الثبلث جوهر
واحد…الشخصيات الثبلث متساوون"
ٕ -والكاثوليك يعتبرون أركان الثالوث ثبلث شخصيات أو ثبلث ذوات،
لكل منها مهام منفصلة ،وترجع إلى ذات واحدة موجودة في األزل ،ويرون
لكل أقنوم وظيفة واختصاصا ً ،فهم يسندون لؤلب خلق العالم والمحافظة
عليه ،ولبلبن كفارة الذنوب وتخليص البشر ،و أما الروح القدس فيتولى
تثبيت قلب اإلنسان على الحق وتحقيق الوالدة الروحية الجديدة.
وأما أبرز ما تختلؾ فيه الكنيسة الكاثوليكية عن األرثوذكسية المصرية
فهو :
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٔ -قولهم بؤن المسيح له طبيعتان ومشيبتان :إلهية وإنسانية ،فهو عند
الكاثوليك إله تام وإنسان تام ،وفيه اتحد االبن بناسوت المسيح.
ٕ -األب واالبن وروح القدس هي األقانيم األزلية لئلله ،والمتحد منها
بجسد المسيح اإلنساني هو االبن فقط.
مساو لؤلب واالبن.
ٖ -روح القدس انبثق من األب واالبن معاً ،وهو
ٍ
ٗ -األرواح الخاطبة لن تدخل الجنة حتى تتطهر في جحيم صؽير في
مكان ما من األرض يسمى" :المطهر" تتطهر به أرواح العصاة ،ثم تكون
ٍ
أهبلً لدخول الفردوس.
٘ -صلوات الكهنة ترفع العذاب عن النفوس الخاطبة ،ومنه نشؤت فكرة
صكوك الؽفران التي أقرها المجمع الثاني عشر المنعقد عام ٕ٘ٔٔم.
 -ٙالقول بعصمة بابا روما ،وبؤنه وريث سلطان بطرس الذ دفعه له
المسيح (انظر متى  ،)ٔٙ/ٔ1وبذلك تسمى أيضا ً كنابس الكاثوليك بالكنابس
البطرسية.
 -8تقدس الكنسية الكاثوليكية مريم ،وتسميها (والدة اإلله) و(خطيبة
هللا) ،وتخصها ببعض الصلوات واالبتهاالت.
-5وتعترؾ الكنيسة الكاثوليكية بسابر العبادات والطقوس األرثوذكسية
كالتعميد واالعتراؾ والعشاء الرباني….و يجيز الكاثوليك عبادة الصور
واأليقونات.
ثالثا ً  :البروتستانت
ٔ -وهم في األصل من أتباع الكنيسة الكاثوليكية وفي القرن الثالث عشر
ظهرت حركة الرهبان (اإلخوان) ،ودعت للبساطة وحماية الكنيسة من
الهراقطة ،وتدعيم البابوية عن طريق األتباع المخلصين ،لكن مع نهاية هذا
القرن وقع رواد الحركة فيما حذروا منه ،فؤصبحوا من األثرياء ،وجر
الثراء إلى ما يسوء ذكره.
ٕ -وفي عام ٖٖٔ5م توفي داعي اإلصبلح حنا بعد أن طرد وأتباعه ،ثم
بعده نادى ح ّنا هس بإيقاؾ صكوك الؽفران التي استعان بها البابا حنا
الثالث والعشرون في حربه ضد مملكة نابلي ،وقد أحرق ح ّنا هس حيا ً عام
٘ٔٗٔم.
ٖ -وفي بداية القرن السادس عشر ظهر مارتن لوثر ،وهو قس ألماني
ذهب إلى الحج في روما طالبا ً بركات البابا فيها ،وفي ذهنه صورة من
النقاء والطهر والخشوع.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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لكنه فوجىء في روما بواقع آخر ،فجعل يصيح بؤن ليس هذا دين
عيسى ،وعاد أللمانيا يدعو لئلصبلح ،وهاجم صكوك الؽفران واعتبرها
دجبلً ،وانضم إليه أتباع سموا بالمحتجين (البروتستانت).
ٗ -ثم تؤثر بلوثر الفرنسي كالفن المولود عام ٔ٘ٓ1م ،ثم السويسر
زونجلي ،وأسس كلفن التنظيم الكنسي البروتستانتي.
وقد انتشرت أراء هذه المدرسة اإلصبلحية في ألمانيا وأمريكا واسكتلندا
والنرويج وهولندا.
والبرتستانت في الجملة كاثوليك ،ويتميزون عنهم بؤمور أهمها:
ٔ -اإليمان بؤن الكتاب المقدس فقط (وليس البابوات) هو مصدر
النصرانية ،لكنهم لم يطبقوه فيما سوى مسؤلة صكوك الؽفران وعصمة
البابا.
ٕ -إجازة قراءة الكتاب المقدس لكل أحد ،كما له الحق بفهمه دون
االعتماد في ذلك على فهم بابوات الكنيسة.
ٖ -عدم اإليمان بؤسفار األبوكريفا السبعة ،واعتماد التوراة العبرانية بدالً
من اليونانية.
ٗ -عدم االعتراؾ بسلطة البابا وحق الؽفران وبعض عبادات وطقوس
الكنيسة الكاثوليكية كالعشاء الرباني وعبادة الصور وتقديس مريم ،وعذاب
المطهر ،وعموم األسرار الكنيسة.
٘ -يعتبرون األعمال الصالحة ؼير ضرورية للخبلص.
 -ٙلكل كنيسة بروتستانتية استقبللها التام.
 -8يمنع البروتستانت الصبلة بلؽة ؼير مفهومة كالسريانية والقبطية،
ويرونها واجبة باللؽة التي يفهمها المصلون.
 -5يمنع البروتستانت التبتل ،ويوجبون زواج القسس ،إذ يرونه طريقا ً
الزما ً إلصبلح الكنيسة.
 -1ويوافق البروتستانت الكاثوليك في انبثاق الروح القدس من األب
واالبن كما يوافقونهم في أن للمسيح طبيعتين ومشيبتين.
ادلة النصارى على ألوهية المسيح
مبلحظات عامة
ٔ -ال يوجد نص واحد في الكتاب المقدس يصرح فيه المسيح بؤلوهيته
أو يطلب من الناس عبادته.
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ٕ -أن أحداً من تبلميذ المسيح لم يكن يعتقد ألوهية المسيح ،إذ لم يعبده
واحد منهم ،بل كلهم وجميع معاصر المسيح ما كانوا يعتقدون أكثر من
نبوته ،وسيمر معنا تفصيله.
ٖ -عدم الدليل الصحيح الصريح على ألوهية المسيح جعل النصارى
يحرفون في طبعات األناجيل الجديدة ،ومن ذلك إضافتهم نص التثليث
الصريح الوحيد في (يوحنا (ٔ) .)٘/8
واليك ما قاله الكاتب جون جلكر ايست فى كتابه "نعم الكتاب المقدس كلمة
هللا"
(ففي ٔيوحنا  ٘:8في ترجمة  KJVنجد آية تحدِّد الوحدة بين اآلب والكلمة
والروح القدس ،بينما ُحذفت هذه اآلية في ترجمة  .RSVويظهر أنَّ هذه
اآلية قد ُوضعت أوالً كتعليق هامشي في إحدى الترجمات األولى ،ثم وبطريق
ساخ اإلنجيل في وقت الحق جزءاً من النص األصلي .وقد
الخطؤ اعتبرها ُن َّ
ُحذفت هذه اآلية من جميع الترجمات الحديثة ،ألنَّ النصوص األكثر قِدَما ً ال
تورد هذه اآلية).
.واليك نص الترجمة من موقع ((e sword
1Jn 5:7
)َ 8(SVDفإِنَّ الَّذِينَ َي ْ
اآلبَ ،وا ْل َكلِ َم ُة،
اء ُه ْم َثبلَ َث ٌة:
س َم ِ
ُ
ش َهدُونَ فِي ال َّ
ُسَ .وهإُ الَ ِء ال َّثبلَ َث ُة ُه ْم َوا ِح ٌد.
ح ا ْلقُد ُ
الرو ُ
َو ُّ
(KJV+) For there are three that bear record in
heaven , the Father, the Word, and the Holy
Ghost: and these three are one.
(DRB) And there are Three who give testimony in
heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost.
And these three are one.
(ASV) And it is the Spirit that beareth witness,
because the Spirit is the truth
جبٍع اىعقبئذ ج2
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(RV) And it is the Spirit that beareth witness,
because the Spirit is the truth.
(GNT-BYZ+) οσι σπειρ ειςιν οι μαπστποτνσερ
(Vulgate) quia tres sunt qui testimonium dant
النص ؼير موجود فى الترجمات الحديثة وال فى النص اليونانى او البلتينى
ٗ -ومثله وقع التحر يؾ في قول بولس " :ع ظيم هو سر الت قوى ،هللا
ظهــر فــي الجســد" (تيموثــاوس (ٔ)  )ٖ/ٔٙفــالفقرة كمــا قــال المحقــق
كريسباخ :محرفة ،إذ ليس في األصل كلمة "هللا" ،بل ضمير الؽابب " هو"،
والمقصود منه ظهور التقوى في جسد حي ،فؤحالته الترج مات الحدي ثة إ لى
دليــل علــى التجســد اــإللهي بالمســيح ،فقــالوا" :ــهللا ظهــر فــي الجســد"
(تيموثاوس (ٔ) ٖ  ،)ٔٙ/و في الن سخة الكاثوليك ية (الرهبان ية الي سوعية)
تــم تصــحيح الــنص وإزالــة التحريــؾ "عظــيم ســر التقــوى الــذ تجلــى فــي
الجسد" ،واختفى منها اسم هللا تبارك وتعالى ،وتؽير المعنى واختفت الدال لة
على ألوهية المسيح من النص.
نصوص نسبت إلى المسيح األلوهية والربوبية
ٔ" -ألنه يولد لنا ولد ،ونعطى ابنا ً ،وتكون الرياسة على كتفه ،ويدعى
اسمه عجيبا ً مشيراً إلها ً قديراً أبا ً أبديا ً ربيس السبلم ،لنمو رياسته وللسبلم،
ال نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ،ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من
اآلن إلى األبد" (إشعيا .)1/ٙ
ٕ" -قال الرب لربي :اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطبا ً
لقدميك ،يرسل الرب قضيب عزك من صهيون ،تسلط في وسط أعدابك،
شعبك منتدب في يوم قوتك ،في زينة مقدسة ،من رحم الفجر لك طل
حداثتك ،أقسم الرب ولن يندم :أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق"
(المزمور ٓٔٔ ،)ٗ-ٔ /فسماه داود رباً.
ٖ"-لكن يعطيكم السيد نفسه آية ،ها العذراء تحبل وتلد ابنا ً ،وتدعو اسمه
عمانوبيل" (إشعيا ٗٔ ،)8/فكلمة عمانويل تعني :هللا معنا.
ويرون تحقق النبوءة بالمسيح كما بشر المبلك يوسؾ النجار خطيب
مريم "فستلد ابنا ً وتدعو اسمه يسوع ،ألنه يخلّص شعبه من خطاياهم.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القابل :هوذا العذراء تحبل
وتلد ابناً ،ويدعون اسمه عمانوبيل ،الذ تفسيره هللا معنا" (متى -ٔ/ٔ5
ٖٕ) ،فتسميته هللا معنا دليل  -عند النصارى  -على ألوهيته.
ٗ -قول بولس " :المسيح حسب الجسد الكابن على الكل إلها ً مباركا ً إلى
األبد" (رومية ٘ ،)1/ومثله قول توما للمسيح" :ربي وإلهي " (يوحنا
،)ٕٓ/ٕ5
كما قال بطرس له" :حاشاك يا رب" (متى ٕٕ ،)ٔٙ/وقال أيضاً" :هذا هو
رب الكل" (أعمال ،)ٔٓ/ٖٙ
وجاء في سفر الرإيا عن المسيح " :وله على ثوبه وعلى فخذه اسم
مكتوب  :ملك الملوك ورب األرباب" (الرإيا ٗٔ)ٔ8/
وؼير ذلك من النصوص مما أطلق على المسيح كلمة رب أو إله ،فدل ذلك
عندهم على ألوهيته وربوبيته.
األسماء ال تفيد ألوهية أصحابها
ٔ -تسمية المخلوق إلها ً ال تجعله كذلك .فقد سمي بولس وبرنابا آلهة
لما أتيا ببعض المعجزات "فالجموع لما رأوا ما فعله بولس رفعوا أصواتهم
قابلين :إن اآللهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا" (أعمال ٔٔ،)ٔٗ/
وال تؽير التسمية في الحقيقة شيبا ً ،وال تجعل من المخلوق إلهاً ،وال من
العبد الفاني ربا ً وإلهاً.
ٕ -وقد سمي إسماعيل بهذا االسم العبراني ،ومعناه" :هللا يسمع" ،ومثله
يهوياقيم أ " :هللا يرفع" ،ويهوشع "الرب خلص" ،وؼيرهم … ولم
تقتض أسماإهم ألوهي َتهم.
ٖ -وجاء في سفر الرإيا" :من يؽلب فسؤجعله في هيكل إلهي ،وال يعود
يخرج إلى خارج ،وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي -أورشليم
الجديدة -النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد" (الرإيا ٕٔ.)ٖ/
ٗ -وجاء في التوراة" :فيجعلون اسمي على بني إسرابيل" (العدد ،)ٙ/ٕ8
ومع ذلك فليسوا آلهة.
هل سمي المسيح الرب واإلله؟
ادعاء ان هذه االيات دليل الوهية المسيح هو اكبر عملية تدليس فى تاريخ
الكتب المقدسة وؼير المقدسة وقد نقلنا ترجمة النصوص الخمسة بكل هذه
اللؽات لنقارنها فيتضح الفرق بينها
جبٍع اىعقبئذ ج2
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النص االول
Mat 16:22
َ  « َحا:ًس إِلَ ْي ِه َوا ْب َتدَأَ َي ْن َت ِه ُرهُ َقابِبل
ُب! الَ َي ُكون
ُّ شا َك َيا َر
ُ ( َفؤ َ َخ َذ ُه ُب ْط ُرSVD)
»!لَ َك ه ََذا
(ASV) And Peter took him, and began to rebuke
him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall
never be unto thee.
(FLS) Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le
reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela
ne t'arrivera pas.
(INR) Pietro, trattolo da parte, cominciò a
rimproverarlo, dicendo: "Dio non voglia, Signore!
Questo non ti avverrà mai".
(LBLA) Y tomándole aparte, Pedro comenzó a
reprenderle, diciendo: ¡No lo permita Dios, Señor!
Eso nunca te acontecerá.
(GLB) Und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an
und sprach: HERR, schone dein selbst; das
widerfahre dir nur nicht!
(GNT-BYZ+) και2532 CONJ πποςλαβομενορ4355 V-2AMP-NSM
ατσον846 P-ASM ο3588 T-NSM πεσπορ4074 N-NSM ηπξασο756 V-ADI3S

επισιμαν2008 V-PAN ατσψ846 P-DSM λεγψν3004 V-PAP-NSM

ιλεψρ2436 A-NSM-ATT ςοι4771 P-2DS κτπιε2962 N-VSM οτ3756 PRT-N
μη3361 PRT-N εςσαι1510 V-FDI-3S ςοι4771 P-2DS σοτσο3778 D-NSN
(Vulgate) et adsumens eum Petrus coepit
increpare illum dicens absit a te Domine non erit
tibi hoc
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 اى يحرمه (باللون، الترجمة ليست حاشاك ياربى وانما هللا يمنع ذلك
االصفر )والحظ الكلمة المترجمة رب باللون االخضر فهى ليست رب وانما
 واما الكلمة،سيد ولم ترد كلمة رب بمعنى اله اال فى يوحنا باللون االحمر
االخرى فهى نفس مااطلقه السجان على بولس فهل يثبت ذلك الوهية بولس
ايضا ام ينفى مايدعونه فى هذا النص من الوهية المسيح؟ لكل عقل يهتدى
به
النص الثانى
Joh 20:28
.» « َر ِّبي َوإِلَ ِهي:اب ُتو َما
َ (أَ َجSVD)
(ASV) Thomas answered and said unto him, My
Lord and my God.
(FLS) Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon
Dieu! Jésus lui dit:
(GLB) Thomas antwortete und sprach zu ihm:
Mein HERR und mein Gott!
( (GNT-BYZ+) και2532 CONJ απεκπιθη611 V-ADI-3S
θψμαρ2381 N-NSM και2532 CONJ ειπεν3004 V-2AAI-3S ατσψ846 PDSM

ο3588 T-NSM κτπιορ2962 N-NSM μοτ1473 P-1GS και2532 CONJ

ο3588 T-NSM θεορ2316 N-NSM μοτ1473 P-1GS
(INR) Tommaso gli rispose: "Signor mio e Dio
mio!"
(LBLA) Respondió Tomás y le dijo: ¡Señor mío y
Dios mío!
(Vulgate) respondit Thomas et dixit ei Dominus
meus et Deus meus
النص الثالث
Act 10:36
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2جبٍع اىعقبئذ ج

عبطف عثَبُ ديجيخ/د

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

ِّ سلَ َها إِلَى َبنِي إِ ْس َرابِيل َ ُي َب
وع
َ س
ُ سبلَ ِم ِب َي
َّ ش ُر ِبال
َ (ا ْل َكلِ َم ُة الَّتِي أَ ْرSVD)
.ِّب ا ْل ُكل
ُّ  َه َذا ه َُو َر.يح
ِ ِا ْل َمس
(ASV) The word which he sent unto the children
of Israel, preaching good tidings of peace by
Jesus Christ (He is Lord of all.)
(FLS) Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur
annonçant la paix par Jésus Christ, qui est le
Seigneur de tous.
(GLB) Ihr wißt wohl von der Predigt, die Gott zu
den Kindern Israel gesandt hat, und daß er hat
den Frieden verkündigen lassen durch Jesum
Christum (welcher ist ein HERR über alles),
(GNT-BYZ+) σον3588 T-ASM λογον3056 N-ASM ον3739 R-ASM
απεςσειλεν649 V-AAI-3S σοιρ3588 T-DPM τιοιρ5207 N-DPM
ιςπαηλ2474 N-PRI εταγγελιζομενορ2097 V-PMP-NSM ειπηνην1515
N-ASF

δια1223 PREP ιηςοτ2424 N-GSM φπιςσοτ5547 N-GSM

οτσορ3778 D-NSM εςσιν1510 V-PAI-3S πανσψν3956 A-GPM
κτπιορ2962 N-NSM
(INR) Questa è la parola ch'egli ha diretta ai figli
d'Israele, portando il lieto messaggio di pace per
mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti.
(LBLA) El mensaje que El envió a los hijos de
Israel, predicando paz por medio de Jesucristo,
que El es Señor de todos;
(Vulgate) verbum misit filiis Israhel adnuntians
pacem per Iesum Christum hic est omnium
Dominus
الترجمة سيد الكل
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2جبٍع اىعقبئذ ج

عبطف عثَبُ ديجيخ/د

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

النص الرابع
Act 16:30
»ص؟
َ ُس ِّيدَ َّ َم َاذا َي ْن َبؽِي أَنْ أَ ْف َعل َ لِ َك ْي أَ ْخل
َ  « َيا:َ( ُث َّم أَ ْخ َر َج ُه َما َو َقالSVD)
(ASV) and brought them out and said, Sirs, what
must I do to be saved?
(FLS) il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il
que je fasse pour être sauvé?
(GLB) und führte sie heraus und sprach: Liebe
Herren, was soll ich tun, daß ich selig werde?
(GNT-BYZ+) και2532 CONJ πποαγαγψν4254 V-2AAP-NSM
ατσοτρ846 P-APM εξψ1854 ADV ευη5346 V-IAI-3S κτπιοι2962 N-VPM
σι5101 I-ASN με1473 P-1AS δει1163 V-PAI-3S ποιειν4160 V-PAN
ινα2443 CONJ ςψθψ4982 V-APS-1S
(INR) poi li condusse fuori e disse: "Signori, che
debbo fare per essere salvato?"
(LBLA) y después de sacarlos, dijo: Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo?
(Vulgate) et producens eos foras ait domini quid
me oportet facere ut salvus fiam
الحظ النص العربى واالنجليزى مختلؾ فنفس الكلمة لم تترجم ربى وانما
سيدى بينما بقية اللؽات بها نفس الكلمة
النص الخامس
Rom 9:5
ً س ِد ا ْل َكابِنُ َعلَى ا ْل ُكل ِّ إِلَها
َ ب ا ْل َج
َ س
َ ( َولَ ُه ُم اآل َبا ُء َو ِم ْن ُه ُم ا ْل َمسِ ي ُح َحSVD)
. َ آمِين.ِاركا ً إِلَى األَ َبد
َ ُم َب
(ASV) whose are the fathers, and of whom is
Christ as concerning the flesh, who is over all,
God blessed for ever. Amen.
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2جبٍع اىعقبئذ ج

عبطف عثَبُ ديجيخ/د

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

(FLS) et les promesses, et les patriarches, et de
qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est audessus de toutes choses, Dieu béni
éternellement. Amen!
(GLB) welcher auch sind die Väter, und aus
welchen Christus herkommt nach dem Fleisch,
der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit.
Amen.
(GNT-BYZ+) ψν3739 R-GPM οι3588 T-NPM πασεπερ3962 N-NPM
και2532 CONJ εξ1537 PREP ψν3739 R-GPM ο3588 T-NSM
φπιςσορ5547 N-NSM σο3588 T-NSN κασα2596 PREP ςαπκα4561 NASF

ο3588 T-NSM ψν1510 V-PAP-NSM επι1909 PREP πανσψν3956 A-

GPN

θεορ2316 N-NSM ετλογησορ2128 A-NSM ειρ1519 PREP

σοτρ3588 T-APM αιψναρ165 N-APM αμην281 HEB
(INR) ai quali appartengono i padri e dai quali
proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra
tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen!
(LBLA) de quienes son los patriarcas, y de
quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual
está sobre todas las cosas, Dios bendito por los
siglos. Amén.
(Vulgate) quorum patres et ex quibus Christus
secundum carnem qui est super omnia Deus
benedictus in saecula amen
والترجمة باركه هللا او بركة هللا عليه
النص السادس
Rev 17:14
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2جبٍع اىعقبئذ ج

عبطف عثَبُ ديجيخ/د

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

ِ ب األَ ْر َبا
ب َو َملِ ُك
ُّ  ألَ َّن ُه َر، َوا ْل َح َمل ُ َي ْؽلِ ُب ُه ْم،َار ُبونَ ا ْل َح َمل
َ (هَإُ الَ ِءSVD)
ِ س ُي َح
.» َارونَ َو ُم ْإ ِم ُنون
ُ  َوالَّذِينَ َم َع ُه َمدْ ُع ُّوونَ َو ُم ْخ َت، ِا ْل ُملُوك
(ASV) These shall war against the Lamb, and the
Lamb shall overcome them, for he is Lord of
lords, and King of kings; and they also shall
overcome that are with him, called and chosen
and faithful.
(FLS) Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau
les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les
élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront
aussi.
(GLB) Diese werden streiten mit dem Lamm, und
das Lamm wird sie überwinden (denn es ist der
HERR aller Herren und der König aller Könige)
und mit ihm die Berufenen und Auserwählten und
Gläubigen.
(GNT-BYZ+) οτσοι3778 D-NPM μεσα3326 PREP σοτ3588 T-GSN
απνιοτ721 N-GSN πολεμηςοτςιν4170 V-FAI-3P και2532 CONJ
σο3588 T-NSN απνιον721 N-NSN νικηςει3528 V-FAI-3S ατσοτρ846 PAPM

οσι3754 CONJ κτπιορ2962 N-NSM κτπιψν2962 N-GPM

εςσιν1510 V-PAI-3S και2532 CONJ βαςιλετρ935 N-NSM
βαςιλεψν935 N-GPM και2532 CONJ οι3588 T-NPM μεσ3326 PREP
ατσοτ846 P-GSM κλησοι2822 A-NPM και2532 CONJ εκλεκσοι1588 ANPM

και2532 CONJ πιςσοι4103 A-NPF
(INR) Combatteranno contro l'Agnello e l'Agnello
li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il
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2جبٍع اىعقبئذ ج

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

Re dei re; e vinceranno anche quelli che sono con
lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli".
(LBLA) Estos pelearán contra el Cordero, y el
Cordero los vencerá, porque El es Señor de
señores y Rey de reyes, y los que están con El
son llamados, escogidos y fieles.
(Vulgate) hii cum agno pugnabunt et agnus
vincet illos quoniam Dominus dominorum est et
rex regum et qui cum illo sunt vocati et electi et
fideles
ٔ -فكلمة "الرب" التي ترد كثيراً في التراجم العربية كلقب للمسيح هي في
التراجم األجنبية بمعنى" :السيد" أو "المعلم".،
ٕ -وما أتت به الترجمة العربية ليس بجديد ،بل هو متفق مع طبيعة اللؽة
التي نطق بها المسيح ومعاصروه ،فكلمة" :رب" عندهم تطلق على المعلم،
وتفيد نوعا ً من االحترام والتقدير كما قالت المرأة السامرية للمسيح" :يا
رب أرى أنك نبي" (يوحنا  ،)ٗ/ٔ1فليس المقصود من كبلمها وصؾ
المسيح بالربوبية.
ٖ -وفي إنجيل يوحنا أن المسيح كان يخاطبه تبلميذه :يا رب ،ومقصودهم:
يا معلم ،فها هي مريم المجدلية تلتفت إليه وتقول" :ربوني الذ تفسيره :يا
معلم…وأخبرت التبلميذ أنها رأت الرب" (يوحنا .)ٔ8-ٕٓ/ٔٙ
وخاطبه اثنان من تبلميذه" :رب الذ تفسيره :يا معلم" (يوحنا .)ٔ/ٖ5
ٗ -واستعمال لفظة الرب بمعنى  :السيد ،شابع في اللؽة اليونانية ،يقول
ستيفن نيل" :إن الكلمة اليونانية األصلية التي معناها" :رب" يمكن
استعمالها كصيؽة للتؤدب في المخاطبة ،فسجان فلبي يخاطب بولس بكلمة:
"سيد " أو "رب" ،يقول سفر األعمال " :أخرجهما وقال :يا سيد ماذا
ينبؽي أن أفعل لكي أخلص .فقاال :آمن بالرب يسوع المسيح ،فتخلص أنت
وأهل بيتك" (أعمال ٖٓ …)ٔٙ/وكانت اللفظة لقبا ً من ألقاب الكرامة…
".
٘ -وأما قول توما للمسيح "ربي وإلهي" فهو لم يقع منه في مقام الخطاب
للمسيح ،بل لما رأى المسيح حيا ً ،وقد كان يظنه ميتا ً استؽرب ذلك ،فقال
متعجباً" :ربي وإلهي" (يوحنا  ،)ٕٓ/ٕ5ومما يإكد صحة هذا الفهم أن
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

المسيح أخبر في نفس السياق بؤنه سيصعد إلى إلهه( .انظر يوحنا
 ،)ٕٓ/ٔ8وعليه فاأللوهية هنا لو أريد بها المسيح فهي مجازية ؼير
حقيقية.
 -ٙوقد يشكل على البعض في قوله" :أجاب توما وقال له :ربي وإلهي"
(يوحنا  ،)ٕٓ/ٕ5فيرى أن هذه الصيؽة لم ترد في باب االستؽراب ،بل في
باب الخطاب المباشر للمسيح بلقب األلوهية ،والحق أن (له) في النص إنما
هي بمعنى ألجله أو ألجل ما رأى منه ،ولها مثيل في الكتاب  ،في سفر
صموبيل ،حيث دعا النبي يوناثان هللا من أجل داود ،فيما يفهم من ظاهر
السياق أن الحديث موجه إليه ،وهو في الحقيقة دعاء هلل من أجل داود،
ب إله إسرابيل متى اختبرت
يقول سفر صموبيل" :وقال يوناثان لداود :يا ر ُ
أبي مثل اآلن ؼداً أو بعد ؼد فإن كان خير لداود ولم أرسل حينبذ فؤخبره"
(صموبيل (ٔ) ٕٔ ،)ٕٓ/فهو نداء هلل ،والسياق يقول" :وقال يوناثان
لداود " ،أ ألجله.
ٔ -وبخصوص االستدالل بالمزمور "قال الرب لربي :اجلس عن يميني
حتى أضع أعداءك موطبا ً لقدميك" (المزمور ٓٔٔ،)ٔ /
فليس له مدلول على الوهية المسيح والسبب ان هناك خطؤ فى الترجمة ،
فالنص العبرى
3427
לדוד  1732מזמור  4210נאם  5002יהוה  3068לאדני ׁ 113שב
7272

לימיני  3225עד  5704אׁשית  7896איביך  341הדם  1916לרגליך׃
ومعناها( قال هللا لسيدى) الحظ الكلمة باللون االحمر ( تعنى رب ،اى اله)
اما التى باالخضر( تعنى سيد) وعموما فاستخدام الكلمتين بالعبرية يوجب
استخدام المقابل لهما باللؽات االخرى وليس ترجمتهما بنفس االسم  ،وهذا
مافعلته الترجمة االنجليزية الحديثة والفرنسية وااليطالية وااللمانية
واالسبانية
(ASV) A Psalm of David. Jehovah saith unto my
Lord,
وترجمتها ( قال يهوه لسيدى)
(FLS) De David. Psaume. Parole de l'Éternel à
mon Seigneur:
وترجمتها( قال االزلى لسيدى)
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

(IRL) Salmo di Davide. L'Eterno ha detto al mio
Signore
وترجمتها (قال االزلى لسيدى)
(GEB) Von David. Ein Psalm. Jahwe sprach zu
meinem Herrn
وترجمتها ( قال يهوه لسيدى)
(SRV) Salmo de David. JEHOVA dijo á mi Señor
وترجمتها ( قال يهوه لسيدى)
اما ترجمة االسمين بنفس اللفظ كما فى الترجمة العربية والترجمات
االجنبية القديمة فهو تدليس ،فاالية تتحدث عن شخصين مختلفين وليس
ندين او الهين
يقول بارنز()albert barnes , notes on bible
 Psa 110:1The Lord said unto my Lord - In the Hebrew,
“Spake Jehovah to my Lord.” The word
יהוהYahweh
is the incommunicable name of God. It is
never given to a created being. The other word
אדני
translated “Lord
- means one who has rule or authority; one of
high rank; one who has dominion; one who is
the owner or possessor, etc. This word is
applied frequently to a creature.
وترجمتها(بالعبرية  ،يهوه تعنى هللا وال تطلق على مخلوق  ،اما الكلمة
االخرى فتعنى شخص له سلطان او مالك او حاكم وتطلق عادة على
مخلوق)
ٕ -وقد أخطؤ بطرس حين فهم أن النص يراد به المسيح ،فقال" :ألن داود
لم يصعد إلى السموات .وهو نفسه يقول :قال الرب لربي :اجلس عن يميني
حتى أضع أعداءك موطبا ً لقدميك .فليعلم يقينا ً جميع بيت إسرابيل أن هللا
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

جعل يسوع هذا الذ صلبتموه أنتم ربا ً ومسيحاً ،فلما سمعوا نخسوا في
قلوبهم" (أعمال ٖٗ.)ٖ8-ٕ/
ٖ -ودليل الخطؤ في فهم بطرس ،وكذا فهم النصارى ،أن المسيح أنكر أن
يكون هو المسيح الموعود على لسان داود" ،فيما كان الفريسيون
مجتمعين سؤلهم يسوع قاببلً :ماذا تظنون في المسيح (أ الذ تنتظره
اليهود) ،ابن من هو؟ قالوا له :ابن داود .قال لهم :فكيؾ يدعوه داود
بالروح ربا ً قاببلً :قال الرب لربي :اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك
موطبا ً لقدميك؟ فإن كان داود يدعوه ربا ً فكيؾ يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد
أن يجيبه بكلمة ،ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسؤله بتة" (متى
ٔٗ.)ٗٙ-ٕٕ/
ٗ -وفي مرقس " :كيؾ يقول الكتبة أن المسيح ابن داود؟ ألن داود نفسه
قال بالروح القدس :قال الرب لربي :اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك
موطبا ً لقدميك .فداود نفسه يدعوه رباً ،فمن أين هو ابنه؟! " (مرقس
.)ٕٔ/ٖ8
٘ -وهو ما ذكره لوقا أيضا ً " وقال لهم :كيؾ يقولون أن المسيح ابن داود،
وداود نفسه يقول في كتاب المزامير :قال الرب لربي :اجلس عن يميني،
حتى أضع أعداءك موطبا ً لقدميك؟ فإذا داود يدعوه رباً ،فكيؾ يكون ابنه"
(لوقا ٓٗ،)ٗٗ-ٕٓ/
 -ٙفالمبشر به ليس من ذرية داود الذ سماه ربا ً له أو سيداً ،فيما ال
يختلؾ النصارى في أن المسيح كان من ذرية داود كما جاء في نسبيه في
متى ولوقا.
ٔ-وبخصوص ما جاء في إشعيا من التنبإ بقدوم عمانوبيل ،فهي ليست عن
المسيح ،الذ لم يتسم بهذا االسم أبداً ،ولم ينا َد به إطبلقاً.
وتفسير االية كما قال بارنز
Perhaps there is no prophecy in the Old
Testament on which more has been written, and
which has produced more perplexity among
commentators than this. And after all, it still
remains, in many respects, very obscure. Its
general original meaning is not difficult. It is, that
جبٍع اىعقبئذ ج2
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عبطف عثَبُ ديجيخ/د

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

in a short time - within the time when a young
woman, then a virgin, should conceive and bring
forth a child, and that child should grow old
enough to distinguish between good and evils the calamity which Ahaz feared would be entirely
removed.
، رؼم ان معناها بسيط،وترجمتها(اليوجد نبإة اثارت حيرة اكثر من هذه
ففى الفترة التى تتزوج فيها الفتاة الصؽيرة وتلد طفل وحين يكبر الطفل
)ويميز بين الخير والشر فان كل المخاوؾ تتبدد
واما الكلمة التى ترجموها العذراء فيقول بارنز
A virgin - This word properly means a girl,
maiden, virgin, a young woman who is unmarried,
and who is of marriageable age. The word
עלמה

, is derived from the verb עלם

,

“to conceal, to hide, to cover.” The word עלם
, from the same verb, is applied to a “young
man,” in 1Sa_17:56; 1Sa_20:22. The word here
translated a virgin, is applied to Rebekah
Gen_24:43, and to Miriam, the sister of Moses,
Exo_2:8. It occurs in only seven places in the Old
Testament. Besides those already mentioned, it is
found in Psa_68:25; Son_1:3; Son_6:8; and
Pro_30:19. In all these places, except, perhaps, in
Proverbs, it is used in its obvious natural sense,
to denote a young, unmarried female. In the
Syriac, the word
, means to grow up, juvenis
factus est; juvenescere fecited. Hence, the
derivatives are applied to youth; to young men; to
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عبطف عثَبُ ديجيخ/د

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

young women - to those who “are growing up,”
and becoming youths.
The etymology of the word requires us to
suppose that it means one who is growing up to a
marriageable state, or to the age of puberty. The
word maiden, or virgin, expresses the correct
idea. Hengstenberg contends, that it means one
“in the unmarried state;” Gesenius, that it means
simply the being of marriageable age, the age of
puberty. The Hebrews usually employed the word
 בתולהbe
, to denote a pure virgin (a word
which the Syriac translation uses here); but the
word here evidently denotes one who was “then”
unmarried; and though its primary idea is that of
one who is growing up, or in a marriageable state,
yet the whole connection requires us to
understand it of one who was “not then married,”
and who was, therefore, regarded and designated
as a virgin. The Vulgate renders it „virgo.‟ The
Septuagint, παπθ νορ
parthenos, “a virgin” - a
word which they use as a translation of the
Hebrew  בתולהbe
in Exo_22:16-17; Lev_21:3,
Lev_21:14; Deu_22:19, Deu_22:23, Deu_22:28;
Deu_32:25; Jdg_19:24; Jdg_21:12; and in thirtythree other places (see Trommius‟ Concordance);
of נערה
, a girl, in Gen_24:14, Gen_24:16,
Gen_24:55; Gen_34:3 (twice); 1Ki_1:2; and of עלמה
, only in Gen_24:43; and in Isa_7:14.
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وترجمتها(هذه الكلمة تعنى فتاة –انسة-عذراء فتاة فلى سن الزواج،
واطلقت على ربيكا  ،تكوين ٕٗ ٖٗ:وعلى مريم اخت موسى خروج ٕ5:
وفى خمسة اماكن ؼير هذه  ،وفى االماكن السبعة لم يزد معنى المقصود
منها عن فتاة صؽيرة ؼير متزوجة  .....واما الكلمة العبرية الصريحة التى
تعنى عذراء فهى
( be
(בתולה
واما ترجمة فولجات البلتينية لها والترجمة السبعينية اليونانية ،بمعنى
( be
عذراء فهى نفس ترجمتهم لكلمة (בתולה
انظر خروج  22:16-17وؼيرها ....وقارن كذلك مع كلمة
נערה
تكوين  24:14اشعياء 7:14
( الحظ الكلمة العبرية باللون االحمر ،واختبلؾ ترجمة الكلمتين فى
الفرنسية وااليطالية واالسبانية)
المثال االول
Exo 22:16
خروج ٕٕٔٙ-
اض َط َج َع َم َع َها َي ْم ُه ُرهَا لِ َن ْفسِ ِه
اء لَ ْم ُت ْخ َط ْب َف ْ
)َ «(SVDو َاذا َر َاو َد َر ُجل ٌ َع ْذ َر َ
َز ْو َج ًة.
(ASV) And if a man entice a virgin that is not
betrothed, and lie with her, he shall surely pay a
dowry for her to be his wife.
(FLS) Si un homme séduit une vierge qui n'est
point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa
dot et la prendra pour femme.
(الترجمة هنا عذراء)
(GEB) Und so jemand eine Jungfrau betört, die
nicht verlobt ist, und liegt bei ihr, so soll er sie
gewißlich durch eine Heiratsgabe sich zum Weibe
erkaufen.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 בתולה376  איׁש6601  יפתה3588 ( וכיHOT+) (22:15)

4117

 מהר5973  עמה7901  וׁשכב781  ארׂשה3808  לא834 אׁשר
802

 לו לאׁשה׃4117 ימהרנה
(INR) "Se uno seduce una fanciulla non ancora
fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua
dote e prenderla in moglie.
)(الترجمة هنا عذراء
(LBLA) Si alguno seduce a una doncella que no
esté desposada, y se acuesta con ella, deberá
pagar una dote por ella para que sea su mujer.
)(الترجمة هنا عذراء
(LXX) (22:15) ὰν δὲ ἀπασήςῃ σιρ παπθένον
ἀμνήςσετσον καὶ κοιμηθῇ μεσ᾿ αὐσῆρ, υεπνῇ υεπνιεῖ αὐσὴν
αὐσῷ γτναῖκα.
(Vulgate) si seduxerit quis virginem necdum
desponsatam et dormierit cum ea dotabit eam et
habebit uxorem
)المثال الثانى( وهو الذى نقوم بتفسيره االن من سفر اشعياء
Isa 7:14
 هَا ا ْل َع ْذ َرا ُء َت ْح َبل ُ َو َتلِ ُد ا ْبنا ً َو َتدْ ُعو:س ُه آ َي ًة
ُ الس ِّي ُد َن ْف
َّ ( َولَكِنْ ُي ْعطِ ي ُك ُمSVD)
.»َ اس َم ُه «عِ َّما ُنوبِيل
ْ
(ASV) Therefore the Lord himself will give you a
sign: behold, a virgin shall conceive, and bear a
son, and shall call his name Immanuel.
(FLS) C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra
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enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera
le nom d'Emmanuel.
الترجمة هنا الفتاة الصؽيرة
(GEB) Darum wird der Herr selbst euch ein
Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird
schwanger werden und einen Sohn gebären, und
wird seinen Namen Immanuel heißen.
2009
 הנה226  לכם אות1931  הוא136  אדני5414  יתן3651 (לכןHOT+)
 עמנו8034  ׁשמו7121  וקראת1121  בן3205  וילדת2030  הרה5959 העלמה
6005

אל׃
(INR) Perciò il Signore stesso vi darà un segno:
Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo
chiamerà Emmanuele.
الترجمة هنا الفتاة الصؽيرة
(LBLA) Por tanto, el Señor mismo os dará una
señal: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz
un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
الترجمة هنا الفتاة الصؽيرة
(LXX) διὰ σοῦσο δώςει κύπιορ αὐσὸρ ὑμῖν ςημεῖον· ἰδοὺ
παπθένορ ἐν γαςσπὶ ἕξει καὶ σέξεσαι τἱόν, καὶ καλέςειρ σὸ
ὄνομα αὐσοῦ Εμμανοτηλ·
(Vulgate) propter hoc dabit Dominus ipse vobis
signum ecce virgo concipiet et pariet filium et
vocabitis nomen eius
المثال الثالث
الحظ الترجمة اليونانية التى استعملت فى سفر اشعياء هنا نفس الكلمة
مقصود منها فتاة صؽيرة
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 Gen 24:14تكوين 24:14
)َ (SVDف ْل َي ُكنْ انَّ ا ْل َف َتا َة الَّتِي اقُول ُ لَ َها:
5186
)(HOT+והיה  1961הנער  5291אׁשר  834אמר  559אליה  413הטי
נא  4994כדך  3537ואׁשתה
(LXX) καὶ ἔςσαι παπθένορ, ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπψ πίκλινον
σὴν ὑδπίαν ςοτ, ἵνα πίψ,
ٕ -والقصة في سفر إشعيا تتحدث عن قصة قد حصلت قبل المسيح بقرون،
حين تآمر راصين ملك أدوم مع ملك مملكة إسرابيل الشمالية فقح بن رمليا
على مملكة يهوذا الجنوبية وملكها آحاز ،وقد جعل هللا من ميبلد الطفل
عمانوبيل عبلمة على زوال الشر عن مملكة يهوذا ،وإيذانا ً بخراب مملكة
راصين وفقح على يد اآلشوريين ،وموت الملكين المتآمرين،
ٖ -يقول إشعيا:
آحا َز ْب ِن ُيو َثا َم ْب ِن ُع ِّز َّيا َملِكِ َي ُه َ
َ Isa 7:1و َح َ
وذا أَنَّ َرصِ ينَ َملِ َك
دَث فِي أَ َّي ِام َ
صعِدَ َم َع َف ْق َح ْب ِن َر َم ْل َيا َملِكِ إِ ْس َرابِيل َ إِلَى أُو ُر َ
ار َبتِ َها َفلَ ْم
شلِي َم لِ ُم َح َ
أَ َرا َم َ
ار َب َها.
َي ْقد ِْر أَنْ ُي َح ِ
َ Isa 7:2وأ ُ ْخ ِب َر َب ْي ُ
وب
ؾ َق ْل ُب ُه َوقُلُ ُ
ت دَ ُاو َدَ « :قدْ َحلَّ ْت أَ َرا ُم فِي أَ ْف َر ِاي َم»َ .ف َر َج َ
ان َ
َ
يح.
ش َج ِر ا ْل َو ْع ِر قُدَّ ا َم ِّ
ش ْع ِب ِه َك َر َج َف ِ
الر ِ
آر َيا ُ
ت َو َ
آح َ
ش ْع َيا َءْ « :
ب إلِ َ
از أَ ْن َ
وب ا ْب ُن َك
ش َ
ش َ
اخ ُر ْج لِ ُمبلَ َقا ِة َ
الر ُّ
َ Isa 7:3ف َقال َ َّ
إِلَى َط َر ِ
ار
ؾ َق َنا ِة ا ْل ِب ْر َك ِة ا ْل ُع ْل َيا إِلَى سِ َّك ِة َح ْق ِل ا ْل َق َّ
ص ِ
ؾ َق ْل ُب َك مِنْ أَ ْج ِل َذ َن َب ْي
ض ُع ْ
ؾ َوالَ َي ْ
اح َت ِر ْز َواهْ َد ْأ .الَ َت َخ ْ
َ Isa 7:4وقُلْ لَ ُهْ :
هَا َت ْي ِن ال ُّ
ض ِ
ب َرصِ ينَ َوأَ َرا َم َوا ْب ِن َر َم ْل َيا.
ش ْعلَ َت ْي ِن ا ْل ُمد َِّخ َن َت ْي ِن بِ ُح ُم ِّو َؼ َ
Isa 7:5ألَنَّ أَ َرا َم َتآ َم َر ْت َعلَ ْي َك ِب َ
ش ٍّر َم َع أَ ْف َر ِاي َم َوا ْب ِن َر َم ْل َيا َقابِلَ ًة:
ص َع ُد َعلَى َي ُه َ
ض َها َو َن ْس َت ْفتِ ُح َها ألَ ْنفُسِ َنا َو ُن َملِّ ُك فِي
وذا َو ُن َق ِّو ُ
َ Isa 7:6ن ْ
سطِ َها َملِكا ً ا ْبنَ َط ْببِيلَ.
َو َ
ب :الَ َتقُو ُم! الَ َت ُكونُ !
الر ُّ
الس ِّي ُد َّ
َ Isa 7:7ه َك َذا َيقُول ُ َّ
س ِد َم ْ
س أَ َرا َم ِد َم ْ
س
ش َق َو َر ْأ َ
Isa 7:8ألَنَّ َر ْأ َ
ش َق َرصِ ينُ َ .وفِي ُمدَّ ِة َخ ْم ٍ
س َن ًة َي ْن َكسِ ُر أَ ْف َر ِاي ُم َح َّتى الَ َي ُكونَ َ
ش ْعباً.
َوسِ ِّتينَ َ
سام َِر ِة ا ْبنُ َر َم ْل َيا .إِنْ لَ ْم ُت ْإ ِم ُنوا
س ال َّ
سام َِرةُ َو َر ْأ ُ
س أَ ْف َر ِاي َم ال َّ
َ Isa 7:9و َر ْأ ُ
َفبلَ َتؤْ َم ُنوا».
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ب َف َقال َ ِآل َح َ
از:
الر ُّ
ُ Isa 7:10ث َّم َعادَ َّ
ب إِلَ ِه َكَ .ع ِّم ْق َطلَ َب َك أَ ْو َر ِّف ْع ُه إِلَى
الر ِّ
«Isa 7:11ا ُ ْطلُ ْب لِ َن ْفسِ َك آ َي ًة مِنَ َّ
َف ْو ٍق».
ب».
الر َّ
ب َّ
ب َوالَ أ ُ َج ِّر ُ
آحا ُز« :الَ أَ ْطلُ ُ
َ Isa 7:12ف َقال َ َ
اس َم ُعوا َيا َب ْي َ
ض ِج ُروا
ت دَ ُاودََ .هلْ ه َُو َقلِيل ٌ َعلَ ْي ُك ْم أَنْ ُت ْ
َ Isa 7:13ف َقالَْ « :
ض ِج ُروا إِلَ ِهي أَ ْيضاً؟
اس َح َّتى ُت ْ
ال َّن َ
س ُه آ َي ًة :هَا ا ْل َع ْذ َرا ُء َت ْح َبل ُ َو َتلِ ُد ا ْبنا ً
الس ِّي ُد َن ْف ُ
َ Isa 7:14ولَكِنْ ُي ْعطِ ي ُك ُم َّ
اس َم ُه « ِع َّما ُنوبِيل َ».
َو َتدْ ُعو ْ
ض ال َّ
ار ا ْل َخ ْي َر.
ش َّر َو َي ْخ َت َ
ؾ أَنْ َي ْرفُ َ
سبلً َيؤْ ُكل ُ َم َتى َع َر َ
ُ Isa 7:15ز ْبداً َو َع َ
ض ال َّ
ار ا ْل َخ ْي َر ُت ْخلَى
ش َّر َو َي ْخ َت َ
الص ِب ُّي أَنْ َي ْرفُ َ
ؾ َّ
Isa 7:16ألَ َّن ُه َق ْبل َ أَنْ َي ْع ِر َ
ض الَّتِي أَ ْن َ
اش ِمنْ َملِ َك ْي َها».
األَ ْر ُ
ت َخ ٍ
ٗ -فالنص يتعلق بؤحداث حصلت قبل المسيح بقرون ،وذلك إبان الؽزو
اآلشور لفلسطين.
٘-وهذا النص الذ ذكره لوقا ،وكذا النص الذ في إشعيا ،قد تم تحريفهما
عن األصل ليصبحا نبوءة عن المسيح وأمه العذراء ،وكانت الترجمات
القديمة للتوراة مثل ترجمة أيكوببل ،وترجمة تهيودوشن ،وترجمة سميكس
والتي تعود للقرن الثاني الميبلد  ،قد وضعت بدالً من العذراء  :المرأة
الشابة ،وهو يشمل المرأة العذراء وؼيرها ،وذلك أن اللفظ المستخدم
ّ
(بتوال) ،التي
بالعبرانية هو (عِلما) ،بمعنى  :الصبية أو الشابة ،وليس
تعني :العذراء.
 -ٙكما أن النسخة المنقحة ) (R.S.Vوالصادرة عام ٕ٘ٔ1م قد استبدلت
كلمة العذراء في إشعيا بـ " الصبية " ،ولكن هذا التنقيح ال يسر سوى
على الترجمة اإلنجليزية.
يقول االب تادرس

جبٍع اىعقبئذ ج2
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وتجد ان المعنى الحرفى هو ماقلناه واما مايدعيه من اشارة فلم يقدم عليه
دليل
ٔ-وبخصوص نبوءة النبي إشعيا " ألنه يولد لنا ولد ،ونعطى ابناً ،وتكون
الرياسة على كتفه ،ويدعى اسمه عجيبا ً مشيراً إلها ً قديراً أبا ً أبديا ً ربيس
السبلم ،لنمو رياسته وللسبلم ،ال نهاية على كرسي داود وعلى مملكته،
ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من اآلن إلى األبد" (إشعيا ،)8-1/ٙ
) (HOT) (9:5כי־ילד ילד־לנו בן נתן־לנו ותהי המׂשרה על־ׁשכמו
ויקרא ׁשמו פלא יועץ אל גבור אביעד ׂשר־ׁשלום׃
والنص االلمانى
(GLB) Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn
ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner
Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig;Vater Friedefürst
والنص اليونانى

جبٍع اىعقبئذ ج2
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(LXX) (9:5) ὅσι παιδίον ἐγεννήθη μῖν, τἱὸρ καὶ ἐδόθη
μῖν, οὗ ἀπφὴ ἐγενήθη ἐπὶ σοῦ ὤμοτ αὐσοῦ, καὶ καλεῖσαι
σὸ ὄνομα αὐσοῦ Μεγάληρ βοτλῆρ ἄγγελορ· ἐγὼ γὰπ ἄξψ
εἰπήνην ἐπὶ σοὺρ ἄπφονσαρ, εἰπήνην καὶ ὑγίειαν αὐσῷ
والترجمتان ليس فيهما معنى اله قدير وانما كما يقول ادم كبلرك
The Septuagint have μεγαληρ βοτληρ Αγγελορ, “the
Messenger of the Great Counsel
وترجمتها رسول المجلس العظيم وسبق واوضحنا مايقصده اليهود
بالمجلس
ٕ -فإن أيا ً من هذه األسماء لم يتسم به المسيح ،فؤين سمي عجيبا ً أو
مشيراً أو قديراً أو أبا ً أو ربيس السبلم ،فليس في الكتاب المقدس نص يذكر
أنه سمي بؤ من هذه األسماء.
ٖ -فإن قالوا :المراد أن هذه صفات هذا االبن الموعود ،فهي أيضا ً ال
تنطبق على المسيح بحال ،فهي تتحدث عن نبي ؼالب منتصر يملك على
قومه ،ويكون وارثا ً لملك داود ،وكل هذا ممتنع في حق المسيح ،ممتنع
بدليل الواقع والنصوص.
ٗ -فالمسيح لم يملك على قومه يوما ً واحداً ،بل كان فاراً من بني إسرابيل،
خابفا ً من بطشهم ،كما هرب من قومه حين أرادوه أن يملك عليهم" .وأما
يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يؤتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاً ،انصرؾ
أيضا ً إلى الجبل وحده" (يوحنا ٘ٔ ،)ٙ/لقد هرب منهم،
٘ -وذلك ألن مملكته ليست دنيوية زمانية ،ليست على كرسي داود ،بل هي
مملكة روحية في اآلخرة "أجاب يسوع :مملكتي ليست من هذا العالم ،لو
كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي ال أسلّم إلى اليهود،
ولكن اآلن ليست مملكتي من هنا" (يوحنا .)ٔ5/ٖٙ
 -ٙكما أن إشعيا يتحدث عن ربيس السبلم ،وهو ال ينطبق على الذ نسبت
إليه األناجيل أنه قال " :ال تظنوا أني جبت أللقي سبلما ً على األرض ،ما
جبت أللقي سبلماً ،بل سيفاً ،فإني جبت ألفرق اإلنسان ضد أبيه ،واالبنة ضد
أمها ،والك ّنة ضد حماتها ،وأعداء اإلنسان أهل بيته " (متى ٖٗ- ٔٓ/
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 ،)ٖٙويإكد لوقا هذه الطبيعة لرسالته ،فيقول " :أما أعدابي الذين لم
يريدوا أن أملك عليهم ،فؤتوا بهم إلى هنا ،واذبحوهم قدامي " ( لوقا
 ،) ٔ1/ٕ8فهل يسمى المسيح بعد ذلك ربيس السبلم؟
 -8ثم إن إشعيا يتحدث عن شخص قدير ،وليس عن بشر محدود ال يقدر
أن يصنع من نفسه شيبا ً كما قال عن نفسه " :أنا ال أقدر أن أفعل من نفسي
شيباً ،كما أسمع أدين" (يوحنا ٖٓ ،)٘/وفي نص آخر يقول لليهود" :الحق
الحق أقول لكم :ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيبا ً إال ما ينظر اآلب
يعمل ،ألن مهما عمل ذاك ،فهذا يعمله االبن كذلك" (يوحنا .)٘/ٔ1
 -5ثم إن الكتاب المقدس يمنع أن يكون المسيح ملكا ً على بني إسرابيل ،فقد
حرم هللا الملك على ذرية الملك الفاسق يهوياقيم بن يوشيا أحد أجداد
المسيح ،فقد ملك على مملكة يهوذا ،فؤفسد ،فقال هللا فيه" :هكذا قال الرب
عن يهوياقيم ملك يهوذا :ال يكون له جالس على كرسي داود ،وتكون جثته
مطروحة للحر نهاراً وللبرد ليبلً ،وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمهم " (
إرميا ٖٓ.) ٖٔ - ٖٙ/
 -1والمسيح  -حسب األناجيل  -من ذرية هذا الملك الفاسق ،يقول متى في
سياق نسب المسيح " :وآمون ولد يوشيا .ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند
سبي بابل " (متى ٓٔ ،)ٔٔ-ٔ/وقد أسقط متعمداً اسم يهوياقيم ،فذكر أباه
يوشيا ،وابنه يكينيا.،
ٓٔ-وبيان ذلك في سفر األيام األول "بنو يوشيا :البكر :يوحانان ،الثاني:
يهوياقيم ،الثالث :صدقيا ،الرابع :شلّوم .وابنا يهوياقيم :يكنيا ابنه ،وصدقيا
ابنه" (األيام (ٔ) ٗٔ ،)ٔ٘-ٖ/فيهوياقيم أحد أجداد المسيح ،وهذا يمنع
تحقق نبوءة إشعيا في المسيح ،فالملِك القادم لن يكون من ذرية المحروم
يهوياقيم.
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الفصل الرابع
الوهية المسيح والتجسد
المبحث االول
الوهية المسيح ومصادرها عند المسيحيين
أرني أين قال المسيح”:أنا هو هللا فاعبدوني“؟
خادم الرب األخ يوسؾ رياض
ُيعت َبر اإليمان ببلهوت المسيح حجر الزاوية في اإليمان المسيحي ،والسجود
له  -بحسب كلمة هللا  -هو الطريق الوحيدة للحياة األبدية .وحيث أن مبليين
المسيحيين في العالم اليوم يإمنون أن المسيح هو هللا ،وبالتالي فإنهم
يتعبدون له ،فإننا معرضون لهذا السإال” :أرني أين قال المسيح :أنا هو
هللا فاعبدوني؟“.
 ،فإن المسيح لم يقل بحصر اللفظ” :أنا هو هللا فاعبدوني“ .وال كان من
المنتظر أن يقول ذلك ،ولو أنه قال هذا المعنى  -كما ذكرنا – مرة ومرات،
ال بطريقة واحدة بل بطرق عديدة.
هذا ما قاله المسيح
الحظ ان اؼلب االقوال عن الوهية المسيح خاصة الصريح منها –كما يزعم
– يرجع الى انجيل يوحنا وهذا االنجيل والشكوك حوله قصة نذكرها باذن
هللا عند الحديث عن مشكبلت الكتاب المقدس  ،وكذلك الحظ ان االدلة كلها
نقل من الكتاب فهى موجهة اساسا للمإمنين به وليس للعقبلء من الناس
الذين قد يكون لديهم تطلع لبليمان بتلك العقيدة
قال المسيح :إنه األزلي ،والواجب الوجود:
فلقد قال المسيح لليهود:
«الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كابن»( .يوحنا:5
٘5و.)٘1
جبٍع اىعقبئذ ج2
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والرد على ذلك هو نفس النص فى الترجمة الكاثوليكية يقول:
الح َّق أَقول ُ لَكمَ :قبل َ أَن َيكونَ إِبراهيم ،أَنا هو
الح َّق َ
٘5فقال َ لَهم يسوعَ (( :
والنص اليونانى هو
Joh 8:58 ειπεν3004 V-2AAI-3S ατσοιρ846 P-DPM ο3588 T-NSM
ιηςοτρ2424 N-NSM αμην281 HEB αμην281 HEB λεγψ3004 V-PAI-1S
τμιν4771 P-2DP ππιν4250 ADV αβπααμ11 N-PRI γενεςθαι1096 Vεγψ1473 P-1NS ειμι1510 V-PA

2ADN

والكلمات باللون االخضر تعنى (انا اكون ) وهى فى زمن المضارع وليس
الماضى  ،فلو كان المقصود مايحكيه خادم الرب لوجب ان يكون النص ( انا
كنت)  ،واالن يقول خادم الرب اول كبلمه ان المسيح لم يعلن صراحة انه
هللا الن اليهود لن يفهموا وسوؾ يقتلونه  ،وفى االية  ٘1نجد ان اليهود
فهموا-كما يقول خادم الرب -معنى الكبلم وحاولوا رجمه ،فلماذ لم يقل لهم
صراحة ؟ وبعد ذلك ماذا فعل االله حينما حاولت تلك الحثالة من اليهود
رجمه؟ اختفى  ،النعتقد ان االلهة تتصرؾ هكذا فالهروب يقوم به الجبناء
وليس االله القادر.
قال المسيح إن له ذات الكرامة اإللهية
«لكي يكرم الجميع االبن كما يكرمون اآلب» (يوحنا٘)ٕٖ :
والتدليس هنا واضح فان بقية االية باللون االخضر
اآلبَ .منْ الَ ُي ْك ِر ُم االِ ْبنَ الَ
ِيع االِ ْبنَ َك َما ُي ْك ِر ُمونَ
َ
)(SVDلِ َك ْي ُي ْك ِر َم ا ْل َجم ُ
سلَ ُه.
ُي ْك ِر ُم
اآلب الَّ ِذ أَ ْر َ
َ
فاالبن مجرد رسول
قال المسيح إنه ابن هللا الوحيد:
جبٍع اىعقبئذ ج2
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«ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يإمن
به بل تكون له الحياة األبدية .ألن لم يرسل هللا ابنه إلى العالم ليدين العالم،
بل ليخلص به العالم .الذ يإمن به ال يدان ،والذ ال يإمن قد دين ألنه لم
يإمن باسم ابن هللا الوحيد» (يوحناٖ.)ٔٙ :
انظر النصوص اليونانية االتية والحظ
النص االول ( رسالة بولس للعبرانيين )ٔٔ/ٔ8
Heb 11:17 πιςσει4102 N-DSF πποςενηνοφεν4374 V-2RAI-3S-ATT
αβπααμ11 N-PRI σον3588 T-ASM ιςαακ2464 N-PRI
πειπαζομενορ3985 V-PPP-NSM και2532 CONJ σον3588 T-ASM
μονογενη3439 A-ASM πποςευεπεν4374 V-IAI-3S ο3588 T-NSM
σαρ3588 T-APF επαγγελιαρ1860 N-APF αναδεξαμενορ324 V-ADPNSM

ان َقدَّ َم إِ ْب َراهِي ُم إِ ْس َح َ
اق َوه َُو ُم َج َّر ٌ
ب َ -قدَّ َم الَّ ِذ َقبِل َ
ِ Heb 11:17باإلِي َم ِ
ا ْل َم َواعِ يدَ َ ،وحِيدَ هُ
النص الثانى والذى نعلق عليه االن وهو يوحنا ٖ/ٔٙ
Joh 3:16 οτσψρ3779 ADV γαπ1063 CONJ ηγαπηςεν25 V-AAI-3S
ο3588 T-NSM θεορ2316 N-NSM σον3588 T-ASM κοςμον2889 N-ASM
ψςσε5620 CONJ σον3588 T-ASM τιον5207 N-ASM ατσοτ846 P-GSM
σον3588 T-ASM μονογενη3439 A-ASM εδψκεν1325 V-AAI-3S ινα2443
παρ3956 A-NSM ο3588 T-NSM πιςσετψν4100 V-PAP-NSM
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ειρ1519 PREP ατσον846 P-ASM μη3361 PRT-N απολησαι622 V-2AMSαλλ235 CONJ εφη2192 V-PAS-3S ζψην2222 N-ASF αιψνιον1

3S

ب َّ
Joh 3:16ألَ َّن ُه َه َك َذا أَ َح َّ
هللا ُ ا ْل َعالَ َم َح َّتى َب َذل َ ا ْب َن ُه ا ْل َوحِيدَ لِ َك ْي الَ َي ْهلِ َك ُكل ُّ
َمنْ ُي ْإمِنُ ِب ِه َبلْ َت ُكونُ لَ ُه ا ْل َح َياةُ األَ َب ِد َّي ُة.
والكلمة التى ترجموها ابنه الوحيد باللون االخضر هى نفس الكلمة التى
وردت باللون االحمر عن اسحاق  ،انه ابنه الوحيد ومعلوم ان اسحاق ولد
بعد اسماعيل فكيؾ يكون ابنه الوحيد ؟ ان هذا النص ليس مجرد خطؤ فى
الترجمة وانما هو افتراء على الكتاب المقدس فضبل على انه افتراء على
هللا ،فهناك مبات االيات فى الكتاب عن ابناء هللا وهى كلها القاب مجازية كما
سبق واوضحنا.كما ان النص العبرى الذى ترجموه خطؤ (وحيدك) هو االتى
)(HOTויאמר קח־נא את־בנך את־יחידך אׁשר־אהבת את־יצחק
ולך־לך אל־ארץ המריה והעלהו ׁשם לעלה על אחד ההרים אׁשר אמר
אליך׃
والكلمة باللون االحمر التعنى وحيدك وانما تعنى حبيبك وهى فى الترجمة
السبعينية كاالتى
(LXX) καὶ εἶπεν Λαβὲ σὸν τἱόν ςοτ σὸν ἀγαπησόν, ὃν
ἠγάπηςαρ, σὸν Ιςαακ, καὶ ποπεύθησι εἰρ σὴν γῆν σὴν
ὑχηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐσὸν ἐκεῖ εἰρ ὁλοκάππψςιν ἐυ᾿ ἓν
σῶν ὀπέψν, ὧν ἄν ςοι εἴπψ
والكلمة باللون االخضر وتعنى ( حبيبك) كما انه فى معجم ()strong
معنى الكلمة كاالتى
H3173
جبٍع اىعقبئذ ج2
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יחיד

'yaw-kheed
From H3161; properly united, that is, sole; by
implication beloved; also lonely; (feminine) the life (as
not to be replace): - darling, desolate, only (child, son),
solitary.
فالكلمة تعنى حبيبك او عزيزك  ،وانما ترجمت وحيدك عن قصد وسوء نية
لتقترن قصة الذبيح بالفداء المسيحى حتى ولو على حساب االفتراء على
الكتاب نفسه.
قال المسيح” :أنا واآلب واحد“:
«قلت لكم ولستم تإمنون ،ألنكم لستم من خرافي ،خرافي تسمع صوتي وأنا
أعرفها فتتبعني ،وأنا أعطيها حياة أبدية ،ولن تهلك إلى األبد ،أبي الذ
أعطاني إياها هو أعظم من الكل ،وال يقدر أحد أن يخطؾ من يد أبي .أنا
واآلب واحد» (يوحنآٔ.)ٖٓ-ٕ٘ :
الحظ الكلمة باللون االخضر وسبق وذكرنا قول المسيح ابى اعظم منى
قال المسيح إن من رآه رأى اآلب
«أنا معكم زما ًنا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس .الذ رآني فقد رأى اآلب،
فكيؾ تقول أنت أرنا اآلب .أ لست تإمن أني أنا في اآلب واآلب في؟»
(يوحناٗٔ.)ٔٓ-5 :
وقال ايضا هللا لم يره احد وسبق شرح ذلك
قال يسوع إنه مصدر الحياة األبدية ومعطيها

جبٍع اىعقبئذ ج2
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«الحق الحق أقول لكم تؤتي ساعة وهي اآلن حين يسمع األموات صوت ابن
هللا والسامعون يحيون» (يوحنا٘ .)ٕ٘ :انظر أيضا يوحنإٓٔ5 ،ٕ8 :؛
ٕ :ٔ8
والرد على ذلك بعد خمس ايات من تلك االية حيث يقول
Joh 5:30أَ َنا الَ أَ ْقد ُِر أَنْ أَ ْف َعل َ مِنْ َن ْفسِ ي َ
ش ْيبا ًَ .ك َما أَ ْس َم ُع أَدِينُ َودَ ْي ُنو َنتِي
ب َمشِ ي َبتِي َبلْ َمشِ ي َب َة اآل ِ
سلَنِي.
ب الَّ ِذ أَ ْر َ
َعا ِدلَ ٌة ألَ ِّني الَ أَ ْطلُ ُ
وكذلك فى االية التى قبلها
«Joh 5:24اَ ْل َح َّق ا ْل َح َّق أَقُول ُ لَ ُك ْم :إِنَّ َمنْ َي ْس َم ُع كبلَمِي َو ُي ْإمِنُ ِبالَّ ِذ
سلَنِي َفلَ ُه َح َياةٌ أَ َب ِد َّي ٌة
أَ ْر َ
فان المسيح اليعطى حياة ابدية وانما االيمان هو الذى يعطى الحياة االبدية
كما فلى االيات
قال المسيح إنه مقيم الموتي ومحيي الرميم:
«الحق الحق أقول لكم تؤتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته
(صوت المسيح) ،فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة ،والذين
عملوا السيبات إلى قيامة الدينونة» (يوحنإ٘5 :و.)ٕ1
احياء الموتى فى الكتاب ليس دليل على الوهية صاحبه فالتبلميذ احيوا
الموتى وليسوا الهة ،وكذلك موسى عليه السبلم حول العصا الخشبية ثعبان
حى وهذا اعظم من احياء الموتى النه يشمل التصوير والحياة معا  ،ولم
يعتبر الها
قال المسيح إنه أتى من السماء إلى األرض.
«ألني قد نزلت من السماء ليس ألعمل مشيبتي ،بل مشيبة الذ أرسلني»
(يوحنا)ٖ5 :ٙ
ايليا واخنوخ صعدوا الى السماء
جبٍع اىعقبئذ ج2

163Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

قال المسيح إن روحه اإلنسانية ملكه وتحت سلطانه:
«ليس أحد يؤخذها (نفسي) مني ،بل أضعها أنا من ذاتي .لي سلطان أن
أيضا أن آخذها» (يوحنآٔ.)ٔ8 :
أضعها ولي سلطان ً
التدليس هنا واضح  ،فلو افترضنا صحة هذا الفهم العجيب-وهو ليس
صحيح -فان بقية االية تقول
س ْل َطانٌ أَنْ
ض ُع َها أَ َنا مِنْ َذاتِي .لِي ُ
س أَ َح ٌد َيؤْ ُخ ُذهَا ِم ِّني َبلْ أَ َ
Joh 10:18لَ ْي َ
س ْل َطانٌ أَنْ ُ
آخ َذهَا أَ ْيضاًَ .ه ِذ ِه ا ْل َوصِ َّي ُة َق ِب ْل ُت َها مِنْ أَ ِبي».
ض َع َها َولِي ُ
أَ َ
والجزء باللون االخضر حذفه المإلؾ النه عكس مايدعى ،فلو فرضنا ان
للمسيح سلطان على نفسه-وهذا ؼير صحيح -فان هذا السلطان اعطاه هللا
له اى ليس مطلق كما يدعى المإلؾ
قال المسيح إنه ”النور“
«أنا هو نور العالم .من يتبعني فبل يمشي في الظلمة بل يكون له نور
الحياة» (يوحنا )ٔٔ :5
قال المسيح إنه الراعي الصالح:
«أنا هو الراعي الصالح ،والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراؾ»
(يوحنآٔ.)ٔٗ :
قال المسيح إنه هو القيامة والحياة
فلقد قال لمرثا« :أنا هو القيامة والحياة ،من آمن بي ولو مات فسيحيا ،وكل
من كان ح ًيا وآمن بي فلن يموت إلى األبد» (يوحنأٔ.)ٕٙ-ٕٗ :
قال المسيح إنه يستجيب الدعاء
«ومهما سؤلتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد اآلب باالبن .إن سؤلتم شيبا باسمي
فإني أفعله» (يوحناٗٔ)ٔٗ ،ٖٔ :
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

لماذا اذا كان يدعو وهو على الصليب –فى زعمهم -اذا كان هو الذى يجيب
الدعاء؟
قال المسيح إن تبلميذه بدونه ال يقدرون أن يفعلوا شي ًبا.
«ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شي ًبا» (يوحنا٘ٔ.)٘ :
قال المسيح إنه هو معطي الروح القدس
«خير لكم أن أنطلق ،ألنه إن لم أنطلق ال يؤتيكم المعز  ،ولكن إن ذهبت
أرسله إليكم» (يوحنا.)8 :ٔٙ
قال المسيح إن كل ما لآلب هو له
«كل ما لآلب هو لي» (يوحنا،)ٔ٘ :ٔٙ
«كل ما هو لي فهو لك ،وما هو لك فهو لي» (يوحنا .)ٔٓ :ٔ8
قال المسيح إنه صاحب المجد األزلي
«واآلن مجدني أنت أيها اآلب عند ذاتك ،بالمجد الذ كان لي عندك قبل
كون العالم» (يوحناٗ :ٔ8و٘).
قال المسيح :إنه هو الرب الديان
«كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم” :يا رب يا رب :أ ليس باسمك تنبؤنا؟
وباسمك أخرجنا شياطين؟ وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟“ حينبذ أصرح لهم
إني ما أعرفكم» (متى.)ٕٕ :8
(GNT-BYZ+) πολλοι4183 A-NPM εποτςιν2046 V-FAI-3P μοι1473
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

الكلمة اليونانية بمعنى سيد وليس رب وسبق شرح الفرق بين الكلمتين
قال المسيح :إنه ال ُمعين ،ومريح كل المتعبين
ففي متى ٔٔ ٕ5 :يقول المسيح« :تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي
األحمال وأنا أريحكم»
وكيؾ يعنى هذا انه هللا؟
قال المسيح إنه رب السبت:
أيضا» (متىٕٔ.)5 :
«إن ابن اإلنسان هو رب السبت ً
الحظ العبلمة باللون االخضر ،وكلمة رب لها معانى كثيرة ترد فيما بعد
قال المسيح إنه موجود في كل مكان.
«ألنه حيثما اجتمع اثنان أو ثبلثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» (متى
.)ٕٓ :ٔ5
معروؾ لدى العقبلء من الناس ان هللا ليس فى مكان فهذا المعنى مجازى
ويشرحه االية قبله حيث تقول
ان ِم ْن ُك ْم َعلَى األَ ْر ِ
ض فِي أَ ِّ
َ Mat 18:19وأَقُول ُ لَ ُك ْم أَ ْيضاً :إِ ِن ا َّت َف َق ا ْث َن ِ
َ
س َم َاوا ِ
ت
ش ْي ٍء َي ْطلُ َبانِ ِه َفإِ َّن ُه َي ُكونُ لَ ُه َما مِنْ قِ َب ِل أَبِي الَّ ِذ فِي ال َّ
قال المسيح إنه رب داود.
«ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ فقالوا ابن داود .فقال لهم يسوع:
فكيؾ يدعوه داود بالروح ر ًبا قاببل :قال الرب لربي حتى أضع أعداءك
موطبا لقدميك؟ فإن كان هو ابنه فكيؾ يكون ربه؟» (متىٕٕ.)ٗ٘-ٕٗ :
سبق الرد على هذه االية
قال المسيح إنه هو الذ يرسل األنبياء.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

َصلِ ُبون
ْ اء َو َك َت َب ًة َف ِم ْن ُه ْم َت ْق ُتلُونَ َو َت
َ «ل َِذلِ َك هَا أَ َنا أ ُ ْرسِ ل ُ إِلَ ْي ُك ْم أَ ْن ِب َيا َء َو ُح َك َم
:ٕٖ َو ِم ْن ُه ْم َت ْجلِدُونَ فِي َم َجا ِم ِع ُك ْم َو َت ْط ُردُونَ مِنْ َمدِي َن ٍة إِلَى َمدِي َن ٍة» (متى
)ٖٗ
يقول كبلرك بارنز
Mat 23:34 I send unto you prophets ... - Jesus doubtless
refers here to the apostles, and other teachers of
religion. Prophets, wise men, and scribes were
the names by which the teachers of religion were
known among the Jews, and he therefore used
the same terms when speaking of the messengers
which he would send. “I send” has the force of
the future, I “will” send.
Some of them ye shall kill - As in the case of
Stephen Act_7:59 and James Act_12:1-2.
Crucify - Punish with death on the cross. There
are no cases of this mentioned; but few historical
records of this age have come down to us. The
Jews had not the power of crucifying, but they
had power to deliver those whom they
condemned to death into the hands of the
Romans to do it.
Shall scourge - See the notes at Mat_10:17. This
was done, Act_22:19-24; 2Co_11:24-25.
Persecute ... - See the notes at Mat_5:10. This was
fulfilled in the case of nearly all the apostles.
وترجمة ذلك( ان المسيح يقصد الحديث عن المستقبل وعن تبلميذه الذين
 راجع االيات.....  فقد قتلوا ستيفان وجيمس، وقد تحقق ماقال... سيرسلهم
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

باللون االخضر) وال يقصد بالطبع الرسل واالنبياء الذين كانوا قبله الن زمن
الحديث مضارع  ،والترجمة البلتينية هى
(Vulgate) ideo ecce ego mitto ad vos
قال المسيح أن كبلمه ال يزول
«السماء واألرض تزوالن ولكن كبلمي ال يزول» (متى ٕٗ.)ٖ٘ :
وهل زال كبلم االنبياء قبله؟
قال إنه صاحب كل سلطان في السماء وعلى األرض:
«دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى األرض» (مت.)ٔ5 :ٕ5
هل يعنى ذلك انه لم يكن له سلطان قبل هذا؟ وهل يعنى ذلك ان صاحب
السلطان لم يعد ذى سلطان؟
المسيح قال إنه واحد مع اآلب والروح القدس:
«اذهبوا وتلمذوا جميع األمم ،وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس»
(متى .)ٕٓ :ٕ5
سبق الرد على ذلك
قال المسيح إنه الموجود دابما أبدًا
«وها أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدهر» (متى )ٕٓ :ٕ5
اذا كان كما يقول معهم ابد الدهر يعنى انه ازلى فهل يعنى كذلك انهم ازليون
ايضا؟ لقد ماتوا فكيؾ يكون معهم الى انقضاء الدهر ؟ الشك ان ذلك امر
مجازى
قال المسيح :إنه الرب:

جبٍع اىعقبئذ ج2
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

«اذهب إلى بيتك وإلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك» (مرقس
٘.)ٔ1 :
سبق الرد على ذلك ( الرب يعنى السيد وليس االله) وسيؤتى ايضا معنى
الرب فى التوراة
قال المسيح :إنه ”ابن هللا“:
«قال يسوع :أنا هو (المسيح ابن المبارك)» (مرقسٗٔ.)ٕٙ :
لم ترد كلمة المبارك هذه فى الكتاب كله اال مرة واحدة وال نعرؾ المقصود
بها  ،وهنا خبلؾ بين رواية مرقس ومتى لرد المسيح ففى رواية متى
ِيس ا ْل َك َه َنةِ« :أَ ْس َت ْحلِفُ َك
سؤَلَ ُه َرب ُ
ساكِتاًَ .ف َ
وع َف َكانَ َ
س ُ
َ Mat 26:63وأَ َّما َي ُ
ت ا ْل َمسِ ي ُح ا ْبنُ َّ
ِب َّ
اهللِ ا ْل َح ِّي أَنْ َتقُول َ لَ َناَ :هلْ أَ ْن َ
هللاِ؟»
ت قُ ْل َ
سو ُع« :أَ ْن َ
ت! َوأَ ْيضا ً أَقُول ُ لَ ُك ْم :مِنَ اآلنَ
َ Mat 26:64قال َ لَ ُه َي ُ
س َحا ِ
اء».
س َم ِ
ب ال َّ
ِين ا ْلقُ َّو ِة َوآتِيا ً َعلَى َ
ُت ْبصِ ُرونَ ا ْبنَ اإلِ ْن َ
ان َجالِسا ً َعنْ َيم ِ
س ِ
وفى رواية مرقس
ِيس ا ْل َك َه َن ِة أَ ْيضاً« :أَأَ ْن َ
اركِ ؟»
ت ا ْل َمسِ ي ُح ا ْبنُ ا ْل ُم َب َ
سؤَلَ ُه َرب ُ
َف َ
ؾ ُت ْبصِ ُرونَ
س ْو َ
سو ُع« :أَ َنا ه َُوَ .و َ
َ Mar 14:62ف َقال َ َي ُ
فاى الروايتين صحيح ؟ ماذا قال المسيح حتى نرد على مانقلوه عنه،
قال المسيح إنه المخلص الوحيد.
«لستما تعلمان من أ روح أنتما ألن ابن اإلنسان لم يؤت ليهلك أنفس
الناس بل ليخلص» (لوقا.)٘ٙ ،٘٘ :1
«ألن ابن اإلنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك» (لوقا.)ٔٓ :ٔ1
«أنا هو الباب .إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعي»
(يوحنآٔ)1 :
هل المخلص يعنى االله؟
جبٍع اىعقبئذ ج2
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

قال المسيح إنه هو األول واآلخر .البداية والنهاية .األلؾ والياء.
«ال تخؾ أنا هو األول واآلخر» (رإيأ)ٔ8 :؛
مجمع نيقيه الذى اصدر قانون االيمان لم يعترؾ بهذا السفر وال يوجد فى
المخطوطة الفاتيكانية
«هذا يقوله األول واآلخر .الذ كان مي ًتا فعاش» (رإيإ)5 :؛
«قال لي قد تم .أنا هو األلؾ والياء ،البداية والنهاية .أنا أعطي العطشان
من ينبوع ماء الحياة مجا ًنا» (رإيإٔ٘ :و)ٙ
«وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي ألجاز كل واحد كما يكون عمله .أنا
األلؾ والياء ،البداية والنهاية ،األول واآلخر» (رإيإٕٕٔ :ؤٖ)
قال المسيح إنه هو الحي إلى أبد اآلبدين.
«الحي .وكنت مي ًتا ،وها أنا حي إلى أبد اآلبدين» (رإيأ)ٔ5 :
قال المسيح إن له مفاتيح الموت والهاوية
«ولي مفاتيح الهاوية والموت» (رإيأ.)ٔ5 :
قال المسيح أنا فاحص القلوب
فهو قال لمبلك كنيسة ثياتيرا« :فستعرؾ جميع الكنابس أني أنا هو الفاحص
الكلى والقلوب ،وسؤعطي كل واحد منكم بحسب أعماله» (رإيإ.)ٕٖ :
قال المسيح إنه أصل داود (أ خالقه)
«أنا أصل وذرية داود ،كوكب الصبح المنير» (رإيإٕ.)ٔٙ :
ماذا قالت أعمال المسيح؟
«صدقوني ،وإال فصدقوني بسبب األعمال نفسها» (يوحنا ٖٓٔ8 :و.)ٖ5
جبٍع اىعقبئذ ج2
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ٔ -تطهير األبرص:
ٕ -شفاء المرضى:
ٖ -فتح أعين العميان:
ٗ -إسكات عاصفة البحر:
٘ -المشي فوق الماء:
 -ٙإخراجه للشياطين.
 -8تكثير الخبز:
 -5إقامة الموتى
سيتم الرد على ذلك فى مطلب نفى الوهية المسيح ،واالن مع شاهد اخر

هل آمنت الكنيسة األولي بؤنَّ المسيح هو َّ
هللا؟
القس عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن كنيسة السيدة العذراء األثرية
بمسطرد
يقول القدِّ يس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس بالروح "
إِنْ َكانَ أَ َح ٌد ُي َعلِّ ُم َت ْعلِيما ً َ
آخ َرَ ،والَ ُيواف ُِق َكلِ َما ِ
يح
س َ
ت َر ِّب َنا َي ُ
وع ا ْل َمسِ ِ
ؾ " (ٔتيٖ" ،)ٗ-ٙ/
صلَّ َ
ب ال َّت ْق َوى َف َقدْ َت َ
س َ
ِيح َةَ ،وال َّت ْعلِي َم الَّ ِذ ه َُو َح َ
الصح َ
َّ
ب َ
س َي ُكونُ َو ْق ٌ
ش َه َواتِ ِه ُم
س َ
ِيحَ ،بلْ َح َ
صح َ
ت الَ َي ْح َت ِملُونَ فِي ِه ال َّت ْعلِي َم ال َّ
ألَ َّن ُه َ
سا ِم ُع ُه ْم
اص ِة َي ْج َم ُعونَ لَ ُه ْم ُم َعلِّمِينَ ُم ْس َت ِح َّك ًة َم َ
ا ْل َخ َّ
اء ِب َؽ ْي ِر َما َب َّ
َولَكِنْ إِنْ َب َّ
ش ْر َنا ُك ْمَ ،ف ْل َي ُكنْ
الس َم ِ
ش ْر َنا ُك ْم َن ْحنُ أَ ْو َمبلَ ٌك مِنَ َّ
«أَ َناثِي َما».
يقول بابياس أسقؾ هيرابوليس بفرجية في آسيا الصؽرى
بحرص
أيضا عن أنْ أضع أمامكم مع تفسير كل ّ ما تعلمته
ٍ
ولكنني ال أتردَّ د ً
جبٍع اىعقبئذ ج2
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من الشيوخ ( أ آباء الكنيسة ) ٓٓٓ وكلَّما أتي أح ٌد ممن كان يتبع
المشايخ سؤلته عن أقوالهم ،ع َّما قاله إندراوس أو بطرس ،ع َّما قاله فيل ُّبس
الرب أو ع َّما
أو توما أو يعقوب أو يوح َّنا أو م َّتي ،أو أ أح ٍد آخر من تبلميذ
ِّ
الرب .ألنني أعتقد أنَّ ما تحصل
القس يوح َّنا أو تبلميذ
قاله أريستون أو
ِّ
ّ
الحي الدابم "
عليه من الكتب ُيفيدني بقدر ما يصلْ إل ّي من الصوت
ّ
ويقول أريناإس أسقؾ ليون (ٕٓٔ ٕٕٓ -م)؛
الرسل وقيام الكنيسة في العالم كلّه،
" المعرفة الحقيق َّية قابمة في تعليم ُ
وفي امتياز استعبلن جسد المسيح بواسطة تتابع األساقفة الذين أعطوا
الكنيسة القابمة في كل ِّ مكان أنْ تكون محروسة و ُمصانة دون أ تزييؾ أو
ابتداع في األسفار بسبب طريقة التعليم الكاملة والمتقنة التي لم ُتستهدؾ
أل ّ إضافه أو حذؾ ،
يسجل ذلك القدِّ يس إكليمندس اإلسكندر
كما
ِّ
(وينقل يوسابيوس عن كتابه "وصؾ المناظر" أ َّنه إستلم التقليد بكل ِّ د َّق ٍة
من الذين تسلَّموه من الرسل " التقاليد التي سمعها من الشيوخ األقدمين "
الحقيقي للتعليم المبارك ،المسلَّم
وقد حافظ هإالء األشخاص علي التقليد
ّ
مباشرة من الرسل القدِّ يسين بطرس ويعقوب ويوح َّنا وبولس ،إذ كان االبن
يتسلَّمه عن أبيه ٓٓٓ ح َّتي وصل إلينا بإرادة َّ
هللا لنحافظ علي هذه البذار
الرسول َّية
فقد سجلوا في كتاب الدياديكية أو تعاليم الرسل األثني عشر
" وبعد أنْ تعلّموا كل ّ ما سبق ع َّمدوا كما يؤتي " باسم اآلب واالبن والروح
جار (ٔ:8
القدس بماء ٍ
وجاء في رسالة برنابا (من ٓٔٓٓ - 1م تقريبا
" لو لم يؤ ِ
ت بالجسد لما استطاع البشر أنْ ينظروا خبلصهم .إذا كانوا ال
يستطيعون أنْ ينظروا إلي الشمس التي هي من أعمال يديه فهل يمكنهم أنْ
يحدِّ قوا إليه لو كان قد جاءهم بؽير الجسد .إذا كان ِابن َّ
هللا قد أتي بالجسد
فؤل َّنه أراد أنْ يضع حدً ا لخطيبة أولبك الذين اضطهدوا أنبياءه "
(ٔٔ. )ٔٓ:ٗ،
للمرة الثانية يظهر يسوع ال ك ِابن للبشر بل ك ِابن َّهلل ظهر بشكل جسد ّ
" َّ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وبما أ َّنه س ُيقال أنَّ المسيح هو ِابن داود فإنَّ داود ُيسرع ويتن َّبؤ قاببلً " قال
الرب لر ِّبي إجلس عن يميني ح َّتي أجعل أعداءك موطبا لقدميك
ُّ
الروماني،
ويتكلم القديس إكليمندس
ّ
" أنَّ صولجان جبلل َّ
الرب يسوع المسيح ،لم يؤ ِ
ت متسرببلً بجبلل
هللا،
ّ
متواضعا كما تن َّبؤ عنه الروح
عظمته  -كما كان في استطاعته  -بل جاء
ً
القدس "
الحب
" كل ُّ األجيال من آدم إلي يومنا هذا قد عبرت ،أ َّما المتكلِّمون في
ِّ
بالنعمة اإلله َّية فيجلسون في مجالس القدِّ يسين ويظهرون عند إعبلن ملكوت
المسيح " (ؾٓ٘) .
سكب علينا "
ح نعم ٍة واح ٍد ُ
" أليس لنا إل ٌه واح ٌد ،ومسي ٌح واح ٌد ،ورو ُ
حي هو َّ
وحي هو الروح
حي هو يسوع المسيح ربنا،
ّ
هللاّ ،
(ؾّ " ،)ٗٙ
القدس " (ؾ. )٘5
ويصؾ المسيح ب ِابن َّ
هللا الحبيب والوحيد " ابنه الحبيب يسوع المسيح
ٓٓٓ بيسوع المسيح ابنك الوحيد ٓٓٓ أ َّنك أنت هو َّ
هللا ويسوع المسيح هو
ِابنك "(ؾ. )٘1
ويختم رسالته بنفس أسلوب الرسل " نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم
ومع جميع الذين دعاهم هلل في كل موضع بالمسيح الذ له ومعه المجد
والكرامة والسلطان والعظمة والعرش األبد من جبل إلى جيل  ،آمين " .
ويشرح القديس أؼناطيوس (ٖ٘ ٔٓ8 -م)،
" تح َّية ال شاببة فيها في يسوع المسيح إلهنا "" .وقد أكملت عمل اإلخوة
حتى النهاية بدم َّ
هللا " (أفسسٔ " .)ٔ:المسيح يسوع الذ من نسل داود
صلب ح ًقا علي
والمولود من مريم ،الذ ُولد ح ًقا وأكل ح ًقا وشرب ح ًقا ،و ُ
عهد بيبلطس البنطي ،ومات ح ًقا أمام السماب ِّيين واألرض ِّيين " (ترالس ،)1
" أشكر يسوع المسيح اإلله ٓٓٓ الذ ُولد ح ًقا من نسل داود حسب الجسد
" (ازميرٔ) .
طبيب واح ٌد هو
آن واح ٍد " ُيوجد
ٌ
ويإ ِّكد علي حقيقة كونه إل ًها وإنسا ًنا في ٍ
ح (إنسانٌ وإل ٌه) ،مولود وؼير
في الوقت نفسه جس ٌد ورو ٌ
مولود ،هللا صار جسدً ا ،حياة حقيق َّية في الموت ،من مريم ومن َّ
هللا ،في
جبٍع اىعقبئذ ج2
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قابل لؤللم ،هو يسوع المسيح ر ُّبنا "
البدء كان قاببلً لؤللم وأصبح اآلن ؼير ٍ
(أفسس،)ٕ : 5
ويقول القديس بوليكاربوس أسقؾ أزمير (٘ٔ٘٘ -ٙم)،
من ال يعترؾ بؤنَّ يسوع قد جاء في الجسد فهو ضد المسيح " (ؾ .)8 : 8
كاهلل أو ِابن َّ
" أن المسيحيين يعبدون المسيح َّ
وأيضا " عادة يجتمع
هللا ".
ً
المسيح ُّيون قبيل الفجر في يوم محدَّ د إلكرام المسيح إلههم بالترانيم
يوستينوس الشهيد (ٓٓٔ إلى ٘ٔٙم) :فيقول " أل َّنه كما آمن إبراهيم
برا ،ونحن بنفس الطريقة آمنا بصوت َّ
بصوت َّ
هللا الذ
وحسب له ذلك ً
هللا ُ
تحدَّ ث لنا بواسطة رسل المسيح وأ ُعلن لنا بواسطة األنبياء ح َّتي الموت ألنَّ
تبرأ بكل ِّ ما في العالم "
إيماننا َّ
" مكتوب في مذكرات رسله (أ األناجيل) أ َّنه ابن َّ
هللا ،وألننا ندعوه االبن،
بقوته وإرادته ٓٓٓ وصار
فقد أدركنا أ َّنه ُولد من اآلب قبل كل ِّ الخبلبق َّ
إنسا ًنا من العذراء لكي يد ِّمر العصيان الذ نتج بسبب الح َّية "
" تعلَّمنا أنَّ الخبز والخمر كانا جسد ودم يسوع الذ صار جسدً ا "
" " ُتب َّين األسماء المختلفة للمسيح ،بحسب الطبيع َتين أ َّنه ،هو َّ
هللا الذ
مرة بمبلك المشورة العظيم (مبل ٔ ،)ٖ/و ُدعي إنسا ًنا
ظهر لآلباء ،وقد ُدعي َّ
وولد في أشعياء ،ودعاه داود
في حزقيال ،ومثل ِابن إنسان في دانيالُ ،
هللا ابن َّ
مسيح وإله ومعبود ٓٓٓ هو َّ
هللا الؽير مولود وؼير المنطوق به،
ألنَّ موسي يقول اآلتي في مكان ما في الخروج " َوأ َنا َظ َه ْر ُ
ت ال ْب َراهِي َم
وب ِبا ِّني ْااللَ ُه ا ْل َقاد ُِر َعلَى ُكل ِّ َ
اس َح َ
اسمِي « َي ْه َو ْه» َفلَ ْم
ش ْي ٍءَ .وا َّما ِب ْ
اق َو َي ْعقُ َ
َو ْ
ضا ا َق ْم ُ
أيضا أنَّ
ت َم َع ُه ْم َع ْه ِد " (خرٖ .)ٗ-ٙ/ويقول ً
ؾ عِ ْندَ ُه ْمو َوأَ ْي ً
اع َر ْ
ْ
هللا ،رإيا َّ
إنسا ًنا صارع مع يعقوب ،ويإ ِّكد أ َّنه َّ
هللا ،فقد قال يعقوب " َن َظ ْر ُ
ت
هللا َو ْجها ل َِو ْج ٍه َو ُن ِّج َي ْت َن ْفسِ ي " (تكٕٗ ،)ٖٓ-ٖٕ/ومكتوب أ َّنه دعا اسم
َ
َّ
المكان الذ صارعه فيه وظهر له وباركه فيه وجه هللا " فنيبيل " ٓٓٓ
ودعي بالكلمة أل َّنه يحمل األخبار من اآلب للبشر ولكنه ؼير منقسم أو
منفصل عن اآلب أبدً ا كما ُيقال أنَّ نور الشمس الذ علي األرض ؼير
ُمنقسم وؼير ُمنفصل عن الشمس في السماء ٓٓٓ إ َّنه مولود من اآلب
بقوته وإرادته ولكن دون انفصال"
َّ
وقال عن ناسوته " دعي يسوع نفسه ِابن اإلنسان أ َّما بسبب والدته من
جبٍع اىعقبئذ ج2
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خبلل عذراء أو أل َّنه جاء من نسل داود والبطاركة).
ايريناإس (ٕٕٕٓٔٓ-م) أسقؾ ليون :
" تسلَّمت الكنيسة ٓٓٓ من الرسل ومن تبلميذهم هذا اإليمان [ فهي تإمن
] بإل ٍه واح ٍد اآلب القدير خالق السماء واألرض والبحر وكل ّ ما فيها،
وبيسوع المسيح الواحد ،ابن َّ
تجسد ألجل خبلصنا ".
هللا الذ
َّ
" صار هللا إنسا ًنا والرب نفسه خلَّصنا معط ًيا لنا عبلمة العذراء
" كلمة َّ
هللا ر ّبنا يسوع المسيح الذ صار إنسا ًنا بين البشر في األيام
َّ
هللا باإلنسان "
وحد النهاية في البداية ،أ
األخيرة ل ُي ِّ
" ألجل خبلصنا  ،يسوع المسيح ربنا "
" كان الكلمة موجودً ا في البدء مع َّ
هللا ،وبه خلق كل ّ شيء وكان داب ًما
موجودً ا مع الجنس البشر ّ  ،وحدي ًثا ج ًدا ،في لحظة مع َّينة من اآلب ،اتحد
خاضعا لؤللم "
مع صنعة يديه وبه صار إنسا ًنا
ً
ضا األبيونيين الذين لم يقبلوا اإليمان لنفوسهم في اتحاد َّ
هللا
" وباطل أي ً
واإلنسان ٓٓٓ ولم يريدوا أنْ يفهموا أنَّ الروح القدس حل َّ علي العذراء
العلي ظلَّلتها  ،ولذا فالذ ُولد هو قدوس وابن َّ
العلي أبو الكل ِّ ،
هللا
وأنَّ قوة
ّ
ّ
سد "
ونتج التج ُّ
من ال يتؽ َّير ،أ ذاك الذ يعلو الزمان والمكان وال ير ولكن صار مرب ًيا
ملموسا ومتؤل ًما وإحتمل كل ِّ شيء
ألجلنا ،ال ُيلمس وال يتؤلَّم ولكنه صار
ً
الرب يسوع المسيح من أجلنا قبل الحدود الجسد َّية
ألجلنا " ،فقال " أنَّ
ّ
واإلنسان َّية ،الذ كان ؼير مربي صار مرب ًيا ،ؼير المتؤلِّم صار متؤل ًما
ألجلنا ،ؼير المدرك صار مدر ًكا ألجلنا"
وكان الخبلؾ بين آريوس ومن شايعه وبق َّية آباء الكنيسة ليس في الهوت
المسيح وحقيقة كونه اِبن َّ
هللا وإله الكون وخالقه ومد ِّبره وديانه ،وإنما في
عبارة " المولود من اآلب قبل كل ّ الدهور" والتي آمن آباء الكنيسة أ َّنها
والدة في ذات َّ
هللا اآلب ببل بداية وببل نهاية ،مثل والدة النور من النور،
ِض ِن اآل ِ
ب ه َُو َخ َّب َر" (يو.)ٔ/ٔ5
كقول الكتاب " اَالِ ْبنُ ا ْل َوحِي ُد الَّ ِذ ه َُو فِي ح ْ
أ َّما آريوس فقد إعتقد أنَّ هذه الوالدة قد بدأت في نقطة ما قبل كل ّ الدهور !
قبل الزمن والخليقة! بمعني أ َّنه كان هناك وقت لم يكنْ فيه االبن! ث َّم ولد َّ
هللا
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ضا
االبن بمعني أوجده قبل الزمان والخليقة ليخلق به الكون ويد ِّبره!! مناق ً
ِؾ َوا ْل َيا ُء ،ا ْل ِبدَ ا َي ُة َوال ِّن َها َي ُة ،األَ َّول ُ َواآل ِخ ُر"
بذلك قول المسيح نفسه " أَ َنا األَل ُ
(رإٖٔ.)ٕٕ/
كان بولس السموساطي أسقفا إلنطاكية (في الفترة من ٕٓٙإلى ٕٙ5م)
وكان له نفوذ سياسي في اإلمبراطورية الرومانية  ،كما كان ناببا للملكة
زنوبيا ملكة تدمر (بالميرا) والتي كانت تتبعها إنطاكية في ذلك الوقت  .وقد
نادى بؤن المسيح مجرد بشر وقد صار إلها ً  ،ولكي يوفق بين قوله هذا
وبين آيات الكتاب المقدس التي تإكد على حقيقة الهوت المسيح قال أنه
صار إلها بالتبني  .ويلخص العلماء أفكاره كاآلتي :
ٔ  -أن هللا واحد وحدانية مطلقة في أقنوم واحد ومع ذلك يمكن أن نميز فيه
الكلمة (اللوجوس) والحكمة  ،كصفتان أو قوتان مثل العقل والفكر في
اإلنسان (  ،) Schaff Vol. 2 : 581وأن اللوجوس خرج من هللا وهو
يعمل في األنبياء وقد حل في المسيح اإلنسان منذ ميبلده ولكن بقوة أكبر من
األنبياء  ،وهو هنا يميز بين الكلمة ويسوع .
ٕ  -أن االبن لم يكن موجوداً دابما وأنه أقل من ال)Logos- λογορ ( -
وأن اتحاد االبن مع الكلمة هو اتحاد عن طريق التعليم وليس اتحادا
وجوديا ، Ontologicalكما أن االبن وجد قبل األزمنة في علم هللا السابق
 ،وأن اآلب وحده هو هللا أما االبن فإله بالنعمة  ،وبالتبني ألن هللا تبناه
لن نتحدث االن عن اريوس وبولس السمساطى وانما نإجل ذلك عند الحديث
حول تاريخ العقيدة الميسيحية ،واالن يقول القس ان تؤليه المسيح وتجسده
هو تعليم االباء ورثوه عن الرسل وعلى رأسهم بولس  ،واالن نناقش ماقاله
بولس مع مراعاة مانقله القس عنه االن وهو يقول َولَكِنْ إِنْ َب َّ
ش ْر َنا ُك ْم َن ْحنُ
اء بِ َؽ ْي ِر َما َب َّ
ش ْر َنا ُك ْمَ ،ف ْل َي ُكنْ
الس َم ِ
أَ ْو َمبلَ ٌك مِنَ َّ
وقبل ان نسهب فى الحديث عن بولس ننقل للقارىء المتعجل بعض ايات من
رسابل بولس تدل على وحدانية هللا وعبودية المسيح وهى
النص االول  ،رسالة كورنثيوس االولى ٗ ، ٙ-5/والنص العربىهو
س َو َثنٌ فِي ا ْل َعالَ ِم َوأَنْ
ان َن ْعلَ ُم أَنْ لَ ْي َ
َ 1Co 8:4فمِنْ ِج َه ِة أَ ْك ِل َما ُذ ِب َح لِؤلَ ْو َث ِ
س إِلَ ٌه َ
آخ ُر إِالَّ َواحِداً.
لَ ْي َ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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اء أَ ْو َعلَى
ِ س َم
َّ س َّمى آلِ َه ًة سِ َوا ٌء َكانَ فِي ال
َ ألَ َّن ُه َوإِنْ ُو ِجدَ َما ُي1Co 8:5
. َاب َكثِي ُرون
ِ األَ ْر
ٌ ِيرونَ َوأَ ْر َب
ُ وج ُد آلِ َه ٌة َكث
َ ض َك َما ُي
ْ َاآلب الَّ ِذ ِم ْن ُه َجمِي ُع األ
ب
:ٌلَكِنْ لَ َنا إِلَ ٌه َوا ِحد1Co 8:6
ِ ش َي
ٌّ  َو َر.اء َو َن ْحنُ لَ ُه
ُ
ْ َوع ا ْل َمسِ ي ُح الَّ ِذ ِب ِه َجمِي ُع األ
.اء َو َن ْحنُ ِب ِه
ِ ش َي
ُ س
ُ  َي:ٌَوا ِحد
والنص اليونانى (االصلى ) هو
1Co 8:4 πεπι4012 PREP σηρ3588 T-GSF βπψςεψρ1035 N-GSF
οτν3767 CONJ σψν3588 T-GPN ειδψλοθτσψν1494 A-GPN
οιδαμεν1492 V-RAI-1P οσι3754 CONJ οτδεν3762 A-NSN-N
ειδψλον1497 N-NSN εν1722 PREP κοςμψ2889 N-DSM και2532
CONJ

οσι3754 CONJ οτδειρ3762 A-NSM-N θεορ2316 N-NSM

εσεπορ2087 A-NSM ει1487 COND μη3361 PRT-N ειρ1520 A-NSM
1Co 8:5 και2532 CONJ γαπ1063 CONJ ειπεπ1512 COND
ειςιν1510 V-PAI-3P λεγομενοι3004 V-PPP-NPM θεοι2316 N-NPM
εισε1535 CONJ εν1722 PREP οτπανψ3772 N-DSM εισε1535 CONJ
επι1909 PREP | γηρ1093 N-GSF | [γηρ]1093 N-GSF VAR:
σηρ3588 T-GSF γηρ1093 N-GSF :END | ψςπεπ5618 ADV
ειςιν1510 V-PAI-3P θεοι2316 N-NPM πολλοι4183 A-NPM και2532
CONJ

κτπιοι2962 N-NPM πολλοι4183 A-NPM

1Co 8:6 αλλ235 CONJ ημιν1473 P-1DP ειρ1520 A-NSM θεορ2316
N-NSM

ο3588 T-NSM πασηπ3962 N-NSM εξ1537 PREP οτ3739 R-GSM

σα3588 T-NPN πανσα3956 A-NPN και2532 CONJ ημειρ1473 P-1NP
ειρ1519 PREP ατσον846 P-ASM και2532 CONJ ειρ1520 A-NSM
177Page

2جبٍع اىعقبئذ ج

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

κτπιορ2962 N-NSM ιηςοτρ2424 N-NSM φπιςσορ5547 N-NSM δι1223
οτ3739 R-GSM σα3588 T-NPN πανσα3956 A-NPN και2532 CONJ

PREP

ημειρ1473 P-1NP δι1223 PREP ατσοτ846 P-GSM
الحظ كلمة الهة ،اله،باللون االحمر وهى التى كتبت عن االب ،اما عن
المسيح فاستعملت الكلمة باللون االخضر وتعنى سيد
النص الثانى تيموثاوس االولى
سانُ
اس :اإلِ ْن َ
1Ti 2:5ألَ َّن ُه ُي َ
وج ُد إِلَ ٌه َوا ِح ٌد َو َوسِ ي ٌط َوا ِح ٌد َب ْينَ هللاِ َوال َّن ِ
وع ا ْل َمسِ ي ُح،
س ُ
َي ُ
1Ti 2:5 ειρ1520 A-NSM γαπ1063 CONJ θεορ2316 N-NSM ειρ1520 Aκαι2532 CONJ μεςισηρ3316 N-NSM θεοτ2316 N-GSM και2532
ανθπψπψν444 N-GPM ανθπψπορ444 N-NSM φπιςσορ5547 Nιηςοτρ2424 N-NSM

NSM
CONJ
NSM

نعتقد ان القارىء حفظ تلك الكلمات اليونانية من كثرة ماكررناها ولم يحتاج
ترجمة  ،واالن نتحدث عن بولس
عبارات بولس التي يظن عادة أنها نص منه على تؤليه المسيح ،ال تخرج
عن أحد ثبلثة أمور:
ـ إما هي ترجمة احتمالية مرجوحة للنص اليوناني األصلي ،الذ يمكن
أن يترجم بصورة أخرى ،تبعا للت ُّؽير المحتمل للموضع ،المشكوك به،
للفاصلة أو النقطة في النص األصلي ،مما يجعل العبارة تتؽير تؽيرا تاما
من نص على إلهية المسيح إلى كبلم عن إلهية هللا تعالى اآلب!.
ـ أو هي عبارات مجازية ،من الخطؤ فهمها على معناها الحرفي الظاهر،
و ذلك بداللة سياق الكبلم ،و بداللة القرابن األخرى ،كمبلحظة موارد
استعمال بولس لنفس هذه األلفاظ في المواضع األخرى من رسابله ،مما
يبين أن المراد الحقيقي لبولس من هذه األلفاظ هو معنى مجاز
استعار و ليس المعنى الحرفي.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ـ أو هي عبارة تتضمن وصؾ المسيح بلفظة مشتركة ،مثل لفظة" :
رب " ،التي أحد معانيها هو هللا ،لكن لها معنى آخر هو :السيد ،مع
ال ّ
وجود قرابن تإكد أن بولس يريد منها هذا المعنى الثاني ؼير التؤليهي.
ال توجد في رسابل بولس أ عبارة أو نص صريح قاطع في تؤليه
للمسيح ،بمعنى اعتباره هللا تعالى نفسه الذ تجسد و نزل لعالم الدنيا،
بل على العكس ،نجد في رسابل بولس ،نصوص واضحة و محكمة ال
تحتمل أ تؤويل ،تإكد أن عقيدة الرجل كانت توحيدية محضة ،حيث
تفرد هللا تعالى (اآلب) باإللـهية و الربوبية و الخالقية و
يإكد على ّ
استحقاق العبادة ،و أنه وحده اإللـه الخالق الحكيم القدير بذاته ،الذ لم
ُي َر و ال ُي َرى ،الذ أبدع المخلوقات لوحده و أوجد جميع الكابنات بمن
فيهم المسيح نفسه ،الذ يعتبره بولس بكر كل خليقة ،أ أول مخلوقات
هللا عز و جل ،و يصرح بولس بؤن هللا تعالى إله المسيح و سيده.
نعم يعتقد بولس أن هللا تعالى ،خلق بالمسيح و فيه سابر الكابنات ،أ
ينظر للمسيح بمنظار اللوجوس في الفلسفة األفلوطينية الحديثة التي
ترى ـ حسب نظرية الفيض ـ أن اللوجوس (العقل الكلي) هو أول ما
فاض عن المبدأ األول (هللا ) و به و فيه وجدت سابر الكابنات ،فبولس
يرى أن المسيح هو ذلك الكابن الروحي الوسيط الذ فاض عن هللا و به
و فيه خلق هللا سابر الكابنات ،و اتخذه هللا ابنا حبيبا و جعله الواسطة
بينه و بين خلقه ،ثم صيره في آخر الزمن ،في الميعاد المقرر أزال،
إنسانا بشرا ،و أرسله لخبلص بني اإلنسان ،بعمله التكفير العظيم،
الذ تجلى ـ حسب قول بولس ـ بآالمه و سفك دمه و موته على
الصليب ،تكفيرا لخطايا البشر و فداء لهم بنفسه ،فكرمه هللا تعالى ألجل
مجده و رفع قدره فوق كل الكابنات و أجلسه عن يمينه فوق
ذلك ،و َّ
عرشه (يتفق النصارى هنا على تنزيه هللا تعالى عن حدود المكان و
الزمان و يفهمون هذه العبارات على نحو ؼير تجسيمي ) و جعله شفيعا
للمإمنين و قاضيا و حاكما بينهم يوم الدين ،ثم ليخضع في النهاية ألبيه
الروحي و خالقه و إلهه :هللا تعالى الذ هو ـ حسب تعبير بولس ـ الكل
في الكل.
أقاويل بولـــس الصريحة في نفي إلـــهية المســيح و إفراد هللا تعالى
وحده باأللوهية
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أب
" و هناك رب واحد و إيمان واحد و معمودية واحدة ،و إلــ ٌه واح ٌد ٌ
لجميع الخلق و فوقهم جميعا يعمل بهم جميعا و هو فيهم جميعا "
Eph 4:5 ειρ1520 A-NSM κτπιορ2962 N-NSM μια1520 A-NSF
πιςσιρ4102 N-NSF εν1520 A-NSN βαπσιςμα908 N-NSN
Eph 4:6 ειρ1520 A-NSM θεορ2316 N-NSM και2532 CONJ
πασηπ3962 N-NSM πανσψν3956 A-GPM ο3588 T-NSM επι1909 PREP
πανσψν3956 A-GPM και2532 CONJ δια1223 PREP πανσψν3956 Aκαι2532 CONJ εν1722 PREP παςιν3956 A-DPM

GPM

يقول بولس في رسالته إلى أهل فيليبي (ٗ  ٙ /ـ :) 8
" ال تكونوا في هم من أ شيء كان .بل في كل شيء لترفع طلباتكم إلى هللا
بالصبلة و الدعاء مع الشكر .فإن سبلم هللا الذ يفوق كل إدراك يحؾ
قلوبكم و أذهانكم في المسيح يسوع "
فطلب الحوابج و الصبلة و الدعاء و الشكر يجب رفعها هلل تعالى ،لكي ينزل
هللا سكينته على المإمنين بواسطة المسيح و لكي يثبت قلوبهم ـ في
المصاعب ـ على اإليمان و الثقة بالمسيح و محبته.
و يقول في رسالته إلى أهل أفسس (ٖ  ٔٗ /ـ ٕٓ ) :
" لهذا أجثو على ركبتي لآلب ،فمنه تستمد كل أسرة اسمها في السماء و
األرض ،و أسؤله أن يهب لكم ،على مقدار سِ َـعة مجده ،أن تشتدوا بروحه
ليقوى فيكم اإلنسان الباطن [ٗ] و أن يقيم المسيح في قلوبكم اإليمان ،حتى
إذا تؤصلتم في المحبة و أسسـتم عليه ،أمكنكم أن تدركوا مع جميع القديسين
ما هو العرض و الطول و العلو و العمق و تعرفوا محبة المسيح التي تفوق
كل معرفة فتمتلبوا بكل ما هلل من كمال .ذاك الذ يستطيع بقوته العاملة فينا
أن يبلػ ما يفوق كثيرا كل ما نسؤله و نتصوره ،له المجد في الكنيسة و في
المسيح يسوع على مدى األجيال و الدهور آمين
فبولس يإكد أن الصبلة (الجثو على الركبتين ) ،إنما هي لآلب فقط ،ألنه
جبٍع اىعقبئذ ج2
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منه وحده يستمد كل شيء اسمه و وجوده كما أنه بيده تعالى قلوب العباد و
منه تعالى الثبات و التوفيق و الهداية التي ينزلها على من يشاء بواسطة
جرى الفيض و واسطة المدد فحسب ،لذا
المبلبكة و المسيح ،فالمسيح هو َم َ
فالتسبيح و المجد هلل تعالى المعطي و المفيض ،و يا ليت النصارى يؤخذون
بهذا و يكفون عن عبادة المسيح ،و الجثو للصلبان و التماثيل !
و يقول في رسالته الثانية إلى أهل قورنتس (ٔ ٖ /ـ ٗ و  1ـ ٓٔ ):
" تبارك هللا أبو ربنا يسوع المسيح ،أبو الرأفة و إلـه كل عزاء ،فهو الذ
يعزينا في جميع شدابدنا لنستطيع ،بما نتلقى نحن من عزاء من هللا أن
نعز الذين هم في أية شدة كانت ...لببل نتكل على أنفسنا بل على هللا الذ
يقيم األموات ،فهو الذ أنقذنا من أمثال هذا الموت و سـ ُيـنـقِـ ُذنا منه :و
رجاءنا بؤنه سينقذنا منه أيضا" .
عليه َج َعـ ْلـ َنا
َ
2Co 1:2 φαπιρ5485 N-NSF τμιν4771 P-2DP και2532 CONJ
ειπηνη1515 N-NSF απο575 PREP θεοτ2316 N-GSM πασπορ3962 Nημψν1473 P-1GP και2532 CONJ κτπιοτ2962 N-GSM ιηςοτ2424

GSM

N-GSM

φπιςσοτ5547 N-GSM
أما أن المسيح عليه السبلم مخلوق هلل فقد جاء واضحا في رسالة بولس
إلى أهل قولسي (أو كولوسي ) (ٔ  ) ٔ٘/حيث قال يصؾ المسيح:
" هو صورة هللا الذ ال يرى و بكر كل خليقة "
Col 1:15 ορ3739 R-NSM εςσιν1510 V-PAI-3S εικψν1504 N-NSF
σοτ3588 T-GSM θεοτ2316 N-GSM σοτ3588 T-GSM αοπασοτ517 A-GSM
ππψσοσοκορ4416 A-NSM-S παςηρ3956 A-GSF κσιςεψρ2937 Nأما عبارة صورة هللا الذ ال يرى ،فسؤتكلم عنها مفصبل عندما سنتعرض
بعد قليل لتفنيد الشبهات التي يتمسك بها المإلهون للمسيح من كلمات
بولس ،أما مرادنا من العبارة فهو وصؾ المسيح بؤنه " بكر كل خليقة "
التي تصرح بؤن المسيح هو باكورة خليقة هللا أ أول مخلوقات هللا المتصدر
لعالم الخلق ،و بديهي أن المخلوق عبد لخالقه و ال يكون إلـها أبدا.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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و أما أن هللاَُُ تعالى إلـ ُه المسيح فقد جاء صريحا في قول بولس في
رسالته إلى أهل أفسس (ٔ  ٔٙ /ـ :) ٔ8
" ال أكؾ عن شكر هللا في أمركم ،ذاكرا إياكم في صلواتي لكي يهب لكم إلــ ُه
المسيح ،أبو المجد ،رو َح حكمة يكشؾ لكم عنه تعالى لتعرفوه
ر ِّبنا يسوع
ِ
حق المعرفة "
Eph 1:17 ινα2443 CONJ ο3588 T-NSM θεορ2316 N-NSM σοτ3588 Tκτπιοτ2962 N-GSM ημψν1473 P-1GP ιηςοτ2424 N-GSM

GSM

فهذا بيان صريح في أن هللا ت عالى ،أ با الم جد ،هو إل ــ ُه ي سوع ،و بال تالي
يسوع ع بده ،و هذا ن في قاطع إل لـهية الم سيح ألن اإل له ال ي كون له إ لـه !
و أما أن المسيح يستمد قوته من هللا و يخضع في النهاية ،ككل المخلوقات،
هلل تعالى ،فقد جاء صريحا في كبلم بولس التالي ،في رسالته األولى إلى أهل
قــــــــــــــــــورنتس (كورنثــــــــــــــــــوس)ٕٗ / ٔ٘( :ـــــــــــــــــــ :) ٕ5
" ثم يكون المنتهى حين يسلِّم (المسي ُح ) ال ُمل ْـ َك إ لى هللاِ اآل ِ
ب ب عد أن ي كون
قد أباد كل رباسة و سلطان و قوة .فبل بد له (أ للم سيح ) أن يم لك ح تى
((يج عل جم يع أعدا به ت حت قدم يه )) ،و آ خر عدو يب يده هو ال موت ،أل نه
((أخضع كل شيء تحت قدميه )) .و عندما يقول(( :قد أخ ضع له كل شيء
أخض َع له كل َّ شيء .و م تى أَخضَ ع له كل
)) فمن الواضح أنه يستثني الذ
َ
شيء ،فحينبذ ،يخضع االبن نفسه لذاك الذ أَ َ
خض َع له كل َّ شيء ،لي كون هللاُ
كل شيء في كل شيء" .
ض ُع
س َي ْخ َ
س ُه أَ ْيضا ً َ
َ 1Co 15:28و َم َتى أ ُ ْخضِ َع لَ ُه ا ْل ُكل ُّ َفحِي َنبِ ٍذ ِاال ْبنُ َن ْف ُ
ض َع لَ ُه ا ْل ُكل َّ َك ْي َي ُكونَ هللاُ ا ْل ُكل َّ فِي ا ْل ُكلِّ.
لِلَّ ِذ أَ ْخ َ
تظهر من هذا النص الحقابق التالية:
هلل اآل ِ
ب وحدَه ،و أما السلطان و ال ُم ْل ُك الذ
¨ أن ال ُم ْل َك
الحقيقي األصيل َ ِ َّ ِ
َ
أوتيه المسيح ،فهو من عطاء هللا و موهبته ،و هو أمانة ألداء رسالة
محددة وفق مشيبة هللا ،ثم يسلم المسيح فيما بعد األمانة لصاحبها الحقيقي.
¨ أن المسيح لم يخـضِ ع شيبا من قوات الشر في العالم بقوته الذاتية ،بل هللا
تعالى هو الذ أخضعها له.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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نفسه ،بعد أن ينصره هللا على قوى الشر و يجعلها تحت
¨ أن المسيح َ
قدميه ،سيخضع بنفسه هلل ليكون هللا تعالى وحده الكل في الكل.
و كل نقطة من هذه النقاط الثبلث تؤكيد واضح على عدم إلـهية المسيح و
كونه محتاجا هلل و خاضعا له سبحانه و تعالى ،و على انحصار اإللهية باهلل
اآلب وحده.
و هاك قول آخر لبولس يإيد أيضا ما قلناه ،قال في رسالته الثانية إلى
كورنثوس (ٖٔ :) ٗ/
صـل َِب (أ المسيح ) بضعفه ،لكنه ح ٌي بقوة هللا .و نحن أيضا
" أجل ،قد ُ
ضعفاء فيه ،و لكننا سنكون أحياء معه بقدرة هللا فيكم" .
فما أصرح هذه العبارة في تؤكيد عبودية المسيح هلل و عدم إلـهيته ،حيث
يقول أنه أ المسيح ضعيؾ بنفسه لكنه حي بقوة هللا تعالى ،مثلنا نحن
الضعفاء بؤنفسنا و لكن األحياء بقوة هللا تعالى.
و أما أن هللاَ تعالى سي ُد المسيح و مواله اآلم ُر له ،فجاء واضحا في قول
بولس في رسالته األولى إلى أهل قورنتس أيضا (ٔٔ :) ٖ /
" و لكني أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح و رأس المرأة هو
الرجل و رأس المسيح هو هللا ".
معنى
من الواضح أنه ليس المراد هنا بالرأس ،معناه الحقيقي ،بل المراد
ً
مجاز ٌّ للرأس هو "الربيس ال ُمطاع و السيد اآلمر" [٘] .فهذا النص يقول
أنه كما أن الرجل هو سيد المرأة و ربيسها القوام عليها و الذ ينبؽي
عليها إطاعته [ ،]ٙفكذلك المسيح عليه السبلم سيد الخلق (في عصره)
الذ ينبؽي على الناس إطاعته و االمتثال ألمره ،و هللا تعالى سيد المسيح و
ربيسه و القوام عليه ،الذ يجب على المسيح إطاعته و االمتثال ألمره.
أفليس هذا رد صريح لبلدعاء بؤن المسيح هو هللا ذاته أو أنه إله مماثل
ألبيه؟! والترجمة الفرنسية تإيد ذلك
(FLS) Je veux cependant que vous sachiez que
Christ est le chef de tout homme, que l'homme est
le chef de la femme, et que Dieu est le chef de
Christ.
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تؤكيد بولس الدابم ،على الؽـيـريـّة الكاملة بين هللا تعالى و المسـيح عليه
السبلم و التعبير عنهما دابما ككابنين اثنين و شخصين منفصلين :
من أوضح األدلة على عدم اعتقاد بولس إلـهية المسيح ما يظهر في كل
عبارة من عبارات رسابله من فصل و تمييز واضحين بين هللا ،و الذ يعبر
عنه ؼالبا باآلب أو أبينا ،و المسيح الذ يعبر عنه ؼالبا بالرب أو ربنا ،و
اعتبارهما شخصين اثنين و كابنين منفصلين .و توضيح ذلك أن بولس يإكد
أن هللا واحد أحد ال إله ؼيره ،كما مر ،كما يإكد ألوهية اآلب ،و يإكد أن
المسيح ؼير اآلب ،فبالنتيجة ال يمكن أن يكون المسيح إلـها ـ في نظر بولس
ـ ألنه لو كان إلـها لصار هناك إلـهين اثنين ،طالما أن المسيح ؼير اآلب ،و
هذا ما يإكده بولس عندما يإكد أن هللا واحد ال إله ؼيره .و أعتقد أن
المسؤلة واضحة ال تحتاج لتؤمل كبير! و الشواهد على هذا الموضوع ـ أعني
أن هللا ؼير المسيح و أنهما اثنين ـ من كبلم بولس ،كثيرة جدا ،مر بعضها
فيما سبق ،و نضيؾ هنا بعض الشواهد األخرى لمزيد من التوضيح:
الديباجة الدابمة التي يفتتح بها بولس رسابله فيقول:
" عليكم النعمة و السبلم من لدن هللا أبينا و الرب يسوع المسيح " []8
في رسالته األولى إلى أهل قورنتس (ٖ :) ٕٕ /
" كل شيء لكم و أنتم للمسيح و المسيح هلل "
شبهات المإلهين للمسيح من عبارات بولـــس و الرد عليها
الشبهة األولى
قول بولس عن المسيح " :و هو فوق كل شيء إلـ ٌه مبار ٌك أبد الدهور ".
الرسالة إلى أهل رومة ٖ /1 :ـ ٘.
الرد على هذه الشبهة:
في البداية ننقل تمام الفقرة التي جاءت ضمنها تلك الجملة .يقول بولس:
" لقد وددت لو كنت أنا نفسي محروما و منفـصبل عن المسيح في سبيل
أخوتي بين قومي باللحم و الدم ،أولـبك الذين هم بنو إسرابيل و لهم التبني
و المجد و العهود و التشريع و العبادة و المواعيد و اآلباء ،و منهم المسيح
من حيث إنه بشر ،و هو فوق كل شيء إلـه مبارك أبد الدهور .آميــن ".
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ُ
وضعت تحتها خط ،عبارةٌ مختلؾ في
و اآلن أقول :إن العبارة التي
ترجمتها .أ أن األصل اليوناني للعبارة يمكن قراءته على نحو آخر ،كما
أشارت لذلك الترجمة الفرنسية الحديثة المراجعة للعهد الجديد في حاشيتها
فقالت ما نصه:
" traduire aussi: De qui est issue le Christ On peu
au-dessus de selon la chair. Que le Dieu qui est
a ]toute choses soit beni eternellment. Amen " [9
و ترجمته  " :نستطيع أن نترجم أيضا (على النحو التالي ) :و منهم
المسيح حسب الجسد .تبارك هللا الذ هو فوق كل شيء أبد الدهور.
آميـن".
في هذه القراءة نبلحظ أن الكبلم من عند :و منهم المسيح ...ينتهي بعبارة:
بحسب الجسد ".ثم نقطة .ثم تبدأ جملة مستؤنفة جديدة هي " :تبارك هللا
الذ هو فوق كل شيء ..الخ ،".و عليه فالكبلم ،في هذه القراءة ،ليس فيه
أ تؤليه للمسيح.
المراجعة للعهد الجديد،
أحسـ َنت الترجمة اإلنجليزية العصرية
هذا و لقد
َ
َ
حيث لم تذكر هذه القراءة الثانية في الحاشية ،بل جعلتها هي األصل و هي
الترجمة الصحيحة المختارة فترجمت العبارة في المتن كالتالي:
“ human being , belongs to their And Christ , as a
for race. May God , who rules over all , be praised
ever. Amen“ [10
و ترجمته " :و المسيح ،ككابن بشر ينتمي لعرقهم .ليتبارك هللا الذ
يحكم فوق الجميع لؤلبد .آمين." .
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(GNT-BYZ+) ψν3739 R-GPM οι3588 T-NPM πασεπερ3962 N-NPM
και2532 CONJ εξ1537 PREP ψν3739 R-GPM ο3588 T-NSM
φπιςσορ5547 N-NSM σο3588 T-NSN κασα2596 PREP ςαπκα4561 Nο3588 T-NSM ψν1510 V-PAP-NSM επι1909 PREP πανσψν3956 A-

ASF

θεορ2316 N-NSM ετλογησορ2128 A-NSM ειρ1519 PREP

GPN

σοτρ3588 T-APM αιψναρ165 N-APM αμην281 HEB
ويمكن ترجمة النص اليونانى كذلك ( والذى فوق ذلك عليه بركات هللا الى
االبد)
الشبهة الثانية
قول بولـس ...." :منتظرين الرجاء المبارك و ظهور مجد هللا العظيم و
مخلصنا يسوع المسيح" .رسالته إلى تيطس (ٖٔ )ٕ/بحسب النسخة
البروتستانتية.
الرد على هذه الشبهة:
أوالً :العبارة ،حتى في صورتها الحالية ،ال تدل على ألوهية المسيح ،ألن
جملة " :و مخلصنا يسوع المسيح " معطوفة على هللا العظيم بواو العطؾ
التي تقتضي المؽايرة ،و العامل في الجملتين هو المصدر :ظهور ،أ أن
العبارة معناها كالتالي :منتظرين ظهور مجد هللا و ظهور مخلصنا المسيح.
ثم ينبؽي أن نبلحظ أن الظهور سيكون لمجد هللا ال لذات هللا ،و ال شك أن
ظهور نبي هللا و سيادته على العالم هو ظهور لمجد هللا في الواقع،
و ثانياً :ذكرت حاشية الترجمة العربية الحديثة الكاثوليكية للعهد الجديد،
بإشراؾ الرهبانية اليسوعية تعليقا على هذه الفقرة ،ما يلي:
" منهم من يترجم :مجد إلـهنا العظيم .و مجد مخلصنا يسوع المسيح " .ثم
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حاول المحشي أن يثبت رجحان الترجمة األولى التي في المتن و التي تإكد
حسب زعمه الهوت المسيح .و كبل االدعابين خطؤ .أما كون الترجمة األولى
تإكد الهوت المسيح فقد تبين بطبلنه ،و أما الدليل على عدم رجحان
الترجمة األولى فهو أن كل ما ذكرناه في الفصل السابق من نصوص عن
بولـس يإكد فيها تفرد اآلب باأللوهية و أنه إلـه المسيح و خالقه ،و أن
المسيح عبده الطابع الخاضع لسلطانه ،يوجب حمل كل عبارة لبولـس تحتمل
معنيين ( أحدهما يجعل المسيح هو هللا و اآلخر ال يجعله هللا ) على المعنى
الذ ال يإله المسيح لكي يبقى كبلم بولـس متسقا مع بعضه منسجما ؼير
متناقض .و بتعبير آخر ،إن نصوص بولـس الصريحة المحكمة في نفي
إلهية المسيح و إفراد هللا اآلب باإللـهية ،تحكم على النصوص المتشابهة،
فتفسر المعنى المراد منها ،و هذا ما يعبر عنه في علم التفسير اإلسبلمي
بـرد المتشابه إلى المحكم.
هذا و من المفيد أن نذكر أن الترجمة اإلنجليزية العصرية المراجعة للعهد
الجديد أوردت في حاشية هذا النص تعليقا يبين هذا االحتمال الثاني لترجمة
العبارة من األصل اليوناني فقالت:

“ our Savior Or: (The Glory of ) the Great God and
“ Jesus Christ
أ  " :أو (مجد ) هللا العظيم و (مجد) مخلصنا يسوع المسيح ".
ولذلك شاهد هو
ؾ َيؤْتِي فِي َم ْج ِد أَ ِبي ِه َم َع َمبلَبِ َكتِ ِه
س ْو َ
ان َ
َ Mat 16:27فإِنَّ ا ْبنَ اإلِ ْن َ
س ِ
ب َع َملِهِ.
س َ
از ُكل َّ َوا ِح ٍد َح َ
َوحِي َنبِ ٍذ ُي َج ِ
الشبهة الثالثة
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قول بولـس " :هللا ظهر في الجسد ،تبرر في الروح ،تراءى للمبلبكةُ ،ك ِر َز
به بين األمم ،أومِنَ به في العالمُ ،ر فِـع في المجد " .رسالته إلى تيموثاوس
(ٖ ) ٔٙ /كما في الترجمة التقليدية البروتستانتية.
الرد على هذه الشبهة:
سبق شرح ان هذا النص ؼير موجود وتم حذفه

الشبهة الرابعة
وصؾ بولس للمسيح بؤنه " صورة هللا ".
الرد على هذه الشبهة :
قبل تفنيد هذه الشبهة ،يجدر بنا أن نذكر الفقرات التي جاء تعبير بولس هذا
ضمنها .فاألول جاء في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس (ٗ  ٖ /ـ ٗ) كما
يلي :
" فإذا كانت بشارتنا محجوبة ،فهي محجوبة عن السابرين في طريق
الهبلك( .محجوبة ) عن ؼير المإمنين ،الذين أعمى أبصارهم إلـه هذه الدنيا
لببل يبصروا نور بشارة مجد المسيح و هو صورة هللا ".
و الموضع الثاني جاء في رسالته إلى أهل فيليبي (ٕ  ٘ /ـ : ) 5
" فليكن فيما بينكم الشعور الذ هو أيضا في المسيح يسوع ،فمع أنه في
صورة هللا لم يعد مساواته هلل ؼنيمة بل تجرد من ذاته متخذا صورة العبد و
صار مثال البشر و ظهر في هيبة إنسان فوضع نفسه و أطاع حتى الموت
موت الصليب
و اآلن نقول :إن وصؾ بولس للمسيح بؤنه " صورة هللا " ،ليس فيه أ
تؤليه للمسيح ،ألن هذه الصفة تكررت بعينها مرات عديدة نجد بولس يعبر
عن الرجل ـ كل رجل ـ بؤنه " صورة هللا " فيقول مثبل في رسالته األولى
إلى أهل قورنتس (ٔٔ :) 8 /
" و أما الرجل فما عليه أن يؽطي رأسه ألنه صورة هللا و مجده "
" أما اآلن فؤلقوا عنكم أنتم أيضا كل ما فيه ؼضب و سخط و خبث و
جبٍع اىعقبئذ ج2
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شتيمة .ال تنطقوا بقبيح الكبلم و ال يكذب بعضكم بعضا ،فقد خلعتم اإلنسان
القديم و خلعتم معه أعماله ،و لبستم اإلنسان الجديد ذاك الذ يجدد على
صورة خالقه ليصل إلى المعرفة " رسالة بولس إلى أهل قولسي 5 / ٖ :ـ
ٓٔ.
فإذا كانت صفة " صورة هللا" تقتضي األلوهية ،فبمقتضى كبلم بولس نفسه
ينبؽي أن يكون جميع القديسين بل جميع الرجال آلهة! و هذا ما ال يتفوه به
عاقل و ال يشك في بطبلنه أحد.
هذا أوال ،و ثانيا :إذا نظرنا إلى تتمة كبلم بولس ،ظهر لنا بكل وضوح
انتفاء قصد إلـهية المسيح و استحالة كون المسيح هو هللا في نظر بولس،
حيث قال " :فوضع نفسه و أطاع حتى الموت موت الصليب ،لذلك رفعه هللا
إلى العلى و وهب له االسم الذ يفوق جميع األسماء "...فيليبي 5 / ٕ :ـ
.1
فعبارات أنه مات ثم رفعه هللا إلى العبل و وهب له االسم ...تصيح بؤعلى
صوتها أن المسيح ليس هللا بل عبد هلل ،محتاج له ،و ليس بإلـه ،ألن اإللـه
ال يموت و ال يحتاج لمن يرفعه للعبل ،و ال لمن يهبه أ شيء !

الشبهة الخامسة
قول بولس عن المسيح " :فقد حسن لدى هللا أن يحل به الكمال كله " ،ثم
قوله " :فـفـيه (أ في المسيح) يحل جميع كمال األلوهية حلوال جسديا "
الرد على هذه الشبهة:
إذا رجعنا لرسابل بولس ،عرفنا أن مقصوده من حلول الكمال اإللـهي في
شخص ما ،ليس معناه أبدا حلول الذات اإللـهية فيه أو اتحادها به و تحول
الشخص هلل!!:
" أما أنتم فلستم تحيون بالجسد ،بل في الروح ألن روح هللا حال فيكم "
و يقول أيضا في رسالته إلى أهل أفسس:
" ...و تعرفوا محبة المسيح التي تفوق كل معرفة ،فتمتلبوا بكل ما في هللا
من كمال "
جبٍع اىعقبئذ ج2
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و من الواضح أن بولـس ال يدعو مسيحيي أفسس أن يصبحوا هللا و ال بؤن
ذات اإللـه حالة في المإمنين من أهل رومية! و إنما يريد بعباراته " :حلول
الكمال اإللـهي " أو " حل به كمال هللا " أو " روح هللا حال فيه " التعبير
عن التؤييد اإللـهي للمإمنين و أن روح هللا بمعنى المحبة و القداسة و األناة
و الشفقة و العدل و الحكمة و ...الكماالت اإللهية صارت إليهم و معهم و
بهم ،فصاروا مع هللا منقطعين عن أنفسهم و ذواتهم و أهوابهم و عن سابر
األؼيار ،فانين بكليتهم في هللا و إرادته.
الشبهة السادسة
تعبير بولس عن المسيح بـ "ابن هللا"
الرد على هذه الشبهة:
لعل ما ذكرناه سابقا في الفصل الماضي من بيان مقصود لؽة الكتاب
المقدس من عبارة ابن هللا يكفي لتفنيد هذه الشبهة [٘ٔ]  ،حيث يستخدم
بولس نفس لؽة و تعبيرات الكتاب المقدس ،و لكن لمزيد من اإليضاح نورد
هنا أقوال لبولس نفسه يعبر فيها عن المإمنين البارين القديسين بؤنهم أبناء
هللا ،فقد قال مثبل في رسالته إلى أهل رومية ( ٖٔ / 5ـ :)ٔ8
" ...ألنكم إذا حييتم حياة الجسد تموتون أما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد
فستحيون .إن الذين ينقادون لروح هللا يكونون أبناء هللا حقا .لم تتلقوا روح
عبودية لتعودوا إلى الخوؾ بل روح َتـ َبـنٍّ به نناد  :أبا ،يا أبـ ِ
ت ! و هذا
الروح نفسه يشهد مع أرواحنا بؤننا أبناء هللا .فإذا كنا أبناء هللا فنحن ورثة:
ورثة هللا و شركاء المسيح في الميراث ألننا إذا شاركناه في آالمه نشاركه
في مجده أيضا ".
و قال في رسالته إلى أهل ؼبلطية (ٖ :)ٕٙ /
" ألنكم جميعا أبناء هللا باإليمان بالمسيح يسوع ".
جبٍع اىعقبئذ ج2
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فالتعبير عن الشخص بابن هللا إشارة لمرتبة روحية ال لطبيعة تكوينية .ولو
كان مقصود بولس من بنوة المسيح هلل شيء آخر ،أ طبيعة تكوينية ،لما
أجاز مشاركة المإمنين الصالحين للمسيح فيها حين قال :و شركاء المسيح
في الميراث ،إذ من المسلَّم به قطعا أن بولس ال يزعم أن الصالحين
يصيرون بصبلحهم آلهة!! ،فبل يبقى إال المشاركة في المرتبة الروحية و
الدنو من هللا و االختصاص التام به حتى يكونوا فعبل كمنزلة االبن من أبيه.

الشبهة السابعة
الرب "
تعبير بولس عن المسيح بـِ "
ّ
الرد على هذه الشبهة :
كلمة " الرب " هي عبارة بولس المفضلة عندما يشير إلى المسيح عليه
السبلم ،و هو يكررها في رسابله كثيرا ،خاصة في افتتاحيات رسابله حين
يقول مثبل" :عليكم النعمة و السبلم من لدن أبينا و الرب يسوع المسيح،
تبارك هللا أبو ربنا يسوع المسيح ٕ( " ...قورنتس ٔ/ٕ :ـٖ) ،أو قوله" :
و يشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب " (فيليبي ...)ٕ/ٔ :الخ.
بالرب أو بر ِّبنا ،ال يقتصر على بولس بل يقول
و الحقيقة أن وصؾ المسيح
ّ
به جميع أصحاب رسابل العهد الجديد اآلخرين أيضا ،أ القديسون يوحنا و
بطرس ،و يهوذا و يعقوب يعنون بها معنى المعلم و السيد المطاع أمره،
فكلمة الرب كانت وصفا لمنزلة المسيح الرسالية النبوية التعليمية و مقامه
ومنصبه الذ أقامه هللا فيه ،ال وصفا لطبيعته أو تحديدا لجوهر ذاته.
فقد جاء في إنجيل يوحنا أن اليهود كانوا يخاطبون النبي يحيى عليه السبلم
بعبارة ":را ِّبـي " (يوحنا ، )ٖ/ٕٙ :و من الواضح أن أحدا لم يقصد ألوهية
يحيى عليه السبلم .
كما جاء في نفس اإلنجيل (يوحنا )ٔ/ٖ5 :أيضا ما نصه:
" فقاال (للمسيح) :ر ِّبـي! ،الذ تفسيره يا معلم ،أين تمكث؟ "
جبٍع اىعقبئذ ج2
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[ مبلحظة :جملة( :الذ تفسيره يا معلم) المعترضة ،هي ليوحنا نفسه
مإلؾ اإلنجيل و ليست ألحد من الشراح ،فهي من متن اإلنجيل نفسه
وليست مضافة] .
و جاء في إنجيل يوحنا كذلك (ٕٓ : )ٔٙ /
" قال لها :يا مريم! فالتفتت إليه و قالت له ربوني الذ تفسيره :يا معلم ".
و جاء أيضا في إنجيل يوحنا (ٖٔ ٖٔ /ـ ٗٔ)أن المسيح قال لتبلمذته:
" أنتم تدعوني " المعـلِّـم و الـرب " و أصبتم فيما تقولون فهكذا أنا .فإذا
كنت أنا الرب و المعلم قد ؼسلت أقدامكم فيجب عليكم أنتم أيضا أن يؽسل
بعضكم أقدام بعض ".
لكن النسخة التقليدية القديمة (البروتستانتية)للعهد الجديد ترجمت نفس تلك
اآليات كالتالي:
" أنتم تدعوني معلما ً و ســيـداً و حسنا تقولون ألني أنا كذلك ،فإن كنت وأنا
الســيـد و المعلم ؼسلت أرجلكم فؤنتم يجب عليكم أن يؽسل بعضكم أقدام
بعض"
بالـرب في الترجمة
إذاً ما ترجم بالسـ ِّيـد في الترجمة التقليدية القديمة ،ترجم
ّ
الحديثة ،أ اختيرت لفظة الرب بدال من السيد لترجمة األصل اليوناني ،مما
يإكد أن المقصود باألصل من كلمة الرب هو معنى السيد و أنهما مترادفان.
و جاء في إنجيل لوقا (ٕٓ  ٗٔ /ـ ٗٗ) أن المسيح عليه السبلم قال
لليهود:
" كيؾ يقال للمسيح أنه ابن داود و داود نفسه يقول في كتاب المزامير:
"قال الرب لـربـِّي :اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطبا لقدميك"؟
فداود نفسه يدعو المسيح ربا ،فكيؾ يكون المسيح ابنه؟ ".
في هذا النص يستند المسيح عليه السبلم آلية في مزامير داود (الزبور)
يعتبرها بشارة عنه ،فإذا رجعنا لمزامير داود في العهد القديم وجدنا أن
البشارة هي اآلية األولى من المزمور رقم ٓٔٔ ،و لفظها ـ كما في الترجمة
الكاثوليكية الحديثة ـ:
" قال الرب لسـ ّيد اجلس عن يميني حتىؤجعل أعداءك موطبا لقدميك"
العهد القديم  /ص .ٕٔٙ1
فما عبر عنه المسيح بلفظة ربي هو في الحقيقة بمعنى سيد و ال حرج
فالمقصود واحد.
لذلك نجد أن الترجمات العربية المختلفة للعهد الجديد ،خاصة القديمة منها
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كانت تستخدم لفظة السيد في مكان لفظة الرب ،و لفظة المعلم في مكان
لفظة را ِّبـي .و فيما يلي أمثلة مقارنة تدل على ما نقول ،أخذناها من ثبلث
ترجمات مختلفة للعهد الجديد هي التالية (من األقدم إلى األحدث):
· الترجمة البروتستانتية القديمة التي قامت بها :جمعية التوراة البريطانية و
ُ
رمزت لها بالترجمة البريطانية
األجنبية ،طبع كامبريدج ،بريطانيا .و
البروتستانتية.
· الترجمة المسماة :كتاب األناجيل المقدسة .طبع المطبعة المرقسية
الكاثوليكية بمصر في عهد رباسة الحبر الجليل األنبا كيرلِـس الثاني بطريرك
المدينة العظمى اإلسكندرية و سابر الكرازة المرقسية ،سنة ٕٓٔ1
ُ
رمزت لها بالترجمة المصرية الكاثوليكية.
مسيحية .و
ومن ناحية أخرى إذا رجعنا إلى القاموس العبر ـ العربي [ ]ٔٙنرى أن
لفظة الرب العبرية تعني [[ :حاخام ،معلم ،وزير ،ضابط ،سيد ]].
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الترجمة البريطانية
موضع
البروتستانتية اىَضيذيخ
الشاهد ٍذخو اىي اىعقيذح
إنجيل
يوحنا:
ٔ/ 49

أجاب نثنابيل و قال له :يا
معلم ! أنت ابن هللا أنت ملك
إسرابيل.

الترجمة البيروتية
الترجمة المصرية
اليسوعية
الكاثوليكية د/عبطف عثَبُ ديجيخ
أجابه نتنابيل :رابي !
أجاب ناثانابيل و قال
له :رابي ! أنت هو ابن أنت ابن هللا ،أنت ملك
هللا أنت ملك إسرابيل .إسرابيل.

هذا جاء إلى يسوع ليبل و قال فجاء إلى يسوع ليبل
إنجيل
و قال له :رابي  ،نحن
له :يا معلم نعلم أنك قد أتيت
يوحنا:
نعلم أنك أتيت من هللا
ٖ ٔ /ـ ٕ من هللا معلما ألنه ليس أحد
يقدر أن يعمل هذه اآليات التي معلما ألنه ليس يقدر
أنت تعمل إن لم يكن هللا معه .أحد أن يعمل هذه
اآليات التي أنت تعمل
ما لم يكن هللا معه.
قالت له :يا ســيـد ! ال دلو لك
إنجيل
يوحنا ٗ :و الببر عميقة فمن أين لك
الماء الحي؟
.ٔٔ /

قالت له االمرأة :يا
ســيـد ! إنه ال
مستقى لك و الببر
عميق فمن أين لك
الماء الحي؟

فجاء إلى يسوع ليبل
و قال له :رابي  ،نعلم
أنك جبت من لدن هللا
معلما فما من أحد
يستطيع أن يؤتي بتلك
اآليات التي تؤتي بها إن
لم يكن هللا معه.
قالت له المرأة :يا رب !
ال دلو عندك و الببر
عميقة ،فمن أين لك
الماء الحي؟

هذا بعض مما قاله بولس  ،فلماذا لم يذكره االباء ولو حتى للتعليق عليه؟
وربما كان هذا الفهم لبولس هو مافهمه اريوس والنسطوريون وؼيرهم ،
وسنفصل ذلك عند الحديث عن تاريخ المسيحية ،واالن مع شاهد اخر
يتحدث عن بولس
الخديعة الكبرى
تؤليؾ د .روبرت كيل تسلر
التناقض بين عيسى وبولس لدى قادة الفكر وكبار رجال البلهوت وبعض
أهل اإلختصاص
ٔ-ما يثير العجب العجاب هو كيفية ثبات رجال البلهوت على هذا الدين رؼم
وجود الهوة السحيقة بين تعاليم عيسى وبولس،
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وهذا أمر مإكد منذ بزوغ فجر المسيحية األولى ،األمر الذ يعرفه جيداً كل
رجل دين إال أنه يخفي عن شعب الكنيسة وطوابفها ،على الرؼم من إدراك
معظم قراء الكتاب المقدس لوجود تناقضات به ،ومع ذلك يفضلون
إضطرابات الفكر وتصدعاته عن اإلعتراؾ بتناقض واحد ،ثم تح ُّمل نتابج
هذه العاقبة.
ٕ -لذلك كان لزاما ً علينا هنا أن نشير بكل وضوح إلى التناقض الحاد بين
أفكار عيسى وتعاليمه وبين مثيلتها عند بولس ،األمر الذ أقره أكبر
المفكرين وأبرزوه جيداً .
ٖ -بدأت سلسلة هإالء الكتاب المناهضين لبولس منذ وقت اإلصبلح الديني،
فظهر حينبذ :فيلكيؾ ،ويعقوب ليفر ،ورويشليكن ،وإيرازموس وكارلشتات،
وبيترو بمبو .
ٗ -الحظ بولينجبروك  )ٔ8٘ٔ - ٔٙ85 Bolingbrokeوجود ديانتين
في العهد الجديد  :ديانة عيسى وديانة بولس
٘ -أما رجل الدين والفلسفة المربى باول يبرلين
في كتابه اإلنجيل والبلهوت " Das Evangelium und die
 "Theologieصفحات  ٙ8- ٘8ما يلي:
سوء بربطها موت
" إن تعاليم بولس الشريرة المارقة عن المسيحية لتزداد
ً
فداء برحمة هللا التي إقتضت فعل ذلك مع البشرية الخاطبة.
المسيح عيسى
ً
فكم يعرؾ اإلنجيل نفسه عن ذلك !
وبره اإلجبار  ،األمر الذ ال يمتد بصلة إلى مقومات
فهو يناد برحمة هللا ِّ
البر ،وال إلى الرحمة نفسها ،حيث ال تجتمع الرحمة والبر اإلجبارى .كما
نرى أن إدخال الشيطان في العبلقة بين هللا واإلنسان لها مكانة خاصة في
تعاليم بولس بشؤن الخبلص ،فنجدها ترتبط عنده بآدم ،ومرةأخرى بواقع
"الشريعة اليهودية" (. .وسنعود لهذا الموضوع بإستفاضة فيما بعد)
"إن أفكار بولس عن الفداء لتصفع بشارة اإلنجيل على وجهها .فمسيح
اإلنجيل هو الفاد  ،ولكن ليس له عبلقة بذلك الفداء الذ يفهمه بولس
جبٍع اىعقبئذ ج2
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والذ أصبح مفهوما ً بسبب خصابصه المطلقة .أما َمن يعتنقها فيكون بذلك
قد ابتعد عن رسالة المسيح عيسى .
فاإلنسان ال يمكن أن يتقبل رسالة هللا المتعلقة بالرحمة اإلجبارية ،ويإمن
في نفس الوقت أنها شيطانية ،األمر الذ تناد به تعاليم بولس بشؤن
العبلقة بين أهمية المسيح عيسى وبين آدم .
وليس للمرء أن يفهم إرسال المسيح عيسى بصورة ؼير مسيحية أ كوحي
منزل من هللا ليزيل الخطيبة التي ارتكبها آدم في حق هللا ،وليس للمرء أيضا ً
أن يتعلق بفكرة الفداء هذه ،ألن من يقترؾ مثل هذا الذنب يكون مصراً على
اتباع الخطيبة الشيطانية  " ".ونإكد مرة أخرى أن تعاليم بولس الشيطانية
هذه  -تلك التي ت ْب َرأ منها المسيحية والتي تناد بالخبلص من خطيبة آدم -
تخؾ حدتها ،بل ستزداد بتعاليمه عن الرحمة ." .
لن
َّ
"وأقوى التعاليم عن البلهوت الشيطاني وآخرها هي نظرية بولس بشؤن
اختيار الرحمة ،وليس مهما ً أن يختلؾ معها النشاط التبشير للرسول ،بل
تكمن األهمية في أنها تعارض اإلنجيل نفسه  .فإذا ما كانت رحمة هللا
إجبارية ،فبلبد لها إذن أن تشمل البشرية كلها ،فلو لم يتنصر كل الناس في
المستقبل ،فسيرهق هذا المسيحي دابما ً بدافع الحب في أن يكسب ؼير
األبرار إلى هذا البر ،وإذا ما فشل فسيعتبر هذا قضاء هللا ،ولكنه سوؾ يراه
بمثابة واقع إلهي".
"وهذا يعني أنه سوؾ يإمن برحمة هللا .ولكنه سيتؤلم ألنه ليس كل
المإمنين بها من األبرار ،ويزداد هذا األلم عند إيمانه بؤن كل شيء جميل
أمام هللا ،سواء كان هذا كابنا ً موجوداً أو سيحدث هذا فيما بعد فهو حسن
عند هللا ،فكيؾ لنا أن نصدر حكما ً ضد ذلك".
"أما تعاليم بولس فتقضي بالنقيض من ذلك
 -ٙوكتب كذلك رجل البلهوت الذ يتمتع بشهرة خاصة أدولؾ هارنك في
كتابه تاريخ العقابد  Die Dogmengeschichteصفحة (ٖ)1
موضحا ً أن" :الديانة البولسية ال تتطابق مع اإلنجيل األساسي".
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 -8كذلك انتهى رجل الدين إيمانويل هارتمان Hartmann Emanuel
إلى أن مسيحية اليوم (وخاصة تعاليم الفداء) ال عبلقة لها بالمسيح عيسى
بن مريم  ،ولكن ترجع أصولها إلى مإسسها بولس .
 -5ويوضح بروفسور البلهوت هاوسرات  Hausratفي كتابه (بولس
الحوار ) "  " Der Apostel Paulusأنه لو كان بولس قد بشر فعبلً
بتعاليم المسيح عيسى  ،لكان وضع أيضا ً ملكوت هللا في مركز بشارته  .فهو
يبدأ ديانته التي اخترعها بمفهوم كبش الفداء ،فهو يرى أن هللا قد أنزل
شريعته لتزداد البشرية إثما ً على آثامها .
فما تقدره حق تقديره عند عيسى ال تراه يمثل شيبا ً مطلقا ً عند بولس ،الذ
تهبط األخبلق عنده تحت مستوى الشريعة ،بدالً من أن يكملها ،كما أراد
عيسى  ،ألن بولس كان يكره في الحقيقة كل جهد ذاتي .
واألسوأ من ذلك أن تعاليم بولس قد صدقها الناس في الوقت الذ فعل فيه
المسيح عيسى كل شيء من أجلنا .
 -1أما البروفسور دكتور كارل هيلتي  - Carl Hiltyفيلسوؾ ومحامي
سويسر شهير -قد لفظ تعاليم بولسس عن الفداء الدمو نهابياً ،ووصؾ
تعاليمه عن " اختيار الرحمة " أنها " أحد أكثر أجزاء العقيدة المسيحية
ظبلما ً " ارجع إلى كتابه ( السعادة  Das Glück :الجزء الثالث صفحات
. ) ٖٖٙ ،ٔٙ8
ٓٔ -ويإكد بروفسور البلهوت الشهير يوليشر  Jülicherفي كتابه (
بولس وعيسى  Paulus und Jesusإصدار عام  ٔ1ٓ8صفحات ٕ٘
 ) 8ٕ /أن الشعب البسيط ال يفهم تخريفات بولس الفنية ( اقرأها " التحايل
والســفـســطة " ) وال المتاهات التي تدخــلنا في أفكاره،
فلم يعتبر عيسى نفسه مطلقا ً أحد صور العبيد ،ولم يتكلم البتة عن قوة تؤثير
موته  :أ موته فدا ًء ،ولم يشؽله ؼير فكرة وجود أرواح طاهرة قبل موته
(وقد تبنى بولس هذه الفكرة أيضاً).
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ٔٔ -كذلك الحظ يوليشر من القرابن التاريخية أن النقض كان موجها دابما ً
إلى بولس (صٖٔ) .ويضيؾ أيضا  -وهو ُمح ٌِق في ذلك  -أنه كان من
المتوقع أن ُنعطي لعيسى األولوية في ظل هذه التناقضات ،إال أن الكنيسة قد
فعلت العكس تماماً ،أ أنها فضلت بولس عن عيسى .
ٕٔ -كذلك توصل سورين كيركيجارد ouml;ren Kierkegaard&S
إلى أن السيادة التي نالتها ديانة بولس ،ولم يتساءل عنها أحد (لؤلسؾ) هي
التي ؼيرت العقيدة المسيحية الحقة من أساسها ،وجعلتها ؼير مإثرة بالمرة
(إقتباس من المرجع السابق لــ  Ragazصفحة .)ٔ1
ٖٔ-كذلك وجد يواخيم كال  - Kahl Joachimوهو أيضا ً من رجال
الدين  -أن كل ما يسيء المسيحية فترجع أصوله إلى بولس .أما الكاتب
يوحنا ليمانٖٔأ  Johnnes Lehmannفقد قال فىنهاية بحثه إن
بولس قد قلب تعاليم عيسى رأسا ً على عقب (صٔ٘ٔ من كتابه Jesus
.)Roport
كما ذكر في كتيب ( المسيحية ليست دينا ً جديداً Das Christentum
 )war nichts Neuesأن تعاليم بولس عن الفداء بل وديانته نفسها
ليست إال نسخة متطابقة مع األديان الوثنية التي سبقت المسيحية ( مثل
ديانات  :أنيس ،وديونيس ،ومترا وؼيرهم )  .وتمثل تعاليمه هذه قلب
رسالته .
ً
معرفة لهذه القرابن هو رجل الدين الكاثوليكي السابق
ٗٔ -وأكثر الناس
والباحث الديني ألفريد لواز  ،Alfred Loisyوهو قد ساق لنا التناقض
الصارخ بين رسالة عيسى وتعاليم الفداء البولسية في أعماله الشاملة le :
 sacrifice Essai historique surإصدار باريس عام ٕٓٔ1
وأيضا ً païens et le mystère chrètien Les mystères
إصدار باريس عام ٖٓ.ٔ1
وقد صرح لواز في أعماله المذكورة أن عيسى لم يكن لديه أدنى فكرة عن
مثل هذا الدين الوثني الؽامض ،الذ أبدله بولس برسالته وعيسى منها
تحول ،وإبعاد ،وتؽيير).
بر ء (وهو هنا يتكلم عن ُّ
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فقد أقام بولس المسيحية على قاعدة تختلؾ تماما ً عن تلك التي بنيت عليها
رسالة عيسى  ،لذلك تحولت رسالة عيسى إلى ديانة من ديانات الخرافات
األسطورية ،فقد جعل بولس عيسى في صورة المخلّص الفاد التي تعرفها
األديان األخرى الوثنية ،وفيما بعد سيطرت أسطورة الفداء هذه على إنجيل
عيسى الذ لم يعتنقه العالم القديم ،واعتنق بدالً منه خرافة أخرى ال عبلقة
لعيسى بها .
كذلك تحدث لواز عن تحول بولس وإنسبلخه ،وأكد أن فكرة هذه الديانة
الوثنية الؽامضة لم تكن فكرة عيسى  ،األمر الذ أبدل روح اإلنجيل بروح
أخرى تماماً.
٘ٔ -وقال القس البروتستانتي كورت مارتي  Kurt Marti؛ إن بولس قد
ؼ ّير رسالة عيسى تماما ً ( Exlibris Heftإصدار ديسمبر ٖ- ٔ18
صفحة ٘) .
 -ٔٙوقال بروفسور البلهوت الشهير فرانتس فون أوفربيك Franz Von
" : Overbeckإن كل الجوانب الحسنة في المسيحية ترجع إلى عيسى ،
أما كل الجوانب السيبة فهي من عند بولس " إقتباس من  Ragazمن
كتاب ( هل هذا إصبلح أم تقهقر ؟ Reformation
auml;rts&auml;rts oder rükw&vorw؟ " صفحة . ٔ5
 -ٔ8ويرى بفيســترفي كتابه (المسيحية والخوؾ Das Christentum
ضل التمسك
 und die Angstصفحة ٓٓٗ) أن اإلصبلح الديني هذا ف َ
بتعاليم بولس عن الرسالة الحقة لعيسى .
 -ٔ5كما الحظ بروفسور البلهوت الشهير بفبليدرر -O. Pfleiderer
بجانب العديد من الرسابل األخرى المتعلقة بالموضوع  -أن وجهة نظر
بولس عن عملية الفداء األسطورية بموت عيسى كانت ؼريبة تماما ً عن
األمة المسيحية األولى ( كما كانت ؼريبة أيضا ً عن عيسى عليه السبلم)
(إرجع إلى نشؤة المسيحية Die Entstehung des
 Christentumsصفحة . )ٔٗٙ
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"إن وجهة النظر الؽريبة التي تتعلق بموت المسيح عيسى تقضي بموت
المسيحين ونشورهم بطريقة ؼامضة لم تكن معروفة عند األمة المسيحية
األولى لذلك لم َيشتق مصطلح الفداء من كلمة التضحية .
 -ٔ1أما رينان  Renanفقد وجد في عصره أن تعاليم عيسى مختلفة تماما ً
عن تعاليم بولس (ارجــع إلى كتــابه "الحــواريون" ""Die Apostel
صفحة ٖ ٔ1طبعة .)Reclam
ٕٓ -وكذلك تحدث بروفسور البلهوت رينجلينج  Ringelingفي كتابه "
األخبلق " " "Ethikعن سفسطة بولس المتحايلة (صفحة ٘ٔ).
ٕٔ -أما الكاتب الكاثوليكي ألفونس روزنبرج Alfons Rosenberg
مإلؾ في علم النفس والبلهوت  -فقد تناول في كتابه (تجربة المسيحية
 "Experiment Christentumإصدار عام  )ٔ1ٙ1موضوع
بولــس وأفرد له فصــبلً بعنوان "من يقذؾ بولس إلى خارج الكتاب
المقدس؟ " وقد قال فيه :
"وهكذا أصبحت مسيحية بولس أساس عقيدة الكنيسة ،وبهذا أصبح من
المستحيل تخيل صورة عيسى بمفرده داخل الفكر الكنسي إال عن طريق هذا
الوسيط .
وهذا ال يثبت فقط مقدار الحجم الكبير لهذا الحوار ( بولس ) بل وخطورته
أيضاً .فإن كان بولس قد نشر تعاليمه فقط دون تعاليم عيسى  ،فإلى أين
كانت إذن وجهتنا؟ فربما ال نكون مسيحيين بالمرة بل بولسيين؟
كما يشهد بؤهمية بولس الذ أصبح دون قصد مإسس العقيدة المسيحية
وذلك من خبلل خطابات اإلرشاد التي أرسلها إلى الطوابؾ المختلفة التي
سالونيكي هي أقدم ما نملكه له من
أسسها هو نفسه ،و ُت َعد رسالته إلى َ
أعمال .
ومن اراد البقية فليرجع للكتاب االصلى ،وما يعنينا من كل هذا هو ان
نبرهن على ان مافهمه بولس ونقله عنه االباء كما قال القس عبد المسيح
ليس هو الفهم الوحيد للمسيحية –فضبل عن ان يكون الفهم الصحيح -وانما
جبٍع اىعقبئذ ج2
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هناك فهم اخر على العكس منه تماما ،فهمه من قبل اريوس وذكره االن من
تحدثنا عنهم فى الخديعة الكبرى وكلهم علماء مسيحين متخصصين فى
البلهوت ،وقد برهنا عليه من رسابل بولس نفسه.
المبحث الثانى
التجسد
هللا طرق اعبلنه عن ذاته
عوض سمعان
الحاجة إلى ظهور هللا للبشر
يجب ان يبلحظ القارىء ان اسلوب االستاذ سمعان بعيد كل البعد عن
المنطق ،فهو يفترض فروضا ويتبعها باستنتاجات ليوهم القارىء انه
يستخدم المنطق ولكن الحقيقة ؼير ذلك ،فقبل ان نقول( بما ان) اى
نفترض ،يجب ان نبرهن صحة الفرض الذى نبنى عليه االستنتاج واال
تهافت االثنين معا ،وفى استنتاجه االول نوضح لك تلك الخديعة حيث يقول
االستاذ
بما أن آدم ،بسقوطه في الخطيبة ،فقد حياة االستقامة التي كان قد ُخلق
عليها أوالً ،وفقد تبعا ً لذلك امتياز االتصال الروحي باهلل ومعرفة ذاته
ومقاصده معرفة صحيحة (ألنه ليست هناك عبلقة بين الخطيبة والبر ،أو
الظلمة والنور)،
من اين جاء ذلك االفتراض ؟ ومادليل صحته؟لم يقدم االستاذ اى تبرير من
العقل او من الكتاب ليدل على صحة افتراضه هذاورؼم ذلك نجده يبنى عليه
افتراضات باعتباره نتيجة بالمخالفة لكل قواعد المنطق المتعارؾ عليها
وبما أننا بوصفنا نسل آدم ،قد ورثنا بحكم قانون الوراثة،

جبٍع اىعقبئذ ج2
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اى قوانين الوراثة ؟ قوانين علم االحياء( التى درسناها فى كلية الطب ) تدل
على وراثة الصفات الجسدية وال يوجد قانون – على حد علمنا-لوراثة
روحية ،كان جديرا باالستاذ ان يوضح لنا هذا القانون
طبيعته الخاطبة ،و َع ْ
جزنا مثله عن االتصال باهلل ،ومعرفة ذاته ومقاصده
بهذه المعرفة،
وبما أن هللا وإن كان لقداسته يكره الخطيبة ،لكن لمحبته يعطؾ علينا ويهتم
بنا (ألنه سبق وخلقنا على صورته كش َبهه) فقد قال قبل أن يخلق اإلنسان:
نعمل اإلنسان على صورتنا ك َ
ش َبهنا ( .تكوين ٕٔٙ :
كان من البديهي( اى بديهية) أالّ يتركنا وشؤننا بعد سقوطنا ،بل أن يتولّى
هدايتنا وإرشادنا إلى الحالة السامية التي كان قد خلقنا عليها أوالً .وبما أننا
ال نستطيع أن نفيد من هدايته وإرشاده ،طالما كان في معزل عنا ،فقد كان
يتفضل ويظهر لنا ،بؤ وجه من الوجوه التي تتفق مع
من البديهي أيضا ً أن
َّ
جوده وصبلحه.
هكذا ترى مقدمات التدرى من اين جاءت ونتابج التدرى كيؾ تم اشتقاقها،
فلماذا -مثبل -تركنا هللا للخطيبة ؟ لماذا ترك الحية تدخل الجنة وتؽوى المرأة
كما يقول الكتاب؟ ....هناك المبات من عبلمات االستفهام ولكننا سنستمر فى
الرحلة مع االستاذ ونعلق على مفاهيمه من الكتاب المقدس الذى هو مصدر
عقابده.
كيفية ظهور هللا لؤلنبياء ،في العهد القديم
ظهوره بهيبة ؼير منظورة
بما أن هللا َّ
منزه عن الزمان والمكان ،وال ُيرى في ذاته على اإلطبلق ،ألنه
ليس له شكل أو أعضاء ،كان من البديهي أنه عندما يعلن لنا ذاته أو
مقاصده ،أن يكون ذلك بطريقة ؼير منظورة،
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ٔ ( -الحظ ان بديهية االستاذ هذه تدل على ان هللا ؼير منظور يعنى اليمكن
رإيته ،وهذا ينسؾ دعوى التجسد من اساسها اذ كيؾ يصبح ؼير المنظور
جسد  ،والجسد مربى ؟ وبقواعد المنطق حسب بديهية االستاذ نقول
هللا ؼير منظور ،هللا تجسد ( ،والجسد منظور) اذا هللا منظور
هل هذا منطق ؟ )
ف ُيسمعنا صوتا ً دون أن نرى منه شيباً .ظهر آلدم (تكوين ٖ )5 :وصموبيل
(ٔصموبيل ٖ )ٗ :وإشعياء وإرميا وؼيرهما من األنبياء .فقد قال موسى
النبي لبني إسرابيل :وكلّمكم الرب من وسط النار ،وأنتم سامعون صوت
كبلم ،ولكن لم تروا صورة بل صوتا ً (تثنية ٗ.)ٔٙ-ٕٔ :
ٕ (-هذه االية دليل صريح ان هللا اليتصور)
واآلن وقد عرفنا أن هللا كان يظهر لبني اسرابيل في صوت أو كبلم ،لنسؤل
أنفسنا:
ٔ  -هل كان من الممكن لبني إسرابيل أن يصدّ قوا أن هللا هو الذ كان يتكلّم
أمامهم ،لو أنه كان ُيسمعهم صوتا ً عادياً ،في ظروؾ عادية ،بدالً من النار
المرعبة التي كان يتكلم معهم منها؟
الجواب :أكبر الظن( المسؤلة اذا مجرد ظن) أنهم لم يكونوا ليصدقوا ،ألنه
ليس كل صوت ال ُيعرؾ مصدره ،يكون صادراً من هللا (.وهل وجود النار
مع الصوت يدل على انه صوت هللا)
ٕ  -هل يتوافق مع عطؾ هللا على البشر من جهة ،وضعؾ البشر
وقصورهم من جهة أخرى ،أن يظهر لهم في نار ،كلما أراد أن يعلن لهم
ذاته أو مقاصده؟
الجواب :أكبر الظن أنه ال يفعل ذلك ،ألن النار مرعبة ومخيفة ،وبما أن هللا
لكماله ال يريد أن يرعبنا أو يخيفنا ،بل أن يمنحنا سبلما ً واطمبناناً ،كان من
البديهي أن يكلّمنا في جو هادئ ال ُيرعب أو ُيخيؾ.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٖ  -قد يسؤل سابل :إذا كان األمر كذلك ،فلماذا كان هللا يظهر في نار لبني
إسرابيل؟
الجواب :أكبر الظن أنه كان يظهر لهم في نار ،ألنهم كانوا وقتبذ شعبا ً
بدابياً ،والشعب البدابي ال يفهم الواجب عليه بصوت النعمة بقدر ما يفهمه
بصوت القوة .ولكن عندما يسمو روحياً ،يستطيع أن يفهم النعمة ويفيد
منها،
ٖ-الحظ العبلمة باللون االصفر ،هل كان موسى النبى بدابيا؟ لماذا ظهر هللا
له بنفس الصورة؟
هل يتوافق مع محبة هللا للبشر ،أن يقتصر في معاملته معهم على الظهور
لهم في كبلم ُيسمعهم إياه؟
الجواب :أكبر الظن أنه ال يقتصر على ذلك ،ألنه من شؤن المحب أن ُيفسح
المجال أمام من يحبهم ،ليقتربوا منه ويتوافقوا معه .وإذا كان األمر كذلك،
كان من البديهي أن يظهر لهم في هيبة واضحة يمكنهم إدراكها،
(يعنى ذلك انها ليست حقيقية وانما على قدر ادراكهم)
وعن طريقها يمكنهم االتصال به والتوافق معه .وبما أننا ال نستطيع أن
نتصل أو نتوافق إال مع إنسان نظيرنا ،ألننا لم نؤلؾ العيش إال معه ،وال
نفهم إال لؽته ،كان من البديهي أن يتنازل هللا ويظهر لنا ،أو ألكثر الناس
استعداداً منا لبلتصال به ،في هيبة إنسانية أو قريبة من اإلنسانية.
ٗ ( -لماذا ليس على شكل مبلك كما ظهر لبلنبياء؟)
الحظ ان الكبلم هنا عكس السابق فى رقم (ٔ) فبعد ان كان هللا اليتصور
اصبح هنا يجب ان يتصور
لذلك ال ؼرابة إذا طالعنا الكتاب المقدس في مواضع أخرى منه ،بؤنه كان
يظهر أيضا ً لؤلنبياء والقديسين ،تارة في هيبة مبلك ،و أخرى في هيبة
إنسان،
جبٍع اىعقبئذ ج2
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٘ -نرتب كبلم االستاذ
هللا اليتصور لذلك اعلن عن ذاته فى شكل صوت  ،لكى يصدق بنى اسرابيل
انه صوت هللا ظهر مع الصوت نار ،النار مرعبة ،هللا اليريد ان يرعبنا ،هللا
يظهر فى شكل ؼير مرعب
فى اى قواعد المنطق تعلم االستاذ هذا؟ اقل مايوصؾ به هذا انه تخريؾ
الن نتيجة منطق االستاذ هذا عكس فروضه فاذا كان هللا فى النهاية يظهر
فى شكل ؼير مرعب لكى يإكد صحة الصوت فلماذا لم يكتفى من البداية
بالشكل دون الصوت؟
ظهوره بهيبة منظورة
ٔ  -عندما كانت هاجر في البرية ،قيل بالوحي إنه ظهر لها مبلك هللا ،وقال
لها :تكثيراً أُك ِّثر نسلك فدعت اسم الرب الذ تكلّم معها أنت إيل ربي أ أنت
إله رإية أو بتعبير آخر أنت إله حقيقي يمكن رإيته (تكوين .)ٖٔ-ٔٓ :ٔٙ
وكلمة الرب هنا ،ترد في األصل العبر يهوه أ الكابن بذاته وهو اسم
الجبللة الذ يتفرد به ،ولذلك قال لهاجر :تكثيراً أك ّثر نسلك بينما لو كان
مبلكا ً عادياً ،لكان قد قال لها مثبلً :الرب يكثر نسلك تكثيراً .
النص العبرى
Gen 16:7וימצאה  4672מלאך  4397יהוה  3068על  5921עין
המים  4325במדבר  4057על  5921העין  5869בדרך ׁ 1870שור׃

5869

7793

وباللون االصفر (مبلك يهوه) اى مبلك الرب فكيؾ تعنى مبلك الرب  ،الرب
نفسه  ،اليتوافق هذا مع اللؽة فضبل عن المنطق ،فالذى ظهر هنا مبلك
وليس اله و لو كان الرب لماذا قال مبلك الرب ولم يقل وظهر لها الرب ،
وقال لها الرب
ٕ  -وعندما كان إبراهيم الخليل جالسا ً مرة عند باب خيمته ،رأى ثبلثة
رجال واقفين ،فركض إليهم وتحدَّث معهم .فاتضح له أثناء الحديث أن اثنين
جبٍع اىعقبئذ ج2
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منهما كانا مبلكين ،وأن الثالث كان هو الرب نفسه .وقد تحقق إبراهيم من
شخصية الثالث هذا تح ّققا ً كامبلً،
( لم يقل لنا االستاذ كيؾ تم هذا التحقق)
ولذلك كان يدعوه تارة المولى وتارة أخرى د َّيان كل األرض (تكوين :ٔ5
ٕ٘ و  .)ٕ8كما قيل بالوحي عن هذا الشخص في خمس آيات متتالية إنه
الرب يهوه (تكوين .)ٖٖ ،ٕٙ ،ٕٓ ،ٔ8 ،ٖٔ :ٔ5
النص العبرى هوتكوين ٕ-ٔ/ٔ5
Gen 18:1וירא  7200אליו  413יהוה  3068באלני  436ממרא

4471

3117

והוא  1931יׁשב  3427פתח  6607האהל  168כחם  2527היום׃

Gen 18:2ויׂשא  5375עיניו  5869וירא  7200והנה ׁ 2009שלׁשה

7969

אנׁשים  376נצבים  5324עליו  5921וירא  7200וירץ  7323לקראתם

7125

מפתח  6607האהל  168ויׁשתחו  7812ארצה׃

776

Gen 18:3ויאמר  559אדני  113אם  518נא
الحظ انه رأى الرب اوال( باللون االحمر) ثم
وباللون االصفر ( شلشيم انسيم ) اى ثبلثة بشر
وباللون االصفر( ادوناى )
وانظر تلك االية
سدُو َم َوا َّما ا ْب َراهِي ُم
الر َجال ُ مِنْ ُه َنا َك َو َذ َه ُبوا َن ْح َو َ
ؾ ِّ
ص َر َ
َ Gen 18:22وا ْن َ
ب.
الر ِّ
َف َكانَ لَ ْم َي َزلْ َقابِما ا َما َم َّ
انصرؾ الرجال وبقى الرب اى ان الرجال كانوا ؼير الرب
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وانظر تلك االية
ُ Gen 18:8ث َّم َ
ض َع َها قُدَّا َم ُه ْمَ .و ْاذ
اخ َذ ُز ْبدا َولَ َبنا َوا ْلع ِْجل َ الَّ ِذ َع ِملَ ُه َو َو َ
ت ال َّ
َكانَ ه َُو َواقِفا لَ َد ْي ِه ْم َت ْح َ
ش َج َر ِة ا َكلُوا.
هل يؤكل الرب
وانظر االيات
سدُو َم َوا َّما ا ْب َراهِي ُم
الر َجال ُ مِنْ ُه َنا َك َو َذ َه ُبوا َن ْح َو َ
ؾ ِّ
ص َر َ
َ Gen 18:22وا ْن َ
ب.
الر ِّ
َف َكانَ لَ ْم َي َزلْ َقابِما ا َما َم َّ
َ Gen 18:25حا َ
االم ِر انْ ُتم َ
ِيم
ِيت ا ْل َب َّ
شا لَ َك انْ َت ْف َعل َ ِم ْثل َ ه ََذا ْ
ار َم َع االث ِ
ِيمَ .حا َ
ص َن ُع َعدْ ال؟»
شا لَ َك! ا َد َّيانُ ُكل ِّ اال ْر ِ
ض ال َي ْ
َف َي ُكونُ ا ْل َب ُّ
ار َكاالث ِ
الحظ ان ابراهيم كان يدعو من يكلمه ديان كل االرض( باللون االحمر) بعدما
انصرؾ الرجال( باللون االصفر)
ارأيت هذا الخلط والتدليس عند االستاذ
والقصة الكاملة كاالتى
ب عِ ْندَ َبلُّ َ
س فِي َبا ِ
وطا ِ
ب ا ْل َخ ْي َم ِة
ت َم ْم َرا َوه َُو َجالِ ٌ
الر ُّ
َ Gen 18:1و َظ َه َر لَ ُه َّ
َو ْق َ
ار
ت َح ِّر ال َّن َه ِ
ال َواقِفُونَ لَ َد ْيهَِ .فلَ َّما َن َظ َر
َ Gen 18:2ف َر َف َع َع ْي َن ْي ِه َو َن َظ َر َوا َذا َثبل َث ُة ِر َج ٍ
ض ِال ْستِ ْق َبالِ ِه ْم مِنْ َبا ِ
ض
االر ِ
س َجدَ الَى ْ
ب ا ْل َخ ْي َم ِة َو َ
َر َك َ
ت َقدْ َو َجدْ ُ
س ِّي ُد انْ ُك ْن ُ
ت ن ِْع َم ًة فِي َع ْي َن ْي َك َفبل َت َت َج َاو ْز
َ Gen 18:3و َقالََ « :يا َ
َع ْبدَ َك.
اء َو ْ
ت ال َّ
اؼسِ لُوا ْار ُجلَ ُك ْم َوا َّت ِك ُبوا َت ْح َ
ش َج َر ِة
Gen 18:4لِ ُي ْإ َخ ْذ َقلِيل ُ َم ٍ
َ Gen 18:5ف ُ
ِس َر َة ُخ ْب ٍز َف ُت ْسنِدُونَ قُلُو َب ُك ْم ُث َّم َت ْج َتا ُزونَ ال َّن ُك ْم َقدْ َم َر ْر ُت ْم
اخ َذ ك ْ
َعلَى َع ْب ِد ُك ْم»َ .ف َقالُواَ « :ه َك َذا َت ْف َعل ُ َك َما َت َكلَّ ْم َ
ت».
اس ِر ِعي ِب َثبل ِ
ث
ار َة َو َقالَْ « :
س َ
اس َر َع ا ْب َراهِي ُم الَى ا ْل َخ ْي َم ِة الَى َ
َ Gen 18:6ف ْ
َك ْيبل ٍ
اص َنعِي ُخ ْب َز َملَّ ٍة».
اع ِجنِي َو ْ
سمِيذاْ .
ت دَ قِيقا َ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ض ا ْب َراهِي ُم الَى ا ْل َب َق ِر َو َ
اع َطاهُ
اخ َذ عِ ْجبل َر ْخصا َو َج ِّيدا َو ْ
ُ Gen 18:7ث َّم َر َك َ
اس َر َع لِ َي ْع َملَ ُه.
بلم َف ْ
لِ ْل ُؽ ِ
ُ Gen 18:8ث َّم َ
ض َع َها قُدَّا َم ُه ْمَ .و ْاذ
اخ َذ ُز ْبدا َولَ َبنا َوا ْلع ِْجل َ الَّ ِذ َع ِملَ ُه َو َو َ
ت ال َّ
َكانَ ه َُو َواقِفا لَ َد ْي ِه ْم َت ْح َ
ش َج َر ِة ا َكلُوا.
ِي فِي
ام َرا ُت َك؟» َف َقالَ« :هَا ه َ
ارةُ ْ
س َ
َ Gen 18:9و َقالُوا لَ ُه« :ا ْينَ َ
ا ْل َخ ْي َم ِة».
ار َة
ان ا ْل َح َيا ِة َو َي ُكونُ ل َِس َ
َ Gen 18:10ف َقالَ« :ا ِّني ْار ِج ُع الَ ْي َك َن ْح َو َز َم ِ
سا ِم َع ًة فِي َبا ِ
اء ُه -
ب ا ْل َخ ْي َم ِة َوه َُو َو َر َ
ارةُ َ
س َ
ام َراتِ َك ا ْبنٌ »َ .و َكا َن ْت َ
ْ
ارةُ َ
ش ْي َخ ْي ِن ُم َت َقدِّ َم ْي ِن فِي اال َّي ِام َو َق ِد ا ْن َق َط َع
س َ
َ Gen 18:11و َكانَ ا ْب َراهِي ُم َو َ
اء.
س ِ
ار َة َعادَ ةٌ َكال ِّن َ
انْ َي ُكونَ ل َِس َ
ارةُ فِي َباطِ نِ َها َقابِلَ ًة« :ا َب ْعدَ َف َنابِي َي ُكونُ لِي َت َن ُّع ٌم
س َ
ض ِح َك ْت َ
َ Gen 18:12ف َ
ش َ
س ِّي ِد َقدْ َ
اخ!»
َو َ
ارةُ َقابِلَ ًة :ا َف ِبا ْل َحقِي َق ِة
س َ
ض ِح َك ْت َ
ب ال ْب َراهِي َم« :لِ َما َذا َ
الر ُّ
َ Gen 18:13ف َقال َ َّ
الِ ُد َوا َنا َقدْ شِ ْخ ُ
ت؟
ب َ
ج ُع الَ ْي َك َن ْح َو
الر ِّ
َ Gen 18:14هلْ َي ْس َتحِيل ُ َعلَى َّ
ش ْي ٌء؟ فِي ا ْلمِي َعا ِد ْار ِ
ار َة ا ْبنٌ ».
ان ا ْل َح َيا ِة َو َي ُكونُ ل َِس َ
َز َم ِ
اض َح ْك»( .ال َّن َها َخا َف ْت)َ .ف َقالَ:
ارةُ َقابِلَ ًة« :لَ ْم ْ
س َ
َ Gen 18:15فا ْن َك َر ْت َ
ضح ِْك ِ
ت».
«ال! َبلْ َ
سدُو َمَ .و َكانَ ا ْب َراهِي ُم
الر َجال ُ مِنْ ُه َنا َك َو َت َطلَّ ُعوا َن ْح َو َ
ُ Gen 18:16ث َّم َقا َم ِّ
َماشِ يا َم َع ُه ْم لِ ُي َ
ش ِّي َع ُه ْم.
بَ « :هلْ ْ
اخفِي َعنْ ا ْب َراهِي َم َما ا َنا َفاعِ لُ ُه
الر ُّ
َ Gen 18:17ف َقال َ َّ
ار ُ
ك ِب ِه َجمِي ُع ا َم ِم
ير ًة َو َق ِو َّي ًة َو َي َت َب َ
َ Gen 18:18وا ْب َراهِي ُم َي ُكونُ ا َّم ًة َك ِب َ
ض؟
االر ِ
ْ
Gen 18:19ال ِّني َع َر ْف ُت ُه لِ َك ْي ُيوصِ َي َبنِي ِه َو َب ْي َت ُه مِنْ َب ْع ِد ِه انْ َي ْح َف ُظوا
َط ِر َ
ب ال ْب َراهِي َم ِب َما َت َكلَّ َم ِب ِه».
الر ُّ
ب لِ َي ْع َملُوا بِ ّرا َو َعدْ ال لِ َك ْي َيات َِي َّ
الر ِّ
يق َّ
ص َر َ
ور َة َقدْ َك ُث َر َو َخطِ َّي ُت ُه ْم
سدُو َم َو َع ُم َ
اخ َ
ب« :انَّ ُ
الر ُّ
َ Gen 18:20و َقال َ َّ
َقدْ َع ُظ َم ْت ِجدّ ا.
ص َرا ِخ َها ْاالتِي الَ َّي َو َّاال
ب ُ
س َ
ارى َهلْ َف َعلُوا ِبال َّت َم ِام َح َ
Gen 18:21ا ْن ِزل ُ َو َ
اعلَ ُم».
َف ْ
سدُو َم َوا َّما ا ْب َراهِي ُم
الر َجال ُ مِنْ ُه َنا َك َو َذ َه ُبوا َن ْح َو َ
ؾ ِّ
ص َر َ
َ Gen 18:22وا ْن َ
ب.
الر ِّ
َف َكانَ لَ ْم َي َزلْ َقابِما ا َما َم َّ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ِيم؟
َ Gen 18:23ف َت َقدَّ َم ا ْب َراهِي ُم َو َقالَ« :ا َف ُت ْهلِ ُك ا ْل َب َّ
ار َم َع االث ِ
ارا فِي ا ْل َمدِي َنةِ .ا َف ُت ْهلِ ُك ا ْل َم َكانَ َوال
سونَ َب ّ
سى انْ َي ُكونَ َخ ْم ُ
َ Gen 18:24ع َ
ارا الَّذِينَ فِيهِ؟
اج ِل ا ْل َخ ْمسِ ينَ َب ّ
ص َف ُح َع ْن ُه مِنْ ْ
َت ْ
َ Gen 18:25حا َ
االم ِر انْ ُتم َ
ِيم
ِيت ا ْل َب َّ
شا لَ َك انْ َت ْف َعل َ ِم ْثل َ ه ََذا ْ
ار َم َع االث ِ
ِيمَ .حا َ
ص َن ُع َعدْ ال؟»
االر ِ
ض ال َي ْ
شا لَ َك! ادَ َّيانُ ُكل ِّ ْ
َف َي ُكونُ ا ْل َب ُّ
ار َكاالث ِ
ب« :انْ َو َجدْ ُ
ارا فِي ا ْل َمدِي َن ِة
سدُو َم َخ ْمسِ ينَ َب ّ
ت فِي َ
الر ُّ
َ Gen 18:26ف َقال َ َّ
اجلِ ِه ْم».
ان ُكلِّ ِه مِنْ ْ
َفا ِّني ْ
اص َف ُح َع ِن ا ْل َم َك ِ
َ Gen 18:27ف َقال َ ا ْب َراهِي ُم« :ا ِّني َقدْ َ
ش َر ْع ُ
اب
ت ا َكلِّ ُم ا ْل َم ْولَى َوا َنا ُت َر ٌ
َو َر َمادٌ.
س ًة .ا ُت ْهلِ ُك ُكل َّ ا ْل َمدِي َن ِة
ارا َخ ْم َ
سونَ َب ّ
ص ا ْل َخ ْم ُ
ُ Gen 18:28ر َّب َما َن َق َ
سةِ؟» َف َقالَ« :ال اهْ لِ ُك انْ َو َجدْ ُ
س ًة َو ْار َبعِينَ ».
ت ُه َنا َك َخ ْم َ
ِبا ْل َخ ْم َ
وج َد ُه َنا َك ْار َب ُعونَ ».
سى انْ ُي َ
َ Gen 18:29ف َعادَ ُي َكلِّ ُم ُه ا ْيضا َو َقالََ « :ع َ
االر َبعِينَ ».
اج ِل ْ
َف َقالَ« :ال ا ْف َعل ُ مِنْ ْ
وجدَ ُه َنا َك
سى انْ ُي َ
َ Gen 18:30ف َقالَ« :ال َي ْس َخطِ ا ْل َم ْولَى َفا َت َكلَّ َمَ .ع َ
َثبل ُثونَ »َ .ف َقالَ« :ال ا ْف َعل ُ انْ َو َجدْ ُ
ت ُه َنا َك َثبلثِينَ ».
َ Gen 18:31ف َقالَ« :ا ِّني َقدْ َ
ش َر ْع ُ
وجدَ ُه َنا َك
سى انْ ُي َ
ت ا َكلِّ ُم ا ْل َم ْولَىَ .ع َ
اج ِل ا ْل ِع ْ
ِع ْ
ش ِرينَ ».
ش ُرونَ »َ .ف َقالَ« :ال اهْ لِ ُك مِنْ ْ
سى انْ
َ Gen 18:32ف َقالَ« :ال َي ْس َخطِ ا ْل َم ْولَى َفا َت َكلَّ َم َه ِذ ِه ا ْل َم َّر َة َف َق ْطَ .ع َ
اج ِل ا ْل َع َ
وجدَ ُه َنا َك َع َ
ش َر ِة».
ش َرةٌ»َ .ف َقالَ« :ال اهْ لِ ُك مِنْ ْ
ُي َ
بلم َم َع ا ْب َراهِي َم َو َر َج َع
الر ُّ
َب َّ
َ Gen 18:33و َذه َ
ب عِ ْندَ َما َف َر َغ مِنَ ا ْل َك ِ
ا ْب َراهِي ُم الَى َم َكانِهِ.
هناك قصتان احدهما عن الرجال الثبلثة باللون االخضر واالخرى عن الرب
باللون االحمر وقد خلطهما االستاذ عن سوء نية النه اليعقل انه لم يفهم
الكتاب  ،والكبلم واضح فقد تكلم الرب مع ابراهيم بعد ان انصرؾ الرجال ثم
انصرؾ بعد ذلك ولم توضح القصة كيؾ ظهر الرب البراهيم
كما ان الرب اليؤكل وقد اكل الرجال
وال ندرى لماذا لم يذكر االستاذ القصة التالية
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وع ا ْل َف ْج ِر.
ار َع ُه ا ْن َ
ص َ
وب َو ْحدَ هَُ .و َ
َ Gen 32:24ف َبق َِي َي ْعقُ ُ
سانٌ َح َّتى ُطلُ ِ
ب ُح َّق َف ْخ ِذ ِه َفا ْن َخلَ َع ُح ُّق
ض َر َ
َ Gen 32:25ولَ َّما َراى ا َّن ُه ال َي ْقد ُِر َعلَ ْي ِه َ
ار َعتِ ِه َم َع ُه.
ص َ
وب فِي ُم َ
َف ْخ ِذ َي ْعقُ َ
اطلِ ْقنِي ال َّن ُه َقدْ َطلَ َع ا ْل َف ْج ُر»َ .ف َقالَ« :ال ْ
َ Gen 32:26و َقالَْ « :
اطلِقُ َك انْ
ار ْكنِي».
لَ ْم ُت َب ِ
وب».
اس ُم َك؟» َف َقالََ « :ي ْعقُ ُ
سا َل ُهَ « :ما ْ
َ Gen 32:27ف َ
اس َرابِيل َ ال َّن َك
وب َبلْ ْ
اس ُم َك فِي َما َب ْع ُد َي ْعقُ َ
َ Gen 32:28ف َقالَ« :ال ُيدْ َعى ْ
اس َو َقد ِْر َ
َجاهَدْ َ
ت».
ت َم َع هللاِ َوال َّن ِ
وبْ « :
اس ِم َك»َ .ف َقالَ« :لِ َم َاذا َت ْسال ُ َع ِن
اخ ِب ْرنِي ِب ْ
سالَ ُه َي ْعقُ ُ
َ Gen 32:29و َ
ار َك ُه ُه َنا َك.
اسمِي؟» َو َب َ
ْ
ان « َفنِيبِيل َ» َقابِبل« :ال ِّني َن َظ ْر ُ
هللا
وب ْ
دَعا َي ْعقُ ُ
َ Gen 32:30ف َ
ت َ
اس َم ا ْل َم َك ِ
َو ْجها ل َِو ْج ٍه َو ُن ِّج َي ْت َن ْفسِ ي».
هل تعنى القصة ان هللا تجسد ليعقوب وان يعقوب هزمه فى المصارعة؟
ٗ  -وعند خروج بني إسرابيل من مصر ،قيل بالوحي وكان الرب يهوه
يسير أمامهم (خروج ٖٔ ،)ٕٔ :ولما اقترب فرعون بجيوشه منهم قيل
بالوحي :فانتقل مبلك هللا السابر أمام عسكر اسرابيل ،وسار وراءهم
(خروج ٗٔ.)ٔ1 :
والرد على كل ذلك من كتاب اظهار الحق
(األمر الثالث) في اآليات الكثيرة الؽير المحصورة من العهد العتيق إشعار
بالجسمية والشكل واألعضاء ّهلل تعالى مثبلً في اآلية  ٕٙو  ٕ8من الباب
األول من سفر التكوين واآلية  ٙمن الباب التاسع من السفر المذكور إثبات
الشكل والصورة ّهلل ،وفي اآلية  ٔ8من الباب التاسع والخمسين من كتاب
أشعياء إثبات الرأس ،وفي اآلية  1من الباب السابع من كتاب دانيال إثبات
الرأس والشعر ،وفي اآلية ٖ من الزبور الثالث واألربعين إثبات الوجه
واليد والعضد ،وفي اآلية ٕٕ و ٖٕ من الباب الثالث والثبلثين من كتاب
الخروج إثبات الوجه والقفا ،وفي اآلية ٘ٔ من الباب الثالث والثبلثين
إثبات العين واألذن ،وكذا في اآلية  ٔ5من الباب التاسع من كتاب دانيال
جبٍع اىعقبئذ ج2
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إثبات العين واألذن ،وفي اآلية  ٕ1و ٕ٘ من الباب الثامن من سفر الملوك
األول وفي اآلية  ٔ8من الباب السادس عشر واآلية  ٔ1من الباب الثاني
والثبلثين من كتاب أرمياء واآلية ٕٔ من الباب الرابع والثبلثين من كتاب
أيوب ،واآلية ٕٔ من الباب الخامس واآلية ٖ من الباب الخامس عشر من
كتاب األمثال إثبات العين ،وفي اآلية ٗ من الزبور العاشر إثبات العين
واألجفان ،وفي اآلية  ٙو  5و  1و ٘ٔ من الزبور السابع عشر إثبات
األذن والرجل واألنؾ والنفس والفم ،وفي اآلية  ٕ8من الباب الثبلثين من
كتاب أشعياء إثبات ال َّ
شفة واللسان ،وفي الباب الثالث والثبلثين من سفر
االستثناء إثبات اليد والرجل ،وفي اآلية  ٔ5من الباب الحاد والثبلثين من
سفر الخروج إثبات األصابع ،وفي اآلية  ٔ1من الباب الرابع من كتاب
أرمياء إثبات البطن والقلب ،وفي اآلية ٖ من الباب الحاد والعشرين من
كتاب أشعياء إثبات الظهر ،وفي اآلية  8من الزبور الثاني إثبات الفرج،
وفي اآلية  ٕ5من الباب العشرين من أعمال الحواريين إثبات الدم،
وللتنزيه في التوراة آيتان وهما اآلية الثانية عشرة واآلية الخامسة عشرة
من الباب الرابع من سفر االستثناء وهما هكذا" ٕٔ :فكلمكم الرب من
جوؾ النار فسمعتم صوت كبلمه ولم تروا الشبه ألبتة" ٘ٔ "فاحفظوا
أنفسكم بحرص فإنكم لم تروا شبيها ً يوما ً كلمكم الرب في حوريب من جوؾ
النار" ولما كان مضمون هاتين اآليتين مطابقا ً للبرهان العقلي ،وجب تؤويل
اآليات الؽير المحصورة ال [عدم] تؤويلهما ،وأهل الكتاب ههنا أيضا ً
يوافقوننا وال يرجحون اآليات الؽير المحصورة على هاتين اآليتين ،وكما
يوجد اإلشعار بالجسمية ّهلل تعالى فكذا يوجد بإثبات المكان ّهلل تعالى في
اآليات الؽير محصورة من العهد العتيق والجديد مثل اآلية  5باب ٕ٘،
واآلية ٘ٗ و  ٗٙمن باب  ٕ1من سفر الخروج ،وفي اآلية ٖ باب ٘ و
ٖٗ باب ٖ٘ من سفر العدد ،وفي اآلية ٘ٔ من الباب السادس والعشرين
من سفر االستثناء ،وفي اآلية ٘ و  ٙمن الباب السابع من سفر صموبيل
الثاني ،وفي اآلية ٖٓ و ٕٖ و ٖٗ و  ٖٙو  ٖ1و ٘ٗ و  ٗ1من الباب
الثامن من سفر الملوك األول ،وفي اآلية ٔٔ من الزبور التاسع ،وفي اآلية
ٗ من الزبور العاشر ،وفي اآلية  5من الزبور الخامس والعشرين ،وفي
اآلية  ٔٙمن الزبور السابع والستين ،وفي اآلية ٕ من الزبور الثالث
والسبعين وفي اآلية ٕ من الزبور الخامس والسبعين وفي اآلية ٔ من
الزبور الثامن والتسعين وفي اآلية ٕٔ من الزبور المابة والرابع
جبٍع اىعقبئذ ج2
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والثبلثين ،وفي اآلية  ٔ8و ٕٔ من الباب الثالث من كتاب يوتيل ،وفي
اآلية ٕ من الباب الثامن من كتاب زكريا وفي اآلية ٘ٗ و  ٗ5باب ٘ و ٔ
و  1و ٗٔ و  ٕٙباب  ٙو ٔٔ و ٕٔ باب  8و ٕٖ و ٖٖ باب ٓٔ و ٓ٘
باب ٕ و ٖٔ باب ٘ٔ و  ٔ8باب  ٔٙو ٓٔ و ٗٔ و  ٔ1و ٖ٘ باب ٔ5
و  ٔ1و ٕٕ باب ٖٕ من إنجيل متى ،وال توجد في العهد العتيق والجديد
اآليات الدالة على تنزيه ّ
هللا عن المكان إال قليلة مثل اآلية ٔ و ٕ من الباب
السادس والستين من كتاب أشعياء ،واآلية  ٗ5من الباب السابع من أعمال
الحواريين ،لكن لما كان مضمون هذه اآليات القليلة موافقا ً للبراهين أولت
اآليات الكثيرة الؽير المحصورة المشعرة بالمكان ّهلل تعالى ال هذه اآليات
القليلة ،وأهل الكتاب أيضا ً يوافقوننا في هذا التؤويل ،فقد ظهر من هذا األمر
الثالث أن الكثير إذا كان مخالفا ً للبرهان يجب إرجاعه إلى القليل الموافق
له ،وال يعتد بكثرته فكيؾ إذا كان الكثير موافقا ً والقليل مخالفا ً فإن التؤويل
فيه ضرور ببداهة العقل.
(األمر الرابع) قد علمت في األمر الثالث أنه ليس ّهلل شبه وصورة وقد
صرح به في العهد الجديد أيضا ً في مواضع عديدة أن رإية ّ
هللا في الدنيا
ؼير واقعة ،في اآلية الثامنة عشرة من الباب األول من إنجيل يوحنا هكذا:
ّ
"هللا لم يره أحد قط" وفي اآلية السادسة عشرة من الباب السادس من
الرسالة األولى إلى تيموثاوس" :لم يره أحد من الناس وال يقدر أن يراه"
وفي اآلية الثانية عشرة من الباب الرابع من رسالة يوحنا األولىّ :
"هللا لم
ينظره أحد قط" فثبت من هذه اآليات أن من كان مربيا ً ال يكون إلها ً قط،
هللا أو األنبياء أو الحواريين لفظ ّ
ولو أطلق عليه في كبلم ّ
هللا ومثله فبل يؽتر
أح ٌد بمجرد إطبلق مثل لفظ ّ
هللا ،وال يدعي أن التؤويل مجاز فكيؾ يرتكب
ألن المصير إلى المجاز يجب عند القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة سيما
إذا دل البرهان القطعي على المنع ،نعم يكون إلطبلق مثل هذه األلفاظ على
ؼير ّ
هللا وجه مناسب لكل محل ،مثبلً إن إطبلقها في الكتب الخمسة
المنسوبة إلى موسى عليه السبلم على بعض المبلبكة ألجل ظهور جبلل ّ
هللا
فيه أزيد من الؽير ،وفي الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج قول ّ
هللا
سبحانه هكذا" ٕٓ :أنا أرسل مبلكي أمامك ليحفظك في الطريق ويدخلك
إلى المكان الذ أن استعديت ٕٔ فاحتفظ به وأطع أمره وال تشا ّقه ،إنه ال
يؽفر إذا أخطؤت ،إن اسمي معه ٖٕ وينطلق مبلكي أمامك فيدخلك على
األموريين والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين والحوايين واليانوسانيين
جبٍع اىعقبئذ ج2
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الذين أنا أخرجهم" فقوله :أرسل مبلكي أمامك ،وكذا قوله ينطلق مبلكي،
نصان على أن الذ كان يسير مع بني إسرابيل في عمود سحاب في النهار
وعمود نار في الليل كان ملكا ً من المبلبكة وقد أطلق عليه مثل هذه األلفاظ
ّ
ستطلع عليه ألجل ما قلت ،كما يظهر من قوله إن اسمي معه ،وقد جاء
كما
إطبلقها في مواضع ؼير محصورة على الملك واإلنسان الكامل ،بل على
آحاد الناس ،بل على الشيطان الرجيم ،بل على ؼير ذو العقول أيضاً ،وقد
علم من بعض المواضع تفسير بعض هذه األلفاظ ،وفي بعض المواضع يدل
سوق الكبلم بحيث ال يشتبه على الناظر في بادئ الرأ  ،وها أنا أورد عليك
شواهد هذا الباب وأنقل في هذا الباب عبارة كتب العهد العتيق عن الترجمة
العربية التي طبعت في لندن سنة ٗٗ ٔ5من الميبلد وعبارة العهد الجديد،
إما من الترجمة المذكورة وإما من الترجمة العربية التي طبعت في بيروت
سنة ٓ ٔ5ٙوال أنقل جميع عبارة الموضع المستشهد به بل أنقل اآليات
التي يتعلق الؽرض بها في هذا المقام وأترك اآليات الؽير المقصودة ،في
الباب السابع عشر من سفر التكوين هكذا" ٔ :ولما صار أبرام ابن تسعة
وتسعين سنة تراءى له الرب وقال أنا ّ
هللا ضابط الكل فسر أمامي وكن
تاماً" ٗ " وقال له ّ
هللا أنا هو وعهد معك وستكون أبا ً ألمم كثيرة" 8
"وأقيم ميثاقي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك بؤجيالهم ميثاقا ً أبديا ً ألكون
إلها ً لك ولنسلك من بعدك" " 5وسؤعطي لك ولنسلك أرض ُؼربتك جميع
أرض كنعان ِم ْلكا ً إلى الدهر ،وأكون لهم إلهاً" " 1فقال ّ
هللا إلبراهيم ثانية
"هللا أيضا ً إلبراهيم الخ" " ٔ5وقال ّ
الخ" ٘ٔ وقال ّ
هللا الخ" ٕٕ "ولما
فرغ ّ
هللا من خطابه صعد عن إبراهيم" وكان هذا المتكلم المربي ملكا ً لما
علمت ،ولقوله صعد عن إبراهيم ،ففي هذه العبارة أطلق عليه لفظ ّ
هللا
والرب واإلله ،وأطلق هو على نفسه "أنا ّ
هللا ضابط الكل ألكون إلهك
ولنسلك من بعدك وأكون إلها ً لهم" وكذا أطلق أمثال هذه األلفاظ في الباب
الثامن عشر من سفر التكوين على الملك الذ ظهر على إبراهيم عليه
السبلم مع الملكين اآلخرين ،وبشره بوالدة إسحاق وأخبر بؤن قرى لوط
ستخرب في أزيد من أربعة عشر موضعاً ،وفي الباب الثامن والعشرين من
السفر المذكور في حال يعقوب عليه السبلم إذ سافر إلى بلد حاله هكذأٓ :
حران" ٔٔ "وأتى إلى موضع
"وخرج يعقوب من بير سبع ماضيا ً إلى ّ
وبات هناك فؤخذ حجراً من حجارة ذلك الموضع ووضعه تحت رأسه ونام
هناك" ٕٔ "فنظر في الحلم سلما ً قابما ً على األرض ورأسه يصل إلى
جبٍع اىعقبئذ ج2
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السماء ومبلبكة ّ
هللا يصعدون ويهبطون فيه" ٖٔ "والرب كان ثابتا ً على
رأس السلم ،وقال أنا هو ّ
هللا إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق فاألرض التي
أنت عليها راقد أعطيكها لك ولنسلك" ٗٔ "ويكون نسلك مثل رمل األرض،
ويتسع إلى المؽرب والمشرق ،ويتيمن ويتبارك بك وبزرعك جميع قبابل
األرض" ٘ٔ "وأحفظك حيثما انطلقت ،وأعيدك إلى هذه األرض وال أخليك
حتى أعمل ما قلته لك" " ٔٙفاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا ً إن الرب
في هذا المكان وأنا لم أكن أعلم"  " ٔ8وخاؾ وقال ما أخوؾ هذا الموضع
ما هذا إال بيت ّ
هللا وباب السماء" " ٔ5وقام يعقوب بالؽداة وأخذ الحجر
الذ كان توسد به وأقامه نصبة وسكب عليه دهناً" " ٔ1ودعا اسم
المدينة بين إيل التي كانت أوالً لوزاً" ٕٓ "ونذر نذراً قاببلً إن كان ّ
هللا
يكون معي ويحفظني في الطريق الذ أنا سابر به ويرزقني خبزاً آكل
وكسوة ألبس" ٕٔ "ورجعت بسبلم إلى بيت أبي فالرب يكون لي إلهاً"
ٕٕ "وهذا الحجر الذ أقمته نصبة يدعى بيت ّ
هللا وكل ما أعطيتني أديت
إليك عشوره".
وفي الباب الحاد والثبلثين من السفر المذكور قول يعقوب عليه السبلم
في خطاب زوجته لِ َيا وراحيل هكذا" ٔٔ :فقال لي مبلك ّ
هللا في الحلم يا
يعقوب فقلت هو ذا أنا" ٕٔ "فقال لي الخ" ٖٔ "أنا إله بيت إيل حيث
مسحت قابمة الحجر ونذرت لي نذراً واآلن قم فاخرج من هذه األرض
وارجع إلى أرض ميبلدك" وفي الباب الثاني والثبلثين من السفر المذكور
هكذا" 1 :وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق أيها الرب الذ
قلت لي ارجع إلى أرضك وإلى مكان ميبلدك وأباركك" ٕٔ "فؤنت تكلمت
وقلت إنك تحسن إلي وتوسع نسلي مثل رمل البحر الذ ال يحصى لكثرته"
وفي الباب الخامس والثبلثين من السفر المذكور هكذا" :وقال ّ
هللا ليعقوب
قم فاصعد إلى بيت إيل واسكن هناك ،وانصب هناك مذبحا ً ّهلل الذ ظهر لك
وأنت هارب من وجه عيصو أخيك" ٕ "وقال يعقوب ألهله الخ" ٖ "نصعد
إلى بيت إيل لنصنع هناك مذبحا ً ّهلل الذ استجاب لي في ضيقتي وكان معي
في طريقي" " ٙفجاء يعقوب إلى لوزا التي في أرض كنعان هذه بيت إيل
هللا ألن هناك ظهر له ّ
الخ" " 8وبنى هناك مذبحا ً ودعا اسم المكان بيت ّ
هللا
الخ" وفي الباب الثامن واألربعين من السفر المذكور هكذا" ٖ :إن ّ
هللا
علي في لوزا بؤرض كنعان وباركني" ٗ "وقال لي
الضابط الكل استعلن ّ
أني منميك وجاعلك بجماعة الشعوب وأعطيك هذه األرض ولنسلك من
جبٍع اىعقبئذ ج2
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بعدك ميراثا ً إلى الدهر" فظهر من اآلية الحادية عشرة والثالثة عشرة من
الباب الحاد والثبلثين أن الذ ظهر على يعقوب عليه السبلم ،ووعده
وعهد ونذر يعقوب عليه السبلم معه كان ملكاً ،وجاء إطبلق لفظ مثل ّ
هللا
عليه في العبارات المذكورة في أزيد من ثمانية عشر موضعا ً وقال هذا
الملك" :أنا هو الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق ،وقال يعقوب عليه
السبلم في حقه "يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق أيها الرب وإن ّ
هللا
علي" وفي الباب الثاني والثبلثين من السفر المذكور
ضابط الكل استعلن
ّ
هكذا" ٕٗ :وتخلؾ هو وحده وهو ذا رجل فكان يصارعه إلى الفجر" ٕ٘
"وحين نظر أنه ال يقوى به فجس عرق وركه ولساعته ذبل" " ٕٙوقال
له أطلقني ألنه قد أسفر الصبح وقال له ال أطلقك أو تباركني" " ٕ8فقال له
ما اسمك فقال يعقوب" " ٕ5قال ال يدعي اسمك يعقوب بل إسرابيل من
أجل أنك إن كنت قويت مع ّ
هللا فكم بالحر لك قوة في الناس" " ٔ1فسؤله
يعقوب عرفني ما اسمك فقال له لم تسؤل عن اسمي وباركه فيذلك المكان"
ٖٓ "فدعا يعقوب اسم ذلك المكان فنوابل قاببلً رأيت ّ
هللا وجها ً لوجه
وتخلصت نفسي" وهذا المصارع كان ملكا ً لما عرفت وألنه يلزم أن يكون
إله بني إسرابيل في ؼاية العجز والضعؾ حيث صارع يعقوب عليه السبلم
إلى الفجر ،ولم يؽلب عليه بدون الحيلة ،وألن كبلم هوشع نص في هذا
الباب في الباب الثاني عشر من كتابه هكذا" ٖ :في البطن عقب أخاه وفي
وتقوى وبكى وسؤله ووجده في
جبروته أفلح معه المبلك" ٗ "وؼلب الملك
ّ
بيت إيل وهناك كلمنا" فؤطلق عليه لفظ ّ
هللا في الموضعين وفي الباب
الخامس والثبلثين من سفر التكوين هكذا" 1 :فظهر ّ
هللا ليعقوب أيضا ً من
بعد ما رجع من بين نهر سورية وباركه" ٓٔ "قاببلً ال يدعي اسمك
بعدها يعقوب بل يكون اسمك إسرابيل ودعا اسمه إسرابيل" ٔٔ "وقال له
أنا ّ
هللا الضابط الكل أتم وأكثر األمم ومجامع الشعوب تكون منك والملوك
من صلبك يخرجون ٕٔ واألرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق فلك
أعطيها وأعطي نسلك هذه األرض من بعدك ٖٔ وارتفع ّ
هللا عنه ٗٔ
ونصب يعقوب حجراً في الموضع الذ كلمه فيه ّ
هللا قابمة حجرية ودفق
عليه مدفوقا ً وصب عليه دهنا ً ٘ٔ ودعا اسم الموضع الذ كلمه ّ
هللا هناك
بيت إيل" وهذا الذ ظهر هو الملك المذكور فؤطلق عليه لفظ ّ
هللا في خمسة
مواضع وقال هو "أنا ّ
هللا الضابط الكل" وفي الباب الثالث من سفر الخروج
ٕ "وتراءى له الرب بلهيب النار من وسط العليقة فنظر إلى العليقة تتوقد
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هللا أنه جاء الخ  ،ٙوقال له إني أنا ّ
فيها النار ،وهي لم تحترق ٖ ورأى ّ
هللا
إله آبابك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ،فؽطى موسى وجهه من
أجل أنه خشي أن ينظر نحو ّ
هللا  8فقال له الرب الخ ٔٔ فقال موسى ّهلل
الخ ٕٔ فقال له ّ
هللا أنا أكون معك وهذه عبلمة لك أني أنا أرسلتك إذا
أخرجت شعبي من مصر يعملون ذبيحة قدّام ّ
هللا على هذا الجبل ٖٔ فقال
موسى ّهلل هو ذا أنا أذهب إلى بني إسرابيل ،وأقول لهم إله آبابكم أرسلني
إليكم ،فإن قالوا لي ما اسمه ماذا أقول لهم؟ ٗٔ فقال ّ
هللا لموسى اهية
اشراهيه ،وقال له :هكذا تقول لبني إسرابيل اهية أرسلني إليكم ٘ٔ وقال
ّ
هللا أيضا ً لموسى هكذا تقول لبني إسرابيل الرب إله آبابكم إله إبراهيم وإله
إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هكذا اسمي إلى الدهر ،وهذا هو ذكر
إلى جيل األجيال  ٔٙفاذهب اجمع شيوخ بني إسرابيل وقل لهم الرب إله
علي إله إبراهيم وإله يعقوب الخ".
آبابكم استعلن
ّ
فالذ ظهر على موسى وكلمه قال في حقه "إني أنا ّ
هللا إله آبابك إله
إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب" ثم قال "اهية اشراهية" ثم أمر موسى
عليه السبلم أن يقول لبني إسرابيل "اهية أرسلني والرب إله آبابكم إله
إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم" وقال "هذا اسمي إلى
الدهر وهذا هو ذكر إلى جيل األجيال" وأطلق عليه في هذه العبارة لفظ
ّ
هللا والرب وأمثالهما في أزيد من خمسة وعشرين موضعاً ،وأطلق عليه
المسيح عليه السبلم أيضا ً لفظ ّ
هللا كما نقل مرقس في الباب الثاني عشر،
ومتى في الباب الثاني والعشرين ،ولوقا في الباب العشرين قول المسيح
عليه السبلم في خطاب الصدوقيين هكذا" :أفما قرأتم في كتاب موسى في
أمر العليقة كيؾ كلمه ّ
هللا قاببلً أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب"
انتهى بعبارة مرقس ،وهذا كان َملكا ً لما عرفت ،ولذلك في أكثر التراجم
الهندية والفارسية بدل لفظ ّ
هللا لفظ فرشته الذ هو ترجمة الملك ،واآلية
األولى من الباب السابع من سفر الخروج هكذا" :فقال الرب لموسى انظر
فإني قد جعلتك إلها ً لفرعون وهارون أخوك يكون لك نبياً" واآلية السادسة
عشرة من الباب الرابع من سفر الخروج هكذا" :هو يتكلم مع الشعب
هللا" فوقع لفظ اإلله ّ
عوضك ،وهو يكون لك وأنت تكون له في أمور ّ
وهللا
في حق موسى عليه السبلم ،ومن ههنا يظهر ترجيح اليهود على
المسيحيين في هذه العقيدة ألنهم مع ادعاء محبتهم لموسى وترجيحه على
سابر األنبياء ما أوصلوه إلى رتبة األلوهية متمسكين بمثل هذه األقوال،
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وفي الباب الثالث عشر من سفر الخروج هكذا" ٕٔ :وكان الرب يسير
أمامهم ليريهم الطريق في النهار بعمود سحاب وفي الليل بعمود نار
ليهديهم الطريق نهاراً وليبلً ٕٕ لم يزل قط عمود السحاب نهاراً وال عمود
النار ليبلً من قدام الشعب" ثم في الباب الرابع عشر من السفر المذكور
هكذا" ٔ1 :فانطلق مبلك ّ
هللا الذ كان يسير قدّ ام عسكر إسرابيل ،ومشى
فتحول من قدام وجوههم إلى ورابهم ٕٗ
خلفهم وعمود الؽمام أيضا ً معه
ّ
فلما كان عند محرس السحر نظر الرب إلى محلة المصريين بعمود النار
والؽمامة وقتل عسكرهم" ،وهذا السابر كان ملكا ً كما صرح به في اآلية
 ٔ1وأطلق عليه لفظ الرب على وفق الترجمة العربية ولفظ َي ُهواه على
وفق الهندية الموجودة عند  ،وفي الباب األول من سفر االستثناء هكذا:
ٖٓ "فإن الرب اإلله الذ يسير أمامكم فهو يقاتل عنكم كما عمل في
مصر ،والكل ينظرون ٖٔ وفي البرية أنت رأيت بعينيك ،حملك الرب إلهك
كما أنه يحمل الرجل ولده الخ" ٕٖ "ولم تإمنوا في ذلك بالرب إلهكم ٖٖ
الذ سار أمامكم في الطريق ،وحدد لكم المكان الذ كان فيه يجب أن
تنصبوا الخيام ،في الليل يريكم الطريق بالنار ،وفي النهار بعمود الؽمام،
فجاء إطبلق لفظ الرب اإلله في ثبلثة مواضع على الملك المذكور ،ألنه كان
سابراً أمامهم وقاتبلً لعسكر المصريين .وفي الباب الحاد والثبلثين من
السفر المذكور هكذا" ٖ :فالرب إلهك هو يعبر قدامك الخ" ٗ "فيصنع
الرب الخ" ٘ "فإذا أمكنكم الرب الخ"  ٙفاجترءوا عليهم وتقووا وال
تخافوا وال ترهبوا إذا نظرتموهم "إن الرب إلهك فهو يسير أمامك الخ 5
والرب الذ هو السابر أمامكم فهو يكون معك الخ" ففي هذه العبارة أيضا ً
إطبلق لفظ الرب إلهك والرب على الملك المذكور :واآلية ٕٕ من الباب
الثالث عشر من كتاب القضاة في حق الذ تكلم مع نوح وامرأته وبشرهما
بالولد هكذا" :فقال منوح المرأته بموت نموت ألننا عاينا ّ
هللا" وصرح به
في اآلية ٖ و  1و ٖٔ و ٘ٔ و  ٔٙو  ٔ5و ٕٔ من هذا الباب أنه كان
ملكا ً فؤطلق عليه لفظ ّ
هللا ،وكذا جاء هذا اإلطبلق على الملك في الباب
السادس من كتاب أشعياء ،والباب الثالث من سفر صموبيل األول ،والباب
الرابع والتاسع من كتاب حزقيال ،والباب السابع من كتاب عاموص واآلية
السادسة من الزبور الحاد والثمانين على وفق الترجمة العربية ،ومن
الزبور الثاني والثمانين على وفق التراجم األخر هكذا" :أنا قلت إنكم آلهة
وبنو العلى كلكم" فجاء ههنا إطبلق اآللهة وأبناء ّ
هللا على العوام فضبلً عن
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الخواص ،وفي الباب الرابع من الرسالة الثانية إلى أهل قورنيثوس هكذا:
ٖ "ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما ً فإنما هو مكتوم في الهالكين ٗ الذين فيهم
إله هذا الدهر قد أعمى أذهان الؽير المإمنين لببل تضيء لهم نارة إنجيل
مجد المسيح" والمراد بإله الدهر الشيطان على ما زعم علماء
البروتستنت ،فجاء مثل هذا اإلطبلق على الشيطان الرجيم على زعمهم
فضبلً عن اإلنسان ،وإنما قلت على زعمهم ألنهم يريدونه ههنا لببل يلزم
هللا تعالى ،فيلزم كون ّ
نسبة اإلعماء إلى ّ
هللا خالق الشر ،وهذا هو هوس
من هوساتهم ألن خالق الشر على وفق كتبهم المقدسة يقينا ً هو ّ
هللا تعالى،
وأنقل ههنا شاهدين وستطلع على شواهد أخر أيضا ً في موضعه.
اآلية السابعة من الباب الخامس واألربعين من كتاب أشعياء هكذا:
"المصور النور والخالق الظلمة الصانع السبلم والخالق الشر أنا الرب
الصانع هذه جميعاً" وقال مقدسهم بولس في الباب الثاني من الرسالة
الثانية إلى أهل تسالو نيقي" :سيرسل إليهم ّ
هللا عمل الضبلل حتى يصدقوا
الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا باإلثم" ولما كان
زعمهم كما ذكرنا والمقصود النقل على سبيل اإللزام فالمقصود حاصل،
وهو أن إطبلق إله الدهر جاء على الشيطان واآلية  ٔٙمن الباب الثالث
من رسالة بولس إلى أهل فيلبس هكذا" :الذين نهايتهم الهبلك الذين إلههم
بطنهم ومجدهم في خزيهم" فؤطلق مقدسهم على البطن لفظ اإلله ،وفي
الباب الرابع من الرسالة األولى ليوحنا هكذا" 5 :ومن ال يحب لم يعرؾ ّ
هللا
هللا محبة  ،ٔٙونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي ّهلل فينا ّ
ألن ّ
هللا محبة
هللا ّ
ومن يثبت في المحبة يثبت في ّ
وهللا فيه" فيوحنا أثبت اتحاد المحبة
باهلل ،وقال في الموضعين ّ
ّ
هللا محبة ثم أثبت التبلزم هكذا من يثبت في
هللا ّ
المحبة يثبت في ّ
وهللا فيه ،وإطبلق اآللهة على األصنام كثير جداً في
الكتب السماوية ،فبل حاجة إلى نقل شواهد .وكذا إطبلق الرب بمعنى
المخدوم والمعلم كثير جداً يعني عن نقل شواهده .التفسير الواقع في اآلية
 ٖ5من الباب األول من إنجيل يوحنا هكذا" :فقال ربي تفسيره يا معلم" إذا
علمت ما ذكرت فقد حصلت لك البصيرة التامة أنه ال يجوز لعاقل أن يستدل
بإطبلق بعض هذه األلفاظ على بعض الحوادث التي حدوثها وتؽيرها
وعجزها من الحسيات أنه إله أو ابن ّ
هللا ،وينبذ جميع البراهين العقلية
القطعية ،وكذا البراهين النقلية وراءه.
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مر ذكرها في
(األمر الخامس) إن وقوع المجاز في ؼير المواضع التي ّ
األمر الثالث والرابع كثير :مثبلً وعد ّ
هللا إبراهيم عليه السبلم في تكثير
أوالده هكذا اآلية السادسة عشرة من الباب الثالث عشر من سفر التكوين:
"وأجعل نسلك مثل تراب األرض فإن استطاع أحد من الناس أن يحصي
تراب األرض فإنه يستطيع أن يحصي نسلك" واآلية السابعة عشرة من
الباب الثاني والعشرين من السفر المذكور" :أباركك وأكثر نسلك كنجوم
السماء ومثل الرمل الذ على شاطا البحر الخ" وهكذا وعد يعقوب عليه
السبلم بؤن نسلك يكون مثل رمل األرض كما عرفت في األمر الرابع،
وأوالدهما لم يبلػ مقدارهم عدد رطل رمل في الدنيا في وقت من األوقات
فضبلً عن مقدار رمل شاطا البحر أو رمل األرض ،ووقع في مدح األرض
التي كان وعد ّ
هللا إعطاءها في اآلية الثامنة من الباب الثالث من سفر
الخروج وؼيرها من اآليات بؤنه يسيل فيها اللبن والعسل وال أرض في
الدنيا كذلك ،ووقع في الباب األول من سفر االستثناء هكذا" :والقرى
محصنة إلى السماء" ووقع في الباب التاسع من السفر المذكور
عظيمة
ّ
هكذا" :وأشد منك مدنا ً كبيرة حصينة مشيدة إلى السماء" وفي الزبور
السابع والسبعين هكذا" :ٙ٘ :واستيقظ الرب كالنابم مثل الجبار المفيق من
الخمر  ٙٙفضرب أعداءه في الوراء وجعلهم عاراً إلى الدهر" ،واآلية
الثالثة من الزبور المابة والثالث في وصؾ ّ
هللا هكذا" :والمسقؾ بالمياه
عبلليه الذ جعل السحاب مركبه الماشي على أجنحة الرياح" وكبلم يوحنا
مملوء من المجاز قلما تخلو فقرة ال يحتاج فيها إلى تؤويل كما ال يخفى
على ناظر إنجيله ورسابله ومشاهداته ،وأكتفي ههنا على نقل عبارة واحدة
من عبارته قال في الباب الثاني عشر من المشاهدات هكذا" ٔ :وظهرت
آية عظيمة في السماء :امرأة متسربلة بالشمس ،والقمر تحت رجليها،
وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا ً ٕ وهي حبلى تصرخ متمخضة
ومتوجعة لتلده ٖ وظهرت آية أخرى في السماء هو ذا تنين عظيم أحمر له
سبعة رإوس وعشرة قرون ،وعلى رإوسه سبعة تيجان ٗ وذنبه يجر ثلث
نجوم السماء ،فطرحها إلى األرض ،والتنين وقؾ أمام المرأة العتيدة أن تلد
حتى يبتلع ولدها متى ولدت ٘ فولدت ابنا ً ذكراً أن يرعى جميع األمم بعصى
من حديد واختطؾ ولدها إلى ّ
هللا وإلى عرشه  ٙوالمرأة هربت إلى البرية
حيث لها موضع معد من ّ
هللا لكي يعولوها هناك ألفا ً ومابتين وستين يوما ً 8
وحدثت حرب في السماء ميخابيل ومبلبكته حاربوا التنين وحارب التنين
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ومبلبكته" إلى آخر كبلمه وهذا الكبلم في الظاهر كبلم المجاذيب فلو لم
يإول فمستحيل قطعاً ،وتؤويله أيضا ً يكون بعيداً ال سهبلً وأهل الكتاب
يإولون اآليات المذكورة وأمثالها يقينا ً ويعترفون بكثرة وقوع المجاز في
ّ
الكتب السماوية قال صاحب (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين)
في الفصل الثالث عشر من كتابه" :وأما اصطبلح الكتاب المقدس فإنه ذو
استعارات وافرة ؼامضة وخاصة العهد العتيق" ثم قال" :واصطبلح العهد
الجديد أيضا ً هو استعار جداً وخاصة مسامرات مخلصنا وقد اشتهرت
آراء كثيرة فاسدة لكون بعض معلمي النصارى شرحوها شرحا ً حرفياً،
وألجل ذلك نقدم بعض أمثال لنرى بها أن تؤويل االستعارات حرفيا ً ليس
صواباً ،وذلك كقول المسيح عن هيرودس اذهبوا وقولوا لذلك الثعلب ،فمن
المعلوم أن المراد بلفظة الثعلب في هذه العبارة جبار ظالم ألن ذلك الحيوان
المدعو هكذا معروؾ بالحيلة والؽدر أيضاً ،قال ربنا لليهود :أنا هو الخبز
الحي الذ نزل من السماء فكل من أكل من هذا الخبز يحيا إلى األبد،
والخبز الذ أنا أعطيه هو جسد سوؾ أعطيه لحياة العالم ،يوحنا ص ٙ
عدد ٘ٔ ،فاليهود الشهوانيون فهموا هذه العبارة بالمعنى الحرفي وقالوا
كيؾ يقدر هذا الرجل أن يعطينا جسده لنؤكله؟ آية ٕ٘ ولم يبلحظوا أنه
عني بذلك ذبيحته التي وهبها كفارة لخطايا العالم ،وقد قال مخلصنا أيضا ً
عن الخبز عند تعيينه العشاء السر  :هذا هو جسد  ،وعن الخمر هذا هو
دمي ،م ّتى ص  ٕٙعدد  ،ٕٙفمنذ الدهر الثاني عشر جعلت الرومانيون
الكاثوليكيون لهذا القول معنى آخر معكوسا ً ومؽايراً لشواهد أخرى في
الكتب المقدسة وللدليل الصحيح ،وحتموا أن ينتجوا من ذلك تعليمهم عن
االستحالة أ تحويل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه الجوهريين
عندما يلفظ الكاهن بكلمات التقديس الموهوم ،مع أنه قد يظهر لكل الحواس
الخمسة أن الخبز والخمر باقيان على جوهرهما ولم يتؽيرا ،فؤما التؤويل
الصحيح لقول ربنا فهو أن الخبز بمثل جسده والخمر بمثل دمه" انتهى
كبلمه بلفظه .فاعترافه بين ال خفاء فيه لكن ال بد من النظر في قوله فمنذ
الدهر الثاني عشر إلى آخره فإنه رد على الرومانيين في اعتقاد استحالة
الخبز والخمر إلى جسد المسيح عليه السبلم ودمه بشهادة الحسّ ،
وأول َ
قول المسيح عليه السبلم بحذؾ المضاؾ وإن كان ظاهر القول كما فهموا
ألنه هكذا" ٕٙ :وفيم هم يؤكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى
التبلميذ قال خذوا كلوا هذا هو جسد  ٕ8وأخذ الكؤس وشكر وأعطاهم
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قاببلً اشربوا منها كلكم  ٕ5ألن هذا هو دمي الذ للعهد الجديد الذ يسفك
من أجل كثيرين لمؽفرة الخطايا" ،فقالوا :إن لفظ هذا يدل على جوهر
الشيء الحاضر كله ،ولو كان جوهر الخبز باقيا ً لما صح هذا اإلطبلق،
وإنهم كانوا قبل ظهور فرقة البروتستنت أكثر المسيحيين في العالم وأنهم
كثيرون من هذه الفرقة إلى هذا الحين أيضاً .فكما أن هذه العقيدة ؼلط
بشهادة الحس عند هذه الفرقة فكذلك عقيدة التثليث ؼلط ،ولو فرضنا داللة
بعض األقوال المتشابهة بحسب الظاهر عليها بل محال باألدلة القطعية ،فإن
قالوا ألسنا من ذو العقول فكيؾ نعترؾ بها لو كانت محاالً؟ قلنا أليس
الرومانيون من ذو العقول مثلكم ،وفي المقدار أكثر منكم إلى هذا الحين
فضبلً عن سالؾ الزمان ،فكيؾ اعترفوا وأجمعوا على ما هو ؼير صحيح
عندكم ويشهد ببطبلنه الحس أيضاً؟ وهو باطل في نفس األمر أيضا ً بوجوه:
(األول) أن الكنيسة الرومانية تزعم أن الخبز وحده يستحيل جسد المسيح
ودمه ويصير مسيحا ً كامبلً ،فؤقول إذا استحال مسيحا ً كامبلً حيا ً ببلهوته
وناسوته الذ أخذه من مريم عليهما السبلم ،فبل بد أن يشاهد فيه عوارض
الجسم اإلنساني ويوجد فيه الجلد والعظام والدم وؼيرها من األعضاء لكنها
ال توجد فيه بل جميع عوارض الخبز باقية اآلن كما كانت فإذا نظره أحد أو
لمسه أو ذاقه ال يحس شيبا ً ؼير الخبز ،وإذا حفظه يطرأ عليه الفساد الذ
يطرأ على الخبز ال الفساد الذ يطرأ على الجسم اإلنساني ،فلو ثبتت
االستحالة تكون استحالة المسيح خبزاً ال استحالة الخبز مسيحاً ،فلو قالوا
إن المسيح استحال خبزاً لكان أقل بعداً من هذا ،وإن كان هو أيضا ً باطبلً
ومصادما ً للبداهة.
(الثاني) إن حضور المسيح ببلهوته في أمكنة متعددة في آن واحد وإن كان
ممكنا ً في زعمهم لكنه باعتبار ناسوته ؼير ممكن ألنه بهذا االعتبار كان
مثلنا حتى كان يجوع ويؤكل ويشرب وينام ويخاؾ من اليهود ويفر وهلم
جرا ،فكيؾ يمكن تعدده بهذا االعتبار بالجسم الواحد في أمكنة ؼير
ّ
محصورة في آن واحد حقيقة؟ والعجب أنه ما ُوجد قبل عروجه إلى السماء
بهذا االعتبار في مكانين أيضا ً فضبلً عن األمكنة الؽير المتناهية وكذا بعد
عروجه إلى السماء فكيؾ يوجد بعد القرون بعد اختراع هذا االعتقاد الفاسد
باالعتبار المذكور في أمكنة ؼير محصورة في آن واحد.
(الثالث) إذا فرضنا أن مليونات من الكهنة في العالم قدسوا في آن واحد
واستحالت تقدمة كل إلى المسيح الذ تولد من العذراء ،فبل يخلو إ ّما أن
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يكون كل من هإالء المسيحيين الحادثين عين اآلخر أو ؼيره ،والثاني باطل
ؼير مادة اآلخر.
على زعمهم واألول باطل في نفس األمر ألن مادة كل ُ
(الرابع) إذا استحال الخبز مسيحا ً كامبلً تحت يد الكاهن فكسر هذا الكاهن
هذا الخبز كسرات كثيرة وأجزاء صؽيرة فبل يخلوا إ ّما أن يتقطع المسيح
قطعة قطعة على عدد الكسرات واألجزاء أو يستحيل كل كسرة وجزء
مسيحا ً كامبلً أيضا ً فعلى األول ال يكون المتناول متناول مسيح كامل ،وعلى
الثاني من أين جاءت هإالء المسحاء ألنه ما حصل بالتقدمة إال المسيح
الواحد؟.
(الخامس) لو كان العشاء الرباني الذ كان قبل صلبه بيسير نفس الذبيحة
التي حصلت على الصليب لزم أن يكون كافيا ً لخبلص العالم ،فبل حاجة إلى
أن يصلب على الخشبة من أيد اليهود مرة أخرى ألن المسيح ما جاء إلى
العالم في زعمهم إال ليخلص الناس بذبيحة مرة واحدة ،وما أنى لكي يتؤلم
مراراً كما يدل عليه عبارة آخر الباب التاسع من الرسالة العبرانية صراحة.
(السادس) لو صح ما ادعوه لزم أن يكون المسيحيون أخبث من اليهود ألن
اليهود ما آلموه إال مرة واحدة فتركوا وما أكلوا لحمه ،وهإالء يإلمونه
ويذبحونه كل يوم في أمكنة ؼير محصورة ،فإن كان القاتل مرة واحدة
كافراً وملعونا ً فما بال الذين يذبحونه مرات ؼير محصورة ويؤكلون لحمه
ويشربون دمه؟ نعوذ ّ
باهلل من الذين يؤكلون إلههم ويشربون دمه حقيقة
بعدنا ّ
هللا
فإذا لم ينج من أيد هإالء إلههم الضعيؾ المسكين فمن ينجوّ ،
من ساحتهم ،ولنعم ما قيل "دوستي نادان سرا َسر دُشمني ست " (توضع

على الهامش ) :يتضمن معنى المثل العربي :عدو عاقل خير من صديق
جاهل والترجمة الحرفية :الصديق الجاهل مثل العدو. .

(السابع) وقع في الباب الثاني والعشرين من لوقا قول المسيح في العشاء
الرباني هكذا" :اصنعوا هذا لذكر " فلو كان هذا العشاء هو نفس الذبيحة
لما صح أن يكون تذكرة ألن الشيء ال يكون تذكرة لنفسه ،فالعقبلء الذين
عقولهم السليمة تحكم بؤمثال هذه األوهام في الحسيات لو وهموا في ذات
ّ
هللا أو في العقليات فؤ استبعاد منهم؟ لكني أقطع النظر عن هذا وأقول في
مقابلة علماء البروتستنت :إنه كما اجتمع هإالء العقبلء عندكم على هذه
العقيدة المخالفة للحس والعقل تقليداً لآلباء أو لؽرض آخر فكذلك اجتماعهم
واجتماعكم في عقيدة التثليث المخالفة للحس والبراهين ،واألناس الكثيرون
الذين تسمونهم مبلحدة ومقدارهم في هذا الزمان أزيد من مقدار فرقتكم بل
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من فرقة الرومانيين أيضا ً وهم عقبلء مثلكم ومن أبناء أصنافكم ومن أهل
دياركم وكانوا مسيحيين مثلكم فتركوا هذا المذهب الشتماله على أمثال هذه
األمور يستهزإون بها استهزاء بليؽا ً ال يستهزإون بشيء آخر مثلها ،كما
ال يخفى على من طالع كتبهم ،وفرقة يوني نيرين من فرق المسيحيين أيضا ً
ينكرونها والمسلمون واليهود سلفا ً وخلفا ً يفهمونها من جنس أضؽاث
األحبلم.
ويتحدث االستاذ بعد ذلك عن الموضوعات االتية (األقنوم الذ كان يظهر
لؤلنبياء في العهد القديم) والنجد ضرورة لبحث االقنوم الذى ظهر وقد
اوضحنا انه لم يحدث ظهور كما يدعى االستاذ واليعقل ان نرد على ادلة
شىء نفينا وجوده  ،ونكتفى فى بقية الكتاب بمناقشة باقى ادلة االستاذ
وجهه االبن بصفته الناسوتية
سجل داود النبي مزمور ٓٗ 5-ٙ :خطابا ً َّ
ٔ َّ -
التي كان عتيداً أن يظهر بها في العالم ،إلى هللا ،جاء فيه :بذبيحة وتقدمة لم
فتح َ
ت .محرقة وذبيحة خطية لم تطلب .حينبذ قلت هؤنذا جبت،
سر.
أذني ْ
َّ
ُت ّ
سررت  .وقد
(ألنه) بدرج الكتاب مكتوب عني :أن أفعل مشيبتك يا إلهي ُ
اقتبس هذه اآلية كاتب الرسالة إلى العبرانيين سنة ٓ 8م ،فقال بالوحي :ال
يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا .لذلك عند دخوله (المسيح) إلى
العالم ،يقول :ذبيحة وقربانا ً لم ترد ،لكن ه ّيؤت لي جسداً ،ألنه بمحرقات
سر .ثم قلت هؤنذا أجيء( ،ألنه) في درج الكتاب مكتوب
وذبابح للخطية لم ُت ّ
عني ،ألفعل مشيبتك يا هللا (عبرانيين ٓٔ.)1-ٗ :
والندرى كيؾ يفهم االستاذ هذا الفهم العجيب  ،يقول بارنز
Thou didst not desire - The word here rendered
desire means to incline to, to be favorably
disposed, as in reference to doing anything; that
is, to will, to desire, to please. The meaning here
is, that he did not will this or wish it; he would not
be pleased with it in comparison with obedience,
or as a substitute for obedience. He preferred
obedience to any external rites and forms; to all
جبٍع اىعقبئذ ج2
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the rites and forms of religion prescribed by the
;law. They were of no value without obedience
they could not be substituted in the place of
obedience. This sentiment often occurs in the Old
Testament, showing that the design of all the rites
then prescribed was to bring men to obedience,
and that they were of no value without obedience..
وترجمة ذلك ( ان الذبابح والقرابين التؽنى عن طاعة هللا والفابدة منها
بدون الطاعة) واذا كان بولس فى رسالته للعبرانين يعتبر ان دم المسيح هو
افضل ذبيحة لتكفير الخطايا فان هذا الفهم ال يتوافق مع الكتاب المقدس فى
الزبور الذى نقله االستاذ وال يتوافق مع فهم كثير من المسيحيين حيث يقول
مإلؾ الخديعة الكبرى
ويوضح بروفسور البلهوت هاوسرات  Hausratفي كتابه (بولس
الحوار ) "  " Der Apostel Paulusأنه لو كان بولس قد بشر فعبلً
بتعاليم المسيح عيسى  ،لكان وضع أيضا ً ملكوت هللا في مركز بشارته  .فهو
يبدأ ديانته التي اخترعها بمفهوم كبش الفداء ،فهو يرى أن هللا قد أنزل
شريعته لتزداد البشرية إثما ً على آثامها .
أما البروفسور دكتور كارل هيلتي  - Carl Hiltyفيلسوؾ ومحامي
سويسر شهير -قد لفظ تعاليم بولسس عن الفداء الدمو نهابياً،
وفى الكتاب تفاصيل كثيرة عن التعارض بين اعتبار المسيح كبش فداء
لؽفران الخطايا كما يدعى بولس وبين مافى االناجيل من رحمة وتسامح
ٕ  -وقال إشعياء النبي قبل ظهور المسيح بسبعمابة وخمسين سنة :ها
العذراء تحبل وتلد ابناً ،وتدعو اسمه ع َّمانوبيل (اشعياء  ،)ٔٗ :8وقد
اقتبس متى الرسول هذه اآلية بالوحي ،بعد المسيح بؤربعين سنة تقريباً،
فقال بعد تسجيله لحديث المبلك مع العذراء :وهذا كله ليتم ما قيل بالنبي
القابل ،هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ً وتدعو اسمه ع َّمانوبيل ،الذ تفسيره
هللا معنا (متى ٔ ٕٕ :و ٖٕ).
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سبق الرد على ذلك
ٖ  -وقال على لسان اشعياء النبي أيضاً :ألنه يولد لنا ولد ،و ُنعطى ابناً،
وتكون الرياسة على كتفه ،و ُيدعى اسمه عجيباً ،مشيراً ،إلها ً قديراً ،أبا ً
أبدياً ،ربيس السبلم (اشعياء  ٙ :1و .)8
سبق الرد على ذلك
ٔ  -قال بولس الرسول :ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل هللا ابنه مولوداً
من امرأة ،مولوداً تحت الناموس ،ليفتد الذين تحت الناموس ،لننال التب ّني
(ؼبلطية ٗ ٗ :و٘) .وملء الزمان اصطبلح دينيُ ،يراد به الزمن المع َّين
عند هللا ،الذ تتم فيه مقاصده األزلية .فالمسيح هو ابن هللا قبل مجيبه إلى
العالم ،أو قبل والدته من العذراء .ومع أنه فوق الناموس ،إال أنه رضي أن
ُيولد تحت الناموس ،ليفتدينا نحن الذين بحكم مركزنا ،كنا تحت الناموس،
ألن مه ّمة الفاد هي أن يضع نفسه موضع الذين يريد أن يفديهم ،حتى
تكون فديته حقيقية.
نحن نتحدث عن التجسد فهل نسى االستاذ؟
اذا كان يقصد من تلك االية ان المسيح ابن هللا فقد سبق الرد على ذلك
وسيؤتى مطلب كامل فى الرد  ،واذا كان يتحدث عن فداء فان النص ليس
فيه اى اشارة للتجسد  ،والنص اليونانى
Gal 4:4 οσε3753 ADV δε1161 CONJ ηλθεν2064 V-2AAI-3S σο3588 Tπληπψμα4138 N-NSN σοτ3588 T-GSM φπονοτ5550 N-GSM

NSN

εξαπεςσειλεν1821 V-AAI-3S ο3588 T-NSM θεορ2316 N-NSM
σον3588 T-ASM τιον5207 N-ASM ατσοτ846 P-GSM
γενομενον1096 V-2ADP-ASM εκ1537 PREP γτναικορ1135 N-GSF
γενομενον1096 V-2ADP-ASM τπο5259 PREP νομον3551 N-ASM
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Gal 4:5 ινα2443 CONJ σοτρ3588 T-APM τπο5259 PREP νομον3551
εξαγοπαςη1805 V-AAS-3S ινα2443 CONJ σην3588 T-ASF

N-ASM

τιοθεςιαν5206 N-ASF απολαβψμεν618 V-2AAS-1P
والكلمات باللون االخضر ( االولىارسل الرب ابنه) ( والثانية لنصبح ابناء
هللا) فليس فى النص خصوصية للمسيح بالتؤله،
وبقية االيات
ارخاًَ « :يا
وب ُك ْم َ
سل َ هللا ُ ُر َ
ُ Gal 4:6ث َّم ِب َما أَ َّن ُك ْم أَ ْب َنا ٌء ،أَ ْر َ
وح ا ْبنِ ِه إِلَى قُلُ ِ
ص ِ
اآلب».
أَ َبا
ُ
ار ٌ
ت َب ْع ُد َع ْبداً َب ِل ا ْبنا ًَ ،وإِنْ ُك ْن َ
Gal 4:7إِذاً لَ ْس َ
يح.
ث ِ َّ ِ
ت ا ْبنا ً َف َو ِ
هلل بِا ْل َمسِ ِ
الحظ العبلمات باللون االخضر( ابناء من؟ ابنا لمن ؟ فهم ايضا ابناء هللا كما
ورد فى اكثر من مناسبة النص –الستم ابناء هللا )
يقول بارنز
That we might receive the adoption of sons - Be
adopted as the sons or the children of God; see
Joh_1:12, note; Rom_8:15, note.
سر التقوى ،هللا ظهر في الجسد ،تبرر
ٕ  -وقال أيضاً :وباإلجماع عظيم هو ّ
في الروح ،تراءى لمبلبكةُ ،كرز به بين األمم ،أومن به في العالمُ ،رفع في
المجد (ٔتيموثاوس ٖ.)ٔٙ :
سبق الرد على ذلك
ٖ  -وقال كذلك :وإذ قد تشارك األوالد في اللحم والدم ،اشترك هو أيضا ً (أ
االبن) كذلك فيهما ،لكي يبيد بالموت ،ذاك الذ له سلطان الموت ،أ إبليس
(العبرانيين ٕ )ٔٗ :واألوالد هنا ،هم المإمنون باهلل في العهد القديم.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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والرد على ذلك فى نفس الرسالة قبل بضعة اسطر يقول
وعَ ،ن َراهُ ُم َكلَّبلً ِبا ْل َم ْج ِد
س َ
َ Heb 2:9ولَكِنَّ الَّ ِذ ُوضِ َع َقلِيبلً َع ِن ا ْل َمبلَبِ َكةَِ ،ي ُ
وق ِبن ِْع َم ِة هللاِ ا ْل َم ْو َ
َوا ْل َك َرا َمةِ ،مِنْ أَ ْج ِل أَلَ ِم ا ْل َم ْوتِ ،لِ َك ْي َي ُذ َ
ت ألَ ْج ِل ُكل ِّ َوا ِح ٍد.
يسوع اقل من المبلبكة  ،واالستاذ يتحدث عن الوهيته وتجسده ،اليس هذا
تخريؾ؟
ٗ  -وقال يوحنا الرسول :والكلمة صار جسداً ،وحل َّ بيننا ،ورأينا مجده،
مجداً كما لوحيد من اآلب مملوءاً نعمة وحقا ً (يوحنا ٔ.)ٔٗ :
والرد كذلك فى االية قبلها
س ٍد َوالَ مِنْ َمشِ ي َب ِة
س مِنْ دَ ٍم َوالَ مِنْ َمشِ ي َب ِة َج َ
Joh 1:13اَلَّذِينَ ُولِدُوا لَ ْي َ
َر ُج ٍل َبلْ مِنَ َّ
هللاِ.
هإالء الذين ولدوا من هللا مباشرة وليس من دم وال جسد هم اولى بااللوهية
من الذى ولد من الجسد لو اننا اخذنا كبلم االستاذ بمعناه الحرفى  ،ولكن
االمر مجرد مجاز فى اللؽة كما قلنا ويدل على ذلك االية التالية فى نفس
السياق من نفس االصحاح
َّ َ Joh 1:18
هللاُ لَ ْم َي َرهُ أَ َح ٌد َق ُّط..
كما ترى االستاذ يجتزىء الكلمات ليلفق ادلة
٘  -وقال أيضاً :بهذا تعرفون روح هللا :كل روح يعترؾ بيسوع المسيح أنه
قد جاء في الجسد ،فهو من هللا .وكل روح ال يعترؾ بيسوع المسيح أنه قد
جاء في الجسد ،فليس من هللا (ٔيوحنا ٗ ٕ :و ٖ).
سوؾ نذكر االدلة على وحدانية هللا من رسابل يوحنا فى مطلب نفى الوهية
المسيح
آراء الفبلسفة المنتمين إلى المسيحية اسما ً
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ٔ  -قال األبيونيون في القرن األولُ :ولد المسيح والدة طبيعية من يوسؾ
ومريم وحجتهم في ذلك أنه ليس من المعقول أن يولد إنسان ذو جسد
حقيقي ،بؽير هذه الوالدة.
وكان ؼرض األبيونيين مزج المسيحية باليهودية،ولذلك كانوا ينهون
أتباعهم عن أكل لحوم بعض الحيوانات ،ويؤمرونهم بممارسة بعض
الطقوس اليهودية ،وقد اندثرت بدعتهم في القرن الرابع.
الرد( :أ) بما أن والدة المسيح من العذراء ليست من الحقابق التي ذكرها
اإلنجيل فحسب ،بل هي أيضا ً من صميم النبوات التي أعلنها الوحي في
التوراة ،إذن فآراء األبيونيين ليس لها نصيب من الصواب من الوجهة
الدينية.
ٕ  -قال الؽنوسيون في القرن الثاني :الجسد الذ ظهر به المسيح في
العالم ،لم يكن جسداً حقيقياً ،بل كان جسداً شكليا ً أو بالحر أثيرياً ،هبط به
ومر به في بطن العذراء مرور الهواء في الميزاب ،ولذلك فإنه
من السماء َّ
لم يؤخذ جسداً منها وحجتهم في ذلك أن كل ذ جسد حقيقي يخطا،
والمسيح لم يخطا على اإلطبلق.
وكان ؼرضهم مزج المسيحية بالفلسفة اليونانية ،واندثرت بدعتهم في
القرن الخامس .ولكن حدث في القرن العشرين أن قام شهود يهوه وؼيرهم
بإخراجها من مقبرتها وإذاعتها بؤساليب متنوعة.
واألثير شيء يختلؾ عن المادة اختبلفا ً كلياً ،يفترض علماء الطبيعة وجوده
في الفضاء ،و ُيسندون إليه الفضل في نقل الرسابل البلسلكية .وهذا األثير
كما يقولون ال يتؤثر بالحرارة وال يخضع أل ناموس من نواميس المادة.
أما علماء األرواح فيقولون إنه أول طبقات العالم الروحي ،وإنه قوام الروح
للبشرية .وذهب فريق آخر إلى أنه من الجابز أن يكون أزليا ً (الدين والعلم،
للمشير أحمد عزت باشا ص ٘ ،)1وهكذا تتضارب اآلراء فيه تضاربا ً
عظيماً.
الرد :تدل حياة المسيح وأعماله وتصرفاته على أن جسده كان جسداً
حقيقياً ،ولذلك فرأ الؽنوسيين ليس له نصيب من الصواب..
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ٖ  -قال الباولسيون في القرن الثاني :نزل المسيح من السماء مباشرة
بجسد حقيقي وحجتهم في ذلك مثل حجة الؽنوسيين ،أنه لم يخطا على
اإلطبلق.
الرد :هذا الرأ ال يعتمد على نص ديني أو تاريخي ،وال يتفق مع حياة
المسيح الواقعية التي عاشها على األرض.
ٗ  -وقال أبوليناريوس في القرن الرابع :المسيح وإن كان قد ُولد من
العذراء إال أنه لم يتخذ جسده منها ،بل أن جوهره اإللهي استحال إلى جسد
في بطنها ،ولذلك لم تكن له نفس بشرية ،إذ أن الهوته حل محل النفس فيه
 .وحجته في ذلك أن النفس تميل إلى الخطيبة ،والمسيح لم يمل إليها
إطبلقاً ،بل عاش كل حياته بعيداً كل البعد عنها.
الرد( :أ) بنى أبوليناريوس رأيه هذا على التفسير اللفظي لآلية والكلمة
صار جسداً وقد أخطؤ خطؤ عظيماً ،ألن هذه اآلية ال تدل على أن البلهوت
تحول إلى ناسوت ،كما يتحول األبيض إلى أسود أو الخشب إلى فحم ،بل تدل
َّ
تجسد أو ظهر في جسد ،كما هو مكتوب :هللا ظهر في
على أن البلهوت
ّ
الجسد (ٔتيموثاوس ٖ )ٔٙ :ألنه إن جاز أن يتحول األبيض إلى أسود،
والخشب إلى فحم تحت تؤثير العوامل الطبيعية ،ال يمكن أن يتحول البلهوت
إلى ناسوت ،إذ أنه منزه عن االستحالة والتؽيير كل التنزيه.
٘  -قال نسطوريوس في القرن الخامس :لم يكن المسيح هو هللا ،بل كان
سد هللا
إنسانا ً عاديا ً حل َّ فيه هللا ،دون أن يتحد به  .وحجته في ذلك أن تج ّ
يقتضي تعرضه للتؽ ُّير ،وهو ال يتؽ َّير .وليوضح وجهة نظره ،كان يش ّبه
البلهوت بالزيت ،والناسوت بالماء .وقد جاراه الفريق المعارض له في
التشبيه ،فقال إن اتحاد البلهوت بالناسوت يشبه اتحاد النار بالحديد  -ولكن
هذا التشبيه ال نصيب له من الصواب أيضاً .ألن النار باتحادها مع الحديد
تمدده وتؽير صبلبته ،كما تتؤثر هي أيضا ً بدرجة حرارته األصلية .والحال أن
اتحاد البلهوت بالناسوت لم يترتب عليه حدوث أ تؽير فيهما أو في
أحدهما .والحق أنه من الجهل أن نش ّبه اتحاد البلهوت بالناسوت بشيء من
الطبيعة ألنه اتحاد ال شبيه له ،كما أن هللا ال شبيه له.
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سد هللا يتوافق مع ذاته وكماله ،ألنه ذو تع ّين خاص
الرد( :أ) بما أن تج ّ
بتجسده لم يتقيد الهوته أو
وألنه أيضا ً يحب البشر ويعطؾ عليهم ،وبما أنه
ّ
ينحصر في ح ّيز ما ،بل ظل كما هو منذ األزل الذ ال بدء له ،ألنه ؼير قابل
بتجسده تعرض لتؽ ُّير ما ،كل ما في
للتؤثر بؤ مإثر ،إذن ال سبيل للظن بؤنه
ّ
األمر أنه أظهر ذاته وصفاته بوسيلة يستطيع البشر إدراكه بها .وال مجال
لبلعتراض على ذلك ،فالمحبة تظهر بمظاهر كثيرة لمن تتجه إليهم ،دون أن
يطرأ عليها أو على المتصؾ بها تؽيير ما .فاذا أضفنا إلى هذه الحقيقة أن
هللا ذو تع ّين خاص منذ األزل ،وانه متجل ٍّ وظاهر منذ األزل أيضاً ،وأنه
بالتجسد ظل محتفظا ً بكل خصابصه ،ال يبقى أمامنا شك في خطؤ
ّ
نسطوريوس.
 - ٙوقال أوطيخوس في القرن الخامس :الطبيعة البشرية في المسيح
تبلشت في الطبيعة اإللهية ،ولذلك كانت للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة
االلهية وحجته في ذلك أن المسيح كان كامبلً كل الكمال.
الرد :أراد أوطيخوس أن يصحح خطؤ نسطوريوس فوقع في خطؤ آخر ،ألن
األعمال الجسدية التي كان يقوم بها المسيح على األرض ،مثل األكل
تتبلش ،بل
والشرب والنوم ،تدل بكل وضوح على أن طبيعته البشرية لم
َ
كانت موجودة بكل خصابصها ،ولذلك فهذا الرأ ال نصيب له من الصواب
كذلك.
وقد نشؤ من هذا االختبلؾ (إن جاز أن ُيسمى اختبلفاً) أن الفريق األول قال:
للمسيح مشيبتان متوافقتان كل التوافق وأن الفريق الثاني قال :له مشيبة
واحدة ،ألنه ال خبلؾ بين الهوته وناسوته .
والحق أن أقوال الفريقين متشابهة ،بل تكاد تكون واحدة في معناها ،فكل ٌّ
منهما يرفض بدعتي أوطيخوس ونسطوريوس ،والفرق الوحيد بينهما (إن
جاز أن ُيس َّمى فرقاً) هو أن الفريق األول بدأ بالحذر من بدعة أوطيخوس،
وانتهى بالحذر من بدعة نسطوريوس ،أما الفريق الثاني فبدأ بالحذر من
بدعة نسطوريوس ،وانتهى بالحذر من بدعة أوطيخوس.

جبٍع اىعقبئذ ج2

231Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

 - 8وقال إيبلريوس في القرن الخامس :إن آالم الصلب وؼيرها من اآلالم
التي وقعت على المسيح ،وقعت على البلهوت والناسوت معا ً  .وحجته في
ذلك أن البلهوت كان متحداً بالناسوت اتحاداً كامبلً.
مر بنا أنه باتحاد البلهوت بالناسوت لم يفقد أحدهما شيبا ً من
الردَّ :
خصابصه ،ألنه ليست في أحدهما قابلية لبلختبلط أو االمتزاج باآلخر ،إذ أن
األول ؼير محدود ومنزه عن التؤثر باألعراض ،والثاني محدود ومعرض
للتؤثر بها .ولذلك فإن البلهوت ظل هو البلهوت بكل خصابصه ،والناسوت
ظل هو الناسوت بكل خصابصه .وبما أن األمر كذلك فمن البديهي أن تكون
آالم الصلب وؼيرها من اآلالم قد وقعت على الناسوت وحده ،ألنه هو
المحدود والمعرض للتؤثر باألعراض.
ومع ذلك نقول إنه نظراً التحاد البلهوت بالناسوت ،فإن جميع االضطهادات
موجهة إلى
التي ُوجهت إلى المسيح عندما كان على األرضُ ،تحسب أنها
َّ
هللا نفسه ،ألن المسيح ليس إنسانا ً متؤلها ً أو إلهياً ،بل هو هللا متؤنسا ً أو
ظاهراً في الجسد.
 - 5وقال بعض فبلسفة األرمن في القرن السادس :إن جسم المسيح قديم
وحجتهم في ذلك أن المسيح قديم أو أزلي.
النقد :بما أن المادة ليست أزلية بل حادثة ،إذن فليس من المعقول أن جسم
المسيح كان أزلياً .ومع ذلك نقول إنه نظراً ألن المسيح كان على علم تام
بكل شيء أزالً ،بوصفه أقنوم االبن األزلي فإنه وال شك كان يعلم منذ األزل
أنه سيتخذ جسداً في يوم من األيام ،كما كان يعلم أنه سيقدم نفسه في هذا
الجسد كفارة عن الناس.
آراء الفبلسفة المسيحيين
ٔ  -قال القديس بطرس األول في القرن الرابع :أقنوم الكلمة ،الواحد مع
أقنو َم ْي اآلب والروح القدس في البلهوت ،قد تجسد ليعلن لنا البلهوت ،الذ
ال نستطيع من تلقاء أنفسنا أن ندركه أو نراه .
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ٕ  -وقال القديس الكسندر األول في القرن الرابع :المسيح ،الذ هو صورة
هللا منذ األزل ،اتحد بناسوت في يوم من األيام ،ليعلن لنا هللا ،ويجعلنا في
حالة التوافق معه .
ٖ  -وقال القديس أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع :المسيح هو ابن هللا
وابن اإلنسان معاً ،وليست له طبيعتان (أو شخصيتان ،كما يقول ؼيره)،
نسجد إلحداهما وال نسجد لؤلخرى ،بل نسجد له سجوداً كامبلً (أ ؼير
مقتضب) ،ألنه له المجد شخص واحد  .وقال أيضاً :ابن هللا هو بعينه ابن
اإلنسان ،وابن اإلنسان هو بعينه ابن هللا .
ٗ  -وقال القديس ؼريؽوريوس النزيز في القرن الرابع :هللا الذ ال جسد
له ،ظهر في جسد ،لنراه ونعرفه ،وتكون لنا عبلقة حقيقية معه .
٘  -وقال العبلمة أوريجانوس :إن المسيح هو مظهر العقل الخالد .وأن
ظهوره في المسيح حادث طبيعي من الحوادث التي يتجلى بها هللا .
 - ٙوقال القديس يوحنا فم الذهب في القرن الرابع :البلهوت والناسوت
اتحدا معا ً اتحاداً تاما ً في المسيح ،حتى أنك تستطيع أن تقول عنه إن هذا
اإلنسان هو هللا .
 - 8وقال القديس باسيليوس الكبير في القرن الرابع :إن الهوت المسيح لم
يفارق ناسوته لحظة واحدة ،أو طرفة عين .
 - 5وقال القديس تيموثاوس في القرن الرابع :المسيح من حيث أقنوميته
هو واحد مع اآلب والروح القدس في البلهوت ،ومن حيث الناسوت هو
مساو ٍُ لنا في كل شيء ما عدا الخطية .
ٍ
تعليق :ليس المسيح مساويا ً لآلب والروح القدس في البلهوت ،بل هو واحد
معهما فيه ،ألن البلهوت واحد ووحيد ،ال شريك له أو نظير .ولكنه ليس
مساو لنا فيه ،ألن الناسوت يشترك فيه
واحداً معنا في الناسوت ،بل هو
ٍ
البشر قاطبة  -هذا مع مراعاة أن ناسوته لم يكن مثل ناسوتنا في كل شيء،
إذ كان خاليا ً من الخطيبة خلواً تاماً ،األمر الذ ال يتوافر ألحد منا على
اإلطبلق.
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 - 1وقال القديس كيرلس الكبير في القرن الخامس :أقنوم الكلمة ال ُيدعى
المسيح باالنفصال عن الناسوت ،والناسوت المولود من العذراء ال ُيدعى
المسيح باالنفصال عن أقنوم الكلمة ،ألنهما متحدان معا ً اتحاداً تاما ً  .وقال
أيضاً :ربنا يسوع المسيح هو أقنوم واحد ،ألن ناسوته متحد مع الهوته
باتحاد إلهي ال مجال فيه للتفكك أو االنفصال على االطبلق .
ٓٔ  -وقال القديس ديسقوروس األول في القرن الخامس :اتحاد البلهوت
بالناسوت في المسيح ،لم يكن بامتزاج أو اختبلط ،ألن كبلً منهما ؼير قابل
لبلمتزاج أو االختبلط باآلخر ،بل كان بوسيلة إلهية تفوق العقل واالدراك .
ٔٔ  -وقال العبلمة ترتوليان الشهير :هل التجسد ؼير البق بكمال هللا؟
الجواب طبعا ً ال ،بل هو البق بكماله كل اللياقة ،ألن من مستلزمات هذا
الكمال ،العطؾ على الناس وإنقاذهم من خطاياهم وتقريبهم إلى هللا ،ليعرفوه
ويفيدوا منه  .والتجسد هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه األؼراض.
ٕٔ  -وقال القديس أبيفانيوس في القرن السادس :الرب نفسه أخذ ناسوتا ً
خاليا ً من الخطيبة ،وظهر به في العالم بيننا ،ثم احتمل في هذا الناسوت
آالمنا وأوجاعنا عوضا ً عنا .لكن البلهوت مع اتحاده بالناسوت لم يقع عليه
شيء من هذه اآلالم أو األوجاع ،ألنه ؼير قابل للتؤثر بؤ عرض من
األعراض .
نقلنا اراء الفبلسفة مسيحين وؼيرهم رؼم انها التعنينا فى شىء الننا نناقش
العقابد المسيحية فى ضوء ما ا تفق عليه العقل او ماهو صحيح فى الكتاب
المقدس  ،وؼرضنا من النقل ان نوضح للقارىء ان هناك مسيحيون فهموا
فهما مختلفا عن ما فهمته الكنيسة وال شك ان كان لديهم ان لم نقل حجج
واسانيد فلنقل شكوك واراء  ،ولكن االستاذ لم يورد منها شىء بحجة انها
مخالفة للكتاب المقدس  ،وعندما نقل عن المسيحيين الذين يوافقون رأيه لم
يقدم لنا الحجج واالسانيد وانما مجرد اراء مرسلة ومن ذلك يتضح لك مدى
تعصب االستاذ وتحيزه لرأيه .وهو مايتنفى مع المنطق ومع مايدعيه
الناشرين لكتبه من انه فيلسوؾ مسيحى.
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وخبلصة الفصل كما ترى ان االستاذ لم يقدم ادلة منطقية  ،وكل مانقله من
الكتاب هو مردود عليه كما رأيت .
المطلب الثالث
نفى الوهية المسيح
األناجيل األربعة ورسابل بولس ويوحنا تنفي ألوهية المسيح
بقـلم :
سـعــد رســتـم
النصوص اإلنجيلية النافية إللهية عيسـى و المثبتة لعبوديته
مرقس (ٕٔ  ٕ5 /ـ ٕٖ)
" ُ
أية وص َّي ٍة هي ّأول الكلّ؟ فؤجابه يسوع :إن أول كل الوصايا هي :اسمع يا
إسرابيل الرب إلهنا رب واحد ،و تحب الرب إلهك من كل قلبك و من كل
نفسك و من كل فكرك و من كل قدرتك ،و هذه هي الوصية األولى .و الثانية
مثلها و هي :تحب قريبك كنفسك .ليس وصية أخرى أعظم من هاتين .فقال
له الكاتب :جيدا يا معلم قلت :ألن الـلـه واحـد و ليـس آخـر سواه"..
يوحنا (ٔ / ٔ8ـ ٖ):
" تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال :أيها اآلب قد أتـت
الساعة ...و هذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإللـه الحقيقي وحدك و
يسوع المسيح الذ أرسلته ".
متى (ٗ  5 /ـٓٔ)
" ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا و أراه جميع ممالك العالم و
مجدها .و قال له :أعطيك هذه جميعها إن خررت و سجدت لي! حينبذ قال له
يسـوع :اذهب يا شيـطان .ألنه مكتوب :للرب إلـهك تسجد و إياه وحده
تعبد"
متى ( ٔٙ / ٔ1ـ :)ٔ8
" و إذا واحد تقدم و قال :أيها المعلم الصالح أ صبلح أعمل لتكون لي
الحيوة األبدية؟ فقال (المسيح) له :و لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا
إال واحد و هو هللا .و لكن إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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متى (ٖٕ  5 /ـ ٓٔ) " و أما أنتم فبل تدعوا سيد  ،ألن معلمكم واحد
المسيح و أنتم جميعا أخوة ،و ال تدعوا لكم أبـا ً على األرض ،ألن أباكم واحد
الذ في السماوات ".
رسالة بولس إلى أهل أفسس (ٗ :)ٙ /
رب واحد ،إيمان واحد ،معمودية واحدة .إلـه و آب واحد للكل ،الذ على
" ٌّ
الكل و بالكل و في كلكم ".
يوحنا (ٕٓ :)ٔ8 /
" قال لها يسوع :ال تلمسيني ألني لم أصعد بعد إلى أبي .و لكن اذهبي إلى
إخوتي و قولي لهم :إني أصعد إلى أبي و أبيكم و إلهي و إلهكم "
متى ( ،)ٗٙ / ٕ8و إنجيل مرقس (٘ٔ :)ٖٗ /
" و نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قاببل :إيلي إيلي لم
شبقتني :أ إلـهي إلـهي لماذا تتركني؟ "
رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس (ٔ  ٖ /و  ٔٙـ :)ٔ8
" مبارك هللا أبو ربنا يسوع المسيح.....
يسوع
ال أزال شاكرا ألجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي .كي يعطيكم إل ُه ر ِّبنا
َ
المسيح ،أبو المجد ،روح الحكمة و اإلعبلن في معرفته "
ِ
نصوص تبين عبادة المسيح هلل عز و جل و إكثاره من الصبلة له تبارك و
تعالى
متى (ٗ  ٕٖ /ـ ٕٗ)
صعد (أ المسيح) إلى الجبل منفرداً ليصلي .و
"و بعد ما
صؾ الجموعَ ،
َّ
لما صار المساء كان هناك وحده .و في الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم
يسوع ماشيا على البحر!".
مرقس (ٔ :)ٖ٘ /
" و في الصباح الباكر جدا قام و خرج و مضى إلى موضع خبلء .و كان
يصلي هناك ".
نص لبولس يإكد فيه أن
نص يبين المسيح فيه أن هللا تعالى أعظم منه و ٌّ
االبن خاضع هلل مثل جميع المخــلوقات
يوحنا (ٗٔ )ٕ5 /
" سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم .لو كنتم تحبونني لكنتم
جبٍع اىعقبئذ ج2
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تفرحون ألني أمضي إلى اآلب ،ألن أبي أعظم م ّني "
رسالة بولس األول إلى أهل كورنثوس (٘ٔ :)ٕ5 /
" و متى أ ُ ْخضِ َع له (أ هلل) الكـل ،فحينبذ االبن نفسه أيضا سيخضع للذ
أخضع له الكل ،لكي يكون هللا الكـل في الكـل" .
نصوص يإكد فيها المسيح محدودية علمه
مرقس (ٖٔ )ٖٕ /
" و أما ذلك اليوم و تلك الساعة فبل يعلم بهما أحد و ال المبلبكة الذين في
السماء و ال االبن ،إال اآلب ".
متى (ٕٗ  " ،)ٖٙ /و أما ذلك اليوم و تلك الساعة فبل يعلم بهما أحد و ال
مبلبكة السماوات ،إال أبي وحده
متى (ٕٔ  ٔ5 /ـ  )ٔ1مرقس (ٔٔ  ٔٔ /ـ ٗ) :
" فدخل يسوع أورشليم ...و في الؽد لما خرجوا من بيت عنيا جاع .فنظر
شجرة تين من بعيد عليها ورق و جاء لعله يجد فيها شيبا فلما جاء إليها لم
يجد شيبا إال ورقا .ألنه لم يكن وقت التين .فؤجاب يسوع و قال لها :ال يؤكل
أحد منك ثمرا بعد إلى األبد! ".
هذا النص يبين أن سيدنا عيسى عليه السبلم لما رأى الشجرة من بعد ،لم
يدر و لم يعلم أنها في الواقع ؼير مثمرة ،بل توقع ألول وهلة أن تكون
مثمرة ،لذلك ذهب باتجاهها ،لكن لما اقترب منها ظهر له أنها ؼير مثمرة
فعند ذلك ؼضب عليها و لعنها!.
و في هذا عدة دالبل واضحة على نفي إلـهية عيسى عليه السبلم :
فؤوالً :عدم علمه منذ البداية بخلو الشجرة من الثمر يإكد بشريته المحضة
ألن هللا ال يخفى عليه شيء في األرض و ال في السماء.
وثانياً :كونه جاع تؤكيد آخر أنه بشر محض يحتاج للؽذاء لئلبقاء على
حياته ،فإن قالوا بؤنه جاع بحسب ناسوته ،قلنا أفلم يكن الهوته قادرا على
إمداد ذلك الناسوت (أ الجسد)؟! خاصة أنكم تدعون أن البلهوت طبيعة
دابمة له و حاضرة ال تنفك عنه!!
وثالثاً :أنه لما وجد الشجرة ؼير مثمرة لعنها و بقي جابعا! و لو كان إلـها
لكان عوضا عن أن يلعنها و يبقى جابعا ،يؤمرها أمرا تكوينيا أن تخرج
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ثمرها على الفور ،ألن هللا ال يعجزه شيء بل يقول للشيء كن فيكون ،فكيؾ
ص َرفون عن هذه الدالبل الواضحات و اآليات البينات! وهل بعد الحق إال
ُي ْ
الضبلل ؟
نبي و رسول ٌ ِ َّهلل و يإكد أنه عب ٌد مؤمو ٌر ال يفعل إال
عرؾ نفسه بؤنه ٌّ
المسيح ُي ِّ
ما يؤمره به هللا تعالى و ال يتكلم إال بما يسمعه من هللا تعالى
متى (ٖٔ  ٘ٗ /ـ :)٘5
" و لما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا و قالوا من أين
لهذا هذه الحكمة و القوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم و
إخوته يعقوب و يوسي و سمعان و يهوذا؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا؟
نبي
فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به .و أما يسوع فقال لهم :ليس ٌّ
ببل كرامة إال في وطنه و في بيته .و لم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم
إيمانهم "
و الشاهد في قوله " ليس نبي ببل كرامة إال في وطنه " حيث عبر عن
نفسه بؤنه نبي ،و هذه الجملة وردت في األناجيل األربعة جميعا.
متى كذلك (ٓٔ  ٗٓ /ـ ٔٗ)
"من يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذ أرسلني و من يقبل نـبـيا ً باسم
نـبـي فؤجر نـبـيٍ يؤخذ".
و في إنجيل يوحنا (: )ٗ/ٔ1
نـبـي." ..
" يا سـيـّد! أرى أنك
ّ
و في إنجيل يوحنا (ٗٔ: )ٙ/
" فلما رأى الناس اآلية التي صنعها يسوع قالوا :إن هذا هو بالحقيقة
النـبـي اآلتي إلى العالم ".
لوقا (:: )ٕٗ/ٔ1
" فقال (لهما) (يسوع) :و ما هي؟ (أ تلك األحداث التي جعلتكم مؽمومين)
قاال :المختصة بيسوع الناصر الذ كان إنسـانا ّن ِـبـ َّيـا ً مقتدرا في الفعل و
القول أمام هللا ".
أجل ،هكذا كان إيمان الحواريين بالمسيح :أنه كان إنسانا نبياً .و من الجدير
بالذكر أن هذا الحوار جرى في آخر حياة المسيح عليه السبلم  ،و قبيل
رفعه ،فبل مجال للقول بؤن هذا كان تصورهم القديم في بداية الدعوة لكنهم
جبٍع اىعقبئذ ج2
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آمنوا بعد ذلك بؤلوهيته؟؟
نصوص تإكد أن المسيح لم يكن يمتلك بذاته و مستقبل عن هللا أ قدرة و
قوة ،و أن السلطان ـ أ الوالية التكوينية و التشريعية ـ الذ أوتيه إنما
دُفع إليه من قبل هللا تعالى
لوقا: )٘/ٔ1( :
" فؤجاب يسوع و قال لهم :الحق الحق أقول لكم ال يقدر االبن أن يعمل من
نفسه شيبا إال ما ينظر اآلب يعمل ".
و فيه أيضا (٘: )ٖٓ /
" أنا ال أقدر أن أفعل من نفسي شيبا .كما أسمع أدين و دينونتي عادلة ألني
ال أطلب مشيبتي بل مشيبة اآلب الذ أرسلني ".
و في نفس اإلنجيل (٘ : )ٖٙ /
" و أما أنا فلي شهادة أعظم من يوح َّنا .ألن األعمال التي أعطاني اآلب
ألعملها ،هذه األعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن اآلب قد
أرسلني ".
نصوص تفيد أن المعجزات التي كان يصنعها المسيح عليه السبلم لم يكن
يفعلها بقوته الذاتية المستقلة بل كان يستمدها من هللا و يفعلها بقوة هللا ،أ
أن الفاعل الحقيقي لها كان هللا عز و جل الذ أظهرها علي يد المسيح
عليه السبلم لتكون شاهدا له على صحة نبوته
يوحنا يرو لنا معجزة إحياء المسيح لشخص مضى على وفاته أربعة أيام
يدعى " عازر " ،فيبين بوضوح أن هذه المعجزة ما حصلت إال بعد أن
تضرع المسيح هلل عز و جل و طلب منه تحقيق هذه المعجزة ليإمن الناس
به و يصدقوا أن هللا تعالى أرسله (ٔٔ ٗٔ /ـ ٗٗ)
" فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا و رفع يسوع عينيه إلى فوق و
ُ
َ
علمت أنك في كل حين تسمع
سمعت لي .و أنا
قال :أيها اآلب أشكرك ألنك
لي .و لكن ألجل هذا الجمع الواقؾ قلت ،ليإمنوا أنك أرسلتني .و لما قال
هذا ،صرخ بصوت عظيم " :لعازر! " هل َّم خارجا .فخرج الميت و يداه و
رجبله مربوطات بؤقمطة و وجهه ملفوؾ بمنديل .فقال لهم يسوع :حلُّوه و
دعوه يذهب "
ومعجزة اخراج الشياطين
متى (ٕٔ  ٕٗ /ـ :)ٕ5
جبٍع اىعقبئذ ج2

238Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

" أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا :هذا ال يخرج الشياطين إال ِبـ َب ْـعلَ َز ُبول
ربيس الشياطين.فعلم يسوع أفكارهم و قال لهم :كل مملكة منقسمة على
ذاتها تخرب .فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيؾ
تثبت مملكته؟ ..و لكن إذا ُ
كنت أنا بروح هللا أخرج الشيطان فقد أقبل عليكم
ملكوت هللا "
وشاهد اخر
يوحنا ()٘/ٖٙ
" و أما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا ألن األعمال التي أعطاني اآلب
ألعملها ،هذه األعمال بعينها التي أعملها هي تشهد لي بؤن اآلب قد أرسلني
"
كيؾ كان التبلميذ ينظرون إلى معجزات المسيح
أعمال الرسل (ٕ  ٔٗ /و ٕٕ):
" فوقؾ بطرس مع األحد عشر و رفع صوته و قال لهم ...:أيها الرجال
اإلسرابيليون اسمعوا هذه األقوال :يسوع الناصر رجل قد تبرهن لكم من
قبل هللا بقوات و عجابب و آيات صنعها هللا بيده في وسطكم كما أنتم أيضا
تعلمون "
متى ( ٙ / 1ـ :)5
“ ...حينبذ قال للمفلوج :قم احمل فراشك و اذهب إلى بيتك .فقام و مضى
تعجبوا و مـجـَّدوا هللا الذ أعطى الناس
إلى بيته .فلما رأى
الجموع ذل َك ّ
ُ
سلطانا مثل هذا “
يوحنا (ٖ  ٔ /ـ ٕ):
" كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس ربيسا لليهود .هذا جاء إلى
يسوع ليبل و قال له :يا معلم ،نعلم أنك قد أتيت من هللا معلما ألن ليس أحد
يقدر أن يعمل هذه اآليات التي أنت تعمل إن لم يكن هللا معه "
يوحنا ( ٖٓ / 1ـ ٖٔ)
"أجاب الرجل و قال لهم (أ لليهود) إن في هذا عجبا أنكم لستم تعلمون من
عيـني ،و نعلم أن هللا ال يسمع للخطاة .و لكن
أين هو (أ عيسى) و قد فتح
َّ
إن كان أحد يتقي هللا و يفعل مشيبته فلهذا يسمع .منذ الدهر لم ُي ْس َمع أن
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أحدا فتح عيني مولود أعمى .لو لم يكن هذا من هللا لم يقدر أن يفعل شيبا "
يوحنا (ٕٔ)ٔٔ/
" فقالت مرثا ليسوع :يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخي .لكني اآلن أيضا
أعلم أن كل ما تطلب من هللا يعطيك هللا إياه "
نصوص فيها استؽاثة المسيح باهلل عز و جل و طلبه من هللا تعالى المدد و
العون و دعاإه هللا تعالى لنفسه و ألجل تبلميذه مما يبين افتقار عيسى عليه
السبلم هلل تعالى و عدم استؽنابه بنفسه.
لوقا (ٕٕ  ٖ1 /ـ ٗٗ):
" و خرج مضى كالعادة على جبل الزيتون .و تبعه أيضا تبلميذه ،و لما
صار إلى المكان قال لهم :صلوا لكي ال تدخلوا في تجربة ،و انفصل عنهم
نحو رمية حجر و جثا على ركبتيه و صلى قاببل :يا أبتاه! إن شبت أن تجيز
عني هذه الكؤس .و لكن لتكن ال إرادتي بل إرادتك .و ظهر له مبلك من
يقويه .و إذا كان في جهاد كان يصلي بؤشد لجاجة و صار عرقه
السماء ِّ
كقطرات دم نازلة على األرض "
هل هللا يحتاج لنجدة ؼيره أو يضطر لبلستعانة بؽيره و التضرع إليه؟؟ أو
ليس هللا بنفسه على كل شيء قدير؟! فلو كان سيدنا عيسى عليه السبلم
إلـها كما ُزعِ َم فما معنى تضرعه إلى هللا و سإاله إياه أن يكشؾ عنه الكرب
و ينقذه من المصيبة المحيطة به؟!
لوقا: )ٕٖ/ٖٗ ( :
" فقال يسوع :يا أبتاه! اؼفر لهم ،ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون ".
إن اإللـه ال يحتاج أن يسؤل أحدا ؼيره أن يؽفر ذنب أحد ،بل يؽفر ذنب من
يشاء بنفسه و يعذب من يشاء ،فطلب عيسى عليه السبلم المؽفرة من هللا
للذين ظلموه ،دليل على عدم إلـهيته و على أنه ليس له من األمر شيء بل
األمر هلل اآلب وحده.
متى ( ٘ٓ / ٕٙـ ٗ٘) :
" حينبذ تقدموا و ألقوا األياد على يسوع و أمسكوه .و إذا واحد من الذين
مع يسوع مد يده و استل سيفه و ضرب عبد ربيس الكهنة فقطع أذنه .فقال
له يسوع :رد سيفك إلى مكانه ،ألن كل الذين يؤخذون السيؾ بالسيؾ
يهلكون .أتظن أني ال أستطيع اآلن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني
عشر جيشا من المبلبكة؟! فكيؾ تكمل الكتب أنه هكذا ينبؽي أن يكون" .
" أتظن أني ال أستطيع اآلن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي " .....الذ هو
جبٍع اىعقبئذ ج2
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دليل واضح على نفي إلـهية عيسى ألن اإللـه ال يستعين بؽيره و ال يطلب
شيبا من سواه ،و لو كان المسيح إلـها لقال عوضا عن ذلك " :أتظن أني ال
أستطيع اآلن أن أحضر أكثر من اثني عشر جيشا من المبلبكة " ...أو قال "
أتظن أنني ال أستطيع أن أقضي عليهم جميعا بؤمر كن فيكون؟! "...الخ .أما
قوله :أستطيع أن أطلب من أبي فيدل على أنه عب ٌد هلل تعالى محتاج دابما
لنصره و مدده.
يوحنا (ٗٔ  ٔ٘ /ـ : )ٔٙ
" إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايا و أنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزيا
آخر ليمكث معكم إلى األبد "
" و أنا أطلب من اآلب " ..مما يثبت احتياج عيسى عليه السبلم هلل تعالى و
أنه ال يقدر من نفسه على أن يفعل ما يريد بل يطلب ذلك من ربه سبحانه و
تعالى.
يصرح بؤنه إنســان و ابن إنســان و كذلك حوار ّيوه
المسيح عليه السبلم
ِّ
ُ
نبي و رجل ٌ مإ ّي ٌد من هللا
الخلَّـص كانوا يإمنون بؤن المسيح إنسان ٌّ
يوحنا ()ٗٓ / 5
" و لكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنـسـان قد كلمكم بالحق الذ سمعه
من هللا ".
" و من أراد أن يصير فيكم أوال ،يكون للجميع عبدا ،ألن ابن اإلنسان أيضا
ـخـدَم بل لـ َي ْ
لم يؤت لـ ُي ْ
ـخـدِم و ليبذِل نفسه فدية عن كثيرين " مرقس/ ٔٓ :
ٗٗ ـ ٘ٗ.
" و كما رفع موسى الحية في البرية ،هكذا ينبؽي أن يرفع ابن اإلنسان،
لكي ال يهلك كل من يإمن به بل تكون له الحيوة األبدية "
اعتراضـان أساسيان لعلماء المســيحية على األدلة التي ذكرناها مع اإلجابة
عليهما :
االعتراض األول:
يجيب علماء المسيحية عن النصوص اإلنجيلية التي استشهدنا بها بؤن تلك
الصفات و األعراض البشرية التي تثبتها النصوص للمسيح ـ كصبلته هلل أو
عدم علمه بالساعة أو دعابه هللا و طلبه منه المدد أو نومه و جوعه و
أعراض لناسوته ،و يقولون :نحن
عطشه و ألمه و موته ...إلخ ـ إنما هي
ٌ
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نق ُِّر و ال ننكر ،بل نإكد الطبيعة البشرية (الناسوتية) الكاملة للسيد المسيح،
و نقول أنه إله تؤ َّنس أ صار بشرا ،لذلك لما صار بشرا فبل بد أن تعرض
له جميع صفات البشر ،هذا في نفس كونه هو بذاته إلها حقا كامل األلوهية
 ،و هذه هي العقيدة التي أقرها مجمع خلقيدونية المسكوني عام ٔ٘ٗ م .و
التي نصت على أن المسيح أقنوم (أ شخـص) واحد ذو طبيعتين :طبيعة
ناسوتية و طبيعة الهوتية!.
الجواب:
أوالً:
ٔ -إن قولكم أن هذه األعراض البشرية هي بحسب الناسوت و الجسد الذ
تدرع به هللا االبن ،ال يمشي في جميع ما ذكر في األناجيل عن المسيح من
أعراض الضعؾ الطبيعي البشر  ،حيث تبين معنا فيما مضى أن بعض هذ
األعراض ليست أعراض جسدية بل من أعراض الروح ،فإذا قالوا إنما جاع
و عطش و تؤلم و مات بحسب الجسد الحقيقي الذ تجسد به ،فماذا يقولون
في نفيه علم الساعة عن نفسه و في جهله بعدم حمل شجرة التين للثمر و
في ترقيه التدريجي بالحكمة و في ابتداء بعثته بنزول روح القدس عليه عند
معموديته عن يد يوحنا المعمدان؟
ٕ -هل يقولون أنه كان ناقص العلم بحسب جسده؟! و متى كان الجسد
يجهل أو يعلم؟ أم يقولون تدرج بالحكمة بحسب جسده؟؟ فمتى يكون الجسد
حكيما؟! أم يقولون أن ابتداء بعثته و رسالته كان بحسب جسده! ومتى كان
الجسد هو الذ يبعث بالرسالة؟ أليس الذ يبعث هو الشخص؟ و كذلك
خوفه وارتعاده ،و حزنه و بكاإه و اضطرابه في الروح ...الخ أليست هذه
كلها صفات نفسية معنوية تتنافى مع كون الشخص إلها أو ذا طبيعة إلهية؟!
و ثانيـاً:
ٔ -إن قولكم أن المسيح عليه السبلم شخص واحد ذو طبيعتين ناسوتية و
الهوتية أ أنه هو إلـه خالق رازق كامل ،و بنفس الوقت هو نفسه و عينه
بشر مخلوق محتاج ناقص أيضا ،فضبل عن أنه ادعاء ال دليل على شقه
األول أصبل من اإلنجيل و تعاليم المسيح عليه السبلم ـ كما سنفصله في
جبٍع اىعقبئذ ج2
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الفصل القادم إن شاء هللا ـ هو قول ٌ ال ُيف َه ُم معناه و ال ُي ْع َقل المراد منه و ال
صل له ،إذ هو بمثابة قولنا عن شخص واحد بعينه أنه قديم و ُم ْحدَث
ُم َح َّ
بنفس الوقت! أو أنه موجود و معدوم بنفس الوقت! أو أنه عالم بكل شيء
و ؼير عالم بكل شيء بنفس الوقت! ..الخ،
ٕ -و أعتقد أن كل عاقل منصؾ يحترم العقل الذ زيننا هللا تعالى به ال
يشك في استحالة مثل هذا الفرض و ال يجادل في أن مثل هذا الكبلم ال يعدو
السفسطة المحضة و المناقضة الصريحة ألبسط بديهيات العقل و مسلمات
المنطق و الوجدان
ٖ -هذا و من المفيد ذكره هنا أن إقرار هذه العقيدة ـ أعني عقيدة المسيح
األقنوم (الشخص) الواحد في طبيعتين ناسوتية و الهوتية ـ الذ تم ،كما
قلنا ،في مجمع خلقيدونية عام ٔ٘ٗ م ،.إنما كان على أثر جدل واسع بين
آباء و أساقفة النصارى حول هذه النقطة و كان قرار ذلك المجمع هو
السبب في انشقاق الكنابس الشرقية عن كنيسة روما،
ٗ -أعني الكنيسة القبطية التي رفضت قراره و قالت بالمسيح الشخص
الواحد ذ الطبيعة الواحدة فقط [الناشبة في األصل من طبيعيتن] و اتفق
ُ
اليعاقبة في ببلد الشام و الجزيرة (الذين يعرفون
مع األقباط في ذلك
بالسريان األورثوذوكس) و طابفة من األرمن هم أتباع الكنيسة الؽريؽورية
األرمنية.
٘ -يضاؾ إلى ذلك ،انشقاق النساطرة قبل ذلك أيضا إثر انعقاد المجمع
األفسسي قبل عشرين عاما من المجمع الخلقيدوني ،أ سنة ٖٔٗم ،.ذاك
الذ كان قد حكم بوجود " :اتحاد جوهر بين الطبيعتين في المسيح و أن
اإلله و اإلنسان في المسيح هما واحد و بؤن مريم والدة اإلله " ،فقد رفض
البطريرك الكبير نسطوريوس ،بطريرك القسطنطينية ،هذه العقيدة ألنه كان
يإكد على التمايز بين أقنوم (شخصية) اإلله و أقنوم (شخصية) اإلنسان في
السيد المسيح و قال ما مإداه أنهما أقنومان اتحدا في المسيح ،حيث أكد أن
مريم لم تلد هللا و ال يجوز أن يولد هللا بل ولدت يسوع اإلنسان ،و كذلك لم
صلِب ـ في اعتقاده ـ و تؤلم و مات ،إذ كيؾ يتؤلم هللا و
يكن هللا هو الذ
ُ
يموت؟! بل كان هو يسوع اإلنسان.
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 -ٙو بالتالي فقد م َّي َز نسطوريوس في الحقيقة بين أقنومين (شخصيتين)
في السيد المسيح و ليس فقط بين طبيعتين ،و لذلك فمذهبه على الطرؾ
النقيض تماما من مذهب األقباط و اليعاقبة ،و لذلك كل من المذهبين يك ِّفـر
اآلخر و يلعنه و يتبرأ منه ،هذا و قد كان مع نسطوريوس في عقيدته هذه
كثير من مسيحيي المشرق الذين عرفوا بالنساطرة أو بطابفة اآلشوريين أو
الكلدان.
 -8و إنما ذكرت ذلك ليتبين أن هذه العقيدة بالمسيح الشخص الواحد ذ
الطبيعتين ،عقيدةٌ انقسم في شؤنها المسيحيون أنفسهم ،و رفضها قسم كبير
منهم ،مما يدل على أنها صياؼة و تفسير اجتهاد لئلنجيل و ليست من
األمور الواضحة القطعية فيه و إال لما حصل حولها كل هذا الخبلؾ.
 -5و الحقيقة أن كثيرا من أساقفة و كهنة الكنيسة العامة لم يخؾ عليهم
مدى ؼموض و انؽبلق هذه العقيدة ،و كونها ؼير معقولة و ال مفهومة إذا
ما أراد اإلنسان التعمق فيها و فهمها حق الفهم .لذا نجد أن عديدا منهم
يجهدون أنفسهم لتوجيه هذه العقيدة المبهمة و تبريرها عقليا بمحاولة
ضرب أمثلة مشابهة لها من عالم الواقع
 -1و قد نشؤ من هذه األبحاث علم قابم بذاته عرؾ باسمChristology :
أ  :علم (طبيعة) المسيح! و الحق أن كل ما ذكروه من أدلة عقلية أو أمثلة
لتوجيه تلك العقيدة أو الدفاع عنها ال يخلو من تهافت و ضعؾ و ثؽرات
كبيرة و قابلية للنقد و النقض ،و لوال خشية اإلسهاب و اإلطالة لذكرت
أمثلتهم مع بيان تهافتها و عدم انطباقها على المسؤلة
ٓٔ -هذا و لشعور الكثيرين منهم بضعؾ األمثلة و البراهين التي
رجحوا عدم البرهنة و االستدالل العقلي على تلك العقيدة و
يطرحونهاَّ ،
سد" معترفين بؤنه طلسم
اكتفوا بالقول بؤنها سر من أسرار هللا هو
"سر التج ُّ
ّ
ؼيبي ال سبيل للعقل البشر المحدود أن يدركه أو يفهمه ،ألنه ـ على حد
زعمهم ـ من أسرار الربوبية و صفات البار تقدس و تعالى التي يعجز
البشر عن اإلحاطة بكنهها و عجابب أفعالها وقدرتها!،
ٔٔ -و قالوا :إنها مسؤلة إيمان ،و نحن نإمن بما قاله آباإنا العظام
القدامى ألنهم معصومون مإيدون من هللا ،أو بما نصت عليه النصوص
المقدسة اإللهامية ،بزعمهم ،و ال يضرنا بعد ذلك أن ال يستوعب فهمنا هذا
جبٍع اىعقبئذ ج2
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السر أو ال يدركه عقلنا!.
ٕٔ -و لكن الحقيقة أن هذا ال يحل المشكلة ألن المسؤلة ليست مسؤلة أمر
"ال يدركه العقل" بل هي مسؤلة أمر " :يناقض بديهيات العقل" ،و فرق
كبير شاسع بين األمرين،
ٖٔ -ففي حين يمكن قبول األول و يوجد عقابد من ذلك النموذج في كل
دين ،ال يمكن قبول الثاني بحال من األحوال ،ألن القول بالمسيح الشخص
الواحد بعينه إلها ً كامبلَ و بشراً حقيقياً ،أ له طبيعتين ،أو لنقل صفتين:
البلهوتية (أ اإللهية) الكاملة و الناسوتية (أ البشرية) الحقيقية بنفس
الوقت ،بمثابة قولهم أن زيدا نفسه عالم و جاهل بنفس الوقت ،أ له
صفتي الجهل و العلم بنفس الوقت! أو قادر و عاجز ،و مستؽن و محتاج
بنفس الوقت! أو بمثابة قولنا أن الشكل الفبلني دابر و مربع بنفس
الوقت ،أو أن هذا الشيء بعينه موجود و معدوم بنفس الوقت !...و كل هذا
مما يحكم صريح العقل ببطبلنه و استحالته ألنه جمع بين المتناقضات و
نقض ألبسط البديهيات العقلية التي بدون احترامها و االعتماد عليها ال يقوم
برهان على أ شيء في الدنيا.
ٗٔ -فشتان شتان بين أمر ال يناقض العقل و ال يتضمن أ استحالة عقلية
لكن العقل ال يتمكن من اإلحاطة به أو اكتناه حقيقته مثل كنه ذات هللا عز و
جل أو أزليته أو األبدية البلنهابية و ؼير ذلك من مؽيبات يإمن بها كل دين،
و بين أمر يتضمن استحالة عقلية و مناقضة لبديهيات العقل و مسلمات
المنطق و الوجدان كالقول بشخص و ذات واحدة بعينها لها صفتي األلوهية
الكاملة و البشرية الناقصة؟! أ القول بالمسيح اإلله ـ اإلنسان.
االعتراض الثاني
 :أيضا يجيب كثير من أساقفة و علماء البلهوت المسيحيين عن الجواب
السابق بؤن هللا تعالى ال يستحيل عليه شيء ،و ما هو متناقض مستحيل في
ذهننا ،هو ممكن سهل بالنسبة إليه ،و كيؾ ال و هو الرب الذ هو على كل
شيء قدير و الف ّعال لما يشاء؟! لذا فبل يعجزه و ال يمتنع عليه أن يتحول
بذاته إلنسان حقيقي مخلوق و محتاج تعرض له جميع أعراض الضعؾ
البشر الطبيعية من عدم علم ببعض األمور و من خوؾ و احتياج للخالق
و جوع و عطش و نوم و تؤلم و موت ...إلخ كل هذا مع احتفاظه التام
جبٍع اىعقبئذ ج2
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بؤلوهيته الكاملة! يقولون :نعم إنه يفعل هذا و أكثر و ال ُي ْسؤَل ُ كيؾ؟ ألنه
على كل شيء قدير.
الجواب:
ٔ -إن هذا الكبلم أيضا مردود عقبل و نقبل:
أما عقبل فؤلن قدرة هللا ـ التي هي ببل شك مطلقة و ؼير محدودة ـ إنما تتعلق
بالممكنات العقلية ال بالمستحيبلت العقلية ،فالقدرة مهما كانت مطلقة و ال
حدود لها تبقى في دابرة ممكنات الوجود ،و ال تتعلق بالمستحيبلت ،و ليس
هذا بتحديد لها ،و لتوضيح هذه النقطة نضرب بعض األمثلة:
نسؤل جميع هإالء األساقفة و البلهوتيين :هل يستطيع هللا تعالى أن يخلق
إلـها آخر مثله؟ إن قالوا :نعم .قلنا لهم :هذا المخلوق كيؾ يكون إلـها و هو
مخلوق؟ و كيؾ يكون مثل هللا مع أنه حادث في حين أن هللا أزلي قديم؟ في
الحقيقة إن عبارة " خلق إله " سفسطة و تناقض عقلي ألن الشيء بمجرد
أن ُيخلَق فهو ليس بإله ،فسإالنا هذا بمثابة سإالنا هل يستطيع هللا تعالى أن
يخلق " إلـها ؼير إله "؟! و بديهي أن الجواب ال بد أن يكون :إن قدرة هللا
ال تتعلق بذلك ،ألن كون الشيء إلـها و ؼير إله تناقض عقلي مستحيل
الوجود و قدرة هللا ال تتعلق بالمستحيبلت.
يخرج أحدا حقيقة من
مثال آخر :نسؤلهم أيضا :هل يستطيع هللا تعالى أن ِ
تحت سلطانه؟
ٕ -إن أجابوا باإليجاب حددوا نفوذ هللا تعالى و سلطانه ،و إن أجابوا
بالنفي ،و هو الصحيح ،وافقونا بؤن قدرة هللا المطلقة ال تتعلق
بالمستحيبلت ،ألنه مستحيل عقبل أن يخرج أ مخلوق من سلطان و نفوذ
خالقه و موجده.
ٖ -مثال ثالث :سؤلني مرة أحد الملحدين فقال " :هل يستطيع ربكم أن يخلق
صخرة هابلة تكون من الضخامة بحيث يعجز هو نفسه عن تحريكها "؟ و
أضاؾ مته ِّكما " :إن قلت لي نعم يستطيع ،فقد أثبت لربك العجز عن تحريك
صخرة و هذا دليل على أنه ليس بإله ،و إن قلت لي :كبل ،ال يستطيع،
اعترفت بؤنه ال يقدر على كل شيء ،و بالتالي فهو ليس بإله "!.
ٗ -فؤجبت هذا الملحد بكل بساطة :نعم ،ال يدخل ضمن قدرة هللا أن يخلق
صخرة يعجز عن تحريكها ،ألن كل ما يخلقه هللا يقدر على تحريكه ،و لكن
عدم إمكان تعلق قدرة هللا تعالى بخلق مثل هذه الصخرة المفترضة ليس
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دليبل على عجزه بل ـ على العكس تماما ـ هو دليل على كمال قدرته! ألن
سإالك هذا بمثابة من يسؤل :هل يستطيع هللا تعالى أن يكون عاجزا عن
شيء ممكن عقبل؟ و بديهي أن اإلجابة بالنفي ال تفيد تحديد قدرة هللا بل تفيد
تؤكيد كمال قدرته تعالى و تمامها ،ألن عدم العجز ،عين القدرة و ليس
عجزا .تماما كما أنه لو قلنا إن هللا ال يمكن أن يجهل أو ينسى شيبا ،ال يكون
ٌ
إثبات لعجز فيه تعالى أو نقص ،بل يكون تؤكيداً على كماله
في قولنا هذا
تعالى و كلية قدرته و علمه.
٘ -إذا فهمت هذه القاعدة جيدا ،نعود إلى مسؤلتنا فنقول :إن رب العالمين و
بارئ األكوان أجمعين ؼني مطلق و قادر على كل شيء ،و حي أزلي أبد
قيوم بل هو منبع كل حياة و مصدر كل وجود ،و كل ما عداه قابم به سبحانه
و موجود بوجوده ،فهو جل شؤنه عالم بكل شيء ألنه موجد كل شيء و
مش ٍّي ُا كل شيء ،و كل األشياء ال تتمتع بالوجود إال بما أنها قابمة باهلل
تعالى ،فكيؾ يعزب عنه علم شيء؟
 -ٙو كل هذه الصفات ،صفات الزمة لذات واجب الوجود ،فهي ليست
صفات عرضية و ال مكتسبة حتى يجوز عليها التبدل أو الزوال ،لكنها
صفات هللا الذاتية التي ال يمكن أن تتبدل و ال تزول ،فبل يمكن أبدا لعلم هللا
المطلق أن يتحول إلى جهل و ال أن تتبدل قدرته الكلية إلى احتياج أو عجز،
و ال أن تزول عنه صفة الؽنى فيصير محتاجا و ال أن تزول عنه صفة الحياة
فيطرأ عليه الموت! إذ أن تبدل الصفة الذاتية وزوالها من المستحيبلت
العقلية لذلك فقدرة هللا ال تتعلق به،
 -8يعني أن هللا تعالى ال يقدر ـ إن صح التعبير ـ أن يصير فعبل هو نفسه و
بنحو حقيقي بشرا ضعيفا ناقص القدرة أو ؼير كامل العلم أو عرضة لؤللم و
للموت! و بعبارة صريحة ال يمكن أن يصير هو بذاته المسيح اإلنسان
نفسه.
 -5اللهم إال إذا قيل أن كل تلك األعراض البشرية المذكورة عن المسيح في
األناجيل كانت مجرد تظاهر و تمثيل ال حقيقة له في الواقع ،لكن مثل هذا
االفتراض أمر ترفضه تماما كل الكنابس و المذاهب المسيحية ألن فيه
مخالفة صريحة لظواهر األناجيل أوال ،و ألنه يصير هدما ألساس الديانة
التي أقاموها على مبدأ فداء هللا تعالى للبشر بتقديم ابنه ،اإلله الذ صار
إنسانا ،للعذاب و اآلالم و الموت الحقيقي الواقعي كفارة لخطايا البشر و
جبٍع اىعقبئذ ج2
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تخليصا لهم ،إذ لو كانت بشرية المسيح و ما صاحبها من آالم و عذاب و
موت ـ حسب اعتقادهم ـ مجرد تمثيل ألنهدمت عقيدة الفداء و الكفارة التي
أقامت الكنيسة صرح النصرانية كلها عليه.
 -1و خبلصة الكبلم أن اإلنجيل أثبت للمسيح أعراض الضعؾ و النقص
ً
حقيقة بهذه
البشرية ،و هللا تعالى ال يمكن و ال يتعلق بقدرته أن يتصؾ
األعراض،
ٓٔ -فالنتيجة أن هللا تعالى ال يمكن أن يكون المسيح .هذا عقبل وأما نقبل
فقد أيدت أيضا نصوص الكتاب المقدس ما تحكم به بديهة العقل من أن
صفات هللا تعالى الذاتية ال تتبدل و ال تتؽير و ال تزول،
ٔٔ -فقد جاء في العهد القديم في سفر النبي مبلخي (اإلصحاح الثالث  /آية
 )ٙما نصه" :ألني أنا الرب ال أتؽير فؤنتم يا بني يعقوب لم تفنوا ".
و كذلك جاء في العهد الجديد في رسالة القديس يعقوب (اإلصحاح األول /
 ٔٙـ  )ٔ8ما نصه " :ال تضلوا يا إخوتي األحباء ،فكل عطية صالحة و كل
هبة كاملة تنزل من فوق ،من عند أبي األنوار ،و هو الذ ال يتؽير و ال
يدور فيرمي ظبلً "[. ]ٔ1
فهذه النصوص تإكد أن هللا تعالى ال يتؽير و صفاته ال تتبدل ،فسبحان هللا
تعالى عما يصفون.
شبهات المإلهين للمسيح والرد عليها
الشبـهات الـقولية
الشبهة األولى
إطبلق عبارة "ابن هللا " على المسيح عليه السبلم في اإلنجيل.
اإلجابة عن هذه الشبهة :
الوجه األول:
ٔ -مبدبيا نقول أنه ال يمكن أن يكون المقصود من عبارة " ابن هللا "
المستخدمة بحق عيسى بن مريم عليه السبلم معنى حقيقيا ،ألن ذلك
سيتعارض مع إطبلق عبـارة " ابن اإلنسان " و عبارة " ابن داود " كثيرا
جبٍع اىعقبئذ ج2
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على المسيح أيضا ،إذ من البديهي أنه ال يمكن للشخص الواحد نفسه أن
يكون ابنا ألبوين بالمعنى الحقيقي!!
ٕ -و ال عبرة لقولهم أنه ابن اإلنسان من ناحية ناسوته و ابن هللا من
ناحية الهوته ،ألنه سبق و بينا استحالة أن يكون شخص واحد بعينه و
بذاته :بشراً و إلها ً بنفس الوقت!.
البنوة في إحدى التعبيرين مرادة حقيقة أ هي بنوة
ٖ -فبل بد أن تكون
َّ
التولُّد ،و في اآلخر مرادة مجازا عن معنى معنو آخر.
ٖ -فنقول أن األدلة البينة التي فصلناها في الفصل الماضي و ما سيؤتي في
البنوة المرادة بمعناها الحقيقي
هذا الفصل كافية لبيان أن بنوته لئلنسان هي
ّ
أما بنوته هلل فذات معنى مجاز سيؤتي توضيحه.
الوجه الثاني:
ٔ -لدى تتبعنا الستخدام عبارة " ابن هللا " في األناجيل نرى أن هذا التعبير
يقصد به معنى الصالح البار الوثيق الصلة باهلل و المتخلِّق بؤخبلق هللا .فقد
جاء في إنجيل مرقس (٘ٔ" :)ٖ1 /و لما رأى قابد المابة ،الواقؾ مقابله،
أنه صرخ هكذا ،و أسلم الروح ،قال :حقا كان هذا اإلنسان ابن هللا" .نفس
هذا الموقؾ أورده لوقا في إنجيله فنقل عن قابد المابة أنه قال عن المسيح:
"بالحقيقة كان هذا اإلنسان با َّر اً " ،فما عبر عنه مرقس في إنجيله بعبارة
"باراً " ،مما يبين أن المراد من عبارة
" ابن هللا " عبر عنه لوقا بعبارة
ّ
ابن هللا ليس إال كونه بارا صالحا.
ٕ -و بهذا المعنى كان يستخدم اليهود ـ مخا َطبي المسيح ـ لفظة " ابن هللا
" ،التي لم تكن ؼريبة عليهم ،بل شابعة و مستخدمة لديهم بالمعـنـى الذ
ذكرناه ،و لذلك نجد مثبل ،أن أحد علماء اليهود و اسمه " نتنابيل" ،لما
نبي خرج من مدينة الناصرة ،استنكر ذلك في
سمع من صديقه فيليبس ،عن ٍّ
البداية ،لكنه لما ذهب ليرى عيسى بنفسه ،عرفه عيسى { ..و قال فيه" :
هو ذا اسرابيلي خالص ال ؼش فيه " ،فقال له نتنابيل " :من أين تعرفني؟
" ،أجابه يسوع " :قبل أن يدعوك فيليبس و أنت تحت التينة ،رأيتك! "
فؤجابه نتنابيل " :را ِّبي! أنت ابن هللا ،أنت ملك إسرابيل "} (يوحنا ٔ ٗ٘ /ـ
،)ٗ1
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ٖ -و مما ال شك فيه ،أن مقصود نتنابيل ،كإسرابيلي يهود موحد ،عالم
بالكتاب المقدس ،من عبارة ابن هللا هذه ،لم يكن :أنت ابن هللا المولود منه
و المتجسد! و ال مقصوده :أنت أقنوم االبن المتجسد من الذات اإللهية!! ألن
هذه األفكار كلها لم تكن معروفة في ذلك الوقت ،و ال تحدث المسيح نفسه
عنها ،ألن هذه الحادثة حدثت في اليوم الثاني لبعثة المسيح فقط ،بل من
الواضح المقطوع به أن مقصود نتنابيل من عبارته أنت ابن هللا :أنت مختار
هللا و مجتباه ،أو أنت حبيب هللا أو من عند هللا ،أو أنت النبي الصالح البار
المقدس ،و نحو ذلك .هذا
ٗ -و مما يإكد ذلك ،أن لقب " ابن هللا " جاء بعينه ،في اإلنجيل ،في حق
بار صالح ؼير عيسى عليه السبلم ،كما استعمل " ابن إبليس" في حق
كل ٍّ
اإلنسان الفاسد الطالح
ففي إنجيل متى (٘ " :)1 /طوبى لصانعي السبلم فإنهم أبنا ُء هللا ُيدْ َع ْونَ "،
و فيه أيضا " :و أما أنا فؤقول لكم أحبوا أعداءكم ،باركوا العنيكم ،أحسنوا
إلى مبؽضيكم ،و صلوا ألجل الذين يسيبون إليكم ،و يطردونكم ،لكي تكونوا
أبناء أبيكم الذ في السموات " متى (٘  ٗٗ /ـ ٘ٗ).
فس َّمى األبرار المحسنين ببل مقابل المتخلِّقين ُ
بـخلُ ِق هللا بـِ " أبناء العلي " و
" أبناء أبيهم الذ في السموات ".
و في إنجيل لوقا أيضا يطلِق المسيح عليه السبلم على أهل الجنة عبارة "
أبناء هللا" فيقول " :و لكن الذين ُحسِ بوا أهبل للحصول على ذلك الدهر و
ـزوجون و ال ُي َ
ـز َّوجون .إذ ال يستطيعون أن يموتوا
القيامة من األموات ال ُي ِّ
أيضا ألنهم مثل المبلبكة و هم أبناء هللا إذ هم أبناء القيامة "لوقاٖ٘ / ٕٓ:ـ
ٖٙ
٘ -و قد جاء في بعض رسابل العهد الجديد ما يوضح هذا المجاز أشد
اإليضاح و ال يترك فيه أ مجال للشك أو اإلبهام .فقد جاء في رسالة يوحنا
األولى (ٔ٘/ـٕ) قوله “ :كل من يإمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من
هللا .و كل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا .بهذا نعرؾ أننا نحب
أوالد هللا إذا أحببنا هللا و حفظنا وصاياه ".
و في آخر نفس هذه الرسالة " :نعلم أن كل من ولد من هللا اليخطا بل
المولود من هللا يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه " .٘/ٔ5
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و أيضا في اإلصحاح الثالث من نفس تلك الرسالة ،يقول يوحنا" :كل من
هو مولود من هللا ال يفعل خط َّية ألن زرعه يثبت فيه و ال يستطيع أن يخطا
ألنه مولود من هللا ،بهذا أوالد هللا ظاهرون و أوالد إبليس ...الخ " رسالة
يوحنا األولى1 /ٖ :ـٓٔ.
و في اإلصحاح الرابع من تلك الرسالة أيضا " :أيها األحباء لنحب بعضنا
بعضا ألن المحبة هي من هللا و كل من يحب فقد ولد من هللا و يعرؾ هللا "
رسالة يوحنا األولى.ٗ/8 :
و في رسالة بولس إلى أهل رومية ( ٔٗ / 5ـ " :)ٔٙألن كل الذين
ينقادون بروح هللا فؤولـبك هم أبناء هللا .إذ لم تؤخذوا روح العبودية أيضا
للخوؾ ،بل أخذتم روح التبني الذ به نصرخ يا أبا اآلب .الروح نفسه
يشهد ألرواحنا أننا أوالد هللا".
 -ٙو في رسالة بولس إلى أهل فيليبس (ٕ  ٔٗ /ـ ٘ٔ)" :افعلوا كل شيء
ببل دمدمة و ال مجادلة .لكي تكونوا ببل لوم و بسطاء أوالد هللا ببل عيب في
وسط جيل معوج و ملتو تضيبون بينهم كؤنوار في العالم".
ففي كل هذه النصوص استعملت عبارات :ابن هللا ،أبناء هللا ،أوالد هللا ،و
الوالدة من هللا ،بذلك المعنى المجاز الذ ذكرناه.
الوجه الثالث :
ٔ -لقد جاء أيضا في العهد الجديد و القديم ،إطبلق عبارة " ابن هللا " و
أحيانا " بكر هللا " أ ابنه البكر ،على بعض أنبياء بني إسرابيل الذين أنعم
فضلهم ـ في ذلك الوقت ـ على العالمين،
هللا عليهم و َّ
ٕ -و فيما يلي ذكر الشواهد على ذلك:
سفر الخروج (ٗ ٕٕ /ـ ٖٕ)
فتقول لفرعون :هكذا يقول الرب :إسرابيل ابـنـي البـكـر ،فقلت لك أطلق
ابـنـي ليعبدني فؤبيت أن تطلقه .ها أنذا أقـتل ابنك البكر"
صموبيل الثاني8/ٕٔ :ـٗٔ
 ،يقول الرب لعبده داوود" :متى كملت أيامك و اضطجعت مع آبابك أقيم
بعدك نسلك الذ يخرج من أحشابك وأثبت مملكته .هو يبني بيتا السمي و
أنا أثبت كرسي مملكته إلى األبد .أنا أكون له أبا و هو يكون لي ابنا ".
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 .المزاميرٕ٘ /51 :ـ .ٕ8
" و أَجعل ُ على البحر يده و األنهار يمينه .و هو يدعوني أبي أنت .إلـهي و
صخرة خبلصي .و أنا أيضا أجعله بكراً على من ملوك األرض "
ٖ -ففي الشاهدين األخيرين أطلق هللا تعالى على أفرايم و داود عليهما
"بكر " ،و في الشاهد رقم ٕ أطلق على إسرابيل ( أ يعقوب
السبلم لفظ ِ
عليه السبلم ) لقب " ابني البكر "و في الشاهد رقم ٖ اعتبر سليمان أو
المسيح عليهما السبلم (حسب تفسير البشارة) ابنا ً له كذلك .فلو كان إطبلق
مثل هذه العبارة ،أعني عبارة البنوة هلل ،على نبي عظيم ،يفيد إلـهيته لكان
كل من اسرابيل و داود وأفرايم و سليمان عليهم السبلم آلهة!! بل أحق
باأللوهية من عيسى عليه السبلم ،إلن االبن البكر أقرب لؤلب من ؼيره و
أحق باإلكرام بحسب الشرابع السابقة و بحسب العرؾ الرابج بين الناس في
احترام االبن البكر!.
ٗ " -أنتم أوالد للرب إلـهكم " تثنية.ٔٗ/ٔ :
المزامير ٕ ٙ / 5ـ.8
العلـي كلكم .لكن مثل الناس تموتون و كؤحد
" أنا قلت إنكم آلهة ،و بني
ِّ
الناس تسقطون "
 " :لكن يكون عدد بني إسرابيل كرمل البحر الذ ال يكال و ال يعد و يكون
عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء هللا الحي" هوشع/ٔ :
ٓٔ.
" لما كان إسرابيل ؼبلما أحببته و من مصر دعوت ابني" هوشعٔ/ ٔٔ :
٘ -أن كل هذه الشواهد تكفي لبلقتناع بؤن لفظ " ابن هللا الحي " أو " ابني
" أو " أوالد هللا " ال يراد منها ـ في لؽة الكتاب المقدس ـ البنوة الحقيقية و
الوالدة الواقعية بالمعنى الحرفي للكلمة ،و إال لكان جميع بني إسرابيل آلهة!
و إنما المراد بها نوع من العبلقة المعنوية الوثيقة التي تدل على اعتناء و
اختصاص و عطؾ من هللا بمن أ ُ ْطل َِق عليهم أبناإه أو أوالده ،فهي في ؼاية
بنوة معنوية فحسب.
األمر َّ
 -ٙفإن قيل :إنما سمى اإلنجيل عيسى عليه السبلم بـ "االبن الوحيد " هلل
بنوة
بنوة فريدة متميزة ال يشاركه فيها أحد فهي ؼير َّ
بنوته هلل َّ
مما يفيد أن َّ
بنوة المإمنين األبرار الصالحين عموما أو
أنبياء بني إسرابيل ،لِـلَّه ،وؼير َّ
بنوة شعب بني إسرابيل أو المبلبكة ،هلل ..الخ ،فبل يبقى إال أنها كذلك ألنها
َّ
بنوة حقيقية جوهرية.
َّ
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 -8فجوابه :إن عبارة "االبن الوحيد " في الكتاب المقدس ال تعني
بالضرورة االنفراد و الوحدانية الحقيقية بل قد يقصد بها الحظوة الخاصة و
المنزلة الرفيعة،
 -5يدل على ذلك أن سفر التكوين من التوراة يحكي أن هللا تعالى امتحن
إبراهيم عليه السبلم فقال له" :يا إبراهيم! فقال :هؤنذا .فقال :خذ ابنك
وحيدك الذ تحبه ،اسـحق ،و اذهب إلى أرض المـريا " ...تكوين:
ٕٕٔ/ـٕ.
فؤطلق الكتاب المقدس على اسحق لقب االبن الوحيد إلبراهيم ،هذا مع أنه،
طبقا لنص التوراة نفسها ،كان اسماعيل قد ُولِد إلبراهيم ،قبل إسحق ،كما
جاء في سفر التكوين " :فولدت هاجر ألبرام ابنا و دعا أبرام اسم ابنه الذ
ولدته هاجر :اسماعيل .كان أبرام ابن ست و ثمانين لما ولدت هاجر
اسماعيل ألبرام " تكوين ٔ٘ / ٔٙ :ـ  ،ٔٙثم تذكر التوراة أنه لما بلػ
إبراهيم مابة سنة بشر بوالدة إسحـق (سفر التكوين ٔ٘ / ٔ8 :إلى ٕٓ) ،و
بناء عليه لم يكن اسحق ابنا ً وحيداً إلبراهيم بالمعنى الحقيقي للكلمة ،مما
يإكد أن تعبير " االبن الوحيد " ال يعني بالضرورة ـ في لؽة الكتاب المقدس
ـ معنى االنفراد حقيقة ،بل هو تعبير مجاز يفيد أهمية هذا االبن و أنه
يحظى بعطؾ خاص و محبة فابقة و عناية متميزة من أبيه ،بخبلؾ سابر
األبناء ،و ال شك أن محبة هلل تعالى للمسيح و عنايته به أرفع و أعلى و
أعظم من عنايته بجميع المبلبكة و جميع من سبقه من األنبياء لذا صح
إطبلق تعبير " :ابني الوحيد" عليه.
الشبهة الثانية
تؤكيد عيسى عليه السبلم مراراً على أن هللا تعالى " أباه "
" ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذ يفعل
إرادة أبي الذ في السموات " متى.ٕٔ / 8 :
 " :كل شيء قد دفع إلي من أبي و ليس أحد يعرؾ االبن إال اآلب و ال أحد
يعرؾ اآلب إال االبن و من أراد االبن أن يعـلن له " متى.ٔٔ/ٕ8 :
" و أما ذلك اليوم و تلك الساعة فبل يعلم بهما أحد و ال مبلبكة السموات إال
أبي وحده " متى.ٖٙ / ٕٗ :
يا أبتاه اؼفر لهم ألنهم اليعلمون ماذا يفعلون " لوقا.ٖٗ / ٕٖ :
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" و نادى يسوع بصوت عظيم و قال :يا أبتاه في يديك أستودع روحي "
لوقا.ٗٙ / ٕٖ :
اإلجابة عن هذه الشبهة:
أب
ٔ -لم يكن عيسى يعتبر هللا تعالى أباه لوحده فقط ،بل كان يعتبره أيضا َ
جميع المإمنين أيضا ،فإذا أطلق على هللا تعالى عبارة " أبي" فقد أطلق
مرارا كذلك عبارة " :و أبيكم " ،ببل أ فرق ،بل علَّم المإمنين أن يبدإا
صبلتهم اليومية بقولهم " :أبانا الذ في السموات ليتقـدَّ س اسمك ..الخ " ،
فإذا كانت أبوة هللا لعيسى تدل على إلـهيته فإذن أبوة هللا لنا تدل على إلـهيتنا
نحن كذلك ،و هذا أمر باطل باتفاق الجميع ،فثبت أن هذه األبوة هي أبوة
معنوية ،أ أبوة بالمعنى المجاز
ٕ -يوحنا ( " :)ٕٓ/ٔ8قال لها يسوع :ال تلمسيني ألني لم أصعد بعد إلى
أبي .و لكن اذهبي إلخوتي و قولي لهم :إني أصعد إلى أبي و أبـيكم و إلـهي
و إلـهكم ".
متى (٘ٗ ٘/و  ..." :)ٗ5و صلوا ألجل الذين يسيبون إليكم و يطردونكم
لكي تكونوا أبناء أبـيكم الذ في السموات ...فكونوا أنتم كاملين كما أن
أباكم الذ في السموات هو كامل." ...
لوقا ( " :)ٙ/ٖٙفكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم "
ٖ -هذا التعبير بعينه جاء على لسان بعض األنبياء السابقين
" ...فإنك أنت أبونا .إبراهيم لم يعرفنا .و إسرابيل لم يعلم بنا .أنت يا رب
أبـونا .منذ األزل اسمك فادينا " [ ]ٙإشعيا.ٔٙ / ٖٙ :
ففي لؽة الكتاب المقدس ،درج األنبياء على اعتبار هللا تعالى أباهم ال على
المعنى الحقيقي بل المجاز
الشبهة الثالثة
قول المسيح عليه السبلم  " :أنا و اآلب واحد "
اإلجابة عن هذه الشبهة :
كمقدمة نقول إن أ عبارة جاءت في وسط كبلم ما ،إذا أردنا أن نفهمها
على وجهها الصحيح و ندرك المقصود منها بالضبط ،ال يجوز أن نقتطعها
من سياقها الذ جاءت فيه و نفصلها ع َّما سبقها و ما يلحقها ،بل ال بد من
فهمها ضمن سياق الكبلم الذ جاءت فيه .لذا ال بد لنا أن ننظر تمام كبلم
المسيح عليه السبلم الذ ناقش به اليهود و الذ جاءت هذه العبارة في
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وسطه:
جاء في إنجيل يوحنا (ٓٔ ٕٕ /ـ :)ٖٙ
" و كان عيد التجديد في أورشليم و كان شتاء .و كان يسوع يتم َّ
شى في
الهيكل في رواق سليمان .فاحتاط به اليهود و قالوا له :إلى متى تعلق
أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا .أجابهم يسوع :إني قلت لكم و
لستم تإمنون .األعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي و لكنكم لستم
تإمنون ألنكم لستم من خرافي كما قلت لكم .خرافي تسمع صوتي و أنا
أعرفها فتتبعني .و أنا أعطيها حياة أبدية و لن تهلك إلى األبد و ال يخطفها
أحد من يد  .أبي الذ أعطاني إياها هو أعظم من الكل و ال يقدر أحد أن
يخطؾ من يد أبي .أنا و اآلب واحد.
فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه .أجابهم يسوع :أعماال كثيرة حسنة
أريتكم من عند أبي ،بسبب أ عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قابلين:
لسنا نرجمك ألجل عمل حسن بل ألجل تجديؾ .فإنك و أنت إنسان تجعل
نفسك إلـها .أجابهم يسوع :أليس مكتوبا في ناموسكم " أنا قلت إنكم
آلـهة"؟ فإن قال آلهة ألولـبك الذين صارت إليهم كلمة هللا ـ و ال يمكن أن
ينقض المكتوب ـ فالذ قدَّسه اآلب و أرسله إلى العالم ،أتقولون له إنك
تجدِّ ؾ ألني قلت إني ابن هللا؟ "
قلت :في البداية ينبؽي أن نوضح أن قول المسيح عليه السبلم :أليس مكتوبا
في ناموسكم :أنا قلت إنكم آلهة ،هو إشارة منه آليتين وردتا في سفر
المزامير الموحى لداود عليه السبلم من كتاب العهد القديم و هما اآليتان ٙ
و  8من المزمور ٕ ،5و تمام اآليتين كما يلي " :أنا قلت إنكم آلهة و بنو
العلي كلكم ،لكن مثل الناس تموتون و كؤحد الرإساء تسقطون ".فاآلن
ِّ
نقول :أوال :لو تؤملنا ما قاله المسيح عليه السبلم لليهود بعد اعتراضهم
على قوله " :أنا و اآلب واحد " لتبين لنا بكل وضوح مراده عليه السبلم
من هذا القول.
و تفصيل ذلك أن اليهود لما أنكروا على المسيح عليه السبلم قوله " :أنا و
اآلب واحد" ألنهم ظنوا أن المسيح أراد منه معناه الحرفي الظاهر و هو
تبرأ المسيح من إرادة ذلك المعنى و بين أن
جعل نفسه عين هللا تعالىَّ ،
التجوز ،فقال ما فحواه أن
التجوز ،و بين لهم جهة
مقولته تلك هي من قبيل
ِّ
ُّ
كتابكم المقدس قد جاء فيه تسمية داود لكم باآللهة ،و طبعا ليس المراد منه
أنكم آلهة حقيقة ،إنما أطلق عليكم هذا اللفظ لمعنى و هو صيرورة كبلم هللا
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إلي،
و وحيه إليكم ،فكذلك أنا الذ شاركتكم في صيرورة كبلم هللا و وحيه ِّ
علي استخدام نفس هذا التعبير المجاز في حقي؟!
لماذا تنكرون
ِّ
و حاصل كبلمه أن هذا التعبير ضرب من المجاز استعماله حسن شابع ؼير
صرح عيسى عليه السبلم في النص المذكور بجهة المجاز،
منكر و قد َّ
بقوله " :إن قال آلهة ألولـبك الذين صارت لهم كلمة هللا ".
و ليس المراد بالكلمة هنا طبعا لفظا ذا حروؾ ،و إنما أراد بالكلمة سرا
يهبه هللا لمن يشاء من عباده ،يحصل لهم به التوفيق إلى ما يص ِّيرهم ؼير
مباينين هلل  ،بل يص ِّيرهم ال يحبون إال ما يحبه ،و ال يبؽضون إال ما يبؽضه
و ال يكرهون إال ما يكرهه ،و ال يريدون إال ما يريده من األقوال و األعمال
البلبقة بجبلله.
للتجوز،
المصحح
فإذا صار بهم التوفيق إلى هذه الحالة ،حصل لهم المعنى
ُّ
ِّ
هذا و يإكد صحة التؤويل الصارؾ إلى المجاز المذكور أنه عليه السبلم
احترز عن إرادة ظاهر هذا النص الدال على االتحاد ،بقوله ":فكيؾ تقولون
لي أنا الذ قدسه اآلب وأرسله إلى العالم أنت تكفر ألني قلت أنا ابن هللا؟
"فصرح عيسى عليه السبلم بهذا أنه ؼير اآلب ،بل أن اآلب هو الذ قدسه
و أرسله ،فهو رسول ٌ ِ َّهلل و ليس هو عين هللا ،متبرأً بهذا من اإللـهية التي
تخيل اليهود أنه ادعاها لنفسه ،مثبتا لنفسه خصوصية الرسل و األنبياء
فحسب.
هذا و لو كان مراد عيسى عليه السبلم من قوله " أنا و اآلب واحد " هو
مفهومه الظاهر و أنه عين هللا تعالى نفسه ،لكان جهر بذلك و صرح به و
يتهرب من هذا المعنى ،و لكان ما فعله من تهربه من إظهار ذلك و
لم يكن
َّ
إنكاره له بما ضربه لهم من مثال على أن هذا مجاز ال حقيقة ،مؽالطة منه و
ؼشا في الدعوة و تحريفا للعقيدة التي يإد الجهل بها إلى سخط هللا ،و
هذا ال يليق باألنبياء المرسلين الهادين إلى الحق.
فإن قيل :إنما ضرب لهم المثل التقاء شرهم و ليدفع عن نفسه أذاهم ،قلنا:
الخوؾ من اليهود ال يليق بمن ُيدَّعى فيه أنه إلـه العالم و موجد الكابنات؟!
ثم إن كان هو اإلله الذ يجب أن يعبد حقا ،و قد ؼشهم و صرفهم عن
اعتقاد ذلك ،يكون قد أضلهم عن أساس الدين و أمرهم بعبادة ؼيره ،و هذا
ال يليق بمن ُيدَّعى فيه أنه أتى لخبلص العالم ،بل ال يليق بمن انتصب
لئلرشاد و الهداية من عامة الناس ،فضبل عمن صرح بؤنه رسول هاد
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مرشد.
ثانيا :هذا التعبير الذ أطلقه عيسى على نفسه ،بؤنه و اآلب واحد ،أطلقه
بعينه تماما على الحواريين عندما قال في نفس إنجيل يوحنا هذا " :و لست
أسؤل من أجل هإالء فقط ،بل أيضا من أجل الذ يإمنون بي بكبلمهم ليكون
فـي و أنا فيك ،ليإمن العالم أنك
الجميع واحدا كما أنك أنت أيها اآلب َّ
أرسلتني ،و أنا قد أعطيتهم المجد الذ أعطيتني ،ليكونوا واحدا كما أننا
في ليكونوا مكملين إلى واحد" إنجيل يوحنا:
نحن واحد .أنا فيهم و أنت َّ
 ٕٓ /ٔ8ـ ٖٕ.
إذن فالوحدة هنا ليس المقصود منها معناها الحرفي ،أ االنطباق الذاتي
الحقيقي ،و إنما هي وحدة مجازية أ االتحاد بالهدؾ و الؽرض و اإلرادة،
و هذا ظاهر جدا من قوله " ليكونوا هم أيضا واحدا فينا "و قوله" :
في ليكونوا مكملين إلى
ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد ،أنا فيهم و أنت َّ
واحد " ،حيث دعى هللا تعالى أن تكون وحدة المإمنين الخلَّص مع بعضهم
البعض مثل وحدة المسيح عليه السبلم مع هللا سبحانه وتعالى  ،و ال شك أن
وحدة المإمنين مع بعضهم البعض و صيروتهم واحدا ليست بؤن ينصهروا
مع بعض ليصبحوا إنسانا واحدا جسما و روحا!! بل المقصود أن يتحدوا بع
بعضهم بتوحد إرادتهم و مشيبتهم و محبتهم و عملهم و ؼرضهم و هدفهم
و إيمانهم...الخ أ هي وحدة معنوية ،فكذلك الوحدة المعنوية بين هللا تعالى
و المسيح.
و يإكد ذلك أنه عليه السبلم دعا هللا تعالى لوحدة الحواريين المإمنين ليس
مع بعضهم البعض فحسب بل مع المسيح و مع هللا تعالى أيضا ،بحيث تجعل
الجميع واحدا ،فلو كانت وحدة المسيح مع هللا هنا تجعل منه إلـها ،لكانت
وحدة الحواريين مع المسيح و مع هللا تجعل منهم آلهة أيضا!! و للزم من
ذلك أن المسيح يدعو هللا تعالى أن يجعل تبلميذه آلهة ،و خطور ذلك ـ كما
يقول اإلمام أبي حامد الؽزالي ـ ببال من خلع ربقة العقل ،قبيح ،فضبل عمن
يكون له أدنى خيار صحيح ،بل هذا محمول على المجاز المذكور ،و هو أنه
عليه السبلم سؤل هللا تعالى أن يفيض عليهم من آالبه و عنايته و توفيقه إلى
ما يرشدهم إلى مراده البلبق بجبلله بحيث ال يريدون إال ما يريده و ال
يحبون إال ما يحبه و ال يبؽضون إال ما يبؽضه ،و ال يكرهون إال ما يكرهه،
و ال يؤتون من األقوال و األعمال إال ما هو راض به ،مإثر لوقوعه ،فإذا
حصلت لهم هذه الحالة حسن التجوز.
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و يدل على صحة ذلك أن إنسانا لو كان له صديق موافق ؼرضه و مراده
بحيث يكون محبا لما يحبه و مبؽضا لما يبؽضه كارها لمايكرهه ،حسن أن
يقال :أنا و صديقي واحد .و يتؤكد هذا المعنى المجاز لعبارة المسيح عليه
السبلم إذا ال حظنا الكبلم الذ جاء قبلها و أن المسيح كان يقول أن الذ
يؤتي إلي و يتبعني أعطيه حياة أبدية و ال يخطفه أحد مني ،ألن أبي الذ هو
أعظم من الكل هو الذ أعطاني أتباعي هإالء و ال أحد يستطيع أن يخطؾ
شيبا من أبي ،أنا و أبي واحد ،يعني من يتبعني يتبع في الحقيقة أبي ألنني
أنا رسوله و ممثل له و أعمل مشيبته فكبلنا شيء واحد .و هذا مثل قوله
تعالى عن سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  " :من يطع الرسول فقد أطاع
هللا " ،و أعتقد أن قصد الوحدة المجازية واضح جدا.
و قد جاء نحو هذا التعبير بالوحدة المجازية مع هللا ،عن بولس أيضا في
إحدى رسابله و هي رسالته األولى إلى أهل كورنثوس ( ٔٙ / ٙـ )ٔ8حيث
قال " :أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد ألنه يقول:
يكون االثنان جسدا واحدا؟ و أما من التصق بالرب فهو روح واحد " ،و
عبارة الترجمة العربية الكاثوليكية الجديدة " :و لكن من اتحد بالرب صار و
إياه روحا واحدا ".
فكل هذا يثبت أن الوحدة هنا ال تفيد أن صاحبها هو هللا تعالىعينه ـ تعالى هللا
عن ذلك ـ و إنما هي وحدة مجازية كما بينا.
الشبهة الرابعة
في و أنا في اآلب
قول عيسى عليه السبلم  " :اآلب َّ
اإلجابة عن هذه الشبهة:
االستدالل بؤمثال هذه العبارات على إلـهية المسيح ضعيؾ و باطل أيضا من
عدة وجوه:
أوال :هذه النصوص واجبة التؤويل عند جمهور أهل التثليث لكونهم جميعا ال
يإمنون بظاهرها الحرفي الذ يفيد حلول هللا اآلب في عيسى الناصر
البشر ،ألن جمهور المسيحيين يرون أن هللا االبن ـ و ليس اآلب ـ هوالذ
تجسد في المسيح عليه السبلم ،و لذلك فهذا النص يإولونه بؤن المقصود
في و أنا في اآلب " اتحاد اآلب و االبن في الجوهر أ
بعبارة " :اآلب َّ
االتحاد الباطني ،و إن كانا شخصيتين منفصلتين.
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ثم يصححون حلول هللا االبن في عيسى البشر الذ كان الناس يرونه ـ رؼم
أن هللا تعالى ال يرى و ال تدركه األبصار باتفاق المسيحيين كلهم ـ بؤن
المسيح كان إنسانا كامبل و إلـها كامبل بنفس الوقت! و لذلك صح هذا
الحلول باعتبار الهوته ،و لكننا سبق و أن بينا بالتفصيل أن هذا باطل و
مخالؾ لصريح العقل و بديهيات المنطق و الوجدان [ٕٔ] .
إذن ال مجال لؤلخذ بظاهر هذا النص و بمعناه الحرفي بل ال بد من المصير
إلى معنى مجاز لهذا االتحاد المذكور ،و سيؤتيك فيما يلي توضيح هذا
المعنى المجاز استنادا إلى نصوص متشابهة من نفس اإلنجيل و رسابل
القديسين.
ثانيا :في نفس اإلصحاح من إنجيل يوحنا الذ جاءت فيه تلك العبارة ،جاء
في اآلية ٕٓ منه قول المسيح عليه السبلم أيضا " :في ذلك اليوم تعلمون
في و أنا فيكم " يوحنا.ٕٓ / ٔٗ :
أني أنا في أبي و أنتم َّ
كذلك مر معنا في الشبهة الماضية قول المسيح عليه السبلم في دعابه هللا
تعالى ألجل التبلميذ:
ِـي وأنا فيك ليكونوا هم أيضا فينا
" ليكون الجميع واحدا كما أنك أيها اآلب ف َّ
فـي ليكونوا مك ِّمـلين
ليإمن العالم أنك أرسلتني( ...إلى قوله) أنا فيهم و أنت َّ
إلى واحد "..إنجيل يوحنا ٕٔ / ٔ8 :ـ ٖٕ.
فالمسيح عليه السبلم لم يقل أن هللا تعالى فيه و هو في هللا فقط ،بل كذلك
قال أن الحواريين أيضا هم في المسيح و المسيح فيهم ،و دعا أيضا هللا
تعالى أن يكون الحواريون في هللا و في المسيح أيضا فقال :ليكونوا هم
أيضا فينا!
فإذا كانت الكينونة " في هللا " تعني اإللـهية ،فإذن المسيح يدعو هللا تعالى
أن يصير تبلميذه آلهة! و هذا ال يقول به مسيحي.
ثم لما كان ـ حسب تلك العبارات ـ اآلب في المسيح و المسيح في التبلميذ،
إذن ،اآلب في التبلميذ أيضا ألن الحال َّ في حال ٍّ ٍُ في محل ٍّ ٍُ ،حال ٌّ أيضا في
ذلك المحلِّ ،فإذا كان ثبات هللا تعالى في المسيح يدل على ألوهيته ،فإن ثبات
هللا تعالى في التبلميذ يعني ألوهيتهم أيضا!! و هذا ما ال يعتقده مسيحي،
إذن هذا االتحاد في المحل و هذه الكينونة أو الثبات في هللا ،ليست مرادة
بمعناها الحرفي ،بل المراد منها معنى مجاز  ،فما هو؟ إن الحواريين
أنفسهم و ك َّتاب الرسابل الملحقة باألناجيل في العهد الجديد حلوا لنا هذا
اإلشكال بكل وضوح ،و هذا ما نراه في النقطة التالية:
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ثالثـا :لقد جاءت مثل هذه التعبيرات مرات عديدة في رسابل العهد الجديد
المكملة لؤلناجيل ،و منها يظهر مرادهم من حلول هللا تعالى أو ثباته في
شخص ،و فيما يلي بعض هذه النصوص التي تظهر إرادة هذا المعنى
المجاز من تعبير الحلول و الثبات في هللا:
(ٔ) جاء في رسالة يوحنا األولى (ٕٗٔ /ـ ٘ٔ):
" هللا لم ينظره أحد قط ،إن أحب بعضنا بعضا فاهلل يثبت فينا و محبته قد
تكملت فينا .بهذا نعرؾ أننا نثبت فيه و هو فينا أننا قد أعطانا من روحه .و
نحن قد نظرنا و نشهد أن هللا قد أرسل االبن مخلِّصا للعالم .من اعترؾ أن
يسوع هو ابن هللا فا هلل يثبت فيه و هو في هللا ".
(ٕ) و جاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس (:)ٔٙ / ٙ
" فإنكم أنتم هيكل هللا الحي ،كما قال هللا :أني سؤسكن فيهم و أسير بينهم و
أكون لهم إلـها و هم يكونون لي شعبا "
قلت :فمن هذه النصوص يتضح جل َّيا ً أن مرادهم من تعبير ثبات هللا تعالى
في المإمنين المطيعين ،هو أنه تعالى معهم و مإيد لهم و محب و ناصر
لهم و أنه تعالى جعل إرادتهم مثل إرادته و مشيبتهم كمشيبته ،إذ لو كان
ثبات الشخص في هللا أو ثبات هللا فيه مشعرا باالتحاد و مثبتا لؤللوهية للزم
أن يكون الحواريون ،بل جميع أهل كورنثوس و جميع الصالحين آلهة!!،
فكذلك تماما ثبات هللا تعالى في المسيح و ثبات المسيح فيه معناه أن ما
يقوله المسيح و يفعله هو قول هللا تعالى و فعله و مطابق لمشيبته و منطلق
من تؤييده و محبته و رضوانه ،فإرادتهما متحدة و هدفهما واحد.
الشبهة الخامسة
قول المسيح عليه السبلم  " :الذ رآني فقد رأى اآلب " يوحنا.1 / ٔٗ:
مناقشة هذه الشبهة :
لفهم هذه العبارة ال بد أن نبلحظ تمام الكبلم الذ جاءت في وسطه .لقد
جاءت هذه العبارة ضمن حوار ،رواه يوحنا في إنجيله (ٔ ٔٗ/ـ ٓٔ)،
جرى بين المسيح عليه السبلم و تبلميذه اإلثني عشر ،في العشاء األخير ،و
فيه يقول المسيح:
" ال تضطرب قلوبكم .أنتم تإمنون باهلل فآمنوا بي .في بيت أبي منازل
كثيرة .و إال فإني كنت قد قلت لكم .أنا أمضي ألعد لكم مكانا .و إن مضيت و
أعددت لكم مكانا آتي أيضا و آخذكم إلى حيث أنا تكونون أنتم أيضا .و
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تعلمون حيث أنا أذهب و تعلمون الطريق .قال له توما :يا سيد لسنا نعلم أين
تذهب كيؾ نقدر أن نعرؾ الطريق ؟ قال له يسوع :أنا هو الطريق و الحق
و الحياة .ليس أحد يؤتي إلى اآلب إال بي .لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي
أيضا .و من اآلن تعرفونه و قد رأيتموه .قال له فيليبس :يا سيد أرنا اآلب و
كفانا .قال له يسوع :أنا معكم زمانا هذه مدته و لم تعرفني يا فيليبس .الذ
رآني فقد رأى اآلب فكيؾ تقول أنت أرنا اآلب ؟ ألست تإمن أني أنا في
فـي؟ الكبلم الذ أكلمكم به ليس أتكلم به من نفسي لكن اآلب
اآلب و اآلب َّ
في هو يعمل األعمال "
الحال َّ َّ
و اآلن نقول :إن االستدالل بقول المسيح “ من رآني فقد رأى اآلب “ على
ألوهيته ،استدالل في ؼاية الضعؾ ،ألن المجاز في هذا التعبير ،خاصة لمن
يبلحظ السياق الذ جاء به ،أوضح من أن ُي ْستدل عليه.
فؤوالً :ال يمكن أن يكون المعنى الحرفي مرادا ،حتى عند جمهور النصارى،
ألنه ال أحد منهم يعتقد أن ذلك الـ ُم َ
شاهَد ،أ جسم عيسى الماد  ،هو هللا
تعالى أ اآلب الذ في السموات نفسه! ألن اآلب تعالى ليس بجسم و ال
ُي َح ُّد و ال ُيرى ،باتفاق جميع النصارى ،لذلك يإولون الرإية هنا بالمعرفة و
يقولون أن المعنى أن من عرفني و عرؾ حقيقتي البلهوتية فقد عرؾ
اآلب ،لكن سبق و بينا أنه من المحال أن يكون الشخص الواحد بعينه إلـها
و بشرا بنفس الوقت ،فهذا التؤويل باطل.
إذن هم متفقون معنا على أن مثل هذا التعبير ال يراد به معناه الظاهر
الحرفي أ تطابق المفعول به األول للرإية مع المفعول به الثاني لها،
تطابقا حقيقيا تاما بكونهما شيبا واحدا ،بل يراد به معنى مجاز  ،فبل بد من
المصير إلى مجاز منطقي يقبله العقل و تساعد عليه النصوص اإلنجيلية
المماثلة األخرى.
مثبلً في إنجيل لوقا ( )ٔٓ/ٔٙيقول المسيح عليه السبلم لتبلميذه السبعين
الذين أرسلهم اثنين اثنين إلى الببلد للتبشير :
" الذ يسمع منكم يسمعني و الذ يرذلكم يرذلني و الذ يرذلني يرذل
الذ أرسلني "
و ال يوجد حتى أحمق فضبل عن عاقل يستدل بقوله عليه السبلم  " :من
يسمعكم يسمعني " ،على أن المسيح حال ٌّ بالتبلميذ أو أنهم المسيح ذاته !
و كذلك جاء في إنجيل متى (ٓٗ )ٔٓ/أن المسيح عليه السبلم قال لتبلميذه:
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" من يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذ أرسلني ".
و مثله ما جاء في إنجيل لوقا ( )1/ٗ5من قول المسيح عليه السبلم في حق
الولد الصؽير:
"من قبل هذا الولد الصؽير باسمي يقبلني و من قبلني يقبل الذ أرسلني"
و وجه هذا المجاز واضح و هو أن شخصا ما إذا أرسل رسوال أو مبعوثا أو
ممثبل عن نفسه فكل ما ُي َـعا َمل ُ به هذا الرسول يعتبر في الحقيقة معاملة
للشخص المرسِ ـل أيضا.
فاآلن نعود لعبارتنا وللنص الذ جاءت فيه ،فنرى أن الكبلم كان عن المكان
الذ سيذهب إليه المسيح و أنه ذاهب إلى ربه ،ثم سإال توما عن الطريق
إلى هللا ،فؤجابه المسيح أنه هو الطريق ،أ أن حياته و أفعاله و أقواله و
تعاليمه هي طريق السير و الوصول إلى هللا ،ثم يطلب فيليبس من المسيح
أن يريه هللا ،فيقول له متعجبا :كل هذه المدة أنا معكم و ما زلت تريد رإية
هللا ،و معلوم أن هللا تعالى ليس جسما حتى يرى ،فمن رأى المسيح و
معجزاته و أخبلقه و تعاليمه التي تجلى فيها هللا تبارك و تعالى أعظم تجل،
فكؤنه رأى هللا ،ثم شرح المسيح ذلك ـ و هنا بيت القصيد ـ فقال " :إن الكبلم
الذ أقوله لكم ال أقوله من عند بل اآلب الحال في يعمل أعماله صدقوني
في " ،و هنا نعيد لؤلذهان إجابتنا عن الشبهة السابقة
أني في اآلب و اآلب َّ
و أن حلول هللا في الشخص و العكس المقصود منه ،بلؽة اإلنجيل ،تـو لِّـي
هللا لهذا الشخص و نشوء التوافق الكامل بينه و بين هللا في اإلرادة و
الهدؾ و القصد و المشيبة و المحبة أو بتعبير الصوفية المحو عن النفس و
الفناء في هللا.
و حاصل الكبلم أن المسيح لما كان رسول َ هللا و كلم َته و روحا منه و كان ال
يتكلم إال بؤمره و وحيه و كانت أعماله و معجزاته و تعاليمه كلها من عند
هللا و بؤمر هللا و برضا هللا و فيها تجلى هللا و عرؾ مراده و تجلت صفاته،
كان ممثبل عن هللا ،و بالتالي حسن التجوز بالتعبير من أن من رآه فقد رأى
هللا.
و نحو هذا المجاز كثير في العهد القديم كذلك ،فعلى سبيل المثال ،يقول هللا
تعالى على لسان النبي إرميا:
" أكلني ابتلعني بختنصر ملك بابل ،جعلني كإناء فارغ ،بلعني كتنين ،مؤل
بطنه من رخصتي و طردني " سفر إرميا.ٖٗ / ٘ٔ :
الشبهة السادسة
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قول عيسى عليه السبلم  " :أما أنا فمن فوق .أنتم من هذا العالم أما أنا
فلست من هذا العالم "
الرد على هذه الشبهة :
بالنسبة لآلية األولى فإن عيسى عليه السبلم قال مثل هذا القول في حق
تبلميذه أيضا ،فقد جاء في إنجيل يوحنا هذا ( " :)ٔ٘/ٔ1لو كنتم من العالم
لكان العالم يحب خاصته و لكن ألنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من
العالم لذلك يبؽضكم العالم "
و في اإلصحاح  ٔ8من هذا اإلنجيل أيضا يقول عيسى في دعابه ألجل
التبلميذ:
" أنا قد أعطيتهم كبلمك و العالم أبؽضهم ألنهم ليسوا من العالم كما أني
لست من العالم .لست أسؤل أن تؤخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير.
ليسوا من العالم كما أني لست من العالم " يوحنا ٔٗ / ٔ8 :ـ ٘ٔ.
سوى بينه وبينهم في عدم
فقال في حق تبلميذه أنهم ليسوا من العالم و َّ
الكون من هذا العالم ،فلو كان هذا مستلزما لؤللوهية كما زعموا ،للزم أن
يكونوا كلهم آلهة ـ و العياذ باهلل ـ  ،بل التؤويل الصحيح لتلك اآلية اإلنجيلية
هو :أنا لست من أبناء هذه الدنيا ،أ الراكنين إليها المطمبنين بها الراؼبين
بها ،بل من طبلب هللا و اآلخرة ،الذين ليس في قلبهم تعلق و حب إال ِ َّهلل،
فؤنا من أهل ذلك العالم العلو القدسي عالم األطهار و المبلبكة ،ألنه هو
قبلتي و وجهتي و منه جبت برسالة هللا و إليه أعود بعد أدابها.
فتعبيره نوع من المجاز ،و هو مجاز شابع معروؾ ،يقال فبلن ليس من هذا
العالم ،يعني هو ال يعيش في الدنيا و ال يهتم بها و ال بمفاتنها بل ه ُّمـ ُه كله
هللا و الدار اآلخرة فقط.
الشبهة السابعة
قوله عليه السبلم  " :و ليس أحد صعد إلى السماء إال الذ نزل من السماء
ابن اإلنسان الذ هو في السماء "
الرد على هذه الشبهة:
أوال :في هذه اآلية ،جملة محرفة مضافة ،و هي جملة " الذ هو في
السماء " األخيرة .و قد أقر بذلك شراح األناجيل ،كما جاء ذلك في كتاب
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تفسير الكتاب المقدس حيث قال " :الذ هو في السماء :هذه العبارة لم ترد
في أقدم المخطوطات ".
و لذلك فإن الترجمة العربية الجديدة المنقحة للكتاب المقدس التي قامت بها
الرهبانية اليسوعية ،حذفت هذه الجملة من ترجمتها و أوردت النص كما
يلي " :فما من أحد يصعد إلى السماء إال الذ نزل من السماء و هو ابن
اإلنسان ".
ثانيا :لوأخذنا النزول من السماء على معناه الحرفي فليس فيه أ إثبات
إللـهية المسيح ،إذ أن نزول الشخص أو الكابن من السماء إلى األرض ال
يفيد إلـهيته ال من قريب وال من بعيد ،فكثير من الكابنات الملكوتية نزلت من
السماء ،كجبريل مثبل الذ كان ينزل من السماء إلى األرض حامبل رساالت
هللا أو منفذا أمرا من أوامر هللا عز و جل ،كما أنه في كثير من األحيان،
هبطت بعض المبلبكة إلى األرض آخذة لباسا بشريا ،كالمبلبكة الثبلثة ،الذين
جاإوارا لزيارة إبراهيم عليه السبلم و بشارته ثم ذهبوا إلى لوط عليه
السبلم ليطمبنوه حول نزول العذاب على قومه الفاسقين.
فؤقصى ما يفيده مثل هذا النص ،لو أخذ على معناه الحرفي ،هو أن المسيح
كان مخلوقا بالروح قبل أن يلد كإنسان على األرض ،ثم لما جاء وقته نزل
بؤمر هللا إلى األرض و ولد كسابر البشر بالجسد و الروح .فؤين في هذا أ
دليل على ألوهيته؟!
ثالثا :والحقيقة أن هذا التعبير بنزول المسيح من السماء ال يقصد به معناه
الحرفي بل هو ذو معنى مجاز  ،و لفهمه على وجهه الصحيح ال ب َّد أن نقرأ
ذلك النص و تلك اآلية ضمن سياقها سباقها و لحاقها ،فقصة هذا الكبلم تبدأ
من أول اإلصحاح الثالث في إنجيل لوقا هكذا:
" كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس ربيسا لليهود .هذا جاء إلى
يسوع ليبل و قال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من هللا معلما ألن ليس أحد
يقدر أن يعمل هذه اآليات التي أنت تعمل إن لم يكن هللا معه .أجاب يسوع و
قال له :الحق الحق أقول لك إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى
ملكوت هللا .قال له نيقوديموس :كيؾ يمكن اإلنسان أن يولد و هو شيخ؟
ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية و يولد؟ أجاب يسوع :الحق الحق أقول
لك ،إن كان أحد ال يولد من الماء و الروح ال يقدر أن يرى ملكوت هللا.
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المولود من الجسد جسد هو ،و المولود من الروح هو روح .ال تتعجب أني
قلت لك ينبؽي أن تولدوا من فوق .الريح تهب حيث تشاء و تسمع صوتها
لكنك ال تعلم من أين تؤتي و ال إلى أين تذهب .هكذا كل من ولد من الروح.
أجاب نيقوديموس و قال له :كيؾ يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع و قال
له :أنت معلم إسرابيل و لست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك ،إننا إنما نتكلم
بما نعلم و نشهد بما رأينا و لستم تقبلون شهادتنا .إن كنت قلت لكم
األرضيات ولستم تإمنون فكيؾ تإمنون إن قلت لكم السمويات .و ليس أحد
صعد إلى السماء إال الذ نزل من السماء ابن اإلنسان الذ هو في السماء
" يوحنا ٔ / ٖ :ـ ٖٔ.
قلت :بتؤمل هذا النص يتبين لنا أن المسيح عليه السبلم يمثل للوالدة
الروحية الجديدة بالوالدة من فوق أو الوالدة من الروح ،و أن من لم يولد
من فوق ال يقدر أن يرى ملكوت هللا ،فالوالدة من فوق أو من الروح ،تعبير
مجاز عن االنقبلب الروحي الشامل لئلنسان الذ يشرح هللا تعالى فيه
صدره و يفتح قلبه و بصيرته لنوره ،فتتؽير كل رؼباته و هدفه في الحياة
حيث يخرج عن عبادة ذاته و حرصه على الدنيا لتصبح إرادته مستسلمة و
موافقة إلرادة هللا و يصبح هدفه هو هللا تعالى و رضوانه و محبته و
صحبته و جواره في دار السبلم ال ؼير ،فكؤنه بهذا ولد من جديد ،و من هذا
المنطلق يقول المسيح عن نفسه أنه نزل من السماء :أ أنه رسول هللا و
مبعوث السماء ،اجتباه هللا و قدسه و جعله سفيره إلى الخلق ،فهذا معنى
نزوله من السماء ،بدليل مقارنته و مشابهته عليه السبلم بين هذا النزول
من السماء و بين الوالدة من فوق التي يجب أن يحصل عليها كل إنسان
لكي يرى ملكوت هللا.
و لو رجعنا لتفسير الكتاب المقدس لوجدناه يفسر العبارة بتفسير ؼير بعيد
عما ذكرناه فيقول " :لم يصعد أحد إلى السماء ،و مع ذلك فقد أراد هللا أن
يكون هناك نزول من السماء إلى األرض قد أتى يسوع من السماء بمعرفة
هللا للناس ".
كاملة هلل ،ليعلن َ
الشبهة الثامنة
قول المسيح عليه السبلم  " :قبل أن يكون إبراهيم أنا كابن "
مزيد من البسط للشبهة :
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و مثل ذلك أيضا قول النبي يحيى (يوحنا المعمدان) عن المسيح " :هذا (أ
المسيح) الذ قلت فيه :إن اآلتي بعد قد تقدمني ألنه كان من قبلي "
إنجيل يوحنا.ٔ/ٔ٘ :
كما توجد بعض النصوص األخرى التي تفيد حسب ظاهرها ـ لكن بؤقل
صراحة من المذكور أعبله ـ أن عيسى عليه السبلم كان قبل خلق هذا العالم
و ذلك كالعبارات التي جاءت في دعاء عيسى عليه السبلم ألجل التبلميذ ،في
اإلصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا:
" و اآلن مجدني أيها اآلب عن ذاتك بالمجد الذ كان لي عندك قبل كون
العالم " يوحنا.٘ / ٔ8 :
" أيها اآلب أريد أن هإالء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا
لينظروا مجد الذ أعطيتني ألنك أحببتني قبل إنشاء العالم
"يوحنا.ٔ8/ٕٗ:
الرد على هذه الشبهة:
أوال :كون الشخص وجد قبل إبراهيم أو قبل يحيى (عليهما السبلم) أو حتى
قبل آدم أو قبل خلق الكون كله ،ال يفيد ،بحد ذاته ،ألوهيته بحال من
األحوال ،بل أقصى ما يفيده هو أن هللا تعالى خلقه قبل خلق العالم أو قبل
خلق جنس البشر ،مما يفيد أنه ذو حظوة خاصة و مكانة سامية و قرب
خصوصي من هللا سبحانه وتعالى  ،أما أنه هو هللا ،فهذا يحتاج لنص صريح
آخر ،و ليس شيء من العبارات المذكورة أعبله بنص في ذلك على
اإلطبلق ،و هذا ال يحتاج إلى تؤمل كثير.
ثانيا :هذا إن أخذنا ذلك التقدم الزماني على ظاهره الحرفي ،مع أنه من
الممكن جدا أن يكون ذلك من قبيل المجاز ،بل قرابن الكبلم تجعل المصير
إلى المعنى المجاز متعينا ،و هذا يحتاج منا لذكر سياق تلك العبارة من
أولها:
جاء في إنجيل يوحنا ( ٘ٙ / 5ـ :)٘1
" ...و كم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي ،فرآه و ابتهج .قال له
اليهود :كيؾ رأيت إبراهيم ،و ما بلؽت الخمسين بعد؟ فؤجابهم(( :الحق
الحق أقول لكم :كنت قبل أن يكون إبراهيم)) فؤخذوا حجارة ليرجموه،
فاختفى و خرج من الهيكل " [. ]ٔ8
فقبلية عيسى المسيح على إبراهيم هنا ،ال يمكن أن تكون قبلية حقيقية في
نظر النصارى ،ال باعتبار ناسوت المسيح المنفك عن البلهوت طبقا
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العتقادهم ،ألن والدة عيسى اإلنسان كانت بعد إبراهيم عليه السبلم اتفاقا ،و
ال باعتبار حصول الحقيقة الثـالثـة المدعاة له أ تعـلُّـق البلهوت بالناسوت
[ ، ]ٔ5ألن ذلك تم مع والدة المسيح من العذراء و روح القدس الذ تم
أيضا بعد إبراهيم اتفاقا.
و ال يمكن أن يكون قصده سبق المسيح على إبراهيم باعتبار الهوته األزلي
المدَّعى ،بقرينة أن بداية الكبلم كانت عن رإية إبراهيم لهذا اليوم ،أ يوم
بعثة المسيح و رسالته ،و ابتهاج إبراهيم به ،فالكبلم إذن عن رإية المسيح
المبعوث في األرض ،و هذا تم بعد إبراهيم اتفاقا ،فلم يبق إال أن يكون
المراد بالقبلية علم هللا السابق بتقدير إرسال عيسى عليه السبلم في هذا
الوقت ،و ما يترتب عليه من اإلرشاد و الرحمة بالعباد .فإن قيل :أ ُّ
خصوصية للمسيح في ذلك ،إذ أن هذا المحمل ـ أ علم هللا السابق ـ
مشترك بينه و بين سابر األنبياء ،بل جميع البشر؟
فالجواب :أنه عليه السبلم لم يذكر ذلك في معرض الخصوصية ،و إنما ذكره
قاطعا به استبعاد اليهود لسرور إبراهيم و فرحه بيومه ،و تصحيحا لصدقه
فيما أخبر و لصحة رسالته ،ببيان أن دعوى رسالته ثابتة في نفس األمر و
مقررة سابقا و أزال في علم هللا القديم.
الشبهة التاسعة
قول المسيح عليه السبلم لليهود " :كيؾ ُيـقال لمسيح أنه ابن داود ،و داود
نفسه يقول في كتاب المزامير (( قال الرب لربي :اجلس عن يميني حتى
أجعل أعداءك موطبا لقدميك)) فداود نفسه يدعو المسيح ربا ،فكيؾ يكون
المسيح ابنه؟
الرد على هذه الشبهة :
الحقيقة أن من يتؤمل تلك الجملة التي استشهد بها السيد المسيح عليه
السبلم من سفر المزامير معتبرا إياها بشارة في حقه ،يراها دليبل واضحا
على نفي إلـهية المسيح ال على إثبات إلـهيته!
فعبارة المزامير تقول[ :قال الرب (أ هللا سبحانه وتعالى) لربي (أ
المسيح) اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطؤ ً لقدميك] ،و بناء على
هذه الجملة ال يمكن أن يكون المقصود من كلمة ربي الثانية هو هللا أيضا ،و
ذلك ألن المعنى سيصبح عندبذ :قال هللا لِـلَّه اجلس عن يميني حتى أجعل
أعداءك موطبا لقدميك!! و كيؾ يجلس هللا عن يمين نفسه!؟ ثم إذا كان ربي
الثانية إلها فإنه ال يحتاج ألحد حتى يجعل أعداءه موطبا لقدميه ،بل هو
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نفسه يسخر أعداءه بنفسه و ال يحتاج إلى من يسخرهم له ،هذا كله عدا عن
أن مخاطبة هللا إللـه آخر تعني وجود إلهين اثنين و هذا يناقض عقيدة
التوحيد التي هي أساس الرساالت السماوية! فهذا كله يإكد أن ربي الثانية
ليس هللا و ال بإلـه ثان بل ال بد أن يكون معناها شيبا ؼير ذلك ،فما هو؟
الحقيقة أن ما يريده المسيح عليه السبلم من عبارته تلك هو تذكير اليهود
بمقامه العظيم ـ الذ تشير إليه عبارة نبيهم داود عليه السبلم ـ قاببل لهم:
ابن لداود مع أن داود نفسه اعتبر المسيح
كيؾ تعتبرون المسيح مجرد ٍ
اآلتي المبشر به و الذ سيجعله هللا دابنا لنبي إسرابيل يوم الدينونة :ر َّبا ً
له :أ سيدا له و معلما ؟!
و بمراجعة بسيطة لؤلناجيل ندرك أن لفظة الرب تستخدم بحق المسيح
بمعنى السيد و المعلم ،و قد سبقت اإلشارة لذلك و ال مانع أن نعيدها هنا،
فقد جاء في إنجيل يوحنا ( " :)ٔ/ٖ5فقاال :ربي! الذ تفسيره يا معلم ،أين
تمكث؟ " و جاء فيه أيضا " :)ٕٓ/ٔٙ( :قال لها يسوع :يا مريم! فالتفتت
تلك و قالت له :ربوني! الذ تفسيره يا معلم ".
هذا ما ذكرته بنفسي دون االطبلع على النص األصلي لتلك البشارة كما جاء
في الترجمة العربية الحديثة للكتاب المقدس ،التي قامت بها الرهبانية
اليسوعية ببيروت ( ،)ٔ151فلما راجعت هذا النص وجدت ترجمتهم له
عين ما توصلت إليه ،فقد جاء في المزمور ٓٔٔ  /آية ٔ ما يلي " :قال
الرب لســـ َّيد  :اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطبا لقدميك " .و
الحمد هلل الذ أظهر الحق.
الشبهة العاشرة
قول المسيح عليه السبلم  " :و لكن لتعلموا أن البن اإلنسان سلطانا على
األرض أن يؽفر الخطايا
و وجه استداللهم بهذا النص أن ؼفران الخطايا أمر منحصر باهلل سبحانه
وتعالى  ،فإذا كان للمسيح ذلك السلطان ،فهذا يعني أنه هللا تعالى.
الرد على هذه الشبهة :
أوال :لمناقشة هذه الشبهة علينا أن نرجع إلى النص الكامل للواقعة التي
جاء هذا الكبلم للمسيح فيها.
يبتدأ اإلصحاح التاسع من إنجيل متى بذكر هذه الواقعة فيقول :
" فدخل السفينة و اجتاز و جاء إلى مدينته .و إذا مفلوج يقدمونه إليه
جبٍع اىعقبئذ ج2

268Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

مطروحا على فراش .فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بني.
مؽفورة لك خطاياك .و إذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدؾ.
فعلم يسوع أفكارهم فقال :لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم .أيما أيسر أن يقال
مؽفورة لك خطاياك ،أم أن يقال قم و امش؟ و لكن لتعلموا أن البن اإلنسان
سلطانا على األرض أن يؽفر الخطايا .حينبذ قال للمفلوج .قم احمل فراشك و
اذهب إلى بيتك .فقام و مضى إلى بيته .فلما رأى الجموع تعجبوا و مجدوا
هللا الذ أعطى الناس سلطانا مثل هذا " متى ٔ/ 1 :ـ .5
هناك أمران في هذا النص تنبؽي مبلحظتهما ألنهما يلقيان ضوءا على
حقيقة سلطان السيد المسيح عليه السبلم لؽفران الخطايا :
ُ
ؼفرت لك خطاياك! بل
األول :أن المسيح لم يقل للمفلوج :ثق يا بني لقد
أنبؤه قاببل :مؽفورة لك خطاياك .و الفرق واضح بين الجملتين ،فالجملة
الثانية ال تفيد أكثر من إعبلم المفلوج بؤن هللا تعالى قد ؼفر ذنوبه ،و ليس
في هذا اإلعبلم أ دليل على ألوهية المسيح ،ألن األنبياء و الرسل المإيدين
بالوحي و المتصلين بجبريل األمين ،يطلعون ،بإطبلع هللا تعالى لهم ،على
كثير من المؽيبات و الشإون األخروية و منها العاقبة األخروية لبعض
الناس ،كما أخبر نبينا محمد ( صلّى ّ
هللا عليه وآله وسلّم ) عن بعض
صحابته فبشرهم أنهم من أهل الجنة و عن آخرين فبشرهم أنهم من أهل
النار.
ثانيا :قد يشكل على ما قلناه قول المسيح فيما بعد :و لكن لتعلموا أن البن
اإلنسان سلطانا علىاألرض أن يؽفر الخطايا ،فنسب ؼفران الخطايا لنفسه.
قلنا :آخر النص يجعلنا نحمل هذه النسبة على النسبة المجازية ،أ على
معنى أن ابن اإلنسان (المسيح) خوله هللا أن يعلن ؼفران خطايا ،و ذلك ألن
الجملة األخيرة في النص السابق تقول " :فلما رأى الجموع ذلك تعجبوا و
مجدوا هللا الذ أعطى الناس سلطانا مثل هذا " ،فالؽافر باألصل و األساس
هو هللا تعالى ،ثم هو الذ منح هذا الحق للمسيح و أقدره عليه ،ألن
المسيح فنى في هللا تعالى و كان على أعلى مقام من الصلة باهلل و الكشؾ
الروحي و ال يتحرك إال ضمن حكمه و إرادته فبل يبشر بالؽفران إال من
استحق ذلك.
و مما يإكد أن ؼفران المسيح للذنوب هو تخويل إجمالي من هللا تعالى له
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بذلك ،و ليس بقدرة ذاتيه له عليه السبلم  ،هو أن المسيح ،في بعض
الحاالت ،كان يطلب المؽفرة للبعض من هللا تعالى فقد جاء في إنجيل لوقا
(ٖٕ :)ٖٗ /
" فقال يسوع :يا أبتاه! اؼفر لهم ،ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون ".
فانظر كيؾ طلب من هللا ؼفران ذنبهم و لو كان إلـها يؽفر الذنوب بذاته و
مستقبل ،كما ادعوا ،لؽفر ذنوبهم بنفسه.
فهذا السلطان بؽفران الخطايا الذ أعطاه هللا تعالى للمسيح ،شبيه بذلك
السلطان الذ منحه المسيح أيضا لحوارييه الخلص بعد ظهوره لهم من
ُ
شـ ِّبـ َه لهم به) ،حين قال:
جديد ،بعد صلبه (الذ
" فقال لهم يسوع أيضا :سبلم لكم .كما أرسلني اآلب أرسلكم أنا .و ل ّما قال
هذا نفخ و قال لهم :اقبلوا الروح القدس .من ؼفرتم خطاياه تؽفر له .من
أمسكتم خطاياه أمسكت " يوحنا ٕٔ / ٕٓ :ـ ٖٕ.
و شبيه بذلك السلطان الذ منحه لبطرس ربيس الحواريين حين قال له:
" طوبى لك يا سمعان بن يونى ،إن لحما و دما لم يعلنا لك .لكن أبي الذ
في السموات .و أنا أقول أيضا :أنت بطرس و على هذه الصخرة أبني
كنيستي و أبواب الجحيم لن تقوى عليها .و أعطيك مفاتيح ملكوت
السموات .فكل ما تربطه على األرض يكون مربوطا في السموات ،و كل ما
تحله على األرض يكون محلوال في السموات " متى ٔ8 / ٔٔ :ـ .ٔ5
فكما أن هذا السلطان بؽفران الخطايا الذ ناله بطرس خاصة و الحواريون
عامة ،بإذن هللا ،عبر المسيح ،ال يفيد ألوهيتهم؛ فكذلك امتبلك المسيح لذلك
السلطان ،بإذن هللا ،ال يفيد ألوهيته.
هذا و من الجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية قد توسعت لحد بعيد في
إعطاء هذا الحق بؽفران الخطايا من بطرس لخلفابه الباباوات و حتى لمن
يرسمونهم من األساقفة ،و منه نشؤ تقليد االعتراؾ للقسيس و ؼفران
األخير لذنوب المعترؾ! بل وصل األمر في عصر من العصور لبيع صكوك
الؽفران و بيع قطع األرض في الجنة جاهز ًة لمن يتبرع للكنيسة ،و من
المفيد أن ننقل هنا نصا ألحد صكوك الفؽران ،كما جاء في كتاب " سوسنة
سليمان في أصول العقابد و األديان " لمإلفه (النصراني) نوفل أفند نوفل،
حيث ذكر ترجمة ألحد صكوك الؽفران التي كانت تباع في مدينة ويتمبرغ
األلمانية (التي كان مارتن لوثر يدرس فيها) عام ٖٔ٘ٔ م .و نص الصك
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كما يلي:
" ربنا يسوع المسيح يرحمك يا فبلن و ُي ِ
حلُّ َك باستحقاقات آالمه الكلية
القداسة و أنا بالسلطان الرسولي المعطى لي أحـلك من جميع القصاصات و
األحكام و الطاببلت الكنسية التي استوجبتها و أيضا من جميع االفراط و
الخطايا و الذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة و فظيعة و من كل علة و
لبن كانت محفوظة ألبينا األقدس البابا و الكرسي الرسولي ،و أمحو جميع
العجز و كل عبلمات المبلمة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة،
وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهر ،و أردك حديثا إلى
الشركة في أسرار الكنيسة و أقرنك في شركة القديسين ،و أردك ثانية إلى
الطهارة و البر اللذين كانا لك عند معموديتك حتى أنه في ساعة الموت يؽلق
أمامك الباب الذ يدخل منه الخطاة إلى محل العذابات و العقاب و يفتح
الباب الذ يإد إلى فردوس الفرح ،إن لم تمت سنين مستطيلة فهذه
النعمة تبقى ؼير متؽيرة حتى تؤتي ساعتك األخيرة ...باسم اآلب و االبن و
الروح القدس الواحد ،آميــن]ٕٖ[ " .
و بناء على ما ذكر نقول :أنه لو كان امتبلك حق ؼفران الخطايا يدل على
ألوهية مالك هذا الحق للزم منه أن يعتبر الحواريون و القديس بطرس
الرسول و بولس و كل آباء الكنيسة و اساقفتها المخولون ذلك الحق آلهة
أيضا!! و هذا ما ال يقول به أحد.
و إذا بطل البلزم ،بطل الملزوم ،فبطل االستدالل بسلطان المسيح على
ؼفران الخطايا ،على ألوهيته.
الشبهة الحادية عشرة
قول توما للمسيح عليه السبلم  " :ربي و إلهي! " و عدم اعتراض المسيح
على ذلك.
الرد على هذه الشبهة:
لمناقشة هذه الشبهة علينا أن نرجع أوال إلى النص الكامل للواقعة التي
خاطب فيها توما معلمه المسيح عليه السبلم بتلك العبارة ،و فيما يلي
نصها:
" و بعد ثمانية أيام كان تبلميذه أيضا داخبلً و توما معهم .فجاء يسوع و
األبواب مؽلقة و وقؾ في الوسط و قال سبلم لكم .ثم قال لتوما :هات
اصبعك إلى هنا و أبصر يد و هات يدك و ضعها في جنبي و ال تكن ؼير
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مإمن بل مإمنا .أجاب توما و قال له :ربي و إلهي! فقال له يسوع :ألنك
رأيتني يا توما آمنت؟ طوبى للذين آمنوا و لم يروا! "
من هذا السياق يتضح أن ما أطلقه توما من عبارة كان في موضع االندهاش
و التعجب الشديد فقال :ربي و إلهي! و ال يقصد أن المسيح نفسه ربه و
إلهه ،بل هو كما يقول أحدنا إذا رأى فجؤة أمرا مدهشا و محيرا للؽاية:
ٌ
صيحة هلل تعالى و ليست تؤليها للمسيح.
ألـلــه! أو يا إلــهي!! ،فهي
و حتى لو سلمنا أن هذه الصيحة لم تكن هلل اآلب تعالى ،بل قصد توما بها
المسيح نفسه عليه السبلم ،فهذا أيضا لن يكون دليبل على تؤليه المسيح ألن
َ
لفظة اإللـه في الكتاب المقدس ،مثلهامثل لفظة الرب ،تؤتي أحيانا على معان
مجازية ،ال تفيد الربوبية و ال األلوهية الخاصة باهلل سبحانه وتعالى  ،أما
بالنسبة للفظة الرب فقد بينا أكثر من مرة أنه يقصد بها " السيد المعلم " ،
و ال حاجة لئلعادة هنا.
و أما بالنسبة للفظة اإلله ،فنرجع القارئ الكريم إلى ما تقدم ذكره حول
إطبلق المسيح و التوراة كذلك لفظة اآللــهة على المإمنين الربانيين الذين
صار إليهم وحي هللا فالتزموا بوحي هللا و ما أنزله عليهم من منهج و
تعاليم ،و نضيؾ على ذلك هذه العبارة من التوراة:
" قد جعلتك إلـها لفرعون ،و أخاك هارون رسولك " الخروج.ٔ8/ٔ :
فهذا النص يبين أنه في لؽة الكتاب المقدس  Bibleتؤت أحيانا لفظة اإلله
للداللة على السيد الكبير و النبي العظيم.
و لذلك يحتمل أن يكون المراد بقول توما للمسيح " :ربي و إلـهي " ،هذا
المعنى بالذات ،و ما دام هذه االحتمال وارد ،لم تعد تلك اللفظة كافية للداللة
على إلـهية المسيح ،ألنه كما يقولون :إذا جاء االحتمال بطل االستدالل.
هذا فضبل عن أن القول بإلهية ذلك اإلنسان البشر ،الذ أثبت اإلنجيل نفسه
صفاته البشرية المحضة و عروض جميع عوارض الضعؾ البشر
الطبيعي عليه ،يستتبع محاالت عقلية سبقت اإلشارة إليها مما يؽني عن
إعادتها.
الشبهات من أحوال و معجزات المسيح عليه السبلم :
و الرد على هذه الشبهات في ؼاية السهولة و الوضوح ،ذلك أن كل ما أثبته
اإلنجيل ،و العهد الجديد بشكل عام ،للمسيح عليه السبلم  ،من أحوال خارقة
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كوالدته من ؼير أبوين أو ارتفاعه بعد موته (حسب تصورهم) ،و من
معجزات و أعمال خارقة كإحياء الموتى و شفاء األعمى و األبرص من
الوالدة و ؼير ذلك ،أثبت الكتاب المقدس مثلها تماما أو حتى أكبر منها،
لؽيره من األنبياء أو للحواريين ،فإن كانت تلك األحوال و المعجزات دليبل
على ألوهية صاحبها ،فإن األلوهية عندبذ لن تقتصر على السيد المسيح
فحسب ،بل ستعم أولـبك األنبياء الذين سبقوه و الذين كانت لهم مثل
معجزاته و أحواله ،بل ستعم األلوهية حوارييه و تبلميذه و تبلميذ تبلميذه
الذين ظهرت على يديهم ـ حسب كبلم العهد الجديد ـ مثل معجزاته أيضا! .و
إليك تفصيل هذا المجمل :
رد االستدالل بوالدة المسيح من ؼير أب ،بل بنفخة من روح هللا ،على
ألوهيته :
ليس في والدة المسيح عليه السبلم من ؼير أب و أنه ولد من نفخ روح
القدس ،أ دليل على ألوهيته ،فآدم عليه السبلم ولد أيضا من ؼير أب و ال
أم ،بل من نفخ هللا تعالى فيه من روحه ،أ من روح قدسه ،بل يذكر العهد
الجديد اسم كاهن مقدس وجد منذ قديم األيام ببل أب و ال أم أيضا و هو
االهن "ملكي صادق" و لم يقل أحد من المسيحيين بؤلوهيته !
لننظر ماذا جاء عنه في اإلصحاح السابع من الرسالة إلى العبرانيين
المعتبرة أحد الراسابل القانونية اإللهامية في كتاب العهد الجديد:
" و كان ملكيصادق هذا ملك ساليم و كاهن هللا تعالى ،خرج لمبلقاة إبراهيم
عند رجوعه بعد ما هزم الملوك و باركه ،و أعطاه إبراهيم العشر من كل
شيء ،و تفسير اسمه أوالً ملك العدل ثم ملك ساليم أ ملك السبلم .و هو ال
أب له و ال أم و ال نسب و ال أليامه بداءة و ال لحياته نهاية .و لكنه على
مثال ابن هللا ،يبقى كاهنا إلى األبد " الرسالة إلى العبرانيين ٔ/ 8 :ـ ٖ.
فإذا كان ملكي صادق ،رؼم كونه ببل بداية و ال أب و ال أم و ال نسب ،عبدا
مخلوقا ،بإقرار النصارى جميعا ،حيث لم يقل أحد منهم بؤلوهيته ،فكيؾ إذن
يصح استداللهم باتصاؾ المسيح ببعض هذه الصفات على ألوهيته؟!
رد االستدالل بؤعمال المسيح المعجزة الخارقة على ألوهيته :
ما من معجزة نقلها اإلنجيل عن المسيح عليه السبلم ،إال نقل كتاب العهد
القديم وقوع مثلها أو أقوى منها عن بعض من سبق المسيح من األنبياء
عليهم السبلم ،و نقل كتاب العهد الجديد وقوع مثلها أيضا على يد حواريي
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المسيح ،أو نقل بيان المسيح إمكانية وقوعها على يد كل مإمن صادق من
تبلمذته و أتباعه إذا تمحض كمال اإليمان و أخلص العمل .و فيما يلي
شواهد على ما نقول:
أ ـ فبالنسبة إلحياء الموتى ،كلنا يعرؾ معجزة موسى عليه السبلم بقلب
العصا حية حقيقية أمام فرعون و سحرته [ ، ]ٕٙو هذه المعجزة أشد
إعجازا من إحياء عيسى عليه السبلم للميت ،ألن معجزة عيسى عليه السبلم
ليس فيها إال بعث الحياة في هيكل إنساني كامل موجود ،في حين اشتملت
معجزة موسى عليه السبلم على أمرين :
أوالً :تؽيير شكل و صورة العصا و إيجاد صورة و شكل جديدين لها
بتحويلها لحية تسعى ذات عينين و لسان و جلد ،و ثانياً :بعث الحياة فيها.
و كذلك يرو لنا العهد القديم قصة إحياء النبي إيل َّيـا عليه السبلم ابنَ المرأة
األرملة ،التي كانت تعوله عندما كان ملتجؤ ً في قرية صرفة قرب صيدون
[ ]ٕ8و التي مات ابنها لشدة المرض ،فدعا إيليا ربه فاستجاب له و بعث
الحياة من جديد في الولد الميت.
و كذلك يرو لنا سفر أعمال الرسل من العهد الجديد ،قصة إحياء القديس
بطرس الرسول ،تلميذ المسيح المقرب و حواريه ،للتلميذة الصالحة "
طابيـثـا " من أهل " يافا " ،بعد أن ماتت و ؼسلت و وضعت في قبرها ،و
فيما يلي ننقل هذه القصة كما جاءت في آخر اإلصحاح التاسع من سفر
أعمال الرسل:
" و كان في يافا تلميذة اسمها طابيـثـا ،الذ ترجمته ؼزالة .هذه كانت
ممتلبة أعماال صالحة و إحسانات كانت تعملها .و حدث في تلك األيام أنها
مرضت و ماتت فؽسلوها و وضعوها في ُعـلِّـ َّيـة .و لما كانت الل ُّد قريبة من
يافا و سمع التبلميذ أن بطرس فيها أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن ال يتوانى
عن أن يجتاز إليهم .فقام بطرس و جاء معهما .فلما وصلوا صعدوا به إلى
الـ ُعـلِّـ َّيـة فوقفت لديه جميع األرامل يبكين و يرين أقمصة و ثيابا مما كانت
تعمل ؼزالة و هي معهن ،فؤخرج بطرس الجميع خارجا و جثا على ركبتيه
و صلى ثم التفت إلى الجسد و قال :يا طابيـثـا قومي .ففتحت عينيها .و لما
أبصرت بطرس جلست .فناولها يده و أقامها .ثم نادى القديسين و األرامل و
أحضرها حية .فصار ذلك معلوما في يافا فآمن كثيرون بالرب " أعمال
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الرسل ٖٙ / 1 :ـ ٔٗ.
ب ـ و بالنسبة لشفاء ذو العاهات الخلقية المستديمة كشفاء األبرص و
المقعد من الوالدة و األعرج ...إلخ ..و إخراج الشياطين من المجانين و
المصروعين ،فقد نقل العهد الجديد مثلها عن الحواريين و رسل المسيح
عليه السبلم بل عن عامة أتباعه الصالحين ،و فيما يلي ذكر ذلك:
جاء في سفر أعمال الرسل (ٖ  ٕ /ـ :)5
" و كان رجل أعرج من بطن أمه ُي ْح َمل ،كانوا يضعونه كل يوم عند باب
الهيكل الذ يقال له الجميل ليسؤل صدقة من الذين يدخلون الهيكل .فهذا لما
رأى بطرس و يوحنا مزمعين أن يدخبل الهيكل سؤل ليؤخذ صدقة .فتفرس
فيه بطرس مع يوحنا و قال أنظر إلينا .فبلحظهما منتظرا أن يؤخذ منهما
شيبا .فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذ لي فإياه أعطيك.
باسم يسوع المسيح الناصر قم و امش .و أمسكه بيده اليمنى و أقامه،
ففي الحال تشددت رجبله و كعباه فوثب و وقؾ و صار يمشي و دخل معهما
إلى الهيكل و هو يمشي و يطفر و يسبح هللا "
ـ و جاء فيه أيضا ( ٗ / 5ـ :)5
" فانحدر فيليبس إلى مدينة من السامرة و كان يكرز لهم بالمسيح و كان
الجموع يصؽون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيليبس عند استماعهم و نظرهم
اآليات التي صنعها .ألن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج
صارخة بصوت عظيم .و كثيرون من المفلوجين و العرج شفوا ،فكان فرح
عظيم في تلك المدينة "
ـ و فيه كذلك (ٗٔ  5 /ـ ٓٔ):
" و كان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه و لم يمش
قط .هذا سمع بولس يتكلم .فشخص إليه و إذ رأى أن له إيمانا ليشفى ،قال
بصوت عظيم :قم على رجليك منتصبا .فوثب و صار يمشي "
ـ و فيما يلي إعبلن عام من السيد المسيح عليه السبلم عن قدرة كل من
يإمن حقا على إظهار أكبر المعجزات ،جاء في إنجيل يوحنا (ٗٔ :)ٕٔ /
" الحق الحق أقول لكم :من يإمن بي فاألعمال التي أعملها يعملها هو أيضا
و يعمل أعظم منها "
و مثله قول المسيح عليه السبلم أيضا لتبلميذه ،لما دهشوا و تعجبوا من
يبس شجرة التين فور دعاء المسيح عليها ،فقال لهم:
" الحق أقول لكم :إن كان لكم إيمان و ال تشكون ،فبل تفعلون أمر التينة
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فقط ،بل إن قلتم لهذا الجبل انتقل و انطرح من البحر فيكون .و كل ما
تطلبونه في الصبلة مإمنين تنالونه " إنجيل متى ٕٔ / ٕٔ :ـ ٕٕ.
قلت  :فقد صار واضحا أن ظهور الخوارق و المعجزات ،مهما كان شؤنها
عظيما ،على يد شخص ،ال يصلح بحد ذاته أن يعتبر مإشرا على ألوهية هذا
الشخص و إال لوجب القول بؤلوهية كل األنبياء السابقين و الحواريين و
تبلميذ المسيح أيضا!!
و قد يقال  :إن تلك المعجزات التي صدرت عن األنبياء ممن سبق المسيح
عليه السبلم أو عن تبلميذ المسيح ،لم تكن من فعلهم أنفسه بل كانت من
أفعال هللا تعالى الذ أظهرها على أيديهم ،أما معجزات المسيح فكانت من
فعله بنفسه ،لذا كانت دليبل على ألوهيته!
و لئلجابة على هذا نحيل القارئ إلى القسم التاسع من الفصل األول الذ
ذكرنا فيه شواهد من األناجيل تفيد أن المعجزات التي كان يصنعها المسيح
أيضا ،لم يكن يفعلها بقوته الذاتية المستقلة بل كان يستمدها من هللا و
يفعلها بقوة هللا ،أ أن الفاعل الحقيقي لها كان هللا سبحانه وتعالى الذ
أظهرها علي يد المسيح لتكون شاهدا له على صحة نبوته ،و نكتفي هنا
بإعادة نص واحد ظاهر بين في ذلك و هو ما قاله بطرس الحوار في
خطابه لبني إسرابيل بعد رفع المسيح:
" فوقؾ بطرس مع األحد عشر و رفع صوته و قال لهم ...:أيها الرجال
اإلسرابيليون اسمعوا هذه األقوال :يسوع الناصر رجل قد تبرهن لكم من
قبل هللا بقوات و عجابب و آيات صنعها هللا بيده في وسطكم كما أنتم أيضا
تعلمون " سفر أعمال الرسل ٔٗ / ٕ( :و ٕٕ).
رد االستدالل بقيام المسيح ح ّيا ً من األموات على ألوهيته :
قال بعض أساقفة و الهوتيي النصارى :إن األنبياء مهما كانوا عظماء ،فإن
أقصى ما فعلوه هو أنهم أحيوا بعض الموتى بإذن هللا ،أما أن يقوموا
بؤنفسهم أحياء بعد موتهم فهذا ما لم يقدروا عليه أبدا ،بعكس المسيح الذ
" لما كان إلـها قدر بقوته اإللـهية أن يقوم من األموات و يعود إلى الحياة و
يصعد إلى السماء ممجدا إلى يومنا هذا ".
و الجواب على هذا الدليل ـ مع التسليم جدال بؤنه عليه السبلم مات فعبل على
الصليب و دفن ثم قام حيا بعد موته بثبلث ليال كما يدعون [ ]ٕ5ـ هو أن
نصوص العهد الجديد نفسها تشهد بؤن المسيح لم يقم من الموت بقدرته
الذاتية اإللـهية ،بل إن هللا تعالى هو الذ أحياه و أقامه من األموات ،و
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عندبذ فبل يبقى في قيامه حيا بعد موته أ دليل على ألوهيته ،و إال لكان
جميع البشر آلهة ألن هللا تعالى سيقيمهم أحياء من قبورهم يوم القيامة!! و
المسيح من األموات " مرات عديدة ،على
قد تكرر التعبير بؤن " الـل ُه أقام
َ
لسان الحوار بطرس و لسان بولس ،في سفر أعمال الرسل ،و فيما يلي
ذكر بعض الشواهد من ذلك:
لرجال من
ـ جاء في سفر أعمال الرسل في خطاب القديس بطرس الحوار
ٍ
بني إسرابيل:
" فيسوع هذا ،أقامه هللا ،و نحن جميعا شهود لذلك .و إذ ارتفع بيمين هللا
[ ]ٕ1و أخذ موعد الروح القدس من اآلب ،سكب هذا الذ أنتم اآلن
تبصرونه و تسمعونه " أعمال الرسل ٖٕ / ٕ :ـ ٖٖ.
ـ و فيه أيضا في خطبة أخرى لبطرس الحوار :
" و لكن أنتم أنكرتم القدوس البار و طلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل .و
ربيس الحيوة قتلتموه الذ أقامه هللا من األموات و نحن شهود لذلك "
أعمال الرسل ٔٗ / ٖ :ـ ٘ٔ]ٖٓ[ .
و جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية (ٗ  ٕٗ /ـ ٕ٘) :
" نإمن بمن أقام يسوع ربنا من األموات .الذ أسلم من أجل خطايانا و
أقيم ألجل تبريرنا "
و في نفس الرسالة (: )ٔ5 / 5
" ...و إن كان روح الذ أقام يسوع من األموات ساكنا فيكم ،فالذ أقام
المسيح من األموات سيحيي أجسادكم المابتة أيضا بروحه الساكن فيكم "
و في رسالة بولس األولى إلى أهل كورنثوس (: )ٔٗ / ٙ
" ...و هللا قد أقام الرب (ا المسيح) و سيقيمنا نحن أيضا بقوته "
قلت :فإقامة المسيح من األموات مماثلة إلقامتنا من األموات التي ستحصل
يوم البعث و القيامة ،فبل داللة فيها أصبل على إلهية المسيح ال من قريب و
ال من بعيد.
رد االستدالل بسجود بعض التبلميذ للمسيح على ألوهيته :
ُذكِر في األناجيل أن المجوس الذين قدموا من المشرق و عرفوا من النجوم
بوالدة المسيح ،ذهبوا إليه فلما رأوه في بيت لحم و هو في المهد ،آمنوا به
و سجدوا له ،و كذلك جاء أن مريم المجدلية و مريم أم يعقوب و التبلميذ و
األعمى الذ شفاه المسيح [ٖٔ] سجدوا له عليه السبلم أيضا ،و لم يرد أن
عيسى عليه السبلم منعهم من السجود له ،فقال بعض أساقفة النصارى :إن
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هذا دليل واضح على ألوهية المسيح ألن السجود ال يكون إال هلل وحده،
فلوال أن المسيح كان إلـها حقا لما رضي بسجود تبلميذه له.
و نقول في اإلجابة عن هذه الشبهة :إن كل عالم بالكتاب المقدس Bible
يعرؾ أنه قد جاء في كثير من مواضعه ذكر سجود البشر لؤلنبياء و أحيانا
سجود النبي للنبي بل حتى أحيانا سجود األنبياء للبشر ،مما يإكد أنه في
عرؾ الكتاب المقدس ال يعتبر السجود عبادة محضة خاصة باهلل ،بل هو
أعم من ذلك ،فقد يكون عبادة ،و قد يكون مجرد خضوع و احترام للمسجود
له ،و بالتالي في هذه الحالة األخيرة يجوز أداإه لؽير هللا .و ليس هذا خاصا
بالكتاب المقدس بل أثبت القرآن أيضا ذلك األمر في قصصه عن األمم
السابقة ،فكل مسلم يعرؾ أن هللا تعالى أمر المبلبكة بالسجود آلدم ،و يعرؾ
قصة سجود أبو يوسؾ و إخوته األحد عشر ليوسؾ عليه السبلم .لكن
دعنا اآلن نذكر الشواهد من الكتاب المقدس:
ـ في سفر التكوين (ٖٕ  " :)ٙ /فقام إبراهيم و سجد لشعب األرض لبني
حث " وفيه في نفس اإلصحاح كذلك " :و سجد إبراهيم أمام شعب األرض
" ٖٕ .ٕٔ /
ـ و في سفر التكوين (ٖٖ  ٖ /ـ  :)8أن يعقوب عليه السبلم ،سجد و نساإه
و أوالده لعيسو عندما التقوا به.
ـ و فيه أيضا (ٕٗ  ٙ /و ٖٗ  ٕٙ /و  :)ٕ5أن إخوة يوسؾ عليه السبلم
سجدوا له.
ـ و فيه أيضا ( :)ٕٔ / ٗ5أن يوسؾ عليه السبلم سجد أمام وجه أبيه.
ـ و في سفر الخروج ( :)8 / ٔ5أن موسى عليه السبلم خرج الستقبال
حميه و سجد و قبله.
ـ و في سفر صموبيل األول (ٕٗ  :)5 /أن داود عليه السبلم  " :نادى وراء
شاول قاببل يا سيد الملك ،فلما التفت شاول إلى وراءه ،خر داود على
وجهه إلى األرض و سجد ".
ـ و في سفر صموبيل األول أيضا (ٕ٘  ٕٖ /ـ ٕٗ) ما نصه:
" و لما رأت أبيجايل داود أسرعت و نزلت عن الحمار و سقطت أمام داود
على وجهها و سجدت إلى األرض و سقطت على نعليه و قالت :علي أنا يا
سيد هذا الذنب و دع أمتك تتكلم" ...
ـ و في سفر الملوك األول (ٔ  " :)ٔٙ /فخرت بششبع و سجدت للملك
(داود) ".
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ـ و في سفر الملوك األول أيضا (ٔ  ٕٕ /ـ ٖٕ) ما نصه " :و بينما هي
مكلمة إذا ناثان النبي داخل .فؤخبروا الملك (داود) قابلين هو ذا ناثان النبي.
فدخل إلى أمام الملك (داود) و سجد للملك على وجهه إلى األرض ".
ـ و في سفر الملوك الثاني (ٕٔ  :)٘ /أن بني األنبياء سجدوا للنبي إيلياء
عليه السبلم لما ظهرت منه المعجزة.
و الشواهد على ذلك كثيرة نكتفي بما ذكرناه.
نفي إلـهية المسيح في رسابل يوحنا :
ليوحنا ،مإلؾ اإلنجيل الرابع ،ثبلث رسابل صؽيرة في كتاب العهد الجديد
كما له في آخر العهد الجديد رإيا كشفية رمزية اعتبرت سفرا إلهاميا كذلك
فضمت لؤلسفار القانونية للعهد الجديد.
إن اإلنجيل الرابع الذ ألفه يوحنا يختلؾ عن األناجيل الثبلثة المتشابهة
التي قبله اختبلفا بينا ،و هو أكثر حرصا على إضفاء هالة ألوهية على السيد
المسيح عليه السبلم ،و إن كان صاحبه ال يدعي و ال يقول أبدا بشكل محدد
أن المسيح هو هللا ،و لذلك فإن أؼلب النصوص المتشابهة التي يستند إليها
و يتمسك بها المإلهون للمسيح مؤخوذة من إنجيل يوحنا هذا [ٕٓ] .
فمن هو يوحنا مإلؾ اإلنجيل الرابع و رسابل و رإيا يوحنا ؟؟
سإال اختلفت األوساط المسيحية في اإلجابة عنه منذ القديم .فالكنيسة
التقليدية اعتبرت ـ منذ القرن الثاني للميبلد ـ أن يوحنا هذا ،هو نفس "
يوحنا بن زبد " تلميذ المسيح المقرب و أحد الحواريين االثني عشر .لكن
دوابر مسيحية قديمة أيضا ـ و على رأسها الكاهن كايوس ـ شككت في هذا
األمر [ٕٔ] .
و قد استمر هذا التشكك في بعض األوساط المسيحية الضبيلة في كل قرن
من قرون تاريخ المسيحية و حتى عصر التنوير .و في القرنين األخيرين
طرحت مسؤلة التحقيق في هوية يوحنا هذا على بساط البحث ،و كانت
النتيجة التي توصلت إليها ؼالبية المفكرين و النقاد المسيحيين هي القطع
بؤن مإلؾ اإلنجيل الرابع ـ و الذ هو نفسه مإلؾ الرسابل الثبلث باسم
رسابل يوحنا و الرإيا الكشفية األخروية التي في آخر العهد الجديد أيضا ـ
ليس الحوار " يوحنا بن زبد " بل يوحنا آخر متؤخر لم يتتلمذ مباشرة
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على المسيح عليه السبلم بل هو مسيحي من تبلميذ المدرسة اإلسكندرية
الفلسفية.
يبتدأ مإلؾ اإلنجيل الرابع ،إنجيله ،بافتتاحية يختص بها دون سابر األناجيل
الثبلثة ،و هي افتتاحية يتبادر من ظاهرها النص على إلـهية الكلمة أ
المسيح ،لذا كانت هذه االفتتاحية أحد أهم مستمسكات المإلهين للمسيح من
كتاب العهد الجديد ،إن لم تكن ،أهم مستمسكاتهم على اإلطبلق.
و إنما لم أتعرض لها في الفصل الماضي خبلل تفنيد لشبهات المإلهين
لعيسى من األناجيل ،ألن هذه االفتتاحية ليست في الواقع من كبلم المسيح أو
تعاليم إنجيله ،بل هي من كبلم يوحنا ،لذلك أرجؤت الكبلم عنها لحين كبلمي
عن نفي إلـهية المسيح في كبلم يوحنا في هذا الفصل.
لكن قبل البدء في مناقشة و تفنيد العبارات التي يستند إليها المإلهون
للمسيح من كبلم القديس يوحنا ،أبدأ بذكر العبارات الصريحة الواضحة
ليوحنا نفسه ،التي تإكد عبودية المسيح هلل تعالى و أن هللا تعالى إلـه
المسيح و خالقه ،متبعا نفس األسلوب الذ اتبعته مع مناقشة عبارات
األناجيل و عبارات بولس.
القسم األول :أقوال يوحنا الصريحة التي تنفي إلـهية المسيح و تإكد أنه
ٌ
مخلوق ِهللِ عز و جل:
عب ٌد
(ٔ) أما نصه على أن هللا تعالى إلـه المسيح و بالتالي فالمسيح عبد مربوب
هلل ،فقد جاء في رإيا يوحنا الكشفية (ٔ  )ٙ /حين قال:
" ...و من لدن يسوع المسيح الشاهد األمين و البكر من بين األموات و
سيد ملوك األرض ،ذاك الذ أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه ،و جعل منا
مملكة من الكهنة إللــهـه و أبــيـه" ...
(ٕ) و أما نصه على أن المسيح مخلوق هلل سبحانه وتعالى  ،فجاء وضحا
في رسالته األولى (ٕ )ٔ /في قوله:
" أكتب إليك ما يقول األمين (المسيح) ،الشاهد األمين الصادق ،بدء خليقة
هللا" ...
(ٖ) و أما أن المسيح يستمد من هللا و بالتالي ال يمكن أن يكون إلـها ً ألن هللا
ؼني بذاته ،فقد جاء ذلك مثبلً في رإياه الكشفية أيضا (ٔ  )ٔ/حين يقول:
جبٍع اىعقبئذ ج2
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" هذا ما كشفه يسوع المسيح بعطاء من هللا "
(ٗ) و أما عن الؽيرية الكاملة و التمايز و االثنينية بين هللا :اآلب و المسيح
عليه السبلم فاألمثلة عليه كثيرة من كبلم يوحنا نكتفي بهذا الشاهد من
رسالته األولى(ٔ:)ٕ/
" و إن خطا أحد فهناك شفيع لنا عند اآلب و هو يسوع المسيح البار "
(٘) ثم إن نفس النصوص اإلنجيلية ،التي استقيناها في الفصل األول من
إنجيل يوحنا ،النافية إللـهية عيسى و المثبتة لعبوديته ،تصلح كذلك للكشؾ
عن عقيدة يوحنا مإلؾ ذلك اإلنجيل حول عدم إلـهية المسيح إذ من البديهي
دون في إنجيله ما يعتقده أو أنه كان يعتقد بما دونه ،و نكتفي هنا
أن الرجل َّ
بإشارة سريعة لثبلث نصوص قاطعة من إنجيل يوحنا:
" قال لها يسوع :ال تلمسيني ألني لم أصعد بعد إلى أبي .و لكن اذهبي إلى
أخوتي و قولي لهم :إني أصعد إلى أبي و أبيكم و إلـهي و إلـهكم " إنجيل
يوحنأ8. / ٕٓ:
" تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال :أيها اآلب ،قد أتت
الساعة ...و هذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإللـه الحقيقي وحدك ،و
يسوع المسيح الذ أرسلته " ...إنجيل يوحنا ٔ / ٔ8 :ـ ٖ.
" فقال لهم يسوع :لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم ،و لكنكم اآلن
تطلبون أن تقـتلوني و أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذ سمعه من هللا "
إنجيل يوحنا.5/ٗٓ:
و أعتقد أن ما ذكر أعبله يكفي ـ لمن تجرد للحق و أنصؾ و جانب التقليد و
التعصب ـ للتؤكد من عقيدة يوحنا التوحيدية و أنه لم يعلِّم التثليث و ال أن هللا
هو المسيح ،بل أفرد هللا تعالى وحده باإللـهية ،فينبؽي أن يبقى هذا بالبال
عند مناقشتنا التالية للشبهات التي استندوا إليها من كبلم يوحنا.
شبهات المإلهين للمسيح من عبارات يـوحنا و الرد عليها
الشبهة األولى
افتتاحية يوحنا إلنجيله التي يقول فيها " :في البدء كان الكلمة ،و الكلمة
كان عند هللا ،و كان الكلمة ا هلل ،هذا كان في البدء عند هللا ،كل شيء به
كان و بؽيره لم يكن شيء مما كان ...و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و
جبٍع اىعقبئذ ج2
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رأينا مجده كما لوحيد من اآلب مملوءا نعمة و ح َّقـا ً " إنجيل يوحنا ٔ / ٔ :ـ
ٖ.ٔٗ ،
الرد على هذه الشبهة:
أوال :أعود و أذكر أن هذا النص ليس من كبلم المسيح عليه السبلم و ال من
كبلم أ حوار أو تلميذ مباشر من تبلميذه بل كبلم مسيحي تابعي ـ إن صح
التعبير ـ و فيلسوؾ عاش في أواخر القرن األول و أوابل القرن الثاني فبل
يحمل في طياته أية حجة إلـهية ملزمة .أما دعوى أنه كتب إنجيله بإلهام و
وحي من هللا فبل دليل علها إال مجرد الظن.
و ثانيا :ما دام قابل هذا الكبلم هو يوحنا ،و ما دام قد ثبت معنا بالدالبل
السابقة أن يوحنا هذا يإمن بؤن هللا اآلب هو اإللـه الحقيقي وحده و إلـه
المسيح و خالقه و مرسله ،فلكي يكون كبلم يوحنا منسجما مع بعضه ،ال بد
فسر على نحو يتسق و ينسجم مع عقيدته التوحيدية
أن ُيف َهم هذا النص أو ُي َّ
تلك ،و هناك تفسيران محتمبلن لهذا النص:
التفسير المعقول األول :هذه االفتتاحية قرأها كثير من القدماء على نحو فيه
اختبلؾ بسيط في اللفظ ،لكن مهم جدا ،و قد أورد الؽزالي في كتابه " الرد
الجميل إللـهية عيسى بصريح اإلنجيل " اللفظ القديم الذ يمثل الترجمة
الحرفية للمتن اليوناني األصلي على النحو التالي:
" في البدء كان الكلمة ،و الكلمة كان عند هللا ،و إلـه هو الكلمة ،كان هذا
قديما عند هللا ،كل ٌّ به كان و بؽيره لم يكن شيء مما كان" ...
فالفرق بين الترجمتين هو في الجملة الثالثة ،ففي حين تقول الترجمات
َ
الكلمة هللاُ " ،تقول الترجمة الحرفية القديمة " :و إلـ ٌه هو
الحديثة " :و كان
الكلمة " بتنكير إلـه.
و تذكر الكتب التي تتحدث عن تاريخ العقيدة النصرانية أن آريوس و منكر
ألوهية المسيح كانوا يإكدون على أن الترجمة الحرفية الصحيحة لؤلصل
اليوناني هي " و إلـ ٌه هو الكلمة " [ٕٕ] .
و المسؤلة هي أن كلمة " إلـه " في اصطبلح اإلنجيل ـ و اصطبلح الكتاب
المقدس بشكل عام ـ ال تعني بالضرورة هللا ،بل تؤتي أحيانا على معنى السيد
و الربيس المطاع ،مثل كلمة الرب ،أو على معنى المبلك العظيم .و سبق و
أشرنا لذلك في الفصل الثاني و نذكر هنا مثالين على ما نقول:
جبٍع اىعقبئذ ج2
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(ٔ) جاء في سفر الخروج من التوراة قول هللا تعالى لموسى عليه السبلم :
" قد جعلناك إلـها لفرعون و أخاك هارون رسولك " الخروج.ٔ / 8 :
(ٕ) و في المزمور الثاني و الثمانين من سفر المزامير قول هللا تعالى لداود
عليه السبلم :
" هللا قابم في مجمع هللا ،في وسط اآللهة يقضي( ..إلى قوله) :أنا قلت إنكم
آلهة و بنو العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون و كؤحد الرإساء تسقطون "
المزامير ٙ ،ٔ / 5ٕ :ـ .8
حيث يتفق مفسروا العهد القديم أن المقصود باآللـهة و ببني العلي هنا:
الرإساء و القضاة و المبلبكة الذين هم أعضاء الببلط اإللـهي ـ إذا صح
التعبير ـ ،و أن لقب آلهة و أبناء هللا ،لهم ،ليس إال لقبا تشريفيا ال أكثر ،و
ال يعني أبدا أنهم شركاء هللا تعالى في ذاته و إلـهيته ،كيؾ و من تعاليم
التوراة األساسية وحدانية هللا تعالى!
روحي عظيم بل
بناء عليه ،فعبارة " و إلـه هو الكلمة " معناها :و كابنٌ
ٌّ
ربيس للكابنات وعظي ٌم مقرب من هللا هو الكلمة.
ٌ
هذا و مما يرجح هذه القراءة و يوجب المصير إلى هذا التفسير ،أن
الترجمات الحديثة التي تذكر " و كان الكلمة هللا " تجعل افتتاحية يوحنا نصا
مختل المبنى ؼير مستقيم المعنى ،بل ال معنى له و ال يصح ألن معناها
يصبح هكذا:
[ في البدء كان هللا ،و كان هللا عند هللا! و كان هللا هو هللا ،هللا كان في البدء
عند هللا!! ]
و من البديهي أن الشيء ال يكون عند نفسه ،فبل يصح أن نقول كان زيد
عند زيد !!
أما على التفسير الذ ذكرناه ،فإذا صار اإلله ال ُم َنـ َّكر بمعنى الكابن الروحي
العظيم الذ هو ؼير هللا ،صح أن نعتبره كان عند هللا.
التفسير الممكن الثاني :يرى البعض أن الكلمة هي األمر اإللـهي " كن
فيكون " الذ به يخلق هللا ما يشاء من الكابنات ،كما جاء في سفر
المزامير " :بكلمة الرب صنعت السماوات ...إنه قال فكان ،و أمر فوجد "
المزمور.1 ،ٖٖ/ٙ :
و تصديق ذلك أننا نجد ،في سفر التكوين من التوراة ،أن الخلق تم بؤوامر و
كلمات إلـهية " :و قال هللا :ليكن نور ،فكان نور .....و قال هللا :ليكن في
وسط المياه ....فكان كذلك ....الخ " التكوين.ٙ ،ٖ / ٔ :
جبٍع اىعقبئذ ج2

283Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

و قالوا :إن الترجمة القديمة الصحيحة لعبارة " و الكلمة صار جسدا " هي:
" و الكلمة صنع جسدا " [ٖٕ] أ أنه باألمر اإللهي تم خلق إنسان بشر.
فالكلمة هي هللا و لكن اإلنسان الذ خلق بها ليس الكلمة ،و بالتالي
فالمسيح مخلوق بالكلمة و ليس الكلمة ذاتها.
و منهم من يرى أن هناك محذوؾ تقديره":و أثر الكلمة صار جسدا" [ٕٗ]
.
و على كل حال فهذه تفسيرات ممكنة و معقولة لهذه االفتتاحية ،و ال ندعي
أنها صحيحة قطعا ،لكن نرى أن المصير لفهم توحيد للنص واجب ،بعد أن
عرفنا من عبارات يوحنا السابقة ،نفيه كون المسيح هللا ،و ذلك عندما
هللا تعالى إلـ ُه المسيح و أن
اعتبره مخلوقا خاضعا هلل مستمدا منه و بين أن َ
هللا هو اإللـه الحقيقي وحده.
الشبهة الثانية
قول يوحنا في رسالته األولى (ٕٓ " :)٘/نحن في الحق إذ نحن في ابنه
يسوع المسيح .هذا هو اإللـه الحق و الحياة األبدية .يا بني احذروا األصنام.
"
الرد على هذه الشبهة:
أوالً دعنا نؤتي بنص العبارة من أولها ،حيث يلخص يوحنا رسالته األولى
بهذه الخاتمة فيقول:
" نحن نعلم أننا من هللا و أما العالم فهو كله تحت وطؤة الشرير .و نعلم أن
ابن هللا أتى و أنه أعطانا بصيرة لنعرؾ بها الحق .نحن في الحق إذ نحن
في ابنه يسوع المسيح .هذا هو اإللـه الحق و الحياة األبدية .يا بني احذروا
األصنام".
فنقول :إن الذين يستشهدون بهذه الفقرة كنص على إلـهية المسيح،
يفترضون أن اإلشارة ِبـ :هذا هو اإلله الحق ،....تعود آلخر مذكور و هو
المسيح ،لكن الحقيقة أن هذا مجرد تخمين و احتمال ضعيؾ ،أما االحتمال
األقوى بل المتع ِّين فهو رجوع اإلشارة إلى هاء الضمير في كلمة ابنـه ،أ
إلى هللا تعالى ،ألن الكبلم من البداية كان عن هللا تعالى ،و يدل عليه أيضا
ِـي احذروا األصنام ،أ أنه يقول في آخر رسالته :ليس
جملته األخيرة :يا َبن َّ
لنا إال إله واحد هو هللا و أما بقية اآللهة فهي باطلة فاحذروها .و أقصى ما
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يقال هو أن ما ذكرناه إن لم يكن هو المتعين فهو بالتؤكيد محتمل و مجرد
احتماله يسقط استداللهم باآلية ألنه :إذا جاء االحتمال بطل االستدالل.
و ليس ما ذكرناه من عدم تعين رجوع اإلشارة للمسيح ،شيء انفردنا به
لوحدنا ،بل هذا ما أشارت إليه شروح اإلنجيل ،فقد جاء في كتاب " تفسير
الكتاب المقدس " عند شرح هذه العبارة ما نصه:
مرة
" ....ثم يمضي يوحنا فيقول :هذا هو اإللـه الحق و الحياة األبدية .و ّ
أخرى ال يكون من السهولة تبين ما إذا كان المعن ِّي هو اآلب أم االبن؟ ؼير
أنهما من التقارب بحيث يؽدو الفارق ضبيبل جداً .بالنسبة إلى أقوام العالم
القديم كان هناك آلهة كثيرون .بيد أن يوحنا يرى أنهم كانوا كلهم آلهة
باطلة ،فبل إلـه إال إلـه واحد حق و للناس حياة أبدية فيه. ]ٕ٘[ " .

الشبهة الثالثة
ما جاء في رإيا القديس يوحنا الكشفية منسوبا للمسيح قوله " :أنا األلؾ و
الياء ،و األول و اآلخر ،و البداية و النهاية " الرإيا.ٖٔ / ٕٕ :
الرد على هذه الشبهة:
الحقيقة أن هذه الشبهة واهية للؽاية و بطبلنها أوضح من الشمس ،و ذلك
لسببين :أوال أن هذه العبارات " :أنا األلؾ و الياء ...الخ " ،التي تكررت
في الرإيا عدة مرات إنما ينقلها المبلك ،الذ ظهر ليوحنا في رإياه ،عن
قول هللا سبحانه وتعالى عن نفسه ،ال عن قول المسيح عن نفسه! .نظرة
بسيطة ألول مرة جاءت فيها هذه العبارة في أول إصحاح من سفر رإيا
يوحنا هذا توضح ذلك:
" من يوحنا إلى الكنابس السبع في آسية .عليكم النعمة و السبلم من لدن
الذ هو كابن و كان و سيؤتي ،و من األرواح السبعة الماثلة أمام عرشه ،و
من لدن يسوع الشاهد األمين و البكر من بين األموات و سيد ملوك األرض.
لذاك الذ أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه ،و جعل منا مملكة من الكهنة إللـهه
جبٍع اىعقبئذ ج2
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و أبيه ،له المجد و العزة أبد الدهور آمين .ها هو ذا آ ٍ
ت في الؽمام .ستراه
كل عين حتى الذين طعنوه ،و تنتحب عليه جميع قبابل األرض .أجل ،آمين.
" أنا األلؾ و الياء " هذا ما يقوله الرب اإللـه ،الذ هو كابن و كان و
سيؤتي ،و هو القدير " .رإيا يوحنا ٗ / ٔ :ـ .5
فنبلحظ بوضوح أن قابل أنا األلؾ و الياء هو :الرب اإللـه الذ هو كابن و
كان و سيؤتي ،و هو ؼير المسيح ،بدليل أنه عطفه عليه في البداية عندما
قال :عليكم النعمة و السبلم من الذ هو كابن و كان و ..و من األرواح
السبعة ...و من لدن يسوع الشاهد ،...و العطؾ يقتضي المؽايرة.
و كذلك عندما تتكرر هذه العبارة ينبؽي أن تفهم مثل هنا على أن المقصود
منها هو هللا تعالى.
هذا من جهة و من الجهة الثانية ،فإن هذه العبارة حتى لو قلنا أنها للمسيح،
فبل تتضمن نصا في تؤليهه ،ألنه يمكن تفسير عبارته" :أنا األول و اآلخر و
البداية و النهاية" بمعنى :أنا أول خلق هللا (أو بكر كل خليقة على حد تعبير
يوحنا) فبهذا يكون األول و البداية ،و الحاكم يوم الدينونة بؤمر هللا ،فبهذا
يكون اآلخر و النهاية لعالم الخليقة ،و ما دام هذا االحتمال وارد ،فاالستدالل
بالعبارة ساقط ،كيؾ و مثل هذه العقيدة الخطيرة تقتضي األدلة القطعية
الصريحة التي ال تحتمل أ معنى آخر.

الباب الثالث
صناعة الكتاب المقدس
سبق وتحدثنا عن الكتاب المقدس مفهومه وكيؾ وصل الينا واالن نتناول
الحديث فى شقين  ،االول ادعاء النصارى عصمة الكتاب المقدس ،
والثانى ادعاء ؼيرهم تحريؾ الكتاب المقدس .
ونحن فى استداللنا السابق تعاملنا مع الكتاب المقدس بحالته واوضحنا من
جبٍع اىعقبئذ ج2
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نصوصه الحالية مايإيد دعوى ان العقابد المسيحية التستند للكتاب المقدس
وان ايات الكتاب توضح عكس ما يراه المسيحين ،وسنتناول هنا هذا
الموضوع باعتباره موضوع مطروح للبحث اليمكن تؽافله حين البحث فى
النصرانية.
مقدمة
يدور هذا الباب حول الخبلؾ الدابر حول النقاط االتية
مفهوم الوحى وان الكتاب المقدس كله موحى به من هللا
ضياع اجزاء من الكتاب
االختبلؾ حول عدد االسفار
واجمال مانعتقده ان مفهوم الكتاب المقدس لم يكن ثابتا عبر الزمان والمكان
بل متؽير  ،وان هذا الكتاب صنعته الكنيسة ولم تتلقاه من هللا كما تدعى ،
وهذا المفهوم نقلناه عن هارناك فى كتابه اصول العهد الجديد ونقتبس منه
كيؾ تبنت الكنيسة مجموعة قانونية ثانية باالضافة الى العهد القديم؟
فى القرن الميبلدى االول لم يكن حتى اليهود يعتقدون ان العهد القديم قد تم
اؼبلقه نهابيا او انه اليمكن ان يضاؾ اليه اسفار اخرى  ،فقد كان القسم
الثالث منه مازال فى حالة سيولة وكانت هناك مجموعة من االسفار
المتداولة بين اليهود اليونانيين قد تم اضافتها فيما بعد الى العهد القديم،
لذلك لم يكن امرا ؼريبا ان يضيؾ المسيحيون اسفار جديدة الى العهد القديم
ولكنهم لم يفعلوا  ،كذلك لم يكن ؼريبا ان يهمل المسيحيون العهد القديم فقد
كان مطلوبا من المسيحى ان يعرؾ فقط ان المسيح قد صلب ثم قام وان
الشريعة الؽيت وكل شىء اصبح جديدا  ،فمثبل يقول ايجناتيوس ( ال اصدق
ان شيبا ؼير موجود فى االنجيل ) فلماذا اذا تم الحفاظ على العهد القديم ؟
ولماذا اضطر القديس ان يقبل بوجوده داخل الكتاب المقدس ؟فعلى الرؼم
من انه كانت ثبلث حلول متاحة وهى ( العهد القديم فقط –اضافة اسفار
للعهد القديم – الؽاء العهد القديم) ولكن تم اختيار حل رابع مثير للدهشة
وهو عهد جديد مع االحتفاظ بالقديم  ،لماذا حدث هذا؟
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قد كان العهد القديم يستخدم كاساس للتنبإ بالعهد الجديد واساس لتفسيره ،
ويثير ذلك ثبلثة اسبلة  ،ماالدوافع وراء خلق عهد جديد  ،من اين جاءت
السلطة البلزمة لذلك ؟ كيؾ حدث ذلك ؟ ولبلجابة نقول :
اوال :الدوافع -:
اولها كان التوقير االعظم القوال واعمال المسيح والتى كان التبلميذ
يعتبرونها اعلى سلطانا وقد كان المسيح دابما يقول ( انا جبت ) كؤنما يريد
القول انه سيفعل مالم يحدث من قبل  ،وثانيها اهتمام القديس بولس بموت
وقيامة المسيح واعتبارهما محور المسيحية واصبح االنجيل بشارة
بالخبلص عن طريق الفداء وليس بملكوت السموات  ،وثالثها ان الكنيسة
كانت بحاجة للحديث عن نبإة قد تحققت لتقنع اليهود بصدقها وهكذا بعدت
المسافة بين الكنيسة والمعبد  ،ورابعها ان بولس وتبلميذه قرروا ان
المسيح نهاية الشريعة التى جاء بها موسى حيث ان المسيح جاء بالنعمة
والحقيقة ولذلك اصبح هناك جديد جاء به المسيح وقديم منذ عهد موسى ،
وخامسها االعمال المسيحية المتراكمة طوال قرن من الزمان لدى الكنيسة ،
كل ذلك ادى لضرورة وجود وثيقة جديدة ترد على المسيحين الذين كانوا
اصبل يهود وعلى الؽنوصيين وتميز الكنيسة عنهما .
ثانيا  :السلطة -:
منذ البداية كان هناك اعتراؾ ان بعض االشخاص لديهم الهام ( رسل –
انبياء – معلمين ) وكانت كل جماعة مسيحية تفترض انها تحت رعاية
الرب يسوع وتحت توجيه الروح القدس
ض َع َعلَ ْي ُك ْم ثِ ْقبلً أَ ْك َث َر Act 15:28
ُس َو َن ْحنُ أَنْ الَ َن َ
ح ا ْلقُد ُ
الرو ُ
ألَ َّن ُه َقدْ َرأَى ُّ
َؼ ْي َر َه ِذ ِه األَ ْ
اء ا ْل َوا ِج َبةِ:
ش َي ِ
وبذلك اصبح لدى الجماعة المسيحية القوة لقبول او رفض اى اقوال وكذلك
القدرة على اعتبارها قانونية وضمها داخل القانون  ،وبعد زمن الرسل
اصبحت اعمالهم مقدسة والتملك الكنيسة اى سلطة فى رفضها او قبولها .
ثالثا  :كيؾ ؟
لم يكن وجود الكتب وال السلطة كافيا التخاذ قرار وانما كان البد من ظروؾ
معينة للتنفيذ تمثلت فى االتى ،قراءة الكتب الجديدة فى الصلوات على العامة
 ،انجيل مارسيون سنة ٓٗٔ ورفضه العهد القديم  ،الؽنوصيون ورفضهم
العهد القديم ،
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لذلك قررت الكنيسة جمع ماهو رسولى وكاثوليكى بدال مما هو هرطقى
.ونشؤ العهد الجديد
 فرؼم ان الكتاب متداول قبل ان، واليك االجزاء التى نقلناها من الكتاب
يولد ابابنا فنقدم هذه القصاصات حتى النتهم بسوء النية او التحريؾ
 ان ضم الكنيسة للكتب داخل القانون المقدس كان يرجع: يقول تارتوليان
الى القرار المباشر للمجامع
The judgment of the hurches concerning the
admissibility of books to the sacred canon depended in
some cases at least upon direct synodical decisions, is
baldly stated by Tertullian (De Pudic., 10): ―Sed
cederem tibi, si scriptura Pastoris non ab omni concilio
ecclesiarum, etiam vestrarum, inter apocrypha et falsa
indicaretur.‖29
كلما بعدت المسافة عن عصر الرسل كلما اصبحت كتاباتهم مقدسة ولم تعد
الكنيسة تمتلك تجاهها اى سلطان سواء بالرفض او القبول
. The greater became the distance in time from the
Apostolical Age the more sacred became the series of
writings that had Catholic character and Apostolic
title, just because of these properties and the distance.
They thus acquired such inward and outward authority
that the Churches could not bring themselves to believe
that they had the power either to accept or to reject
them.
كان منشؤ المفهوم الرسولى الكاثوليكى هو الرد على ازمة الؽنوصية
The concept ―Apostolic.‖ Here we need only state the
fact that the importance which everything ―ApostolicCatholic,‖ either in content or in title, had acquired
during the second century because of the Gnostic
controversy was so great that in face of it the Churches
felt that they had lost all right to decision and could
only adopt a purely passive attitude. The decision is
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decision no longer,but mere acquiescence; they accept
with all the consequences. Even in the case of Acta Pauli
in Carthage, which Tertullian mentions, it cannot have
been otherwise. When this book, which claimed to bring
from the Apostolic Age a description of the history and
teaching of St Paul, reached Carthage, it was as a matter
of course accepted as having authority for the Church,
and this practically meant that it was attached to the
second collection of sacred writings that at that time
already existed.
فى بداية تؤسيس الكنيسة كان هناك رجال احيا لديهم سلطة تقرير اصالة
الكتب وسلطانها
At first, in the period when foundations were being laid,
men were living who had the power to determine books
as authoritative and who made use of their power as the
need for such books arose. Then came a moment after
which the collection of sacred books could only, so to
speak, itself create or, rather, extend itself—namely, the
moment when the conviction arose that every work that
was Apostolic and Catholic belonged to an authoritative
group. Other authorities could now have scarcely any
voice in the matter, for once the Apostolic-Catholic
character of a work was established the only right left
to Christians was that of acquiescence. Nevertheless, in
practice, this principle by no means established itself
quite securely and absolutely.
هل كان مفهوم الرسل يعنى التبلميذ االثنى عشر فقط ام اخرون معهم ؟
In the first place, the concept ―Apostolic‖ was by no
means clear. Did it imply the Twelve Apostles alone? or
the Twelve and other Apostolic persons? or the
Apostolic Age generally? And, secondly, as we
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shall see immediately, another and an incommensurable
factor was involved, namely, the factor of Custom.
.... بسبب وجود الكتابات المسيحية وكذلك قراءتها على العامة
In the first place, there existed a body of writings that
was more or less fitted to satisfy the requirements—the
Gospels at the earlier date, and in the following period
every work that was old (Apostolic) and Catholic as
well. it was because Christian writings were in public
worship actually treated like the Old Testament,33
without being simply included in the body of the old
Canon, that the idea of a second sacred collection could
be realized
يخبرنا ديونسيوس ان رسالة كليمنت كانت تقرأ فى الصلوات
Dionysius, Bishop of Corinth (about A.D. 170), tells us
that the Corinthian Christians still continued to read in
public worship the epistle written by Clement from the
Roman Church about A.D. 95, and that they would
likewise read the new letter which they had just
received from Rome. If this happened in the case of
important letters between Churches, what doubt can
there be that it was so also above all with the epistles of
St Paul—so unique, so incomparable —in Corinth and
Rome, in Philippi and Thessalonica, in Ephesus,
Hierapolis, and Colossæ, and not only in these places
but wherever collections of Pauline epistles had arrived.
They would certainly be read publicly though not with
the same regularity as the Gospels, and not as an
alternative to the Scriptures of the Old Testament.
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وجود الكتابات ومشكبلت مارسينوس والؽنوصيون ادت لخلق العهد الجديد
The fact that most valuable, important, and primitive
Christian writings were at hand, further, the practice of
public reading, and, lastly, the examples of the
Marcionites and Gnostics, which must have provoked
both imitation and pposition, explain how the motives,
which suggested the origin of the Church‘s New
Testament, could realise themselves, and how the
authorities that could create it came into action
 لماذا تم اؼبلق العهد الجديد ؟، ونطرح مع نوفاليس السإال الهام
واالجابة هى ان المونتانيست وليس الؽنوصيون هم الذين ادوا الى ذلك
Novalis advanced the very reasonable question: ―Who
declared the Bible (the Canon of the New Testament)
to be closed?‖ Our answer to the question is: The idea,
firmly held, that the new books were fundamental
documents of the Second Covenant which God had
established through Jesus Christ, was the intellectual
originator of the ―closed‖ instrumentum novum. When,
then, did the idea of the New Covenant come to be
firmly grasped? it was the Montanist, not the Gnostic
crisis, that brought the idea of the New Testament to
final realisation and created the conception
of a closed Canon.
تم االحتفاظ بالعهد القديم الن اله الخبلص هو اله الخلق
Thus the second Canon came to take its place beside the
first. The first was preserved because the God of
Salvation was felt to be also the God of Creation, and
because Christians following St Paul held fast to the
historical conception that the Covenant given in Jesus
Christ was preceded not only by prophecies but also by
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a Covenant, naturally imperfect because suited to the
childhood of mankind.
§ 2. Why is it that the New Testament also contains
other books beside the Gospels, and appears as a
compilation with two divisions (―Evangelium‖ and
―Apostolus‖)?
لماذا يوجد فى العهد الجديد باالضافة الى االناجيل كتب اخرى ويبدو كؤنه
مجموعتين منفصلتين اناجيل ورسابل ؟
In the New Testament letters which serve momentary
and particular needs are set on a level of equal value
with the Gospels; what is merely personal with what is
of universal import; the Apostles with Christ; their
work with His work! In a compilation which is invested
with Divine authority we must read: ―Drink a little wine
for thy stomach‘s sake,‖ and ―my cloak I left at Troas.‖
Side by side with the words of Divine mercy and lovingkindness in the Gospels we meet with outbreaks of
passionate personal strife in the Epistles; side by side
with the stories of the Passion andr esurrection, the dry
notes of the diary of a missionary journey!
كيؾ يتساوى فى العهد الجديد الرسابل التى هى مسابل مإقتة مع االناجيل ؟
كيؾ يتساوى ما هو شخصى مع ماهو عام ؟ كيؾ يتساوى الرسل بالمسيح
؟ فنقرأ عبارات مثل
َ الَ َت ُكنْ فِي َما َب ْع ُد
1Ti 5:23 اس َت ْع ِملْ َخ ْمراً َقلِيبلً مِنْ أَ ْج ِل
ٍ اب َم
ْ  َب ِل،اء
َ ش َّر
.ِِيرة
َ َمعِدَ تِ َك َوأَ ْس َقا ِم َك ا ْل َكث
وعبارات مثل
َ س أَ ْحضِ ْرهُ َم َتى ِج ْب
2Ti 4:13 ،ت
َ ار ُب
ْ واس عِ ْندَ َك
َ اء الَّ ِذ َت َر ْك ُت ُه فِي َت ُر
َ لر َد
ِّ َا
َ ُالرق
وق
ُّ ب أَ ْيضا ً َوالَ سِ َّي َما
َ َوا ْل ُك ُت
..... تتساوى مع عبارات االناجيل
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The idea in question here is the idea of Tradition. One
of the great problems which has silently dominated the
inner history of the Church for centuries is the problem,
―Scripture and Tradition.‖ In the compilation of the
New Testament this problem already, to a certain
extent, found a solution; indeed, properly speaking, the
strivings and conflicts that have taken place since this
solution, i.e. since the creation of the New Testament,
are all of them only of secondary import The main
battle was long since fought and decided in favour of
Tradition when the New Testament was compiled and
in the very fact of its compilation; but, unfortunately,
historians have not yet generally recognised this truth.
The New Testament itself, when compared with what
Jesus purposed, said, and was, is already a tradition
which overlies and obscures. When then we speak today of the antagonism and conflict between Scripture
and Tradition, the tradition in question is a second
tradition.
.... ان مشكلة التقليد هى واحدة من اكبر المشاكل منذ بداية العهد الجديد
 ولكن هناك نوع.....  ولقد تم حل جزء منها..... مشكلة االنجيل والتقليد
ثانى من التقليد
The compilation of the New Testament out of the
―Gospels,‖ with their Apostolic titles and the
―Apostolus,‖ is clearly the expression of two
convictions:
(A) that in a certain sense the Apostles are equal to
Christ in that they, being chosen not only to be His
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witnesses, but also dispensers of His power, are His
continuation; and
(B) that the attestation of a revelation is not less
important than its content. When did these convictions
make their appearance? How and under what
circumstances did they attach themselves to books?
How was it that under their influence the Acts of the
Apostles came to be accepted into the Canon, and that
such strong preference was given toSt Paul?

لقد اصبح الرسل متساوون مع المسيح ليس كمجرد شهود له وانما ممثلين
 ان البرهان على صدق الوحى ليس اقل اهمية من..... لقوته وامتداد له
 كيؾ تم قبول اعمال الرسل ورسابل بولس داخل القانون ؟...... محتواه
ار ِبي
ِ أَ ْن ُت ُم الَّذِينَ َث َب ُتوا َمعِي فِي َت َجLuk 22:28
ً  َوأَ َنا أَ ْج َعل ُ لَ ُك ْم َك َما َج َعل َ لِي أَ ِبي َملَ ُكوتاLuk 22:29
.سلَنِي
َ  َمنْ َي ْق َبلُ ُك ْم َي ْق َبلُنِي َو َمنْ َي ْق َبلُنِي َي ْق َبل ُ الَّ ِذ أَ ْرMat 10:40
اس ِم
ْ اراً ِب
ّ اس ِم َن ِب ٍّي َفؤ َ ْج َر َنبِ ٍّي َيؤْ ُخ ُذ َو َمنْ َي ْق َبل ُ َب
ْ  َمنْ َي ْق َبل ُ َن ِب ّيا ً ِبMat 10:41
ار َيؤْ ُخ ُذ
ٍّ ار َفؤ َ ْج َر َب
ٍّ َب
The recognition of the lofty status of the Twelve, an
authority that was at first naturally bound up with that
of the Mother Church in Jerusalem, went forth with St
Paul and the other missionaries into the Gentile world.
سلطة الرسل انتقلت من الكنيسة االم فى اورشليم الى الكنيسة الرومانية
.......... والكنابس االخرى
The Roman Church writes about A.D. 95: ―The
Apostles were made evangelists to us by the Lord
Christ (mark well: ‗the Apostles,‘ not Peter and Paul);
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Jesus the Christ was sent by God. Thus Christ is from
God and the Apostles from Christ. He and they came
into being in harmony from the will of God.‖ Since the
end of the first century the Apostles already seemed to
the Gentile Church like a multiplication of the Christ.
The Church is built upon them as a foundation: in the
New Jerusalem the twelve foundation stones of the city
wall bear the names of the twelve Apostles of the Lamb.
 ان المسيح من هللا والرسل من المسيح1٘ كتبت الكنيسة الرومانية عام
.......  لقد اصبح الرسل فى نظر الكنيسة مستنسخات من المسيح.....
If one spoke of the commands of Christ, one added the
Apostles. What Serapion says at the beginning of the
third century (Euseb., H.E., vi. 12, 3): ἡμεῖρ καὶ Πέηπον
καὶ ηοὺρ ἄλλοςρ ἀπόζηόλοςρ ἀποδεσόμεθα ὡρ Χπιζηόν,
could certainly have been also said a hundred years
earlier. Already, in Gal. iv. 14, we read: ἐδέξαζθέ με ὡρ
Χπιζηόν Ιηζοῦν
Gal 4:14 ْ َبل،س ِد لَ ْم َت ْز َد ُروا ِب َها َوالَ َك ِرهْ ُت ُموهَا
َ َو َت ْج ِر َبتِي الَّتِي فِي َج
.وع
َ س
ُ يح َي
ِ ِ َكا ْل َمس،َك َمبلَكٍ مِنَ هللاِ َق ِب ْل ُت ُمونِي
Writers in Asia Minor, Rome, and Egypt (before A.D.
160) unite in their testimony on this point, and even the
Gnostics shared in part this conception

ٔٙٓ تبنى الكتاب فى اسيا الصؽرى ومصر نفس النظرية قبل عام
But how far could the Lord be said to continue Himself
in St Paul? This Apostle was certainly not of the
number of the Twelve Apostles! To answer this question
fully it would be necessary to take a wide outlook and to
describe the history of the relation of St Paul to the
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original Apostles and the strict Jewish Christians. But it
is sufficient to point out that the position which St Paul
claimed and acquired in the Apostolic Age, and
authenticated by his work, was one that allowed
the Churches no vacillation and no compromise in their
judgment. Here, indeed, it was true that ―He that is not
with me is against me.‖ One was compelled either to
acknowledge Paul as an Apostle
كيؾ اصبح بولس استمرارا للمسيح وهو لم يكن واحدا من االثنى عشر

.........

of equal rank with the Twelve or to reject him as an
interloper. And yet now—after he had long been
egitimiza and after his epistles had increased in
importance, because they alone gave clear expression to
the theory of the New Covenant, which more and more
gained ground—his equality with the Twelve seemed to
be again in question; for, seeing that he was not an eyewitness of the life of the Lord, he could not testify to the
facts of His history and His nature. In addition, the
confident appeal of the Marcionites and Gnostics to the
Apostle must have made Churchmen nervous
...... لم يكن بولس شاهد عيان واليمكن ان يشهد للمسيح
But the custom of public reading of the Pauline Epistles
was already far too widely spread and the prestige of
the ―righteous,‖ the ―good‖ Apostle, the ―vas electionis‖
was already too firmly established to receive any real
shock. Besides, it was possible to egitimiza Paul by
means of the Twelve Apostles as they were egitimizat
by Christ. They had indeed egitimiza him as an
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Apostle! Such egitimization was by no means in the
sense of St Paul himself; but this point was
left out of consideration.
 كان اليمكن..... لقد كانت رسابل بولس تتلى باستمرار فى الكنابس
 كما ان الرسل االثنى عشر اعترفوا ببولس... االصطدام بتلك الحقيقة
 صحيح ان برهان ذلك كتبه بولس لنفسه ولكن لم يتم االلتفات، كرسول
لذلك
According to the theory of succession, universally
accepted at that time, he to whom office was delegated
was of equal authority with him that conferred the
office. Thus the equation held good: God = Christ = the
Twelve Apostles = Paul. But where was to be found
documentary evidence of Paul‘s legitimisation by the
Twelve?
) اصبح التسلسل هو ( هللا = المسيح = الرسل االثنى عشر = بولس
Where could a book be found that gave the testimony of
all the Apostles and reproduced their teaching? The
Acts of the Apostles was at once seized upon
اين يوجد كتاب يشهد لجميع الرسل ؟ انه سفر اعمال الرسل
under circumstances as they existed between the years
A.D. 70 and 170. Taking all these points into
consideration, we must conclude that the placing of this
book in the growing Canon shows evidence of reflection,
of conscious purpose, of a strong hand
acting with authority
هناك دالبل ان يدا قوية تعمل بوعى تام لخلق العهد الجديد
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; and that by such conscious action the ideal Canon, in
outline at least, was realised in the form of the bipartite
New Testament both Apostolic and Catholic.
وان هذا العهد يجب ان يكون ذو قسمين رسابل مع اناجيل
ويقترب من ذلك المعنى الكتاب التالى منقوال من موقع كنيسة انطاكية
المسيح في األناجيل والكنيسة والنقد الكتابي الحديث
ترجم هذا الكتاب عن األصل االنكليز :
The Gospel Image of Christ:
The Church and Modern Criticism
لمإلفه :
Veselin Kesich
الصادر عن:
St. Vladimir´s Orthodox Theological Seminary
Crestwood ،New York ،1972.
تعريب األب ميشال نجم

الفصل الثالث
ٔ -لقد ظهر اإلنجيل المكتوب جوابا ً الحتياجات الكنيسة .وقد حان األوان في
النصؾ الثاني من القرن األول الستخدام الشكلين الشفهي والكتابي من أجل
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نشر الخبلص .وكذلك تطلّب ازدياد المد المسيحي إيجاد نصوص لتعليم
المهتدين وللعمل التبشير  .وقبل كل شيء ،قوى
ٕ -ؼياب التبلميذ عن المسرح التاريخي رؼبة الجماعة المسيحية
باألناجيل ،تلك الكتب التي تحمل طابع السلطة الرسولية.
الفصل الرابع
ٔ -بابياس ،األب الرسولي الذ عاش في أوابل القرن الثاني ،أن مرقس
"كتب  ...بدقة ولكن بدون تسلسل زمني" .ويضيؾ "أنه سعى إلى عدم
حذؾ وتزييؾ شيء مما كان قد سمعه".
ٕ -إن مسؤلة التسلسل الزمني في البحث اإلنجيلي ليست من المسابل
الثانوية .فالنقاد يزعمون بؤن األناجيل من صنع الجماعة المسيحية األولى
يشكون بإمكانية الترتيب الزمني لحياة يسوع .وبالمقابل نرى أن الذين
يعتبرون األناجيل مذكرات لشهود عيان يبدون اهتماما ً أكبر بالترتيب الزمني
في األناجيل ..ويجدون أن معرفة ترتيب األحداث هو أمر مهم للوصول إلى
فهم أفضل لحياة يسوع وعمله الخبلصي.
ٖ -فيعتقد دود مثبلً أن ترتيب مرقس إلنجيله يتبع أساسا ً سياق األحداث
،إن الترتيب الزمني ؼالبا ً ما يحمل في طياته ترتيبا ً الهوتيا ً .كذلك سرد قصة
يسوع ال يكون بدون الهوت .حتى الخبر التاريخي ال بد له من أن يحمل
حقيقة الهوتية .مثال ذلك قصة معمودية يسوع التي حصلت قبل التجربة.
كان يسوع أثناء معموديته محاطا ً بؤناس من سبللة إبراهيم يهيبون أنفسهم
لمجيء ماسي ومملكته .ولقد كشؾ معنى المعمودية الصوت السماو :
"هذا هو ابني الحبيب الذ به سررت" (مرٔ .)ٔٔ :هذا اإلعبلن اإللهي
الذ يجمع المزمور الماسياني (ٕ )8 :إلى النشيد األول لخادم الرب المتؤلم
(أشعيإٗ )ٔ :يكشؾ لنا هوية يسوع .إنه ماسيا ابن هللا الذ كان على
وشك تحقيق الدور المعطى للخادم الحامل األوجاع في أشعيا ٖ٘ . ٕ :ال
يمكن فهم كل المعنى البلهوتي لحادثة التجربة إال إذا ربطت بالمعمودية.
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ٗ -لكن الترتيب الزمني ال يمثل دابما ً المرتبة األولى في األناجيل .فاألفضلية
تعطي ،عادة ،للترتيب حسب المواضيع .فنرى اإلنجيليين يجمعون أقواال
نطق بها يسوع في مناسبات عدة وربما في فترات زمنية متفاوتة
ويجعلونها في مجموعة واحدة .مثال ذلك الموعظة على الجبل واألمثال
والعجابب .فمن الواضح أن عجيبة الشفاء التي تلي الموعظة على الجبل
والتي تفتتح مجموعة من العجابب في اإلصحاحين الثامن والتاسع من إنجيل
متى لم تحدث آنذاك.
٘ -والن هاجس اإلنجيليين كان دابما ً إيضاح معنى بعض األحداث وربط كل
شيء بالظهور اإللهي في المسيح يسوع وفي شرح معانيه وليس معرفة
زمان ومكان الحدث ،فقد عمد اإلنجيليون في بعض األحيان إلى التضحية
بالتسلسل الزمني .لقد كتب اوريجانس انه ال يجب إدانة بعض اإلنجيليين
حتى ولو عدلوا بعض األشياء" .كانوا يتكلمون عن شيء حصل في مكان ما
وكؤنه حصل في مكان آخر وعن أمر حدث في زمن ما وكما لو أنه حدث في
وقت آخر ويدخلون بعض التؽيرات في الكلمة التي نطق بها فعبلً .كان
قصدهم قول الحقيقة بوجهيها الماد والروحي ،وفي حال استحالة ذلك
كانوا يفضلون قول الوجه الروحي .والحق يقال بان الحقيقة الروحية كانت
تنتقل أحيانا بما يسمى الكذب الماد "
 -ٙإن حادثة طرد الباعة من الهيكل (متى ٕٔ ،ٖٔ-ٕٔ :مر ٔٔ-ٔ٘ :
 ،ٔ1لو  ،ٗ5-ٗ٘ :ٔ1يو ٕ )ٕ٘-ٖٔ :وضعت حسب الترتيب الزمني في
األناجيل السينابتية وحسب الترتيب البلهوتي في اإلنجيل الرابع .فيوحنا
وضعها في بداية إنجيله بينما وضعتها األناجيل السينابتية في أواخر حياة
يسوع األرضية .الطريقتان لهما مؽزى الهوتي ولكن إنجيل يوحنا يعطي
المعنى األكثر عمقاً .تورد األناجيل الثبلثة األولى هذه الحادثة قبل الصلب
بقليل .عندما أتم يسوع تعليمه في الهيكل بعد طرد الباعة أخذ الكهنة والكتبة
يتشاورون كيؾ يقتلونه (مرٔٔ ،ٔ5 :لو  .)ٗ8 :ٔ1قد يكون اإلنجيليون
الثبلثة مصيبين في ترتيبهم الزمني هذا ولكن ،في هذه الحال كيؾ يمكننا أن
نفسر وضع يوحنا ،الشاهد العيان ،هذه الحادثة في بداية إنجيله؟ لقد كتب
يوحنا إنجيله ،كسابر اإلنجيليين ،بعد القيامة وهكذا نظر إلى حياة يسوع في
ضوء القيامة .ولعله اختار حادثة طرد الباعة عمبلً رمزيا ً يشير إلى أن حياة
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يسوع هي في خطر منذ البداية وأن ظل الصليب كان مخيما ً على كل عمله
الخبلصي .معنى آخر يبرز مع هذا الترتيب إذ في هذا العمل كشؾ يسوع
عن هويته وهذا ما قاده إلى الموت .إنه اتخذ لنفسه حقا ً إلهي و أتى إلى
بيته كرب للهيكل ولكن خاصته رفضته.
 -8بالرؼم من أن معنى أحداث حياة يسوع ال يعتمد تحديد موعد حدوثه،
فإن معنى العشاء األخير يتؤثر كثيراً بزمان حدوثه ومكانه .خصوصا ً وأن
األناجيل األربعة ذكرت الحادثة إال أن األناجيل السينابتية تختلؾ عن إنجيل
يوحنا بتحديد يوم الفصح.
يتفق اإلنجيليون األربعة على أن العشاء األخير أقيم مساء الخميس وأن
الصلب تم يوم الجمعة ،إال أنهم ال يتفقون فيما إذا كان العشاء األخير فصحيا ً
أم ال .وفقا ً لؤلناجيل السينابتية ،كان العشاء األخير طعام الفصح وأقيم في
يوم الفصح ،الذ يبدأ في التقويم اليهود من الؽروب وينتهي في ؼروب
اليوم التالي .لذلك كان يإكل العشاء الفصحي بعد الؽروب ،مع العلم أن ذبح
الخراؾ في الهيكل كان يحصل قبل يوم واحد .أما اإلنجيل الرابع فيإكد أن
العشاء األخير وبالتالي تؤسيس األفخارستي ،قد تم نهار الجمعة ( أ
مساء) ،وأن الصلب قد حصل يوم الجمعة .ولكن هذا اليوم لم يكن
الخميس
ً
يوم الفصح حسب الواقع التقويمي اليهود في ٘ٔ نيسان الذ هو يوم
ذبح الخراؾ الفصحية .فالصلب ،حسب يوحنا ،حصل عشية الفصح ألن
الذين أتوا بيسوع صباح الجمعة من عند قيافا إلى بيبلطس "لم يدخلوا دار
الوالية لكي ال يتنجسوا فيمتنعوا عن أكل الفصح" (يو .)ٕ5 :ٔ5وكان هذا
اليوم "يوم التهيبة" وكان يوم السبت الذ يليه "يوما ً عظيماً" (يو:ٔ1
ٗٔ .)ٖٔ ،وهكذا فإن عيد الفصح في تلك السنة ،حسب شهادة يوحنا ،كان
يوم السبت وليس يوم الجمعة.
 -5لقد قدمت حلول عديدة لتفسير هذا التعارض بين األناجيل السينابتية
وإنجيل يوحنا .يعتقد بعض البحاثة أن مصطلحات يوحنا ذات دوافع الهوتية
ألنها تجمع بين صلب المسيح وذبح الخراؾ لكي تظهر أن المسيح هو
الحمل الفصحي الحقيقي "الرافع خطايا العالم" .اقترح مإخراً جوبير حبلً
أخر لهذه المشكلة إذ افترض تسلسبلً زمنيا ً جديداً ألسبوع اآلالم ال يكون
فيه العشاء األخير مساء يوم الخميس (يوم الجمعة) بل مساء يوم الثبلثاء
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(يوم األربعاء) .أما يوم الصلب فيبقى يوم الجمعة .يرتكز هذا التفسير
الخاص على تقويميين يهوديين كانا يستخدمان في أيام يسوع .نعرؾ من
كتابات اليوبيبلت أن جماعة قمران كانت تستعمل تقويما ً شمسيا ً تتؤلؾ فيه
السنة من ٗ ٖٙيوم وفيه تقام األعياد الربيسية في اليوم نفسه من
األسبوع.
فلربما بقي هذا التقويم متداوالً من اليهود حتى السنة ٕ٘ٔق.م  .إذ وصل
المكابيون إلى رباسة الكهنوت وتبنوا التقويم القمر الذ كان سابداً في
العالم الهليني ،فإذا ما أقيم الفصح حسب التقويم الشمسي لوقع سنويا ً مساء
الثبلثاء (يوم األربعاء) وهذه ليست هي الحال في التقويم القمر  .ولقد
أوضح جوبير نظرته بالقول بؤن يسوع ربما اتبع التقويم الشمسي المستعمل
في قمران واحتفل بالفصح يوم الثبلثاء مسا ًء .هذا الحال يخصص ثبلثة أيام
إللقاء القبض على يسوع و محاكمته وصلبه وليس يوما ً واحداً كما ورد في
األناجيل.
 -1لقد وجد بعض العلماء هذا الحل مفيداً بيد أن البعض اآلخر انتقده ألنه
يخالؾ الرواية اإلنجيلية ،وال ينسجم مع سردها ألحداث اآلالم .إن رإساء
الكهنة أرادوا اعتقال يسوع مع تحاشي إثارة أتباعه .لذلك لجؤوا إلى
السرعة والفعالية .و لو دامت المحاكمة بالفعل ثبلثة أيام لما استطاع اليهود
تحاشي االضطراب .وهنالك صعوبة أخرى تقؾ أمام هذه النظرية .إذ كيؾ
يمكن ليسوع أن يحتفل بالفصح حسب التقويم القمراني ما دام قد احتفل بكل
األعياد حسب التقويم األورشليمي ؟ نعلم تماما ً أنه زار أورشليم في العيد،
كما فعل كل السكان الذين ال ينتمون إلى جماعة قمران .وال توجد أية إشارة
تدل على أن أحد اتهمه بإتباع تقويم جماعة قمران "الهرطوقي".
ولو اتبع يسوع التقويم القمراني الستخدم أخصامه هذا ضده محاولين عزله
عن الجماهير .و الجدير بالذكر أن يسوع كان في أورشليم في عيد تجديد
الهيكل كما ورد في يوحنا (ٓٔ ،)ٕٕ :وفي هذا العيد كان يحتفل بذكرى
إعادة تكريس الهيكل زمن الحروب المكابية السنة ٘ٔٙق.م .بعد أن دنسه
أنطيوخيوس ابيفانوس.ولم يكن يقام حسب التقويم الشمسي المتبع آنذاك
من األسانيين ألنهم كانوا يرفضون و يمقتون كل ما من شؤنه أن يذكرهم
بالمكابيين حتى إذا كان ذا صلة بتجديد الهيكل (.)5
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ٓٔ -هناك نظريات أخرى قدمت للتوفيق بين األناجيل السينابتية وإنجيل
يوحنا .فواحدة تقول بؤن اليهود الجليليين كانوا يؤكلون الفصح قبل يهود
أورشليم بيوم واحد .وأخرى تذكر أن يهود أورشليم وكل فلسطين احتفلوا
في تلك السنة بالفصح يوم السبت بينما احتفل به يهود الشتات يوم الجمعة.
فإذا صحت هذه النظرية يكون إنجيل يوحنا هو الذ يذكر الموعد المحدد
الصحيح فيما يحور إنجيل مرقس هذا الموعد لكي يبلبم تقليد كنيسة روما
( .)1كل هذه التفاسير قد تكون ممكنة ولكن ال يستطاع دعمها بحقابق ال
يرقى إليها الشك.
ٔٔ -ينزع علماء العهد الجديد اليوم إلى قبول الترتيب المتبع في إنجيل
يوحنا ألسبوع اآلالم ،بمعنى أن يسوع أقام العشاء األخير يوم الخميس
ساء -ولم يكن ذلك اليوم يوم الفصح -لكي يجعله بمثابة عشاء تذكار .
م ً
هذا الترتيب ال يدحض ما ورد في األناجيل السينابتية إنما يعطي تفسيراً
مقبوالً لروايتهم التي تجعل من العشاء األخير عشاء الفصح .وأما بالنسبة
ليسوع وتبلميذه فقد كان هذا العشاء طقسا ً فصحيا ً وفيه تؤسس طقس
األفخارستيا الجديد .ووصؾ العشاء األخير في يوحنا ٖٔ وكذلك معنى
األفخارستيا في يوحنا  ٙيشهدان لذلك .وكذلك فالمناخ العام في اإلصحاح
ٖٔ يوحي بالفصح :فالذهاب إلى أورشليم كان بعد الؽروب (يؤٖ،)ٖٓ :
وكان الطاعمون متكبين (يؤٖ .)ٕٖ :كل هذه الدالبل تشير إلى أن العشاء
كان عشاء الفصح.
ٕٔ  -كانت فيما مضى األناجيل السينابتية ،وعلى األخص إنجيل مرقس،
موضوع تقدير في األوساط العلمية من حيث دقتها التاريخية .وكلما
تعارضت مع إنجيل يوحنا كان العلماء يقفون إلى جانبها .واآلن بدأت القيمة
التاريخية إلنجيل يوحنا تبرز وتزداد وأصبح من المسلّم به أن التقليد
المتجسد في إنجيل يوحنا مستقل عن األناجيل السينابتية إال أنه بنفس القدم
واألصالة إذا لم يبزها في بعض أقسامه.
ٖٔ -المسؤلة األخيرة التي ينبؽي إثارتها في موضوع التسلسل الزمني
وتاريخية األحداث هي فيما إذا كانت المحاكمة أمام مجلس اليهود تاريخية
أم ال .وهل سبقت المحاكمة السياسية التي جرت أمام بيبلطس؟ بكبلم آخر،
هل نجد في األناجيل سرداً ذا تسلسل تاريخي يمتد من العشاء األخير وحتى
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إعبلن بيبلطس عن حكم الموت على يسوع ؟ ولقد أبدت األناجيل اهتماما ً
عظيما ً لتسلسل األحداث في هذه الحقبة القصيرة من الزمن .فقد ألقي
القبض على يسوع ليبلً تحاشيا ً إلثارة الشؽب بين الشعب .كما أن استعداد
يهوذا لقيادة الجنود إلى الجثمانية جعل من مساء الخميس الوقت األكثر
مبلبمة لمجلس اليهود ليقبضوا على يسوع ،ألن اليهود كانوا منهمكين
بتعييد الفصح .ثم أ ُ ِخ َذ يسوع إلى حنانيا ربيس الكهنة المعزول من الحاكم
الروماني السابق لبيبلطس والذ كان تؤثيره على شإون الشعب اليهود ال
يزال قابماً .حنانيا هذا سؤل يسوع عن تعليمه وعن تبلميذه (يو-ٕٔ :ٔ5
ٗٔ )ٕٔ-ٕٓ ،إال أن المحاكمة الحقيقية ابتدأت حين اقتيد يسوع إلى ربيس
الكهنة قيافا .ووصلت المحاكمة إلى قمتها عند سإال قيافا له" :أأنت
المسيح ابن هللا الحي؟" (مرٗٔ ٙٔ :وما يوازيها) .فكان جواب يسوع بعد
صمت مطبق" :أنا هو وسترون ابن البشر جالسا ً عن يمين قدرة هللا وآتيا ً
على سحاب السماء ( "...مرٗٔ ٕٙ :وما يوازيها) .هذا الجواب كان كشؾ
المسيح عن سر شخصه .وهذا ما فهمه قيافا لذلك "مزق ثيابه وقال :ما
حاجتنا إلى شهود؟ " .وبعمله هذا أظهر قيافا أن يسوع وجد مذنبا ً بجرم
التجديؾ .وإعبلن يسوع نفسه ابن هللا كان خطيبة ال تؽتفر ،لذلك قال
ألعضاء المجلس اليهود " :قد سمعتم تجديفه ،فما هو حكمكم؟ " .فكان
الجواب" :إنه مستوجب الموت (مرٗٔ ،ٖٙ :متى  ."ٙ٘ :ٕٙعند ذاك
حكم عليه بالموت ألن "من جدؾ على اسم الرب يقتل ،ترجمه كل الجماعة
رجماً .الؽريب كالوطني عندما يجدؾ على االسم يقتل" (الويين ٕٗ.)ٔٙ :
لكن تنفيذ حكم اإلعدام لم يكن من صبلحيات المجلس اليهود " :ال يجوز لنا
أن نقتل أحداً" (يو .)ٖٔ :ٔ5هذا الشؤن ،أ محاكمة يسوع أمام مجلس
اليهود ،شكك فيه بعض البحاثة والبلهوتيون المعاصرون وضربوا صفحا ً
عما ذكره يوحنا عن عدم استطاعة مجلس اليهود من تنفيذ حكم اإلعدام،
بيد أن بعض علماء التاريخ المعاصرين يعتقدون العكس تماماً.
ٗٔ -والسإال يصبح :إذا كان مجلس اليهود ال يملك هذا الحق فما هو هدؾ
المحاكمة البلهوتية المدونة في األناجيل؟
هل حصلت فعل ،أم كانت ،كما يدعي النقاد ،من خلق الكنيسة األولى ألجل
تبربة الرومان من موت يسوع وإلقاء اللوم على السلطات الدينية اليهودية؟
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٘ٔ -يحاول بول ونتر ،وفي كتابه "حول محاكمة يسوع" ،البرهان على
عدم اشتراك السلطات اليهودية مباشر ًة في محاكمة يسوع .وأن ما فعلته
بهذا الصدد كان نتيجة الضؽط الروماني ،وأن الكنيسة واإلنجيليين شوهوا
هذه الحقابق التهام أورشليم وإرضاء روما .صحيح أنه يوجد في األناجيل
مظهر عدابي للكهنوت اليهود  ،ولكن هذا العداء ؼالبا ً ما يعكس الوضع
التاريخي وتخوؾ األوساط الحاكمة في أورشليم من يسوع ومقاومتها له.
وبما أن بول ونتر وهانس ليتزمان وؼيرهما من العلماء يإكدون حق
السلطات اليهودية في إنزال عقوبة الموت ،فهم يشككون بالتالي بما ورد في
اإلنجيل بهذا الشؤن ويتساءلون :إذا كان مجلس ليهود قد حكم على يسوع
بالموت ،كما زعم النص اإلنجيلي ،فلماذا لم يقم هو بتنفيذ ذلك الحكم؟
 -ٔٙمن جهة أخرى ترى شروين وايت يدافع بقوة وبكثير من اإلقناع عن
المحاكمتين الواردتين في األناجيل .فيقول أن الدولة الرومانية كانت تعطي
حق الحكم الذاتي الكامل للمدن وللمقاطعات التي قدمت لها خدمات جمة،
وكانت تعتبرها مقاطعات و "مدنا ً حرة" .وبما أن أورشليم لم تحظ بدرجة
"المدينة الحرة" فلم يعط لليهود حق إنزال عقوبة اإلعدام ،بل ما كان يسمح
به هو ممارسة معتقداتهم الدينية .وأما حكم اإلعدام ،فكان يمكن أن ينزلوه
فقط بالذ يدخل إلى الهيكل رومانيا ً أم يهودياً .لذلك كان يوجد على باب
الهيكل إعبلن يقول" :ال يحق أل أممي أن يدخل رواق الهيكل .من يقبض
عليه هناك يكون قد ارتكب خطيبة مستوجبة الموت" .وكان هذا نتيجة اتفاق
بين الرومان ومجلس اليهود ،كما يقول يوسيفوس .ولم يكن للسلطة الدينية
اليهودية الحق في إنزال عقوبة اإلعدام في الحاالت األخرى (ٖٔ).
 -ٔ8كتب يوسيفوس أن يعقوب أخي الرب أعدم على نحو ؼير قانوني
نتيجة فريق متطرؾ من مجلس اليهود دون موافقة السلطات الرومانية.
ولكن عدم وجود سلطة لمجلس اليهود على حياة رعاياه ال يعني عدم تمكنه
من إجراء المحاكمة دون التنفيذ.
الفصل الخامس
ٔ -لم تكتب األناجيل بشكل يشمل كل المعلومات التي كانت معروفة آنذاك
عن يسوع (يوٕٓ .)ٖٓ :وصار تؤليفها في وقت كان فيه التقليد الشفهي
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ؼنيا ً جداً بالروايات المنقولة عن الرسل والشهود العيان اآلخرين .لذلك ظل
التقليد الشفهي حتى منتصؾ القرن الثاني محتفظا ً بسلطة معادلة لسلطة
األناجيل وتعايش التقليد الشفهي والتقليد الكتابي في الكنيسة.
ٕ -وقد اعتمد آباء الكنيسة هذين التقليدين فالقديس اؼناطيوس األنطاكي
الذ عاش في أوابل القرن الثاني ذكر معرفته بمواد موجودة في إنجيلين
وثبلثة .بيد أنه من الصعب التؤكد في ما إذا كانت معرفته تنبع من األناجيل
أم من التقليد الشفهي الذ سمعه ممن عرفوا تبلميذ الرسل ومن ذكريات
بقيت بعد قراءته لؤلناجيل
ٖ -وفي منتصؾ القرن الثاني استشهد القديس يوستينوس باإلنجيل
واعتمد كذلك على التقليد الشفهي .فكتب في حواره مع تريفن ()٘ :ٗ8
على لسان يسوع" :سؤحاكمكم على النحو الذ أجدكم فيه" .هذا القول ال
يرد في األناجيل األربعة ولذلك يؽلب الظن على أنه استقي من تقليد شفهي.
ٗ -بالرؼم من أن كتاب (بتشديد التاء) القرن الثاني المسيحيين كانوا
يعتبرون للتقليد الشفهي سلطة معادلة لسلطة التقليد المكتوب ،فإنهم أخذوا
يظهرون ميبلً متزايداً إلى االعتماد على الروايات اإلنجيلية المدونة .هذا
الميل حصل نتيجة النتشار المسيحية في العالم الهليني ولقيام أدب هرطوقي
ولبروز أولى المحاوالت لوضع قانون العهد الجديد .وسوؾ ندرس في هذا
الفصل طريقة إقرار قانونية أسفار العهد الجديد.
٘ -لقد وجد إلى جانب األناجيل األربعة عدد من الكتب األخرى التي ألفت
دون إما
هي البرهة نفسها بهدؾ نقل حياة يسوع وتعاليمه .جل هذه الكتب ّ
لملء ثؽرات الكتب القانونية بواسطة قصص ؼالبا ً ما سادها الطابع الخيالي
ولنشر بعض التعاليم الؽنوصية .والذ يقرأ األناجيل األبوكريفية بعد قراءة
األناجيل القانونية يجد نفسه في عالم مختلؾ جد ،مليء بالمعجزات
واألساطير ،خال تقريبا ً من التفاصيل التاريخية
 -ٙيوجد في إنجيل توم ،كما في عدد من األناجيل األبوكريفية األخرى ،تؤثير
المفاهيم الؽنوصية .ولقد أوجد الؽنوصيين نظاما ً معقداً جداً لوصؾ بنية
العالم السماو المنفصل عن العالم الماد  .ولم يبدوا أ اهتمام بيسوع
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التاريخي .و كانوا أول من فصل "يسوع" عن "المسيح" ،وبنوا كل
تفسيرهم للكتاب المقدس على هذا الفصل الصارم .واعتبروا أن المسيح
اإللهي الذ هو فيض من األلوهة األزلية قد حل على يسوع اإلنسان أثناء
المعمودية وتركه قبل اآلالم -8 .ويبتدئ الكتاب هكذا" :هذه هي األقوال
السرية التي نطق بها يسوع الحي والتي دونها ديدموس يهوذا توما .قال
يسوع :من يجد تفسيراً لهذه الكلمات لن يذوق الموت"
 -8يتبع هذه المقدمة بؤكثر من مابة قول سر ليسوع .وإذا ما قارنا بعض
األقوال باألقوال المماثلة التي حفظتها الكنيسة وأدخلتها في أناجيلها
القانونية نراها معكوسة تماما ً .فعل الؽنوصيين هذا لينشروا تعاليمهم .يورد
إنجيل متى على لسان يسوع قوله" :متى صنعت صدقة فبل تهتؾ قدامك
بالبوق كما يفعل المراإون" (" .)ٕ :ٙومتى صليتم فبل تكونوا كالمرابين"
( .)ٔٙ :ٙنفهم من ذلك أن يسوع كان يتوقع من أتباعه أن يتصدقو
ويصومو ويصلوا .لم يقل يسوع "إذا" فعلتم كذ وكذا بل "متى" فعلتم .هذا
يعني أنه لم يترك األمر الختيارنا بل جعله أمراً مفروؼا ً منه .وعلى خبلؾ
ذلك فإن الرسل في إنجيل توما يسؤلون يسوع عما إذا كان يريدهم أن يصلو
ويصومو ويتصدقو ،فيجيبهم قاببلً :ال تتكلموا بالكذب وال تفعلوا ما
تكرهونه" (القول الخامس) .وفي القول الرابع عشر يتلكم بطريقة أكثر
وضوحا ً ويذهب إلى رفض الصوم والصبلة والصدقة كليا ً حين يقول" :إذا
صمتم فستخطبون إلى أنفسكم وإذا صليتم تدانون وإذا تصدقتم تإذون
أنفسكم" .وعندما طلب إليه أتباعه أن يصوم ويصلي أجابهم" :أية خطيبة
ارتكبت وأ اثم سيطر علي" (القول ٔٓٔ) .وهذا يوضح تماما ً أن هذا
اإلنجيل ال يشهد للمسيح بل للؽنوصيين وتعاليمهم.
 -5لقد أثارت محاولة مركيون (سنةٓ٘ٔم) لوضع البحة من قِبله بكتب
العهد الجديد المقبولة تحديا ً جديا ً للكنيسة .وحتى ذاك الحين ال يوجد أ
برهان قاطع على أن الكنيسة كانت قد وضعت قانونا ً للكتاب المقدس ،بل
كانت تقبل األسفار المطابقة إليمانها.
أما مركيون فحذؾ من قانونه أسفار العهد القديم كله وأبقى من العهد الجديد
على إنجيل لوقا باستثناء فصليه األولين ،وعلى عشر من رسابل بولس
الرسول .مما ال ريب فيه أن مركيون قام بعمله هذا تحت تؤثير ؼنوصي،
جبٍع اىعقبئذ ج2

318Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

فبدون فصص الطفولة يبدو يسوع في إنجيل لوقا وكؤنه منحدر مباشرة من
السماء ،وبدون العهد القديم ليس كمحقق لوعود هللا في التاريخ بل كفيض
من العلى .توصل ترتليانس إلى القول بؤن مركيون "يجزئ الكتاب المقدس
إلى أجزاء حتى تتوافق مع أفكاره الخاصة".
 -1إن تحد مركيون أجبر الكنيسة ،وفقا ً لرأ بعض البحاثة ،على وضع
البحة بالكتب المقدسة المقبولة لديها والتي يمكن اعتبارها مرجعا ً لحياتها
وتعاليمها .والسإال الذ يطرح نفسه اآلن هو :هل كان وضع قانون العهد
الجديد لوال الضؽط الخارجي؟ سإال مثيل يمكن أيضا ً طرحه حول عقيدة
الثالوث التي جاءت كرد على األريوسيين.
ٓٔ -من المإكد أنه لم يكن هناك دور للتؤثير الخارجي في تحديد قانونية
سفر من األسفار .والتزمت الكنيسة بكتبها التي كانت قد قبلتها دابماً.
وبعملها هذا حددت الكنيسة األساس الذ بموجبه تحدد قانونية أسفار
الكتاب المقدس .وكما أجابت الكنيسة عن السإال حول هوية يسوع ،كذلك
عبرت عن إيمانها في عقيدة الثالوث .وأنها لم تبتدع إيمانا ً جديداً بل أعطت
صيؽة و تعبيراً ذاتيا ً عما كانت تعتقد به نتيجة اإلعبلن اإللهي.
فقبل أن يؤتي مركيون بقانونه الجديد ،كانت الكنيسة تعتمد على أناجيلها.
لكنها احتاجت بعد ذلك إلى أكثر من مابتي سنة كي تمهرها بخاتم االعتراؾ
القانوني النهابي
ٔٔ . -ولم تختر الكنيسة كتبها على نحو اعتباطي ،بل اعتمدت بعض
المقاييس لتحديد قانونية تلك األسفار .منها أن يكون السفر مكتوبا ً من قبل
الرسل أنفسهم و من قبل تبلميذهم ،وأن تكون تعاليمه من أصل رسولي
واستخدمت في العبادة الجماعية .وبينما كانت المطابقة لمقياس واحد تعتبر
ؼير كافية إلدراج أ كتاب في قانون العهد الجديد ،لم تكن المطابقة لكل
المقاييس هي الشرط لئلدراج .فلم يكن سفر الرإيا من األسفار التي تقرأ في
الخدم اإللهية –كما هي الحال اليوم أيضا ً -بالرؼم من كونه من أصل وتؤليؾ
رسوليين .وعندما برزت في الؽرب بعض التساإالت حول قانونية الرسالة
إلى العبرانيين انبرى القديس ايرونيموس للدفاع عن قانونيتها استناداً إلى
استخدامها في العبادة .ومادام السفر من إنتاج الكنيسة ويتلى فيها فليس من
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الضرور معرفة مإلفه .والؽرب ،مع أخذه حجج القديس ايرونيموس في
الدفاع عن الرسالة إلى العبرانيين بعين االعتبار ،كان يعطي للسلطة
الرسولية األهمية القصوى في كتاب متنازع على قانونيته ،على عكس
الشرق الذ كان يميل دابما ً إلى التشديد على محتوى الكتاب أكثر منه على
مإلفه.
ٕٔ -إن السلطة الرسولية المنوطة باألناجيل سبقت قانونيته ،إذ أن الكنيسة
لم تعط األناجيل سلطة بل اعترفت فقط بسلطتها الذاتية .عوامل عدة ساهمت
في تكوين العهد الجديد ،ولكن العامل األكثر أهمية هو إلهام الروح القدس.
والروح الذ ألهم اإلنجيليين في كتابة أناجيلهم هو نفسه الذ ألهم الكنيسة
في قبول هذه األسفار .لم يستطع مركيون ،وهو يعارض تقليد الكنيسة ،أن
يميز بين األسفار الملهمة واألسفار ؼير الملهمة .والملهم
( )theopneustosهو "الموصى به من هللا" (ٕتيموٖ )ٔٙ :الذ ال
يرتكز على إدراك بشر بل على عمل هللا .فسلطة األناجيل وأ جزء من
العهد الجديد ،ليست في الكتب نفسه ،وال ترتكز على سلطة الكنيسة التي
فيها وجدت ،بل تؤتي من المسيح الذ تشهد له األناجيل الملهمة من الروح
وتعلنه في حياة الكنيسة.
ٖٔ -لم تقبل الكنيسة قانون مركيون ليس فقط ألنه ناقص بل ألن جامعه هو
ؼنوصي سعى إلى تحوير النص لكي يعكس الصورة التي يرؼبها هو عن
يسوع .واعتمدت الكنيسة في حربها ضد مركيون األناجيل األربعة كي تظل
صورة يسوع ؼير مشوهة.
ٗٔ -في النصؾ الثاني من القرن الثاني برز السإال :لماذا توجد أربع
روايات عن حياة يسوع و تعاليمه؟ ولماذا كل هذا الصراع القابم حول
الفروقات والمصاعب فيما بينها؟ فلماذا ال توجد رواية واحدة متجانسة
تعتمد الروايات األربع؟ هذا السإال طرح نفسه على تاتيانوس المناضل
المسيحي الذ ولد في منطقة ما بين النهرين وعاش في روما زمنا ً طويبلً.
فوضع كتاب "من خبلل األربعة" و"اإلنجيل الرباعي" حوالي سنة ٓٔ8م.
استخدمت بعض الكنابس الشرقية هذا الكتاب وبقي مستخدما ً في الكنيسة
السريانية حتى القرن الخامس حين استبدل أسقؾ رخا رأبوله األناجيل
"المدمجة" باألناجيل "المنفصلة" األربعة .يشكل وجود هذا الكتاب دليبلً
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قاطعا ً على أن كنيسة القرن الثاني كانت قابلة لؤلناجيل األربعة .أما النجاح
الذ حظي به "اإلنجيل الرباعي" في الكنابس الشرقية فيعزى إلى كونه
عرضا ً للرواية اإلنجيلية خال من التناقضات التي ؼالبا ً ما تظهر عند مقارنة
األناجيل األربعة.
فقد النص األصلي لكتاب تاتيانوس .لذلك ال نعلم حتى اآلن ما إذا كان قد
وضعه أصبلً بالسريانية أم باليونانية .واستناداً إلى ترجمات متؤخرة نعلم أنه
بدأ إنجيله وأنهاه بآيات من إنجيل يوحنا .وهذا ال يعني أنه اتبع تصميم
اإلنجيل الرابع بل يعتقد أنه فضل ترتيب األحداث حسب األناجيل السينابتية
مستثنيا ً قصة اآلالم حيث أوردها كما في اإلنجيل الرابع (ٖٔ) .وقد أثبت
البحث اإلنجيلي الحديث صحة هذا الرأ .
٘ٔ -هل أظهر تاتيانوس ميوالً ؼنوصية في مإلفه؟ يشهد القديس
ايريناوس بؤن تاتيانوس كان تلميذاً ليوستينوس الشهيد وأنه ترك روما بعد
استشهاد معلمه .ولعله وقع بعد ذلك تحت تؤثير بعض األوساط الؽنوصية.
فهل وضع كتاب "اإلنجيل الرباعي" قبل وبعد قبوله ألراء فبة األنكراتيين
(الممسكين) الؽنوصية التي كانت تنكر للزواج قدسيته وتحرم استعمال
الخمر في سر الشكر؟ ينزع بعض العلماء اليوم ،إلى القول بؤن كتاب
تاتيانوس ،بصرؾ النظر عن تاريخ كتابته ،خال من الميول الؽنوصية ،لكن
المراجع القديمة تخالؾ هذا الرأ  .فثيودوريتوس أسقؾ قورش (ٖ-ٖ1
 ،)ٗٙٙالذ عرؾ نصا ً يونانيا ً لكتاب تاتيانوس ،يشير إلى أن هذا قد حذؾ
سلسلة األنساب الدالة على أن يسوع هو من سبللة داوود حسب الجسد
نحت تؤثير التعليم الؽنوصي.
وسواء كان "اإلنجيل الرباعي" ذا ميول ؼنوصية أم ال .فبل يمكن اعتباره
عمبلً إلهيا ً – إنسانيا ً كاألناجيل بل وثيقة من صنع بشر  .ناهيك عن فقدان
التنوع الموجود في األناجيل الملهمة واإلخفاق في إظهار كل ؼنى المواد
اإلنجيلية ،وذلك نتيجة عملية التنسيق التي أجريت والتي تفرض حدوداً ال
يمكن أن يتعداها المرء في اختيار النصوص .إن كل إنجيل ،بالرؼم من
توافقه في األساس مع األناجيل األخرى ،يعطي تفاصيل خاصة به .وفي
قراءة األناجيل األربعة تظهر صورة المسيح أوضح .فبل يؽني كتاب "اإلنجيل
الرباعي" عن األناجيل األربعة ألنه ال ينقل كل ما تنقل .وانتهت الكنيسة إلى
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رفض كتاب تاتيانوس واعتباره عمبلً إنساني وفضلت البقاء على تعددية
األناجيل األربعة.
 -ٔٙكتب القديس ايريناوس في أواخر القرن الثاني أن األناجيل هي "ركيزة
اإليمان وعموده" التي بشر بها الذ "ألبسوا قوة من العبل عندما حل
الروح القدس عليهم وملبوا بالمعرفة الكاملة".
يشدد القديس ايريناوس على وجود أربعة أناجيل "دون زيادة ونقصان".
يقول :هنالك ،في الواقع ،إنجيل واحد "بؤربعة وجوه من حيث الشكل
يجمعها روح واحد" ،أما الذين يؽيرون نمط اإلنجيل ويقدمون أكثر وأقل من
أربعة أشكال له ( ،)Euaggelion Tetramorphonفهم أناس متهورون
يقطعون أنفسهم عن األناجيل والكنيسة وعن "شركة األخوة" .وقال
ايرنياوس عن الؽنوصيين أنهم "أتوا بتآليفهم الخاصة متباهين بامتبلكهم
أناجيل تفوق العدد الموجود" .وأكد على أن هذه األناجيل ال تمت بصلة إلى
أناجيل الكنيسة التي تتضمن وحدها إلهام الروح القدس .وكما أشرنا سابقا ً
حور الؽنوصيون النص الكتابي حسب ميولهم الخاصة ألنهم تجاهلوا الكرازة
ّ
اإلنجيلية التي هي بمثابة "المسودة األصلية" لكل تعليم إنجيلي.
لقد دافع ايريناوس عن تقليد الكنيسة ضد هجمات مإلفي األدب األبوكريفي
وكذلك ضد مركيون وتاتيانوس اللذين لم يثقا كليا ً باألناجيل وأرادا اإلنقاص
من موادها للوصول بها إلى المستوى المقبول منهما .فيتضح إذن أن
الكنيسة قد ألتزمت بكتبها ودافعت عنها معتبرة إياها معبرة عن إيمانه
وحياتها .كذلك رفضت بحزم إنقاصه وحافظت عليها كاملة .فاألناجيل كتبت
إلعبلمنا عن طبيعة المسيح اإلنسانية وطبيعته اإللهية .وهي تستمد سلطتها
من المسيح نفسه الذ وجدت لتشهد له.

الخاتمة
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ٔ -إن نــور القيامــة يضــيء كــل صــورة المســيح التــي فــي األناجيــل ،ألن
اإلنجيليين رأوا كل شيء في منظار القيامة معبرين بذلك عن اعت قادهم بؤن
المسيح الناهض من القبر هو نفسه يسوع التاريخي.
الفصل االول
الوحى وعصمة الكتاب المقدس
تشارلز راير
الــوحـــي ومعناه
تكلم أناس هللا القديسون مسوقين من الروح القدس
(ٕبطرس ٔ)ٕٔ :
ما هو الوحي؟
أن تعبير «وحي الكتاب المقدس» ليس تعبيراً كتابيا ً بحصر اللفظ؛ إال أن
مضمونه واضح في الكتاب المقدس « كـل الكتاب هو موحى به من هللا »
(ٕ تي ٖ .)ٔٙ :هذه الكلمة «موحى به من هللا » لم ترد سوى فى هذا
النص
عرؾ "وبستر" الوحي كاآلتي" :هو تؤثير روح هللا الفابق للطبيعة على
الفكر البشرى ،به تؤهل األنبياء والرسل والكتبة المقدسون ألن يقدموا الحق
اإللهي بدون أى مزيج من الخطؤ".
ويوضح الرسول بطرس أن األنبياء ،أواني الوحي ،أثناء كتاباتهم المقدسة
كانوا تحت تؤثير سلطان الروح القدس فيما كتبوا ،ليس فقط مسترشدين به،
بل أيضا ً مسوقين منه (ٕبط ٔ.)ٕٔ :
طريقة الوحي
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هناك فصل هام يشرح لنا مسؤلة الوحي فيه يقول الرسول بولس « كما هو
مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده هللا
للذين يحبونه ،فؤعلنه هللا لنا نحن بروحه ،ألن الروح يفحص كل شا حتى
أعماق هللا .ألن من مِن الناس يعرؾ أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الذ
فيه ،هكذا أيضا ً أمور هللا ال يعرفها أحد إال روح هللا .ونحن لم نؤخذ روح
العالم بل الروح الذ من هللا لنعرؾ األشياء الموهوبة لنا من هللا ،التي
نتكلم بها أيضا ً ال بؤقوال تعلمها حكمة إنسانية ،بل بما يعلمه الروح القدس،
قارنين الروحيات بالروحيات .ولكن اإلنسان الطبيعي ال يقبل ما لروح هللا
ألنه عنده جهالة .وال يقدر أن يعرفه (يعرؾ هذه األمور) ألنه إنما ُيح َكم فيه
(فى هذه األمور) روحياً .وأما الروحي فيحكم في كل شا وهو ال يحكم فيه
من أحد» (ٔكوٕ.)ٔ٘-1 :
في هذا الفصل الهام يذكر الرسول بولس ثبلثة أمور هي:
أوالً  :اإلعبلن؛ حيث أعلن روح هللا القدوس لكتبة الوحي أفكار هللا العجيبة.
ثانيا ً  :الوحي؛ فتحت السيطرة المطلقة والهيمنة الكاملـة من الروح القدس،
تمت صياؼة ذلك اإلعبلن بذات أقوال الروح القدس ،تعني أن الرسل كانوا
موصلين اإلعبلنات المعطاة لهم من الروح القدس بذات العبارات التي يريد
الروح القدس أن يستخدمها.
ثالثا ً  :اإلدراك :يلزم إلدراك الحق وامتبلكه أن يكون المإمن في حالة
روحية ،ألن اإلنسان الطبيعي ال يقبل ما لروح هللا ،ويستحيل عليه قبول
وفهم األمور اإللهية.
نظريات الوحي
حاول البلهوتيون تفسير الوحي  ،وقدموا لذلك نظريات متعددة ،نذكر منها:
ٔ -النظرية الطبيعية :فاعتبر البعض أن الوحي هو إلهام طبيعي كذلك
اإللهام الذ يصاحب الشعراء واألدباء فى كتابة قصابدهم وأعمالهم الفنية.
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لكن هذه النظـرية مرفوضة ألنها تتجاهل العنصر اإللهي الذ يإكده الكتاب
المقدس عندما يقول « تكلم أناس هللا القديسون مسوقين من الروح
القدس » (ٕبطٔ.)ٕٔ :
ٕ -النظرية الميكانيكية أو اإلمبلبية :وفيها قالوا إن هللا قام بإمـبلء كتبة
الوحي ما كتبوا ،تماما ً كما لو كان يحرك آلة كاتبة أو إنسانا ً آلياً.
هذه النظريـة على عكس النظرية السابقة تتجاهل العنصر البشرى ،وال
يوجد أدنى سند لهذه النظرية في الكتاب المقدس ،بل على العكـس إن لنا
العديد من األدلة على أن شخصية الكاتب ومشاعره ظاهرة فيما كتب (انظر
رو .)٘-ٔ :1فكتابات األنبياء والرسل تحمل طابع زمانهم وظروفهم
واختباراتهم
ٖ -النظرية الموضوعية :بمعنى أن هللا أوحى ألواني الوحي بالفكرة فقط،
دون العبارات نفسها ،إذ ترك لكل كاتب أن يختار العبارات التي تروق له
دون تدخل من جانبه.
ولعل الذين اقترحوا هذه النظرية
أرادوا بها تفـادى أية تناقضـات في الكتاب المقدس ال يعرفون حلها ،أو أى
عدم دقـة تاريخية أو علمية مزعومة.
لكننا أيضـا ً نرفض هذه النظرية إذ أن الكتاب ينقضها.
ٗ -النظرية الجزبية :وتعنى أن هناك أجزاء فى الكتاب المقدس موحى بها،
وأخرى ؼير موحى بها.
نتفق تمامـا ً مع "رينيه باش" الذ قال :سواء كان اإلناء المستخدم في
الوحي مقتدراً فى القول كموسى ،حكيما ً كدانيـآل ،فاسداً كبلعام ،عدواً كقيافا،
سمِع فوق جبل سيناء ،ببل شعور
مقدسا ً كيوحنا ،ببل جسد كالصوت الذ ُ
كاليد الكاتبة على حابط قصر بابل . . .فإن الفكـركان من هللا ،والعبارة أيضا ً
من هللا.
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٘ -النظرية الروحية :بمعنى أن هللا أعطى الوحي للروحيـات فقط ،أما
األمور األخرى التاريخية أو العلمية. . .الخ فهي تحتمل الخطؤ ،شؤنها شؤن
أية كتابات أخرى في ذلك الزمان.
ينتج عن هذه النظرية الفاسدة عدم قبول ذات كلمات الكتاب باعتبارها
« أقوال هللا » ،كما أنها تجعل القارئ حراً تماما ً أن يقبل أو يرفض ما يـراه
هو صحيحا ً أو خطؤ فى عبارات وأقوال الوحي.
الوحي اللفظي أو الكلي
قال المعلم المقتدر ؾ.ب.هول :نحن لسنا بحاجة أن نضع نظرية لشرح
الوحي الحرفي أو اللفظي ،فهذه شؤنها شؤن كل الحقابق اإليمانية ال نفسرها
بل نقبلها باإليمان .ونحن إذ نوافق هذا المعلم المعتبر ،فإننا لن نشرح
عرفه كاآلتي :هو تؤثير إلهي مباشر يإثر على ذهن كتبة
الوحي لكننا ُن ّ
الوحي ،به تؤهلوا ألن يقدموا الحق اإللهي بدون أدنى مزيج من الخطؤ؛
وبناء عليه فإن الروح القدس أعطى كتبة الوحي ال األفكار فحسب ،بل
قادهم قيادة ماهرة في إنشاء العبارات البلزمـة للتعبير الخالي من الخطؤ عن
هذه األفكار التي أعلنها لهم.
ومع أن الوحي عصم األنبياء من الخطؤ ،لكنه لم يفقدهم شخصياتهم .إن
ظهور شخصياتهم يمثل العنصر البشرى في الوحي ،وحفظ الروح القدس
لهم من أ خطـؤ في التعبير عن أفكاره السامية يمثل العنصر اإللهي
قال أمير الوعاظ سبرجون :إننا نناضـل ألجل كل كلمة في الكتاب المقدس،
ونإمن بالوحي الحرفـي واللفظي لكل كلمة من كلماته ،بل إننا نعتقد أنه ال
يمكن أن يكون هناك وحي للكتـاب إذا لم يكن الوحي حرفيا ً ،فلو ضاعت
الكلمات فإن المعاني نفسها تضيع.
وقال األسقؾ رايل :إن اإليمان بالوحـي الحرفي اللفظي ،رؼم كل ما فيه من
صعوبات ،هو أفضل عند من الشكوك والحيرة .فإني أقبل هذه الصعوبات
وأنتظر باتضاع حلها ،لكن طوال فترة انتظار فإني أقؾ على الصخرة.
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لويس شيفر
كتــابة الكتــاب
األمر بالكتابة
يقوم النبى أو الرسول ،بقوة الروح القدس أيضاً ،بكتابة ذات أقوال هللا
مسوقا ً من الروح القدس.
إذاً فلقد تلقى كتبة الوحى أمراً صريحا ً من هللا بتسجيل األقوال التى أعلنها
هللا لهم ،فى كتاب .ولقد كان أول من تلقى هذا األمر  -على ما نعلم  -هو
موسى فى برية سيناء (خر  )ٔٗ : ٔ8وكان آخرهم هو يوحنا الحبيب وهو
منفى فى جزيرة بطمس عندما سمع صوتا ً عظيما ً  « :الذى تراه اكتب فى
ّ
كتاب » (رإ ٔ.)ٔٔ :
الدقة المتناهية فى عملية النسخ
كان يقوم بهذا العمل جماعة متخصصة فى ذلك اسمها الكتبة .وكان الرابي
(أى معلم الشريعة) يوصي النساخ الشباب قاببلً  :احرصوا أشد الحرص فى
عملكم الذى تعملونه ،فهو عمل السماء ،لببل ُتسقِطوا حرفاً ،أو تضيفوا
حرفا ً فى نسختكم فتتسببوا فى هبلك العالم.

وبعد االنتهاء من النسخ ومراجعتـها ،كان إذا وجد فى أية صفحة ؼلطة
واحدة تعدم تلك الصفحة .أما إذا ُوجد فى أية صفحـة ثبلث ؼلطات فكان
عليه أن يعدم النسخة كلها.
ويقول العبلمة وستكوت إنه نتيجة هذه التعليمـات الحازمة فإن األخطـاء فى
عملية نسخ العهد القديم كانت نادرة فعبلً ،بمعدل حرؾ واحد من كل ٓٔ٘5
حرفا ً..
ذكر يوسيفوس المإرخ اليهود الشهير على ذلك بالقول "إنه لم يجرإ أحد
علي أن يزيد علي أسفار (العهد القديم) أو ينقص منها حرفا ً واحداً عبر
جبٍع اىعقبئذ ج2
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األجيال ،ولم يطرأ عليها أ تبديل مهما كان طفيفـا ً منذ أن ُوجد إلي يومنا
هذا".
تجميع الكتاب
ذكرنا قببلً إن الكتاب لم يهبط من السماء دفعـة واحدة ،بل نمـا شيبا ً فشيباً.
ولم يكن جمع الكتاب ،بشكله الحالى ،من عمل إنسان ما.
وموسى بعد أن أكمل كتابة كلمات التوراة فى كتاب إلى تمامها ،أمـر
البلويين حاملى تابـوت عهد الرب قاببلً « :خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه
بجانب تابوت عهد الرب إلهكم » (تثٖٔ.)ٕٙ-ٕٗ :
ثم كان كلما أعطي هللا وحيا ً جديداً ُيضاؾ جنبا ً إلي جنب مع أسفار موسى،
عترؾ به من كل شعب هللا .وهكذا فإن سفر صموبيل يشير إلى سفر
و ُي َ
القضاة (ٔصم ٕٔ ٔٔ-1 :مع قضٗ ،)..،ٔٓ ،وسفر المزامير يشير إلى
سفر صموبيل (انظر مز ٙٙ-ٙٔ :85مع ٔصم ٘ ،)ٗ،وهكذا.
بهذا األسلوب أخذ كتاب هللا ينمو شيبا ً فشيباً .وأخيراً كما أوحي هللا ألوانى
الوحى بكتابة األسفار فإنه أصدر األمر لعزرا الكاتب ،بعد الرجوع من
السبي ،بجمع هذه األسفار معا ً في كتاب واحد ،عرؾ بين اليهود الذين
استؤمنهم هللا على أقواله (روٖ )ٔ،ٕ :باسم « الكتاب ».
نفس األمر حدث بالنسبة ألسفار العهد الجديد .فنحن نجد أن بولس في
رسالته األولي إلي تيموثاوس ،والتي كتبت نحو عام ٙٙم ،يقتبس من
إنجيل لوقا (ٔتي٘ ،ٔ5 :لوٓٔ )8 :مما يبرهن علي أن هذا اإلنجيل كان
مقبوالً من جموع المسيحيين وقتها علي أنه جزء من « الكتاب » .وبالمثل
نجد بطرس في رسالته الثانية ،والتي كتبت نحو عام ٙٙم أيضاً ،يشير إلي
رسابل بولس ،مما يبرهن علي أنها كانت في ذلك الوقت معتبرة من الجميع
أنها وحـي هللا وجزء من كلمته المقدسة (ٕبطٖ .)ٔٙ ،ٔ٘ :ألن كلمة
«الكتب» المستخدمة في هذه اآلية هي نفسها بحسب األصل اليوناني التي
ذكرها بولس في ٕتيموثاوسٖ.ٔٙ :
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ولقد بذل المإمنون في العصر األول عناية خاصة للتمييزيين أسفار الوحي
وؼيرها من الكتابات (انظرٔيوٗ ،ٙ ،ٕ ،ٔ :رإٕٕ ،ٕ :تسٖ ،)ٔ8 :ولم
يقبلوا شيبا ً إال بعد التحر الدقيق .ولقد ضمن الرب ألولبك المإمنين ال
وصول الوحى إليهم فقط ،وال حتى استنارة المإمن الفرد فحسب ،بل أيضا
تمييز جموع المإمنين ،واتفاقهم جميعا ً معا ً من جهة وحى األسفار .فالرب
عندما يتكلم يتكلم بسلطان ،والراعى عندما يتكلم فإن الخراؾ تميز صوته
عن صوت الؽريب (يوٓٔ .)ٗ،٘ :كما يقول الرسول يوحنا عن األوالد إن
لهم مسحـة من القـدوس ،ويعلمون كل شا (ٔيوٕ.)ٕ8 ،ٕٓ :
ولقد صار اعتماد هذه األسفار بؤنها وحي هللا في نهاية العصر الرسولي.
ويرى البعض أن هللا قد أطال عمـر يوحنـا الرسول (نحو المابة سنة) لهذا
الؽرض السامي؛ وهو أن يسجل بنفسه اللمسـات األخيرة من الكتاب المقدس
ويسلم من تسموا فيما بعد "آباء الكنيسة" هذا الكتـاب ليصـل إلينا بقدرة هللا
الحافظة رؼم كل المقاومات كما سنر في الفصل التاسع.
تقرير قانونية األسفار
القانونية في عبارة "األسفار القانونية" مستمدة من كلمة يونانية تعنى
مسطرة قياس .مما يدل على أنه كانت هناك شروط معينة سواء عند اليهود
فى العهد القديم أو الكنيسة فى العهد الجديد لقبول أى سفر إلى جملة
األسفار القانونية؛ فلقد أعطى هللا لشعب إسرابيل قديماً ،وللكنيسة األولى بعد
ذلك القدرة على التمييز بين ما هو من هللا ،وبين ما هو من اختراع وتؤليؾ
البشر .ليس أن مجمـع اليهود قديما ً أو الكنيسة في العهد الجديد هى التى
اختارت األسفار ،بل إنها فقط ميزتها وعرفتها ،وإذ ذاك فإنها قبلتها بكل
توقير.
الكنيسة إذاً ليست هي مخترعة القانونية بل مكتشفة لها ،ليست مهيمنـة
عليها بل تابعة لها ،ليست قاضية عليها بل شاهدة لها ،ليست سيدة عليها
بل خادمة لها.
اإلقرار الرسمي بما يسمى األسفار القانونية للعهد الجديد قد تم في القرن
الرابع الميبلد  ،أن كتابات اآلباء األولين فى القرون الثبلثة السابقة لتقرير
جبٍع اىعقبئذ ج2
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تلك القانونية تإكد لنا أن هذا ما كان بالفعل مقبوالً من جموع المإمنين من
قبل ذلك .فمثبل نجد تورتليان (نحو عام ٕٓٓم) الذى كان أول من استخدم
تعبير العهد الجديد لتمييزه عن أسفار العهد القديم ،قد أعطى نفس تقدير
الوحى لكل من الكتاب المسيحى والكتاب اليهودى عندما قال" :ما أسعد
الكنيسة ،فهى لديها مجموعة أسفار الناموس واألنبياء مع كتابات البشيرين
والرسل" .ثم قال" :ويل لمن يضيؾ أى جزء إلى المكتوب أو يحذؾ أى
جزء منه".
بل وقبله أيضا ً لدينا كلمات جوستين الملقب بالشهيد ،والذ قُطِ عت رأسه في
وحسِ ب له ذلك
روما عام ٘ ٔٙالذ قال" :كما صدّ ق إبراهيم صوت هللا ُ
براً ،هكذا أيضا ً يإمن المسيحيون بصوت هللا الذ ُو ِجه إليهم مرة أخر
بواسطة رسل المسيح ونود به باألنبياء ،الذين كتاباتهم ُتقرأ كل أحد في
االجتماعات العامة".
لكن لماذا فكرت الكنيسة فى أن تتبنى هذه المسؤلـة؟ وما الذى دفعها إلى
عمل كهذا؟ الواقع أنه كانت هناك جملة أسباب أضيفت إلى بعضها وأدت إلى
هذا األمر:
يذكر جوش ماكدويل في كتابه برهان يتطلب قراراً
كون أسفاراً قانونية من
ٔ -أن ماركيون الهرطوقى (حوالى عام ٓٗٔ) ّ
عنده وأخذ ينشرها ،فكان لزاما ً على الكنيسة أن توقؾ تؤثيره المدمر بتحديد
األسفار القانونية الحقيقية ألسفار العهد الجديد.
ٕ -بعض الكنابس استخدمت كتبا ً إضافية فى العبادة ،وهذا أيضا ً استلـزم
تحديد األسفار القانونية.
ٖ -منشور دقلديانوس القاضى بتدمير الكتب المقدسة للمسيحيين (عام
ٖٖٓم) ،فكان لزاما ً على المسيحيين أن يعرفوا أى الكتب هى التى يستحق
أن يستشهدوا فى سبيلها باعتبارها وحى هللا ال مجرد كتب تفسيرية أو
تاريخية.
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وفى أواخر القرن الرابع عقد مجمع هبو سنة ٖ ٖ1وأقر قانونية األسفار
المقدسة ،ثم تبله مجمع آخر في قرطاجة (فى تونس) عام  .ٖ18ومن ذلك
التاريخ ما عادت تناقش مسؤلة قانونية أسفار العهد الجديد .وباستثناء
ثيودور موبسيدستيا (الذى أدين فى المجمع المسكونى الخامـس فى
القسطنطينية سنة ٖ٘٘) ال يوجد مرجع واحد ممن يسمون بآباء الكنيسة
طوال القرون الثمانية األولى فى المسيحية إال واعترؾ بقانونية األسفار
المقدسة ،إال طبعا ً أصحاب الهرطقات وأعداء المسيحية .وبالنسبة لرجال
اإلصبلح فإنهم رؼم اختبلفهم فى العديد من المسابل الفرعية ،إال أنهم جميعا
فى هذه النقطـة كان لهم اإليمـان الواحد وكان شعارهم العظيم" :الكتاب
وحده ،والكتاب كله".
أما بالنسبة للعهد القديم فكان المجمع األخير الذى انتهى بتقريـر قانونية
أسفاره هو مإتمر جامنيا الذى ُعقِد فى بلدة جامنيا القريبة من يافـا سنة
ٓ 1ميبلدية وانتهى المجمع باالعتراؾ بكل األسفار المعروفة اليوم بؤنها
أسفار الوحي.
وهنا نجد ادعاء عصمة الكتاب وتلقيه حرفيا من هللا ودقة النسخ وعدم
ضياع شىء منه ،وللرد على ذلك
الفصل الثانى
ضياع اجزاء الكتاب المقدس
السير فردريك كينيون
عصمة الكتاب المقدس
ضياع النسخ األصلية
ٔ -أن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد للمخطوطات القديمة .وقد
يندهـش البعض إذا عرفوا أن هذه المخطوطات جميعها ال تشتمل على
النسخ األصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولوا كتابتها عنهم.
فهذه النسخ األصلية جميعها فقدت وال يعرؾ أحد مصيرها.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٕ-على أن الدارس الفاهم ال يستؽرب لهذا قط ،ألنه ال توجد اآلن أيضا ً أية
مخطوطات يرجع تاريخهـا لهذا الماضي البعيد .ومن المسلم به أن الكتاب
المقدس هو من أقدم الكتب المكتوبة في العالم ،فقد كتبت أسفاره األولي قبل
نحو ٖٓٓ٘ سنة.
( مخطوطة كتاب الموتى موجودة وكاملة –بردية انو) -
ٖ -ونحن نعتقد أن السر من وراء سماح هللا بفقد جميع النسخ األصلية
للوحـي هو أن القلب البشر يميل بطبعه إلي تقديس وعبادة المخلفات
المقدسـة؛ فماذا كان سيفعل أولبك الذين يقدسون مخلفات القديسين لو أن
هذه النسخ كانت موجودة اليوم بين أيدينا؟ أية عبادة ال تليق إال باهلل كانت
ستقدَّم لتلك المخطوطات التي كتبها أواني الوحي بؤنفسهم؟ أال نتذكر ماذا
فعل بنو إسرابيل قديمـا ً بالحية النحاسية التي كانت واسطة إنقاذهم من
الموت ،وكيؾ عبدوهـا؟ فماذا فعـل حزقيا الملك التقى بها؟ لقد سحق هذه
الحية النحاسية تماما ً (عدٕٕٔ ،1-ٗ :مل ،)ٙ-ٔ :ٔ5والرب صادق علي
هذا العمل.
هذا اعتقاد ؼريب وؼير مبرر فان عبادة االيقونات والبقايا المقدسة عقيدة
مسيحية وهذه النسخ لن تضيؾ شىء لتلك العبادة وننقل عن كنيسة
انطاكيا:
تكريم بقايا القديسين في التقليد األرثوذكسي

الفصل األول :المفهوم البلهوتي لبقايا (ذخابر) القديسين
هذا الكت ّيب هو عبارة عن مجموعة مقاالت وردت في نشرة مطرانية
البلذقية وتم تجميعها وجعلها كت ّيب
أ -مفهوم عام لعبارة بقايا (ذخابر) القديسين :في األصل تعني
 RELIQUIAE،كلمة بقايا باللؽة اليونانية وباللؽة البلتينية الكبلسيكية
شيء من بقايا األموات ،ولكنها مع الوقت أخذت معنى دين ًيا إذ خصصت
الكنيسة هذه اللفظة لبقايا القديسين وما يختص بهم :كاألجساد واألدوات
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322Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

التي استعملها القديس خبلل حياته األرضية وكل ما تبقى من األدوات التي
تؤلم بها وأدّت إلى استشهاده.
والبقايا هي جلد القديس ،هيكله ،ثيابه وكل شيء ماد استعمله ح َّتى موته،
وفي كثير من األحيان األواني المقدسة واألدوات التي كانت لها عبلقة مع
جسده.
َقبل
ب -تقديس المادة :لقد أتى اإلله ليقدّ س المادة ويطهرها ويرفعها عندما ِ
أن يصير جسدً ا .ألن جسدنا نحن البشر هو من مادة هذا العالم ،ولكن هذه
المادة بعكس ما يقوله بعض الفبلسفة اليونان القدماء ،مثل أفبلطون ،الذين
يعتبرون الجسد كسجن للنفس والمادة بح ّد ذاتها فاسدة ،أو كالهرطقة
شر.
الؽنوسية التي تإكد أن المادة هي ّ
فهي بحد ذاتها جيدة ،أل َّنها خليقة هللا .لكننا يمكن أن نعتبرها قد فسدت بعد
السقوط مع فساد طبيعة اإلنسان .ولكن هذا اليعني أنها ال يمكن أن تتقدس
نفسا
من جديد ،ألن المسيح قد أتى ليقدسها .لذلك عندما يتقدس اإلنسان ً
وجسدً ا" ،أجسادكم هي أعضاء المسيح ( ٔ كو ٘ٔ ) ٙ:وهيكل الروح
القدس" ( ٔ كو  ،) ٙ:ٔ1وهذه هي دعوتنا أن نتقدس بكليتنا.

الفصل الثاني :البقايا المقدسة في الكتاب المقدَّ س

أ -البقايا المقدسة في العهد القديم :فضبلً عن ذلك فكي ال تبقى أرواح
ضا تلك
مكرمة وحدها فقط بل ليإمن الناس بؤن ألجساد األبرار أي ً
القديسين ّ
مس جسد النبي
القوة عينها فالميت الذ سقط في رمس أليشع حيي إذ ّ
الميت.
فجسد النبي الميت فعل المعجزة عوص روحه فإذا كان مي ًتا وملقى في القبر
منح الميت الحياة والمانح الحياة نفسه بقي مي ًتا كما كان .ولماذا؟ لكي ال
يعزى هذا العمل للروح وحدها فيما لو قام أليشع .بل ليرى أّنه وفي حال
جبٍع اىعقبئذ ج2
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عدم وجود الروح في الجسد تضمن في أجساد القديسين قوة فاعلة
للمعجزات إذ في أمد سنين سكنت فيها روح بارزة خاضعة لها.

الفصل الثالث :إكرام بقايا القديسين بحسب التاريخ المسيحي
أ -قدم تكريم الذخابر المقدسة :ال يقتصر تكريم الذخابر المقدسة على
الكنيسة األرثوذكسية فحسب ،وإنما تشاركها في هذا كل الكنابس القديمة
التقليدية بما فيها الكنيسة الكاثوليكية .إذ يعود هذا االكرام إلى أقدم الزمان.
يشهد على ذلك كما رأينا ساب ًقا الكتاب المقدَّ س بعهديه :القديم والجديد،
وكذلك التقليد الشريؾ .فإكرام ذخابر القديسين ليس عادة جديدة لدى
المسيحيين وإنما يعود إلى األزمنة المسيحية األولى ،وهو تقليد مستمر في
كنيستنا .ودليلنا من التقليد هو الشهيد بوليكاربوس (حوالي ) ٔ٘8-ٔ٘ٙ
فبقاياه توصؾ بؤنها "أؼلى من األحجار الكريمة وأثمن من الذهب" (انظر
استشهاد بوليكاربوس فصلٔ ،)ٔ5:فكان المإمنون يحرصون على جمعها
بكل انتباه ويكرمونها أجل ّ إكرام يليق بالقديسين.
وإليك هذا النص الذ يإكد كبلمنا:
"عندما رأى الشيطان الشهيد وهو يتكلل بإكليل عدم الفساد ،حاول منعنا من
تقر ًبا من جسده
أخذ جسده ،على رؼم رؼبة الكثيرين في القيام بذلكّ ،
المقدَّ س ،فدفع نيكيتا ،أبا هيرودوس وأخا آليكس ،إلى مقابلة الحاكم والطلب
يسلم الجسد ،زاع ًما أننا قد نترك المصلوب ،ونشرع في عبادته،
إليه أالَّ ّ
وكان كبلمهم بتحريض من اليهود الذين راقبونا وخافوا من أن نخطفه من
النار ،ولم يعلموا أننا اليمكن أن نترك المسيح الذ تؤلم من أجل خبلص
العالم كله ،ح َّتى األثمة ،وال أن نعبد أحدً ا سواه .فالذ نسجد له هو ابن هللا،
أما الشهداء ،تبلميذ المسيح المقتدرون به ،فنح ّبهم بسبب مح َّبتهم ؼير
المحدودة لملكهم ومعلمهم ...وأمام إلحاح اليهود وضع كنديريوس الجسد
في وسط الساحة وأحرقه حسب العادة .فجمعنا عظامه التي هي أكرم من
الحجارة الكريمة وأثمن من الذهب ،ووضعناها في مكان مناسب ،راجين أن
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يساعدنا الرب على االجتماع فيه كلما استطعنا لكي نحتفل ،فرحين
ومبتهجين بتذكار شهادته ،ح َّتى يكون أولبك الذين جاهدوا قبلنا بمثابة
معلمين ومدربين لكل من سيجاهد في المستقبل".
ّ
نستنتج من هذا المقطع عدة استنتاجات َّأولها :أن المإمنين كانوا يم ّيزون
بين إكرام القديسين وبين عبادتهم ،ال كما ّيتهم البعض الكنيسة األرثوذكسية
وتكرم الذخابر.
بؤنها تعبد الذخابر ،فواضح أن الكنيسة تعبد المسيح فقط
ّ
ثانيهما  :يشهد هذا النص أن تقليد كنيستنا القاضي بإقامة القداس اإللهي
على مابدة تضم ذخابر مقدسة ،هو تقليد مسيحي قديم جدًا

األخطاء في أثناء عملية النسخ
ٔ -لكن ليس فقط أن النسخ األصلية فُقِدَت ،بل إن عملية النسخ لم تخل ُ من
األخطاء .وهذا الخطؤ كان عرضة للتضاعؾ عند تكرار النسخ ،وهكذا
دواليك .ومع أن كتبة اليهود بذلوا جهداً خارقا ً للمحافظة بكل دقة على أقوال
هللا ،كما رأينـا في الفصل السابق ،فليس معنى ذلك أن عملية النسخ كانت
معصومة من الخطؤ.
ٕ -وأنواع األخطاء المحتمل حدوثها في أثناء عملية النسخ كثيرة مثل:
 حذؾ حرؾ أو كلمة أو أحيانا ً سطر بؤكمله حيث تقع العين سهواً علىالسطر التالي.
 تكرار كلمة أو سطر عن طريق السهو ،وهو عكس الخطؤ السابق. أخطاء هجابية إلحدى الكلمات. أخطاء سماعية :عندما ُيملي واحد المخطوط على كاتب ،فإذا أخطؤ الكاتبفي سماع الكلمة ،فإنه يكتبها كما سمعها .وهو ما حدث فعبل في بعض
المخطوطات القديمة أثناء نقل اآلية الواردة في متى " ٕٗ :ٔ1دخول جمل
من ثقب إبرة" فكتبت في بعض النسخ دخول حبل من ثقب إبرة ،ألن كلمة
حبل اليونانية قريبة الشبه جدا من كلمة جمل ،وألن الفكرة ؼير مستبعدة!
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 أخطاء الذاكرة :أ أن يعتمد الكاتب على الذاكرة في كتابة جـزء من اآلية،وهو على ما يبدو السبب في أن أحد النساخ كتب اآلية الواردة في
أفسس٘" 1 :ثمر الروح" مع أن األصل هو ثمر النور .وذلك اعتماداً منه
على ذاكرته في حفظ اآلية الواردة في ؼبلطـية ٘ ،ٕٕ :وكذلك "يوم هللا"
في ٕبطرسُٖ ٕٔ :كتب في بعض النسخ "يوم الرب" وذلك لشيوع هذا
التعبير في العديد من األماكن في كبل العهدين القـديم والجديد ،بل قد ورد في
نفس األصحاح في عٓٔ.
 إضافة الحواشي المكتوبة كتعليق على جانب الصفحة كؤنها من ضمنالمتن :وهو على ما يبدو سبب في إضافة بعض األجزاء التي لم ترد في
أقدم النسخ وأدقها مثل عبارة "السالكين ليس حسب الجسد بل حسب
الروح" في رومية  ،ٔ :5وأيضا ً عبارة "الذين يشهدون في السماء هم
ثبلثة "...الواردة في ٔيوحنا ٘8. :
ٖ-أما لماذا سمح هللا بالخطؤ في ال َنسخ ،فلقد رد على هذا السإال الهام أحد
الشراح فقال :دعنا نعترؾ أوالً أننا محدودون في المعرفـة واإلدراك ،وال
يمكننا في كل األحوال أن نفهم فكر هللا وال سيما عندما ال يشاء  -لحكمة
عنده  -أن يعلنه لنا ،فؤفكاره ليست أفكارنا ،وال طرقنا طرقه.
سـر هللا أن تكون األصول المكتوبة بواسطة
وبالنسبة للكتاب المقدس فلقد ُّ
كتبة الوحي ببل أدنى خطؤ ،لكنه أيضا ً سمـح أن تحدث بعض األخطاء أثناء
النسخ بسبب عدم كمال اإلنسان الذ يقوم بالنسخ .طبعا ً كل تلك األخطاء
القليلة نسبيا ً ال تمس تعليما ً كتابيا ً أساسياً ،ومعظمها في األعداد أو في
الهجاء .إن وجود أخطاء في األصول المكتوبة يطعن في كمال هللا ،وحاشا
أن يكون األمر كذلك؛ فاهلل منزه عن الخطؤ .أما األخطاء في عملية النسخ
فإنما تشير فقط إلى عدم عصمة البشر ،األمر الذ يتفق تماما ً مع تعليم
الكتاب المقدس نفسه.
علم الببليوجرافي (صحة المخطوطات)
ٔ -في حالة فقدان النسخ األصلية أل كتاب فإنه يستعاض عن ذلك
بالمخطوطات القديمة المتوفرة .وكمبدأ معروؾ عند النقاد أن عشر نسخ
جبٍع اىعقبئذ ج2

326Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

منقولة عن النص األصلي يستعاض بها عن هذا النص .وهناك عدة عوامل
تإدى إلى الثقة بتلك المخطوطات مثل وفرتها ،وتقارب زمان نسخها إلى
زمان كتابة النسخة األصلية ،وكذلك تطابق المخطوطات الموجودة بعضها
مع بعض.
ٔ -عدد المخطوطات :إن المخطوطات القديمة المكتشفة للكتاب المقدس هو
أكثر من أربعة وعشرين ألفا ً وستمابة مخطوط!
ٕ -الفترة المفقودة :معروؾ عند الدارسين أنه كلما قل َّ الفاصل الزمني بين
كتابة النسخـة األصلية وبين المخطوط المكتشؾ فهذا يجعل المخطوط أكثر
مدعاة للثقة به .ومما يميز المخطوطات التي للعهد الجديد بصفة خاصة،
عن مخطوطات أ كتاب آخر من األعمـال األدبية األخرى ،هو أن الفاصل
الزمني بين كتابة النسخة األصلية وبين المخطوطات التي وصلتنا منها
قصير نسبيا.
لقد ُكتبت أسفار العهد الجديد في النصؾ الثاني من القرن األول الميبلد ،
ووصلتنا نسخ كاملة منها من القرن الرابـع الميبلد  .هذه الفترة ليست
شيبا ً بالنسبة للقرون الطويلة التي تفصل ما بين النسخ األصلية لمإلفات
اإلؼـريق العظام وبين النسخ الموجودة اآلن:
فلقد مرت ٓٓ٘ٔ سنة بعد هيرودتس حتى تاريخ المخطوطة الوحيدة التي
وصلتنا ألعماله .كما مرت ٕٓٓٔ سنة بعد موت أفبلطون والمخطوطة
الوحيدة المكتشفة له
ٖ -االختبلفات بين المخطوطات :فاإللياذة تتكون من ٓٓ ٔ٘ٙسطراً ،بينما
العهـد الجديد يتكون من ٕٓٓألؾ سطراً .في اإللياذة ٗ 8ٙسطراً فيه
خبلؾ ،بينما العهد الجديد ٓٗ سطراً فقط فيه خـبلؾ .أ أن نسبة القراءات
ال ُمختلَؾ عليها في مخطوطات الكتـاب المقدس تمثل ُعشر القراءات
المختلفة في اإللياذة .وسوؾ نوضـح بعد قليل ما الذ نقصده بالقراءة التي
عليها خبلؾ.
وإنه لمن دواعي السرور أن نذكر أن أحد علماء المخطوطات قام بمراجعة
أعداد كبيرة من النسخ القديمة للعهد الجديد المك َتشفة في أزمنة وأماكن
جبٍع اىعقبئذ ج2
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متباعدة فكانت النتيجة المدهشة أنه من بين حوالي ٓ٘ٔ ألؾ كلمة في
العهد الجديد فإن هناك نحو ٓٓٗ كلمة فقط فيهـا اختبلفات ذات داللة أيا ً
كانت .ومن بين هذه االختبلفات األربعمابة ال يوجد سوى خمسين اختبلفا ً له
أهمية حقيقية ،وأنه وال واحد من بين هذه االختبلفات الخمسين يمس حقيقة
تعليمية أو الهوتية على اإلطـبلق .وأنه حتى لو لم نحصل علي أصل هذه
الكلمات القليلة فلن يإثر هذا وال علي تعليم واحد ،ولو أنه أمكن استنتاج
الكلمات الصحيحة بسهولة.
أهم مخطوطات الكتاب المقدس
ٔ -المخطوط السكندر A - Alexandrinus )ٕٓ(:
وهو يعتبر أكمل النسخ ويقع في أربع مجلدات ضخمة من الرقابق الجلدية.
وهو يحتوى تقريبا ً على كل الكتاب ،وقد ُكتب أصبلً على ٕٕ 5ورقة ،بقى
منها اآلن ٖ 88ورقة ،وفقد ٓٔ أوراق من العهد القديـم ٕ٘ ،من إنجيل
متى ،واثنان من إنجيل يوحنا ،وثـبلثة من رسالة كورنثوس .وقد ُعثِر عليه
في اإلسكندرية عام ٕٗ ٔٙم .ويرجع تاريخه إلي أوابل القرن الخامس
الميبلد  .وقد ظل في حوزة بطاركة مصر حتى أهداه البطريرك كيرلس
لوكر ،بطريرك القسطنطينية سنة  ٕٔٙ5إلى الملك تشارلس األول ملك
إنجلترا ،وساهم فى إعداد الترجمة اإلنجليزية المعتمدة ( )KJVو ُنقل عام
ٖ٘ ٔ5إلي المتحؾ البريطاني حيث الزال موجوداً إلي اليوم.
ٕ -النسخة الفاتيكانيةB Vaticanus )ٖٓ( :
وهى من أقدم المخطوطات المكتشفةُ .كتبت في مصر في أوابـل القرن الرابع
لكنها ُنقِلت في زمن ؼير معروؾ إلي الفاتيكان بروما ،و ُذكِرت ضمن
محتويات مكتبتها سنة ٘ ٔٗ8م .وهى تحتوى على نحو ٓٓ 8ورقة ،تشمل
كل الكتاب ،ولو أنه فُقِـدت منها األجزاء من تكوين ٔ ،ٗٙ-مزمور ٘ٓٔ-
 ،ٖٔ8وكل األصحاحات التالية لعبرانيين  .ٔٗ :1وقد نقلـت إلي باريس بعد
ؼزو نابليون إليطاليا ليقوم العلماء بدراستها .وهي موجودة اآلن في
الفاتيكان.
ٖ -النسخة السينابية S Siniaticus )ٓٔ( :
جبٍع اىعقبئذ ج2
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اكتشفت صدفة عـام ٗٗ ٔ5بدير سانت كاترين في جبل سيناء بواسطة
العبلمة تشندروؾ من ليبزج بؤلمانيا ،وكان يشمل معظم أجزاء العهد القديم،
والعهد الجديد كله.
و ُيعت َقد اليوم أن كبلً من المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطـة السينابـية ُكتِبتا
بناء على أمر اإلمبراطور قسطنطين ضمن الخمسين نسخة التي أمـر
بكتابتها على نفقة اإلمبراطورية
هذا باإلضافة إلى المخطوطة اإلفـرايمية ( )C. Ephraemiالتي تحتوى
على كل العهـد الجديد ما عدا مرقس  ،ٕٓ-1 :ٔٙويوحنا ٔٔ :5 -ٖ٘ :8
كما تحتوى على أكثر من نصؾ العهد القديم ،وهي موجودة في المكتبة
القومية بباريس .وكذلك المخطوطة البيزية  codex (05) D Bezaeوهى
أقدم مخطوطة تشمل نصوصا ً من الكتاب المقدس بؤكثر من لؽة (هما اللؽتان
اليونانية والبلتينية) وتعود إلى أواخر القرن الخامس .وؼيرهما الكثير جداً.
هل ضاعت أسفار من الكتاب المقدس؟
فى القابمة الموضحة عشرين كتابا ذكرت كمراجع فى الكتاب المقدس اى ان
كاتبو الكتاب المقدس استشهدوا بها فى كتاباتهم ( التى هى بالهام من هللا –
كما يقولون) وامام اسم كل كتاب االيات التى ذكر فيها  ،والمشكلة ان الكتاب
المقدس الذى بين ايدينا اليوم التوجد به كتب بهذه االسماء فماذا يعنى ذلك؟
1. The Book of Wars - Num. 21:14
2. The Book of Jasher - Josh. 10:13
3. The Chronicles of David - 1 Chron. 27:24
4. The Book of the Kings of Israel and Judah - 2
Chron. 27:7; 35:27; 36:8
5. The Book of the Kings of Israel - 1 Chron. 9:1; 2
Chron. 20:34.
6. The Words of the Kings of Israel - 2 Chron. 33:18.
7. The Decree of David the King of Israel - 2 Chron.
35:4.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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8. The Chronicles of Samuel the Seer - 1 Chron. 29:29
9. The Chronicles of Nathan the Prophet - 1 Chron.
29:29
10.
The Book of Gad - 1 Chron. 29:29
11.
The Book of the Prophet Iddo - 2 Chron. 13:22
12.
The Words of Shemaiah the Prophet - 2
Chron. 12:15
13.
The Deeds of Uzziah by Isaiah the Prophet - 2
Chron. 26:22; 32:32
14.
The Book of Jehu - 2 Chron. 20:34
15.
The Record book of Ahasuerus - Esther 2:23;
6:1
16.
The Book of Remembrance - Mal. 3:16
17.
The Book of Life - Dan. 12:1; Phil. 4:3; Rev.
20:11; 22:19
18.
The Book of Judgment - Dan. 7:10; Rev. 20:12
19.
The seven-sealed book - Rev. 5:1, 13.
20.
An angel's book - Rev. 10:2
:يقول القس منير فى كتابه شبهات وهمية فى تفسير ذلك
 يرو سفر الحروب أخبار نصرة:(ٔ) سفر الحروب وسفر ياشر
 ولم. وبعض القوانين إلرشاد يشوع في حروبه،موسى على عماليق
 فلم، ولم ُيكلّؾ هللا موسى أن يبلؽها لبني إسرابيل،ُت ْك َتب بوحي إلهي
.ُيدرجها بنو إسرابيل ضمن الكتب الموحى بها
يقول ادم كبلرك
Num 21:14 –
ِ ب « ُح ُرو
ِ ل َِذلِ َك ُي َقال ُ فِي ِك َتا
Num 21:14 سو َف َة
ُ ِب فِي
ٌ  « َواه:»ب
ِّ الر
َّ ب
ََوأَ ْو ِد َي ِة أَ ْر ُنون
The book of the wars of the Lord - There are
endless conjectures about this book, both
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among ancients and moderns. Dr. Lightfoot‟s
opinion is the most simple, and to me bears
the greatest appearance of being the true one.
“This book seems to have been some book of
remembrances and directions, written by
Moses for Joshua‟s private instruction for the
management of the wars after him. See
Exo_17:14-16.
وترجمة ذلك انه ربما كتاب تعليمات كتبها موسى ليوشع
كما تدل عليه االية
ِ  « ْاك ُت ْب َه َذا ت ِْذ َكارا فِي ا ْل ِك َتا:وسى
ب
َ ب لِ ُم
ُّ الر
َّ َ  َف َقالExo 17:14
ُ سام ِِع َي
َ ام ُحو ِذ ْك َر َع َمال
ِ ِيق مِنْ َت ْح
ت
ْ ؾ
َ س ْو
َ  َفا ِّني.وع
َ ش
َ ض ْع ُه فِي َم
َ َو
.»اء
ِ س َم
َّ ال
 اى انها وحى الهى....وهنا قال الرب لموسى اكتب
أما «سفر ياشر» ومعناه «سفر المستقيم» فقد قال بعض أبمة بني
إسرابيل إن المقصود به سفر التكوين ألنه يتضمن قصة إبراهيم
 وقال بعضهم إن المقصود به.وإسحاق ويعقوب ألنهم من المستقيمين
 فعلى،سفر التثنية وقال البعض اآلخر إن المقصود به سفر القضاة
.ًهذا يكون سفراً موجودا
وننقل عن بارنز فى تفسيره لبلية التالية النص االتى
Jos 10:12-15 –
َّ ؾ ا ْل َق َم ُر َح َّتى ا ْن َت َق َم ال
َّ ت ال
ِ َف َدا َم
Jos 10:13 .ِب مِنْ أَ ْع َدابِه
ُ ش ْع
َ س َو َو َق
ُ ش ْم
َ س ه ََذا َم ْك ُتوبا ً فِي سِ ْف ِر َيا
ش َر؟
َ أَلَ ْي
These four verses seem to be a fragment or
extract taken from some other and independent
source and inserted into the thread of the
narrative after it had been completed, and
inserted most probably by another hand than that
of the author of the Book of Joshua.
It is probable that Jos_10:12 and the first half of
Jos_10:13 alone belong to the Book of Jasher and
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are poetical, and that the rest of this passage is
prose.
يقصد-وترجمة العبلمات باللون االخضر(يبدو ان االيات االربع
 هى جزء تم اقتطاعه من مصدر اخرووضعه فى-ٔ٘-ٔٓ/ٕٔ يوشع
 وقد تم اضافة االيات بيد شخص،سياق سفر يوشع بعد كتابة السفر
ٖٔ هما من سفر ياشر-ٕٔ اخر ؼير مإلؾ السفر ويبدو ان االيتين
وننقل عنه كذلك فى تفسير االية التالية
2Sa 1:18 –
َ َو َقال َ أَنْ َي َت َعلَّ َم َب ُنو َي ُه
2Sa 1:18 وب
ٌ  ه َُو َذا َذلِ َك َم ْك ُت.»س
ِ وذا « َنشِ يدَ ا ْل َق ْو
َ فِي «سِ ْف ِر َيا
»ش َر
The use of the bow - Omit “the use of.” “The
bow” is the name by which this dirge was
known, being so called from the mention of
Jonathan‟s bow in 2Sa_1:22. The sense would
then be: And he commanded them to teach
the children of Israel the song called Kasheth
(the bow), i. e. he gave directions that the
song should be learned by heart (compare
Deu_31:19). It has been further suggested that
in the Book of Jasher there was, among other
things, a collection of poems, in which special
mention was made of the bow.
،  يعتقد انه كان فى سفر ياشر بين اشياء اخرى، وترجمة ذلك
مجموعة اناشيد فيها اشارة خاصة للقوس
فقد كان هناك سفر يسمى سفر.وهذا خبلؾ مايقوله القس المحترم
،ياشر وهو ؼير موجود
وننقل عن دابرة المعارؾ الكاثوليكية
Steteruntque sol et luna donec ulcisceretur se gens
de inimicis suis nonne scriptum est hoc in libro
Iustorum stetit itaque sol in medio caeli et non
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festinavit occumbere spatio unius diei
The book of the just..an. Hebrew Jasher: In
ancient book long since lost.
والترجمة ( ان الكتاب مفقود منذ زمن طويل)
وقد جرت العادة اقتباس أقوال مشهورة ومقبولة عند الخصم
إلقناعه .ومن أمثلة هذا( :أ) استشهاد بولس الرسول بشطر من أقوال
«أراتس» وهو «ألننا به نحيا ونتحرك ونوجد» (أعمال )ٕ5 :ٔ8
ليقنع أهل أثينا بوجود هللا( .ب) واستشهاده بعبارة قد تكون مؤخوذة
من قصيدة للشاعر «مناندو» وهي «المعاشرات الردية ُتفسد األخبلق
الجيدة» (ٔكورنثوس ٘ٔ( .)ٖٖ :ج) واستشهاده بقول الشاعر
الكريتي «»أبيمانيدس»« :إن الكريتيين دابما ً كذابون وحوش ردية
بطون بطالة» (تيطس ٔ .)ٕٔ :فيجوز اقتباس األقوال الم َّتفق عليها
لبرهنة حقيقة صادقة.
من المعلوم ان الكتب المقدسة هى وحى هللا النبيابه فهل يستقيم
فى العقل ان هللا يقتبس كبلم البشر من كتبهم ليقنعهم بصحة كبلمه؟
(ٕ) أسفار سليمان الثبلثة :ورد في ٔملوك ٗ« ٖٗ-ٖٕ :وتكلم
(سليمان) بثبلثة آالؾ م َثل ،وكانت نشابده ألفا ً وخمساً .وال يقول إنها
تدونت في كتب ،بل إن سليمان فقط تكلَّم بها .ومع أنها عامرة
َّ
بالحكمة إال أنها ليست وحيا ً إلهيا ً.
(ٖ) كتاب قضاء (قوانين) المملكة :جاء في ٔصموبيل ٕٓٔ٘ :
«فكلم صموبيل الشعب بقضاء المملكة ،وكتبه في السفر ،ووضعه
أمام الرب» .وال ُيفهم من هذه العبارة أنه أُوحي لصموبيل بسفر ؼير
دون القوانين
السفرين اللذين عندنا ،لكن المقصود أن صموبيل ّ
الدستورية بين الملك والشعب .وال نفهم من هذا أن صموبيل كتب
سفراً موحى به وضاع.
(ٗ) كتب أخرى :ونقرأ في ٔأخبار » ٖٓ ،ٕ1:ٕ1وأمور داود
الملك األولى واألخيرة هي مكتوبة في سفر أخبار صموبيل الرابي،
وأخبار ناثان النبي ،وأخبار جاد الرابي« .و .والمقصود في ما جاء
في ٔأخبار  ٖٓ ،ٕ1:ٕ1هو االستشهاد بؤسفار صموبيل والملوك
وأخبار األيام ،وهي موجودة .وسفرا صموبيل النبي هما من كتابة
صموبيل النبي ومعنونان باسمه .أما سفرا الملوك وسفرا األخبار
جبٍع اىعقبئذ ج2
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دون حوادث عصره ،ومن هإالء
فكتبها عد ٌد من األنبياء ،فكل نبي َّ
األنبياء :ناثان وجاد ،والدليل على ذلك أن تواريخ بني إسرابيل
موجودة بالتفصيل في التوراة.
س ِّميت
وهناك كتب ورد ذكرها في العهد القديم موجودة ،ولكنها ُ
بؤسماء أخرى ،فكتب صموبيل والملوك واأليام لم يكتبها نبي واحد،
بل كتبها عدّة أنبياء الواحد بعد اآلخر ،ألنه لم ينقطع قيام األنبياء بين
بني إسرابيل إال عند ختام كتب العهد القديم .فكان إذا أراد هللا تدوين
تواريخ أو أخبار لنقلها إلى َ
الخلَؾ ،أوحى إليهم ذلك .وعلى هذا كتب
النبي جاد وناثان وعدّ و وشمعيا وؼيرهم أجزاء من هذه الكتب .ومما
دونوا هذه التواريخ أن إشعياء النبي كتب في
يإيد أن ِعدَّة أنبياء ّ
نبوته أربعة أصحاحات وردت في سفر الملوك الثاني ،مما يدل على
َّ
أنه هو الذ كتبها في األصل (انظر ٕملوك  ٕٓ-ٔ5وقارنها بما ورد
في إشعياء .)ٖ1-ٖٙ
وتنحصر اجابة القس فى ان تلك االسفار ليست من الوحى االلهى
او انها موجودة باسماء اخرى  ،وال نعتقد ان الرد الذى قدمه القس
مقنع  ،ومن ثم نستمر فى بسط القضية فننقل النص االتى

Catholic Encyclopedia
)The Book of Henoch (Ethiopic
الموسوعة الكاثوليكية
سفر اخنوخ ( النسخة الحبشية)
. The canonical Epistle of St. Jude, in verses 14, 15,
explicitly quotes from the Book of Henoch; the citation
is found in the Ethiopic version in verses 9 and 4 of the
first chapter.

جبٍع اىعقبئذ ج2
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رسالة يهوذا  ،االيات ٗٔ ، ٔ٘-تنقل من سفر اخنوخ والنقل موجود فى
االيات  ٗ ، 1من الفصل االول فى النسخة الحبشية
َو َت َن َّبؤ َ َعنْ هَإُ الَ ِء أَ ْيضا ً أَ ْخ ُنو ُ
اب ُع مِنْ آدَ َم َقابِبلًJud 1:14 :
خ َّ
الس ِ
Epistle of Barnabas twice cites Henoch as Scripture.
Clement of Alexandria, Tertullian, Origen, and even St.
Augustine suppose the work to be a genuine one of the
patriarch.
واستشهدت رسالة برنابا مرتين بسفر اخنوخ ،وذكر كل من كلمنت
السكندرى ،وترتليان واريجون وحتى القديس اؼسطينوس ان هذه الرسالة
تعود فعبل الى اخنوخ
in the fourth century the Henoch writings lost credit
and ceased to be quoted
وفى القرن الرابع الميبلدى بطل اعتماد سفر اخنوخ ولم يعد احد ينقل منه
. The complete text was thought to have perished when
it was discovered in two Ethiopic manuscripts in
Abyssinia, by the traveler Bruce in 1773.
وكان يعتقد ان النص الكامل فاسد عندما عثر عليه الرحالة بروس فى
مخطوطتين باللؽة االثيوبية(ربما يقصد االمهارية ؟ ) فى الحبشة عام
ٖٔ88
. Recently a large Greek fragment comprising chapters
i-xxxii was unearthed at Akhmîn in Egypt.
وحديثا تم اكتشاؾ جزء كبير باللؽة اليونانية تضم الفصول ٔ ٖٕ-فى اخميم
فى مصر

جبٍع اىعقبئذ ج2
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;i-xxxvi, the oldest part, composed before 170 B.C.
;xxxvii-lxx, lxxxiii-xc, written between 166-161 B.C.
chapters xci-civ between the years 134-95 B.C.; the
Book of Parables between 94-64 B.C.; the Book of
Celestial Physics, lxxii-lxxviii, lxxxii, lxxix, date
undetermined
يعتقد ان اقدم االجزاء وهى الفصول ٔ ٕٙ-تعود للعام ٓ ٔ8قبل الميبلد
.........
هذا كتاب خارج قابمة العشرين كتاب المذكورة كان مرجعا دينيا ثم
لم يعد كذلك ماهى االسباب ؟
نعود الى الموسوعة
يقصد بكلمة انجيل السياق المكتوب القوال وافعال المسيح ويطلق على عدد
كبير من القصص التى تروى حياة المسيح والتى كانت متداولة قبل وبعد
كتابة انجيل لوقا انظر االيات
ور ا ْل ُم َت َي َّق َن ِة عِ ْن َد َنا
ِيرونَ َقدْ أَ َخ ُذوا بِ َتؤْلِيؾِ ق َّ
Luk 1:1إِ ْذ َكانَ َكث ُ
ِص ٍة فِي األ ُ ُم ِ
اينِينَ َو ُخ َّداما ً لِ ْل َكلِ َم ِة
َ Luk 1:2ك َما َ
سلَّ َم َها إِلَ ْي َنا الَّذِينَ َكا ُنوا ُم ْن ُذ ا ْل َبدْ ِء ُم َع ِ
ت ُكل َّ َ
ت أَ َنا أَ ْيضا ً إِ ْذ َقدْ َت َت َّب ْع ُ
َ Luk 1:3رأَ ْي ُ
ب
ِيق أَنْ أَ ْك ُت َ
ش ْي ٍء مِنَ األَ َّو ِل ِب َتدْ ق ٍ
س
اوفِيلُ ُ
َعلَى ال َّت َوالِي إِلَ ْي َك أَ ُّي َها ا ْل َع ِزي ُز َث ُ
ؾ صِ َّح َة ا ْل َكبلَ ِم الَّ ِذ ُعلِّ ْم َ
ت ِبهِLuk 1:4 .
لِ َت ْع ِر َ
يقول بارنز فى تفسير تلك االيات
 Luk 1:1Forasmuch as many - It has been doubted who
are referred to here by the word “many.” It seems
clear that it could not be the other evangelists, for
the gospel by “John” was not yet written, and the
”word “many” denotes clearly more than “two.
Besides, it is said that they undertook to record
what the “eye-witnesses” had delivered to them,
so that the writers did not pretend to be eyeجبٍع اىعقبئذ ج2
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witnesses themselves. It is clear, therefore, that
other writings are meant than the gospels which
we now have, but what they were is a matter of
conjecture
اليعرؾ المقصود بكلمة عدد،حيث ان يوحنا لم يكن كتب انجيله واليعقل ان
يقصد بانجيل متى ومرقس عدد حيث انهما اثنان فقط،كما انه يتحدث عما
سلمه لهم شهود العيان مما يعنى انه لم يكن شاهد عيان ،وهو يقصد انه
كانت هناك كتابات اخرى ؼير الموجودة لدينا حاليا
اسماء حوالى خمسين انجيل وصلت الينا والذى لدينا معلومات عنها حوالى
العشرين  ،يعددها هارناك فيقول :
1-4. The Canonical Gospels.
5. The Gospel according to the Hebrews.
6. The Gospel of Peter.
7. The Gospel according to the Egyptians
8. The Gospel of Matthias.
9. The Gospel of Philip.
10. The Gospel of Thomas.
11. The Proto-Evangelium of James.
12. The Gospel of Nicodemus (Acta Pilati).
13.The Gospel of the Twelve Apostles.
14.The Gospel of Basilides.
15.The Gospel of Valentinus.
16.The Gospel of Marcion.
17.The Gospel of Eve.
18.The Gospel of Judas.
19.The writing Genna Marias.
20.The Gospel Teleioseos.
من المستحيل معرفة كيؾ تم اختيار اربعة اناجيل فقط من بين ذلك العدد
واعتبارها قانونية  ،يقول ايرينيوس المتوفى سنة ٕٕٓ ،ان االناجيل يجب
ان تكون اربعة فقط وذلك الن اربع مناطق العالم الذى نعيش فيه والرياح
اربعة لذلك يجب ان تقام الكنيسة على اربعة اعمدة ،
جبٍع اىعقبئذ ج2
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In the writings of the postolic Fathers one does not,
indeed, meet with unquestionable evidence in favour of
only four canonical Gospels.
واليوجد فى كتابات االباء الرسل دليل قاطع على افضلية تلك االناجيل
االربعة.
االنجيل الوحيد الذى كان يعول عليه اضافة الىاالناجيل االربعة هو انجيل
العبرانيين ومن المعروؾ ان القديس جيروم تحدث عن انجيل العبرانين
وكان يسميه انجيل الناصريين باعتباره االصل العبرى النجيل متى الحالى
وبقايا هذا االنجيل االصلية والموجودة حاليا التضعه فى هذه المرتبة كما ان
القديس جيروم نفسه لم يضعه فى مرتبةانجيل متى .
يتم ترتيب اناجيل متى ومرقس ولوقا مجموعة واحدة( تسمى المتشابهة)
باعتبار انها متشابهة ويوضع انجيل يوحنا باعتباره مختلؾ عن الثبلثة
الباقين من حيث اسلوبه وسياقه ولؽته وتقسيمه العام ...واجزابه الربيسية
ليست متناسقة كما المجموعة المتشابهة
يعتقد اؼلب الباحثين حاليا ان االناجيل االربعة مرتبطة بمصدر اصلى يسمى
االنجيل الشفهى حيث ان المسيح لم يكتب وتبلميذه استمروا يعلمون الناش
شفاهة لسنوات طويلة قبل لن يفكر احدهم فى الكتابة وهو مايوضح تكرار
االحداث دون التقيد بتسلسل االحداث
.
(7) Divergences of the Gospels
The existence of numerous and, at times, considerable
differences between the four canonical Gospels is a fact
which has long been noticed and which all scholars
readily admit.
ان وجود عدد من التباينات الملحوظة بين االناجيل االربعة هى حقيقة
الحظها وتبناها منذ وقت طويل عدد من الباحثين
ونردد مع هارناك السإال الهام من الذى اعطى لنفسه الحق فى اختيار كتب
وجعلها مقدسة وترك اخرى واهمالها ورفع القداسة عنها؟
وال ننسى ان مجمع نيقية رفض اعتبار رسابل يوحنا وسفر الرإيا قانونية
ثم تقررت قانونيتها بعد ذلك
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وننقل االن عن:
?Lost Books Of The Bible
A. C. Cotter, S.J.
Theological Studies, 1945, Volume 6, pp. 206-228.
هل يوجد كتب ضاعت من الكتاب المقدس؟
البعض يقول نعم والبعض يقول ال  ،ماذا نقصد بكتب مفقودة ؟ ولبلجابة
على ذلك نواجه سإالين،
ماهى الكتب التى يفترض انها فقدت؟ ماهى الكتب التى يجب ان توضع فى
الكتاب المقدس واليشملها االن ؟
الكتب المفقودة سبع مجموعات
االولى  :لدينا عشرين اسم لكتب داخل اسفار العهد القديم (سبق وذكرناها
وذكرنا اماكن ورودها فى الكتاب المقدس) ولكنها ؼير موجودة ،كتاب
المكابيون الثانى يحدثنا عن مجموعة من خمس كتب هى اعمال جاسون
2Ma 2:24 And all such things as have been
comprised in five books by Jason, of Cyrene,
we have attempted to abridge in one book.
فكتاب المكابيون الثانى هو مختصر السفار جاسون الخمسة هذه،
وكتاب حروب الرب اخفاه يوشع تحت الصخرة
َّ
وع ه ََذا ا ْل َكبلَ َم فِي سِ ْف ِر َ
ب َي ُ
هللاَ .وأَ َخ َذ َح َجراً
يع ِة ِ
ش ِر َ
ش ُ
َ Jos 24:26و َك َت َ
ت ا ْل َبلُّ َ
ص َب ُه ُه َنا َك َت ْح َ
ب،
الر ِّ
ِس َّ
َك ِبيراً َو َن َ
وط ِة الَّتِي ِعَُ ُُ ْندَ َم ْقد ِ
ش ْعبِ« :إِنَّ ه ََذا ا ْل َح َج َر َي ُكونُ َ
ِيع ال َّ
ُ Jos 24:27ث َّم َقال َ َي ُ
شاهِداً
ش ُ
وع ل َِجم ِ
شاهِداً َعلَ ْي ُك ْم لِ َببلَّ
ب الَّ ِذ َكلَّ َم َنا ِبهَِ ،ف َي ُكونُ َ
الر ِّ
سم َِع ُكل َّ َكبلَ ِم َّ
َعلَ ْي َنا ،ألَ َّن ُه َقدْ َ
َت ْج َحدُوا إِلَ َه ُك ْم»
ودعوى االستاذان الكسندر وبونفرير بان هذه الكتب فى اماكن اخرى ليس
لها قيمة كبيرة كما انها التنطبق على اسفار جاسون الخمسة التى هى فعبل
مفقودة
والسإال االن لو ظهرت هذه االسفار هل سيتم ضمها للكتاب المقدس ؟
الثانية  :كتب بولس رسالة ثالثة الى الكورنثيين ورسالة الى السكندريين
ونقاشه مع الفيلسوؾ سينيكا  ،ولو الحظنا االيات التالية
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ُّ سالَ ِة أَنْ الَ ُت َخالِ ُطوا
ُ  َك َت ْب1Co 5:9
.الز َنا َة
َ الر
ِّ ت إِلَ ْي ُك ْم فِي
اج َعلُوهَا ُت ْق َرأ ُ ا ْيضا ً فِي
ْ سالَ ُة َف
َ الر
ِّ  َو َم َتى قُ ِر َب ْت عِ ْندَ ُك ْم َه ِذ ِهCol 4:16
.ً َوالَّتِي مِنْ الَ ُو ِد ِك َّي َة َت ْق َرأُو َن َها ا ْن ُت ْم ا ْيضا، َس ِة البلَّ ُو ِد ِك ِّيين
َ َكنِي
يتضح لنا ان بولس كتب رسالة الى البلوديكيين
واؼلب الباحثين الكاثوليك المعاصرين يعترفون ان هذه الرسابل مفقودة فعبل
وال يعنينا هذا الخبلؾ اال بقدر مايوضح انه خبلؾ حقيقى فهذه مقالة
منشورة فى مجلة بحثية الهوتية منذ اكثر من ستين عاما تبحث فى ذلك
الموضوع وفى نهايتها العديد من المراجع التى تإيد ذلك الرأى الذى نعتبره
رأيا يعتد به وليس مجرد كبلم عابر من بعض المهاجمين للمسيحية
فهل الزال هناك من يصر على ان الكتاب كان موحى به افكارا وعبارات ؟
ونتحدث االن عن اناجيل مفقودة فنقول
The Gospel Of Peter
Alternate title: The Lost Gospel According To Peter
c. 70-150 C.E.
The only surviving portion of the Gospel of Peter is within
a codex discovered in the grave of a monk at Akhmîm,
Egypt in 1884, though it has been argued that Oxyrhynchus
Papyrus 2949 may contain an earlier redaction. The codex
contains a fragmentary passion and resurrection narrative
with parallels to all four of the canonical gospels plus the
theme of Christ preaching to the dead found in the first
letter of Peter, and, while maintaining the essential
framework found in the canon, offers significant
differences in the smaller details, possibly representing an
independent oral tradition.
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انجيل بطرس ( االنجيل الضابع لبطرس ) الجزء الباقى من ذلك االنجيل
ٔ وهو يصؾ حياة المسيح بما يتوافق55ٗ عثر عليه فى اخميم مصر سنة
....... مع االناجيل االربعة
The gospel was used by the church at Rhossus and often
quoted by Christian writers during the latter part of the
second century. Modern scholars initially had assumed that
Peter was dependent upon the canonical gospels, but more
recently the possibility has been examined that the passion
narrative is in fact the earliest of the known accounts.
كان االنجٌل تستخدمه الكنائس وٌقتبس منه المعلمون المسٌحٌون خالل
ٌعتقد ان هذا االنجٌل هو اصل.......النصف االخٌر من القرن المٌالدى الثانى
.....االناجٌل االربعة
The Gospel of Peter was eventually branded as heretical, if
for no other reason, because it seemed to deny the suffering
of Jesus. The particular passage (4:1) reads, "And they
brought two criminals and crucified the Lord between
them. But he himself remained silent, as if in no pain."
However, this agrees with the expected silence of the
"suffering servant" in Isaiah 53:7, and therefore is not a
docetic statement
...... اعتبرت تعاليم ذلك االنجيل هرطقة النه اليذكر االم المسيح
وبالطبع اليعنينا مايذكره ذلك االنجيل وانما انه يثبت ضياع جزء من الوحى
الفصل الثالث
الخبلؾ حول اسفار الكتاب المقدس
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األسفار القانونية الثانية:
قام البروتستانت بحذؾ هذه األسفار من طبعة الكتاب المقدس المنتشرة بين
أيدينا ،على الرؼم من أن كبلً من األرثوذكس والكاثوليك يإمنون بقانونية
هذه األسفار.والبروتستانت يعتبرون هذه األسفار ال ترتقي إلى مستوى
أسفار مدسوسة ،وتضم موضوعات
الوحي اإللهي ،وهي من وجة نظرهم
ٌ
ؼير ذات أهمية وخرافات ال يقبولنها!
لماذا حذؾ البروتستانت هذه األسفار؟
ٔ -يقولون :إن هذه األسفار لم تدخل ضمن أسفار العهد القديم التي جمعها
عزرا الكاهن لما جمع أسفار التوراة سنة ٖٗ٘ ق.م .والرد على ذلك :إن
بعض هذه األسفار تع َّذر العثور عليها أيام عزرا بسبب تشتت اليهود بين
الممالك .كما أن البعض اآلخر منها ُكتِب بعد زمن عزرا الكاهن.
ٕ -يقولون :إنها لم ترد ضمن قابمة األسفار القانونية للتوراة التى أوردها
"يوسيفوس" المإرخ اليهودى فى كتابه .والرد على ذلك :إن يوسيفوس
نفسة بعد أن سرد األسفار التى حمعها عزرا كتب قاببلً (إن األسفار التى
وضعت بعد أيام ارتحستا الملك كانت لها مكانتها عند اليهود .ؼير أنها لم
تكن عندهم مإيدة بالنص تؤيد األسفار القانونية ألن تعاقب الكتبة الملهمين
لم يكن عندهم فى تمات التحقيق) كتابة ضد إيبون رأس 5.
ٖ -يقولون :إن لفظة (أبو كريفا) التى أطلقت على هذة األسفار ،وهى تعنى
األسفار المدسوسة والمشكوك فيها ،كان أول من استعملها هو (ماليتون)
أسقؾ مدينه سادوس فى القرن الثانى الميبلدى .وإذاً فالشك فى هذة
األسفار قديم .والرد على ذلك :إن أسفار األبوكريفا األصليه هى أسفار
أخرى ؼير هذة .فهناك أسفار أخرى كثيرة لفقها اليهود والهراطقة وقد
رفضها المسيحيون بإجماع اآلراء .وإذا فبل معنى أن نضع األسفار القانونية
المحذوفة فى مستوى هذه األسفار التى أجمع الكل على رفضها.
ٗ -يقولون :إن بعض اآلباء الآلهوتيين القدامى والمشهود لهم وخصوا
منهم أورجانيوس وإيرونيموس لم يضمنوا هذه األسفار فى قوابم األسفار
القانونية للؽهد القديم .بل ان إيرونيموس الذى كتب مقدمات ألؼلب أسفار
التوراة وضع هذه األسفار المحذوفة فى مكان خاص بها بؤعتبارها مدسوسة
ومشكوك فى صحتها .والرد على ذلك :بؤنه وإن كان بعض البلهوتيين
جبٍع اىعقبئذ ج2
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أؼفلوا قانونية هذه األسفار أول األمر ،إال أنهم ومنهم أويجانوس
وإيرونيموس عادوا وأقروا هذه األسفار واستشهدوا بها .أيضاً :أنه وإن
البعض القليل لم يورد هذه األسفار ضمن قابمة األسفار الخاصة بالتوراة
اعتماداً على كبلم يوسيفوس المإرخ اليهودى اواستناداً آلراء بعض اليهود
األفراد الذين كان مذهبهم حذؾ أجزاء الكتاب التى تقرعهم بالمبلبمة بسبب
مخازيهم وتعدياتهم ،إال أن الكثيرين من مشاهير آباء الكنيسة ؼير من ذكرنا
اعترفوا بقانونية هذه األسفار وأثبتوا صحتها واستشهدوا بما ورد فيها من
آيات .ومن أمثلة هإالء إكليمندس الرومانى وبوليكربوس من آباء الجيل
األول ،وإيريناوس من آباء الجيل الثانى ،وإكليمندس االسكندرى
وديوناسيوس االسكندرى وأوريجانوس وكبريانوس وترتوليانوس
وأمبروسيوس وإيبلريوس ويوحنا فم الذهب وإيرونيموس وأؼسطينوس
من آباء الجيل الرابع .وؼير هإالء أيضا مثل كيرلس األورشليمى
وإؼريؽوريوس النرينزى والنيصى وأوسابيوس القيصرى .وكل هإالء
نظموا هذة األسفار ضمن األسفار القانونية للكتاب واستشهدوا بها فى كتبهم
ورسابلهم وتفاسيرهم وشروحاتهم وخطبهم وردودهم على المهرطقين
والمبتدعين .وقد وردت شهادات هإالء اآلباءعن األسفار المحذوفة وباقى
أسفار الكتاب المقدس فى الكتاب المشهور (البلهوت العقيدى) تؤليؾ
(فيات).
٘ -يقول البروتستانت :إن اليهود لم يعترفوا بهذه األسفار خصوصا ً وأنها
فى الؽالب كتبت فى وقت متؤخر بعد عزرا فضبلً عن أن هناك أمور تحمل
على الظن أن هذة األسفار كتبت أساسا ً باللؽة اليونانية التى لم يكن يعرفها
اليهود .والرد على ذلك :بالقول أن اليهود وإن كانوا قد اعتبروا هذه األسفار
أوالًًُ فى منزلة أقل من باقى أسفار التوراة بسبب أن تعاقب الكتبة الملهمين
لم يكن عندهم فى تمام التحقيق ،إال أنهم بعد ذلك اعتبروا هذة األسفار فى
منزلة واحدة مع باقى األسفار .كما أن الظن بؤن هذة األسفار ؼالبا ً كتبت
أصبلً باللؽة اليونانية ،يلؽيه أن الترجمة السبعينية التى ترجمت بموجبها
جميع أسفار التوراه من اللؽة العبرية الى اللؽة اليونانية ،وكانت ترجمتها
فى االسكندرية فى عهد الملك بطليموس الثانى فيبلدلفوس سنة ٘ ٕ5ق.م.
لفابدة اليهود المصريين الذين كانوا اليعرفون العبرية بل اليونانية ....هذه
الترجمة ألسفار التوراة تضمنت األسفار المحذوفة دليبلً على أنها من
جبٍع اىعقبئذ ج2

343Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ
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األسفار المعتمدة من اليهود ودليبلً على أنها لم تكتب أصبلً باليونانية .هذا
باالضافة إلى أن النسخ األثرية القديمة المخطوطة األخرى من التوراة وهى
النسخ السينابية والفاتيكانية واالسكندرية وكذلك النسخة المترجمة للقبطية
التى تعتبر أقدم الترجمات بعد السبعينية وكذا الترجمات القديمة العبرية ومن
بينها ترجمات سيماك وأكويبل وتاودوسيون والترجمة البلتينية والترجمة
الحبشية ،تضمنت جميعها األسفار المحذوفة حتى اآلن فى مكتبات لندن
وباريس وروما وبطرسبرج والفاتيكان.
 -ٙيقول البروتستانت :إن هذة األسفار ال ترتفع إلى المستوى الروحى
لباقى أسفار التوراة ولذا فبل يمكن القول أنة موحى بها .والرد على ذلك :إن
البروتستانت اعتادوا فيما يتعلق بالعقابد األساسية والمعلومات اإليمانية أن
يقللوا من أهمية الدليل على صدقها دون أن يبينوا سبب ذلك بوضوح .وهى
قاعدة واضحة البطبلن .وأيضا ً إن األسفار التى حذفها البروتستانت تتضمن
أحداث تاريخية لم يختلؾ المإرخون على صدقها .كما أنها تعرض لنماذج
حية من األتقياء القديسين .فضبلً عن أنها تتضمن نبإات عن السيد المسيح
وكذا أقواالً حكيمة ؼاية فى الكمال والجمال وال معنى إذاً للقول أن االسفار
التى حذفوها ؼير موحى بها.
دراسة تاريخية تإكد صحة هذه األسفار المحذوفة:
يقول من يعتقد بنسبتها للكتاب المقدس:
مع احترمنا لمبدأ الحوار والمناقشة الحرة مع البروتستانت ،وقد سبق أن
فندّ نا إدعاءاتهم بشؤن عدم قانونية األسفار المحذوفة ،نؤتى هنا ببعض
الكلمات واألحداث التى ال سبيل إلنكارها لنإكد صدق وصحة هذة األسفار:
ٔ -واضح من دراسة تاريخ البروتستانت والكنيسة أنها مذهب مبنى على
المعارضة واالحتجاج وقد قامت بالفعل حروب بين البروتستانت والكنيسة
البابوية برباسة البابا بولس العاشر قتل فيها عشرات اآلالؾ وأحرقت
ودمرت فيها بعض المدن ومبات من الكنابس واألديرة .وقد اشتهر (مارتن
لوثر) قابد الثورة البروتستانتية وبعض أتباعه بالشطط والكبرياء .ومن
أقوال لوثر المشهورة (إننى أقول بدون إفتخار أنة منذ ألؾ سنة لم ينظؾ
الكتاب أحسن تنظيؾ ولم يفسر أحسن تفسير ولم يدرك أحسن إدراك أكثر
مما نظفتة وفسرتة وأدركتة) ونظن أنة بعد هذا الكبلم ال نتوقع منة إال أن
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يحذؾ من الكتاب بعض األسفار الموحى بها .بل إن لوثر وأتباعة حذفوا فى
زمانهم أسفاراً أخرى من العهد الجديد مثل سفر األعمال ورسالة يعقوب.
وقيل أنهم حذفوا أيضا سفر الرإيا .ؼير أنهم أعادوا هذه األسفار لمكانها فى
الكتاب المقدس لما أكل الناس وجوههم!!
ٕ -لعل مما خلط على األذهان فيما يتعلق بموقؾ البروتستانت بعد ثورتهم
على الكنيسة الكاثوليكية البابوية من هذه األسفار ،أن مادعوه باألبوكريفا لم
يكن فقط هذة األسفار التى اعتبرها األرثوذكس والكاثوليك قانونية ،ولكن
كانت هناك أسفار أخرى مرفوضة تماما ً حتى من الكاثوليك واألرثوذكس ولم
تقرها أى كنيسة فى العالم مثل أسفار عزرا الثالث والرابع وأخنوخ وؼيرها.
ٖ -العجيب أن بؽض الكنابس البروتستانتية تختلؾ فيما بينها حول قانونية
هذه األسفار .ويكاد يميل إلى قبولها من بين هذه الكنابس األسقفية
اإلنجليكانية والكنيسة البروتستانتية األلمانية.
ٗ -لما حدث مناقشة عن قانونية هذه األسفار فى األجيال األولى للمسيحية،
تقرر باإلجماع تضمينها كتب القراءات الخاصة بالخدمات الكنيسة .وفى
كنيستنا القبطية االرثوذكسية نقرأ فصوالً من هذه األسفار ضمن قراءات
الصوم الكبير وأسبوع اآلالم اعتباراً من باكر يوم الجمعه من األسبوع
الثالث للصوم إلى صباح سبت الفرح وحتى ليلة عيد القيامة ذاتها .وكذلك
تعترؾ معنا بها كنيسة انطاكية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكنيسة
اليونانية األرثوذكسية والكنيسة البيزنطية وباقى الكنابس التقليدية.
٘ -وردت هذه األسفار ضمن الكتب القانونية فى قوانين الرسل .وقد أثبتها
الشيخ الصفى بن العسال فى كتابة ( مجموع القوانين  -الباب الثانى) كما
أثبتها أخوة الشيخ اسحق بن العسال فى كتابة ( أصول الدين) وتبعهما أيضا
القس شمس الرياس الملقب بابن كبر فى كتابة (مصباح الظلمة).
 -ٙعقدت أيضا مجامع كثيرة على ممر العصور لتؤكيد عقيدة الكنيسة فى
قانونية هذه األسفار .ونذكر منها مجمع هيبو عام ٖٖ1م الذى حضرة
القديس أؼسطينوس .ومجمع قرطاجنة عام ٖ18م ،ومجمع قرطاجنة الثانى
عام ٗٔ1م ،ومجمع ترنت عام ٔٗ٘ٙم للكنيسة الكاثوليكية ،ومجمع
القسطنطينية الذى كمل فى ياش عام ٕٗٔٙم ،ومجمع أورشليم للكنيسة
األرثوذكسية اليونانية عام ٕٔ15م.
 #هل حدث استشهاد بهذه األسفار أو اقتباس منها فى أسفار العهد الجديد ؟
جبٍع اىعقبئذ ج2
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بهذا السإال ورد اعتراض على قانونية األسفار التى حذفها البروتستانت
بحجة أن كتبة العهد الجديد لم يستشهدوا بها أو يقتبسوا منها .والرد على
ذلك أن عدم االستشهاد بؤسفار من العهد القديم فى العهد الجديد اليقوم دليبل
على عدم قانونية هذة األسفار ،وإال لكان يلزمنا أن نقول أن أسفارا مثل
استير والجامعة ونشيد األنشاد وراعوث والقضاة وسفرى أخبار األيام
األولى والثانى هى األخرى ؼير قانونية ومدسوسة ومشكوك فى صحتها
ألنة لم ترد اقتباسات منها فى أسفار العهد الجديد .ورؼم ذلك نقول أيضا ً :
ٔ -أن السيد المسيح نفسة تحدث فى إنجيل يوحنا ٓٔ مع اليهود فى عيد
التجديد .فقد ذكر فى هذا االصحاح قول الوحى " وكان عيد التجديد فى
أورشليم وكان شتاء .وكان يسوع يتمشى فى الهيكل فى رواق سليمان.
فاحتاط بة اليهود وقالوا لة إلى متى تعلق أنفسنا .إن كنت المسيح فقلنا
جهراً .أجابهم يسوع إنى قلت لكم ولتتم تإمنون .األعمال التى أنا أملها باسم
أبى هى تشهد لى " يو ٓٔ  ."ٕ٘- ٕٕ :والعجيب أن عيد التجديد هذا لم
يرد ذكرة إطبلقا فى أسفار التوراة القانونية المعروفة .ؼير أنة ورد ذكرة
فى أحد األسفار التى حذفها البروتستانت وهو سفر المكابين األول (ٔمكا ٗ
 )٘1 :حيث ثبت أن (يهوذا المكابى) هو أول من رسم مع أخوتة أن يحتفل
اليهود بهذا العيد مده ثمانية أيام فى كل عام تذكاراً لتطير الهيكل وتجديد
المذبح وتدشينة .فإذا كان السيد المسيح تكلم مع اليهود فى هذا العيد ،وإذا
كان يوحنا الرسول كتب فى انجيلة عن هذا العيد الذى لم يرد ذكرة إال فى
سفر المكابين األول الذى حذفه البروتستانت مع احتفال المسيح بهذا العيد
ومع استشهاد الرسول يوحنا بة فى انجيلة إال إذا كان سفر المكابيين األول
وؼيرة من األسفار التى حذفها البروتستانت هى أسفار صادقة وصحيحة
وقانونية وموحى بها؟!
ٕ -اقتبس كتبة أسفار العهد الكثير من األسفار القانونية الثانية التى حذفها
البروتستانت .وسنذكر على سبيل المثال ال الحصر العديد من هذه
اإلقتباسات ،وستجدونها في مقدمة كل سفر.
ٔ -سفر طوبيا :طو ٗ ( ٔٔ ،8،ٔٓ :قابل لو ٗٔ  )ٖٔ،ٔٗ :وطو ٖٗٔ :
(قابل ٔ تس ٗ )ٖ :وطو ٗ ( ٔٙ:قابل مت  )ٕٔ: 8وطو ٗ ( ٕٖ :قابل
رو .)ٔ5 : 5
ٕ -سفر يهوديت :يهو ( ٖ٘ ،ٕٗ : 5قابل ٔ كو ٓٔ  )1 :ويهو ٖٔ ٕٖ :
جبٍع اىعقبئذ ج2
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(قابل لو ٔ .)ٕٗ :
ٖ -سفر الحكمة :حك ٕ ( ٙ :قابل ٔ كو ٘ٔ  )ٖٕ :وحكٖ ( 8:قابل مت
ٖٔ  )ٖٗ :وحك ٖ( 5 :قابل ٔ كو ٕ )ٙ:وحك ٗ( ٗ:قابل مت )ٕ8: 8
وحك ٖٔ ( ٔ،٘،8 :قابل رو ٔ  )ٕٔ ،ٔ5 :وحك ٘ٔ ( 8 :قابل رو : 1
ٕٔ).
ٗ -سفر يشوع بن سيراخ :سيراخ ٕ ( ٔ:قابل ٕ تى ٖٔ  )ٕٔ :وسيراخ
ٕ ( ٔ5:قابل يو ٗٔ  )ٕٖ :وسيراخ ٖ ( ٕٓ:قابل فى ٕ  )ٖ :وسيراخ
ٔٔ ( ٔٓ :قابل ٔ تى  )1: ٙوسيراخ ٔٔ ( ٕٓ ،ٔ1 :قابل لو ٕٔ ،ٔ1 :
ٕٓ) وسيراخ ٖٔ ( ٕٕ ،ٕٔ :قابل ٕكو  )ٔٙ ،ٔ ٗ: ٙوسيراخ ٗٔ ٖٔ:
(قابل لو  )1 : ٔٙوسيراخ ٗٔ ( ٔ5 :قابل ٔبط ٔ  ٕٗ :وسيراخ ٘ٔ ٖ:
(قابل يو ٗ  ) ٔٓ :وسيراخ ٘ٔ ( ٔٙ:قابل مت  ) ٔ8 : ٔ1وسيراخ ٘ٔ
( ٕٓ :قابل عب ٗ  )ٖٔ:وسيراخ ( ٔ٘: ٔٙقابل رو ٕ  )ٙ:وسيراخ ٔ8
( ٕٗ :قابل ٔ تس ٘  )ٔ8 :وسيراخ ( ٖٔ : ٔ1قابل مت  ٔ٘ : ٔ5ولو
 )ٖ : ٔ8وسيراخ ( )ٔ8 : ٔ1قابل مع ٖ  )ٕ:وسيراخ ( ٔ،ٕ : ٕ5قابل
مر ٔٔ  )ٕٙ ،ٕ٘ :وسيراخ ٖ٘ ( ٔٔ :قابل ٕ كو  )8 : 1وسيراخ ٔٗ :
( ٕ8قابل مت ٘ .)ٕ5:
٘ -سفر المكابين األول والثانئ :مكا ٗ ( ٘1 :قابل يو ٓٔ )ٕ٘ - ٕٕ :
ٕمكا ( ٔ1- 1 : ٙقابل عب ٔٔ  )ٖ8 - ٖ٘ :وٕمكا ( ٘،ٙ : 5قابل عب
ٔٔ )ٖٖ،ٖٗ :
والخبلصة ان الكتاب نسخه االصلية ضاعت ومخطوطاته حدث بها اخطاء
اثناء النسخ واليوجد مخطوطة واحدة تشمل كامل الكتاب كما ان المدة
الزمنية بين كتابة المخطوطات ووصولها الينا حوالى ثبلثة قرون  ،راجع
العبلمات باللون االصفر وهناك خبلؾ حول عدد اسفاره
فهل هذه المخطوطات دليل على عصمة الكتاب المقدس ؟ وهل هذا هو
ماقاله من نقلنا عنهم فى االسطر السابقة؟ ولعل القارىء يندهش اكثر بعد
ان ننقل له مايلى :

الفصل الرابع
جبٍع اىعقبئذ ج2
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نفى االلهام عن بعض اجزاء الكتاب المقدس
ٔ -ذكر المحققون أمثلة صريحة لتدخل النساخ في النص عن عمد ،منه
ما جاء في متى " متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال قابمة في
المكان المقدس ،ليفهم القارئ ،فحينبذ ليهرب الذ في اليهود إلى الجبال "
( متى ٘ٔ ،)ٔٙ - ٕٗ/فعبارة " ليفهم القارئ " من زيادة الناسخ الذ
أراد التنبيه على أهمية الموضوع الذ يكتبه ،ولم يقلها المسيح وهو
يخاطب تبلميذه.
يقول بارنز
Whoso readeth ... - This seems to be a remark
made by the evangelist to direct the attention of
the reader particularly to the meaning of the
prophecy by Daniel.
ومثله ما جاء في آخر يوحنا " هذا هو التلميذ الذ يشهد بهذا ،وكتب
هذا ،ونعلم أن شهادته حق " ( يوحنا ٕٗ ) ٕٔ/فقوله " نعلم أن شهادته
حق " من زيادة النساخ.
يقول كبلرك
We know - Instead of οιδαμεν, we know, some
have written οιδα μεν, I know indeed; but this is
mere conjecture, and is worthy of no regard. It is
likely that these verses were added by those to
whom John gave his work in charge.
ٕ -إن أحداً من كتاب العهد الجديد  -سوى بولس  -لم يدع لنفسه
اإللهام ،بل سجلت كتاباتهم اعترافات أن هذا العمل جهد بشر خالص لم
يقصد كاتبوه أن يسجلوا من خبلله كتبا ً مقدسة.
فها هو لوقا في مقدمة إنجيله يقول " :إذ كان كثيرون قد أخذوا بتؤليؾ
قصة في األمور المتيقنة عندنا ،كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء
معاينين وخداما ً للكلمة ،رأيت أنا أيضا ً  -إذ قد تتبعت كل شيء من األول
جبٍع اىعقبئذ ج2
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بتدقيق  -أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس ،لتعرؾ صحة
الكبلم الذ علِّ َ
مت به " ( لوقا ٔ.) ٗ-ٔ/
فيفهم من هذه المقدمة أمور ،منها :أن إنجيله خطاب شخصي ،وأنه
دونه بدافع شخصي ،وأن له مراجع نقل عنها بتدقيق ،وأن كثيرين كتبوا
ّ
ؼيره ،ولم يذكر لوقا في مقدمته شيبا ً عن إلهام إلهي ألهمه الكتابة أو وحي
من روح القدس نزل عليه.
وإذا كان الحواريون والتبلميذ ؼير عارفين بإلهامية ذواتهم وبعضهم،
فكيؾ عرؾ النصارى ما جهله أصحاب الشؤن ؟ ال دليل في األناجيل على
إلهامية أحد منهم ،إال ما ادعاه بولس لنفسه.
ٖ -المتؤمل في رسابل بولس خصوصا ً والحواريين عموما ً يجد عشرات
المواضع التي تشهد لهذه الرسابل بؤنها شخصية ال عبلقة للوحي بها ،ومن
ذلك " :يسلم عليك أوالد أختك " ( يوحنا (ٕ) ٖٔ).
ويرسل يوحنا المزيد من السبلمات ألحبابه " ؼايس الحبيب الذ أحبه
بالحق .أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا ً وصحيحاً ...سبلم
لك ،يسلم عليك األحباء ،سلم على األحباء بؤسمابهم" ( يوحنا (ٖ) ٔ.)ٔٗ-
وفي رسابل بولس مثل ذلك ،ومنه  " :تسلم عليكم كنابس آسيا ،يسلم
عليكم … أكيبل وبريسكبل ..يسلم عليكم اإلخوة أجمعون ،سلموا بعضكم
على بعض بقبلة مقدسة " ( كورنثوس (ٔ) .)ٕٓ - ٔٙ/ٔ1
ويواصل بولس تسجيل رؼباته الشخصية وأخبار أصدقابه في
كورنثوس ،فيقول " :الرداء الذ تركته في تراوس عند كابرس أحضره
متى جبت ،والكتب أيضا ً السيما الرقوق ....سلم على ريسكا وأكيبل وبيت
أنيسيفورس ،اراستس بقي في كورنثوس ،وأما ترو فيمس فتركته في
ميليتس مريضاً .بادر أن تجيء قبل الشتاء ( "...تيموثاوس (ٕ) ٖٔ- ٗ/
ٕٔ).
أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب .يسلم عليكم ؼايس
مضيفي ومضيؾ الكنيسة كلها .يسلم عليكم اراستس خازن المدينة
وكوارتس األخ " ( رومية ٔ،)ٕٔ – ٔٙ/
ولعل القارئ الكريم قد الحظ مشاركة الكاتب ترتيوس ،والذ لم ينس
هو أيضا ً أن يسجل تحياته وأشواقه في رسالته التي لم يدر في خلده أنها
ستعتبر يوما ً من األيام جزء من كلمة هللا.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يقول بارنز
Who wrote this - It is evident that Paul employed
an amanuensis to write this Epistle, and perhaps
he commonly did it. Tertius, who thus wrote it,
joins with the apostle in affectionate salutations
to the brethren at Rome. To the Epistle, Paul
signed his own name, and added a salutation in
his own hand-writing. Col_4:18, “The salutation
by the hand of me Paul;” and in 2Th_3:17, he says
that this was done in every epistle, 1Co_16:21.
هذا دليل ان بولس استؤجر شخص ليكتب تلك الرسالة وان الكاتب سجل
اسمه بالرسالة على عكس ماكان بولس يفعل اذ كان يوقع الرسالة بنفسه
كما فى الرسابل التالية
سْ .اذ ُك ُروا ُو ُثقِي .ال ِّن ْع َم ُة َم َع ُك ْم .امِينَ .
سبلَ ُم ِب َي ِد ا َنا ُبولُ َ
Col 4:18اَل َّ
فهل هذه العبارات من إلهام هللا ووحيه؟!
ٗ -لو تتبعنا األناجيل لما وجدنا ما يشعر بؤن أيا ً منها صادر من ُمل َهم
يكتب وحياً ،فمثبلً يقول لوقا " :ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثبلثين سنة،
وهو  -على ما كان يظن  -ابن يوسؾ( " ..لوقا ٖٕ ،) ٖ/فلفظة “نحو“ و
“يظن” ال تصدران عن ملهم جازم بما يقول ،وقد أزعجت هاتان العبارتان
علماء الكنيسة ،فحذفوهما من طبعة الكتاب المقدس المنقحة اإلنجليزية.
٘ -في الرسابل فقرات تنفي هي عن نفسها دعوى اإللهام وتكذبه،
وتشهد لصاحبها بؤنه يتحدث ببشرية تامة ،وأن الوحي ال عبلقة له بما يكتب
ومن ذلك قول بولس للمتزوج بؽير المإمنة " :أقول لهم أنا ال
الرب"...
( كورنثوس (ٔ) ٕٔ.) 8/
ويقول" :وأما العذارى فليس عند أمر من الرب فيهنّ " ( كورنثوس
(ٔ) ٕ٘،) 8/
فهل نصدق بولس ،وهو يصؾ كبلمه هنا بؤنه رأ شخصي أم نصدق
النصارى الذين يقولون عن هذه العبارات أنها أيضا ً ملهمة؟
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 -ٙويإكد بولس ثانية أن بعض ما يصدر عنه هو محض رأ بشر
واجتهاد شخصي منه ،فيقول" :لست أقول على سبيل األمر ،بل باجتهاد...
أعطي رأيا ً في هذا أيضا ً " ( كورنثوس (ٕ) .)ٔٓ - 5/5
يقول بارنز
 1Co 7:61.
By permission. “I am „allowed‟ to say this; I
have no express command on the subject; I give it
as my opinion; I do not speak it directly under the
influence of divine inspiration;” see 1Co_7:10,
1Co_7:25, 1Co_7:40. Paul here does not claim to
be under inspiration in these directions
وترجمة ذلك ( اعطى ذلك باعتباره رايى وال اتكلم به تحت تؤثير االلهام
المقدس)(بولس هنا اليدعى انه تحت تؤثير االلهام)
ويقول بولس أيضا ً وهو ينفي عن كبلمه صفة القداسة " :الذ أتكلم
به لست أتكلم به بحسب الرب ،بل كؤنه في ؼباوة في جسارة االفتخار هذه "
( كورنثوس (ٕ) .) ٔ8 - ٔٔ/ٔٙ
وقد وردت هذه الكلمات ضمن سياق مهم يصرخ بؤن هذا الكبلم رسالة
شخصية ال عبلقة هلل به ،إذ يقول " :أقول أيضا ً :ال يظن أحد أني ؼبي ،وإال
فاقبلوني ولو كؽبي ،ألفتخر أنا أيضا ً قليبلً .الذ أتكلم به لست أتكلم به
بحسب الرب ،بل كؤنه في ؼباوة في جسارة االفتخار هذه .بما أن كثيرين
يفتخرون حسب الجسد ،أفتخر أنا أيضا ً .فإنكم بسرور تحتملون األؼبياء ،إذ
أنتم عقبلء .ألنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم .إن كان أحد يؤكلكم .إن
كان أحد يؤخذكم .إن كان أحد يرتفع .إن كان أحد يضربكم على وجوهكم،
على سبيل الهوان أقول :كيؾ أننا كنا ضعفاء .ولكن الذ يجترئ فيه أحد
أقول في ؼباوة ،أنا أيضا ً اجترئ فيه .أهم عبرانيون؟ فؤنا أيضاً ،أهم
إسرابيليون؟ فؤنا أيضاً .أهم نسل إبراهيم؟ فؤنا أيضاً ،أهم خدام المسيح؟
أقول كمختل العقل :فؤنا أفضل ،في األتعاب أكثر ،في الضربات أوفر" (
كورنثوس (ٕ) ٘ٔ،) ٕٗ - ٔٔ/
فهل أوحي إليه أن يصؾ نفسه حال ببلؼه للوحي أنه مختل العقل وأنه
ؼبي....
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 -8ويقول متحدثا ً إلى مستمعيه متلطفا ً لهم " :ليتكم تحتملون ؼباوتي
قليبلً" ( كورنثوس (ٕ) ٔ ،) ٔٔ/فهل أوحى هللا له أن يصؾ نفسه بالؽباء،
وهل يعتذر هللا ويخشى أن يكون مل َهمه قد أثقل على أولبك الذين يقرإون
رسالته.
 -5ويقول معتذراً ،والمفروض أن القابل وحي هللا الذ يسجله بولس:
"لقد اجترأت كثيراً فيما قلت أيها اإلخوة" ( رومية ٘ٔ.) ٔ٘/
 -1ومما يردّ دعوى اإللهام ذهول بعض اإلنجيليين عن ذكر أحداث
هامة رؼم اجتماعهم على ذكر أحداث ال قيمة لها.
ومن ذلك أن اإلنجيليين أجمعوا على ذكر حادثة ركوب المسيح على
الجحش وهو يدخل أورشليم ،لكن صعود المسيح للسماء لم يذكره التلميذان
متى ويوحنا اللذان حضرا المسيح وهو يصعد للسماء ،بينما ذكر ذلك لوقا
ومرقس الؽاببان يومذاك.
باألحرى إن أحداً من اإلنجيلين لم يلهم كتابة خبر الصعود ،ألن خبر
الصعود قد أضيؾ فيما بعد ،كما اعترفت بذلك لجنة تنقيح الكتاب المقدس
التي أصدرت النسخة ).(R. S. V
ومما ذهل عنه اإلنجيليون فلم يسجله على أهميته إال واحد منهم
معجزة تحويل الماء إلى خمر ،فقد انفرد يوحنا بذكرها (انظر يوحنا ٔ- ٕ/
ٔٔ).
ومثله انفرد بذكر معجزة إحياء لعاذر أمام الجموع الكثيرة التي آمنت
به بعد ذلك ( .انظر يوحنا ٔ.) ٗٙ - ٔٔ/
وكذا انفرد يوحنا بذكر قدرة التبلميذ على مؽفرة الذنوب ( .انظر يوحنا
ٕٓ  ،) ٕٖ /لكنه لم يذكر شيبا ً عن العشاء األخير على أهميته وشهوده له
إبان حياة المسيح.
وينفرد متى العشار دون بقية اإلنجيليين بذكر نص التثليث الوحيد في
األناجيل ( .انظر متى .) ٕ5/ٔ1
كما انفرد بذكر زيارة المجوس للمسيح وسجودهم له ( .انظر متى ٕٔ/
 ٕٔ ).وهو الوحيد الذ كتب عن سفر المسيح وأمه لمصر ( .انظر متى
ٗٔ ،) ٕ/وكل هذا مما ينقض دعوى اإللهام ،إذ ال يليق بالمل ِهم أن يؽفل عن
إلهام التبلميذ هذه األمور الهامة.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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إنكار المحققين إللهامية كتبة العهد الجديد
وهذه المواضع التي ذكرناها وؼيرها دفعت بعض فرق النصارى
وبعض مقدميهم وؼيرهم من المحققين إلنكار إلهامية األناجيل والرسابل.
ويقول مإلفو الترجمة المسكونية " :جمع المبشرون ،وحرروا ،كل
حسب وجهة نظره الخاصة ما أعطاهم إياه التراث الشفهي " فليس ثمة
إلهام إذن.
ويقول لوثر مإسس مذهب البرتستانت عن رسالة يعقوب" :إنها
ّ
كبلء ..هذه الرسالة وإن كانت ليعقوب ..إن الحوار ليس له أن يعين حكما ً
شرعيا ً من جانب نفسه ،ألن هذا المنصب كان لعيسى عليه السبلم فقط "،
فقول لوثر هذا ،يفهم منه عدم اعتباره ليعقوب الحوار ملهما ً.
ويقول ريس في دابرة معارفه " :والكتب التي كتبها تبلميذ الحواريين
 مثل إنجيل مرقس ولوقا وكتاب األعمال  -توقؾ ميكايلس في كونهاإلهامية ".
ويقول" حبيب سعيد" في كتابه "سيرة رسول الجهاد" منبها ً إلى
حقيقة هامة وصحيحة عن بولس " :لم يدر بخلده عند كتابتها  -أو على
األصح عند إمبلبها  -أنه يسطر ألفاظا ً ستبقى ذخراً ثمينا ً تعتز به األجيال
القادمة" ،ويا للعجب ،بولس ال يعلم بقدسية كلماته ،بينما النصارى عنه
يناضلون ،وينسبون إليه ما لم ينسبه هو إلى نفسه.
من هنا نصل الى ان الكتاب المقدس هو مفهوم مصطنع يختلؾ من زمان
لزمان ومن مكان لمكان
الباب الرابع
مشكبلت الكتاب المقدس
الفصل االول
تناقض الكتاب المقدس
يقول القس منيس عبد النور فى كتابه (شبهات وهمية)
التناقض هو القول بوجود شيء وعدم وجوده في وقت واحد
وبمعنى واحد .وهو القول باجتماع صفتين متناقضتين في شخص
واحد .وهو القول إن أمراً ما صادق وكاذب معاً .وقد قال أرسطو:
«يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد ،في
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وقت واحد ،وبمعنى واحد» .فإذا ثبت مخالفة مبادئ هذا التعريؾ في
أية عبارة فبل بد من الحكم بوجود تناقض فيها.
(ٔ) «يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص
واحد».
(ٕ) «يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في وقت واحد».
(ٖ) «يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها بمعنى واحد».
(ٗ) «الصفات التي ُتسند إلى شخص أو شيء ما يجب أالّ تكون
متناقضة»
(٘) «القول الواحد ال يمكن أن يكون صادقا ً وكاذبا ً معا ً».
(« )ٙأحيانا ً يبدو شيء من التناقض بين عبارتين في الكتاب
المقدس ،والسبب في هذا وقوع خطؤ أو عدم تدقيق في الترجمة»..
( )8ال توجد بين أيدينا نسخ األسفار المقدسة األصلية ،بل ال ُّنسخ
التي ُنسخت فيما بعد .فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء
الموحى به .و ُتعتبر
وؼيره أثناء النسخ .وال شك أن أصل الكتاب هو
َ
موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا ً
النسخ التي ُنسخت فيما بعد
َ
لؤلصل.
( )5عند النظر في أ تناقض ظاهر يكفي اإلتيان بحل واحد أو
توفيق واحد بين العبارات التي يبدو فيها التناقض ،وليس من العدل
المطالبة بؤكثر من هذا.
( )1عجزنا عن حل عقدة ال يعني أن ؼيرنا سيعجز كذلك ،فعندما
نقابل في الكتاب عقدة مع َّقدة نتعب باطبلً في حلّها ،ال يجوز لنا مطلقا ً
في حالة كهذه أن نسلِّم بوجود تناقض حقيقي أمامنا .وال يخ َفى أن
إدراكنا محدود ومعرفتنا ناقصة واختبارنا قليل ،ومن المحتمل أن
األجيال المقبلة ال تجد صعوبة في حل ّ ما نراه اآلن مع َّقداً وؼامضاً.
(ٓٔ) عند تناول ما ُيقال له «تناقض في الكتاب» نحتاج إلى روح
الخشوع والوقار ،فنحني رإوسنا إجبلالً عندما يتكلم الملك السرمد
الخالد الؽير المنظور اإلله الحكيم وحده .فمن اقترب من الكتاب بروح
االتضاع تتضح له األمور التي تظهر للناقد الطابش كؤنها ألؽاز.
وننقل ردا على ذلك من الموسوعة الكاثوليكية
(7) Divergences of the Gospels
جبٍع اىعقبئذ ج2
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The existence of numerous and, at times, considerable
differences between the four canonical Gospels is a fact
which has long been noticed and which all scholars readily
admit.
ان وجود عدد من التباينات بين االناجيل االربعة هى حقيقة الحظها وتبناها
منذ زمن عدد كبير من الباحثين المسيحيين
وهكذا نجد تناقض يتحقق فيه الشرط االول من شروط القس منيس وهو (
القول بعدم وجود وبوجود تناقض فى الكتاب المقدس ) بمعنى ان كبلم القس
عن الكتاب المقدس ( انه اليوجد به تناقض ) هو متناقض مع كبلم
الموسوعة ( بوجود تباينات داخل الكتاب المقدس ) وحيث انه كما يقول
القس ((ٔ) «يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص
واحد» ).فبل بد ان احد القولين خطؤ  ،وحيث ان كبل القولين صادر عن جهة
مسيحية ليست بالهينة ( القس هو ربيس الطابفة االنجيلية فى مصر
والموسوعة ليست فى حاجة الى تعريؾ )فبلبد ان نبحث – بقدراستطاعتنا
بالطبع فنحن اوال واخيرا ؼرباء عن البيت _ عن حل لتلك المشكلة مع
االعتبارات التالية :
ٔ-اثبات او عدم اثبات التناقض اليإثر على ادلتنا حول العقابد المسيحية
والتى بسطناها من قبل من الكتاب بحالته الحالية.
ٕ-النقصد من خبلل نقضنا للكتاب اى تجريح او اهانة _ معاذ هللا _ فقد
اعتدنا من ديننا اال نسب االخرين او نجرح مشاعرهم.
ٖ-بحثنا للمشكلة هو مجرد بحث علمى لجزء البد من بحثه حيث اليمكن ان
نهمل بحث مشكلة بهذا الحجم فى كتاب يتحدث عن المسيحية .
ٗ-هذه المشكلة لم نخترعها نحن وال ؼيرنا وانما اصحاب البيت هم الذين
اخترعوها كما نقلنا اول النص .
واليك الشاهد االول فى قضيتنا
Bible and Biblical Problems
by Donald Morgan
يتكون الكتاب المقدس من  ٙٙسفرا ،تم اختيارها بعد مساومات عن طريق
المجمع الكاثوليكى فى قرطاج سنة  ٖ18ميبلدية  ،وتشمل قسمين العهد
جبٍع اىعقبئذ ج2
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القديم (  ٖ1سفرا) والعهد الجديد ( ٕ8سفرا) ويحتوى كتاب الكاثوليك
اسفار اكثر من ذلك  .....وبدأت كتابة تلك المجموعة منذ حوالى االلؾ عام
قبل الميبلد واستمرت الكثر من الؾ عام ،وقد تم تداولها شفاهة ثم كتابتها
فى وقت الحق  ،عن طريق عدد من الكتاب ،
These editors often worked in different locales and in
different time periods and were often unaware of each
other. Their work was primarily intended for local use and
it is unlikely that any author foresaw that his work would
"be included in a "Bible.
هإالء الكتاب كان متواجدين فى ازمنة واماكن متباينة ولم يكن احدهم يعرؾ
مافعله الباقون كانت اعمالهم محلية ولم يكن احدهم يعلم ان عمله سيكون
جزء من كتاب مقدس
No original manuscripts exist. There are hundreds of
differences between the oldest manuscripts of any one
book.
اليوجد مخطوطة اصلية للكتاب ( يقصد نسخة كاملة ؟ ) كما يوجد مبات
التباينات بين اقدم المخطوطات الى سفر من االسفار  ،هذه التباينات تدل
على عددا من االضافات والتؽيرات  ،بعضها عارض وبعضها عن قصد قد
اجريت على االصول على يد الكتاب والناسخين
These differences indicate that numerous additions and
alterations, some accidental and some purposeful, were
made to the originals by various authors, editors, and
copyists.
عدد من اصحاب االسفار هو ؼير معروؾ واالسماء التى اطلقت
على االسفار ( بما فيها اناجيل متى ومرقس  ).....اطلقها
المإمنون بتلك الكتب وليس مإلفيها
جبٍع اىعقبئذ ج2
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Many biblical authors are unknown. Where an author has
been named, that name has sometimes been selected by
pious believers rather than given by the author himself. The
four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, are
examples of books which did not carry the names of their
actual authors. The present names were assigned long after
these four books were written.
واؼلب الباحثين اليوم يعتقدون ان االناجيل االربعة لم يكتبها احدا
من تبلميذ المسيح او حتى شاهد عيان على حياة المسيح واعماله
scholars are now almost unanimously agreed that none of
the Gospel authors was either an actual disciple of Jesus or
even an eyewitness to his ministry.
العديد من االسفار لها عدة مإلفين وليس مإلؾ واحد ومن امثلة ذلك اسفر
التكوين وانجيل يوحنا
Although some books of the Bible are traditionally
attributed to a single author, many are actually the work of
multiple authors. Genesis and John are two examples of
books which reflect multiple authorship.
اذا كان الكتاب المقدس من عند هللا فيجب ان يكون متجانسا وال يحمل اية
اخطاء او تناقضات مع العقل البشرى
If the Bible were really the work of a perfect, all-powerful,
and loving God, one would reasonably expect it to be
obviously superlative in every respect--accurate, clear,
concise, and consistent throughout--as compared to
anything that could possibly be conceived by human
intellect alone.
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الكتاب المقدس يحتوى عدد من المشكبلت وبعضها قاتل لمصداقيته
The Bible does contain a number of real problems. And
some of these problems are absolutely fatal to its
credibility.
ان االدلة التالية والمقتبسة من الكتاب نفسه تثبت ان الكتاب
المقدس ليس من عمل هللا وانه اليصلح ككتاب هداية
The evidence which follows, taken from the Bible itself, is
but a small portion of that which exists. This evidence
demonstrates that the Bible cannot be the literal, complete,
inerrant and perfect work of a perfect, all-powerful, and
loving God. It also demonstrates that the Bible is not
especially useful even as a guidebook
وحيث ان الكتاب يعكس اهم العقابد المسيحية فان تلك العقابد التقؾ على
ارض صلبة
. In addition, because the Bible reflects every important
belief of traditional Christianity--the foundation of
Christianity itself rests on shaky ground.
سنورد هنا ما استدل به الكاتب على دعواه ثم ما تصل اليه ايدينا من ردود
المسيحين عليها مع فحص االدلة بشكل عقبلنى كما يقول المإلؾ
Biblical Absurdities
ايات منافية للعقل
بعض االيات يمكن تبريرها بتفسير معين ولكن مهمة القارىء هى معرفة
مدى عقبلنية ذلك التبرير ومبرراته
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Some of the selections may be resolvable on certain
interpretations--after all, almost any problem can be
eliminated with suitable rationalizations--but it is the
reader's obligation to test this possibility and to decide
whether it really makes appropriate sense to do this.
1
ضGen 1:1 .
فًِ ْال َب ْد ِء َخلَ َق هللاُ ال َّس َم َاوا ِ
ت َواالرْ َ
والتناقض هنا فى انه لو كان هللا فى الكتاب المقدس مجرد روح لما كانت
مشكلة ولكن اله الكتاب المقدس يؤكل ويصارع البشر ويراه البشر مما يعنى
ان له تكوين مادى  ،فاين كان يقيم قبل ان يخلق السموات واالرض
( يقصد المإلؾ هل هللا فى الكتاب المقدس روح ام له خصابص فيزيقية
فاذا كان روح فكيؾ يؤكل ويصارع البشر ويظهر لهم  ،واذا كان جسم فؤين
كان وال سموات وال ارض ؟)
لم نجد عند المفسرين للكتاب رد على هذا  ،وقد ناقشنا مشكلة التجسد
ووجدنا ان االستاذ عوض سمعان قد ذكر اقواال متعارضة فهو يذكر ان هللا
روح وهو ايضا يقول انه ظهر فى صورة البشر ولم يوفق بين المشكلتين
يقول القس منيس
ُ
نظرت هللا وجها ً لوج ٍه
«قال يعقوب في تكوين ٕٖ« ٖٓ :ألني
و ُن ِّجيت نفسي» .وفي خروج ٕٗ« ٔٓ ،1 :ثم صعد موسى وهارون
وناداب وسبعون من شيوخ إسرابيل ورأوا إله إسرابيل» ..بينما قال
هللا لموسى في خروج ٖٖ« ٕٓ :ال تقدر أن ترى وجهي ،ألن
اإلنسان ال يراني ويعيش» ويقول إنجيل يوحنا ٔ« ٔ5 :هللا لم يره
أحد قط .االبن الوحيد الذ هو في حضن اآلب هو خ َّبر» .وهذا
تناقض».
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وللرد نقول :التوفيق بين هذه اآليات ليس عسيراً ،فقد قال المسيح
في يوحنا ٗ« ٕٗ :هللا روح» وهذا يعني أن هللا ال يمكن أن ُيرى،
فجوهره ؼير منظور ،وال يمكن ألح ٍد أن يرى ذات هللا .وهذه حقيقة
ثابتة .ولكن هذا اإلله المجيد ؼير المنظور
قد يمنح الناس أن يروه بطرق خاصة ،فيرون ظل مجده ،ويرون
براهين حضوره بصورة منظورة ،كما قال عن موسى «شِ ْب َه الرب
ؼير
يعاين» (عدد ٕٔ .)5 :لكن «منذ َخ ْلق العالم ُترى أمو ُره ُ
مدر ً
كة بالمصنوعات» (رومية
المنظورة وقدر ُته السرمدية والهو ُته َ
ٔ .)ٕٓ :وال يمكن إلنسان أن يعرؾ هللا َّ
حق المعرفة في هذه الحياة،
وقد قال الرسول بولس« :فإننا ننظر اآلن في مرآة ،في لؽز ،لكن
حينبذ وجها ً لوجه .اآلن أعرؾ بعض المعرفة ،لكن حينبذ سؤعرؾ
كما ُعرفت» (ٔكورنثوس ٖٔ .)ٕٔ :ال يمكن إذاً أن يعرؾ اإلنسان
هللا معرفة كاملة في هذه الحياة ،بل يعرفه جزبيا ً فقط ،وال يمكن أن
يعرفه بطريقة مباشرة ،بل بطريقة ؼير مباشرة ،وال يمكن أن يراه في
ذاته ،لكنه يراه في أعماله وآثار نعمته .وعندما يراه الناس بهذه
الكيفيات يكونون صادقين أنهم قد رأوا هللا ،مع أنهم لم يروا هذا
الروح المبارك الكامل في علمه وحكمته ،ؼير أنهم رأوه بهيبة
خاصة ،أو في صورة اتخذها لنفسه وقتياً .ولنضرب مثبلً :إذا رأينا
شرارة تتطاير من سلك كهربابي ،أو إذا شهدنا البرق عند المطر
نقول :قد رأينا الكهرباء ،مع أننا في الواقع ال يمكن أن نرى
الكهرباء ،بل كل ما رأيناه هو عبلمة تثبت وجود هذه القوة السرية
المحيطة بنا .فبمعنى كهذا يرى المإمنون هللا كلما تنازل بإعبلن نفسه
في هيبة منظورة .ولكنه ال يمكن أن ُيرى في جوهره ؼير المحدود
بصفته روحاً.
ولكن هللا بسبب ح ِّبه للبشر ،وألنه قادر على كل شيء ،ا َّتخذ لنفسه
هيبة بشرية في المسيح الكلمة المتجسد ،فصار منظوراً للبشر ،ألنه
يمكنه أن يكون كما يشاء.
فهنا ايضا نجد ان هللا روح وانه يتجسد وال يعتبر هذا عندهم
تناقض وان كان يعتبر تناقض عند اى من اصحاب العقول .
2
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ان ُنور.
َ Gen 1:3و َقا َل هللاُ« :لِ ٌَ ُكنْ ُنور» َف َك َ
ور َو ُّ
الظ ْل َمةِ.
ور ا َّن ُه َح َسنَ .و َف َ
َ Gen 1:4و َراى هللاُ ال ُّن َ
ص َل هللاُ َبٌ َْن ال ُّن ِ
ور َن َهارا َو ُّ
الظ ْل َم ُة دَ َعا َها لٌَْال Gen 1:5
َودَ َعا هللاُ ال ُّن َ
ار
َ Gen 1:14و َقا َل هللاُ« :لِ َت ُكنْ ا ْن َوار فًِ َجلَ ِد ال َّس َما ِء لِ َت ْفصِ َل َبٌ َْن ال َّن َه ِ
ت َو ْاو َقا ٍ
ون ال ٌَا ٍ
ٌِن.
َواللٌَّ ِْل َو َت ُك َ
َّام َوسِ ن ٍ
ت َواٌ ٍ
ان
ض»َ .و َك َ
ون ا ْن َوارا فًِ َجلَ ِد ال َّس َما ِء لِ ُتن َ
َ Gen 1:15و َت ُك َ
ٌِر َعلَى االرْ ِ
ك.
َك َذلِ َ
ور
ار َوال ُّن َ
ْن :ال ُّن َ
َ Gen 1:16ف َع ِم َل هللاُ ال ُّن َ
ْن ْال َعظِ ٌ َمٌ ِ
ورٌ ِ
ور اال ْك َب َر لِ ُح ْك ِم ال َّن َه ِ
االصْ َغ َر لِحُ ْك ِم اللٌَّ ِْل َوال ُّنجُ و َم.
ض
َ Gen 1:17و َج َعلَ َها هللاُ فًِ َجلَ ِد ال َّس َما ِء لِ ُتن َ
ٌِر َعلَى االرْ ِ
ور َو ُّ
الظ ْل َمةَِ .و َراى Gen 1:18
ار َواللٌَّ ِْل َولِ َت ْفصِ َل َبٌ َْن ال ُّن ِ
َولِ َتحْ ُك َم َعلَى ال َّن َه ِ
هللاُ َذل َِك ا َّن ُه َح َسن.
خلق هللا الليل والنهار قبل الشمس والقمر كما ان نور النجوم يصل الى
االرض خبلل مبليين السنين الضوبية فكيؾ وصل الى االرض بمجرد خلقها؟
يقول االب تادرس

هل هذا تفسير معقول ؟ النعتقد ذلك اليوجد ادلة علىصحة هذا التفسير
يقول القس منيس
قال المعترض« :نقرأ في تكوين ٔ« ٖ :وقال هللا :ليكن نور ،فكان
أنوار في َجلَد
نور» .ونقرأ في تكوين ٔ« ٔٗ :وقال هللا لتكن
ٌ
السماء» .ألم يكن هللا قد خلق النور في آية ٖ؟».
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وللرد نقول :الشمس ليست المصدر الوحيد للنور ،وال بد أنه كانت
هناك أنوار كونية قبل أن تتشكل الشمس ،فكانت أضواء الؽيوم
السديمية تضيء الكون ،ثم خلق هللا الشمس والقمر والنجوم.
ورؼم ان هذا ليس رد على ماقاله المإلؾ ولكنه فى نفس الموضوع
وهذا الرد اؼرب من رد االب تادرس
3
َف ْ
ت االرْ ضُ ُع ْشبا َو َب ْقال ٌُب ِْزرُ ِب ْزرا َك ِج ْنسِ ِه َو َش َجرا ٌَعْ َم ُل Gen 1:12
اخ َر َج ِ
َث َمرا ِب ْزرُ هُ فٌِ ِه َك ِج ْنسِ هَِ .و َراى هللاُ َذل َِك ا َّن ُه َح َسن.
كيؾ خلقت النباتات قبل ضوء الشمس وهى تعيش على تحويل ضوء
الشمس الى طاقة فى عملية التمثيل الضوبى ؟
يقول االب تادرس

هللا قادر  ،نعم  ،هللا قادر  ،ولكن هذا القادر هو نفسه الذى علم الناس ان
النباتات التحيا بدون ضوء الشمس  ،هل هذا ايضا تفسير معقول ؟ النعتقد
ذلك  ،ولم نجد عند القس منيس ردا على هذا
4
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اع َط ْي ُت ُك ْم ُكل َّ َب ْق ٍل ُي ْب ِز ُر بِ ْزرا َعلَى َو ْج ِه ُكل ِّ Gen 1:29
َو َقال َ هللاُ« :ا ِّني َقدْ ْ
ش َج ٍر فِي ِه َث َم ُر َ
ض َو ُكل َّ َ
ش َج ٍر ُي ْب ِز ُر بِ ْزرا لَ ُك ْم َي ُكونُ َط َعاما.
االر ِ
ْ
هناك نباتات تنطبق عليها تلك المواصفات ولكنها سامة مثل
(الشوكران،كستناء الحصان
الدفلى  )....،وال يؤكلها االنسان
)(nightshade, oleander ,hemlock, buckeye pod,
لم نجد ردا على ذلك
5
ارفا
ص َ
سانُ َقدْ َ
ب االلَ ُه« :ه َُو َذا اال ْن َ
الر ُّ
َ Gen 3:22و َقال َ َّ
ار َك َوا ِح ٍد ِم َّنا َع ِ
اخ ُذ مِنْ َ
ش َّرَ .و ْاالنَ لَ َعلَّ ُه َي ُم ُّد َي َدهُ َو َي ُ
ا ْل َخ ْي َر َوال َّ
ش َج َر ِة ا ْل َح َيا ِة ا ْيضا َو َيا ُكل ُ
َو َي ْح َيا الَى اال َب ِد».
َ Gen 3:23ف ْ
ض الَّتِي ا ِخ َذ
االر َ
ب االلَ ُه مِنْ َج َّن ِة َعدْ ٍن لِ َي ْع َمل َ ْ
الر ُّ
اخ َر َج ُه َّ
ِم ْن َها.
سانَ َوا َقا َم َ
س ْيؾٍ Gen 3:24
يب َ
ش ْرق َِّي َج َّن ِة َعدْ ٍن ا ْل َك ُروبِي َم َولَ ِه َ
َف َط َر َد اال ْن َ
يق َ
ُم َت َقلِّ ٍ
ش َج َر ِة ا ْل َح َياةِ.
ب لِح َِر َ
اس ِة َط ِر ِ
قبل ان يؤكل ادم وحواء من الشجرة (شجرة معرفة الخير والشر) لم يكونا
عارفين بالخير والشر ،كما ان هللا وضع حراسة على شجرة الحياة لمنع ادم
ان يؤكل منها  ،فلماذا لم يفعل ذلك مع شجرة معرفة الخير والشر ويضع
عليها حراسة ؟
لم نجد ردا على ذلك
6
َف َقالَ ِ
ت ا ْل َح َّي ُة لِ ْل َم ْراةِ« :لَنْ َت ُمو َتا! Gen 3:4
هل الحية تتكلم لؽة البشر ؟
جبٍع اىعقبئذ ج2
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لم نجد ردا على ذلك
7
ت َه َذا َم ْل ُعو َن ٌة ا ْن ِ
ب اال َل ُه لِ ْل َح َّيةِ« :ال َّنكِ َف َع ْل ِ
ِيع Gen 3:14
الر ُّ
َف َقال َ َّ
ت مِنْ َجم ِ
وش ا ْل َب ِّر َّيةَِ .علَى َب ْطنِكِ َت ْسعِينَ َو ُت َرابا َتا ُكلِينَ ُكل َّ ا َّي ِام
ِيع ُو ُح ِ
ا ْل َب َهاب ِِم َو ِمنْ َجم ِ
َح َياتِكِ .
الحية ال تؤكل التراب
لم نجد ردا على ذلك
8
اض َعا ٍ
ؾ ُي ْن َت َق ُم Gen 4:15
س ْب َع َة ْ
ب« :ل َِذلِ َك ُكل ُّ َمنْ َق َتل َ َقايِينَ َف َ
الر ُّ
َف َقال َ لَ ُه َّ
ايينَ َعبل َم ًة لِ َك ْي ال َي ْق ُتلَ ُه ُكل ُّ َمنْ َو َجدَ هُ.
الر ُّ
ِم ْن ُه»َ .و َج َعل َ َّ
ب لِ َق ِ
لم يكن على االرض سوى ثبلثة افراد ،قايين ووالديه فلمن وضعت العبلمة
على قايين ؟
يقول االب تادرس

التفسير لم يتناول الموضوع الذى نتحدث عنه
9
Gen 4:17
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ام َرا َت ُه َف َح ِبلَ ْت َو َولَ ْ
اس َم
َعا ْ
دَت َح ُنو َكَ .و َكانَ َي ْبنِي َمدِي َن ًة َفد َ
ؾ َقايِينُ ْ
َو َع َر َ
اس ِم ا ْبنِ ِه َح ُنو َك..
ا ْل َمدِي َن ِة َك ْ
بنى قايين مدينة خبلل جيلين فقط
يقول االب تادرس

10
Gen 6:4 Now giants were upon the earth in those days

ال يوجد اى دليل على وجود العمالقة ،يقول االب تادرس
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وهنا تم تفسير كلمة العمالقة تفسيرا معنويا مجازيا
11
َ Gen 7:19و َت َعا َظ َم ِ
ال
االر ِ
ت ا ْل ِم َيا ُه َكثِيرا ِجدّ ا َعلَى ْ
ج َب ِ
ض َف َت َؽ َّط ْت َجمِي ُع ا ْل ِ
ال َّ
شام َِخ ِة الَّتِي َت ْح َ
اء.
الس َم ِ
ت ُكل ِّ َّ
اع َت َع َ
س َع َ
ت ا ْل ِم َيا ُه َف َت َؽ َّط ِ
اظ َم ِ
ت ا ْل ِج َبالُGen 7:20 .
َخ ْم َ
ش َر َة ذ َِراعا فِي ِاال ْرتِ َف ِ
هل ارتفاع الجبال خمس عشرة ذراعا ؟وكيؾ ؼطت المياه كل االرض ؟
يقول االب تادرس

وهذا بالطبع تفسير ؼريب ولم يتناول كل المشكلة  ،يقول بارنز
Gen_7:19
Upon the land. - The land is to be understood of the
portion of the earth‘s surface known to man
The tops of the hills began to appear a month afte
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المقصود بذلك الجزء من االرض الذى كان معروفا لبلنسان وليس كل
االرض  ،وبدأت تظهر رإوس التبلل  ،وان كان ذلك الرد منطقى ولكنه
مخالؾ للنص
اس َوا ْل َب َها ِب َم Gen 7:23
االر ِ
ض :ال َّن َ
َف َم َحا هللاُ ُكل َّ َقاب ٍِم َكانَ َعلَى َو ْج ِه ْ
َوالدَّ َّبا َب َ
ح َوالَّذِينَ َم َع ُه فِي
االر ِ
الس َم ِ
ضَ .و َت َب َّقى ُنو ٌ
اء َفا ْن َم َح ْت مِنَ ْ
ور َّ
ات َو ُط ُي َ
ا ْلفُ ْلكِ َف َق ْط
ت ْال ِم ٌَاهُ َت ْنقُصُ َن ْقصا ُم َت َوالٌِا الَى ال َّشه ِْر ْال َعاشِ ِرَ .وفًِ ْال َعاشِ ِر Gen 8:5
َو َكا َن ِ
فًِ اوَّ ِل ال َّشه ِْر َظ َه َر ْ
ال
ت رُ ؤُ وسُ ْال ِج َب ِ
12
َ Gen 30:37ف َ
اخ َذ ٌَعْ قُوبُ لِ َن ْفسِ ِه قُضْ َبانا ُخضْ را ِمنْ لُ ْب َنى َولَ ْو ٍز َو ُد ْل ٍ
ب
َو َق َّش َر فٌِ َها ُخ ُ
ان.
طوطا ِبٌضا َكاشِ طا َع ِن ْال َب ٌَ ِ
اض الَّذِي َعلَى ْالقُضْ َب ِ
ان فًِ َم َساقًِ ْال َما ِء
ف ْالقُضْ َب َ
َ Gen 30:38و ْاو َق َ
ان الَّتًِ َق َّش َر َها فًِ االجْ َر ِ
َحٌ ُ
ب.
ْث َكا َن ِ
ب ُت َجا َه ْال َغ َن ِم لِ َت َت َوحَّ َم عِ ْندَ َم ِجٌ ِئ َها لِ َت ْش َر َ
ت ْال َغ َن ُم َت ِجً ُء لِ َت ْش َر َ
ت ْال َغ َن ُم م َُخ َّط َطا ٍ
ت َو ُر ْقطا Gen 30:39
ان َو َولَدَ ِ
َف َت َوحَّ َم ِ
ت ْال َغ َن ُم عِ ْندَ ْالقُضْ َب ِ
َوب ُْلقا.
كٌف تغٌرت مواصفات الغنم عن طرٌق القضبان؟
ٌقول االب تادرس

هذا التفسير اليمس المشكلة التى نتحدث عنها
13
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ُث َّم َ
ان Gen 18:8
ض َع َها قُ َّدا َم ُه ْمَ .و ْاذ َك َ
اخ َذ ُزبْدا َولَ َبنا َو ْال ِعجْ َل الَّذِي َع ِملَ ُه َو َو َ
ه َُو َواقِفا لَدَ ٌ ِْه ْم َتحْ َ
ت ال َّش َج َر ِة ا َكلُوا
هل اكل الرب ؟
14
ُُ
وع ْال َفجْ ِر.
ص َ
َ Gen 32:24ف َبق ًَِ ٌَعْ ُقوبُ َوحْ دَ هَُ .و َ
ار َع ُه ا ْن َسان َح َّتى طل ِ
حُق َف ْخ ِذ ِه َفا ْن َخلَ َع ُّ
ب َّ
حُق َف ْخ ِذ
ض َر َ
َ Gen 32:25ولَمَّا َراى ا َّن ُه ال ٌَ ْقدِرُ َعلَ ٌْ ِه َ
ار َع ِت ِه َم َعهُ.
ُص َ
وب فًِ م َ
ٌَعْ قُ َ
اطلِ ْقنًِ ال َّن ُه َق ْد َطلَ َع ْال َفجْ رُ »َ .ف َقا َل« :ال ْ
َ Gen 32:26و َقا َلْ « :
ك انْ لَ ْم
اطلِقُ َ
ار ْكنًِ».
ُت َب ِ
ُك؟» َف َقا َلٌَ « :عْ قُوبُ ».
َ Gen 32:27ف َسالَهَُ « :ما اسْ م َ
ك Gen 32:28
وب َب ْل اسْ َرائٌِ َل ال َّن َ
ك فًِ َما َبعْ ُد ٌَعْ قُ َ
َف َقا َل« :ال ٌ ُْد َعى اسْ ُم َ
اس َو َق ِدرْ َ
َجا َه ْد َ
ت».
ت َم َع ِ
هللا َوال َّن ِ
هل صارع الرب يعقوب؟
يقول االب تادرس

هذا الرد منطقى وان الذى كان يصارع يعقوب هو المبلك ،
يقول القس منيس
جبٍع اىعقبئذ ج2

368Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ٔ) يرى البعض أن اختبار يعقوب هذا كان ُحلماً ،ويقولون إن
يعقوب أب األسباط كان على أبواب أرض كنعان ،هاربا ً من بيت خاله،
وراجعا ً ليواجه أخاه عيسو الذ سبق وسلب منه بكوريته ،فكان في
رعب من ماضيه ،ورعب أكبر مما ينتظره على يد أخيه .في هذه
الحالة البدنية المرهِقة من طول السفر ،والحالة النفسية الخابفة من
اختبار روحي ،في
الخطر القادم ،أراد هللا أن يشجع نب َّيه ،فؤجازه في
ٍ
ً
ؼامضة ؼير
صورة ُحلم ،رأى فيه نفسه يصارع قوة أكبر منه،
واضحة ،يجاهد معها لينال بركتها ،ولكنه ينكسر أمامها ،وفي الوقت
نفسه ال يستسلم ليؤخذ منها البركة التي يشتاق إليها ،ويخشى أالّ
يحصل عليها! ..وتقول التوراة إن المصارع الؽامض ضرب َّ
حق فخذ
يعقوب ،فانخلع ُح ّق فخذه (آية ٕ٘) «وأشرقت له الشمس ..وهو
يخمع على فخذه» (آية ٖٔ) .ومن المعتاد أن الصراع في الحلم يترك
صاحبه ُمن َهكاً ،فإذا حلُم أنه يجر استيقظ وهو يلهث ،وإذا حلم أنه
ضرب ُحق فخذ يعقوب في حلمه
ُيضرب استيقظ وهو يصرخ .وعندما ُ
صحا في الصباح وهو يعرج على ِوركه ،من شدة المعاناة في الحلم.
ويبرهن هإالء المفسرون رأيهم بؤن هذا االختبار الروحي كان
ٌ
حقيقة
حلما ً وليس أمراً واقعاً ،أن التوراة ال تقول إن ما حدث
تاريخية ،كما أن المصارع الؽامض المجهول ال ُيفصِ ح عن شخصيته.
ومما يإيد أن يعقوب كان يحلُم أن التوراة تقول إن المصارع الؽامض
«رأى أنه ال يقدر عليه (على يعقوب)» (تكوين ٕٖ .)ٕ٘ :ويضيؾ
باختبار روحي
المفسرون الذين يرون أن يعقوب سبق له أن جاز
ٍ
مشابه في طريق هروبه من أخيه عيسو ،الجبا ً إلى بيت خاله البان،
سلَّ ٌم منصوبة على األرض
تصفه التوراة بالقول« :ورأى ُحلماً ،وإذا ُ
يمس السماء ،وهوذا مبلبكة هللا صاعدة ونازلة عليها ،وهوذا
ورأسها
ُّ
واقؾ عليها ..فقال يعقوب :حقا ً إن الرب في هذا المكان وأنا لم
الرب
ٌ
أعلم ..ما هذا إال بيت هللا وهذا باب السماء» (تكوين ..)ٔ8-ٕٔ :ٕ5
وقد كان ُحلم يعقوب الخابؾ في هروبه من كنعان وفي طريق عودته
إليها تشجيعا ً من هللا له ،ليعلم أن هللا سيحقق له وعده ،على شرط أن
يكون خاضعا ً هلل يسلِّم وجهه له ،ويتمسك به ،ويل ُّح في طلب بركته،
كما قال النبي هوشع« :جاهد مع المبلك وؼلب .بكى واسترحمه»
جبٍع اىعقبئذ ج2
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(هوشع ٕٔ .)ٗ :ومعنى «ؼلب» أنه لم ينسحب ،بل ظل يصارع قدر
طاقته حتى النهاية.
(ٕ) ويرى فريق آخر من المفسرين أن ما جرى ليعقوب حادثة
تاريخية ،ألنه َق ْبل هذا االختبار الروحي كان يعقوب يجاهد مع الناس
وينتصر ولو بالخداع ،فمكر وخدع أباه إسحاق وقال له إنه ابنه األكبر
عيسو وأخذ بركة أبيه التي تخص أخاه عيسو ..وبانتهاز الفُرص أخذ
من أخيه عيسو امتياز االبن البكر ..وعند خاله البان اجتهد أن يحوز
الجانب األكبر من ثروة خاله ،ثم أخذ زوجتيه (وهما ابنتا خاله)
وهرب بهما بدون أن يودِّعا أباهما وأهلهما .فكان ال بد أن يجوز
يعقوب اختباراً قاسيا ً يؽ ِّيره ويبدِّل مسار حياته ،فؤرسل هللا له مبلكا ً
في صورة إنسان ،أخذ يصارع يعقوب ل ُيخضِ عه ،ولكن يعقوب تش َّبث
به ،كما يتش َّبث طفل ٌ بيد أبيه أو بثياب أبيه ،وهو يطالب أباه بشيء
ما ..ولم يقدر ذلك المبلك أن يوقؾ يعقوب عن إصراره ،ألن يعقوب
تعود أن يتع َّقب اآلخرين ويحصل منهم على ما يريد ،فضربه
كان قد َّ
على حق فخذه ل ُيخضعه فيستسلم .وعندما استسلم باركه المبلك بؤن
ؼ َّير اسمه من يعقوب (ومعناه المتع ِّقب) إلى إسرابيل (ومعناه يجاهد
مع هللا) وقال له« :ال ُيدعى اسمك في ما بعد يعقوب ،بل إسرابيل،
ألنك جاهدت مع هللا والناس وقدرت» (تكوين ٕٖ ،)ٕ5 :وقد وصفه
النبي هوشع بالقول إن يعقوب «بقوته جاهد مع هللا ،جاهد مع المبلك
وؼلب .بكى (يعقوب) واسترحمه» .والدرس المستفاد لنا من اختبار
يعقوب أننا نجاهد مع هللا في الصبلة ،ونحني رإوسنا إلرادته
الصالحة ،فنكون مثل أَ َبفراس ،الذ وصفه الرسول بولس بالقول:
«عب ٌد للمسيح ،مجاهد كل حين ألجلكم بالصلوات ،لكي تثبتوا كاملين
وممتلبين في كل مشيبة هللا» (كولوسي ٗ.)ٕٔ :
ولكن االستاذ عوض سمعان فى كتابه هللا طرق اعبلنه عن ذاته  ،استخدم
نفس النص ليدل على ظهور هللا للبشر
15
Gen 38:27
ان.
َوفًِ َو ْق ِ
ت ِوال َد ِت َها ا َذا فًِ َب ْط ِن َها َت ْوا َم ِ
جبٍع اىعقبئذ ج2

371Page

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

احدَ ُه َما ْ
اخ َر َج ٌَدا َف َ
ت ْال َق ِابلَ ُة
اخ َذ ِ
ان فًِ ِوال َد ِت َها انَّ َ
َ Gen 38:28و َك َ
َو َر َب َط ْ
ت َعلَى ٌَ ِد ِه ِقرْ مِزا َقا ِئلَ ًةَ « :ه َذا َخ َر َج اوَّ ال».
ٌِن َر َّد ٌَدَ هُ ا َذا ُ
اخوهُ َق ْد َخ َر َجَ .ف َقالَ ْ
ت« :لِ َما َذا ا ْق َت َحمْ َ
ت؟
َ Gen 38:29ولَ ِكنْ ح َ
ص».
ار َ
َعلٌَ َ
ْك ا ْقت َِحام»َ .ف ُدعِ ًَ اسْ ُم ُه « َف ِ
ك َخ َر َج ُ
ًِ اسْ ُم ُه Gen 38:30
اخوهُ الَّذِي َعلَى ٌَ ِد ِه ْال ِقرْ م ُِزَ .ف ُدع َ
َو َبعْ َد َذلِ َ
ار َح».
« َز َ
كيؾ دخل التوأم بعد ان خرجت يده؟
يقول االب تادرس

هنا ايضا تفسير رمزى مجازى
16
Exo 12:37
وت َنحْ َو سِ ِّ
ٌس الَى ُس ُّك َ
اش م َِن
ََارْ َت َح َل َب ُنو اسْ َرائٌِ َل ِمنْ َر َع ْمسِ َ
ت ِم َئ ِة ْالفِ َم ٍ
ال َعدَا ْ
االوالدِ.
الرِّ َج ِ
هل هذا الرقم صحيح ؟
يقول االب تادرس

جبٍع اىعقبئذ ج2
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اليوضح لنا االب تادرس كيؾ ان سبعين شخصا اصبحوا ستمابة الؾ رجل
( حوالى مليونين بالنساء واالطفال ) فى ٕٓٔ سنة
17
ب َّ
الطٌ ِْر ْال َماشِ ً َعلَى ارْ َب ٍعَ .فه َُو َم ْك ُروه لَ ُك ْمLev 11:20 .
دَبٌ ِ
َو ُك ُّل ِ
ما هى االربع التى يمشى عليها الطير؟
يقول االب تادرس

ب ال َّن ُه ٌَجْ َترُّ لَ ِك َّن ُه ال ٌَ ُ
ش ُّق ظِ ْلفا َفه َُو َن ِجس لَ ُك ْمLev 11:6 .
َواالرْ َن َ
االرنب اليجتر
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يقول االب تادرس

كما ترى فى اؼلب المواضع هذا ليس تفسير للنصوص وانما نصوص
اخرى
18
Lev 14:37
َف َاذا َراى الضَّرْ َب َة َو َاذا الضَّرْ َب ُة فًِ ح َ
ار َبة الَى ْال ُخضْ َر ِة ْاو
ان ْال َب ٌْ ِ
ت ُن َقر َ
ٌِط ِ
ض ِ
حُمْر ِة َو َم ْن َظرُ َها اعْ َم ُق م َِن ْال َحائِطِ
الَى ْال َ
البرص اليصيب حيطان البيت
َوٌ َ
ُطهِّرُ ْال َبٌ َ
ور ْال َحًِّ Lev 14:52
ور َو ِب ْال َما ِء ْال َحًِّ َو ِب ْالعُصْ فُ ِ
ْت ِبد َِم ْالعُصْ فُ ِ
ب االرْ ِز َو ِب ُّ
الزو َفا َو ِب ْال ِقرْ م ِِز
َو ِب َخ َش ِ
دم العصفور عبلج للبرص ؟
يقول االب تادرس

وهكذا ترى نصوص ؼريبة وتفسيرات اؼرب منها
جبٍع اىعقبئذ ج2
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19
ض َغ َط ْ
ت Num 22:25
الك الرَّ بِّ َز َح َم ِ
ص َر ِ
الحائ َِط َو َ
ت َ
ت األَ َتانُ َم َ
َفلمَّا أَ ْب َ
لعا َم
ِرجْ ل َب َ
ض َر َب َها أٌَْضا ً
الحائِطِ َف َ
ِب َ
ان َف َق ْ
ص َنعْ ُ
ك َح َّتى Num 22:28
ت ِب َ
لعا َمَ « :م َاذا َ
الت لِ َب َ
َف َف َت َح الرَّ بُّ َف َم األَ َت ِ
اآلن َث َ
الث َد َف َعاتٍ؟»
ض َر ْب َتنًِ َ
َ
يقول االب تادرس

وبذلك تجد ان الشيطان هو الذى تكلم على لسان الحية وانه ليس عجيبا عند
االب تادرس ان تتكلم االتان  ،وال ان تنفتح عينيها فترى المبلك ،والمهم فى
الموضوع ان االتان لم يرد على لسانها انها رأت مبلك الرب
20

جبٍع اىعقبئذ ج2
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Jos 10:13 ْس
ِ َفدَا َم
َ ٌَ أَل.ِف ْال َق َمرُ َح َّتى ا ْن َت َق َم ال َّشعْ بُ ِمنْ أَعْ دَا ِئه
َ ت ال َّشمْسُ َو َو َق
ب
ِ ت ال َّشمْسُ فًِ َك ِب ِد ال َّس َما ِء َولَ ْم َتعْ َج ْل ل ِْل ُغ ُرو
ِ َه َذا َم ْك ُتوبا ً فًِ سِ ْف ِر ٌَا َش َر؟ َف َو َق َف
.َنحْ َو ٌَ ْو ٍم َكام ٍِل
يقول بارنز
such stupendous phenomenon would affect the
chronological calculations of all races of men over the
whole earth
ان ظاهرة كهذه كانت ببل شك ستإثر على التقويم الزمنى لدى جميع
الشعوب فى كل االرض
no record of any such perturbation is anywhere to be
found, and no marked and unquestionable reference
is made to such a miracle by any of the subsequent
writers in the Old or New Testament
واليوجد تسجيل لمثل تلك المعجزة فى ولم يذكرها احد اخر من كتاب العهد
القديم او الجديد
Accordingly, stress has been laid by recent
commentators on the admitted fact that the words out
of which the difficulty springs are an extract from a
poetical book. They must consequently, it is argued,
be taken in a popular and poetical, and not in a literal
sense.
هذا النص يجب حمله على المعنى الشعبى الشعرى وليس المعنى الحرفى
يقول االب تادرس
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يقول جيل
In the Chinese history (g) it is reported, that in the
time of their seventh, emperor, Yao, the sun did not
set for ten days,
فى التاريخ الصينى ان الشمس فى عهد االمبراطور يو لم تؽرب لمدة عشرة
ايام  ،فليس هذا مايحتج به على تلك االية فان الشمس وقفت ليوشع يوما
واحدا وليس عشرة ايام  ،دعنا من هذه التخاريؾ  ،وعموما اذا كان النص
ؼريب فان الفارق بين التفاسير اؼرب من النص نفسه

21
ؾ َر ُج ٍلJdg 15:15 .
ب ِب ِه أَ ْل َ
ض َر َ
ار َط ِر ّيا ًَ ،فؤ َ َخ َذ ُه َو َ
َو َو َجدَ َف َّك ِح َم ٍ
الندرى فابدة انه طريا،
يقول كبلرك
This appears to have been a triumphal song on the
occasion
يبدو ان هذه اؼنية احتفالية فى تلك المناسبة
يقول االب تادرس
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٌِّن سِ َّ
ت ِم َئ ِة Jdg 3:31
ب م َِن ْال ِفلِسْ طِ ٌ ِنٌ َ
ض َر َ
مْجرُ بْنُ َع َنا َةَ ,ف َ
ان َبعْ دَ هُ َش َ
َو َك َ
ص إِسْ َرائٌِ َل.
س ْال َب َق ِرَ .وه َُو أٌَْضا ً َخلَّ َ
َرجُ ٍل ِب ِم ْن َخ ِ
يقول االب تادرس

الحظ تباين تعليق االب تادرس على الحادثتين المتشابهتين

22
ُون عُسْ رُ .ك ُّل هؤُ الَ ِء Jdg 20:16
ٌِع ه َذا ال َّشعْ ِ
ب َسب َْع ِم َئ ِة َرجُ ٍل ُم ْن َت َخب َ
ِمنْ َجم ِ
ون.
ُون ْال َح َج َر ِب ْال ِم ْقالَ ِع َعلَى ال َّشعْ َر ِة َوال ٌ ُْخطِ ُئ َ
ٌَرْ م َ
يقول االب تادرس

جبٍع اىعقبئذ ج2
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23
ب رُ و ُح الرَّ بِّ ِمنْ عِ ْن ِد َشاوُ َلَ ,و َب َغ َت ُه رُ وح َردِيء ِمنْ ِق َب ِل
َ 1Sa 16:14و َذ َه َ
الرَّ بِّ .
ك1Sa 16:15 .
َف َقا َل َع ِبٌ ُد َشاوُ َل لَهُ« :ه َُو َذا ُروح َردِيء ِمنْ ِق َب ِل َّ ِ
هللا ٌَب َْغ ُت َ
يقول جيل
as a punishment to him for his sins
عقابا على خطاياه
24
ك ُسلَ ٌْ َمانُ لِلرَّ بِّ ُ
َو ْال َبٌ ُ
ض ُه 1Ki 6:2
ون ذ َِراعاًَ ,و َعرْ ُ
ْت الَّذِي َب َناهُ ْال َملِ ُ
طولُ ُه سِ ُّت َ
ون ذ َِراعا ً.
ون ذ َِراعاًَ ,وارْ ِت َفا ُع ُه َثالَ ُث َ
عِ ْشرُ َ
ُون
ون أَ ْلفا ً ٌَ ْق َطع َ
ون أَحْ َماالًَ ,و َث َما ُن َ
ُون أَ ْلفا ً ٌَحْ ِملُ َ
ان َس ْبع َ
ان لِ ُسلَ ٌْ َم َ
َ 1Ki 5:15و َك َ
فًِ ْال َج َب ِل,
ٌِن َعلَى ْال َع َم ِل َثالَ َث َة آالَفٍ 1Ki 5:16
ان الَّذ َ
َما َعدَا رُ َؤ َسا َء ْالوُ َكالَ ِء لِ ُسلَ ٌْ َم َ
َو َثالَ َ
ٌِن ْال َع َم َل
ٌن َعلَى ال َّشعْ ِ
ب ْال َعا ِمل َ
ث ِم َئ ٍة ْال ُم َت َسلِّطِ َ
ٌِن أَ ْل َ َّ
اع َعلَى ْال َج َب ِل 2Ch 2:18
َّال َو َث َمان َ
ٌِن أَ ْل َ
َف َج َع َل ِم ْن ُه ْم َس ْبع َ
ف َحم ٍ
ف َقط ٍ
َو َثالَ َث َة آالَفٍ َوسِ َّ
ب.
ٌِل ال َّشعْ ِ
ت ِم َئ ٍة وُ َكالَ َء لِ َت ْشغ ِ
َوفًِ ال َّس َن ِة ْال َحا ِد ٌَة ََِ َع َش َر َة فًِ َشه ِْر بُو َلَ ,وه َُو ال َّش ْه ُر َّ
الثامِنُ 1Ki 6:38 ,
ت فًِ َجم ُ
أ ُ ْك ِم َل ْال َب ٌْ ُ
ٌِن.
ُور ِه َوأَحْ َكا ِمهَِ .ف َب َناهُ فًِ َسب ِْع سِ ن ٍ
ٌِع أم ِ
ِ
َه َئ َن َذا فًِ َم َذلَّتًِ َهٌَّأْ ُ
ت الرَّ بِّ َذ َهبا ً ِم َئ َة أَ ْلفِ َو ْز َنةٍَ ,و ِفض ًَّة 1Ch 22:14
ت لِ َب ٌْ ِ
ُون َو ْز َنةٍَ ,و ُن َحاسا ً َو َحدٌِداً ِبالَ َو ْز ٍن ألَ َّن ُه َكثٌِرَ .و َق ْد َهٌَّأْ ُ
ار ًة
ت َخ َشبا ً َوح َِج َ
م ِْلٌ َ
َف َت ِزٌ ُد َعلَ ٌْ َها.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ِ 1Ch 23:4منْ َهؤُ الَ ِء ل ِْل ُم َن َ
ون
اظ َر ِة َعلَى َع َم ِل َب ٌْ ِ
ت الرَّ بِّ أَرْ َب َعة َوعِ ْش ُر َ
أَ ْلفاًَ .وسِ َّت ُة آالَ ٍ
ضاة.
ف ع َُر َفا ُء َوقُ َ
ت الَّتًِ 1Ch 23:5
ون لِلرَّ بِّ ِباآلالَ ِ
ُونَ ,وأَرْ َب َع ُة آالَفٍ ُم َس ِّب ُح َ
َوأَرْ َب َع ُة آالَفٍ َبوَّ اب َ
ُع ِملَ ْ
ٌح.
ت لِل َّتسْ ِب ِ
بيت الرب ثبلثون مترا طوال وعشرة امتار عرضا وخمسة عشر متر ارتفاع
 ،بناه ٖ٘ٔ الؾ شخص واستؽرقوا سبع سنوات فى بنابه واستخدموا
(ٓٓٓٓٓ٘ )8رطل ذهب ،وكذلك (ٓٓٓٓٓٓ٘ ) 8رطل فضة  ،وكان
يسبح وينشد فيه ثبلثين الفا
يقول بارنز
Solomon’s temple was really a small building, less
than 120 feet long, and less than 35 broad
regard the numbers of this verse as augmentcd at
least a hundredfold by corruption.
ان معبد سليمان كان بناء صغير وال شك ان االرقام هنا تضاعفت مئة مرة
بفعل الفساد  ,الحظ باللون االحمر هناك فارق ٖٓٓ  ،والحظ كيؾ ان المعبد
الصؽير استخدم فيه كل ذلك الذهب والفضة والعدد من الناس
يقول جيل
if valued by the Mosaic talent, exceeded the value of
eight hundred million of our money, which was
enough to have built the whole temple of solid silver
ان كمية الفضة هذه تكفى لبناء البيت مصمتا من الفضة
25

جبٍع اىعقبئذ ج2
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َف َس َق َط ْ
ار َة 1Ki 18:38
ت َنارُ الرَّ بِّ َوأَ َكلَ ِ
ب َو ْالح َِج َ
ت ْالمُحْ َر َق َة َو ْال َح َط َ
ت ْال ِم ٌَا َه الَّتًِ فًِ ْال َق َناةِ.
ابَ ,ولَ َح َس ِ
َوال ُّت َر َ
كيؾ لحست النار المياه  ،فالنار تبخر الماء اذا كان فى اناء اما اذا المسته
فانها تنطفىء

26
هللا[ :أٌَ َْن َس َق َط؟] َفأ َ َراهُ ْال َم ْوضِ َعَ ,ف َق َط َع عُوداً َوأَ ْل َقاهُ 2Ki 6:6
َف َقا َل َرجُ ُل َّ ِ
اكَ ,ف َط َفا ْال َحدٌِ ُد.
ُه َن َ
كيؾ يطفو الحديد
27
آح ُ
ك سِ َّ
ت َع َش َر َة َس َن ًة فًِ 2Ki 16:2
كَ ,و َملَ َ
ٌِن َملَ َ
ٌن َس َن ًة ح َ
از اب َْن عِ ْش ِر َ
ان َ
َك َ
أُورُ َشلٌِ َمَ .ولَ ْم ٌَعْ َم ِل ْالمُسْ َتقٌِ َم فًِ َع ٌْ َنًِ الرَّ بِّ إِلَ ِه ِه َكدَاوُ دَ أَ ِبٌهِ,
آح ُ
از َم َع آ َبا ِئهَِ ,و ُدف َِن َم َع آ َبا ِئ ِه فًِ َمدٌِ َن ِة دَاوُ دَ2Ki 16:20 ,
ُث َّم اضْ َط َج َع َ
ك َح َز ِقٌَّا ا ْب ُن ُه عِ َوضا ً َع ْنهُ.
َو َملَ َ
َ 2Ki 18:1وفًِ ال َّس َن ِة َّ
ك َح َز ِقٌَّا بْنُ
ْن أَ ٌْلَ َة َملِكِ إِسْ َرائٌِ َل َملَ َ
الثالِ َث ِة لِهُو َش َع ب ِ
از َملِكِ ٌَه َ
آح َ
ُوذا.
َ
ٌن
ك ِتسْ عا ً َوعِ ْش ِر َ
كَ ,و َملَ َ
ٌِن َملَ َ
ٌن َس َن ًة ح َ
مْس َوعِ ْش ِر َ
َ 2Ki 18:2ك َ
ان اب َْن َخ ٍ
َس َن ًة فًِ أُورُ َشلٌِ َمَ .واسْ ُم أ ُ ِّم ِه أَ ِبً ا ْب َن ُة َز َك ِرٌَّا.
كان احاز ابا وعمره عشر سنوات

28
َف َد َعا إِ َشعْ ٌَا ُء ال َّن ِبًُّ الرَّ بَّ َ ,فأَرْ َج َع ِّ
ت الَّتًِ َن َز َل ِب َها 2Ki 20:11
الظ َّل ِبال َّد َر َجا ِ
آح َ
دَر َجا ٍ
ت إِلَى ا ْل َو َرا ِء.
دَر َجا ِ
از َع ْش َر َ
ت َ
ِب َ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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كيؾ يرجع الظل الى الوراء
29
ٌن أَ ْلفا ً َوم َِن ْال َغ َن ِم 2Ch 7:5
َو َذ َب َح ْال َملِ ُ
ْن َوعِ ْش ِر َ
ك ُسلَ ٌْ َمانُ َذ َبا ِئ َح م َِن ْال َب َق ِرْ :اث َنٌ ِ
ب َبٌ َ
هللا.
ٌن أَ ْلفا ً َو َد َّش َن ْال َملِ ُ
ك َو ُك ُّل ال َّشعْ ِ
ْت َّ ِ
ِم َئ ًة َوعِ ْش ِر َ
َ
َّام َو ُك ُّل إِسْ َرائٌِ َل َم َع ُه 2Ch 7:8
ك ْال َو ْق ِ
َو َعٌَّدَ ُسلَ ٌْ َمانُ ْالعٌِدَ فًِ َذلِ َ
ت َسب َْع َة أٌ ٍ
َوجُمْ هُور َعظِ ٌم ِج ّداً ِمنْ َم ْد َخ ِل َح َما َة إِلَى َوادِي ِمصْ َر.
كان سليمان يذبح ٗٔ حيوان كل دقيقة

30
ٌِن فًِ 2Ch 21:20
ك َث َمان ًَِ سِ ن َ
ك َو َملَ َ
ٌِن َملَ َ
ٌِن َس َن ًة ح َ
ْن َو َثالَث َ
َك َ
ان اب َْن ْاث َن َتٌ ِ
ُور
ب َغٌ َْر َمأْسُوفٍ َعلَ ٌْ ِه َودَ َف ُنوهُ فًِ َمدٌِ َن ِة دَاوُ دَ َولَ ِكنْ لٌَ َ
أُورُ َشلٌِ َم َو َذ َه َ
ْس فًِ قُب ِ
ْال ُملُوكِ
ٌِع
ك ُس َّكانُ أُو ُر َشلٌِ َم أَ َخ ْز ٌَا ا ْب َن ُه األَصْ َغ َر عِ َوضا ً َع ْن ُه ألَنَّ َجم َ
َ 2Ch 22:1و َملَّ َ
ك أَ َخ ْز ٌَا بْنُ
ٌِن َجاءُوا َم َع ْال َع َر ِ
ب إِلَى ْال َم َحلَّةَِ .ف َملَ َ
ٌِن َق َتلَ ُه ُم ْال ُغ َزاةُ الَّذ َ
األَوَّ ل َ
ُورا َم َملِكِ ٌَه َ
ُوذا.
ٌَه َ
ك َس َن ًة َوا ِح َد ًة 2Ch 22:2
ك َو َملَ َ
ٌِن َملَ َ
ٌِن َس َن ًة ح َ
ْن َوأَرْ َبع َ
َك َ
ان أَ َخ ْز ٌَا اب َْن ْاث َن َتٌ ِ
فًِ أُو ُر َشلٌِ َم َواسْ ُم أ ُ ِّم ِه َع َث ْل ٌَا ِب ْن ُ
ُمْري.
تع ِ
كان اخزيا اكبر من ابيه بسنتين  ،ويقال ان هنا خطؤ
ك َس َن ًة 2Ki 8:26
كَ ,و َملَ َ
ٌِن َملَ َ
ٌن َس َن ًة ح َ
ْن َوعِ ْش ِر َ
َو َك َ
ان أَ َخ ْز ٌَا اب َْن ْاث َن َتٌ ِ
َواحِدَ ًة فًِ أُورُ َشلٌِ َمَ .واسْ ُم أ ُ ِّم ِه َع َث ْل ٌَا ِب ْن ُ
ت ُع ْم ِري َملِكِ إِسْ َرائٌِ َل.
لماذا ال يتم تصحيح الخطؤ
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31
ال أَرْ َب ِع ِم َئ ِة أَ ْلفِ 2Ch 13:3
َوا ْب َتدَأَ أَ ِبٌَّا فًِ ْال َحرْ ِ
ْش ِمنْ َج َب ِاب َر ِة ْال ِق َت ِ
ب ِب َجٌ ٍ
ار َج َب ِاب َر ِة
ار َو ٌَ ُرب َْعا ُم اصْ َطفَّ لِم َُح َ
ان ِم َئ ِة أَ ْلفِ َر ُج ٍل م ُْخ َت ٍ
َرجُ ٍل م ُْخ َت ٍ
ار َب ِت ِه ِب َث َم ِ
ْ
س.
َبأ ٍ
ضرْ َب ًة َعظِ ٌ َم ًة َف َس َق َط َق ْتلَى ِمنْ إِسْ َرائٌِ َل 2Ch 13:17
ض َر َب ُه ْم أَ ِبٌَّا َو َق ْو ُم ُه َ
َو َ
ار.
َخمْسُ ِم َئ ِة أَ ْلفِ َر ُج ٍل م ُْخ َت ٍ
ذلك يعنى ان اليهود كانوا حوالى خمسة مبليين لو فرضنا لكل رجل زوجة
وطفلين  ،كذلك مات نصؾ مليون فى معركة واحدة وهو اكبر من الذين
ماتوا فى هيروشيما ونجازاكى معا او فى اى معركة اخرى سجلها التاريخ
32
اي َت ْن ُ
ك َت ُت ُ
ْس َ
وق Job 19:27
آخرُ  .إِلَى َذلِ َ
ان َولٌَ َ
الَّذِي أَ َراهُ أَ َنا لِ َن ْفسِ ً َو َع ٌْ َن َ
ظ َر ِ
اي فًِ َج ْوفًِ.
ُك ْل ٌَ َت َ
كيؾ تشعر الكلى
33
ض ِمنْ َم َقرِّ َها َف َت َت َز ْل َز ُل أَعْ ِم َد ُت َها Job 9:6
ْال ُم َزعْ ِزعُ األَرْ َ
ما هى اعمدة االرض؟الشك ان المعنى مجازى ويشهد لذلك
ض َعلَى الَ َشًْ ٍءJob 26:7 .
ٌَ ُم ُّد ال َّش َما َل َعلَى ْال َخالَ ِء َوٌ َُعلِّ ُق األَرْ َ
34
ْسPsa 58:8 .
َك َما ٌَ ُذوبُ ْال َحلَ ُزونُ َماشِ ٌا ً .م ِْث َل سِ ْقطِ ْال َمرْ أَ ِة الَ ٌُ َع ِاٌ ُنوا ال َّشم َ
كيؾ يذوب الحلزون؟
يقول جيل
جبٍع اىعقبئذ ج2
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;Targum here,"as the snail moistens its way
الحلزون يرطب طريقه
35
ار َوالَ ْال َق َمرُ فًِ اللٌَّ ِْلPsa 121:6 .
الَ َتضْ ِرب َ
ُك ال َّشمْسُ فًِ ال َّن َه ِ
مامعنى ضربة القمر ؟
36
ض َو ُس َّكا ُن َها َك ْالجُ ْن ُدبِIsa 40:22 .
ْال َجالِسُ َعلَى ُك َر ِة األَرْ ِ
هذه الترجمة العربية ( وان كانت منطقية ) اال انها ؼير صحيحة  ،فانص
العبرى وترجماته اليونانية والبلتينية تقول دابرة االرض وليس كرة
היׁשב על־חוג הארץ ויׁשביה Isa 40:22
Isa 40:22 qui sedet super
gyrum terrae
Isa 40:22 ὁ κασέφψν σὸν γῦπον σῆρ γῆρ,
37
ض َّل ال َّن ِبًُّ َو َت َكلَّ َم َكالَما ً َفأ َ َنا الرَّ بَّ َق ْد أَضْ لَ ْل ُ
ت َذل َِك ال َّن ِبًَّ Eze 14:9 ,
َفإِ َذا َ
َو َسأ َ ُم ُّد ٌَدِي َعلَ ٌْ ِه َوأ ُ ِبٌ ُدهُ ِمنْ َو َسطِ َشعْ ِبً إِسْ َرائٌِ َل.
كيؾ يضل الرب انبيابه ؟
38
ٌِع َم َمالِكِ ْال َعالَ ِم Mat 4:8
ال ِج ّداً َوأَ َراهُ َجم َ
ُث َّم أَ َخ َذهُ أٌَْضا ً إِ ْبلٌِسُ إِلَى َج َب ٍل َع ٍ
َو َمجْ دَ َها
جبٍع اىعقبئذ ج2
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هذا الكبلم يوحى بان االرض مسطحة

39
ان إِ َذا إِ ْن َسان أَ ْخ َرسُ َمجْ ُنون َق َّدمُوهُ إِلَ ٌْهِ.
ار َج ِ
َ Mat 9:32وفٌِ َما ُه َما َخ ِ
َفلَمَّا أ ُ ْخ ِر َج ال َّشٌ َ
ٌِن« :لَ ْم Mat 9:33
ب ْالجُ مُوعُ َقا ِئل َ
ْطانُ َت َكلَّ َم األَ ْخ َرسُ َف َت َعجَّ َ
ٌَ ْظ َهرْ َق ُّط م ِْث ُل َه َذا فًِ إِسْ َرائٌِ َل!»
الشياطين هى سبب االمراض
40
ٌح ٌَ ْب َقى إِلَى Joh 12:34
ُوس أَنَّ ْال َمسِ َ
َفأ َ َجا َب ُه ْال َج ْمعُ َ « :نحْ نُ َس ِمعْ َنا م َِن ال َّنام ِ
َ
ْف َتقُو ُل أَ ْن َ
ان؟ َمنْ ه َُو َه َذا ابْنُ
األَ َب ِد َف َكٌ َ
اإل ْن َس ِ
ت إِ َّن ُه ٌَ ْن َبغًِ أنْ ٌَرْ َتف َِع ابْنُ ِ
ان؟»
اإل ْن َس ِ
ِ
كيؾ اجابه الجميع ؟
41
ان َل ُك ْم Mat 17:20
َف َقا َل َل ُه ْم ٌَسُوعُ« :ل َِع َد ِم إٌِ َمانِ ُك ْمَ .ف ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم :لَ ْو َك َ
اك َف ٌَ ْن َت ِق ُل
ون لِ َه َذا ْال َج َب ِل :ا ْن َت ِق ْل ِمنْ ُه َنا إِلَى ُه َن َ
إٌِ َمان م ِْث ُل َح َّب ِة َخرْ دَ ٍل لَ ُك ْن ُت ْم َتقُولُ َ
ِن لَدَ ٌْ ُك ْم.
َوالَ ٌَ ُكونُ َشًْ ء َغٌ َْر مُمْ ك ٍ
الرسل ايمانهم اقل من حبة الخردل ؟ كيؾ ينتقل الجبل؟
42
ك األٌَ َِّام ُت ْظلِ ُم ال َّشمْسُ َو ْال َق َم ُر الَ ٌُعْ طِ ً
َ «Mat 24:29ول ِْل َو ْق ِ
ٌق ت ِْل َ
ت َبعْ َد ضِ ِ
ض ْو َءهُ َوال ُّنجُ و ُم َتسْ قُ ُ
ط م َِن ال َّس َما ِء َوقُوَّ ُ
ت َت َت َزعْ َزعُ.
ات ال َّس َم َاوا ِ
َ
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ان فًِ ال َّس َما ِءَ .وحٌِ َن ِئ ٍذ َت ُنو ُح Mat 24:30
ْن اإلِ ْن َس ِ
َوحٌِ َن ِئ ٍذ َت ْظ َه ُر َعالَ َم ُة اب ِ
ب ال َّس َما ِء ِبقُوَّ ٍة
ان آتٌِا ً َعلَى َس َحا ِ
ض َو ٌُ ْبصِ رُ َ
َجمٌِعُ َق َبائ ِِل األَرْ ِ
ون اب َْن اإلِ ْن َس ِ
ٌِر.
َو َمجْ ٍد َكث ٍ
كيؾ يبصرون وليس هناك اضواء ؟

43
َ Mat 27:52و ْالقُبُورُ َت َف َّت َح ْ
ٌِن
ٌن الرَّ ا ِقد َ
ت َو َقا َم َكثٌِر ِمنْ أَجْ َسا ِد ْال ِق ِّدٌسِ َ
ُور َبعْ دَ قِ ٌَا َم ِت ِه َو َ
دَخلُوا ْال َمدٌِ َن َة ْال ُم َق َّد َس َة Mat 27:53
َو َخ َرجُ وا م َِن ْالقُب ِ
ٌن.
ٌِر َ
َو َظ َهرُ وا لِ َكث ِ
كيؾ قام القديسون ؟ وماالفارق بين قيامهم وقيام المسيح وظهوره؟
44
ٌِن ِمنْ َبعٌِ ٍد َعلَ ٌْ َها َو َرق َو َجا َء لَ َعلَّ ُه ٌَ ِج ُد فٌِ َها
َ Mar 11:13ف َن َظ َر َش َج َر َة ت ٍ
َشٌْئاًَ .فلَمَّا َجا َء إِلَ ٌْ َها لَ ْم ٌَ ِج ْد َشٌْئا ً إالَّ َو َرقا ً ألَ َّن ُه لَ ْم ٌَ ُكنْ َو ْق َ
ٌن.
ت ال ِّت ِ
َف َقا َل ٌَسُو ُع لَ َها« :الَ ٌَأْ ُك ْل أَ َحد ِم ْنكِ َث َمراً َبعْ ُد إِلَى األَ َب ِد»Mar 11:14 .
ان َتالَم ُ
ُون.
ٌِذهُ ٌَسْ َمع َ
َو َك َ
الم يكن من االفضل ان يباركها فتنبت؟
45
َ Mar 16:17و َه ِذ ِه اآل ٌَ ُ
ٌن ِباسْ مًِ
ون ال َّش ٌَاطِ َ
ٌِنُْ ٌ :خ ِر ُج َ
ات َت ْت َبعُ ْالم ُْؤ ِمن َ
ُون ِبأ َ ْلسِ َن ٍة َجدٌِ َدةٍ.
َو ٌَ َت َكلَّم َ
ون َحٌَّا ٍ
ون Mar 16:18
ض ُع َ
ت َوإِنْ َش ِربُوا َشٌْئا ً ُممٌِتا ً الَ ٌَضُرُّ ُه ْم َو ٌَ َ
ٌَحْ ِملُ َ
ون».
ضى َف ٌَب َْرأ ُ َ
أَ ٌْ ِد ٌَ ُه ْم َعلَى ْال َمرْ َ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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46
ص ْو ُ
ض ْال َجنٌِنُ Luk 1:44
ت َسالَمِكِ فًِ أ ُ ُذ َنًَّ ارْ َت َك َ
ار َ
ص َ
ٌِن َ
َفه َُو َذا ح َ
اج فًِ َب ْطنًِ.
ِبا ْب ِت َه ٍ

47
ار ِبً
Luk 22:28أَ ْن ُت ُم الَّذ َ
ٌِن َث َب ُتوا َمعًِ فًِ َت َج ِ
َ Luk 22:29وأَ َنا أَجْ َع ُل لَ ُك ْم َك َما َج َع َل لًِ أَ ِبً َملَ ُكوتا ً
لِ َتأْ ُكلُوا َو َت ْش َربُوا َعلَى َمائِدَ تًِ فًِ َملَ ُكوتًِ َو َتجْ لِسُوا َعلَى Luk 22:30
ون أَسْ َب َ
اط إِسْ َرائٌِ َل االِ ْث َنًْ َع َش َر».
َك َراسِ ًَّ َتدٌِ ُن َ
هل يشمل هذا يهوذا الخابن
48
ان أَ َحد ٌَحْ َف ُ
ظ كالَمًِ َفلَنْ ٌَ َرى Joh 8:51
اَ ْل َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنْ َك َ
ْال َم ْو َ
ت إِلَى األَ َب ِد».
49
َولَ ِكنْ
َف ْل ٌَ ُكنْ

إِنْ َب َّشرْ َنا ُك ْم َنحْ نُ أَ ْو َمالَك م َِن ال َّس َما ِء ِب َغٌ ِْر َما َب َّشرْ َنا ُك ْمGal 1:8 ,
«أَ َناثٌِ َما».

كيؾ يبشر مبلك من السماء بعكس كبلم هللا؟
50
َقا َل َواحِد ِم ْن ُه ْم َ -وه َُو َن ِبًٌّ لَ ُه ْم َخاصٌّ ْ :
ُونTit 1:12 .
ُّون دَائِما ً َك َّذاب َ
«الك ِِرٌ ِتٌ َ
وُ حُ وش َر ِدٌَّة .ب ُ
ُطون َب َّطالَة».
51
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هللا ْال َعلًِِّ  ,الَّذِي اسْ َت ْق َب َل
صاد َِق َه َذاَ ,مل َِك َسالٌِ َمَ ,كاه َِن ِ
Heb 7:1ألَنَّ َم ْلكًِ َ
ار َكهُ,
إِب َْراهٌِ َم َرا ِجعا ً ِمنْ َكسْ َر ِة ْال ُملُوكِ َو َب َ
ك
Heb 7:2الَّذِي َق َس َم لَ ُه إِب َْراهٌِ ُم ُع ْشراً ِمنْ ُك ِّل َشًْ ٍءْ .ال ُم َترْ َج َم أَوَّ الً « َملِ َ
ْال ِبرِّ » ُث َّم أٌَْضا ً « َمل َِك َسالٌِ َم» أَيْ َمل َِك ال َّسالَ ِم
ُ
َ
ِبالَ أَ ٍ
َّام لَ ُه َوالَ ِن َها ٌَ َة َح ٌَا ٍةَ .ب ْل ه َُو Heb 7:3
ب ِبالَ أ ٍّم ِبالَ َن َسبٍ .الَ َبدَا َء َة أٌ ٍ
هللاَ .ه َذا ٌَ ْب َقى َكاهِنا ً إِلَى األَ َبدِ.
ْن ِ
ُم َشبَّه ِباب ِ
52
ُ Rev 14:1ث َّم َن َظرْ ُ
ت َوإِ َذا َح َمل َواقِف َعلَى َج َب ِل صِ ْه ٌَ ْو َنَ ,و َم َع ُه ِم َئة
َوأَرْ َب َعة َوأَرْ َبعُو َن أَ ْلفا ً ,لَ ُه ُم اسْ ُم أَ ِبٌ ِه َم ْك ُتوبا ً َعلَى ِج َباه ِِه ْم.
ٌِن لَ ْم ٌَ َت َنجَّ سُوا َم َع ال ِّن َسا ِء ألَ َّن ُه ْم أَ ْط َهارَ .هؤُ الَ ِء ُه ُم Rev 14:4
َهؤُ الَ ِء ُه ُم الَّذ َ
ّلِل
ور ًة ِ َّ ِ
اس َبا ُك َ
ُون ْال َح َم َل َحٌ ُْث َما َذ َه َ
ٌِن ٌَ ْت َبع َ
الَّذ َ
ْن ال َّن ِ
بَ .هؤُ الَ ِء ا ْش ُترُ وا ِمنْ َبٌ ِ
َول ِْل َح َم ِل.
ما معنى لم يتنجسوا مع النساء ؟
53
ُوع ًة م َُرب ََّع ًةُ ,
َ Rev 21:16و ْال َمدٌِ َن ُة َكا َن ْ
اس
ضَ .ف َق َ
ت َم ْوض َ
طولُ َها ِب َق ْد ِر ْال َعرْ ِ
ف َغ ْل َوةٍُّ .
الطو ُل َو ْال َعرْ ضُ َواالِرْ ِت َفا ُع
ص َب ِة َم َسا َف َة ْاث َنًْ َع َش َر أَ ْل َ
ْال َمدٌِ َن َة ِب ْال َق َ
او ٌَة.
ُم َت َس ِ
اورشليم السماوية حوالى ٓٓ٘ٔ ميل مربع؟
.
54
َ
َ َّ
ض
ٌِع األَرْ ِ
Rom 10:18لَ ِك َّننًِ أقُولُ :ألَ َعل ُه ْم لَ ْم ٌَسْ َمعُوا؟ َبلَى! «إِلَى َجم ِ
ص ْو ُت ُه ْم َوإِلَى أَ َقاصِ ً ْال َمسْ ُكو َن ِة أَ ْق َوالُ ُه ْم».
َخ َر َج َ
فى عهد بولس كان اؼلب الناس وثنيين فماذا يقصد بالعبارات باللون
االصفر؟
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وبقية الكتاب متاح على الشبكة الدولية .
الفصل الثانى
االيات المتناقضة
واالن مع شاهد اخر
)The Word of the LORD (2002
Tony Kuphaldt
سَ .ش َه ُ
ص ٌِّ ُر
صا ِد َقة ُت َ
ادَات الرَّ بِّ َ
َ Psa 19:7نامُوسُ الرَّ بِّ َكامِل ٌَرُ ُّد ال َّن ْف َ
ْال َجا ِه َل َحكٌِماً.
ب .أَ ْم ُر الرَّ بِّ َطاهِر ٌُنٌِ ُر
صا ٌَا الرَّ بِّ مُسْ َتقٌِ َمة ُت َفرِّ ُح ْال َق ْل َ
َ Psa 19:8و َ
ْن.
ْال َع ٌْ َنٌ ِ
َخ ْوفُ الرَّ بِّ َنقًٌِّ َث ِابت إِلَى األَ َبدِ .أَحْ َكا ُم الرَّ بِّ َح ٌّق َعا ِدلَة ُكلُّ َهاPsa 19:9 .
هل قرأت االيات السابقة ؟ اقرأ االن االيات التالية
 -1هل يعاقب الرب اناس بسبب اخطاء غيرهم ؟
س َكرْ ما.
َ Gen 9:20وا ْب َتدَا ُنوح ٌَ ُكونُ َف َّالحا َو َغ َر َ
مْر َف َسك َِر َو َت َعرَّ ى دَا ِخ َل ِخ َبا ِئهِ.
َ Gen 9:21و َش ِر َ
ب م َِن ْال َخ ِ
ان َع ْو َر َة ِابٌ ِه َو ْ
اخ َب َر َ
ارجا.
ْص َر َحام ابُو َك ْن َع َ
َ Gen 9:22فاب َ
اخ َو ٌْ ِه َخ ِ
اخ َذ َسام َو ٌَا َف ُ
َ Gen 9:23ف َ
ض َعاهُ َعلَى ا ْك َتاف ِِه َما َو َم َش ٌَا الَى
ث الرِّ دَا َء َو َو َ
ٌه َما.
ٌه َما َو َوجْ َها ُه َما الَى ْال َو َرا ِءَ .فلَ ْم ٌُ ْبصِ َرا َع ْو َر َة ِاب ِ
ْال َو َرا ِء َو َس َت َرا َع ْو َر َة ِاب ِ
صغٌِرُ
مْر ِه َعلِ َم َما َف َع َل ِب ِه ا ْب ُن ُه ال َّ
َ Gen 9:24فلَمَّا اسْ َت ٌْ َق َظ ُنوح ِمنْ َخ ِ
َ Gen 9:25ف َقا َلَ « :م ْلعُون َك ْن َعانُ َ .ع ْب َد ْال َع ِبٌ ِد ٌَ ُكونُ ْ
الخ َو ِت ِه».
ارك الرَّ بُّ الَ ُه َس ٍامَ .و ْل ٌَ ُكنْ َك ْن َعانُ َعبْدا لَهُ.
َ Gen 9:26و َقا َلُ « :م َب َ
لِ ٌَ ْف َت ِح هللا ُ لِ ٌَا َف َ
ِن َس ٍامَ .و ْل ٌَ ُكنْ َك ْن َعانُ َعبْدا لَ ُه ْم»Gen 9:27 .
ث َف ٌَسْ ُك َن فًِ َم َساك ِ
الذى اخطؤ هو حام واللعنة طالت االبن كنعان
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ال َتسْ ْ
ك الَه َغٌُور ا ْف َت ِق ُد Exo 20:5
جُد لَهُنَّ َوال َتعْ ب ُْدهُنَّ ال ِّنً ا َنا الرَّ بَّ الَ َه َ
ٌل َّ
ث َوالرَّ ِاب ِع ِمنْ ُم ْبغِضِ ًَّ
الثالِ ِ
ُذ ُن َ
وب اال َبا ِء فًِ اال ْب َنا ِء فًِ ْال ِج ِ
االبناء يدفعون ثمن جرائم االباء  ,هذا ماتوضحه االيات السابقة ,
-2هل امر الرب بقتل جميع النساء عدا العذارى ؟
ُوسىَ « :هل أَ ْب َق ٌْ ُت ْم ُكل أ ُ ْن َثى َحٌ ًَّة؟
َ Num 31:15و َقال ل ُه ْم م َ
ب ِخ ٌَا َن ٍة
لعا َم َس َب َ
الم َب َ
Num 31:16إِنَّ َهؤُ ال ِء ُكنَّ لِ َبنًِ إِسْ َرائٌِل َح َس َ
ب َك ِ
َ
اع ِة الرَّ بِّ .
الو َبأ ُ فًِ َج َم َ
ان َ
ور َف َك َ
مْر َف ُغ َ
لِلرَّ بِّ فًِ أ ِ
ت َر ُجالً
امْرأَ ٍة َع َر َف ْ
الَ .و ُكل َ
َ Num 31:17ف َ
اآلن ا ْق ُتلُوا ُكل َذ َك ٍر م َِن األَ ْط َف ِ
اج َع ِة َذ َك ٍر ا ْق ُتلُو َها.
ُض َ
ِبم َ
اج َع َة
ض َ
اللواتًِ ل ْم ٌَعْ ِر ْف َن ُم َ
ال م َِن ال ِّن َسا ِء َ
Num 31:18ل ِكنْ َجمٌِعُ األَ ْط َف ِ
َذ َك ٍر أَ ْبقُوهُنَّ ل ُك ْم َحٌَّا ٍ
ت.
ما الفارق بين فعل الرب هذا وقتل فرعون اطفال بنى اسرائيل ؟
ْن اسْ ُم احْ دَا ُه َما شِ ْف َرةُ
َ Exo 1:15و َكلَّ َم َملِ ُ
ك ِمصْ َر َق ِابلَ َتًِ ْال ِعب َْرا ِنٌَّا ِ
ت اللَّ َتٌ ِ
َواسْ ُم ْ
االخ َرى فُو َع ُة
ت َو َت ْن ُ
ظ َران ِِهنَّ َعلَى ْال َك َراسِ ًِّ -
دَان ْال ِعب َْرانٌَِّا ِ
َ Exo 1:16و َقا َل« :حٌِ َن َما ُت َولِّ ِ
ان ِب ْنتا َف َتحْ ٌَا».
ان ابْنا َفا ْق ُتالهُ َوانْ َك َ
انْ َك َ
 -3هل هذا عدل الرب ؟
ُّلح
«Deu 20:10ح َ
ٌِن َت ْقرُ بُ ِمنْ َمدٌِ َن ٍة لِ ُت َح ِ
ار َب َها اسْ َت ْدعِ َها لِلص ِ
ُّلح َو َف َت َح ْ
ب ال َم ْو ُجو ِد فٌِ َها
ك َف ُك ُّل ال َّشعْ ِ
تل َ
َ Deu 20:11فإِنْ أَ َجا َب ْت َ
ك إِلى الص ِ
لك.
ٌِر َوٌُسْ َتعْ َب ُد َ
ٌَ ُكونُ ل َ
ك لِل َّتسْ خ ِ
ك َبل َعم ْ
ك َحرْ با ً َف َحاصِ رْ َها.
ِلت َم َع َ
َ Deu 20:12وإِنْ ل ْم ُت َسالِمْ َ
ور َها ِب َح ِّد
ك َفاضْ ِربْ َجم َ
ُك إِلى ٌَ ِد َ
َ Deu 20:13وإِ َذا َد َف َع َها الرَّ بُّ إِله َ
ٌِع ُذ ُك ِ
ال َّس ٌْفِ .
َ Deu 20:14وأَمَّا ال ِّن َسا ُء َواألَ ْط َفا ُل َوال َب َها ِئ ُم َو ُك ُّل َما فًِ ال َمدٌِ َن ِة ُك ُّل َغنٌِ َم ِت َها
ُك.
ك الرَّ بُّ إِله َ
ِك التًِ أَعْ َطا َ
ك َو َتأْ ُك ُل َغنٌِ َم َة أَعْ دَائ َ
َف َت ْغ َت ِن ُم َها لِ َن ْفسِ َ
َ
ْس ْ
ت ِمنْ ُم ُد ِن
20:15
ك ِج ّداً التًِ لٌ َ
ٌِع ال ُم ُد ِن ال َبعٌِدَ ِة ِم ْن َ
َ Deuه َكذا َت ْف َع ُل ِب َجم ِ
َهؤُ ال ِء األ ُ َم ِم ُه َنا.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ك َنصِ ٌبا ً َفال
َ Deu 20:16وأَمَّا ُم ُدنُ َهؤُ ال ِء ال ُّشعُو ِ
ك الرَّ بُّ إِل ُه َ
ب التًِ ٌُعْ طِ ٌ َ
ْق ِم ْن َها َن َس َم ًة َما
َتسْ َتب ِ
 -4هل امر الرب بقتل الرضع والبهائم لالنتقام من عماليق ؟
اآلن ْاذ َهبْ َواضْ ِربْ َع َمال َ
ٌِق َو َحرِّ مُوا ُك َّل َما لَ ُه َوالَ َتعْ فُ َع ْن ُه ْم
َ 1Sa 15:3ف َ
َب ِل ا ْق ُت ْل َر ُجالً َوام َْرأَ ًة ,طِ ْفالً َو َرضِ ٌعاًَ ,ب َقراً َو َغ َنماًَ ,ج َمالً َو ِح َماراً».
ض
ك َح ْو َ
ٌِع أَعْ دَا ِئ َ
ك الرَّ بُّ إِله َ
اح َ
َ Deu 25:19ف َم َتى أَ َر َ
لك فًِ األَرْ ِ
ُك ِمنْ َجم ِ
ُك َنصِ ٌبا ً لِ َتمْ َتلِ َك َها َتمْحُ و ذ ِْك َر َع َمال َ
ت ال َّس َما ِء.
ٌِق ِمنْ َتحْ ِ
ك الرَّ بُّ إِله َ
التًِ ٌُعْ طِ ٌ َ
س».
ال َت ْن َ
٘ -وعود الرب بعدم معاقبة االبرياء
االمْر انْ ُتم َ
ٌِت ْال َبارَّ َم َع االث ٌِِم Gen 18:25
ك انْ َت ْف َع َل م ِْث َل َه َذا
َحا َشا َل َ
ِ
ض ال ٌَصْ َن ُع َع ْدال؟»
َف ٌَ ُكونُ ْال َبارُّ َكاالث ٌِِمَ .حا َشا لَ َك! ا َدٌَّانُ ُك ِّل االرْ ِ
ُوج َد Gen 18:32
َف َقا َل« :ال ٌَسْ َخطِ ْال َم ْولَى َفا َت َكلَّ َم َه ِذ ِه ْال َمرَّ َة َف َق ْطَ .ع َسى انْ ٌ َ
ك ِمنْ اجْ ِل ْال َع َش َر ِة».
ك َع َش َرة»َ .ف َقا َل« :ال اهْ لِ ُ
ُه َنا َ
 -ٙندم الرب على فعله الشر
ُ
َ Jer 18:7ت َ َ
اإلهْ الَكِ
ار ًة أ َت َكلَّ ُم َعلَى أ َّم ٍة َو َعلَى َممْ لَ َك ٍة ِب ْال َق ْل ِع َو ْال َه ْد ِم َو ِ
ك األ ُ َّم ُة الَّتًِ َت َكلَّمْ ُ
ت َعلَ ٌْ َها َعنْ َشرِّ َها َفأ َ ْن َد ُم َع ِن ال َّشرِّ
َ Jer 18:8ف َترْ ِج ُع ت ِْل َ
ص ْد ُ
ت أَنْ أَصْ َن َع ُه ِب َها.
الَّذِي َق َ
 -8االبن اليحمل اثم ابيه
ًِ َتم ُ
ب
البْنُ الَ ٌَحْ ِم ُل ِمنْ إِ ْث ِم األَ ِ
Eze 18:20اَل َّن ْفسُ الَّتًِ ُت ْخطِ ئُ ه َ
ُوت .ا ِ
ٌر َعلَ ٌْ ِه ٌَ ُكونُ .
َواألَبُ الَ ٌَحْ ِم ُل ِمنْ إِ ْث ِم ا ِ
الب ِ
ْنِ .برُّ ْال َبارِّ َعلَ ٌْ ِه ٌَ ُكونُ َو َشرُّ ال ِّشرِّ ِ
َ Eze 18:13وأَعْ َطى ِبالرِّ َبا َوأَ َخ َذ ْالم َُرا َب َح َة ,أَ َف ٌَحْ ٌَا؟ الَ ٌَحْ ٌَا! َق ْد َع ِم َل ُك َّل
ت َف َم ْوتا ً ٌَم ُ
ُوت .دَ ُم ُه ٌَ ُكونُ َعلَى َن ْفسِ ِه!
اسا ِ
َه ِذ ِه الرَّ َج َ
 -8عنصرية الرب واممية بطرس
ٌل
ُوآبًٌّ فًِ َج َما َع ِة الرَّ بِّ َ .ح َّتى ال ِج ِ
Deu 23:3ال ٌَ ْد ُخل َعمُّونًٌِّ َوال م ِ
اع ِة الرَّ بِّ إِلى األَ َب ِد
العاشِ ِر ال ٌَ ْد ُخل ِم ْن ُه ْم أَ َحد فًِ َج َم َ
َ
ُ
َ
َ Mar 7:26و َكا َن ْ
ُورٌ ًَّة َ -ف َسأَلَ ْت ُه أَنْ
ت ْال َمرْ أةُ أ َم ِمٌ ًَّة َوفًِ ِج ْنسِ َها فٌِنٌِ ِقٌ ًَّة س ِ
ٌ ُْخ ِر َج ال َّشٌ َ
ِن ا ْب َن ِت َها.
ْط َ
ان م ِ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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س
سو ُع َف َقال َ َل َهاَ « :دعِي ا ْل َبنِينَ َأ َّو ًال َي ْش َب ُعونَ َأل َّن ُه َل ْي َ
َ Mar 7:27و َأ َّما َي ُ
َح َسناً َأنْ ُي ْإ َخ َذ ُخ ْب ُز ا ْل َبنِينَ َو ُي ْط َر َح لِ ْل ِك َبل ِ
ب».
هللا الَ ٌَ ْق َب ُل ْالوُ جُ و َه.
َ Act 10:34ف َقا َل ب ُْطرُسُ ِ « :ب ْال َح ِّق أَ َنا أَ ِج ُد أَنَّ َ

ص َن ُع ا ْلب ِ َّر َم ْق ُبول ٌ ع ِْن َدهُ.
َ Act 10:35بل ْ فِي ُكل ِّ ُأ َّم ٍة ا َّل ِذ َي َّتقِي ِه َو َي ْ
والسإال االن هل هذه النصوص متناسقة وليست متناقضة ؟ اليك المزيد
من موقع ()http://www.infidels.org/

Biblical Contradictions
اذا كان الكتاب المقدس موحى به من هللا لماذا ٌوجد به كل هذه التناقضات ,
سٌتم طرح التناقضات حسب الموضوع
اوال  :تناقضات عقائدٌة
ٔ -اعمال هللا كلها حسنة ام ردٌئة ؟
َ Gen 1:31و َراى هللاُ ُك َّل َما َع ِملَ ُه َف َاذا ه َُو َح َسن ِج ّدا.
َّف فًِ َق ْل ِبهِ.
ض َو َتاس َ
َ Gen 6:6ف َح ِز َن الرَّ بُّ ا َّن ُه َع ِم َل اال ْن َس َ
ان فًِ االرْ ِ
ٕ -هل ّلِل مسكن؟
اآلن َق ِد ْ
ت َو َقدَّسْ ُ
اخ َترْ ُ
ت َه َذا ْال َبٌ َ
ون اسْ مًِ فٌِ ِه إِلَى األَ َب ِد 2Ch 7:16
ْت لِ ٌَ ُك َ
َو َ
اك ُك َّل األٌَ َِّام.
اي َو َق ْل ِبً ُه َن َ
َو َت ُكونُ َع ٌْ َن َ
Act 7:45الَّتًِ أَ ْد َخلَ َها أٌَْضا ً آ َباؤُ َنا إِ ْذ َت َخلَّفُوا َعلَ ٌْ َها َم َع ٌَ ُ
وع فًِ م ُْلكِ ْاأل ُ َم ِم
ش َ
ٌِن َط َردَ ُه ُم هللاُ ِمنْ َوجْ ِه آ َبا ِئ َنا إِلَى أٌَ َِّام دَاوُ َد
الَّذ َ
هللا َو ْال َت َم َ َ
وب.
Act 7:46الَّذِي َو َجدَ ِنعْ َم ًة أَ َما َم ِ
إللَ ِه ٌَعْ قُ َ
س أنْ ٌَ ِج َد َمسْ َكنا ً ِ ِ
1Ki 8:13إِ ِّنً َق ْد َب َنٌ ُ
ك َبٌ َ
اك إِلَى األَ َبدِ].
ْت ُس ْك َنى َم َكانا ً لِس ُْك َن َ
ْت لَ َ
وع ٍة ِباألَ ٌَادِي َك َما ٌَقُو ُل
Act 7:48لَكِنَّ ْال َعلًَِّ الَ ٌَسْ ُكنُ فًِ َه ٌَا ِك َل َمصْ ُن َ
ال َّن ِبًُّ :
ٖ -هللا ٌسكن فى الظالم ام النور؟
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ور الَ ٌ ُْد َنى ِم ْنهُ ,الَّذِي لَ ْم
1Ti 6:16الَّذِي َوحْ دَ هُ لَ ُه َعدَ ُم ْال َم ْوتَِ ,ساكِنا ً فًِ ُن ٍ
ٌِن.
اس َوالَ ٌَ ْقدِرُ أَنْ ٌَ َراهُ ,الَّذِي لَ ُه ْال َك َرا َم ُة َو ْالقُ ْد َرةُ األَ َب ِد ٌَّ ُة .آم َ
ٌَ َرهُ أَ َحد م َِن ال َّن ِ
ض َبابِ.
1Ki 8:12حٌِ َن ِئ ٍذ َت َكلَّ َم ُسلَ ٌْ َمانُ َ [ :قا َل الرَّ بُّ إِ َّن ُه ٌَسْ ُكنُ فًِ ال َّ
َ Psa 18:11ج َع َل ُّ
اب ْال ِم ٌَا ِه َو َظالَ َم ْال َغ َم ِام.
ض َب َ
الظ ْل َم َة سِ ْت َرهَُ .ح ْولَ ُه َم َظلَّ َت ُه َ
ٗ -هللا منظور ام غٌر منظور؟ مسموع ام غٌر مسموع ؟
ور الَ ٌ ُْد َنى ِم ْنهُ ,الَّذِي لَ ْم
1Ti 6:16الَّذِي َوحْ دَ هُ لَ ُه َعدَ ُم ْال َم ْوتَِ ,ساكِنا ً فًِ ُن ٍ
ٌِن.
اس َوالَ ٌَ ْق ِد ُر أَنْ ٌَ َراهُ ,الَّذِي لَ ُه ْال َك َرا َم ُة َو ْالقُ ْد َرةُ األَ َب ِد ٌَّ ُة .آم َ
ٌَ َرهُ أَ َحد م َِن ال َّن ِ
ان ال ٌَ َرانًِ
َ Exo 33:20و َقا َل« :ال َت ْقدِرُ انْ َت َرى َوجْ ِهً النَّ ْاال ْن َس َ
َو ٌَعٌِشُ ».
ان « َفنٌِئٌِ َل» َقائِال« :ال ِّنً
َ Gen 32:30فدَ َعا ٌَعْ قُوبُ اسْ َم ْال َم َك ِ
هللا َوجْ ها ل َِوجْ ٍه َو ُنجِّ ٌَ ْ
َن َظرْ ُ
ت َن ْفسِ ً».
ت َ
ص ْو َت ُه َق ُّط َوالَ
َ Joh 5:37واآلبُ َن ْف ُس ُه الَّذِي أَرْ َسلَنًِ ٌَ ْش َه ُد لًِ .لَ ْم َتسْ َمعُوا َ
ْصرْ ُت ْم َه ٌْ َئ َت ُه
أَب َ
صا ِح َبهُ.
َ Exo 33:11و ٌُ َكلِّ ُم الرَّ بُّ مُو َسى َوجْ ها ل َِوجْ ٍه َك َما ٌُ َكلِّ ُم الرَّ جُ ُل َ
٘ -هللا ٌتعب ام ال ٌتعب ؟
َّام
Exo 31:17ه َُو َب ٌْنًِ َو َبٌ َْن َبنًِ اسْ َرائٌِ َل َعال َمة الَى اال َب ِد ال َّن ُه فًِ سِ َّت ِة اٌ ٍ
س».
اح َو َت َن َّف َ
ض َوفًِ ْال ٌَ ْو ِم السَّا ِب ِع اسْ َت َر َ
ص َن َع الرَّ بُّ ال َّس َما َء َواالرْ َ
َ
Isa 40:28أَ َما َع َر ْف َ
ض
ت أَ ْم لَ ْم َتسْ َمعْ ؟ إِلَ ُه الدَّهْ ِر الرَّ بُّ َخال ُِق أَ ْط َرافِ األَرْ ِ
ْس َعنْ َف ْه ِم ِه َفحْ ص.
الَ ٌَ ِك ُّل َوالَ ٌَعْ ٌَا .لٌَ َ
ثانٌا  :تناقضات اخالقٌة
ٔ -اسرق ام التسرق ؟
ٌِّن َح َّتى
َ Exo 12:36واعْ َطى الرَّ بُّ ِنعْ َم ًة لِل َّشعْ ِ
ُون ْال ِمصْ ِرٌ َ
ب فًِ ِ
عٌَُ ِ
ٌِّن.
اعا ُرو ُه ْمَ .ف َسلَبُوا ْال ِمصْ ِرٌ َ
َ
Exo 20:15ال َتسْ ِر ْق.
ك َوال َتسْ لِبْ َوال َت ِب ْ
َك الَى
ٌر عِ ْند َ
«Lev 19:13ال َت ْغصِ بْ َق ِرٌ َب َ
ت اجْ َرةُ ا ِج ٍ
ْال َغدِ.
ٕ -اكذب ام التكذب ؟
ْن َو َخبَّأ َ ْت ُه َما َو َقالَ ْ
تَ « :ن َع ْم َجا َء إِلًََّ الرَّ ُجالَ ِن
َ Jos 2:4فأ َ َخ َذ ِ
ت ْال َمرْ أَةُ الرَّ جُ لٌَ ِ
َولَ ْم أَعْ لَ ْم ِمنْ أٌَ َْن ُه َما.
جبٍع اىعقبئذ ج2

392Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

َ Pro 12:22ك َرا َه ُة الرَّ بِّ َش َف َتا َك ِذ ٍ
ضاهُ.
ون ِبالص ِّْد ِق َف ِر َ
ب أَمَّا ْال َعا ِملُ َ
ٖ -اقتل ام التقتل؟
ضعُوا ُك ُّل َوا ِح ٍد
َ Exo 32:27ف َقا َل َل ُه ْمَ « :ه َك َذا َقا َل الرَّ بُّ الَ ُه اسْ َرائٌِ َلَ :
ب الَى َبا ٍ
َس ٌْ َف ُه َعلَى َف ْخ َِ ِذ ِه َومُرُّ وا َوارْ ِجعُوا ِمنْ َبا ٍ
ب فًِ ْال َم َحلَّ ِة َوا ْق ُتلُوا ُك ُّل
َوا ِح ٍد َ
صا ِح َب ُه َو ُك ُّل َوا ِح ٍد َق ِرٌ َب ُه».
اخاهُ َو ُك ُّل َوا ِح ٍد َ
Exo 20:13ال َت ْق ُتلْ.
ٗ -اصنع التماثٌل ام التصنع ؟
ُور ًة َما ِممَّا فًِ ال َّس َما ِء ِمنْ
ك ِت ْم َثاال َم ْن ُحوتا َوال ص َ
Exo 20:4ال َتصْ َنعْ لَ َ
ض ِمنْ َتحْ ُ
ض.
ت َو َما فًِ ْال َما ِء ِمنْ َتحْ ِ
ت االرْ ِ
َف ْو ُق َو َما فًِ االرْ ِ
ْن ِمنْ َذ َه ٍ
ص ْن َع َة خ َِرا َط ٍة َتصْ َن ُع ُه َما َعلَى
بَ .
َ Exo 25:18و َتصْ َن ُع َك ُرو َبٌ ِ
َط َر َفًِ ْالغ َ
ِطا ِء.
٘ -استعبد الناس ام التستعبدهم ؟
َ Gen 9:25ف َقا َلَ « :م ْلعُون َك ْن َعانُ َ .ع ْب َد ْال َع ِبٌ ِد ٌَ ُكونُ ْ
الخ َو ِت ِه».
ٌِر َ
اث م ُْلكٍ َ .تسْ َتعْ ِب ُدو َن ُه ْم الَى
َ Lev 25:46و َتسْ َتمْ لِ ُكو َن ُه ْم ال ْب َنا ِئ ُك ْم ِمنْ َبعْ ِد ُك ْم م َ
الدَّهْ ِرَ .وامَّا ْ
اخ َو ُت ُك ْم َب ُنو اسْ َرائٌِ َل َفال ٌَ َت َسلَّ ْط ا ْن َسان َعلَى اخٌِ ِه ِب ُع ْنفٍ .
ض ِاٌ ْق ُه ال َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم ُغ َر َبا َء فًِ
ٌب َوال ُت َ
َ «Exo 22:21وال َتضْ َط ِه ِد ْال َغ ِر َ
ض ِمصْ َر.
ارْ ِ
ٌر َوإِ ْطالَ َق
ص ْوما ً أَ ْخ َتا ُرهَُ :ح َّل ُقٌُو ِد ال َّشرِّ َ .ف َّ
ْس َه َذا َ
Isa 58:6أَلٌَ َ
ك ُع َق ِد ال ِّن ِ
ٌِر.
ْال َمسْ حُ وق َ
ٌِن أَحْ َراراً َو َق ْط َع ُك ِّل ن ٍ
 -ٙاغضب ام التغضب ؟
ب ال َّشمْسُ َعلَى َغ ٌْظِ ُك ْم
ضبُوا َوالَ ُت ْخطِ ُئوا .الَ َت ْغ ُر ِ
Eph 4:26ا ِْغ َ
Jas 1:19إِذاً ٌ َ ا إِ ْ
اع,
خ َوتًِ األَ ِحب َّا َء ,ل ِ ٌَ ُكنْ ك ُ ُّل إِ ْنسَ ٍ
ان ُمسْ ِرعا ً ف ًِ االِسْ ِت َم ِ
ب,
ض ِ
ُم ْبطِ ئا ً فًِ ال َّت َكلُّ ِمُ ,م ْبطِ ئا ً فًِ ْال َغ َ
هللا.
ان الَ ٌَصْ َنعُ ِبرَّ َّ ِ
ض َ
Jas 1:20ألَنَّ َغ َ
اإل ْن َس ِ
ب ِ
 -7التحاكم االخرٌن ام حاكمهم ؟
«Mat 7:1الَ َتدٌِ ُنوا لِ َكًْ الَ ُتدَا ُنوا
ٌِن
ون الَّذ َ
ار ٍج أَلَسْ ُت ْم أَ ْن ُت ْم َتدٌِ ُن َ
ٌِن الَّذ َ
1Co 5:12ألَ َّن ُه َما َذا لًِ أَنْ أَد َ
ٌِن ِمنْ َخ ِ
ِمنْ دَاخ ٍِل
ُور َه ِذ ِه ْال َح ٌَاةِ!.
ُون أَ َّن َنا َس َندٌِنُ َمالَ ِئ َك ًة؟ َف ِباألَ ْولَى أُم َ
1Co 6:3أَلَسْ ُت ْم َتعْ لَم َ
 -8المسٌح ٌدعو للسلم ام الحرب ؟
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ك
ك َعلَى َخ ِّد َ
اومُوا ال َّشرَّ َب ْل َمنْ لَ َط َم َ
َ Mat 5:39وأَمَّا أَ َنا َفأَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ ُت َق ِ
األَ ٌْ َم ِن َف َحوِّ ْل لَ ُه َ
اآلخ َر أٌَْضاً.
اآلن َمنْ لَ ُه كٌِس َف ْل ٌَأْ ُخ ْذهُ َوم ِْز َود َك َذل َِكَ .و َمنْ
ِن َ
َ Luk 22:36ف َقا َل َل ُه ْم« :لَك ِ
ْس لَ ُه َف ْل ٌَ ِبعْ َث ْو َب ُه َو ٌَ ْش َت ِر َسٌْفا ً.
لٌَ َ
 -9اختتن ام ال ختان؟
َ Gen 17:10ه َذا ه َُو َع ْهدِي الَّذِي َتحْ َف ُ
ظو َن ُه َب ٌْنًِ َو َب ٌْ َن ُك ْم َو َبٌ َْن َنسْ ل َِك ِمنْ
ِكُْ ٌ :خ َتنُ ِم ْن ُك ْم ُك ُّل َذ َك ٍر
َبعْ د َ
َ
ْ
ُوع الَ ْال ِخ َتانُ ٌَ ْن َفعُ َشٌْئا ً َوالَ ْال ُغرْ لَ ُةَ ,ب ِل اإلٌِ َمانُ
ٌح ٌَس َ
Gal 5:6أل َّن ُه فًِ ال َمسِ ِ
ْال َعا ِم ُل ِب ْال َم َح َّبةِ.
ٓٔ -قدس السبت ام التقدسه؟
ت لِ ُت َق ِّد َس ُه.
ْ Exo 20:8اذ ُكرْ ٌَ ْو َم ال َّس ْب ِ
ٌِع َع َمل َِك
َّام َتعْ َم ُل َو َتصْ َنعُ َجم َ
Exo 20:9سِ َّت َة اٌ ٍ
ك .ال َتصْ َنعْ َع َمال َما
َّابعُ َففٌِ ِه َسبْت لِلرَّ بِّ الَ ِه َ
َ Exo 20:10وامَّا ْال ٌَ ْو ُم الس ِ
ا ْن َ
ك–
ك الَّذِي دَا ِخ َل اب َْو ِاب َ
ك َو َن ِزٌلُ َ
ك َو َب ِهٌ َم ُت َ
ك َوا َم ُت َ
ك َو َع ْب ُد َ
ك َوا ْب َن ُت َ
ت َوا ْب ُن َ
احد فًِ ْ
أك ٍل ْاو ُ
شرْ بٍْ ,او ِمنْ ِج َه ِة عِ ٌ ٍد ْاو ِهالَ ٍل
َ Col 2:16فالَ ٌَحْ ُك ْم َعلَ ٌْ ُك ْم َ
ْاو َس ْب ٍ
ت
ُون أَنْ ٌَ ْق ُتلُوهُ ألَ َّن ُه َع ِم َل
ُوع َو ٌَ ْطلُب َ
ون ٌَس َ
ان ْال ٌَهُو ُد ٌَ ْطرُ ُد َ
َ Joh 5:16ولِ َه َذا َك َ
َه َذا فًِ َس ْب ٍ
ت,.
ثالثا  :تناقضات تارٌخٌة
ٔ -من اغلظ قلب فرعون هو ام الرب ؟
ص َل ْال َف َر ُج ْ
اغلَ َظ َق ْل َب ُه َولَ ْم ٌَسْ َمعْ لَ ُه َما Exo 8:15
َفلَمَّا َراى ِفرْ َع ْونُ ا َّن ُه َق ْد َح َ
َك َما َت َكلَّ َم الرَّ بُّ .
ُوسى« :عِ ْندَ َما َت ْذ َهبُ لِ َترْ ِج َع الَى ِمصْ َر ا ْن ُ
ظرْ
َ Exo 4:21و َقا َل الرَّ بُّ لِم َ
ِك َواصْ َنعْ َها قُ َّدا َم ِفرْ َع ْو َنَ .ولَ ِك ِّنً ا َش ِّد ُد َق ْل َب ُه
ٌِع ْال َع َجا ِئ ِ
ب الَّتًِ َج َع ْل ُت َها فًِ ٌَد َ
َجم َ
ب.
َح َّتى ال ٌ ُْطل َِق ال َّشعْ َ
ٕ -هل ماتت جمٌع مواشى المصرٌٌن ام جزء منها؟
ٌك الَّتًِ فًِ ْال َح ْق ِل َعلَى ْال َخٌ ِْل
َ Exo 9:3ف َها ٌَ ُد الرَّ بِّ َت ُكونُ َعلَى َم َواشِ َ
ال َو ْال َب َق ِر َو ْال َغ َن ِم َو َبا َثقٌِال ِج ّدا.
ٌِر َو ْال ِج َم ِ
َو ْال َحم ِ
االمْر فًِ ْال َغدَِ .ف َما َت ْ
ٌِّن.
َ Exo 9:6ف َف َع َل الرَّ بُّ َه َذا
ت َجمٌِعُ َم َواشِ ً ْال ِمصْ ِرٌ َ
َ
َوامَّا َم َواشِ ً َبنًِ اسْ َرائٌِ َل َفلَ ْم ٌَم ْ
ُت ِم ْن َها َواحِد.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ت
ُّون َو َرا َء ُه ْم َو ْاد َر ُكو ُه ْمَ .جمٌِعُ َخٌ ِْل َمرْ َك َبا ِ
َ Exo 14:9ف َس َعى ْال ِمصْ ِرٌ َ
ِفرْ َع ْو َن َوفُرْ َسا ِن ِه َو َج ٌْشِ ِه َو ُه ْم
من اٌن جاء خٌل المركبات وجمٌعها هلك من قبل ؟
ٖ -كم عدد الذٌن ماتوا بالوباء ؟
ٌن أَلفا ً.
الو َبإِ أَرْ َب َع ًة َوعِ ْش ِر َ
ٌِن َما ُتوا ِب َ
ان الذ َ
َ Num 25:9و َك َ
َ 1Co 10:8والَ َن ْز ِن َك َما َز َنى أ ُ َناس ِم ْن ُه ْم َف َس َق َط فًِ ٌَ ْو ٍم َوا ِح ٍد َثالَ َثة
ون أَ ْلفا ً.
َوعِ ْشرُ َ
ٗ -هل ذهب المسٌح الى مصر ؟
ف إِلَى ِمصْ َر
ص َر َ
َ Mat 2:14ف َقا َم َوأَ َخ َذ الص َِّبًَّ َوأ ُ َّم ُه لَ ٌْالً َوا ْن َ
ٌِل
َ Luk 2:39ولَمَّا أَ ْك َملُوا ُك َّل َشًْ ٍء َح َس َ
ُوس الرَّ بِّ َر َجعُوا إِ َلى ْال َجل ِ
ب َنام ِ
إِلَى َمدٌِ َنت ِِه ُم ال َّناصِ َر ِة
٘ -متى صلب المسٌح ؟
تتتتاع ُة َّ
صتتتتتلَبُوهُ.
15:25
َ Marو َكا َنتتتتت ِ
الثالِ َثتتتتت ُة َف َ
ت ال َّست َ
ان اسْ ِتعْ دَا ُد ْال ِفصْ ِح َو َنحْ وُ السَّا َع ِة السَّا ِدسَ ِةَ .فق َا َل ل ِْل ٌَه ُودِ:
َ Joh 19:14و َك َ
«ه َُو َذا َملِ ُك ُك ْم».
ص َر ُخواُ « :خ ْذهُ! خُ ْذهُ اصْ لِ ْبهُ!» ق َا َل لَه ُ ْم ِب ٌالَ ُ
طسُ « :أَأَصْ لِبُ
َ Joh 19:15ف َ
ْصرُ ».
ْس لَ َنا َملِك إِالَّ َقٌ َ
اب رُ َؤ َسا ُء ْال َك َه َنةِ« :لٌَ َ
َملِ َك ُك ْم؟» أَ َج َ
ض ْوا ِبهِ.
ُوع َو َم َ
بَ .فأ َ َخ ُذوا ٌَس َ
َ Joh 19:16فحٌِ َن ِئ ٍذ أَسْ لَ َم ُه إِلٌَ ِْه ْم لٌُِصْ لَ َ
رابعا  :عقائد متضاربة
ٔ -المسٌح مساوى للرب ام ال ؟
Joh 10:30أَ َنا َواآلبُ َواحِد».
َ Joh 14:28س ِمعْ ُت ْم أَ ِّنً قُ ْل ُ
ت لَ ُك ْم أَ َنا أَ ْذ َهبُ ُث َّم آتًِ إِلَ ٌْ ُك ْم .لَ ْو ُك ْن ُت ْم ُت ِحبُّو َننًِ
ون ألَ ِّنً قُ ْل ُ
ب ألَنَّ أَ ِبً أَعْ َظ ُم ِم ِّنً.
ت أَمْ ضِ ً إِلَى اآل ِ
لَ ُك ْن ُت ْم َت ْف َرحُ َ
ٕ -المسٌح مطلق القوة ام مقٌد؟
ان فًِ ال َّس َما ِء
َ Mat 28:18ف َت َق َّد َم ٌَسُو ُع َو َكلَّ َم ُه ْم َقا ِئالًُ « :دف َِع إِلًََّ ُك ُّل س ُْل َط ٍ
ض
َو َعلَى األَرْ ِ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ض َع ٌَدَ ٌْ ِه َعلَى
ك َوالَ قُوَّ ًة َواحِدَ ًة َغٌ َْر أَ َّن ُه َو َ
َ Mar 6:5ولَ ْم ٌَ ْق ِدرْ أَنْ ٌَصْ َن َع ُه َنا َ
ٌِن َف َش َفا ُه ْم.
ضى َقلٌِل َ
َمرْ َ
ٖ -المسٌح حرب ام سالم؟
هللا
اويِّ ُمسَ ِّبح َ
ٌِن َ
َ Luk 2:13و َظ َه َر َب ْغ َت ًة َم َع ْال َمالَكِ جُمْ هُور م َِن ْالجُ ن ْ ِد الس َّ َم ِ
ٌِن:
َو َقا ِئل َ
اس ْال َم َسرَّ ةُ»
ْ «Luk 2:14ال َمجْ ُد ِ َّ ِ
ّلِل فًِ األَ َعالًِ َو َعلَى األَرْ ِ
ض ال َّسالَ ُم َو ِبال َّن ِ
«Mat 10:34الَ َت ُ
ضَ .ما ِج ْئ ُ
ظ ُّنوا أَ ِّنً ِج ْئ ُ
ت
ت ِأل ُ ْلق ًَِ َسالَما ً َعلَى األَرْ ِ
ِأل ُ ْلق ًَِ َسالَما ً َب ْل َسٌْفا ً.
ٗ -المسٌح ٌشهد لنفسه ام ال ؟
اب ٌَسُوعَُ « :وإِنْ ُك ْن ُ
ت أَ ْش َه ُد لِ َن ْفسِ ً َف َش َها َدتًِ َح ٌّق ألَ ِّنً أَعْ لَ ُم
Joh 8:14أَ َج َ
ِمنْ أٌَ َْن أَ َتٌ ُ
ْت َوإِلَى أٌَ َْن أَ ْذ َهبُ
ت َح ّقا ً
ت أَ ْش َه ُد لِ َن ْفسِ ً َف َش َها َدتًِ لَ ٌْ َس ْ
«Joh 5:31إِنْ ُك ْن ُ
واالن ماالذى نريده من كل تلك النقول ؟ التؤكيد على شىء واحد وهو انه
رؼم وجود االالؾ من الكنابس والمعاهد ومراكز البحث المسيحية فان نقد
الكتاب المقدس اكثر عقبلنية واكثر علمية من الردود عليه ويرجع ذلك اوال
واخيرا الى تقاعس اهل الكنيسة وايثارهم لعدم التعمق فى البحث وتقديم
ردود المعقولة وال منطقية وسنقدم فى المبحث القادم دليل ذلك  ،وفى الذى
بعده مدارس نقد الكتاب ليتضح الفارق بين الهجوم والدفاع وعدم التكافإ
الظاهر بينهما.
الفصل الثالث
تهافت الردود
وبالطبع يجب ان يرد المإمنون على ؼير المإمنين ولكن الردود دون
مستوى االقناع ولنإيد ذلك نتجول مع القس منيس فى كتابه شبهات وهمية
انجيل متىٔ-اورد القس منيس نسب السيد المسيح كما بالجدول
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٔ يكنيا
ٔ سليمان
ٔ إبراهيم
ٕ شؤلتبيل
ٕ رحبعام
ٕ إسحاق
ٖ زربابل
ٖ أبيا
ٖ يعقوب
ٗ أبيهود
ٗ آسا
ٗ يهوذا
٘ ألياقيم
٘ يهوشافاط
٘ فارص
 ٙعازور
 ٙيورام
 ٙحصرون
 8صادوق
 8عزيا
 8أرام
 5أخيم
 5يوثام
 5عميناداب
 1ألود
 1آحاز
 1نحشون
ٓٔ أليعازر
ٓٔ حزقيا
ٓٔ سلمون
ٔٔ م ّتان
ٔٔ منسى
ٔٔ بوعز
ٕٔ يعقوب
ٕٔ أمون
ٕٔ عوبيد
ٖٔ يوسؾ
ٖٔ يوشيا
ٖٔ يسى
ٗٔ يسوع
ٗٔ يواقيم
ٗٔ داود
وهذا الجدول واضح جدا ولكن الؽير واضح هو االتى
َ Mat 1:11وٌُوشِ ٌَّا َولَدَ ٌَ ُك ْن ٌَا َوإِ ْخ َو َت ُه عِ ْن َد َسبًِْ َب ِاب َل
سقط اسم يواقيم من انجيل متى  ،بمعنى ان االسماء التى ذكرها متى هى
ٔٗ وليس ٕٗ لماذا؟
يقول القس(ويمكن أن نقول إن البشير متى حذؾ يهوياقيم ألنه كان آلة في
يد ملك مصر ) ويقول اخرون ان يواقيم كان ملعونا ،
يقول االب تادرس
مرتين في
تكرر ّ
وقد الحظ الق ّديس أؼسطينوس في هذا النسب أن يكنيا قد ّ
نهاية الحقبة الثانية ،وبدْ ء الحقبة الثالثة [ٔٔ ،]ٕٔ-فقد عاصر يكنيا السبي
عوضا عن أبيه .لم يذكر الكتاب المقدّس شي ًبا عن
البابلي بعد أن ُعين مل ًكا
ً
خطاياه ،وإنما ذكر خطايا الشعب والرإساء .لقد ُنزع عنه الملك ،وأُقتيد إلى
السبي من أجل خطايا الشعب .وكؤن يكنيا يم ّثل الس ّيد المسيح الذ ُيحصى
مرتين ،جاء لليهود ليخلّصهم ،وإذ رفضوه عبر إلى األمم (بابل) ليخلّصهم.
ّ
إنه حجر الزاوية المرفوض (مز  )ٕٕ :ٔٔ5ربط حابط األمم بحابط اليهود،
ل ُيقيم كنيسة واحدة للجميع.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وال يعنينا االمر والسبب وانما ان متى يتحدث عن ٕٗ شخص والمذكورين
ٔٗ بمعنى
ال ِمنْ إِبْراهٌِ َم إِلَى دَاوُ دَ أَرْ َب َع َة َع َش َر ِجٌالً َو ِمنْ
َ Mat 1:17ف َجمٌِعُ األَجْ ٌَ ِ
َ
ْ
ً
ٌح أَرْ َب َع َة َع َش َر
دَاوُ دَ إِلَى َسبًِْ َب ِاب َل أرْ َب َع َة َع َش َر ِجٌال َو ِمنْ َسبًِْ َب ِاب َل إِلَى ال َمسِ ِ
ِجٌالً
المجموعة الثالثة ٖٔ اسم وليسوا ٗٔ  ،ماذا يسمى هذا؟
يقول القس
قال المعترض» :األجيال في القسم الثاني من األقسام الثبلثة التي ذكرها
متى هي  ٔ5ال ٗٔ  ،كما يظهر من ٔأخبار ٖ .وورد في متى  ٔ:5أن
يورام ولد عزيا ،فإن عزيا ليس ابن يورام ،ولكنه ابن أخزيا بن يوآش بن
أمصيا ،والثبلثة كانوا من الملوك المشهورين وأحوالهم مذكورة في ٕملوك
 5ؤٕ وٕٗٔ ،أخبار ٕٕ وٕٗ وٕ٘ ،وال سبب إلسقاط هذه األجيال
سوى الخطؤ«.
وللرد نقول )ٔ( :يجوز أن البشير اختصر في األنساب لتكون أعلق
سب نفسه
باألذهان ،كما أسقط عزرا الكاتب ستة أجيال وهو يسرد ن َ
لماذا تبلعب البشير متى بالنسب ليصل به فى النهاية الى ٖ مراحل كل منها
ٗٔ جيل ؟ ماالؽرض ؟
ليس الؽرض ان يعلق باالذهان كما يدعى القس وانما الؽرض كما ذكر االب
تادرس
قسم األجيال إلى ثبلثة مجموعات ،كل
يرى  G. G. Boxأن اإلنجيلي م ّتى ّ
مجموعة تقوم على أساس الرقم الفلكي السم داود الذ في مجموع حروفه
بالعبر ّية "ٗٔ" ،وكؤن القدّ يس أراد تؤكيد نسب الس ّيد المسيح لداود الملك
مرات ،أو كؤن الس ّيد هو الملك لكل الحقبات الزمن ّية.
ثبلث ّ
وحتى لو كان هناك ؼرض اال يعد ذلك تحايل وتدليس ؟ ما الذى افاده متى
من ان يكون نسب المسيح يدل على اسم داود ٖ مرات ؟ وهل يستحق ذلك
كل مااحدثه من مشكبلت ؟
ت َثبلَ َث َة أَ َّي ٍام َو َثبلَ َ
َٕ -ف َك َما َبق َِي ُيو َنانُ فِي َج ْوؾِ ا ْل ُحو ِ
س َي ْب َقى ا ْبنُ
الَ ،ه َك َذا َ
ث لَ َي ٍ
ض َثبلَ َث َة أَ َّي ٍام َو َثبلَ َ
ال.
ان فِي َج ْوؾِ األَ ْر ِ
اإلِ ْن َ
ث لَ َي ٍ
س ِ
متى 12:40
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يقول القس
وللرد نقول :ونحن نرد على هذا االعتراض يجب أن نؤخذ في اعتبارنا
ثبلثة أمور( :أ) كان اليهود يعتبرون بدء اليوم من ؼروب الشمس( .ب)
وكانوا يعتبرون الجزء من النهار نهاراً كامبلً والجزء من الليل ليبلً كامبلً،
فقد قال التلمود (أقدس الكتب عند اليهود بعد كتاب هللا)» :إضافة ساعة إلى
سب سنة أخرى«( .ج) وكان
سب يوما ً آخر ،وإضافة يوم إلى سنة ُيح َ
يوم ُتح َ
معنى اليوم عندهم هو المساء والصباح ،أو الليل والنهار.
فإذا أخذنا هذه النقاط الثبلث في االعتبار وجدنا أن مقدار الزمان المع َّبر
عنه هنا بثبلثة أيام وثبلث ليال هو في الحقيقة يوما ً كامبلً ،وجزءاً من
س ِّمي في أستير  ٗ:ٔٙبثبلثة أيام
يومين آخرين ،وليلتين كاملتين .هكذا ُ
ليال ،حيث يقول» :ال تؤكلوا وال تشربوا ثبلثة أيام ليبلً ونهاراً« ثم
وثبلث ٍ
ورد في أستير ٔ» ٘:وفي اليوم الثالث وقفت أستير في دار بيت الملك
الداخلية« وحصل الفرج في هذا اليوم .ومع ذلك فقيل عن هذه المدة ثبلثة
أيام.
الؽريب ان القس يستشهد بالتلمود وبسفر استير رؼم ان هذا السفر
رفض البروتستانت ضمه للكتاب المقدس
وورد في ٔصموبيل ٕ» ٖٓ:ألنه لم يؤكل خبزاً وال شرب ماء في ثبلثة
أيام وثبلث ليال« .والحقيقة هي أن المدة لم تكن ثبلثة أيام بل أقل من ذلك،
فإنه في اليوم الثالث أكل.
َ 1Sa 30:12وأَعْ ُ
ْن م َِن َّ
الز ِبٌبَِ ,فأ َ َك َل
ٌن َو ُع ْنقُو َدٌ ِ
طوهُ قُرْ صا ً م َِن ال ِّت ِ
َو َر َج َع ْ
ث
ب َما ًء فًِ َثالَ َث ِة أَ ٌَّ ٍام َو َثالَ ِ
ت رُ وحُ ُه إِلَ ٌْهِ ,ألَ َّن ُه لَ ْم ٌَأْ ُك ْل ُخبْزاً َوالَ َش ِر َ
ال.
لَ ٌَ ٍ
ت َو ِمنْ أٌَ َْن أَ ْن َ
َ 1Sa 30:13ف َقا َل لَ ُه دَاوُ ُد« :لِ َمنْ أَ ْن َ
ت؟» َف َقا َل« :أَ َنا ُغالَم
َ
ِمصْ ِريٌّ َعبْد ل َِرجُ ٍل َع َمالٌِقًٍِّ َ ,و َق ْد َت َر َكنًِ َس ٌِّدِي ألَ ِّنً َم ِرضْ ُ ُ
َّام.
ت ُم ْنذ َثالَ َث ِة أٌ ٍ
إلي بعد ثبلثة أيام
وكذلك ورد في ٕأخبار ٘» ٔٓ:ارجعوا ّ
َ
ب ال َّشعْ بُ .
َّام]َ .ف َذ َه َ
َ 2Ch 10:5ف َقا َل لَ ُه ُم[ :ارْ ِجعُوا إِلًََّ َبعْ َد َثالَ َث ِة أٌ ٍ
« ثم أورد في آية ٕٔ »فجاء الشعب إلى يربعام في اليوم الثالث«.
ب إِلَى َرحُ ْب َعا َم فًِ ْال ٌَ ْوم َّ
ث
الثالِ ِ
َ 2Ch 10:12ف َجا َء ٌَرُ ب َْعا ُم َو َجمٌِ ُع ال َّشعْ ِ
ِ
َك َما أَ َم َر ْال َملِكُ[ :ارْ ِجعُوا إِلًََّ فًِ ْال ٌَ ْوم َّ
الثالِثِ].
ِ
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فلم تمض ثبلثة أيام كاملة بل مضى جزء منها .وفهم السامعون قصده.
صؽير منها ،ألن
جزء
وأُطلِق في تكوين» 42:17-18ثبلثة أيام« على
ٍ
ٍ
يوسؾ كلّم إخوته في أواخر اليوم األول ،واع ُتبر يوما ً كامبلً ،ثم مضى يوم
واحد ،وكلمهم في اليوم الذ بعده ،فاعتبروا ذلك ثبلثة أيام .وإذا توفي
إنسان قبل ؼروب الشمس بنصؾ ساعة ُحسب له هذا اليوم كامبلً ،مع أنه
يكون قد مضى النهار بتمامه ولم يبق منه سوى نصؾ ساعة فقط.
َّام.
َ Gen 42:17ف َج َم َع ُه ْم الَى َحب ٍ
ْس َثال َث َة اٌ ٍ
ُ Gen 42:18ث َّم َقا َل لَ ُه ْم ٌُوسُفُ فًِ ْال ٌَ ْوم َّ
ث:
الثالِ ِ
ِ
يقول كبلرك
Our Lord lay in the grave one natural day, and part
of two others
بقى السيد يوم طبيعى وجزبان من يومان
الحظ الجدول التالى

عيــد القيامــت

مدة بقاء جثمان
املسيح بالقرب
أيبً

ىيبىي

يً٘ اىجَعخ  :يزعَُ٘ أُ جثَبُ اىَضيخ قذ
رٌ ٗضعٔ ثبىَقجشح عْذ غشٗة اىشَش .

----

ىييخ
ٗدذح

يً٘ اىضجذ  :جثَبُ اىَضيخ ثبىقجش.

يً٘
ٗادذ

ىييخ
ٗدذح

يً٘ األدذ  :عْذ اىفجش جثَبُ اىَضيخ غيش
ٍ٘ج٘د.

----

-----

المجمـــــــوع

يً٘
ٗادذ

ٗىييزبُ

اليحتسب يوم الجمعة مطلقا النه يقول
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ص ْو ٍ
ت َعظِ ٌٍم َقا ِئالً:
ص َر َخ ٌَسُو ُع ِب َ
َّاع ِة ال َّتاسِ َع ِة َ
َ Mat 27:46و َنحْ َو الس َ
«إٌِلًِ إٌِلًِ لَ َما َش َب ْق َتنًِ» (أَيْ  :إِلَ ِهً إِلَ ِهً لِ َم َاذا َت َر ْك َتنًِ؟)
كان المسيح حيا حتى التاسعة مساءا ،فكيؾ يحسب يوم الجمعة؟
ُ
َ
ُوع َجا َء ْ
ت َمرْ ٌَ ُم ْال َمجْ دَ لِ ٌَّ ُة
َ Mat 28:1و َبعْ َد ال َّس ْب ِ
ت ِع ْن َد َفجْ ِر أوَّ ِل األسْ ب ِ
َو َمرْ ٌَ ُم األ ُ ْخ َرى لِ َت ْن ُ
ظ َرا ْال َقب َْر.
لم يمض من االحد شىء فقد قام المسيح كما يقول متى قبل قدوم السيدات ،
ولو نظرت الى شواهد القس ستجد االيام هى ايام ،يمكن حساب جزء من
اليوم يوم كامبل ولكن كيؾ يحسب يوم الجمعة والوفاة حدثت بعد التاسعة
مساءا ،ولو فرضنا ( جدال) صحة هذه االدعاءات الؽير منطقية لكان
الحساب
)

)(2

)(3

هناز اجلمعت!

هناز السبت

هناز األحد!

ليل السبت

ليل األحد

؟

النص يقول ( ثبلثة ايام وثبلث ليالى ) فاين الليلة الثالثة؟
ٖ -ورد في متى » ٕ8:1حينبذ تم ما قيل بإرميا النبي القابل :وأخذوا
الثبلثين من الفضة ،ثمن المث َّمن الذ ث َّمنوه من بني إسرابيل .ولم يقُل إرميا
هذه العبارة ،بل قالها النبي زكريا في أصحاح ٖٔ.«ٔٔ:
وللرد نقول )ٔ( :قسم علماء اليهود القدماء الكتب المقدسة إلى ثبلثة
أقسام :القسم األول شريعة موسى ،وكانوا يسمونه »الشريعة« .والقسم
سمونه »إرميا« ،من إطبلق
الثاني »المزامير« ،والقسم الثالث »األنبياء« و ُي َ
نبوة
اسم سفر من الجزء على الكل .وسبب تسمية قسم األنبياء »إرميا« أن َّ
إرميا كانت أول كتب األنبياء ،وجاءت النبوات بالترتيب التالي :إرميا ،ثم
حزقيال ،ثم إشعياء ،ثم نبوات األنبياء الصؽار اإلثني عشر .فقول متى» :ت ّم
ما قيل بإرميا النبي« يشمل زكريا.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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(ٕ) قال البعض إن إرميا هو الذ تكلم بهذه الكلمات ،وإن زكريا نقل
عنه .فاستشهاد البشير متى بإرميا هو في محله على أ حالة كانت .ومعنى
يتوجه إلى اليهود بشيراً ونذيراً ،فنبذوا
عبارة زكريا هو أن هللا أمره أن
َّ
كبلمه وازدروا به .وطلب منهم أن يعطوه ثمنه أ قيمة أتعابه ،أو يلبوا
دعوته ،ولكنهم ازدروا به وبوظيفته وباهلل الذ أرسله بؤن أعطوه ثبلثين
من الفضة ،وهي ثمن عبد .فؤمره هللا أن يلقي هذا الثمن إلى الفخار .
وعلى هذا المثال سلكوا مع المسيح ،فإنه لما أتى رفضوه وازدروا به ،بؤن
ث َّمنوه بثمن عبد ،فؤلقى هذا الثمن في الهيكل .وأخذه الكهنة واشتروا به
حقل الفخار وهو ال قيمة له ،وهذا يدل على استخفافهم به ورفضهم
دعوته.
والرد على ذلك
اعترؾ المستر جوويل  ،في كتابه المسمى (( بكتاب األؼبلط )) المطبوع
سنة ٔٗ ٔ5أنه ؼلط من متى  ،وأقر به هورون في تفسيره المطبوع سنة
ٕٕ ٔ5حيث قال  :في هذا النقل إشكال كبير جداً ألنه ال يوجد في كتاب
إرميا مثل هذا ويوجد في [ ٔٔ  ] ٖٔ ، ٕٔ :من سفر زكريا لكن ال يطابق
ألفاظ متى ألفاظه.
َ
اريِّ َّ
الث َم َن ْال َك ِرٌ َم الَّذِي َث َّم ُنونًِ
َ Zec 11:13ف َقا َل لًِ الرَّ بُّ [ :أ ْل ِق َها إِلَى ْال َف َّخ ِ
ٌِن م َِن ْال ِف َّ َ
ت َّ
ِبهِ]َ .فأ َ َخ ْذ ُ
ت الرَّ بِّ .
اريِّ فًِ َب ٌْ ِ
الثالَث َ
ض ِة َوأ ْل َق ٌْ ُت َها إِلَى ْال َف َّخ ِ
Mat 27:9حٌِ َن ِئ ٍذ َت َّم َما قٌِ َل ِبإِرْ ِم ٌَا ال َّن ِبًِّ َ « :وأَ َخ ُذوا َّ
ض ِة َث َم َن
ٌِن م َِن ْال ِف َّ
الثالَث َ
َّن الَّذِي َث َّم ُنوهُ ِمنْ َبنًِ إِسْ َرائٌِ َل
ْال ُم َثم ِ
يزعم القس بؤن اليهود كانوا يسمون القسم الثالث قسم األنبياء  ،ويسمى
ارميا حيث أنهم ذكروا نبواته أول األنبياء في الترتيب ،وهذا ؼير صحيح فلم
أجد في كتابات اليهود إن قسم األنبياء كان يسمى ارميا  ،بل إن اليهود
أنفسهم يذكرون النص إلثبات خطؤ كاتب إنجيل متى في استشهاده لآليات ،
وان قسم األنبياء ( النبيبيم ) لدى اليهود ينقسم إلى :
أ  -األنبياء األولون وأولهم يشوع
ّ
المتؤخرون وأولهم إشعياء  ...وقد نقل هذا التقسيم عنهم
ب  -األنبياء
الكاتب المسيحي جوش ماكدويل في كتابه ( كتاب وقرار)
يقول بارنز
جبٍع اىعقبئذ ج2
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Origen” says, “Jeremiah is not said to have
prophesied this anywhere in his books, either what
)are read in the Churches, or reported (referuntur
among the Jews. I suspect that it is an error of writing,
يقول اوريجون  :ارمياء لم يقل هذه النبإة  ...ربما يكون خطؤ فى الكتابة
Euscbius” says, “Consider since this, is not in the
prophet Jeremiah, whether we must think that it was
removed from it by some wickedness, or whether it
was a clericai error of those who made the copies of
the Gospels carelessly
يقول ايوسبيوس  ،حيث ان هذا النص ليس فى ارمياء ربما يكون ازاله احد
الحمقة او ربما يكون خطؤ من النساخ .
وال ندرى لماذا اليملك القس منيس وؼيره مثل تلك الشجاعة التى تمتع بها
اوريجون وايوسبيوس  ،وكذلك الندرى لماذا لم يتم اصبلح تلك االخطاء
وهى مكتشفة منذ مبات السنين؟ لماذا يقوم القس بالتحايل على العقل
والمنطق لتبرير خطؤ واضح ؟ لماذا اليعقد مجمع مسكونى لتصويب كل تلك
االخطاء واصدار نسخة جديدة من الكتاب المقدس مصححة وخالية من
االخطاء؟ لماذا التقام معاهد متخصصة للرد على كل ذلك باسلوب علمى
مقنع ؟
ٗ  -قال المعترض» :الذ يقارن متى ٕ بلوقا ٕ يجد اختبلفا ً
ت َو َرأَوُ ا الص َِّبًَّ َم َع َمرْ ٌَ َم أ ُ ِّم ِه َف َخرُّ وا َو َس َج ُدوا لَ ُه
َ Mat 2:11وأَ َت ْوا إِلَى ْال َب ٌْ ِ
ُث َّم َف َتحُ وا ُك ُن َ
وز ُه ْم َو َق َّدمُوا لَ ُه َهدَا ٌَاَ :ذ َهبا ً َولُ َبانا ً َومُرّ اً.
ُ Mat 2:12ث َّم إِ ْذ أُوح ًَِ إِلٌَ ِْه ْم فًِ ْ
ص َرفُوا
س ا ْن َ
حُل ٍم أَنْ الَ ٌَرْ ِجعُوا إِلَى هٌِرُو ُد َ
ورت ِِه ْم.
ٌق أ ُ ْخ َرى إِلَى ُك َ
فًِ َط ِر ٍ
ُف فًِ ح ُْل ٍم َقا ِئالً:
ص َرفُوا إِ َذا َمالَ ُ
ك الرَّ بِّ َق ْد َظ َه َر لٌُِوس َ
َ Mat 2:13و َبعْ دَ َما ا ْن َ
ك .ألَنَّ
ك َح َّتى أَقُو َل لَ َ
«قُ ْم َو ُخ ِذ الص َِّبًَّ َوأ ُ َّم ُه َواهْ رُ بْ إِلَى ِمصْ َر َو ُكنْ ُه َنا َ
ب الص َِّبًَّ لِ ٌُ ْهلِ َك ُه».
س م ُْزمِع أَنْ ٌَ ْطلُ َ
هٌِرُ و ُد َ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ف إِلَى ِمصْ َر
َ Mat 2:14ف َقا َم َوأَ َخ َذ ال َّ
ص َر َ
ص ِبًَّ َوأ ُ َّم ُه لَ ٌْالً َوا ْن َ
س لِ َكًْ ٌَ ِت َّم َما قٌِ َل م َِن الرَّ بِّ ِبال َّن ِبًِّ :
ك إِلَى َو َفا ِة هٌِرُ و ُد َ
ان ُه َنا َ
َ Mat 2:15و َك َ
« ِمنْ ِمصْ َر دَ َع ْو ُ
ت ا ْبنًِ».
ب ج ِ ّداً
وس َس ِخ ُروا ب ِ ِه َغ ِ
ض َ
Mat 2:16حٌِ َن ِئ ٍذ لَمَّا َرأَى هٌِرُ و ُدسُ أَنَّ ْال َم ُج َ
ٌِع ال ِّ
ْن
ٌِن فًِ َب ٌْ ِ
ان الَّذ َ
َفأَرْ َس َل َو َق َت َل َجم َ
ْن َس َن َتٌ ِ
ِن اب ِ
ت لَحْ ٍم َوفًِ ُك ِّل ُت ُخو ِم َها م ِ
ص ْب ٌَ ِ
ب َّ
وس.
َف َما ُدونُ ِب َح َس ِ
ان الَّذِي َت َح َّق َق ُه م َِن ْال َمجُ ِ
الز َم ِ
 :إذ ي قول م تى إن أ بو الم سيح ب عد والد ته كا نا يقي مان في ب يت ل حم،
و ُيفهم أن هذه اإلقامة كانت لمدة تقرب من سنتين ،ثم ذهبا إلى م صر وأقا ما
فيها إلى موت هيرودس ،ثم ذهبا وأقاما في الناصرة.
وي قول لو قا إن أ بو الم سيح ذه با إ لى أور شليم ب عد ت مام مدة ن فاس
مريم ،ولما قدَّما الذبيحة رجعا إلي الناصرة وأقاما في ها ،وكا نا يذهبان من ها
إلى أورشليم في أيام العيد.
ٌل
َ Luk 2:39ولَمَّا أَ ْك َملُوا ُك َّل َشًْ ٍء َح َس َ
ُوس الرَّ بِّ َر َجعُوا إِل َى ْال َجلِ ِ
ب َنام ِ
إِلَى َمدٌِ َنت ِِه ُم ال َّناصِ َر ِة.
وللرد نقول:
(ٔ) الت ناقض هو اخ تبلؾ ق ضيتين ،بح يث يقت ضي صدق إ حداهما كذب
األخرى،
س َفر يوسؾ إلى مصر ال يدل على أنه لم يسافر إليها .ؼاية
فعدم ِذ ْكر لوقا َ
األمر أ نه اقت صر ع لى ذ كر شيء دون آ خر .ويتح قق الت ناقض إذا قال أ حد
البشيرين إن المسيح سافر إلى مصر وقال اآلخر إنه لم يسافر إليها.
(ٕ) لو كان الكاتب واحداً وحصل منه اختبلؾ في سرد القصة بت قديم أو
تــؤخير أو حــذؾ أو زيــادة ،لكــان ُيإاخــذ علــى عملــه ،ون َّتهمــه بــالتحريؾ
والتناقض.
انظر هنا كيؾ ان القس يضع قواعد عقبلنية لتبريره
٘ -قال المعترض» :جاء في متى  ٕ:ٔ1أن هيرودس الملك مات لما كان
المسيح طفبلً في مصر،
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َ Mat 2:19فلَمَّا َم َ
ُف
ات هٌِرُ و ُدسُ إِ َذا َمالَ ُ
ك الرَّ بِّ َق ْد َظ َه َر ف ًِ حُل ْ ٍم لٌُِوس َ
فًِ ِمصْ َر
بينما يإكد لوقا  ٕٖ:5أن هيرودس كان ح ّيا ً بعد ذلك بؤكثر من ٖٓ سنة،
وأن المسيح م ُثل أمامه للمحاكمة .فكيؾ تنكرون هذا التناقض؟«.
ان ٌ ُِر ٌ ُد م ِ نْ
ُوع ف َ ِر َح ج ِ ّداً ألَن َّ ُه ك َ َ
َ Luk 23:8وأَمَّا هٌِرُ و ُدسُ َفلَمَّا َرأَى ٌَس َ
ٌِر ًة َو َت َرجَّ ى أَنْ ٌَ َراهُ ٌَصْ َنعُ آ ٌَ ًة
ٌل أَنْ ٌَ َراهُ ل َِس َماعِ ِه َع ْن ُه أَ ْش ٌَا َء َكث َ
ان َط ِو ٍ
َز َم ٍ
وللرد نقول :لو رجع المعترض إلى لوقا ٔ ٖ:الستراح من االعتراض!
وس َق ٌْصَ َر إِ ْذ
ار ٌُ َ
َ Luk 3:1وف ًِ الس َّ َن ِة ْال َخا ِمسَ ِة َعش ْ َر َة م ِ نْ سَ ْل َط َن ِة طِ ٌب َ ِ
ان ِبٌالَ ُ
ٌل
طسُ ْال ُب ْنطِ ًُّ َوالٌِا ً َعل َى ْال ٌَهُو ِدٌ َّ ِة َو ِه ٌرُ و ُدسُ َرئ َ
َك َ
ٌِس ُرب ٍْع َعل َى ْال َجلِ ِ
ٌِس رُ بْع َعلَى إِ ُ
ور ِة َت َر ُ
ٌِس
ٌِسا ِنٌُوسُ َرئ َ
ِس َول َ
اخونٌِت َ
ور ٌَّ َة َو ُك َ
َوفٌِلُبُّسُ أَ ُخوهُ َرئ َ
ٌط ِ
ٍ
ُرب ٍْع َعلَى األَ ِبلِ ٌَّ ِة
فإن هيرودس الذ مات أثناء طفولة المسيح هو ه يرودس الكب ير ،ا لذ
حكم فلسطين بتفويض من الرو مان .ول ما مات انق سمت مملك ته إ لى أرب عة
أقسام ،فحكم ابنه هيرودس أنتيباس على الجليل (لوقا ٔ )ٖ:وهو الم عروؾ
الر بع (م تى ٔ .)ٔٗ:و هذا هو ه يرودس ا لذ حاكم الم سيح (لو قا
بربيس ُّ
 ٕٖ:ٙو - 8قارن لوقا ٔ .)ٖ:وهو نفسه هيرودس ا لذ يت حدث ع نه سفر
األعمال ..ٗ:ٕ8
ُوع ال َّذِي َمسَ حْ َت ُه
وس ٌَس َ
Act 4:27ألَن َّ ُه ِب ْال َحقٌِق َ ِة اجْ َتم َ َع َعل َى َفت َ َ
اك ْالق ُ ُّد ِ
هٌِرُ و ُدسُ َو ِبٌالَ ُ
طسُ ْال ُب ْنطِ ًُّ َم َع أ ُ َم ٍم َو ُ
ب إِسْ َرائٌِ َل
شعُو ِ
ولكن هناك ه يرودس آ خر ،هو ه يرودس أؼري باس ال مذكور في أع مال
ٕٔ وٖٕ،
ُ
اس م َِن
ت َم َّد هٌِرُ و ُدسُ ْال َملِ ُ
ك ْال َو ْق ِ
ك ٌَدَ ٌْ ِه لٌُِسِ َ
َ Act 12:1وفًِ َذلِ َ
ٌئ إِلَى أ َن ٍ
ْال َكنٌِ َس ِة
ذ كره المإر خان يو سيفوس الي هود وتا سيتوس الرو ماني .وال ي صعب
ع لى المع ترض أن يدرك أن عدة أ شخاص يم كن أن يحم لوا ن فس اال سم،
خصوصا ً وأن الحفيد يحمل اسم جده.
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:أورد القــــــــس رداً مؽلوطــــــــا ً نجيبــــــــه مــــــــن جهــــــــات
 ز عم أن الم لك ه يرودس ا لذ أراد ق تل الم سيح هو ه يرودس ا لذ- 1)
قُسمت فلسطين بعده على أبناءه األربع وهذا خطؤ فادح فه يرودس األب لم
 ي قول قاموس الك تاب، ي كن ي عرؾ به يرودس الم لك بل به يرودس الكب ير
 [ إن ه يروس أنتي باس ا لذ كان يح كم: )٘1ٕ الم قدس األل ماني( صفحة
ٖ بعد الميبلد) هو ا لذ كان ي سمى1 عقب وفاة أبيه (من ٗ قبل الميبلد إلى
 وهو الذ أ مر بق طع رق بة يوح نا. " " هيرودس الملك " أو "ربيس الربع
.]المعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان
إذن لم يكن هيرودس قد مات حتى يرجع عيسى عليه السبلم وأمه من مصر
وننقل من الموسوعة الكاثوليكية
I. HEROD THE GREAT
Herod,surnamed the great was borne 37 bc, The reign of
Herod is naturally divided into three periods: 37-25 B.C.,
years of development;25-13, royal splendour; 13-4,
domestic troubles and tragedies.
fixes the death of Herod in the spring of 750 A.D., or 4
B.C. Christ was born before Herod's death
ولد المسيح قبل وفاة هيرودس الكبير
II. ARCHELAUS
Archelaus, son of Herod the Great, was, with Antipas his
brother Herod's will, gave to Archelaus the half of his
father's kingdom, with the title of ethnarch, His territory
included Judea, Samaria, and Idumæa with the cities of
Jerusalem The N . T. tells us that Joseph, fearing
Archelaus, went to live at Nazareth (Matt., ii, 22, 23);
III. ANTIPAS
Antipas was a son of Herod the Great, after whose death he
became ruler of Galilee The N. T. gives the reason why
Herodias sought John's head
. It was before this Herod that Our Lord appeared and was
mocked (Luke, xxiii, 7-13). Antipas had come to Jerusalem
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for the Pasch, and he is named with Pilate as a persecutor
of Christ (Acts, iv, 27).
د٘مٌ اىَضيخ اٍبً اّزيجبس ٗ ٕ٘ اىز ٙقطع ساس ي٘دْب
IV. AGRIPPA I
Agrippa I, also called the Great, was a grandson of Herod
the Great In A.D. 41 Judea and Samaria were given to him
by the Emperor Claudius
)-2أنه وبصرؾ النظر عن خطؤ جناب القس فإن كبلمه ال يصح تاريخيا ً ألن
ه يرودس الكب ير مات سنة ٗ ق بل الم يبلد ك ما تخ بر الم صادر التاريخ ية ،
كتاريخ يو سيفوس وؼ يره ،وم قرر في المو سوعة الكاثوليك ية والمو سوعة
الكتابية وؼيرهما ،....في كون الم سيح قد ُو لد ق بل ذ لك ال تاريخ يقي نا ً ول كن
إنجيل لوقا يقول أن المسيح كان في الثبلثين من عمره حين تعمد و كان ذ لك
في السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر .لوقا ٖ، ٕٖ ،ٔ:
ْص َر
ُوس َقٌ َ
ارٌ َ
َ Luk 3:1وفًِ ال َّس َن ِة ْال َخا ِم َس ِة َع ْش َر َة ِمنْ َس ْل َط َن ِة طِ ٌ َب ِ
ان
ٌِن َس َن ًة َوه َُو َعلَى َما َك َ
ان لَ ُه َنحْ وُ َثالَث َ
َ Luk 3:23ولَمَّا ا ْب َتدَأَ ٌَسُوعُ َك َ
ٌ َ
ْن َهالًِ
ُظنُّ اب َْن ٌُوس َ
ُف ب ِ
والقيصر طيباريوس حكم اإلمبراطورية من سنة ٗٔ ٖ8-م في كون ع ماد
الم سيح في عام ٕ1-ٕ5م  ،و هذا يج عل م يبلده  2-1ق.م فيظ هر الت ناقض
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين النصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين.
) -3وأبعد من هذا فقد ناقض كاتب إنجيل لو قا نف سه فزعم أن الم سيح ُول ِ َد
وقت اإلكتتاب العام في زمن كيرينيوس والى سوريا ( لوقإ)ٕ:
ُور ٌَّ َة.
َ Luk 2:2و َه َذا االِ ْك ِت َتابُ األَوَّ ُل َج َرى إِ ْذ َك َ
ٌِرٌ ِنٌُوسُ َوال ًَِ س ِ
ان ك ِ
ك َتم ْ
َّت أٌََّا ُم َها لِ َتلِدَ .
َ Luk 2:6و َب ٌْ َن َما ُه َما ُه َنا َ
أ ليس قبل ( ٙأو  8بعد الميبلد) كما في تاريخ يوسيفوس ،فيكون ميبلد
المسيح بهذا بعد موت ه يرودس الكب ير بع شر سنين كام لة  ،و يظ هر بذلك
مدى تهافت األناجيل في هذه الجزبية.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يقول بارنز
Luk 2:2 And this taxing was first made ... - This verse has
given as much perplexity, perhaps, as any one in the
New Testament. The difficulty consists in the fact that
“Cyrenius,” or “Quirinius,” was not governor of Syria
until 12 or 15 years after the birth of Jesus.
 بعد ميالد المسيح15  وربما12 كيرينيوس حكم سوريا عام
والسإال االن اال يعرؾ القس المحترم هذه الحقابق ؟ الم يقرأ كتاب فيليب
شاؾ عن تاريخ الكنيسة ؟ لماذا لم يوسع االجابة تاريخيا ليلم بكل جوانب
الموضوع ؟ فهو قد اجاب عن جزء وترك اجزاء والزال الموضوع محبل
 يقول شاؾ، للبحث
There still remain, however, three difficulties not
easily solved: (a) Quirinius cannot have been governor
of Syria before autumn A.U. 750 (B.C. 4), several
months after Herod’s death (which occurred in
March, 750), and consequently after Christ’s birth; for
we know from coins that Quintilius Varus was
governor from A.U. 748 to 750 (B.C. 6-4), and left his
post after the death of Herod. (b) A census during the
first governorship of Quirinius is nowhere mentioned
but in Luke.
(c) A Syrian governor could not well carry out a
census in Judaea during the lifetime of Herod, before
it was made a Roman province (i.e., A.U. 759).
هناك ثبلث مشكبلت ( اليمكن ان يكون كرينيوس حاكما على سوريا الن
 لم يتم ذكر تعداد فى،...العمبلت تخبرنا انه كان فاروس حاكما على سوريا
، 8٘1  لم يكن ممكنا اجراء تعداد قبل عام،...... عهد كرينيوس
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اذا هناك مشكلة تاريخية حلها ببساطة هو
a) Luke did not intend to give an exact, but only an
approximate chronological statement
لم يكن لوقا يذكر تاريخ دقيق وانما تقريبى  ،ومعنى ذلك انه اخطؤ وبالطبع
لن يقبل القس هذا الن لوقا كتب بالوحى والوحى اليخطىء وهكذا ندور فى
حلقة مفرؼة  ،هناك خطؤ ونحن اصؽر حجما من ان نحله لذلك وجب ان
يقوم مجموعة من العلماء المختصين بحله –بالطبع اذا كان هناك حل .
الفصل الرابع
مدارس نقد الكتاب
فى البداية نقدم مقال لبلنبا موسى االسقؾ العام فى الكنيسة االرثوذوكسية
والذى نبتؽيه من ذلك النقل هو توضيح ان رجال الكنيسة على دراية تامة
بمدارس النقد ويكتبون عنها مقاالت ورؼم ذلك اليوجد لديهم مدارس
موازية للرد عليها والندرى السبب وراء ذلك  ،يقول االنبا:
مدارس نقد الكتاب كيؾ نشؤت؟ والرد عليها
األنبا موسى أألسقؾ العام
ٔ -إن آفة هذا العصر هى مدارس نقد الكتاب المقدس التى ظهرت فى
القرون المتؤخرة ،فؤحدثت بعض البلبلة ،ولكنها سرعان ما ذبلت وانزوت،
ألن كلمة هللا الحية ،والكتاب المقدس الموحى به من هللا ،كان  -سيظل -
تكسرت عليها أمواج النظرات الملحدة ،واالتجاهات
صخرة عاتية ،اصطدمت ّ
النقدية.
سر ظهور هذه المدارس ،نرى أنه يعود إلى أمرين هامين
ٕ-وإذا ما درسنا ّ
هما :
أوالً :األسلوب البروتستانتى فى تفسير الكتاب
ألنه أسلوب "متحرر" وأحيانا ً يكون أسلوبا ً "متحلبلً" من أى ضوابط .فنحن
يفسر أحد الكتاب المقدس ،دون أن تكون له "مرجعية"
مثبلً ال نقبل أن ِّ
كنسية تتكون من :
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٔ -التقليد الكنسى  :الذى تسلمناه جيبلً بعد جيل ،والذى  -هو نفسه  -سلمنا
الكتاب المقدس ،بعد أن تمت كتابة أسفار العهد الجديد  -مثبلً  -فى القرن
األول ،ثم تم تجميعها ،وتقنيتها فى القرنين الثانى والثالث ،حين سلمتنا
الكنيسة األسفار الموحى به من هللا ،وفرزتها من كتابات أخرى ،إما منحرفة
ومدسوسة لئلضرار بالمسيحية ،أو أنها مجرد كتابات جيدة ،لكنها ال ترقى
إلى أن تكون "موحى بها من هللا".
ٕ -قوانين الرسل  :التى سلمتنا قوابم أسفار الكتاب المقدس من جيل إلى
جيل ،كما حدث مع قابمة "موارتورى" ( )The Moratorian Lawأو
قانون مجمع نيقية لؤلسفار المقدسة.
ٖ -تفاسير اآلباء األولين  :بدءاً من اآلباء الرسوليين ،إلى قديسى القرون
األولى وآبابها ،مثل القديس كيرلس الكبير ،والقديس يوحنا ذهبى الفم،
والقديس أؼسطينوس ،وؼيرهم كثيرون ،حتى قيل إنه إذا ضاع الكتاب
المقدس  -فرضا ً  -فإننا نستطيع أن نعيد تجميعه من بطون كتابات اآلباء.
ٗ -االجماع اآلبابى  :فنحن نتمسك بؤن التفسير السليم فى أمر ما ،يجب أن
يتوافر له اإلجماع اآلبابى .لهذا قد ال نؤخذ بتفسير واحد من اآلباء ألمر ما،
كما نقدر ما قاله أؼسطينوس إنه يمكن أن يخطا ،ويحتاج إلى من يصححه.
فنحن ال نعتبر كتابات اآلباء وحيا ً بالروح القدس ،ولكنها تؤمبلت وتفسيرات
بنعمة الروح القدس ،دون أن يعصم الروح الكاتب من الزلل ،كما فى حالة
الوحى اإللهى.
لذلك ،فحينما ظهرت اإلتجاهات البروتستانتية المعارضة (فى القرنين
 ،)ٔٙ،ٔ8أرادت أن تحتج على كل شا :العقابد ،والطقوس ،والتعليم
تفسر كل
المستقر فى الكنيسة ،وإتفاق اآلباء القديسين .وبدأت من الصفر ّ
شا بحرية كاملة ،وتتحلل من المرجعية اآلبابية الكنسية ،مستؽلة ما حدث
من إنحرافات فى الكنيسة الكاثوليكية ،وبخاصة فى العصور الوسطى ،حينما
سره ،خشية
كانت الكنيسة تحرم كل من يقرأ الكتاب ،وليس فقط كل من يف ِّ
أن يسقط فى الهرطقة ،وترى أن يكتفى المإمن بسماع تفسيرات الكتاب من
اآلباء الكهنة.
الحر ،والتحلل من المرجعية الكنسية،
انفلت الزمام ،من مجرد التفسير
ّ
ليسقطوا فى براثن االجتراء على الكتاب المقدس ،ونقده ،نقد النصوص،
ونقد الموضوعات ،كما سنفصل فيما بعد.
ثانياً :الظروؾ السياسية لنشؤة البروتستانتية
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ٔ-بينما نادى لوثر بالتفكير والتفسير المتحرر (الليبرالى) للكتاب المقدس،
بدأ أقطاب السياسة يسيرون بجواره ،فى طريق التحرر من سيطرة البابا
الرومانى على كنابسهم ،وعلى بلدانهم .وهنا اتحد الدين بالسياسة ،وتم
استثمار التحرر فى تفسير الكتاب المقدس جنبا ً إلى جنب مع التحرر
السياسى .وقامت المنازعات الدينية والصراعات السياسية ،التى وصلت إلى
حد الحرب.
ٕ -وانفلت الزمام شيبا ً فشيباً ،إلى أن ظهرت مدارس نقد الكتاب المقدس،
التى بدأت تتعامل معه ال كنص إلهى ،بل ككتاب عادى ،خاضع للفحص
والنقد والتمحيص ،وحتى التشكيك .وهكذا بدأ بعضهم يشكك فى النصوص
الكتابية ومصادرها ،والبعض اآلخر كانت لهم نظرات خاصة فى الموضوع
الكتابى نفسه ككل!!
وهكذا كان هناك صراع بين :
ٔ -ألمانيا البروتستانتية وروما البابوية الكاثوليكية.
ٕ - -العقل واإليمان.
 بدأت الكنيسة الكاثوليكية تعلم بلزوم خضوع األباطرة للبابا .زاد الخبلؾوالعداء بين البابوية واإلمبراطورية ووصل إلى صراع دموى.
 انقسمت الكنيسة وظهرت البروتستانتية ومختلؾ المدارس الناقدةللكنيسة الكاثوليكية.
 ظهرت المدارس المتطرفة التى هاجمت اإليمان عامة والكتاب خاصة إنهانتيجة لرؼبة ألمانيا فى تحطيم مصادر النزعة الدينية السابدة على الشعب،
والتى منها يستمد البابا سلطانه ،ويذل اإلمبراطور ،مما وصل إلى حد ثورة
رجال الدين األلمان على البابا الرومانى.
ٖ -بين العقل واإليمان  :حين بدأت ثورة التصنيع بدأت موجة إلحادية
ضخمة تنكر وجود هللا ،أو تدعى أن هللا قد مات ،وتعتمد على العقل اإلنسانى
إلها ً بديبلً ،بعدما أنجز الكثير من المخترعات .وهكذا تم إخضاع نصوص
الكتاب المقدس ومخطوطاته وموضوعاته للتمحيص البشرى ،والعقل
اإلنسانى العاجز المحدود ،ونسى هإالء أو تناسوا أن اإليمان هو فوق
العقل ،وال يصادره ...تماما ً كالتلسكوب الذى نحتاجه لرإية األمور البعيدة...
فبل تستؽنى العين المجردة عن التلسكوب ،وال التلسكوب عن العين المجردة.
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اإليمان والعقل يعمبلن معاً ،لندرك األمور الروحية واإللهية ؼير المحدودة،
والتى يستحيل على العقل المحدود أن يدركها .إن المإمن المسيحى يقترب
من الكتاب بإتضاع ،ليتسمع إلى صوت هللا لحياته ،وإرشاداته ،ومواعيده
واختبارات شخصياته ،وكافة موضوعاته األساسية للخبلص .ولكن الملحد
الرافض لئليمان ،يستحيل عليه أن يدرك بعقله المحدود ،عالم البلمحدود.
انسياق بعض الكاثوليك لبعض البروتستانت فى ذلك :
ٔ -معروؾ أن العقلية الؽربية تعيش التحرر واإلحساس بالتميز عن العقلية
الشرقية ،التى تعيش فى عالم فقير وؼير متقدم :اقتصاديا ً وسياسيا ً وعلمياً.
العقل عند الؽرب هو سيد الموقؾ ،ولذلك فحينما بدأ بعض "علماء" الكتاب
البروتستانت مسيرة النقد والتشكيك ،سار وراءهم بعض "علماء" الكاثوليك
ورجال الدين،
ٕ -وأهمهم "الجرانج" ( )Lagrangeالراهب الدومينيكانى ،وأصبحنا نرى
هذا اإلنحراؾ واضحا ً فى بعض مقدمات الطبعة اليسوعية إذ يقول مثبلً عن
سفر يونان" :أن يونان نبى معاصر لهوشع وعاموس .ؼير أن السفر الذى
يحمل اسمه قد كتب بعد المنفى .فما هو نبوة وما هو قصة تاريخية ،إن هو
إال تعليم دينى
وعن سفر نشيد األنشاد ...تقول الطبعة اليسوعية :
"كان أنبياء إسرابيل ،كهوشع وإرميا وحزقيال ،قد شبهوا عبلقات الشعب
المختار مع إلهه بعبلقات الزوجة بزوجها .ومما ال ريب فيه أن دخول نشيد
األناشيد فى األسفار المقدسة إنما هو تجاوب مع هذه الصفات .أما
النصرانية ،وريثة أسفار العهد العتيق ،فقد اعتنقت هذا التقليد إلى حد بعيد
وأصبحت الكنيسة عروس النشيد.
وبالطبع نحن نرفض هذا الكبلم ،فالكاتب هو سليمان ،والرمز هو إلى
المسيح والكنيسة.
مدراس التشكيك فى النص الكتابى
هذه المدارس هى استمرار لعمل عدو الخير مع البشر ،حينما قال آلدم
وحواء" :أحقا ً قال هللا ال تؤكبل من كل شجر الجنة؟!" (تك ٖ .)ٔ:فلقد بدأ
"علماء" التشكيك حملتهم على نصوص الكتاب المقدس فى القرن السابع
عشر الميبلدى ..وهذه بعض أفكارهم :
ٔ" -ريتشار سيمون" ( : )ٔٙ85هو أول من اقتحم نصوص الكتاب
المقدس ،فشكك فى نسبة األسفار الخمسة إلى موسى النبى ...لكن شكوكه
جبٍع اىعقبئذ ج2
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تبلشت فى محيط الدراسات الدينية والعلمية...
ٕ" -استراك" ( : )Astrucطبيب فرنسى قال سنة ٖ٘ ٔ8إن موسى
استخدم مصدرين سابقين له ،األول يستخدم اسم "يهوه" ،واآلخر اسم
"ايلوهيم"...
ٖ" -ايخورن" ( : )Eichornاأللمانى ...الذى قال سنة ٓ ٔ85إن نوع
األفكار واألسلوب فى سفرى التكوين والخروج يثبت صحة وجود أكثر من
مصدر لهذين السفرين...
ٗ" -جيديس" ( : )Geddesاإلنجليزى ...أنكر نسبة التوراة لموسى النبى،
قاببلً إن الكتاب المقدس لم يصلنا كامبلً ،بل أن محرراً آخر جمع أجزاءه
المتفرقة ،حتى وصلتنا بشكلها الحالى.
٘" -ايوالد" ( : )Ewaldالذى نادى بؤن التوراة مإلؾ بدابى ،كان يشتمل
على تاريخ موجز للؽاية ،وتم استكمال هذه النواة الصؽيرة بمبلحق متعددة،
حتى تكاملت بشكلها الحالى.
" -ٙهايفليد" ( : )Hupheldالذى نادى سنة ٖ٘ ٔ5بمصادر ثبلثة
للتوراة هى" :االيلوهّى" (األول) و "اليهودى" ،و "االيلوهى" (الثانى) -
وأن هذه المصادر خضعت لتصحيحات كثيرة من ُك ّتاب كثيرين للتوفيق فيما
بينها.
" -8رايم" ( : )Riehmالذى أضاؾ سنة ٗ٘ ٔ5مصدراً رابعا ً للكتاب هو
"التثنية".
" -5جراؾ" ( : )Grafالذى توسع سنة  ٔ5ٙٙفى المصادر فتحدث عن :
أ -المصدر االيلوهى ( : )Eأول مصدر سابق لموسى النبى...
ب -المصدر اليهودى ( : )Jظهر فى عصر آخاب لمراجعة المصدر
االيلوهى...
ج -مصدر التثنية ( : )Dربما وضعه إرميا النبى.
د -الشريعة الكهنوتية ( : )Pويشتمل على عدة شرابع ترجع إلى عصور
مختلفة ،ولكنها لم تظهر قبل سقوط أورشليم فى السبى عام  ٘58ق.م.
ه -عزرا ( : )Ezraوهو الذى أعطى للتوراة شكلها الحالى ،بعد السبى
البابلى...
" -1نولديك" ( : )Noldekeسنة  ٔ5ٙ1قسم المصادر هكذا :
أ -االيلوهى األول  :ويحتوى على شريعة الكهنة.
ب -االيلوهى الثانى  :قبل موسى النبى.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ج -اليهوى  :مع موسى النبى.
د -التثنية  :ويسبق إصبلح يوشيا عام ٕٔ ٙق.م.
ويقول أن التوراة بشكلها الحالى رتبها عزرا الكاتب ،ضمن باقى أسفار
العهد القديم ،حيث اهتم بكتابتها وتجديدها بعد السبى.
ٓٔ" -روس" ( : )Ruseنادى سنة  ٔ581بؤن الشرابع الطقسية التى
يحتوى عليها سفر األخبار ،ال تتماشى مع الظروؾ االجتماعية والدينية التى
عاش فيها اإلسرابيليون زمن الملوك ،وال حتى زمن األنبياء الكبار ،وأؼلب
الظن أنها ترجع إلى عصر نحميا أو ما بعده.
ٔٔ" -فالها وزن" ( : )Welhausenسنة  ...ٔ585فتحدث عن :
أ -المصدر اليهوى ( : )Jوضعه مإلؾ يهوى فى مملكة يهوذا فى الجنوب
سنة ٓ٘ 5ق.م .واستخدم اسم يهوه من البداية.
ب -المصدر االيلوهى ( : )Eوضعه مإلؾ ايلوهى فى مملكة السامرة فى
الشمال عام ٓ٘ 8ق.م ،.ويظهر فيه هللا ؼالبا ً فى األحبلم ،ويستخدم اسم
يهوه من خروج ٖ...
ٕٔ" -ايسفيلدت" ( : )Eissfeldetعام ٖٗ ...ٔ1الذى افترض وجود
مصدر علمانى ( )Lسابقا ً على المصدر اليهودى ،لخلوة التام من التؤثير
الكهنوتى ،وارجع تاريخه إلى سنة ٓ٘ 1ق.م ،.وأن هذا المصدر مؤخوذ من
مصادر أخرى.
الخبلصة :
يرى هإالء أن العهد القديم = أساطير خرافية  +أجزاء تاريخية ...خضعت
لتصرؾ الكتاب المتؤخرين بحرية تامة ،فدمجوا فيما بينها ،ووفقوا،
وعدلوا ،تبعا ً لما ارتؤوه متمشيا ً مع االعتبارات السياسية ،والعقابد الدينية
السابدة فى عصرهم .وقالوا أن األسفار النبوية خضعت للمراجعة ،والتعديل،
والتصحيح ،تمشيا ً مع مفاهيم العصر المتؤخر الذى جمعت فيه .أما
النصوص األصلية فلم تصل إلينا .وهذا ينطبق أيضا ً على األسفار
التشريعية ،التى خضعت للمراجعة والتصحيح فى القرن الرابع قبل الميبلد...
وهذه التصحيحات تفتقر إلى الدقة ،لدرجة أنه ال يمكن اعتبارها عمبلً علميا ً
موفقاً!!!
الرد على هذه النظريات
ٔ -أنها مجرد نظريات يمكن إثبات خطؤها ،وليست حقابق علمية دامؽة،
ولذلك هاجم أولبك الناس بعضهم بعضاً ،كما فعل "داهس" ( )Dahseمع
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"فالها وزن" سنة ٗٔ...ٔ1
ٕ -هذه النظريات قابمة على الفرض والتخمين ،ولم يستند إلى أى سند
علمى ،أو تاريخى ،أو وثابق ،أو حفريات ...مجرد تخمينات!!!
ٖ -انبرى لهم "كيتيل" ( )Kittelعام  ٔ1ٕٙوأوضح ضرورة االعتماد
على اإليمان والتقليد الدينى ،وكذلك "ستير نبيرج" ( )Sternbergعام
 ،ٔ1ٕ5الذى هاجم نظريات المصادر األربعة ،وأعاد للشريعة الموسوية
اعتبارها التاريخى ،بنسبتها إلى عصر موسى النبى نفسه ،وزمن الخروج.
ثم ظهر قاموس  Kittelالضخم سنة ٕٖ ،ٔ1فقدم دراسات وافية لؤلحداث
اإلنجيلية ،على ضوء المقارنة فى العبرية فى العهد القديم ،واألدب اليونانى،
ودراسة البيبة اليهودية التى ظهرت فيها تلك األحداث.
ثم أصدر "فولز" ( )Volzو "رادولؾ" ( )Rudolfسنة ٖٖ ٔ1كتابا ً
كشؾ الخلط الواضح فى نظرية المصادر ،وشرحا وحدة المصدر فى العهد
القديم .وهذا ما أكده أيضا ً "كاسيتو" ( )Cassutoاليهودى ،األستاذ فى
جامعة روما ،سنة ٖٗ ،ٔ1بؤدلة قاطعة ،ناقضا ً فكرة تعدد المصادر أصبلً
وموضوعاً.
كما أصدر العبلمة الفرنسى األب "فيجورو" ( )Vigourouxسنة ٕٔٔ1
"قاموس الكتاب المقدس" (بدأه عام ٔ ٔ51وأصدره عام ٕٔ ،)ٔ1وهو
كاثوليكى محافظ...
كما أصدر "كورنيلى" ( )Cornelyكتابه عن أخطاء مدرسة النقد األدبى،
ونظرية المصادر ،معلنا أن الكتاب المقدس وصلنا عن طريق الوحى اإللهى
والتقليد المقدس ...واعتمد فى شروحاته على أقوال آباء الكنيسة األوابل...
إال أن "ال جرانج" ( )Lagrangeالراهب الكاثوليكى الدومنيكانى إنساق
إلى تيار المشككين ،ودعا إلى الفصل بين الدين والكتاب المقدس ،وأن الدين
ليس بحاجة إلى كتاب معين يحدد لنا طريق اإليمان باهلل ...وقال إن الوحى
يستند إلى العقل واإلرادة فقط ،متجها ً صوب الحفريات األثرية كقاعدة
لمنهجه الجديد فى التفسير ،فانتقد التفسير التقليدى للكتاب المقدس ،وحذؾ
ما شاء من األحداث الواردة فيه ،وضمها ضمن األساطير الخرافية ،لمجرد
عدم توافقها مع منهجه المنحرؾ .ولؤلسؾ سار البعض وراءه على سبيل
"الموضة" أو "الموجة" العلمية...
ولؤلسؾ األكبر اعتمد المإتمر الكاثوليكى فى سويسرا  ٔ518موقؾ
"الجرانج" ،للتوفيق بين العلم والدين ...فتؽلؽلت هذه اآلراء فى الكنيسة
جبٍع اىعقبئذ ج2
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الكاثوليكية ،حتى أصدر المجمع الفاتيكانى الثانى مفهوما ً جديداً للوحى...
وقواعد جديدة للتفسير ..جعلتهم يإمنون بخبلص ؼير المإمنين ويوافقون
على الزواج المختلط (دينياً) ...وهذا المنهج المتحرر نفسه هو الذى جعل
االنجليكان يوافقون ويمارسون كهنوت المرأة ،ويقننون الشذوذ الجنسى.
مدراس التشكيك فى الموضوع
كان الصراع الدموى بين اإلمبراطورية والبابوية ،ثم بين اآلرية والسامية،
ثم بين العقل واإليمان ،األثر الملحوظ فى ظهور المدارس العقلية الحديثة فى
أوروبا" :كالمذهب اإللهى" ( ،)Deismو "البلهوت العالمى"" ،وفلسفة
األنوار" فى األلمانية" ،والتحرر" من اإليمان بالوحى ...وهكذا آمنوا بالعقل
فقط ،ورفضوا الميتافيزيقيا كمصدر للمعارؾ الدينية وتفسير الكتاب،
ورفضوا اإليمان بالمعجزة ،والنبوة ،واإللهام ،والوحى ،ولم يسلموا إال
بالعقل ،فاكتفوا بالدراسات األثرية ،فى إثبات التاريخ الدينى والسياسى
واألدنى ...فتشعبت إتجاهاتهم فى تفسير الكتاب ،ورأينا نظريات عديدة مثل
:
ٔ -المذهب العقلى والديانة الطبيعية
 فى ق  ٔ8النصؾ الثانى ،فى إنجلترا ...باسم "المذهب اإللهى" Deismeيدعو لئليمان باهلل وخلود النفس وينكر لزوم العبادة والطقوس والوحى...
فالكتاب مجرد أساطير قديمة ال تتقبلها عقلية العصر الحديث (قصة عبور
البحر األحمر).
 وانتقلت العدوى إلى فولتير ،فرنسا (ٗ )ٔ885-ٔٙ1فانتقد بؤسلوب الذعوساخر رجال الكنيسة وطقوسها ...وسار على ذلك الدرب كثيرون.
 ثم انتقلت العدوى إلى ألمانيا لدى "ريماروس" المعاصر لفولتير (ٗ-ٔٙ1 ...)ٔ8ٙ5الذى نادى بؤن المسيحية دعوة سياسية ،تهدؾ إلى الخبلص
السياسى من الرومان ،وأن هذه كانت دعوة المسيح ،ولكنه فشل ،فتابع
التبلميذ ذلك ،ورفعوا من حياة المسيح وتعاليمه ،ليقضوا على الثقافة
الرومانية ،التى سرعان ما انهارت تحت ضربات الدين الجديد!!
 ثم ظهر "ليسنج  "Lessingسنة  ٔ85ٔ - ٔ8ٕ1الذى نادى بالفصلبين الدين والكتاب المقدس ،فالدين نابع من عقل وقلب اإلنسان ،وهو ليس
بحاجة إلى كتاب معين يحدد له طريق اإليمان باهلل ،فقلل من أهمية الكتاب،
مثل آخرين مثل أصحاب :
جبٍع اىعقبئذ ج2
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أ -النظرية اإللهية  : Deismالتى تإمن باهلل ،وبالخلود ،ولكن ال داعى
للطقوس وال الوحى...
والرد  :اإليمان باهلل تسليم إلهى ،وليس تسليما ً بشريا ً فقط ،فهذا تعليم
مبتور ال يدرس طبيعة هللا .ولذلك ينكرون الوحى (مع إيمانهم باهلل)
والطقوس (وهى مستمدة أصبلً من السماء)...
ب -المسيحية السياسية  :يقولون أن المسيح قاد حملة ضد الرومان،
والتبلميذ استمروا بعده ضد الثقافة الرومانية ..وأن األمر سياسى محض!!
والرد :
 إذا كان األمر سياسيا ً فقط فؤين الجيوش؟ والمقاومة؟ والهدم؟ والوسابلالمادية ،والدعابية؟؟!!
 وماذا عن نشر الحب ،والسبلم ،وإتيان المعجزات وقول الرب" :مملكتىليست من هذا العالم" (يو  ،)ٖٙ-ٖٖ:ٔ5فقد رفض المسيح أن يجعلوه
ملكاً.
ج -فلسفة األنوار  :وتقول بفصل الدين عن الكتاب المقدس ،فالدين نابع من
عقل وقلب اإلنسان ،وال حاجة له إلى كتاب يرشده.
والرد  :ما إمكانية نشر دين دون كتاب يشرحه ،ويحث عليه ،ويكتب تاريخه
وأحداثه؟!! ويحدثنا عن معلميه وقادته؟!
 هل من علم كيمياء دون كتاب كيمياء؟! أو من علم فيزياء دون كتاب فيزياء؟!ٕ -نظرية التكيؾ Accomodation
لصاحبها "سملر" ( ،Semler) 1721-1791وهو "أستاذ" فى تاريخ
الكنيسة وتفسير الكتاب ،فى جامعة دى هال ...وقد أعلنها سنة ٓ،ٔ8ٙ
مدعيا ً أن السيد المسيح والتبلميذ ،كانوا يتكيفون فى تعاليمهم بمفاهيم
ومعتقدات المجتمع المعاصر لهم ،دون أن يقصدوا تؤكيد صحة هذه
المعتقدات ،مثل أن المرض سببه أرواح نجسة ،بينما هى مجرد صرع أو
جنون بؤنواعه ...ولذلك أنكر قصص شمشون ،وأستير ،وقال أنها أساطير
خرافية ،وأنه يكفى الديانة الطبيعية ،وهى "مجموعة حقابق تقود اإلنسان
إلى التقدم الخلقى" ،دون التؤثر بؤساطير األقدمين ...وذلك يؤتى من خبلل :
ٔ -االستبطان  :أى أن يستقرئ اإلنسان حدس قلبه( ...كما قال لنا االخوة
البروتستانت فى الحوار معهم فى الهند).
ٕ -العلم  :أى بمقارنة النصوص الكتابية مع اإلنتاج األدبى المعاصر لها،
جبٍع اىعقبئذ ج2
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مثل مإلفات فيلون ويوسيفوس وؼيرهما.
والرد :
 ماذا عن عمل الكتاب المقدس فى اإلنسان ،وفى العالم ،حيث بدد ظلمةالوثنية ونقلنا إلى نور المسيح؟
هل كان كل ذلك تكيفا ً مع ظبلم الوثنية؟!! أما كان إنارة جديدة للعالم
واإلنسان؟! إن الخلط بين الصرع ،واألرواح النجسة ...خطؤ ...ولكن هذا ال
يلؽى وجود األرواح البارة والشريرة ...وال يلؽى أيضا ً وجود األمراض
العضوية والنفسية ...ومن المهم التفرقة بينها!
ٖ -النظرية األخبلقية
 وصاحبها هو "كانت"  : )Kant (1724-1804الذى أنكر الديانةالطبيعية ،وقال أن ما ورد فى الكتاب المقدس من عقابد وأحداث ونبوات
نسبى ،ال يإخذ بحرفه ،فالمهم هو :
أ -األخبلق كهدؾ للدين يقبله العقل...
ب -وهى مبادئ واحدة فى العالم (دين طبيعى)...
ج -وتقاس صبلحية األديان بمقدار إرتباطها بالديانة الطبيعة األخبلقية،
وليس بنسبتها للوحى ...وهكذا ألؽى "كانت" الدين ،والوحى ،وث َّبت:
األخبلق والعقل...
والرد " :عند كانت" الدين أصبح مفهوما ً فلسفيا ً أخبلقياً ،ال عبلقة له باهلل،
وال باإليمان ،وال بالوحى ،وال بالعبادة ..وهكذا صارت األخبلق فقط (وهى
جهد وعمل إنسانى) هى الدين المقبول ..وهذا إلؽاء لوجود هللا ،وعمل
الروح القدس ،وقيمة الفداء ،وضرورة تؽيير وتجديد الطبيعة اإلنسانية،
ومعونة السماء ،وإمكانية الخلود!! إن العمل األخبلقى يخص الزمن فقط،
وجهد اإلنسان وحده ،واألعمال بدون إيمان بالمسيح ال تخلص اإلنسان.
ٗ -النظرية النفسية
نادى بها "باولوس"  Paulusسنة ٓ ،ٔ5٘ٔ-ٔ8ٙالذى آمن "بكانت"
(المذهب األخبلقى) ،وأخذ عن "ايخورون" رفضه للدراسات الميتافيزيقية.
وأضاؾ إلى ذلك أن الشفاء (فى ما يسمى بالمعجزات) تم بالعبلج الطبيعى،
فهى على نوعين :
أ -بعضها خدع ...لتضليل الناس (مثل إقامة لعازر)!!
ب -وبعضها حواديت ...استقرت بمرور الزمن (مثل وجود االستارين فى
السمكة).
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وقال إن :
 معجزة قانا الجليل = مداعبة طريفة من المسيح ،للمشاركة فى مباهجالعرس...
 شفاء األمراض = كان بعقاقير يجهلها الشعب ،وتجاهل اإلنجيليون ذكرها. إقامة الموتى = كانت حاالت إؼماء أفاقوا بعدها (فهل كان موت لعازرودفنه أربعة أيام مجرد إؼماء؟!).
 التجلى = كان من أحبلم التبلميذ ،حين داهمهم النوم ،فوق قمة جبلالزيتون ،فى يوم قمرى جميل...
والرد :
 هذا إنكار لؤللوهة ،وللميتافيزيقيا ،والمعجزة ،والدين... والكون معجزة كبرى ،ال نعرؾ تفسيرها العلمى الكامل حتى اآلن... والخلق وتكوين الجنين... والذرة ...وما فيها من مكونات ويصدر عنها من طاقة... وأسرار الحياة ...وما أكثرها (كما قال اينشتاين ونيوتن)!!٘ -النظرية األسطورية
 نادى "هيجل" ٓ )Hegel( ٔ5ٖٔ-ٔ88بؤن تاريخ الفكر الدينى هومراحل فكرية انتقالية ،ع َّبر بها الفكر البشرى عن تطوره الطويل ،من
العصر الطوطمى واألسحار ...وحتى االزدهار المسيحى .وكل دين كان يعبر
عن أعلى ما وصل إليه العقل البشرى آنذاك ،وأن األديان اعتمدت على
األساطير الشعبية ،فالعهد القديم مجرد أساطير شعبية ال تختلؾ كثيراً عن
األساطير اليونانية والهندية .وأن العهد الجديد (كما يقول "شتراوس"
 ،)Straussفى كتاب "حياة يسوع" (ألمانيا سنة ٖ٘ )ٔ5مجرد أساطير
شعبية :حول طفولة المسيح ،ومعجزاته ،وقيامته ،وصعوده .إنها أسطورة
شعبية من خيال التبلميذ ،تجمع بين الفلسفة والدين ،ويدفعها الرؼبة
البلشعورية فى إعبلء المسيح ،وتصويره أنه المسيا الموعود به ،فى نبوات
العهد القديم .إنها دوافعهم الحسية والنفسية ،التى جعلتهم يفعلون ذلك ،فى
عصر ندرت فيه الخبرة والعلم والوعى!!
الرد :
الحس البشرى ،أما الميتافيزيقيا فمن هللا والوحى،
 إن األسطورة تتفق معّ
وهى تتفق مع الروح والتسامى ،والقانون ...وتتعارض مع طبيعة اإلنسان
سية والمادية .وما قالت به النظرية أن هناك أساطير مثل :الخلق،
الح ّ
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وشجرة المعرفة ...فإن العلم اآلن يسبر أعماق الكون ،ليكشؾ لنا بعض ما
ذكره الكتاب المقدس ...وشجرة الحياة أكيدة إذ "ال وجود للمعرفة بدون
حياة ،وال قيمة للحياة بدون معرفة".
ٕ -أن النبوات والمعجزات هى عطايا هللا والسماء ...نقلتنا إلى نور العهد
الجديد ...ومازالت مستمرة ومحققه فى واقعنا اليومى ،بقوة اإليمان
بالمسيح.
ٖ -إن هيجل يخلط بين أنواع التفكير :الحضرى ،والمدنى ،والعلمى،
والعملى ،والنظرى ،والدينى ...وينسب الكل لؤلسطورة ...وهذا إلؽاء
إلمكانيات العقل البشرى ...فكيؾ يتطور ذلك العقل اآللى ،المستند إلى
األسطورة؟!
ٗ -وهل مع التطور األسطورى للدين ،لدينا اآلن ديانات خاصة بالذرة،
والصاروخ ،واإللكترونيات ...أم أن الدين هو هو!!
٘ -ولماذا ينسى هيجل الصراع بين الخير والشر ،وذلك بسبب الدافع
النفسى ،واإلختبلفات فى الفكر اإلنسانى...
أنها نظرية ؼامضة وسطحية..
األسطورية اإلنجيلية :
 إن "شتراوس" قد هاجم العهد الجديد ،وقال أن الرسل مختلقى أساطير،لكى يثبتوا "أسطورة" المسيح فى العهد القديم...
الرد :
 هذا إنكار ألحداث التاريخ الثابتة... فيه ننسب كل شا إلى األسطورة... فتتحول الحياة كلها إلى أسطورة كبرى!!لقد كانت لكتابات صيادى السمك معجزة ،وكرازتهم معجزة ،وتحول العالم
إلى المسيحية معجزة ،وبقاإها معجزة!!
إذ لماذا؟
 لماذا تحمل الرسل العذاب؟  +وما هى إمكانياتهم؟ وما هو عملهم السياسى + .وما عدد جيوشهم؟ ولماذا لم ينقسموا؟  +ولماذا كان تعليمهم واحداً؟ ولماذا ؼزوا العالم كله؟  +وماذا كسبوا من تبشيرهم مادياً؟ ولماذا لم يتشتتوا بعد الصلب؟ هل هذه كلها أساطير أم حقابق؟!! أن المسيحية ليست أسطورة ولكنها حقيقة :جبٍع اىعقبئذ ج2
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 مصدرها هللا - ..وناشرها الروح القدس.. وهى معجزى كبرى - ...ومعجزة خالدة... -ٙالنظرة التطورية Evolutionism
نادى بها رجال التاريخ الطبيعى ،معتمدين على االكتشافات األثرية لمختلؾ
القبابل البدابية ،حيث آمنوا بوجود الروح فى جميع األجسام المادية (مذهب
الروحية  ،)Animismوعبدوا أرواح األجداد ( ،)Manismوهذه بداية
األديان ،كما يدعون!
فعند اليهود
 انتشرت أساطير وطقوس فى العهد القديم بين البدو والعرب الرحل ،ومنبينهم من عبد "يهوه" ،الذى أصبح أكبر آلهتهم.
 ثم جاءت القبابل الكنعانية واستقرت فى بابل ،واتحدت فى عبادة واحدة،وإله واحد ،وهو ما علم به موسى النبى.
 وتطورت التعاليم الموسوية ،فؤخذت طابعها الدينى والتشريعى المستقر،بعد سبى بابل بفضل عزرا الكاتب.
 المدرسة البابلية = هى مزيج من اليهودية وعقابد دينية قديمة انتشرتبين النهرين ،فيها التوحيد المستتر ،وتطورت عن طريق إبراهيم مما أدى
إلى تؽيير التعاليم الدينية فى الشرق األوسط ،ثم فى العالم كله.
 ثم اندمجت المدرستان :اليهودية والبابلية...الرد :
 هذا اتجاه إلحادى أنكر هللا ،والروح ،وقال إن األديان تطور لفكرة "عبادةاألرواح" ...لقد كان هناك تقليد موروث ببل مدرسة وال هيكل وال كتاب ...بل
بإيمان باهلل...
 وهللا لم يترك نفسه ببل شاهد ،فى كل العصور ،مثل أخنوخ ومتوشالحونوح وإبراهيم وموسى النبى...
 والعالم لم يثبت فى ديانة واحدة ...بل تنقل بين أديان كثيرة.وبانتشار المسيحية انتهت عبادة األرواح المضلة ...ولم يبق سوى اإليمانباإلله الواحد...
 -8البلهوت التحررى
 وهو ؼير الهوت التحرير ،الذى يهتم بتحرير اإلنسان من الظلم والفقروالعبودية .فهو البلهوت الذى بدأه األلمان حين نادوا بؤن هناك خبرات
تاريخية عاشها المإمنون فى األجيال المختلفة ،فربطوا بين البلهوت
جبٍع اىعقبئذ ج2
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والتاريخ ،واخضعوا التفسير الكتابى للنقد ،فهناك  - :تفسيرات متعددة
ومتطرفة للكتاب المقدس - .وهناك تفتيت للكتاب المقدس.
 كما أن هناك تناقضا ً فيما بينهم حول الرأى فى الكتاب المقدس...ولهذا انحرؾ أصحاب هذه النظرية :
 فؤنكروا أحداثا ً تاريخية فى الكتاب المقدس مثل عصر البطاركة... وانكروا صحة مجىء بنى إسرابيل إلى مصر... وانكروا قصة يعقوب ويوسؾ وموسى والديانة اليهودية... وآمنوا برسالة المسيح التعليمية فقط ،عن طريق الملكوت الباطن فىاإلنسان .وبعضهم أنكر شخصية المسيح نهابياً ،فالمسيح مجرد رمز للكمال،
وليس شخصيته حقيقة!!
الرد  :إن الفصل بين اإليمان الدينى واألحداث التاريخية مرفوض ،وقد أدى
إلى :
 رفض تاريخ البطاركة - .رفض مجىء إسرابيل لمصر. رفض صحة قصص اآلباء -رفض كل تعليم ميتافيزيقى خاص بالمسيح. رفض اإليمان بشخصية المسيح.وهذا ليس منهجا ً علميا ً وال منطقياً ،فالتاريخ حقابق والكتاب المقدس تراث
تاريخى أثرى ورثناه عن أجدادنا ،كتابا ً واحداً ،مقدساً ،معصوما ً من الزلل!!
إن البلهوت التحررى خدعة مإذية ،تلؽى الكتاب ،والمسيح ،والمسيحية!!
 -5النظرية االجتماعية
تنادى بؤن المسيح شخصية تاريخية تؤثرت بؤحبلم اليهود القديمة ،فداعبته
ففسر ذلك بؤنه سوؾ يؤتى فى آخر
األوهام فى ذاته بؤنه المسيا المنتظرّ ،
األيام ،فوق السحاب ،لينشر ملكوته على األرض .ومنهم من أنكر شخصية
المسيح التاريخية نهابياً ،وأنه من إنتاج العقلية المتطورة فى الشرق
األوسط ،وذلك الختبلط اليهود بالفلسفة اليونانية (المدرسة التؤليفية).
إنها خليط من اليهودية ،والبابلبة ،والفارسية ،والمصرية ،واليونانية!!
توهم بؤوهام اليهود القديمةَّ ،
فتخيل أنه المسيا
الرد  :يقولون أن المسيح َّ
المنتظر ،ونادى بهذا بين تبلميذه ،الذين استهوتهم الفكرة بعد صلبه،
فحققوا ذلك الوهم بالتبشير!! فإن كانت المسيحية وهماً...
 فماذا عن المعجزات التى تإكد الهوت المسيح؟! وماذا عن عمق تعاليمه التى يشهد لها الكل؟! وماذا عن صراع المسيحية مع أباطرة هذا العالم؟!جبٍع اىعقبئذ ج2
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 وماذا عن عمل الروح القدس فى الكنيسة ،والمستمر حتى اآلن؟! ولماذا استشهدوا؟! حقاً ...إنها شطحات من الفكر الملحد!! -1نظرية األشكال الدينية
ظهرت فى ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى ( ،)ٔ1ٕٕ-ٔ1ٔ5ولم تخرج
فى مضمونها عن المذهب االسطورى القديم ...وأن ما فى الكتاب أساسه
آداب ،وعادات ،وتقاليد ،وعرؾ عام ،وفولكلور ،كان لدى الشعوب
القديمة ...فبل تقليد وال تفسير استلمته الكنيسة ،ومن بين ذلك نسبة األسفار
إلى كاتبيها ومن ضمنها األناجيل األربعة ...إنها "حاجة عصر" و "جو
فكرى معين" ،ال يتبلءم مع بقية العصور .ومع كل عقيدة هناك أشكال دينية
مناسبة ،وأسانيد تاريخية ،وبراهين ميتافيزيقية ...وهكذا تخيلوا أنهم عرفوا
مصدر التقاليد الدينية ،التى تسلمتها األجيال ،حتى وصلت إلى الكنيسة.
الرد :
 لقد أنكر هإالء :هللا ،والكلمة ،والوحى!! إن كلمة هللا كما هى ...ربمانترجمها بمفردات عصرية لكنها تبقى ثابتة عبر األجيال.
 إن الكتاب المقدس هو الصخرة العاتية التى تحطمت عليها وسوؾ تتحطمكل محاوالت التشكيك ،فهو كبلم هللا ،الثابت ،والمعصوم ،والخالد!!
ننقل االن من الموسوعة الكاثوليكية عن مدارس نقد الكتاب :
Catholic Encyclopedia
)Biblical Criticism (Textual
الموسوعة الكاثولٌكٌة
نقد النص فى الكتاب المقدس
The object of textual criticism is to restore as nearly as
possible the original text of a work the autograph of which
has been lost
الغرض من ذلك استعادة النص االصلى – بقدر المستطاع -الحد الكتب التى
فقدت نسختها االصلٌة
جبٍع اىعقبئذ ج2
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A. Necessity and processes of textual criticism
ضرورة عملٌة نقد النص
Textual criticism has no application except in regard to a
work whose original does not exist
الٌمكن تطبٌق تلك النظرٌات اال على كتاب الٌوجد له نسخة اصلٌة
But no autograph of the inspired writings has been
transmitted to us
الٌوجد نسخة اصلٌة للكتاب المقدس

Corruptions introduced by copyists may be divided into
two classes: involuntary errors, and those which are either
wholly or partly intentional
الفساد الذى الحقه النساخ بالكتاب المقدس ٌمكن تقسٌمه الى نوعان
a)

Involuntary Errors
االخطاء الغٌر مقصودة

. Sight …the eye of the copyist is apt to skip one or several
lines. …i.e. omission of a passage which has an ending
exactly like another passage which comes next before or
after it. A similar thing happens when several phrases
beginning with the same words come together
االخطاء البصرٌة تحدث عندما الٌرى الناسخ عدة اسطر فال ٌنقلها وربما
ٌكون سبب ذلك هو تشابه بداٌة المقاطع المنقولة
(b) Errors Wholly or Partly Intentional
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االخطاء المقصودة او شبه المقصودة
Deliberate corruption of the Sacred Text has always been
rather rare,
هذا النوع من االخطاء نادر الحدوث
Hort is of the opinion that even among the unquestionably
spurious readings of the New Testament there are no signs
of deliberate falsification of the text for dogmatic
purposes."
ٌرى هورت انه الٌوجد تزٌف للعهد الجدٌد السباب عقائدٌة
Nevertheless it is true that the scribe often selects from
various readings that which favours either his own
individual opinion or the doctrine that is just then more
generally accepted.
ولكنه صحٌح ان الكاتب كان ٌختار من النصوص ماٌوافق عقٌدته
It also happens that, in perfectly good faith, he changes
passages which seem to him corrupt because he fails to
understand them,
وقد ٌحدث ان ٌغٌر النص النه لم ٌفهمه فبدا له انه فاسد
that he adds a word which he deems necessary for the
elucidation of the meaning,
قد ٌضٌف كلمة توضح المعنى
that he substitutes a more correct grammatical form, or
what he considers a more exact expression, and that he
harmonizes parallel passages
قد ٌصحح بعض القواعد النحوٌة او ٌصحح بعض التعبٌرات التى تتناسب مع
نص اخر
. Thus it is that the shorter form of the Lord's Prayer in
Luke, xi, 2-4, is in almost all Greek manuscripts lengthened
out in accordance with Matthew, vi, 9-13.
ٗ فى جمٌع النسخ الٌونانٌة تم-ٔٔ/ٕ مثال ذلك الصالة االلهٌة فى لوقا
ٖٔ-ٙ/9 تطوٌلها باالضافة لتتالئم مع متى
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Most errors of this kind proceed from inserting in the text
marginal notes which, in the copy to be transcribed, were
but variants, explanations, parallel passages, simple
remarks, or perhaps the conjectures of some studious reader
واغلب المشكالت تأتى من ادخال بعض المالحظات التى قام بها الدارسون
على الهوامش فادرجها النساخ داخل النص
Mill estimated the variants of the New Testament at
30,000, and since the discovery of so many manuscripts
unknown to Mill this number has greatly increased
ٌقدر مٌل عدد االخطاء من هذا النوع بثالثٌن الف وحٌث ان هناك
مخطوطات اكتشفت بعد وفاته فان الرقم مرشح للزٌادة
. But it is, absolutely speaking, possible that the author
himself may have issued more than one edition of his work.
This hypothesis was made for Jeremias, in order to explain
the differences between the Greek and Hebrew texts; for St.
Luke, so as to account for the variations between the
"Codex Bezæ" and other Greek manuscripts in the third
Gospel and the Acts of the Apostles; and for other writers.
ٌعتقد البعض ان الكاتب االصلى قد ٌكون كتب نسختٌن من نفس النص وذلك
للتبرٌر حول االختالفات فى ارمٌاء ولوقا واعمال الرسل
These hypotheses may be insufficiently founded, but, as
they are neither absurd nor impossible, they are not to be
rejected a priori.
ورغم ان هذه النظرٌات لٌس علٌها ادلة كافٌة ولكنها لٌست مستحٌلة او
مخالفة تماما للعقل ولذلك لم ٌتم رفضها
 ان مدارس، والذى نقصده من ذلك النقل هو الرد ع لى نيا فة اال سقؾ ال عام
نقـد الكتـاب لــم تنشـؤ الســباب سياسـية وانمـا بســبب خطـؤ فــى نسـخ الكتــاب
. المقدس ويجب تصويب تلك االخطاء وماترتب عليها من مفاهيم
426Page

2جبٍع اىعقبئذ ج

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

كما رأيت  ،االسقؾ العام عرض المشكلة عرضا مختصرا وؼير مخل  ،ومن
العرض تجد المشكلة نشؤت فى اوروبا واضطرت الكنيسة الكاثوليكية الى
عقد مجمع يؽير من معتقداتها بعد مافعله الجرانج والمإتمر الكاثوليكى
والسإال االن هل انزوت المشكلة فعبل ؟ اين المجهود الذى قامت به الكنيسة
االرثوذوكسية لحماية الدين والكتاب من هذه الهجمات ؟ سيؤتى يوم تترجم
فيه كل الكتب والمقاالت التى هزت الكنيسة الكاثوليكية فهل استعد االنبا لذلك
اليوم ؟ وانظر الى ردود االنبا على تلك المشكبلت الخطيرة -من وجهة نظرنا
– التتعدى كلمات انشابية يكتبها تلميذ عادى وليس اسقؾ عام  ،اننا نناشد
كل القابمين على الكنابس فى مصر وؼيرها ان يؤخذوا الموضوع على
محمل الجد فان المواقع التى تهاجم الكتاب المقدس على الشبكة الدولية هى
مرعبة كما وكيفا  ،وفى النهاية لن نكون ارثوذكس اكثر من االسقؾ العام
.ولنإيد وجهة نظرنا حول تقاعس الكنيسة االرثوذوكسية فقد وجدنا تلك
الوثيقة من موقع كنيسة انطاكية وننقل منها :
المسيح في األناجيل والكنيسة والنقد الكتابي الحديث
ترجم هذا الكتاب عن األصل االنكليز :
The Gospel Image of Christ:
The Church and Modern Criticism
لمإلفه :
Veselin Kesich
الصادر عن:
St. Vladimir´s Orthodox Theological Seminary
Crestwood ،New York ،1972.
تعريب األب ميشال نجم
جبٍع اىعقبئذ ج2
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مقدمة
ٔ -في الوقت الحاضر نفتقر نحن األرثوذكسيين إلى االهتمام الكافي في هذا
الحقل ،وذلك يعود في األصل ،إلى الظروؾ التاريخية خبلل الحقبة الطويلة
من العزلة والتي ولدت لدينا الفكرة الخاطبة بؤن أبحاث النقد الكتابي من
اختصاص اإلنجيليين وحدهم وال عبلقة لؤلرثوذكس به ،لكن ظروفنا اآلن قد
تؽيرت .فالكنيسة األرثوذكسية ليست فقط باحتكاك مباشر مع الؽرب ولكنها
تحيا اإلنجيل وتعلنه هناك .فإلى متى يمكنها أن تهمل وتتجاهل ما يدور في
حقل الدراسات الكتابية؟
ٕ -ظهر في القرنين الماضيين علماء والهوتيون أرثوذكسيون كانوا واعين
تمام الوعي أهمية النقد الكتابي ومقدرين له قيمته ،بيد أنهم لم يإثروا
التؤثير الكافي على الكنيسة ككل .وال وجدوا الكثيرين يحذون حذوهم
ويتممون عملهم خالقين بذلك المناخ المبلبم لمتابعة الدراسات الكتابية .بل
بالعكس كان الحماس لهم ضعيفا ً ألن الكثيرين كانوا ينظرون إلى النقد
الكتابي وكؤنه شيء سلبي ،ال بل وكؤنه موجه ضد اإليمان نفسه.
ٖ -لقد كتب (بضم الكاؾ وكسر التاء) هذا الكتاب بإيمان راسخ وقناعة بؤن
النقد الكتابي ليس سلبي ،فالوظيفة الحقيقة للنقد ليست للهدم بل للبناء
وليست للتعتيم بل لئلنارة ،وليست لتضليل أعضاء الكنيسة بل لحملهم على
فهم أفضل للنص الكتابي وللحقيقة التي يعبر عنها هذا النص.
ٗ -ال يوجد منهج نقد كامل ومعصوم عن الخطؤ ،لكن قد تكون لبعض
نتابجه قيمة ثابتة ،المصاعب تنشؤ من جراء فرضيات العلماء وهذه
الفرضيات هي التي تفسر كيؾ أن الذين يستخدمون المنهج ذاته يصلون
أحيانا ً إلى نتابج متعارضة جداً.
٘ -ال تمكن دراسة اإلنجيل بدون نقد إنجيلي .لذا على الكنيسة أال تتردد في
تشجيع وخلق الظروؾ المبلبمة لتقدم الدراسات الكتابية .يوجد ترابط بين
هذا النمط من الدراسات وبين البلهوت بحيث يصعب علينا تخيل نهضة
الهوتية بدون اهتمام عميق ومشاركة فعالة في األبحاث الكتابية .وتاريخيا ً
جبٍع اىعقبئذ ج2
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نما الفكر البلهوتي عندما كان مرتبطا ً ارتباطا ً وثيقا ً بالمعرفة الكتابية ،إذ ال
يمكن للواحد أن يحصل دون اآلخر.

الفصل األول
ٔ -لو كنا نملك النسخ األصلية ألسفار العهد الجديد لما كنا في حاجة للنقد
النصي .ولكن هذه األسفار نسخت وحصلت أخطاء خبلل ذلك فؽدا على الناقد
أن يستخرج لنا أفضل نص ممكن .ليست هذه المهمة سهلة ،فلؤلناجيل
وحدها ما يتجاوز األلفي مخطوطة ،وؼالبا ً ما نجد قراءات متعددة لآلية
الواحدة ،فؤية قراءة نعتمد؟
لذلك يجب أن يكون الناقد عارفا ً معرفة دقيقة ليس أسلوب الكاتب فقط بل
الهوته وذلك قبل الشروع بؤخذ خطوة حاسمة في قبول قراءة ورفض
أخرى.
ٕ -والصعوبة التي ينبؽي تخطيها هنا هي الهوت الناقد ،خاصة عندما
يتعارض والهوت صاحب النص اإلنجيلي ،ألن الناقد سيحاول فرض الهوته
هو على النص .لكن بالرؼم من كل الصعوبات ،من تعدد النصوص التي
تحير النقاد ،فقد أدى النقد النصي خدمة أساسية في فهم الكتاب المقدس
ألنه ساعد في التوصل إلى نص جديد.
ٖ -إن معرفة الشكل األدبي مهم جداً لتفسير أ سفر كتابي إذ أن فهمنا
لؤلناجيل يتوقؾ ،إلى حد بعيد ،على اإلجابة عن السإال حول شكلها األدبي.
أهي سيرة (قصة) أم تؤريخ لؤلحداث أم أنها شهادة شهود عيان ليسوع؟.
ٗ -وال يكفي أن نحدد الشكل األدبي لكل إنجيل بكامله بل يجب أيضا ً أن نحدد
األشكال األدبية للمقاطع الصؽيرة الموجودة في كل إنجيل،
٘ -لو اقتصر نقد األشكال األدبية على تحديد األشكال األدبية و تصنيفها
ألدى بذلك مهمة ال ؼنى عنها .ولكنه تعدى ذلك إلى إصدار الحكم على
القيمة التاريخية للمادة المتجسدة في شكل أدبي معين.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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-ٙويذهب المتطرفون من يحذون حذو بولتمان إلى القول بؤن عجابب شفاء
المرضى في اإلنجيل تشكل نوعا ً أدبيا ً يشابه قصص العجابب في العصر
الهيليني.
 -8ال يتوصل دابما ً مطبقو المنهج التفسير إلى النتابج نفسها .وهذا ال
يسبب اللوم للمنهج بحد ذاته ،إذ لم يظهر في عصر من العصور منهج
مطلق ومكتؾ بذاته.
 -8كتب األب سرجيوس بولؽاكوؾ أن هناك دوما ً "بحثا ً علميا ً حقيقياً" من
جهة و"إنحيازات العصر" من جهة أخرى .وبالرؼم من اإلجحافات فقد
ساهم النقاد الكبار فعليا ً في البحث العلمي لحل المشاكل الكتابية ،وبالتالي
ازدادت معرفتنا باإلنجيل ،وتعمق فهمنا لعمل هللا في التاريخ.
 -5وإن كنا قد انتقدنا بعض النزعات في علم الكتاب المقدس فهذا لم يكن
بهدؾ اللوم على منهج نقد األشكال األدبية بل لئلشارة إلى االنحرافات التي
وصل إليها بعض البحاثة .وفي العشرين سنة األخيرة تزايد عدد الكاثوليك
الذين اتخذوا المواقؾ األكثر تقاربا ً من اإلنجيليين ال بل المواقؾ نفسها في
كثير من األحيان .ال شك أن هذه المواقؾ تدل على درجة عليا من
الموضوعية.
 - 1المنهج النقد المطبق حاليا ً لم يبلػ حد الكمال ولكنه رؼم محدوديته
يبقى األفضل بين المناهج الموجودة حالياً .وال يوجد منهج معصوم من
الخطؤ .فالمنهج التفسير اآلبابي الذ يبحث في التماثل الداخلي بيت بعض
الشخصيات واألحداث التاريخية في العهدين القديم والجديد قد أدى أيضا ً إلى
بعض التطرؾ .فتماديهم في البحث عن هذه العبلقات الداخلية أضعؾ الميزة
التاريخية لكل من العهدين القديم والجديد وقلل من شؤن اإلطار التاريخي
لئلعبلن اإللهي .لكن بالرؼم من هذا فإن بعض نتابج التفسير الرمز للكتاب
تبقى ذات قيمة ثابتة .فقد حدد آباء الكنيسة العبلقة بين العهدين وأظهروا
في تفاسيرهم وحدة الكتاب المقدس كما عبروا عن المعنى البلهوتي ألحداث
حياة المسيح .وهكذا كان نهجهم ضروريا ً من الناحيتين التاريخية
والبلهوتية.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٓٔ -أما إدخال المنهج الحديث في التفسير الكتابي فبل يعني رفضا ً لمنهج
التفسير الرمز بل تشجيع للنقاد الحديثين كي يعتمدوا نتابجه ومنجزاته.
فآباء الكنيسة أساتذة لنا وعلينا أن نتبنى موقفهم من الكتاب المقدس .لقد
تؤملوا الكتاب المقدس جيداً وأحبوه فتمكنوا أن يكتشفوا ألبناء عصرهم ولنا
الكثير من أسراره و معانيه .ؼير أننا ال نستطيع استخدام منهجهم لئلجابة
عن أسبلة تاريخية تثار اليوم.
ٔٔ -وهكذا فإن كان منهجهم ال يبلبمنا دابما ً فعلينا أن نتبنى مواقفهم
ورإيتهم وأن نقترب من الكتاب المقدس بروح أولبك الذين كرسوا حياتهم
من أجل الوصول إلى فهم صحيح له .وتجدر اإلشارة إلى أن موقؾ اآلباء
من الكتاب المقدس ال يتعارض بالضرورة مع الدراسات التاريخية التي يقوم
بها العلماء المعاصرون.
ٕٔ -تضطرنا األناجيل إلى إثارة تساإالت تاريخية ،وعقيدة التجسد نفسها:
"الكلمة صار جسداً وحل فينا" (يؤ )ٔٗ :تستدعي البحث الكتابي .إذ أننا
ال نستطيع أن نعلن عن عمل هللا في التاريخ ونهمل في الوقت نفسه البحث
التاريخي في مدونات هذا اإلعبلن اإللهي أ الكتاب المقدس .ورفض لبحث
كهذا يقود إلى التقليل من أهمية التجسد التاريخي ويإد إلى إحياء الميول
الدوسيتية وإلى تشجيع التعلق األعمى بالحرؾ في الكنيسة على نحو خفي
ٖٔ -لقد جعلنا النقد الكتابي نتؤكد من أن الهم األوحد لؤلناجيل هو الشهادة
بؤن يسوع هو الرب ،علما ً بؤن الذين يستخدمون المنهج النقد ال
يستطيعون أن يبرهنو و يدحضوا صحة هذا التؤكيد.
وعندما اعترؾ بطرس بؤلوهية المسيح قاببلً" :أنت هو المسيح ابن هللا
الحي" ،أجابه يسوع" :طوبى لك يا سمعان بن يونا .فإنه ليس لحم وال دم
كشؾ لك هذ ،لكن أبي الذ في السموات" (متى .)ٔ8-ٔٙ :ٔٙال يستطيع
النقاد أن يبرهنو ويدحضوا أن يسوع هو ابن هللا الحي ،لكنهم يستطيعون
التؤكيد أن تبلميذ المسيح الذين عايشوه وتقبلوا تعاليمه ،فؤرسلهم ليبشروا
به ،هإالء آمنوا به وتعبدوا له .إننا نعرؾ يسوع بواسطة شهادتهم .أما
الوثابق التي تضم هذه الشهادة فهي تمدنا بالمادة الضرورية التي تصلح ال
للتؤمل فقط ،بل للبحث التاريخي.
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الباب الخامس
كنيسة واحدة جامعة رسولية
مر على الكنيسة الفى عام تعرضت خبللها لتجارب واكتسبت خبرات واصبح
لها سلطان روحى ومادى  ،وكان البد لتلك التجارب بالطبع ان تكون جزء
من التراث المسيحى علميا وعمليا كيؾ حدث هذا؟ وما مؽزاه؟ سنفحص
ذلك سويا
الفصل االول
مفهوم الكنيسة
ليست الكنيسة مجرد بناء او مجرد اكليروس يقدم خدمة ورعية تتلقى
الخدمة  ،فهذا مفهوم سطحى ؼير صحيح ولتعرؾ معنى الكنيسة عند
اصحابها ننقل اليك االتى :
مدخل إلى العقيدة المسيحية
د.كوستى بندلى ومجموعة من المإلفين

الفصل الثامن
الكنيسة
" ..وبكنيسة واحدة ،مقدسة ،جامعة ،رسولية"...
* الروح القدس يحقق الكنيسة جسد المسيح
ٔ-فى الكنيسة مهمتان :مهمة للمسيح ومهمة للروح القدس...
فالمسيح بتجسده ،بؤبعاد التجسد الكاملة أى الفداء والقيامة ،وضع
األساس...
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ساسا ً َ
آخ َر َؼ ْي َر اَلَّ ِذ
ض َع أَ َ
يع أَ َح ٌد أَنْ َي َ
[ َفإِ َّن ُه الَ َي ْس َتطِ ُ
وع اَ ْل َمسِ ي ُح ] [ ٔ كورونثوس ٖ...] ٔٔ :
س ُ
َي ُ
أيضا ،الكلمة المع ّبر
ٕ -واألساس يصل إلينا نحن عن طريق الكلمة
ً
مدروس ،ممثبلً ومسكو ًبا فى
مقروء،
عنها بشتى المظاهر أى اإلنجيل
ً
ً
طقوس ،فى خدمة وفى عبادة...
هذا هو األساس...
ُوضِ َع اَلَّ ِذ

ه َُو

ٖ -هذا األساس ينقله الروح القدس ويبنى عليه...الروح القدس هو
الذى ينشا فى العتالم هيكل هللا أى الكنيسة...
هيكل هللا ،حضور هللا فى العالم ،مإسس وقابم على هذه الكلمة الواردة
إلينا فى اإلنجيل والتى ظهرت ،أوالً ،بشخص يسوع...،
وهذا الهيكل له نمو بالروح القدس الذى يشكل فى هذا العالم جسد
المسيح...
أى أن هذه الكنيسة هى جسد المسيح...
أى هى محضر المسيح ومكان تجلّيه...
ٗ -من هنا أنه يوجد عمبلن ال ينفصبلن:
عمل المسيح البنيانى ،األساسى ،ثم عمل الروح القدس الذى ال يؤتى
بمسيح جديد ،بل يشكل المسيح فينا ،ونفتحته هى التى تنشا هذا
المسيح فينا ...لهذا كانت األسرار وهى مبنية على كلمة المسيح ولكنها
محققة بالروح القدس...
٘ -مثال على ذلك:
المسيح عندما قال "  ...خذوا كلوا هذا هو جسدى  ...واشربوا منه
سر الشكر...
كلكم هذا هو دمى  ...لمؽفرة الخطايا" ،أسس ّ
كبلمه هذا هو كبلم التؤسيس الذى أوجد هذا السر...
أما اليوم ،بعد صعود المسيح ،فالروح القدس هو الذى يبنى على هذا
األساس...
يحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه...
أى هو الذى ّ
ً -ٙإذا ،فالمسيح يظهر ويشكل إنطبل ًقا من خبز وخمر ،بنفخة الروح
القدس وبنزول هذا الروح على القرابين وعلى الجماعة...
كما أن كبلم هللا لئلنسان فى الفردوس:
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" تكثران وتمآلن األرض" أسس الزواج فجعله ممك ًنا ،إال أن إتصال
الرجل بالمرأة هو الذى يحقق كلمة هللا...
الروح القدس هوً ،إذا ،المحقق لحضور المسيح...
* الكنيسة شركة المإمنين فى مواهب الروح
يوحد أعضاء الكنيسة وقد صاروا أعضاء فيها
ٔ -هذا الروح هو الذى ّ
بالمعمودية...ولكن يجب أن تتعمق عضويتهم وأن يقوى إنتسابهم
للمسيح بالقداسة...
ما كانت المعمودية سوى مدخل إلى الكنيسة ،ولوج إليها...ولكن
اليصل اإلنسان إلى ملء قامة المسيح ،أى ال يحقق اإلنسان فى نفسه
كل أبعاده المسيحية ،كل قامته إال بالنمو اليومى الدابم بالروح
بعضا وتساندهم بالمحبة هما
القدس...ومعايشة المسيحيين بعضهم
ً
اللذان يجعبلن هذه الكنيسة شركة الروح القدس...
ٕ -يقول الرسول بولس:
[ نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة هللا اآلب وشركة الروح القدس لتكن
معكم ]
أننا نصبح جسدً ا للمسيح أى نصبح واحدً ا له ومتجلى وإمتدا ًدا ليس
فقط بالمعمودية ولكن على قدر هذا النمو الذى هو ،أصبلً ،حصيلة
نمونا يؤتى بالميرون وأننا به ندخل فى الميثاق
الميرون...هتذا يعنى أن ّ
مع هللا...
فكما أن اإلنسان فى العهد العتيق كان يولد وفى اليوم الثامن ُيختن أى
يدخل فى ميثاق هللا ،هكذا ،فى العهد الجديد ،يولد اإلنسان للمسيح
بالمعمودية ولكن بالميرون يدخل فى ميثاق هللا أى العهد...معاهدة هللا
السر وختم هللا علينا ،ختم موهبة الروح القدس...
بهذا
ّ
ٖ-هذه القداسة تت ّم عن طريق توزيع المواهب المختلفةCharisma...
وهى مشتقة من لفظة  Charisأى النعمة...
طبعا ،العطاء المجانى ،أى أن الواحد يعطى اآلخر لقاء
والنعمة تعنىً ،
الشا...
والمقصود ب  Charismaهنا هو هذا العطاء الذى ُوهبه اإلنسان من
الروح القدس ،بل إن هذا العطاء هو الروح القدس نفسه...
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ومعنى هذا أن عطاء الروح القدس لنا ليس شي ًبا خارج هللا ،مستقبلً
عنه ولكنه قوة تفيض من هللا نفسه...
لذلك ،كل من أخذ موهبة فقد أخذ هللا " :أخذنا الروح السماوى"،
* اإلكليريكى والعلمانى وعضوية شعب هللا :
ٔ -يصؾ بولس الرسول ،فى رسالته األولى إلى أهل كورونثوس،
مواهب الروح القدس...
لرو َح َوا ِ
حدٌ.
ِب َم ْوجودَ ةٌ َولَكِنَّ ا ُّ
اع َم َواه َ
[ َفؤ َ ْن َو ُ
ب َوا ِحدٌ.
لر َّ
اع ِخد ٍَم َم ْو ُجو َدةٌ َولَكِنَّ ا َّ
َوأَ ْن َو ُ
هللا َوا ِح ٌد الَّ ِذ َي ْع َمل ُ ا ْل ُكل َّ فِي ا ْل ُكلِّ.
َوأَ ْن َو ُ
اع أَ ْع َم ٍ
ال َم ْو ُجو َدةٌ َولَكِنَّ َ
وح لِ ْل َم ْن َف َعةِ.
َولَ ِك َّن ُه لِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد ُيع َطى إِ ْظ َها ُر ا ُّ
لر ِ
وح َكبلَ ُم ح ِْك َمةٍَ .و َ
س ِ
وح
ب ا ُّ
آلخ َر َكبلَ ُم ِع ْل ٍم بِ َح َ
َفإِ َّن ُه ل َِوا ِح ٍد ُي ْع َطى ِب ُّ
لر ِ
الر ِ
ا ْل َوا ِحدِ.
وح ا ْل َواحدَِ .و َ
وح ا ْل َوا ِحدِ.
ِب شِ َف ٍ
اء ِب ُّ
آلخ َر َم َواه ُ
َوآلِ َخ َر إِي َمانٌ ِب ُّ
الر ِ
الر ِ
آلخ َر َت ْميِ ُ َ
اح َو َ
بوةٌ َو َ
ت َو َ
َو َ
قوا ٍ
نوا ُع
آلخ َر أَ َ
آلخ َر ُن َّ
آلخ َر َع َمل ُ َّ
يز األ ْر َو ِ
أَ ْلسِ َن ٍة َو َ
آلخ َر َت ْر َج َم ُة أَ ْلسِ َنةٍ.
ح ا ْل َوا ِح ُد ِب َع ْينِ ِه َقاسِ ما ً لِ ُكل ِّ َوا ِح ٍد ِب ُم ْف َر ِد ِه َك َما
لرو ُ
َولَكِنَّ ه ِذ ِه ُكلَّ َها َيع َملُ َها ا ُّ
َي َ
شا ُء ] [ ٔكورونثوس ٕٔ...]ٔٔ - ٗ :
ٕ -هناك ،إ ًذا ،مواهب متعددة ومنها الموهبة العامة التى هى أن يكون
ضوا فى شعب هللا ،ويس ّمى فى العامية علمان ًيا...
اإلنسان ع ً
وربما أتت هذه اللفظة من السريانية " ُعولِم"...وهى فقط من علم أى
االهتمام يؤمر هذه الدنيا...
العلمانى ،فى العامية ،تعنى من ليست له عبلقة بالعلوم البلهوتية
الروحية ولكنه يتعاطى العلم االعتيادى...وإذا أتت من " ُعولِم" فهى
تعنى من يتعاطى شإون هذه الدنيا...
هذا التفسير لكلمة علمانى خاطا ،طب ًعا ،وهو صادر عن التفكير
البلهوتى الؽربى...
ٖ -علمانى تعنى  Laicosوهذه كلمة يونانية مشتقة من  Laosالتى
تعنى شعب...و  Laicosاليونانية تعنى العضو ،ومن األفضل تعريبها
بكلمة " عا ّمى" أى بالنسبة لعا ّمة الشعب...
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وهكذا فإن العامى ،أى الذى من الشعب ،هو عضو فى الشعب اإللهى،
والحقيقة أن كل إنسان ،حتى اإلكليريكى ،عضو فى الشعب اإللهى،
ضا
ضا ،والقول الذى شاع فى هذه الببلد ،وهو أي ً
اإلكليريكى عامى أي ً
وعلماني ،قول ال أساس له...
هناك إكليريك ًيا
ً
ٗ -فكل من نال الميرون صار من شعب هللا ،واالكليريكى عندما صار
إكليريك ًيا لم يبطل أن يكون من شعب هللا أى علمان ًيا...
ينوعها...
ضمن هذه الشركة المواهب متنوعة ،هللا ّ
عضوا فى شعب هللا ،وهو الذى يعطى الحياة
هو الذى يجعل كبلً م ّنا
ً
األبدية للمإمنين ،أى أن حياة هللا فيهم يعطيها هو بدفق دابم...
وإذا تآزرت هذه المواهب تتشكل الكنيسة...
أى يخرج المإمنون من كونهم جماعة زمنية تعيش فى هذا التاريخ،
جماعة سوسيولوجية ،يخرجون من وضعهم االجتماعى إلى وضع
أبدى...
أى أنهم يؤخذون حجمهم اإللهى عن طريق الروح القدس...
ضا ،وبعكس
أى كما أن ثمة قوة فيهم حتى يشهدوا فى العالم ،هكذا أي ً
ذلك ،فيهم قوة حتى يتصفوا من تقلبات هذا العالم ،من خطايا هذا العالم
ليصبحوا شع ًبا هلل...
٘ -وعلى قدر ما يصيرون شع ًبا هلل يعودون ليشؽلوا فى هذا العالم
باستقبلل عنه ،أى تكون هناك ،بينهم وبين العالم ،فسحة من الحياة
األبدية...فالحياة األبدية التى فيهم تجعلهم يحكمون فى شبون هذا العالم
ويوجهونه...
ولكن ثمة وج ًها إلى هللا أوالً...
الروح القدس هو الذى يوجهنا إلى هللا...
يوجهنا تعنى ،فى العربية ،يلفت وجوهنا إلى هللا ،يديرها حتى تتطلع
إليه...
وعلى قدر ما تنظر هذه الوجوه باتجاه واحد ،على هذا القدر ،نكون
كنيسة...
نصبح كنيسة على قدر ما يلتفت وجه كل واحد منا ليتطلع إلى هللا...
ولكن ،عندما نتطلع إلى هللا ونحن نمارس الخدمة ،تبقى لكل من
موهبته الخاصة...
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جميعا موهبة العلمانية،أى موهبة الميرون ،وهى أن نكون
عندنا
ً
مختومين هلل ،محفوظين للمسيح ،مخصصين له...
ً -ٙ
فإذا ،إذا كنا نحن مختومين ليسوع المسيح معنى هذا أننا ننفتح له
فقط ،فبهذا االتجاه الواحد إلى هللا ،ونحن فى هذا العالم ،نشكل
الكنيسة...
الكنيسة ًإذا ،هى ،داب ًما ،متجهة إلى هللا اآلتى إليها ،وهى ،بسبب
الخدمة من أجل تحويل هذا العالم ،متجهة على العالم...
* مواهب الروح ومعية الكنيسة :
بعضا ،كما يقول الرسول بولس فى
ٔ -من هنا أنن نحتمل بعضنا
ً
رسالته إلى أهل رومية ،ليس لمحاكمة أفكار ،ونحمل بعضنا الثقال
بعض وال ندين أحدً ا بل نقبل الموهبة التى فى اآلخر...نقبل ،مثبلً ،أن
فبل ًنا واعظ كبير وأن فبلنا مد ّبر صالح...ولذلك ،ال يفتش الواعظ الكبير
مدبرا أى إدار ًيا ،وإذا فعل ذلك فإنما هو يضيع وقته ألن
عن أن يصبح
ً
الروح القدس لم يعطه هذه الموهبة...
ً
واعظا...اإلنسان ال
وايض ،ال يفتش اإلدارى الكبير عن أن يصبح
ً
أساسا...
يستطيع أن يؤخذ شي ًبا لم يعطه إ ّياه هللا،
ً
تبقى هناك ،طبعا ،جهود بشرية...كل األمور التى بمتناول اإلنسان يجب
السعى إليها...
ٕ -الوعظ ،مثبلًُ ،يتعلّم كتقنية ،كفن ،ولكن قد يستمر الواحد عشرين
يتوصل إلى
سنة فى تعلّم الفن وقد ُيتقن خطابا سياسي وأدبيا دون أن
ّ
إتقان عظة دينية إذا لم تكن عنده النفحة لذلك...
أساسا ،تجمع مواهب فى الكنيسة مختلفة كالتعليم
ٖ -األسقفية،
ً
ً
وإمتيازا ولكنها
واإلدارة ،وما إلى ذلك...واألسقفية ليست سلطة
موهبة...واإلنسان ال يعمل ،فى األساس ،شي ًبا حتى ينال الموهبة...فهو
ال يستطيع أن يصنع نفسه كاهنا...فإ ّما أن يكون من بطن أمه كاهن وال
يكون...
وهو يستطيع أن يكتشؾ ذلك فيما بعد إذا كان موهو ًبا له ،والبطريرك
يقول له ذلك والكنيسة جمعاء تستطيع أن تقول له ذلك...
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ضا ،يقبلون بعضهم
ٗ -يبقى أن أصحاب المواهب يتب ّنون بعضهم بع ً
تنوعهم...هذه عملية من أصعب ما فى الدنيا :ان أقبل
بعضا ويقبلون
ّ
ً
أن يكون فبلن إداريا بينما أنا لست إداريا ،وأن يكون فبلن معلما بينما
أنا لست معلما...والخطؤ يكون عندما يهيج كل منا نفسه ليجمع
مصدرا للكلّ...
المواهب كلها...نحن نقبل التنوع ألننا نقبل هللا
ً
٘ -ال شك أذن ،فى الكنيسة ،حتى نكون معية يجب أن ننمى المواهب
فى كل إنسان...
فالذكى مثبلً يجب أن ال نطمسه حسدً ا ولكن نظهره ألن المسيح يستفيد
من ذكابه ،وألن القضية التى نحملها تنجح باالشتراك...بالمحبةً ،إذا،
والتشجيع نجعل اآلخرين يتقدمون...
إذا كانت تهمنا ،فعبلً ،مصلحة المسيح ،فيهمنا بالتالى أن يبقى فبلن
تق ًيا ال أن نقص له حواجبه ونن ّم عليه...
ومن أجل هذا نستر بعضنا عيوب بعض...
من واجبنا ،طبعا ،أن نوقظ المواهب فى الناس ،ذلك أن اإلنسان ال
يعرؾ نفسه موهو ًبا...المحبة األخوية هى القوة التى توقظ
المواهب...فنحنً ،إذا ،نحيط الناس بعناية وعطؾ حتى تستفيق فيهم
بالتنوع...
مواهب الروح القدس لتنمو
ّ
نقرر ما هو األكثر فابدة
 -ٙمن هنا اننا ال نستطيع ،إعتباطا ،أن ّ
نقرر ،مثبلً،
للكنيسة فى هذا البظرؾ وذاك...أى أننا ال نستطيع نحن أن ّ
أن الكنيسة ،اليوم ،بحاجة إلى إداريين فنؤتى بؤحسن اإلداريين ونجعلهم
وإكليروس وؼير ذلك...هذا تفكير خاطا...
رإساء،
ً
نقرر أن الكنيسة بحاجة إلى الهوتيين أكثر مما هى
ال نستطيع نحن ان ّ
بحاجة إلى ناس عمليين...
الكنيسة بحاجة إلى مواهب متنوعة ومتعددة كما رسمها هللا على لسان
الرسول بولس...
نقرر ما هو المهم وما هو ؼير المهم...ما يكشفه هللا
نحن ليس لنا أن ّ
أنه مهم هو المهم...وبالتالى فإن هذه المواهب تتآزر ونوقظها نحن فى
الناس...
* شركة المواهب وشركة المابدة :
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ٔ -إذا عرفنا ذلك فنحن نعرؾ أن هذه الشركة بين أصحاب المواهب
تتوطد على قدر إلتفافنا حول المابدة ،مابدة القرابين حيث يتؽذى
أصحاب المواهب لينتقلوا إلى العالم...
عندما نؤكل جسد المسيح ونشرب دمه نكون ،بالتالى ،فى حالة التقوى
بمواهب الروح كل حسبما ُوهب...
اإلكليروس والعلمانيون يشتركون معا فى حياة الكنيسة حسبما أُعطى
كل منهم من مواهب الروح...
ٕ -االشتراك األمثل والضرورى جدًا والذى ال حياة لنا بدونه هو
االشتراك بجسد ابن هللا فى كل قداس إلهى حيث تكون ال "
بيرارخيا"...
وال " بيرارخيا" كلمة يونانية ليست لها ترجمة فى أ ّية لؽة ،وهى
تعنى الجماعة المتشاركة...
إنها مشتقة من كلمة تعنى القدسى...
وهى تعنى هنا المبدأ القدسى...
وباتصال الكلمتين صارت تعنى المشاركة حسب رتب مختلفة...
ٖ -ال " بيرارخية" عندما صورها ديونيسيوس األريوباؼى  -راهب
صور المابدة المقدسة
من القرن السادس ،وهو على اآلرجح ،سورى ّ -
وحولها األسقؾ والكهنة والشعب المإمن وتسع طؽمات منها
المعمودية والميرون ،وهذه الطؽمات صورها واقفة حول المذبح...
ضا تسع طؽمات مبلبكية حول العرش اإللهى...
وفى السماء أي ً
الرتب هنا على األرض تناسب التى فى السماء...
هذا يعنى ،بكلمة ثانية ،أن عمل هللا ينبث من القرابين ،من المذبح،
وهكذا إلى هذه الحلقات الملحقة حول جسد ابن هللا...
هذا ما يس ّمى بال " بيرارخيا"...
الذى نال الميرون صار فى ال" بيراخيا" العامة فى الكنيسة...
أيضا بحلول الروح القدس
فجسد ابن هللاً ،إذا ،هو المصدر ،ولكنه يؤتى ً
على القربان والخمر...وبالتالى فإن تناولنا لجسد ابن هللا هو تناولنا
لقوة الروح القدس...
بالنتيجة ،إن جسد ابن هللا يجمعنا بمعنى أن كبلً منا يزداد فى موهبته،
وهكذا يرتفع مستوى الكنيسة...
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ٗ -ليست ؼاية المناولةً ،إذا ،أن يسر الواحد به ويشتاق إليها فقط،
ؼاية المناولة أن تتشكل الكنيسة...أن تصير موحدة ألننا بتناولنا الجسد
والدم ننضم إلى ابن هللا الجالس فى السماوات...
ينمو جسده وينمو كل منا بموهبته الخاصة وتنتقل الكنيسة من جسم
مبعثر ؼارق فى الدنيويات والشهوات إلى جسم ُم َر ْو َحن أكثر فؤكثر أى
معبؤ بقوة الروح...
* القداسة هى الهدؾ :
ٔ -المسيحىً ،إذا ،هو من يسلك درب القداسة فى شركة األخوة...
ليس من أحد يفهم إال على قدر ما يتقدس...
ليس الفهم بالدماغ ،إنه بالروح القدس إذا حل ّ عليك...
سر لك بعض األمور
دماؼك ال يقدّ م فى هذا وال يإخر ،هو يف ّ
ويوضحها ،والتوضيح والتفسير هما فقط لتنظيم األشياء وترتيبها وال
يخلقان فاعلية إلهية...
ٕ -ليست القضية بالشرح ،والحياة المسيحية ليست بالمحاضرات
ولكنها أن ينزل هللا عليك وال ينزل...
القضية قضية نعمة إلهية تؤتى على اإلنسان وعلى قدر قداسته بفهم...
ولكون اإلنسان ال يستطيع أن يتقدّ س لوحده وجب عليه أن يحب لكى
يتقدس  -فالذى ال يحب ليس عنده شا  -وعليه أن يعيش مع الجماعة
فى خدمة عملية...
وعلى قدر ما يتساند والجماعة هذه ،كلهم بعضهم مع بعض ،يصبحون
إنسا ًنا واحدً ا فى المسيح يسوع...
بعضا حقيقة وفى
إذا أحبت هذه الجماعة الموجودة هنا بعضها
ً
األعماق ،وإذا تط ّهر كل واحد فيها من شهواته ،تصبح قادرة على
الفهم والحياة فى المسيح يسوع...
ٖ -العملية األرثوذكسية هكذا تكون:
بعضا لكن ،بعزم متفق ( بقلب صادق ) نعترؾ مقرين
{ لنحب بعضنا
ً
بآب وابن وروح قدس...}...
المحبة شرط المعرفة ومفتاح المعرفة...
ولذلك أن أتعاطى شهواتى المختلفة ،والبؽض والحقد والحسد واإلؼراء
وما إلى ذلك وأن أذهب بعد ذلك ألقوم بإجتماع دينى فهذا ؼير ممكن،
ذلك أن الناس الذين هم على شا من البصيرة يدركون أن كبلمى
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مكرر ،مجتر وأنه مجرد نقل عن الكتب ولم يصدر من داخلى ويمر فى
ً
محافظا على شهواتى وبالتالى ال يمكننى أن
عظامى كلها ألننى ما زلت
أتكلّم وال أن أخدم...
ولذلك السإال:
لماذا المسيحيون متقاعسون ومتكاسلون؟...
جوابه:
ألنهم ال يحبون هللا وألن خطاياهم تمنعهم من النشاط...
ثان...وليس فى األرثوذكسية ؼير هذا التفسير
ال يوجد تفسير
ٍ
ً
الوجودى...إذا فهذه الشركة وهذه المعية تقويان بالمحبة اليومية
العملية...
*معية القديسين:
ٔ -إن المشاركة بين المإمنين ،بالروح القدس الواحد فيهم ،ال يقطعها
الموت...
المحبة أقوى من الموت...
وما س ّمى شركة القديسين ،ونترجمه هنا مع ّية القديسين  -والمع ّية
كلمة عربية جميلة ج ًدا ال ترادفها كلمة فى أ ّية لؽة أخرى  -وهى تعنى
هنا القديسين الذين على األرض والقديسين الذين فى السماء ،بحيث أن
الرسول بولس يسمى المسيحيين ،هنا على األرض ،قديسين ،وحيث أن
صص لمسيح و ُك ّرس له ،والقديس ليس هو البطل،
القديس هو الذى ُخ ّ
فالمسيحية ليس فيها ما يس ّمى بطولة  -هذه المع ّية تعنى أن ث ّمة ُعرى
ال تنفصم بين الذين هم على األرض والذين إنتقلوا إلى هللا...
إن البروستانتية ،حين ألؽت ذكر القديسين الممجدين ،حرمت نفسها من
كنز ال يثمن...
حرمت نفسها من أن تبقى واحدة مع المواكب ،مع هذه األجيال البارة
التى سبقتنا...
ألنه إذا كان المسيح واحدً ا ،إذا كان المسيح ؼال ًبا الموت فؽلبته تفعل
اآلن وإال فليست شي ًبا...
ٕ -إذا قلنا أننا كلنا أموات ونفنى فى القبور وأن المسيح سوؾ يعيدنا
إليه فقط فى اليوم األخير فهذا القول يعنى أن ثمة فجوة بين قيامة
المخلص واليوم األخير وأن هذه الفجوة ال يسدها أحد...
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خطؤ البروستانتية األساسى أنها ال تعرؾ الشركة...
هى تعرؾ أن اإلنسان مع ربه فقط...
ولكن حقيقة اإلنسان أنه مع اإلنسان اآلخر وهللا بينهما جامع...
صحيحا أنى أنا مع هللا لوحدى...
ليس
ً
أنا معكم وكلنا ،بعضنا البعض ،مع هللا...
هذه هى اإلنسانية ،هذا هو جسد المسيح...
المسيح هو فى الذين يحبونه ،هإالء أعضاء ال ينفصل بعضها عن
البعض اآلخر...
وهللا اآلب هو أبو هذه العابلة والمسيح يشكلها والروح القدس مبثوث
فيها...
هذه حقيقة اإلنجيل...
ٖ -إذا لم يكن هناك قديسون ،إذا لم يوجد أناس موصولون بعضهم مع
بعض...
الكنيسة ،بالتالى ،فى جانب من جوانبها ،وهى هذه الموصولية بين
كنيسة األرض وكنيسة األبكار المكتوبين فى السماء...
وهتذه الموصولية تمثلها الكاس المقدسة عندما نضع فيها أجزاء
األحياء واألموات ،بعد مناولة المإمنين ،فتمتزج األعضاء الحية ،أى
األحياء العابشون هنا ،واألعضاء الذين انتقلوا إلى هللا ،الذين ُذكروا،
والقديسون ممثلين بتسع طؽمات عن يسار الحمل ،ووالدة اإلله التى
هى عن يمين الجوهرة فى الصينية...
يتحد هإالء بالدم اإللهى...
سكب انبث فى الدنيا ويجمع األحياء
هذا يعنى أن دم المسيح الذى ُ
واألموات ،يجمع الذين ُمجدوا فى قداسة معلنة والذين انتقلوا ولم
مجدوا فى قداسة معلنة ولكنهم يساهمون فى حياة هللا والذين ،هم
ُي ّ
على األرض ،يسعون سع ًيا...
هإالء كلهم مربطون بعضهم مع بعض بدم الحمل اإللهى وهم مع ّية...
ٗ -ولذا فاإلنسان ليس هو ،فقط ،ابن اليوم...اإلنسان مسنود...أنا
موصول ،منذ ألفى سنة ،بؤناس سبقونى ،بهذه المواكب التى تتعاقب
بالشهادة والدم واألسقفية والذبيحة المستمرة...
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* شفاعة القديسين :
ٔ -من أجل هذا فالدعاء للقديسين  -وهو ما يس ّممونه الشفاعة  -هو
نتيجة منطقية لكونهم:
س ه َُو إِلَ َه أَ ْم َوا ٍ
ِيع ِع ْندَ هُ أَ ْح َيا ٌء ] [ لوقا
ت َبلْ إِلَ ُه أَ ْح َي ٍ
اء ألَنَّ ا ْل َجم َ
[ َولَ ْي َ
ٕٓ...] ٖ5 :
ويقول صاحب نشيد األنشاد:
[ أَ َنا َنابِ َم ٌة َو َق ْلبِي ُم ْس َت ْيقِ ٌظ ] [ نشيد األنشاد ٘...] ٕ :
ًإذان فهإالء النابمون فى القبور ليسوا أموا ًتا ،قلوبهم يقظة...
ً
تمييزا فلسف ًيا بين النفس والجسد ،فنفوس هإالء ،منذ اآلن،
وإذا أردتم
قابمة من الموت...
نفوسهم قابمة بفعل المسيح وأجسادهم منحلة وهذه المقبرة ختمناها
بالماء المقدس فؤشرنا بهذه الطريقة الرمزية إلى أنها استهبلل للقيامة،
إنها بدء ،إنتظار...
هذا االنتظار هو تطلّع على ما سوؾ يكون...
ٕ -ولكن عندنا ،هنا ،امران:
عندنا  -وهذا رأى أورثوذكسى وليس عقيدة  -أن بعض األجساد ال
تفنى ولكن تبقى طرية ،مثال على ذلك:
المطران صدقة الموضوع فى دير مارإلياس  -شوبا ،وقد توفى منذ ما
يقرب من مبة وخمسين سنة ولم يزل اللحم على جسده وكذلك شعره...
وكثيرين من أجساد القديسين لم تر فسادً ا محفوظة بالكاتدرابية بكلوت
بك بالقاهرة...
عن هذه الحاالت يقول سمعان البلهوتى الحديث انها حالة وسط وأن
ثمة إنتظار لملكوت السماوات بحيث أن الجسد ال ينحل ويبقى فى حالة
وسطى للداللة على أن هذه األجساد سوؾ تبعث...
ٖ -وبصرؾ النظر عن هذا الرأى ،ثمة أمر آخر مهم هو بقايا رفات
القديسين وبقايا الشهداء المحفوظة فى الكنابس واألديرة...
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المهم هنا اننا نإكد هذه المعية بكل هذه الرموز واألعمال ،تإكد هذه
المعية الواحدة بيننا وبين الذين ذهبوا ،نإكد ان الروح القدس الواحد
يجمع بينهم وبيننا...
ٗ -ولهذا فالموقؾ األرثوذكسى فى إستشفاع العذراء والقديسين ،أى
طلب دعابهم لنا ،الموقؾ األرثوذكسى فى ذلك ليس أنهم جسر يوصلنا
إلى هللا  -ذلك أن هللا أقرب إلينا مما هم إلينا ،وهذا التصوير أن هللا بعيد
وأنهم هم يقربوننا إليه تصوير خاطا  -إنما هو أنهم هم معنا فى صبلة
واحدة...
والقضية هى فقط قضية ناس مرتبين حول عرش هللا...
ويمكننا القول أن الذين سبقونا إلى المجد اإللهى انتهى جهادهم ،أكملوا
الجهاد الحسن...
* يسوع المسيح الشفيع الوحيد :
ٔ -من هنا أنه يصبح سطح ًيا هذا السإال:
لماذا نصلّى طل ًبا لشفاعة مريم العذراء عند هللا فى حين أن الشفيع
الوحيد عند هللا هو يسوع المسيح؟...
المسيح هو الشفيع الوحيد بين هللا والناس ليس بمعنى أنه يقصينا
ولكن بمعنى أنه يقصى شفاعة العهد القديم...أى أن موسى ال يمكن أن
شفيعا بين الناس وهللا ،فالناس فى اليهودية بقوا مفصولين عن
يكون
ً
هللا إلى حين أتى المسيح فاتحدهم به...إ ًذا ،فالوسيط الوحيد الذى يجمع
بين هللا والناس هو يسوع المسيح ،كما يقول الرسول بولس...أى هو
الذى ُعلّق على الخشبة...فؤلنه ُرفع على الخشبة ومات ثم قام ألصق
هللا بالناس...
هذا يعنى أنه ال يوجد إلتصاق بين هللا والناس عن طريق اليهودية
ولكن عن طريق العهد الجديد...
ٕ -وهكذا عبارة الشفيع الوحيد هى ليست إلقصاء مريم وبقية
القديسين ،كلمة وحيد هى إلقصاء الذين سبقوا أى إلقصاء شرعية
اليهود...وبالتالى فالمسيح يبقى الشفيع الوحيد بين هللا والناس ونحن
ً
فيه...إذا ،فهذا الشفيع الوحيد بين هللا والناس هو المسيح النامى
العمبلق الذى ينمو من اآلن وإلى آخر الدهر...
والذى يتناول جسد المسيح ودمه يلتصق به ويصبح جز ًءا من
المسيح...
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ًإذا ،فالذى أصبح فى المسيح قاب ًما من بين األموات ،الذى يتؽذى من
القيامة ويصبح إنسا ًنا قياميا ،هذا اإلنسان يصلى فى المسيح ،من
جوؾ المسيح يصلى ويبقى فى هذه الوحدانية المتشفعة ،يبقى فى هذا
الكابن الوحيد المتشفع من أجل الناس...
الكنيسة جسد المسيح واالفراد يؤكلون جسد المسيح ويشربون دمه
ليصبحوا هم والمسيح واحد  ،االفراد مختلفون الن هللا خلقهم هكذا ،
شفاعة القديسين مطلوبة النهم متواصلون مع اعضاء الكنيسة ،
سبق ونقلنا مقاال حول تقديس ذخابر القديسين ،
واستكماال لتعريؾ مفهوم الكنيسة ننقل التالى :
لكنيسة األرثوذكسية :إيمان وعقيدة
األسقؾ كاليستوس (تيموثي وير)

الفصل الثالث
كنيسة هللا
(المسيح أحب الكنيسة ووهب نفسه من أجلها) (اؾ ٘.)ٕ٘:
(الكنيسة واحدة مع السيد ،هي جسده ومن لحمه وعظامه.والكنيسة هي
الكرمة الحية ،التي تؽتذ منه وتنمو فيه .ال تفكر أبداً بالكنيسة بمعزل عن
الرب يسوع المسيح واآلب والروح القدس).
يوحنا كرونستادت
هللا والكنيسة:
ٔ -يقول خومياكوؾ( :نحن نعلم بؤنه حين يسقط وا حد من ّ ا ،ال ب ّد أن ي سقط
و حده ،ول كن ما من أ حد يخل ُص و حده .يخل ُص في الكني سة ،كوا حد من
أعضابها وبشركة مع سابر أعضابها)
فعلى عكس البروتستانتية تشدّد الكنيسة األرثوذكسية على البن ية التسل سلية
للكنيسة ،وعلى الخبلفة الرسولية فيها وكذلك األسقفية والكهنوت .والكنيسة
األرثوذكسية تتفق مع رومية في تكريم القديسين والصبلة من أ جل ال موتى.
فوق وال سلطة ال شاملة للبا با ،ن جد
ول كن في حين تف كر روم ية بمن طق الت ّ
جبٍع اىعقبئذ ج2

445Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

األرثوذكسـية تفكــر بمنطــق مجمعيــة األســاقفة والمجمــع المســكوني .وحيــث
تضــع كنيســة روميــة عصــمة البابــا فــي المقدمــة ،تشــدد األرثوذكســية علــى
عصمة الكنيسة بمجملها.
ٕ -والجان بان لي سا داب ما ً من صفين كل اإلن صاؾ لبع ضهما ا لبعض ،ول كن
يبــدو لؤلرثوذكســيين أن روميــة علــى العمــوم تستســهل النظــر إلــى الكنيســة
كسلطة زمنية وتنظيم .كما يبدو للكاثول يك أن الت عاليم األرثوذك سية المتعل قة
بالكنيسة ،مه ما عبل شؤنها من ال نواحي الروح ية وال صوفية ،تب قى مبه مة
ترد ع لى ذ لك بؤن ها ال
وؼ ير متما سكة وناق صة .وبو سع األرثوذك سية أن ّ
تهمل كليا ً التنظيم الزمني للكني سة ،و من ي قرأ قوانين الكني سة األرثوذك سية
يرى كيؾ أن شرابعها دقيقة ومضبوطة.
ٖ -لكنّ الفكرة ال تي تحمل ها األرثوذك سية عن الكني سة هي بالتؤك يد روح ية
و صوفية ،بمع نى أن ا لبلهوت األرثوذك سي ال ي عالج أ بداً أ من حى زم ني
للكني سة ع لى حدة ،بل ين ظر إلي ها ع لى ا لدوام بالن سبة ل صلتها بالم سيح
والروح ال قدس و كل تفك ير أرثوذك سي في أ مور الكني سة ،ير جع داب ما ً إ لى
العبلقة الخاصة الكابنة بينها وبين هللا -ٗ .وه ناك ثبلث ع بارات ت صؾ هذه
العبلقة :فالكنيسة هي:
الكنيســــــــــــــــــة صــــــــــــــــــورة الثــــــــــــــــــالوث القــــــــــــــــــدوس
وكما أن اإلنسان ُخ لق ع لى صورة هللا ال ثالوث ،كذلك فإن الكني سة بكليت ها
توحــد
أيقونـة للثـالوث ،وهـي ُتظهــر علـى اـألرض سـر الوحــدة فـي التعـددِّ .
الكنيسـة فــي داخلهــا تعــدد الكابنــات البشــرية ،لكنهــا ال تــإثر علــى التبــاين
الشخصي في ما بينهم .وليس ثمة نزاع في الكني سة بين الحر ية وال سلطة.
فهناك و حدة في الكني سة ول كن ال وحدان ية شاملة تن في الت عدد واالخ تبلؾ.
و حين يط لق األرثوذك سيون ع لى الكني سة صفة (الجام عة) ،فإنهم ي ضعون
نصب أعينهم ،في ما يضعون ،تلك األعجوبة الحية التحاد أشخاص مت عددين
في واحد.
الكنيســـــــــــــــــــــــــــــة جســـــــــــــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــــــــــــيح
(هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في الم سيح) (رؤٕ ٘:ع بارة الؼ ناطيوس
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األنطاكي( :ح يث ي كون الم سيح ،ت كون الكني سة الجام عة) .والكني سة ام تداد
للتجسد والمكان الذ يستمر فيه.
كتــب خرســتوس أندروتســوس ،الكنيســة هــي (مركــز وأداة عمــل المســيح
الخبلصــي ...ومــا هــي إــال اســتمرار وامتــداد لســلطته النبويــة والكهنوتيــة
والملكية ...والكنيسة ومإسسها متصبلن اتصاالً ال تنف صم عراه ...الكني سة
هي المسيح معنا)
الكنيســــــــــــــــــــــــــــة امتــــــــــــــــــــــــــــداد العنصــــــــــــــــــــــــــــرة
يإكد ايريناوس بحق أيضا ً أنه (حيثما تكون الكنيسة ،يكون ا لروح ال قدس،
وحيثما يكون ا لروح ال قدس ت كون الكني سة) .ف كون الكني سة ج سداً للم سيح
يعني بالضبط أنها أيضا ً هيكل الروح القدس ومحل إقامته.
الكنيسة منظورة وؼير منظورة:
مكونة من جماعات حسّ ية ت صلّي ع لى األرض .و هي
ٔ -هي منظورة ألنها ّ
ؼيــر منظــورة ألنهــا أيضـا ً كنيســة القديســين والمبلبكــة .وهــي بشــرية ألن
أعضاءها على األرض خ طؤة ،و هي إله ية ألن ها ج سد الم سيح .و ليس ث مة
يكونان حقيقة فريدة مستمرة.
فصل بين المنظور وؼير المنظور ،ألن كليهما ّ
(الكنيسة المنظورة ،أ الكنيسة التي على األرض ،تعيش في شركة وو حدة
كاملة مع كل جسد الكنيسة الذ يربسه المسيح)
ٕ -تقؾ الكنيسة عند نقطة تقاطع الدهر الحاضر والدهر اآلتي ،و هي ت عيش
في كبل الدهرين معا ً.
واألرثوذكسية ،في الوقت الذ تستخدم فيه عبارة (كني سة من ظورة وكني سة
ؼ ير من ظورة) ،تإ كد ع لى عدم و جود كني ستين بل كني سة وا حدة .وي قول
البلهوتي الروسي الشهير خومياكوؾ في هذا الصدد( :فقط بالنسبة لئلنسان
يمكن قبول التفريق بين الكنيسة المنظورة والكنيسة ؼير المن ظورة ،ذاك أن
وحدتها هي في الواقع وحدة حقيقية مطلقة .فؤولبك الذين ال يزالون في هذا
العالم ،وأولبك الذين فرؼوا من تطوافهم األرضي ،وأولبك ا لذين ع لى ؼرار
المبلبكــة لــم يولــدوا ليحيــوا علــى هــذه اــألرض ،وأولبــك المنتمــون لؤلجيــال
المقبلة الذين لم ي بدأوا ب عد ح ياتهم الب شرية ،ج ميعهم ي ّت حدون في الكني سة
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الوا حدة ،في نع مة هللا الوح يدة ...الكني سة ،ج سد الم سيح ،تتكا مل وتتم ثل
عبر الزمان بدون أ تؽ ّير في وحدتها األساسية وحياة النعمة فيها .لذا فإن
الحديث عن الكنيسة المنظورة وؼير المنظورة ،حديث بالنسبة لئلنسان فقط)
كنيسة التاببين:
خطي بة اإلن سان ال تإثر ع لى الطبي عة الجوهر ية للكني سة .ف ليس بم قدورنا
القول إنه طالما أن المسيحيين يخطبون وأن هم ؼ ير كاملين ،فالكني سة أي ضا ً
ناقصة وخاطبة .ألن الكنيسة ،حتى على هذه األرض ،شيء من ال سماء وال
يسعها أن تخطا.
(إن سر الكنيسة يتمثل في أن الخ طؤة ي صبحون م عا ً شيبا ً مختل فا ً عم ّ ا هو
لكل واحد منهم على حدة .هذا (الشيء المختلؾ) هو جسد المسيح)
وحدة الكنيسة:
الكنيسة واحدة في الواقع ،كما أن هللا واحد .فليس هناك سوى مسيح وا حد،
وال يمكن بالتالي أن يوجد سوى جسد واحد للمسيح.
في رأ روم ية أن البا با هو الم بدأ الموح ِّ د ،ح يث تم تد سلطته إ لى ج سم
الكني سة بمجم له ،في حين ال يعت قد األرثوذك سيون أن أل أ سقؾ سلطة
شاملة على الكون .فما الذ يحقق إذاً وحدة الكنيسة بالن سبة لؤلرثوذك سية؟
إنه المشاركة في األسرار المقدسة.
ال خبلص خارج الكنيسة:
يرتكز إليه االعتقاد بعدم إمكان ية ت عرض و حدة الكني سة للت صدع ،أ يرت كز
على عمق ال صلة بين هللا وكني سته .وك ما ي قول ال قديس كبر يانوس ( :ليس
بمقدور أ إنسان أن يتخذ هللا أباً ،ما لم يتخذ الكنيسة أما ً)
عصمة الكنيسة:
الكنيسة معصومة عن الخطؤ ،والعصمة عابدة بالطبع إلى عدم قابلية الو حدة
بين هللا والكني سة لبلن حبلل وإ لى كون الم سيح وا لروح ال قدس ال ي سعهما
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الوقــوع فــي الخطــؤ .وبمــا أن الكنيســة جســد المســيح ،وبمــا أنهــا عنصــرة
م ستمرة ،فبل ي سعها إال أن ت كون مع صومة عن الخ طؤ .إن ها (ع مود ال حق
وقاعدته) (ٔتيمو ٖ( .)ٔ٘:وأ ما م تى جاء ذاك ،روح ال حق ،ف هو ير شدكم
إلى جميع الحق) (يو.)ٖٔ:ٔٙ
األساقفة والعلمانيون:
يقول دوسيتيوس( :إن األسقؾ ضرور جداً في الكنيسة إذ بدو نه ال و جود
للكنيســة أو للمســيحي ،ومــا كــان باإلمكــان مجــرد الــتكلم عنهمــا .فاألســقؾ
صورة حية هلل على األرض ...وين بوع جم يع أ سرار الكني سة الجام عة ال تي
بها نحصل على الخبلص) ويقول كبريانوس( :إذا كان أ حدهم ضد األ سقؾ،
فإنه خارج الكنيسة)
األسقؾ مقام من هللا كي ير شد وي قود القط يع المو كل إل يه .ف هو (م لك) في
أبرشيته.
األســقؾ ،عنــد رســامته ،يتلقــى موهبــة خاصــة مــن الــروح القــدس يصــبح
ـرض للخطــؤ.
بموجبهــا معلم ـا ً لئليمــان .فاألســقؾ إنســان ،وهــو بالتــالي معـ َّ
الكنيسة معصومة عن الخطؤ ،ولكن ال توجد عصمة عند األشخاص.
األسقؾ ،كما يقول دوسيتيوس( ،ينبوع جميع األسرار).
ولؤلسقؾ سلطات الملك والحاكم ،ولكن يجب أال تفهم هذه الع بارات بالمعنى
الحرفــي الصــرؾ ،ألن األســقؾ فــي ممارســة صــبلحياته يسترشــد بقــانون
المحبة المسيحية .فليس هو مستبداً ،بل أب
المجامع المسكونية:
ٔ -األ ساقفة و حدهم هم ا لذين يت خذون ال قرارات النهاب ية المتعل قة بؤمور
اإليمان بموجب موهبة التعليم التي يتمتعون بها.
كيؾ يمكننا التؤكد من أن مجم عا ً ما هو في الحقي قة مج مع م سكوني ح تى
تكون قراراته بالنتيجة معصومة عن الخطؤ ؟
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العديد من المجامع اعتبرت نفسها مسكونية وادّعت أنها تتكلم باسم الكني سة
كلها ،لكنّ الكنيسة رفضتها فيما بعد على أساس أنها مهرطقة .يكفي أن نعيد
إ لى األذ هان مج مع أف سس ال سنة ا لـ ،ٗٗ1ومج مع هيار يا ضد األيقو نات
السنة الـٗ٘ ،8ومجمع فلورنسه السنة الـ،ٖٔٗ1 -ٖٔٗ5
ٕ-فما هي إذاً القرابن التي ُيحدّد بواسطتها المجمع المسكوني األصيل ؟
المسؤلة أشد صعوبة مما تبدو عليه في البداية .وعلى الرؼم األبحاث العديدة
التــي أجراهــا األرثوذكســيون حولهــا خــبلل الســنوات المبــة اــألخيرة ،فلــيس
بمقــدورنا القــول بؤنهــا توصــلت إلــى نتــابج مرضــية .جميــع األرثوذكســيين
يعر فون الم جامع ال سبعة ال تي تعتبر ها كني ستهم م سكونية ،ل كنّ مف هوم ما
الذ يجعلها مسكونية هو في الواقع أقل وضوحا ً .وينبؽي التسليم بؤن بعض
النقــاط الخاصــة بالــبلهوت األرثوذكســي حــول المجــامع ال تــزال ؼامضــة
وتقتضــي المزيــد مــن التفكيــر والجهــد مــن قبــل الــبلهوتيين .ومــع أخــذ هــذا
النقص ب عين االعت بار ،فلن لق ن ظرة ع لى االت جاه األرثوذك سي ا لراهن حول
هذا الموضوع.
ٖ -رأ خومياكوؾ ومدرسته بهذا الخصوص واضحا ً ال مواربة فيه ألول
وهلة :فالمجمع ال يمكن اعتباره مسكونيا ً إال إذا قُبلت قراراته من جانب
الكنيسة بؤسرها .فمجامع فلورنسه وهياريا وؼيرهما ،على أنها كانت ذات
مظاهر مسكونية ،لم تكن بالمسكونية ألنها لم تحظ بموافقة الكنيسة بؤسرها.
(ويمكن التعليق على ذلك بالقول أن مجمع خلقيدونية المسكوني ُرفض من
جانب مصر وسوريا ،فهل يمكن القول إذاً أنه قُبل من الكنيسة (بؤسرها) ؟)
ويقول أيضا ً خومياكوؾ :األساقفة باعتبارهم معلّمي اإليمان ،يحددون
الحقيقة ويعلنونها في المجامع ،ولكن ينبؽي لتحديداتهم هذه أن تحظى بعد
ذلك بموافقة كل شعب هللا ،بمن فيه العلمانيين ،ألن شعب هللا بمجمله هو
الذ يحافظ على التقليد الشريؾ .وينظر الهوتيون أرثوذكسيون آخرون إلى
وجهة النظر هذه ببعض الحذر ،إذ يعتقدون بؤن من شؤنها تعريض
االمتيازات األسقفية للخطر ،وتجعل فكرة الكنيسة شديدة (الديمقراطية) .إالّ
أن نظرية خومياكوؾ ،عند وضعها في صيؽة حذرة ومتوازنة ،تبقى هي
المقبولة على العموم في نظر الفكر األرثوذكسي المعاصر.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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الفصل الثانى
اسرار الكنيسة
سننقل مجموعة من الوثابق االرثوذوكسية حول االسرار ثم نعلق عليها ،
وعموما اليعترؾ البروتستانت بهذه االسرار وقد كتبوا االالؾ من الكتب
ضدها وضد سلطان الكنيسة .
سر المعمودية
والحياة الجديدة
القمص زكريا بطرس
اسم المإلؾ:
أسرار الكنيسة جذورها وأصولها
"أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح
اعتمدنا لموته،فدفنا معه بالمعمودية
للموت،حتى كما أقيم المسيح من األموات،
بمجد اآلب،
هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة
(روٖ :ٙـ٘).
يقول معلمنا سليمان الحكيم":الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها
السبعة"(أمثال )ٔ :1
الحكمة :هي رب المجد يسوع ،الذ هو حكمة هللا كما عبر معلمنا
بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس قاببل " ...المسيح
قوة هللا وحكمة هللا" (ٔكؤ)ٕٗ :
بيت الحكمة :هو الكنيسة ،بحسب قول المسيح "بيتي بيت الصبلة يدعى"
(مرٔٔ)ٔ8 :
األعمدة السبعة :هي األسرار الكنسية التي تقوم عليها الكنيسة.
الصليب مصدر النعمة في األسرار
ٔ -الصليب هو م صدر كل نع مة وعط ية وبر كة إله ية ل نا ،أ أ نه بدون
الصليب ما صارت لنا أية بركة أو نعمة ،ألنه على الصليب سدد الرب يسوع
المسيح الدين الواجب علينا سداده .فالمسيح مات بدال م نا ،وؼ فر خطايا نا،
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وأرضى عدالة اآلب عو ضا ع نا ،ول ما أر ضى عدا لة اآلب صرنا م صالحين
مع هللا ،وحسبنا مستحقين للبركة التي يهبها لنا في المحبوب.
ٕ -إذن ال صليب هو م صدر كل نع مة ل نا .ول كن ك يؾ نح صل ع لى هذه
النعمة التي صارت لنا بالصليب؟ هل ننالها بمجرد اإليمان فقط؟
الواقع أن اإليمان هام للؽاية وهو قاعدة أساسية لنوال البركة اإللهية التي
صارت لنا في الصليب .فبدون أن أإمن أن المسيح مات ع ني و فداني وم حا
آثامي وصالحني مع اآلب ال يمكن أن نؤخذ أية نعمة أو أية بركة.
ولكن ب عض الطوا بؾ ت قول إن اإلي مان و حده كاؾٍ لل خبلص ،ظانين أ نه
عندما تإمن أن المسيح مات من أجلك وفداك وؼفر لك خطاياك انت هى األمر
وخبلص ،ويقولون آمن فقط فتخلص.
ٖ -والواقع أنه إذا بحثنا في الكتاب المقدس بتدقيق نجد أنه توجد و سابل
وو سابط نع مة عد يدة ،من خبلل ها تـتدفق البر كة علي نا ،و بدونها ال نح صل
على أية نعمة.
األسرار وسابط نعمة
ٔـ وسيلة التوبة:
نبلحظ أن االبن الضال في الكورة البعيدة بعد ما ابتدأ يحتاج ويبحث
عن الخرنوب وال يجده قال :كم من أج ير ألبى يف ضل ع نه الخ بز وأ نا
أه لك جو عا (لو قا ٘ٔ )ٔ8 :ب هذا يت ضح أ نه كان مإم نا أن في ب يت
أبيه يوجد الخير ،والبركة ،والعز ،والشبع ،واألكل إلى الفيض "كم من
أجير في بيت أبي يفضل عنه الخبز" ،ولكن إذا توقؾ عند هذا اإلي مان
في الكورة البعيدة فهل كان من الممكن أن ينال الخير والبركه؟ كبل .بل
كان ال بد له أن ي قوم وير جع إ لى أب يه .وكل مة الر جوع هي التو بة،
فالرجوع يعنى التوبة .فبرجوع االبن ال ضال إ لى ب يت أب يه نال ن صيبا
في هذه البركة وهذا الخير.
إذن التوبة وسيلة الزمه مع اإليمان.
ٕـ وسيلة الصبلة:
ففي مثل العشار والفريسي اللذين دخبل إ لى الهي كل .اب تدأ الفري سي
يفتخر بؤنه يعمل خيراً وبراً ،وأن حياته ممتازة .أما الع شار فو قؾ من
بعيد ورفع قلبه بصبلة خافته ووجهه نحو األرض قاببل :الل هم ارحم ني
أ نا ال خاطا .ف صلى وط لب من هللا فؤع طاه هللا براً ،إذ خرج م برراً
( لو )ٔٗ :ٔ5ألن ا لرب ي قول" :ا سؤلوا تع طوا اطل بوا ت جدوا اقر عوا
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يفتح لكم" (لؤٔ .)1 :وتبلميذ المسيح عندما لم يطلبوا منه شيبا قال
ل هم "إ لى اآلن لم تطل بوا شيبا بإ سمي ،اطل بوا تؤ خذوا لي كون فرحكم
كامبل" (يو.)ٕٗ :ٔٙ
من هذا يتضح أنه بدون الطلبة ال يؤخذ اإلنسان شيبا.
ٖـ وسيلة الصوم:
لو رجع نا إ لى أ هل ني نوى ن جد أن هم ل ما تابوا قدموا صوماً .ف قد
صاموا بم ناداة يو نان .صام الم لك و صامت الحيوا نات نف سها .قدموا
التو بة ب صوم ،وطل بوا من ا لرب الؽ فران .كانوا واث قين من رب نا إ نه
سوؾ يرحمهم.
إذاً مع اإليمان هناك توبة ،وهناك صبلة وه ناك أي ضا صوم ..و من
ضمن وسابط النعمة أيضا األسرار الكنسية المقدسة.
ٗـ وسابل األسرار الكنسية:
أســرار الكنيســة الســبعة هــي وســابط تســر مــن خبللهــا نعمــة الصــليب
والبركات الروحية لحياة المإمن كما سنرى:
(أ) ف من خبلل سر المعمود ية ت سرى إلي نا نع مة التجد يد والم يبلد
الجديد (يوٖٖ :ـ٘ ،تيٖ.)٘ :
ان أَ َحد الَ ٌُولَ ُد ِمنْ َف ْو ُق
ك :إِنْ َك َ
َ Joh 3:3ف َقا َل ٌَسُوعُ ْ « :ال َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ َ
الَ ٌَ ْقدِرُ أَنْ ٌَ َرى َملَ ُك َ
هللا».
وت َّ ِ
ان أَنْ ٌُولَدَ َوه َُو َشٌْخ؟
اإل ْن َس َ
َ Joh 3:4قا َل لَ ُه نٌِقُودٌِمُوسُ َ « :كٌ َ
ْف ٌُمْ كِنُ ِ
أَلَ َعلَّ ُه ٌَ ْقدِرُ أَنْ ٌَ ْد ُخ َل َب ْط َن أ ُ ِّم ِه َثا ِن ٌَ ًة َوٌُولَدَ؟»
ان أَ َحد الَ ٌُولَ ُد م َِن
ك :إِنْ َك َ
اب ٌَسُوعُ ْ « :ال َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ َ
Joh 3:5أَ َج َ
ْ
وح الَ ٌَ ْقدِرُ أَنْ ٌَ ْد ُخ َل َملَ ُك َ
هللا.
وت َّ ِ
ال َما ِء َوالرُّ ِ
ْ
ْ ُ
ْ ُ
وح ه َُو
Joh 3:6اَل َم ْولو ُد م َِن ال َج َس ِد َج َسد ه َُو َوال َم ْولو ُد م َِن الرُّ ِ
رُ وح.
ضى َرحْ َم ِت ِه -
ال فًِ ِبرٍّ َعم ِْل َنا َها َنحْ نُ َ ,ب ْل ِب ُم ْق َت َ
Tit 3:5الَ ِبأَعْ َم ٍ
َّ
ْ
س,
َخلَّ َ
وح ْالقُ ُد ِ
ص َنا ِب َغسْ ِل المٌِالَ ِد الثانًِ َو َتجْ دٌِ ِد الرُّ ِ
(ب) ومن خبلل سر الميرون تسرى إلينا نع مة ح لول ا لروح ال قدس
فينا (أع٘ :ٔ1 ،ٔ8 :5و.)ٙ
ُوع.
َ Act 19:5فلَمَّا َس ِمعُوا اعْ َت َم ُدوا ِباسْ ِم الرَّ بِّ ٌَس َ
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ض َع بُولُسُ ٌَدَ ٌْ ِه َعل ٌَ ِْه ْم حَ َّل ا لرُّ و ُح ْالق ُ ُدسُ َعل ٌَ ِْه ْم
َ Act 19:6ولَمَّا َو َ
ُون ِبلُ َغا ٍ
ون.
ت َو ٌَ َت َنبَّأ ُ َ
َف َط ِفقُوا ٌَ َت َكلَّم َ
(ت) ومن خبلل سر االعتراؾ تسرى إلينا نعمة الؽفران (مت.)ٔ٘ :ٔٙ
ون إِ ِّنً أَ َنا؟»
َ Mat 16:15قا َل لَ ُه ْمَ « :وأَ ْن ُت ْم َمنْ َتقُولُ َ
(ث) ومن خبلل سر التناول تسرى نعمة حلول الم سيح وثبا ته في نا
وثباتنا فيه (يوٖ٘ :ٙو٘٘).
َ Joh 6:35ف َقا َل لَ ُه ْم ٌَسُوعُ « :أَ َنا ه َُو ُخ ْب ُز ْال َح ٌَا ِةَ .منْ ٌُ ْق ِب ْل إِل ًََّ فالَ
ٌَجُ وعُ َو َمنْ ٌ ُْؤ ِمنْ ِبً فالَ ٌَعْ َطشُ أَ َبداً
(ج) ومن خبلل سر مسحة المرضى تسرى نعمة الشفاء فينا
مريض أحد بينكم فليدع قسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم
الرب وصبلة اإليمان تشفى المريض والرب يقيمه .وإن كان قد فعل خطية
تؽفر له" (يع ٘ .)ٔ٘ ،ٔٗ :
(ح) ومن خبلل سر الزيجة تسرى نعمة االتحاد بين الزوجين ليصير
االثنان جسدا واحدا (ٔكو.)ٔٙ :ٙ
ُون أَنَّ م َ ِن ْال َتصَ َق ِب َزا ِنٌ َ ٍة ه ُ َو َجسَ د َواح ِد
1Co 6:16أَ ْم لَسْ ُت ْم َتعْ لَم َ
ان َج َسداً َواحِداً».
ألَ َّن ُه ٌَقُولُُ ٌَ « :كونُ ِاال ْث َن ِ
(خ) ومــن خــبلل ســر الكهنــوت تســرى نعمــة تفــويض ســلطة الخدمــة
للكاهن ليوصل نعمة هللا إلى اآلخرين من خبلل بق ية األ سرار(مت:ٕ5
ٔ1وٕٓ).
ُ
ْن
ٌِع األ َم ِم َو َع ِّم ُدو ُه ْم ِباسْ ِم اآل ِ
َ Mat 28:19ف ْاذ َهبُوا َو َت ْلم ُِذوا َجم َ
ب َواالِب ِ
س.
وح ْالقُ ُد ِ
َوالرُّ ِ
ٌع م َ ا أَ ْوصَ ٌْ ُت ُك ْم ب ِهَِ .وه َ ا أَن َ ا
َ Mat 28:20و َعلِّم ُو ُه ْم أَنْ ٌَحْ َفظ ُ وا َج ِم َ
ٌِن
ضا ِء الدَّهْ ِر» .آم َ
َم َع ُك ْم ُك َّل األٌَ َِّام إِلَى ا ْن ِق َ
الجانب الماد في األسرار
ٔ -حيث أن هللا يهتم بالجسد ،لذلك أعطا نا أن ن ستخدم ال مادة في األ سرار.
مادة في المعمودية و هي ال ماء .و في الم يرون نس ستخدم الز يت .ون ستخدم
الخبز والخمر كمادة تسرى في جسدنا الماد عندما نتقدم للتناول .وكل هذا
ليكون هناك شا مربي ومحسوس لنا تسرى من خبل له النع مة ؼ ير المرب ية
وؼير المحسوسة .ولذلك فإن تعريؾ السر هو نوال نعمة ؼير منظورة تحت
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مادة منظوره .والمادة المنظورة تتعا مل مع الج سد ،أ ما النع مة فتتعا مل مع
النفس والروح سرا لتعيد للنفس صورتها األولى وتعيد للروح قوتها األولى.
ٕ -بعض الطوابؾ التي تناد بؤن الخبلص هو باإليمان فقط .يقو لون :هل
مسح التبلميذ في العلية بزيت الميرون عندما صلوا وامتؤلوا بالروح؟
ول لرد ع لى هذا ال كبلم ،أ معمود ية التبلم يذ يوم الخم سين من ا لروح
القدس بدون زيت الميرون ،نقول أن هناك بركات وأحداث تمت في البداية ال
تتكرر بنفس الصورة ،مثل صلب ال سيد الم سيح ال يت كرر ،وم ثل قيام ته من
األموات التتكرر ،هكذا أيضا يوم الخمسين ال يتكرر ،والطريقة ال تي حل ب ها
الروح القدس على التبلميذ أيضا ال تتكرر .ولكن الكتاب يوضح الطريقة التي
استخدمها اآلباء الرسل إلعطاء نع مة ا لروح ال قدس لل طالبين و هي "و ضع
اليد" (أع.)ٔ٘ :5
ٖ -ثم بعد انتشار المسيحية استخدموا الم سحة المقد سة أ الم يرون "أ ما
أ نتم فل كم م سحة من ال قدوس وتعل مون كل شيء" (ٔ يوٕ )ٕٓ :وأي ضا
"وأما أ نتم فالم سحة ال تي أ خذتموها م نه ثاب تة فيكم وال حا جة ب كم إ لى أن
يعلم كم أ حد بل ك ما تعلم كم هذه الم سحة عين ها عن كل شيء و هي حق
وليســت كــذبا .كمــا علمــتكم تثبتــون" (ٔيــوٕ .)ٕ8 :لكــن الطوابــؾ ألؽــوا
األسرار ،وألؽوا أيضا سر الكهنوت.

سر المعمودية وأصـوله الكتابية
أوال :تؤسيسه:
سر المعمودية هو من وضع الرب يسوع الم سيح نف سه ا لذ قال" :د فع
إلــي كــل ســلطان فــي الســماء وعلــى اــألرض فــاذهبوا وتلمــذوا جميــع اــألمم
وع مدوهم با سم اآلب و االبن وا لروح ال قدس" ( متٔ5 :ٕ5و .)ٔ1و في
إنجيل معلمنا مرقس أي ضا " :من آ من واعت مد خ لص و من لم يإمن يدن"
(مر)ٔٙ :ٔٙ
ثانيا :ممارسته في الكنيسة:
مارس اآلباء الرسل وآباء الكنيسة من بعدهم سر المعمودية للمتقدمين
إلى اإليمان ،كما يتضح مما يلي:
[ٔ] يوم الخمسين" ::توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع
المسيح لؽفران الخطايا فتقبلوا الروح القدس  ..فقبلوا كبلمه بفرح
واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثبلثة آالؾ نفس" (أعٕٖ5 :ـٖٗ)
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[ٕ] عماد خ صي الحب شة :قام في لبس بتعم يده ب عد أن ب شره بالم سيح ،ف قد
ط لب الخ صي بنف سه أن يعت مد إذ قال لفي لبس " :هوذا ماء ف ماذا يم نع أن
أعتمـــد … فنزـــال كبلهمـــا إلـــى المـــاء فيلـــبس والخصـــي فعمـــده( ".أع:5
ٖٙو.)ٖ5
[ٖ] ع ماد كرنيل يوس" ::حين بذ أ جاب ب طرس أ ترى ي ستطيع أ حد أن يم نع
الماء حتى ال يعتمد هإالء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أي ضا وأ مر أن
يعتمدوا بإسم الرب" (أعٓٔٔ:ـ)ٗ5
و يبلحظ ه نا في هذه الحاد ثة أهم ية معمود ية ال ماء ،فرؼم أن ا لروح
القدس قد حل على كرنيليوس وأهل بيته قبل تعميدهم ،إال أن معلم نا ب طرس
الرسول قد أصر على إتمام معمودية الماء ،ف لو لم ت كن هذه المعمود ية ل ها
أهمية ما كان قد أصر على إتمامها.
ٗ :-لماذا حل الروح القدس بدون معمود ية ال ماء؟ أ ليس هذا دل يل ع لى أن
الروح القدس يمكن أن يحل على الناس بدون معمودية الماء؟
نجيب على هذا التساإل ببساطة شديدة أن الق يام بتعم يد األمم كان أ مرا
ؼير مسبوق ولم يكن مقب وال من الي هود ا لذين دخ لوا اإلي مان .ول هذا سمح
ا لرب بإظ هار ق بول األمم ب هذه الو سيلة ،ول هذا ت شجع ب طرس الر سول أن
يعمدهم.

طقوسه الكنسية
أوال :مادة السر:
المادة الخاصة بسر المعمودية هي الماء
"إن كان أحد ال يولد من الماء والروح…( .يوٖ)٘ :
ثانيا :إتمامه بالتؽطيس [وليس الرش]
يجب أن تتم المعمودية بالتؽطيس وليس بالرش ،وإليك بعض األدلة:
[ٔ] معموديــة المســيح" :فلمــا اعتمــد يســوع صــعد للوقــت مــن المــاء"
(متٖ.)ٔٙ :
[ٕ] المعموديــة دفــن" :أم تجهلــون أننــا كــل مــن اعتمــد ليســوع المســيح
اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى ك ما أ قيم الم سيح من
األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة … " (رو:ٙ
ٖـ٘).
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والدفن ال يتم برش التراب على الميت ،بل بو ضعه ت حت ال تراب.
وحيــث أن المعموديــة دفــن ،فبلبــد أن يوضــع المعمــد تحــت المــاء ،أ
َّ
يؽطس في الماء حتى يؽطيه.
ثالثا :عدد مرات التؽطيس
تتم المعمودية بالتؽطيس ثبلث دفعات في الماء كمثال الثالوث ،يتضح
ذلك من قول رب المجد يسوع لتبلميذه" :وعمدوهم باسم اآلب واالبن
والروح القدس" (مت)ٔ1 :ٕ5
رابعا :عدم إعادة المعمودية:
ا لذ اعت مد مرة ال يم كن أن ي عاد معمودي ته ح تى وإن أن كر الم سيح.
فعندما يتوب ال تعاد معموديته ،بل يكتفى باالعتراؾ والتناول .وأ سوق لذلك
بعض األدلة:
[ٔ] كان الختان رمز المعمودية ،وهو لم يكن يحدث إال مرة واحدة.
[ٕ] ألن المعموديــة وــالدة روحيــة ،فــبل يجــب أن يولــد اإلنســان روحيــا
مرتين ،كما هو الحال في الوالدة الجسدية.
[ٖ ] ألنها موت ود فن وقيا مة مع الم سيح و هذه كل ها لم ت حدث سوى مرة
واحدة للمسيح.
[ٗ] لهذا نقول في قانون اإليمان "نعترؾ بمعمودية واحدة"
من هذا يتضح لنا أن المعمودية ال يمكن إعادتها ثانية.
خامسا :معمـودية الـدم في االستشهاد:
قد يتساءل البعض عن الذين يستشهدون من أجل المسيح قبل أن
يعتمدوا ،ما هو الحكم بالنسبة لهم؟
ولئلجابة نقول :إن الذين يستشهدون قبل أن يعتمدوا ،تعتبر الكنيسة
استشهادهم معمودية كاملة ألنهم ماتوا بالفعل على اسم المسيح وصارت
دماإهم معمودية لهم
سادسا :خدام السر:
البد أن تتم المعمودية بواسطة كهنة شرعيين ،وإليك األدلة على ذلك:

جبٍع اىعقبئذ ج2

457Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

[ٔ] سلم الرب للرسل دون بقية المإمنين أن يقوموا بالتعميد "اذهبوا
وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس"
(مت)ٔ1 :ٕ5
[ٕ] وسلم الرسل خلفاءهم الكهنة الشرعيين الذ أقاموهم ليسلموا
ؼيرهم حسب تواصل األجيال "وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه
أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا" (ٕتيٕ.)ٕ :
سابعا :دور المعمـدين:
ما هي األمور التي يجب أن يفعلها من يريد أن يعتمد؟
هناك بعض األمور البلزمة للمعمودية وهي:
[ٔ] التوبة عن حياة الخطية القديمة" :توبوا وليعتمد كل واحد منكم على
اسم يسوع المسيح لؽفران الخطايا" (أعٕ.)ٖ5 :
ولهذا عليه أن يجحد الشيطان قاببل أجحدك أيها الشيطان… (أ
أرفضك أيها الشيطان)
[ٕ] اإليمان بعمل المسيح الكفار على الصليب أنه مات ألجله شخصيا
ليخلصه من عقوبة الموت "من آمن واعتمد خلص" (مر،)ٔٙ :ٔٙ
ولهذا يقر باإليمان قاببل "أإمن بإله واحد…".
[ٖ] الرؼبة والتصميم على الحياة مع المسيح وتحت قيادة الروح القدس.
هذه الشروط مطلوبة من البالؽين المتقدمين للمعمودية ،أما بالنسبة
لؤلطفال فيحل األشابين محل المعمدين بخصوص هذه الشروط .على أنه متى
بدأوا يدركون يلقنونهم هذه التعاليم حتى تصبح هذه هي رؼبتهم الشخصية.
ثامنا :دور األشابين (أو المرشدين الروحيين):
[ٔ] يجحدون الشيطان ،ويعترفون باإليمان نيابة عن المعمدين الصؽار يوم
عمادهم.
[ٕ] يقومون بتعليم األطفال المعمدين عندما يصلون إلى سن اإلدراك ،معنى
المعمودية ،ومعنى اإليمان ،وجحد الشيطان ،والحياة الروحية الجديدة في
المسيح يسوع؛ حتى يكون قبولهم للمسيح قبوال شخصيا ً مبنيا ً على رؼبتهم
الشخصية وإيمانهم الشخصي.
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المفاعيل الروحية للمعمودية
أوال :ؼفران الخطايا:
(ٔ ) هذا ما و ضحه معلم نا ب طرس الر سول بقو له" :تو بوا وليعت مد كل
واحد منكم ع لى ا سم ي سوع الم سيح لؽ فران ٓٓٓالخطا يا…" (اعٕ:
)ٖ5
فبالمعمودية تؽفر الخطية الموروثة من آدم وت سمى بالخط ية الجد ية أو
األصلية ،والتي يقول عنها الكتاب "بإنسان واحد دخلت الخطية إلى ال عالم
وبالخطية الموت" (رو٘)ٕٔ :
والمعمودية تؽفر أيضا الخطايا التي ارتكبها الشخص الكبير قبل أن
يقبل سر المعمودية.
ثانيا :التبرير:
(ٔ) "خلصنا بؽسل الميبلد الثاني وتجديد الروح القدس الذ سكبه بؽ نى
علي نا بي سوع الم سيح ومخل صنا ح تى إذا تبرر نا بنعم ته ن صير ور ثة
حسب رجاء الحياة األبدية" (تيٖ٘ :ـ)8
والتبرير معناه إعطاء البراءة للمذنب ليس ألنه لم يخطا ،بل أل نه قد
افتد بدم المسيح
ثالثا :الخبلص:
(ٔ) [تيٖ" ]٘ :خلصنا بؽسل الميبلد الثاني وتجديد الروح القدس"
رابعا :الوالدة الثانية:
(ٔ) [يوٖٖ :ـ" ]5الحق الحق أ قول لك إن كان أ حد ال يو لد من فوق ال
يقدر أن يرى ملكوت هللا .الحق الحق أقول لك إن كان أ حد ال يو لد من
الماء والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت هللا"
خامسا :التجديد:
[ +تيٖ" ]٘ :خلضنا بؽسل الميبلد الثاني وتجديد الروح القدس"
سادسا :االؼتسال:
(ٔ) [تيٖ" ]٘ :خلضنا بؽسل الميبلد الثاني وتجديد الروح القدس"
والمقصود بالؽسل هو التنظيؾ من وسخ وقذارة الخطية.
سابعا :التطهير:
(ٔ) [أؾ٘ ٕ٘ :ـ …" ]ٕ8أ حب الم سيح أي ضا الكني سة وأ سلم نف سه
ألجلها لكي يقدسها مطهرا إيا ها بؽ سل ال ماء بالكل مة ل كي يح ضرها
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لنفسه كنيسة مجيدة ال دنس فيها وال ؼضن (تجعد) أو أ شيء من
مثل ذلك"
ثامنا :التقديس:
(ٔ) [أؾٕ٘٘ :ــ …" ]ٕ8أحــب المســيح أيضــا الكنيســة وأســلم نفســه
ألجلها لكي يقدسها مطهرا إيا ها بؽ سل ال ماء بالكل مة ل كي يح ضرها
لنفسه كنيسة مجيدة ال دنس فيها وال ؼضن (تجعد) أو أ شيء من
مثل ذلك بل تكون مقدسة وببل عيب"
والتقديس يعني إع طاء ال صحة ال سليمة ،فالقدا سة في أ صل الكل مة
اليونــاني هــي الصــحة الســليمة الخاليــة مــن اــألمراض .ولــيس معنــى
القداسة أنها العصمة من الخطية،
تاسعا :التبني:
[ +ؼلٖٕٙ :ـ" ]ٕ1ألنكم جمي عا أب ناء هللا باإلي مان بالم سيح ي سوع ألن
كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح…"
عاشرا :ضمير صالح:
ٔ[ +بطٖ" ]ٕٔ :الذ مثاله يخل صنا ن حن اآلن أ المعمود ية ال إزا لة
وسخ الجسد بل سإال ضمير صالح من هللا".
حاد عشر :لبس المسيح:
[ +ؼلٖٕٙ :ـ" ]ٕ1ألنكم جمي عا أب ناء هللا باإلي مان بالم سيح ي سوع ألن
كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح…"
ومعنــى لــبس المســيح هــو أن يكتســي اإلنســان بشــخص المســيح
فيؽطيه بثوب خبلصه ورداء بره ،كما يقول النبي "فر حا أ فرح بالرب،
تبتهج نفسي بإلهي ،ألنه قد ألبسني ثياب الخبلص ،ك ساني رداء ال بر"
(أشٔ)ٔٓ :ٙ
ثاتي عشر :الحياة األبدية:
(ٔ) [تيٖ ٘ :ـ" ]8خل ضنا بؽ سل الم يبلد ال ثاني وتجد يد ا لروح ال قدس
ا لذ سكبه بؽ نى علي نا بي سوع الم سيح ومخل صنا ح تى إذا تبرر نا
بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة األبدية"

االعتراضات والرد عليها
االعتراض:
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قد يعترض البعض على معمودية األطفال قابلين :أن األطفال ال يدركون
قيمة المعمودية ،وال معنى اإليمان .فكيؾ يسمح لهم أن يعتمدوا؟؟
اإلجابة:
نعم تسمح الكنيسة بتعميد األطفال الصؽار رؼم عدم إدراكهم ،على أساس
أن أشابينهم يعلمونهم معنى اإليمان والمعمودية متى كبروا .وليس في هذا
ؼرابة ،وأسوق لك األدلة التالية على صحة معتقد الكنيسة:
لنؤخذ دليبل من الختان الذ كان يتم للطفل البالػ  5أيام فقط من عمره.
أوال :الختان:
(ٔ) هو رمز المعمودية:
يقول معلمنا بولس الرسول" :وبه[أ بالمسيح] ختنتم ختانا ؼير
مصنوع بيد ،بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح ،مدفونين معه
في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل هللا الذ أقامه
من األموات ،وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وؼلؾ جسدكم أحياكم معه
مسامحا لكم بجميع الخطايا" (كؤٕٔ :ـٖٔ)
(ٕ) والختان كان ختما لبر اإليمان:
يقول أيضا معلمنا بولس الرسول "فآمن إبراهيم باهلل فحسب له برا
… وأخذ عبلمة الختان ختما لبر اإليمان" [روٖٗ :ؤٔ]
(ٖ) وكان الختان يتم في اليوم الثامن من عمر الطفل[ :تك]ٕٔ :ٔ8
"ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم …".
ثانيا :قبول المسيح لؤلطفال:
(ٔ) فقد دعاهم وباركهم" :دعوا األوالد يؤتون إلي وال تمنعوهم ألن لمثل
هإالء ملكوت السموات" [مت ،ٖ :ٔ5 ،ٔٗ :ٔ1مت،٘ :ٔ5
مت ،ٔٓ :ٔ5مرٓٔٔ٘ :و ،ٔٙلؤ٘ :ٔ5ـ]ٔ8
ومؤلهم من الروح القدس( :يوحنا المعمدان:لؤ" )ٔ٘ :ومن بطن أمه
يمتلا من الروح القدس" .
فإن كان المسيح قد قبلهم ،وقدسهم ،ومؤلهم بروحه القدوس حتى
وهم في بطون أمهاتهم! فمن يجرإ أن يرفضهم ويرفض تعميدهم؟!
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وهناك دليل ثالث:
ثالثا :احتياج األطفال للوالدة الثانية:
(ٔ) ألنهم مولودون بالخطية الجدية( :مزٔ٘" )٘ :ألني ها أنذا باإلثم
حبل بي وبالخطيا ولدتني أمي"
رابعا :ممارسة الرسل لمعمودية األطفال:
تعميد ليديا بابعة األرجوان وأهل بيتها :يسجل سفر أعمال الرسل قاببل:
"فلما اعتمدت هي وأهل بيتها ( "....أع)ٔٗ :ٔٙ
خامسا :ممارسة الكنيسة لمعمودية األطفال:
لقد سارت الكنيسة منذ أقدم العصور على ما تسلمته من الرسل
بهذا الخصوص ،إذ يقول العبلمة أوريجانوس وهو من رجال القرن
الثاني الميبلد " :إن الكنيسة تسلمت من الرسل تقليد عماد األطفال
أيضا ،فاألطفال يعمدون لمؽفرة الخطايا ليؽتسلوا من الوسخ الجد
(من آدم) بسر المعمودية"
وننقل االن عن سر االعتراؾ
كنيسة األنبا تكبل هيمانوت الحبشي القس  -اإلسكندرية – مصر (
)http://St-Takla.org
ٔ -اسس الرب هذا ال سر قديما و االعتراؾ له شروطه بان االن سان
يعترؾ في قرارة نفسه بالخ طا ويع ترؾ ا مام هللا وا مام من اخ طا في
حقه وان يعترؾ امام االب الكاهن الذ اخذ سلطان ال حل وا لربط من
الرب كما ورد في
ك أٌَْضاً :أَ ْن َ
ت ب ُْطرُسُ َو َعلَى َه ِذ ِه الص َّْخ َر ِة أَ ْبنًِ
َ Mat 16:18وأَ َنا أَقُو ُل لَ َ
َ
ْ
ٌِم لَنْ َت ْق َوى َعلَ ٌْ َها.
َكن َ
ٌِستًِ َوأب َْوابُ ال َجح ِ
ت َف ُك ُّل م َ ا َترْ ِبط ُ ُه َعل َى
ت ال َّس َم َاوا ِ
ك َم َفاتٌِ َح َملَ ُكو ِ
َ Mat 16:19وأُعْ طِ ٌ َ
ض ٌَك ُ ونُ
ض ٌَ ُكونُ َمرْ بُوطا ً فًِ ال َّس َم َاوا ِ
تَ .و ُك ُّل َما َتحُ لُّ ُه َعلَى األَرْ ِ
األَرْ ِ
َمحْ لُوالً فًِ
و في ن فس الو قت يق طع كل روا بط الخط يه وم سبباتها كي ال ير جع الي ها
معتمدا علي نعمة الرب االله!
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* سر االعتراؾ في العهد القديم
توبه االسرابيليين ( :قضٓٔٔ٘ :و" )ٔٙف قال ب نو ا سرابيل ل لرب اخطا نا
فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك انما انقذنا هذا اليوم وازالوا االلهة الؽريبة
من وسطهم وعبدوا الرب فضاقت نفسه بسبب مشقة اسرابيل"
واي ضا "وانف صل ن سل ا سرابيل من جم يع ب ني الؽر باء ووق فوا واعتر فوا
بخطاياهم وذنوب ابابهم" (نح.)ٕ :1
توبة منسي الملكٕ( :ملٖٕٕٔ :ؤٖ)
في ال شريعه ا مر ا لرب ب االعتراؾ بالخط يه وكيف يه ت قديم ذبي حه لؽ فران
الخطايا
ان ٌ ُْذنِبُ فًِ َشًْ ٍء ِمنْ َه ِذ ِه ٌُقِرُّ ِب َما َق ْد ْ
اخ َطا ِبهِ.
َ Lev 5:5فانْ َك َ
ٌح ٍة ْ
الث ِم ِه َعنْ َخطِ ٌَّ ِت ِه الَّتًِ ْ
اخ َطا ِب َها :ا ْن َثى م َِن
َ Lev 5:6و ٌَاتًِ الَى الرَّ بِّ ِب َذ ِب َ
ْ
ٌح َة َخطِ ٌَّ ٍة َف ٌُ َك ِّفرُ َع ْن ُه ْال َكاهِنُ ِمنْ َخطِ ٌَّ ِت ِه.
االغ َن ِام َنعْ َج ًة ْاو َع ْنزا م َِن ْال َمعْ ِز َذ ِب َ
في الصلوات كانوا االنبياء يعترفوا للرب بخطيتهم
فداود اعترؾ قاببل "اعترؾ لك بخطيتي وال ا كتم اث مي ق لت اع ترؾ ل لرب
بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي" (مزٕٖ)٘ :
وفي المزمور (ٔ٘) قال "ارحمني يا هللا ح سب رحم تك ح سب ك ثرة راف تك
ا مح معا صي اؼ سلني كث يرا من اث مي و من خطي تي طهر ني الني عارؾ
بمعاصي وخطيتي امامي دابما اليك وحدك اخطات والشر قدام عينيك صنعت
لكي تتبرر في اقوالك وتؽلب في قضابك هانذا باالثم صورت وبالخطية حب لت
بي امي ...استر وجهك عن خطايا وامح كل اثامي"
صبله عزرا" :فل ما صلى عزرا واع ترؾ و هو باك و ساقط ا مام ب يت هللا
اجتمع اليه من اسرابيل جماعة كثيرة جدا من الر جال والن ساء واال والد الن
الشعب بكى بكاء عظيما ...فاعترفوا االن للرب ا له ا بابكم واعم لوا مر ضاته
وانفصلوا عن شعوب االرض وعن النساء الؽريبة" (عزٓٔ.)ٔٔ-ٔ :
* سر االعتراؾ في العهد الجديد
تسليم سلطان الحل والمؽفره للتبلميذ والرسل
(مت .)ٔ1 :ٔٙ
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وكرر الرب هذا الوعد للتبلميذ
َ Mat 18:17وإِنْ لَ ْم ٌَسْ َمعْ ِم ْن ُه ْم َفقُ ْل ل ِْل َكنٌِ َس ِةَ .وإِنْ لَ ْم ٌَسْ َمعْ م َِن ْال َكنٌِ َس ِة
ار.
َف ْل ٌَ ُكنْ عِ ْندَ َ
ك َك ْال َو َثنًِِّ َو ْال َع َّش ِ
Mat 18:18اَ ْل َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْمُ :ك ُّل َما َترْ ِب ُ
ض ٌَك ُ ونُ َمرْ بُو طا ً
طو َن ُه َعل َى األَرْ ِ
ض ٌَ ُكونُ َمحْ لُوالً فًِ ال َّس َما ِء.
فًِ ال َّس َما ِء َو ُك ُّل َما َتحُ لُّو َن ُه َعلَى األَرْ ِ
وكرر الرب الوعد ايضا بعد قيامته
َ Joh 20:21ف َقا َل َل ُه ْم ٌَسُو ُع أٌَْضاً« :سالَم لَ ُك ْمَ .ك َما أَرْ َسلَنًِ اآلبُ أُرْ سِ لُ ُك ْم
أَ َنا».
س.
َ Joh 20:22ولَمَّا َقا َل َه َذا َن َف َخ َو َقا َل لَ ُه ُم« :ا ْق َبلُوا الرُّ و َح ْالقُ ُد َ
َ Joh 20:23منْ َغ َفرْ ُت ْم َخ َطا ٌَاهُ ُت ْغ َفرُ لَ ُه َو َمنْ أَ ْم َس ْك ُت ْم َخ َطا ٌَاهُ أ ُ ْمسِ َك ْ
ت».
ي قول الك تاب الم قدس" :امتح نوا كل شا تم سكوا بالح سن" (ٔ تس ٘:
ٕٔ).
ينبؽي عليك أن تتؤكد من كل ف كر أو رأ ي قدم لك بؤن ت قرأ وتب حث ،ت سؤل
وتناقش من أجل أن تبني حياتك على اإليمان المستقيم.
هل توجد أدلة كتابية وتاريخية وآبابية تدل على ضرورة أن يكون االعتراؾ
أمام الكاهن؟ وهل االعتراؾ هلل ؼير كافياً".
ٔ -ينبؽي أن نعلم حقيقتين هامتين
أولهما :أن الوحيد القادر على ؼفران الخطايا هو هللا عن طريق دم
المسيح المسفوك على عود الصليب .والثانية :عن حياتنا المسيحية ،فكل
مسيحي هو عضو في جسد المسيح الحي الذ هو كنيسته المجيدة،
ورأس هذا الجسد هو المسيح له كل المجد (أؾ ٔ.)ٕٕ :
ٕ -ومن أجل بنيان هذا الجسد أعطى هللا المواهب الروحية المتكاملة فقد
"أعطي البعض أن يكونوا رسبل والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض
رعاة ومعلمين ألجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح"
(اؾ ٗ .)ٕٔ ، ٔٔ :ولذلك ينبؽي عليك أن ال تحزن إذا وجدت نفسك بحاجة
إلى آخر لكي يعمل معك ومن أجلك فبالتؤكيد أن هللا أعطاك موهبة روحية
ولكنه لم يعطك كل المواهب والوظابؾ البلزمة لتسير في طريق الكمال.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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واعلم أيضا ً أنك حينما تخطا فإنك ال تسا إلى نفسك فقط وإنما تسا أيضا ً
إلى الجسد الذ تنتمي إليه (الكنيسة)  ،كما أنك تسا أيضا ً إلى هللا القدوس
البار.
ٖ -ولذا فإن اإلنسان حينما يخطا يطالب بؤن يندم على خطيبته ويكرهها،
ثم يقر بها أمام الكنيسة وحينها يقوم هللا بؽفران هذه الخطايا .وهذا ما فهمه
المسيحيين األوابل ،وهذا ما نراه في سفر األعمال حينما يقول" :وكان
كثيرون من الذين آمنوا يؤتون مقرين ومخبرين بؤفعالهم" (أع .)ٔ5 :ٔ1
وقد أعطيت الكنيسة ممثلة في الرسل ومن خلفهم من األساقفة (اع ٕٓ:
 )ٕ5هذا السلطان من الرب يسوع حينما قال" :كل ما تربطونه على األرض
يكون مربوطا ً في السموات وكل ما تحلونه على األرض يكون محلوالً في
السموات" (مت .)ٔ1 :ٔٙ
وقال أيضا ً في سلطة الكنيسة" :وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة ،وإن لم
يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار ،الحق أقول لكم كل ما
تربطونه على األرض يكون مربوطا ً في السموات وكل ما تحلونه على
األرض يكون محلوالً في السماء" (مت .)ٔ5 ،ٔ8 :ٔ5
ٗ -ولكن ،قد يقول قابل أن هذا سلطان عام للجميع وليس للرسل والكهنة
فقط فؤنا أستطيع أن أحل وأربط كالرسل تماماً!!
ولئلجابة نقول ال فإن الخطاب الموجه في اآليات السابقة كان موجها لقادة
الكنيسة ممثلة في الرسل ،كما أن أهل كورنثوس لم يستطيعوا ممارسة هذا
السلطان إال حينما مارسه الرسول بولس مع زاني كورنثوس الشهير (ٔكو
٘.)٘ -ٔ :
وال تنسى أن مواهب الروح قد قسمت على الجميع وكما يقول الرسول
"فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن ال يرتبي فوق ما ينبؽي
آن يرتبي بل يرتبي إلى التعقل كما قسم هللا لكل واحد مقدارا من اإليمان"
(رو ٕٔ.)ٖ :
هل يستطيع أحد أن بخرج لنا آية من العهد الجديد تقول :ال تعترفوا على يد
الكهنة ؟!!
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٘ -سنتحدث عن شهادة المحتجين (البروتستانت) أنفسهم لسر االعتراؾ.
ٔ .مارتن لوثر (ٖٔ٘ٗٙ – ٔٗ5م):
ي قول في ك تاب تع ليم ا لدين الم سيحي المخت صر في الف صل ال خامس عن
االعتراؾ:
عنوان :ماذا يجب أن ُيعلَم الشخص المبتدئ عن االعتراؾ؟
سإال :ما هو االعتراؾ؟
اإلجابة :لبلعتراؾ جزءان أولهما أن يقر الشخص بخطاياه وثانيهما أن
يتلقى المعترؾ الحل من المعرؾ ( confessorالشخص الذ يتلقى
االعتراؾ) كما من هللا نفسه بدون شك في ذلك وباعتقاد راسخ أن هللا قد
ؼفر خطاياه من خبلل المعرؾ.
سإال :ما هي الخطايا التي يجب أن يعترؾ بها الناس؟
اإلجابة :حينما نتحدث مع هللا يجب أن نذكر مع الشعور بالخز والذنب
جميع خطايانا ،حتى التي ال نعلم عنها شيبا ً تماما ً كما نفعل في "يا
أبانا"،ولكن حينما نجلس مع المعرؾ (أب االعتراؾ) نذكر الخطايا التي
فعلناها بإرادتنا والتي نشعر بها في قلوبنا.
ويقول لوثر أيضا " :إني أعتبر االعتراؾ الشخصي شيبا ً ثمينا جداً ونافعا ً
للصحة الروحية ،آه .في الحقيقة من المإلم جداً لكل المسيحيين إذا لم يكن
هناك اعتراؾ خاص ويجب أن يشكروا هللا بكل قلوبهم أن االعتراؾ مسموح
ومتاح لهم"

ويقول أيضاً " :من الممكن أن يكون للتوبة صفة سر من األسرار المقدسة
لكنني أبكي على انتهاك الكنيسة (المقصود الكنيسة الكاثوليكية حينما باعت
مؽفرة الخطايا بصكوك للؽفران ،وأفشت بعض أسرار المعترفين ) لهذا السر
(الحظ إقراره بؤن التوبة سر
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ولدينا العشرات من كتابات البروتستانت وقوانينهم التي تستحسن سر
االعتراؾ وتوافق على االعتراؾ السر على يد الراعي بشرط عدم إفشاء
أسرار المعترفين أو استؽبللها أو أن تكون في مقابل ماد
وقول القديس كبريانوس (ٕٓٓ – ٕ٘5م)" :فليعترؾ كل منكم أيها األخوة
األحباء بإثمه مادام من إثم في هذا العالم وما دام ممكنا ً قبول اعترافه وما
دامت المؽفرة بواسطة الكهنة مقبولة عند هللا".
وننهي حديثنا بقول العبلمة ترتليان (ٕٓٗٓ – ٔٙم)" :إن كثيرين ينتبهون
إلى الخجل أكثر من الخبلص فيهربون من االعتراؾ سترة لهم ويإخرونه
من يوم إلى يوم كمن أصابه مرض في األعضاء المستحى منها فؤخفى عن
األطباء مرضه فيباد بخجله ..فإذا أخفينا نفوسنا عن معرفة الناس هل تخفى
عن هللا ،وهل األولى لنا أن نهلك وذنوبنا مخفية من أن نحل وهي مكشوفة
في التوبة".
واستكماال لبلسرار ننقل من موقع كنيسة انطاكية
الكنيسة األرثوذكسية :إيمان وعقيدة
األسقؾ كاليستوس (تيموثي وير)

الفصل الخامس
األسرار
ٔ -تشؽل األسرار مكانا ً ربيسيا ً في العبادة المسيحية .ويقول القديس يوحنا
(نسميه سراً ،ألن الذ نإمن به ليس
الذهبي الفم متكلما ً عن سر الشكرّ :
هو ما نراه تماماً ،بل إننا نرى شيبا ً ونإمن بشيء آخر ...فحينما أسمع أحداً
يذكر جسد المسيح ،أفهم معنى ما يقال على ؼير ما يفهمه من ال يإمن)
ٕ -هذه الثنابية لما ُيرى وما ال ُيرى في كل سر مقدس هي خاصته المميزة.
فاألسرار ،كما الكنيسة ،منظورة وؼير منظورة ،ويوجد في كل إشارة
خارجية ونعمة داخلية .والمسيحي أثناء معموديتهُ ،يؽ ّطس بالماء الذ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يؽسله من أقذاره كما يؽسله في الوقت نفسه من خطاياه .في سر الشكر،
يتناول المرء ما يبدو أنه خبز وخمر ،لكنه في الواقع يؤكل جسد المسيح
ودمه الكريمين.
ٖ -الكني سة في مع ظم األ سرار المقد سة ،ت ستعين بالعنا صر الماد ية – من
وتجعل منها أداة لنقل الروح القدس .بهذا المع نى
ماء وخبز وخمر وزيت –
َ
تنطلق األسرار من التجسد ،حيث بالتج سد ات خذ الم سيح لنف سه ج سداً ماد يا ً
وحوله إلى أداة تحمل الروح القدس .كذلك األسرار تتطلع أو باألحرى تد شن
ّ
فداء المادة األخير (واستعادتها) الذ سيحصل في يوم الدينونة.
ٗ -وتتكلم الكنيسة األرثوذكسية عادة عن سبعة أسرار:
المعمود ية ،م سحة الم يرون ،سر ال شكر ،التو بة أو االعتراؾ ،الكه نوت،
الزواج ومسحة المرضى.
لم يجر تثبيت هذه البلبحة نهابيا ً إالّ في ال قرن ال سابع ع شر ،ب تؤثير ا لبلتين
الذ كان وقتبذ في أَو ِجهِ.
٘ -وقد كان الك ّتاب األرثوذكسيون قبل ذلك يختلفون اختبلفا ً كبيراً حول عدد
األسرار ،فيوحنا الدمشقي يتكلم عن سرين ف قط ،وديوني سيوس األريو باؼي
يحدثنا عن ستة ،أما يوشافاط متروبوليت أفسس (في القرن الخامس ع شر)
ف يذكر ع شرة وهنا لك عدد من ا لبلهوتيين الب يزنطيين يتف قون ع لى سبعة
أسرار لكنهم يختلفون على نوعيتها.
 -ٙأ ما أول بك ا لذين يف كرون بمن طق (األ سرار ال سبعة) فع ليهم أن يكو نوا
حذرين ويتجنبوا سوء الفهم الذ قد ينشؤ عنه.
أ والً ،ع لى ا لرؼم من أن جم يع األ سرار حقيق ية ،فإن ها ال تتم تع جميع ها
بنفس األهم ية ،وث مة تسل سل مرات بي ل ها .ف سر ال شكر م ثبلً هو في ق لب
الحيــاة المســيحية علــى نحــو مختلــؾ ع ّمــا هــو عليــه ســر مســحة المرضــى
بالزيــت .ومــن بــين األســرار الســبعة ،تحتــل المعموديــة وســر الشــكر مكانــة
خاصة.
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ثانياً ،حينما نتحدث عن األسرار السبعة ،فبل ينبؽي لنا أن نفصلها عن أعمال
أ خرى تت خذ هي بدورها طابع األ سرار ،أع ني بذلك كل ال خدم التقدي سية،
كارتداء االسكيم الره باني ،وتبر يك الم ياه في ع يد الظ هور اإللهي ،وخد مة
الج ناز ،وم سح الز يت ع ند ت تويج الم لوك ،ا لخ ...ف في جم يع ال خدم هذه،
هنالك إ شارة من ظورة ونع مة روح ية ؼ ير من ظورة .والكني سة األرثوذك سية
تستخدم أي ضا ً عدداً كب يراً آ خر من ال خدم التبريك ية ال صؽيرة ال تي هي من
طبي عة األ سرار المقد سة ،كال صبلة ع لى الق مح والخ مر والز يت والفاك هة،
ومباركة الحقول والمساكن واألشياء المختلفة .لهذه ال خدم ال صؽيرة ومع ظم
األحيان هدؾ عملي واقعي ،إذ توجد صلوات لت كريس ال سيارات وال قاطرات
وحتى من أجل الق ضاء ع لى الد يدان المإذ ية .و ليس ث مة فرق جذر بين
األسرار األساسية وأفعال التكريس هذه ،إذ ي جب أن ُين ظر للح ياة الم سيحية
كوحـدة ،وكســر واحــد كبيــر يجــر التعبيـر عــن مختلــؾ جوانبــه مــن خــبلل
مجموعة من ال صيػ واأل ساليب ،بع ضها ي مارس مرة وا حدة ف قط في ح ياة
اإلنسان ،والبعض اآلخر قد يمارس كل يوم تقريباً.
 -8واألسرار المقدسة تخص كل شخص بمفرده ،إذ في ها يكت سب كل إن سان
افراديا ً نعمة هللا ولهذا السبب ُي س ّمي ال كاهن كل مإمن با سمه ال خاص ع ند
ممارسة معظم األسرار .فعند المناولة يقول ال كاهنُ ( :ي ناول ع بد هللا ( فبلن)
ج سد ودم رب نا ي سوع الم سيح) .وع ند الق يام ب سر م سحة الز يت للمر ضى
يقول( :يا أبتاه القدوس ...اشؾ ع بدك هذا ( فبلن) من األمراض النف سانية
والجسدية المستحوذة عليه.)..
 -5واألرثوذكسيون يتطل عون بؤ سؾ إ لى تخ لي الكني سة الؽرب ية عن ط قس
التؽطيس القديم واكتفابها بصب قليل من الماء على جبين طالب المعمودية

مسحة الميرون
ٔ-مسحة الميرون تلي المعمودية مبا شرة .يت ناول ال كاهن الم يرون ويم سح
به أماكن مختلفة من جسم الطفل مع رسم إشارة الصليب :يبدأ أوالً بالجبين،
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ثم العي نين ،ثم األنؾ ،ثم ال فم و األذنين ،ثم ال صدر ،ثم ال يدين وا لرجلين.
وعند كل مسحة يقول( :ختم موهبة الروح القدس ،آمين).
ٕ -والطفل الذ أصبح عضواً في جسد المسيح بالمعمودية ،يتل قى بم سحة
الميــرون موهبــة الــروح الق ـدس ويصــبح (علماني ـاً) ( )Laikosأ عضــواً
كا مبلً في شعب هللا ( .)Laos tou Theouف سر الم يرون يتمم العن صرة،
حو من ظور وع لى شكل أل سنة
فالروح القدس ا لذ حل ّ ع لى الر سل ع لى ن ٍ
نارية هو نفسه يحل ّ بصورة ؼير منظورة على المع َّمد الجديد.
نبي ويصبح شريكا ً في
بسر الميرون هذا،
يتحول كل عضو في الكنيسة إلى ّ
ّ
كهنوت المسيح الملوكي.
ٖ -وجم يع الم سيحيين ،ألنهم ُم سحوا بالميرون ،مدعوون ألن يكو نوا
شهوداً وأ عين للحقي قة( :وأ ما أ نتم فل كم م سحة من ال قدوس وتعل مون كل
شيء) (ٔ يو ٕ.)ٕٓ:
في الؽرب ،يتم (التثب يت) عمو ما ً بوا سطة األ سقؾ ،أ ما في ال شرق فيع طي
كر سه
سر الميرون بواسطة الكاهن ،شرط أن ي كون الم يرون الم ستعمل قد ّ
األسقؾ.
(وفق العرؾ األرثوذكسي الم ّتبع ،وحده األسقؾ الذ يربس كنيسة مستقلة
يتمتع بامتياز تكريس الميرون) .ه كذا فإن األ سقؾ – سواء في ال شرق أو
ال ؽرب – هو ال ُمع نى بال سر ال ثاني المتع لق با لدخول في الح ياة الم سيحية،
ويتم ذلك في الؽرب بصورة مباشرة وأ ّما في الشرق فبصورة ؼير مباشرة.
ٗ -و ُيستخدم سر مسحة الميرون أيضا ً في حاالت المصالحة مع الكنيسة ،أو
االر تداد إلي ها .إذا ج حد أ حد األرثوذك سيون ثم عاد إ لى أح ضان الكني سة،
عنـدها يمســح بمسـحة الميــرون مــن جديـد .كــذلك بالنسـبة للكاثوليــك الــذين
يهتدون إلى األرثوذكسية ،تعمد معظم الكنابس األرثوذكسية في الشرق ع لى
العموم إلى مسحهم بالميرون عند قبولهم في شركتها .لكن الكنيسة الروسية
عموما ً ال تطلب إليهم سوى اعتراؾ إيماني وال تفرض ع ليهم الم يرون .أ ما
االنجليكان وسابر البروتستانت ف ُيقبلون دابما ً بواسطة سر الميرون.
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ب عد تل قي م سحة الم يرون بؤ سرع ما يم كن ُي ناول الط فل األرثوذك سي دون
الن ظر إ لى سنه .و هو ال يت قدم إذاً للمناو لة األولى في سن السادسـة أو
السابعة (كما عند الكاثوليك) أو في سن المراهقة (كما عند االنجليكان).

سر الشكر
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداس اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإللهي:
ُيحتفل بسر الشكر في الكنيسة األرثوذكسية في ظل وا حدة من ال خدم األربع
التالية:
أ -خدمة القداس اإللهي ألبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم
ب -خدمة القداس اإللهي ألبينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير
ج -خدمة القداس اإللهي للقديس يعقوب أخي الرب
د -خدمة القدسات السابق تقديسها البروجيازمينا
والعقيدة األرثوذكسية حول اإلفخارستيا تظهر بوضوح في قانون الشكر
حضــــــــــــــــــور المســــــــــــــــــيح فــــــــــــــــــي اإلفخارســــــــــــــــــتيا:
ٔ -كلمــات اســتدعاء الــروح القــدس تــدل داللــة واضــحة علــى أن الكنيســة
األرثوذك سية تإمن بؤن الخ بز والخ مر ي ستحيبلن حقي قة ب عد الت قديس إ لى
ج سد الم سيح ود مه ،وأنه ما لي سا ر مزين ل هذا الج سد و هذا ا لدم بل ه ما
الجسد والدم عينهما.
ولكن مع تؤكيدها على حقيقة االستحالة ،لم ت حاول األرثوذك سية قط تف سير
الطريقة التي تجر بها.
ٕ -وصحيح أن بعض الك ّتاب األرثوذكسيين في ال قرن ال سابع ع شر ،وح تى
بعــض المجــامع ،مثــل مجمــع أورشــليم الســنة الـــٕ ،ٔٙ8اســتخدموا عبــارة
(اســـتحالة الجـــوهر) ( )Transubstantiatioالبلتينيـــة ،كمـــا اســـتعملوا
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التمايز الذ تحدثت ع نه المدر سة السكول ستيكية بين ال جوهر و األعراض.
لكن آباء مجمع أورشليم أ ضافوا في الو قت نف سه قولهم بؤن ا ستخدام م ثل
هذه التعابير ال يعني تفسيراً للطري قة ال تي تتم ب ها اال ستحالة ،ألن ذ لك س ٌر
ينبؽي أن يظل دابما ً ؼير مفهوم
كون ال شيء ،ويجع له
ٖ{ -تميز فلسفة العصر الوسيط بين ال جوهر (ا لذ ي ّ
ما هو عليه) واألعراض أو الصفات ال تي ت خص ال جوهر (أ كل ما تدر كه
الحواس :الحجم ،الوزن ،الشكل ،اللون ،الذوق ،الرابحة الخ.)...
ٗ -وال جوهر شيء مو جود بذا ته ( ،)ens per seأ ما األعراض فمو جودة
في دا خل شيء ؼير ها ليس إالّ ( .)ens in alioإذا ما طبق نا هذا الت مايز
على اإلفخارستيا ،فإننا نصل إلى عقيدة (استحالة الجوهر).
٘ -وفق هذه العقيدة ،عند تقديس القرابين في ال قداس اإللهي ي حدث تؽي ير
في الجوهر في حين تظل األعراض هي هي .فجوهرا الخبز والخمر يتؽ يران
إلى جوهر ج سد الم سيح ود مه ،ل كن أ عراض الخ بز والخ مر ،أ لونه ما
ورابحته ما ا لخ ،...ت ستمر في الو جود ع لى ن حو ع جاببي وتب قى خا ضعة
إلدراك الحواس}.
أحس الكثيرون من األرثوذكسيين بؤن المجمع
 -ٙولكن على الرؼم من هذا،
ّ
قد ذهب َبعيداً في التوا فق مع التعب ير ا لبلتيني والسكول ستيكي .و في ال سنة
الـــ ٔ5ٖ5أصــدرت الكنيســة الروســية ترجمــة ألعمــال مجمــع أورشــليم،
اســتعملت فيهــا تعبيــر ( )Transubstantiatioلكنهــا تج ّنبــت ذكــر تعــابير
ال جوهر و األعراض ،وذ لك من طر يق ت حوير ا لنص األ صلي {يو ضح هذا
الم ثال ك يؾ أن الكني سة هي (انتقاب ية) في موافقت ها ع لى قوانين الم جامع
المحلية}.
 -8والك ّتاب األرثوذكسيون المعاصرون ما زالوا يستخدمون تعب ير (ا ستحالة
الجوهر) ولكن مع التشديد على نقطتين:
أوالً ،يمكن استخدام الكث ير من الكل مات األخرى ،وب شكل م شروع ،للدال لة
علـى التقـديس .مـن هـذه الكلمـات ،لـيس لتعبيـر (اسـتحالة الجـوهر) ســلطة
حاســـمة .ثانيـــاً ،اســـتخدام العبـــارة بالضـــرورة قبـــول معانيهـــا الفلســـفية
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األرســطوطالية .والموقــؾ األرثوذكســي العــام بشــؤن هــذه القضــية مــوجز
الموســع) الــذ كتبــه فيبلريــت ،متروبوليــت
بوضــوح فــي (التعلــيم الــديني
ّ
موسكو (ٕ ،)ٔ5ٙ8 -ٔ85والذ أقرته الكنيسة الروسية السنة الـ:ٔ5ٖ1
سإال( :كيؾ ينبؽي أن نفهم عبارة (استحالة الجوهر)؟
جواب .....( :كلمة (استحالة الجوهر) ال تحدد الطريقة التي يتؽ ّير بها الخبز
والخمر إلى جسد الرب ودمه .فهذا ال ي ستطيع أن يفه مه أ حد ؼ ير هللا .ل كن
يتحول في الواقع والحقيقة والجوهر إلى جسد
الكلمة تدل فقط على أن الخبز
ّ
ربنا يسوع المسيح والخمر يصبح الدم الحقيقي للرب).
الموسع) استشهاداً من يوحنا الدم شقي( :إذا
 -5وكذلك يذكر (التعليم الديني
ّ
كنتم ت سعون لمعر فة ك يؾ يتم ذ لك ،يك في أن تعل موا بؤن ذ لك يتم بوا سطة
الروح القدس ...وال نعرؾ شيبا ً أك ثر من أن كبلم هللا صحيح وفا عل وكل ّي
القدرة ،ولكنه يفوق اإلدراك) {(في اإليمان األرثوذكسي).}ٖٔ ،ٗ ،
 -1وت ظل ال قرابين المقد سة ،في مع ظم األح يان ،محفو ظة في كل كني سة
أرثوذكسية في مكان خاص دا خل الهي كل .ول كن ال ُت عرض للع بادة ،ك ما هو
شابع في الكنيسة الكاثوليكية .خبلل القداس اإللهي ،يبارك ال كاهن ال مإمنين
بالقرابين المقدسة ،ولكن ليس خارج هذه الفترة أبداً.
اإلفخارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيا كذبيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
تإمن الكنيسة األرثوذكسية أن اإلفخارستيا هي ذبيحة .والتعليم األرثوذك سي
ب هذا ال شؤن وا ضح جداً في ا لنص اللي تورجي نف سه( :ال تي لك ،م ما لك،
نقدمها لك ،على كل شيء ومن جهة كل شيء).
ٔ) (التي لك مما لك) :الذبيحة التي ُتقدم في اإلفخارستيا هي المسيح نف سه،
والمســيح نفســه هــو الــذ يقــوم فــي الكنيســة بفعــل التقدمــة .فهــو الكــاهن
موزع وال َّ
وال ضحية في آن وا حد( :أ نت ال ِّ
قرب)...
قرب والم َّ
موزع ...والم ِّ
{صبلة الكاهن قبل الدورة الكبرى}.
ٕ) (ن قدمها لك) :اإلفخار ستيا ُت قدم هلل ال ثالوث ليس لآلب ف قط ،بل كذلك
للــروح القــدس وللمســيح نفســه {كمــا أعلــن مجمــع القســطنطينية الســنة
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ا لـ .}ٔٔ٘8ه كذا حين ن سؤل :ما هي ذبي حة اإلفخار ستيا ؟ و من ذا ا لذ
يقدمها ؟ وإلى من ُتقدَّ م ؟ فالجواب في كل مرة هو :المسيح.
ٖ) (ع لى كل شيء و من ج هة كل شيء) :إن اإلفخار ستيا ح سب ا لبلهوت
األرثوذكسي ذبيحة تكفير ُتقدم عن األحياء واألموات.
فذبيحة الم سيح إذاً هي الذبي حة ال تي ُت قدم في اإلفخار ستيا ،ول كن ما ا لذ
يعنيه ذلك ؟ نظريات البلهوتيين عديدة بهذا الشؤن ،والكنيسة رفضت بعضها
باعتبارهــا ؼيــر مبلبمــة ،لكنهــا لــم تــدعم قــط بصــورة نهابيــة أي ـا ً مــن هــذه
النظر يات .و يوجز نق وال كبا سيبلس المو قؾ األرثوذك سي ك ما ي لي( :أ والً،
الذبيحة ليست م جرد صورة أو ر مز ،بل هي ذبي حة حقيق ية .ح مل هللا ُذ بح
مرة وا حدة وإ لى األ بد ...وال تتم ثل الذبي حة في اإلفخار ستيا في إرا قة دم
الح مل ،بل بتحو يل الخ بز إ لى الح مل ال مذبوح) {( شرح ال قداس اإللهي)،
ٕٖ}.
واإلفخارستيا ليست إحياء لذكرى ذبيحة الم سيح أو ت صويراً خيال يا ً ل ها ،بل
هي الذبيحة الحقيقية عينها
 .لكنها لي ست بذبي حة جد يدة ،ك ما أن ها لي ست ت كراراً لذبي حة الجلج لة إذ أن
الحمل ُذبح (مرة واحدة وإلى األبد) .جميع عناصر ذبيحة الت سبيح ،التج سد،
والعشاء األخير ،والصلب ،والقيامة ،وال صعود {ت شمل ذبي حة الم سيح ع لى
أكثــر مــن موتــه .وهــذه نقطــة عظيمــة األهميــة فــي تعــاليم اآلبــاء ،كمــا فــي
األرثوذكسية} ،ال يجر تكرارها في اإلفخارستيا ،بل هي معا شة من جد يد.
( خبلل ال قداس اإللهي ،وبف عل قو ته اإلله يةُ ،ن قذؾ إ لى نق طة تلت قي في ها
األبدية مع الزمان .عند هذه النقطة نصبح معاصرين حقيق يين لؤل حداث ال تي
نحيــي ذكراهــا) {بــول افــدوكيموؾ( ،األرثوذكســية) ،صٕٔٗ}( .وجميــع
سر واحد أز لي
العشاءات السرية المقدسة في الكنيسة ليست سوى عشاء ّ
فر يد ،ع شاء الم سيح في العلّ ية .فالف عل اإللهي نف سه و قع مرة في ف ترة
محددة من التاريخ و ُيعاد إح ياإه داب ما ً في ال سر الم قدس) {الم صدر نف سه،
ص.}ٕٓ5
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المناولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
فــي الكنيســة األرثوذكســية ،يتنــاول اــالكليروس والعلمــانيون الجســد والــدم
بال شكلينُ .تع طى المناو لة للعل مانيين بوا سطة ملع قة صؽيرة تح تو ع لى
قط عة من الخ بز الم قدّ س وقل يل من الخ مر الم قدّ س ،يؤ خذها ال مإمن و هو
وا قؾ .وت شدّد األرثوذك سية ع لى ضرورة ال صوم ق بل المناو لة ،فبل شيء
يم كن أك له أو شربه م نذ منت صؾ الل يل {(أول بك ا لذين يدعون اإلمبراطور
ينظفــون بيــوتهم .كــذلك أنــتم الــذين ترؼبــون فــي اســتقبال هللا فــي بيــوت
أجسادكم ،من أجل خبلص حياتكم ،عليكم أن تط هروا ت لك األج ساد بال صوم)
(جيناديوس ،الفصول المبة) .في حال المرض أو الضرورة القصوى ،بو سع
األب الروحي أن يمنح إعفاء من ال صوم ق بل المناو لة} .و تدعو كل حر كات
النهضــة فــي العــالم األرثوذكســي المعاصــر للعــودة إلــى ممارســة المناولــة
األسبوعية ،كما كانت عليه الحال في عصور الكنيسة األولى.
بعد البركة الختامية التي ُيختتم بها القداس اإللهي ،يق ترب المإم نون لتقب يل
الصـليب الــذ يحملــه الكـاهن واقفـا ً أمــام بــاب الهيكـل ،كمــا يؤخــذون قطعــة
صـــؽيرة مـــن الخبـــز المبـــارك تـــدعى (البروتـــي) .وفـــي معظـــم الكنـــابس
األرثوذكســية ،يســتطيع ؼيــر األرثوذكســيين ممــن يحضــرون القــداس أخــذ
البروتي ،وذلك عربونا ً
لؤلخوة والمحبة المسيحية.
ّ

سر التوبة
يمارس الطفل األرثوذكسي المناولة منذ نعو مة أظ فاره .و حين ي صبح كب يراً
إلى حد يستطيع معه تمييز الخير من الشر ويفهم ما تعنيه الخطيبة (في سن
الساد سة أو ال سابعة) ،ي بدأ في ممار سة سر جد يد آ خر هو سر التو بة أو
االعتراؾ .بهذا ال سر ،تؽ فر الخطا يا ال تي اقترف ها ب عد المعمود ية ويت صالح
الخاطا مع الكنيسة ،لذلك يدعى هذا السر (بالمعمودية الثانية).
وفي الوقت نفسه يعمل هذا السر على ترويض النفس ،ألن ال كاهن ال ي منح
حل الخطايا ف قط ،بل ي قدِّم أي ضا ً اإلر شاد الرو حي .و االعتراؾ ،في ال قديم،
كان علن ياً ،ألن الخطي بة ال ترت كب ب حق هللا و حده وإن ما ب حق القر يب
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والجماعة أيضاً .ولكنّ االعتراؾ أصبح منذ قرون طويلة ،سواء في ال شرق
أم في ال ؽرب ،بمثا بة محاد ثة خا صة بين ال كاهن وال مإمن .وال كاهن م َ
لزم
بالمحافظة على سر االعتراؾ محافظة مطلقة .
سي اع تراؾ ع لى ال طراز ال كاثوليكي،
و ليس في الكني سة األرثوذك سية كر ّ
والمعرؾ على العموم يق فان م عا ً أ مام األيقون سطاس ،وأحيا نا ً وراء
فالتابب
ِّ
ستاره ،أو دا خل ؼر فة مخص صة ل هذا األمر .ي قؾ التا بب أ مام ال صليب أو
أيقونة الس ّيد أو كتاب األناجيل ،ويقؾ الكاهن إلى جان به .وو ضع الشخ صين
على هذا الن حو يإ كد بؤن هللا هو ال حاكم في االعتراؾ ،و بؤن ال كاهن ليس
سوى شاهد و خادم هللا .و ُي شار إ لى ذ لك أي ضا ً من خبلل قول ال كاهن ق بل
سماع االعتراؾ:
(يا ولد  ،المسيح موجود هنا بشكل ؼير منظور ويتق بل اعترا فك .ال تخ جل
علي أ أمر .بل اذكر بدون إحجام كل ما اقترف ته،
وال تخش شيبا ً وال تخبا
ّ
كي تحوز على الؽفران من ربنا يسوع المسيح .انظر إلى أيقونته قربنا .و ما
أنا سوى شاهد يشهد أمامه لكل ما ستقوله لي .ولكن لو أخف يت ع ني شيباً،
ـجع إذاً ،جبــت إلــى الطبيــب ،فحــذار أن تعــود ؼيــر
ســتقترؾ ذبنـا ً كبيــراُ .تشـ ّ
معافى) {هذا اإلرشاد موجود في الكتب الطقسية السبلفونية وليس في الكتب
اليونانية أو العربية}.
ثم يتحدث المعترؾ ويحاول الكاهن أثناء ذلك توج يه ب عض األ سبلة ليت عرؾ
على مشاكل المعترؾ وبعدبذ يسد إليه النصح .وللحال يجثو المعترؾ على
ركبتيه أو يحني رأسه فقط ،فيضع الكاهن البطرشيل على رأسه ،وي ضع يده
هو فوق البطرشيل ويتلو صبلة الحل.
أما صيػ صلوات الحل فهي مختلفة .في النص اليوناني (والعربي)ُ ،يستخدم
ضمير الؽابب (هللا يسامحك ،)...أما في ا لنص ال سبلفوني ،ف ُي ستخدم ضمير
المتكلم (أنا أسامحك ،)...وإليك النص بالصيؽة اليونانية:
(يا ولد الروحي المعترؾ لحقارتي ،إني أ نا الحق ير ال خاطا ال أ ستطيع أن
أؼفر خطيبة على األرض لكن هللا هو الذ يؽ فر الخطا يا ...أ ما ن حن فن قول
إن كل ما اعترفت به لحقارتي الذليلة وكل ما لم تقله عن جهل أو عن نسيان
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مهما كان ،فسامحك هللا به في هذا ا لدهر و في ا لدهر اآلتي ...فبل ت هتم له
البتة ،بل اذهب بسبلم).
وبمسـتطاع الكـاهن ،إذا ارتـؤى ،أن يفـرض علـى التابـب القيـام بعمـل معـ ّين
تعبيراً عن التوبة ،لكن ذلك ال يشكل جزءاً ربي سيا ً من ال سر و هو أ مر نادر
الحدوث .ومن عادة األرثوذكسيين أن يعتمدوا (أ با ً روح ياً) خا صا ً يق صدونه
دور يا ً لبلعتراؾ واإلر شاد الرو حي ،وال ي كون هذا األب بال ضرورة كاهن
رع يتهم {تعـدّ الكني سة األرثوذكسـية أي ضا ً علمـانيين بين اآلبـاء الـروحيين
بإم كانهم أن ي صؽوا لبلعتراؾ ويع طوا اإلر شاد الرو حي ،ويطمب نوا التا بب
عن الؽفران اإللهي ،ولكن ال يسعهم تبلوة صبلة الحل ،لذلك ير سلون التا بب
إلــى الكــاهن} .ولــيس ثمــة قاعــدة فــي الكنيســة األرثوذكســية بشــؤن عــدد
االعترافات فهذا متروك لتقدير األب الروحي .وفي حالة المناو لة في ف ترات
متباعــدة – خمــس أو ســت مــرات فــي الســنة مث ـبلً – ُيطلــب مــن المــإمن
االعتراؾ قبل كل مناو لة .وأ ما في حا لة تواتر المناو لة ،ف لن ت كون هنا لك
ضرورة لبلعتراؾ قبل كل مناولة.

سر الكهنوت
ٔ -فــي الكنيســة األرثوذكســية ثــبلث رتــب كهنوتيــة ربيســية :األســقفية
والقسوسية والشموسية .وه ناك أي ضا ً رتب تان ثانوي تان :رت بة االيبوذ ياكون
(أو شماس الشمعة) ورتبة القارئ( .وجدت لبعض الوقت رتب أخرى ثانوية
لكنها أهملت نتيجة عدم استعمالها).
ٕ -والرسامة إلى الرتب الربيسية تتم دابما ً خبلل القداس اإللهي ،ك ما ي جب
أن ت كون داب ما ً فرد ية( ،ح يث ال ت كون أك ثر من ر سامة وا حدة في ال قداس
الوا حد و بذا يخت لؾ الط قس البيزن طي عن الط قس الرو ماني) ،ولؤل سقؾ
و حده سلطة الر سامة { في حال ال ضرورة يم كن لؤلر شمندريت أو لربيس
الكه نة ،بت فويض من األ سقؾ ،أن ير سم قار باً} .أ ما ر سامة أ سقؾ جد يد
فينبؽــي أن تــتم بوضــع أيــد ثبلثــة أســاقفة أو اثنــين علــى األقــل .وبمــا أن
األسقفية (جماعية) في طبيعتها ،فر سامة األ سقؾ ي جب أي ضا ً أن ت كون من
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قبل (جماعة) من األساقفة .وعلى الرؼم من أن الرسامة ال يم كن أن تتم إالّ
بوضع أيد األساقفة ،ف من الوا جب أي ضا ً أن تح ظى بمواف قة كل شعب هللا.
لــذلك تع ِّبــر الجماعــة كلهــا عــن موافقتهــا بصــرخة (مســتحق) (اكســيوس
باليونانية) تطلقها في أوقات مع ّينة خبلل خدمة الرسامة.
ٖ -و ُيق سم الكه نة األرثوذك سيون إ لى فب تين :ف بة الكه نة الم تزوجين وف بة
الكهنة ؼير المتزوجين .وعلى الراؼبين في االلت حاق بالطؽ مة الكهنوت ية أن
يختاروا طريقهم ق بل الر سامة ،إذ ال ي جوز ا لزواج ب عدها .فع لى من ير ؼب
ا لزواج أن ي تزوج ق بل أن ي صبح شما ساً .وأ ما ا لذ ال ير ؼب في ا لزواج
فيفتــرض فيــه أن يصــير راهب ـا ً قبــل رســامته .واليــوم يوجــد فــي الكنيســة
األرثوذكسية عدد من الكه نة ال عازبين ولي سوا بره بان .وإذا ترم َّ ل ال كاهن،
فبل يحق له الزواج ثانية.
ٗ -في القاعدة العامة ،كاهن الرعية متزوج ،ونادراً ما ي جر تع يين را ه ٍ
ب
كاهنَ رعية {في أيامنا هذه ،يقوم العديد من الره بان بوظي فة كه نة الرع ية،
لكن الكثيرين يؤسفون لهذه المخالفة للتقليد} .ويتم اختيار األساقفة دابما ً من
صفوؾ الرهبان {تلك هي القاعدة منذ القرن السادس على األقل ،لكن عرفت
الكني سة األولى العد يد من األ ساقفة الم تزوجين و منهم ب طرس الر سول}،
علما ً أنه بمستطاع األرمل أن ي صبح أ سقفا ً إذا ات خذ ال نذور الرهبان ية .ليس
من ال سهل ،في و ضع الرهب نة ال حالي دا خل الكني سة األرثوذك سية ،الع ثور
دابما ً على مرش ّ حين صالحين لؤل سقفية .و قد اب تدأ ب عض األرثوذك سيين في
التساإل عما إذا كان يجب ح صر اخت يار األ ساقفة من بين الره بان .وال حل
ليس بالتؤك يد في تؽي ير القا عدة الحال ية ال تي تق ضي بؤن يؤتي األ سقؾ من
صفوؾ الرهبان ،إنما الحل هو تقوية الحياة الرهبانية نفسها.
٘ -في الكني سة األولى ،كان يتم اخت يار األ سقؾ من ق بل شعب األبر شية،
كه نة وعل مانيين .وال يوم ي قوم المج مع الم قدس ل كل كني سة م ستقلة ع لى
العموم بتعيين األساقفة في المراكز الخالية .وهناك في ب عض الك نابس ن ظام
انتخابي معدّ ل ال يزال سار المف عول .ك ما قرر مج مع مو سكو المنع قد بين
 ٔ1ٔ8و ٔ1ٔ5أن يــتم انتخــاب األســاقفة مــن قبــل ممثلــين عــن الكهنــة
والعل مانيين باإل ضافة إ لى المطار نة .هذه القا عدة مع مول ب ها في اإلدارة
الكنســية الروســية الموجــودة فــي بــاريس وفــي (الكنيســة األرثوذكســية فــي
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أميركــا) ،لكــن األوضــاع السياســية جعلتهــا ؼيــر ممكنــة التنفيــذ فــي االتحــاد
السوفياتي (كما في أماكن أخرى من العالم األرثوذكسي).
 -ٙورتبة الشموسية في الكنيسة األرثوذكسية أكثر أهمية مما هي عل يه في
الكنابس الؽربية .فبالنسبة للكاثوليك ما هي سوى مرح لة تدريب ا ستعدادية
للكهنــوت ،لكنهــا خدمــة دابمــة عنــد األرثوذكســيين ،حتــى أن العديــد مــن
الشمامسة يقضون عمرهم في رتبة الشموسية.
 -8وبموجب القانون الكنسي ،ال تجوز رسامة الكاهن ق بل سن ال ثبلثين وال
تجوز رسامة الشماس قبل الخامسة والعشرين .ولكن لكل قاعدة شواذ
األلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب االكليريكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
بطريرك :أسا سا ً هو ل قب ر بيس الكني سة الر سولية الم ستقلة .و اآلن ات سع
إطبلقه فدعي به العديد من رإساء الك نابس الم ستقلة ،أ ما رإ ساء الك نابس
األخرى فيدعون (ربيس األساقفة) أو (متروبوليت).
المتروبوليــت ،ربــيس األســاقفة :كــان المتروبوليــت فــي األســاس ،أســقفا ً
لعاصمة المقاطعة ،في حين كان ُي منح ل قب (ر بيس األ ساقفة) كرت بة شرؾ
لؤلساقفة البارزين جداً .وليس من الضرور أن يكون مر كزهم في عا صمة
ما .ع لى هذا الن حو ال يزال ا لروس ي ستخدمون هذه األل قاب .أ ما اليو نان
والعرب ،فإنهم يمنحون لقب متروبول يت ل كل م طران أبر شية أل نه بالطبي عة
يسكن المدينة الكبيرة .ويسمي اليونانيون ر بيس أ ساقفة أول بك ا لذين كانوا
ُيدعون متروبوليت في ال سابق .لذا فإن ر بيس األ ساقفة ع ند اليو نان أر فع
من المتروبوليت .أما عند الروس ،فالمتروبوليت هو الذ يحل مقاما ً أرفع.
األر شمندريت :في األ صل ،را هب مك لؾ ب اإلدارة الروح ية ل عدة أد يرة ،أو
ربيس دير ذ أهمية خاصة .و ُيستخدم اللقب اليوم كرتبة شرؾ ألحد الكهنة
العازبين المم ّيزين.
هيجومينوس :ع ند اليو نان ،ر بيس ا لدير .ع ند ا لروس ،ل قب شرؾ ل كاهن
راهــب (لــيس بالضــرورة ربــيس ديــر) .والهيجومينــوس الروســي أقــل مــن
األرشمندريت.
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ربيس كهنة :لقب شرؾ يمنح للكهنة المتزوجين.
ربــيس الشمامســة أو بروتوشــماس :لقــب شــرؾ ُيمــنح للشمامســة .ربــيس
شمامسة لدى الرهبان ،بروتوشماس للشمامسة الذين ليسوا رهباناً( .ر بيس
الشمامسة في الؽرب اليوم هو كاهن ،لكنه في الكنيسة األرثوذكسية ،كما في
الكنيسة األولى ،يبقى شماساً).

سر الزواج
سر الثالوث المع ِّبر عن الوحدة في التعدد ال ينطبق على عقيدة الكنيسة فقط،
بل على الزواج أيضاً .فاإلنسان مخلوق على صورة الثالوث ،وهللا لم يخل قه
لكي يعيش وحده بل ليعيش ضمن عابلة ،إالّ في ب عض الح االت اال ستثنابية.
وكمــا بــارك هللا العابلــة اــألولى ،وأوصــى آدم وحــواء بــؤن يكونــا خصــبين
ويتكاثر ،كذلك فإن الكنيسة تبارك اليوم اتحاد الرجل والمرأة .وا لزواج ليس
وضعا ً تفرضه الطبيعة فقط ،بل هو حالة من النع مة .والح ياة الزوج ية ،ك ما
الحياة الرهبانية ،رسالة خاصة تتطلب نعمة خاصة من الروح القدس ،و هذه
النعمة ُتعطى من طريق سر الزواج.
وتشتمل خدمة الزواج على قسمين كانا في ال سابق منف صلين ،لكنه ما ال يوم
يؤخذان ؼالبا ً مكانهما الوا حد ت لو اآلخر ببل انق طاع .إنه ما خد مة (الخط بة)
وخدمة اإلكليل) ،وأث ناء األخيرة ُي قام ال سر الم قدس .وال جزء األسا سي من
خدمة (الخطبة) هو تبر يك الم حابس وتبادل ها عربو نا ً للر ضا المت بادل ا لذ
يعرب عنه الخطيبان بملء حريته ما ،ألن سر ا لزواج الم سيحي ال يم كن أن
يتم إالّ بموافقة الطرفين .وقمة خدمة (اإلكليل) هي في و ضع إكل يل من ق بل
الكاهن على رأس كل من العروسين .واإلكليبلن عند اليو نان م صنوعان من
أوراق ال شجر والز هور ،أ ما ع ند ا لروس في صنعان من ا لذهب أو الف ضة.
وه ما اإل شارة المن ظورة لل سر ،و يدِّ الن ع لى النع مة الخا صة ال تي يتلقا ها
الزو جان من ا لروح ال قدس من أ جل أن يإس سا عاب لة جد يدة أو (كني سة
بيت ية) واإلكل يبلن ه ما إكل يبل فرح ولكنه ما أي ضا ً إكل يبل است شهاد ،ألن كل
زواج حقيقي يتطلب من كبل الطرفين نكرانا ً خاصا ً للذات .في نها ية الخد مة،
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وتذكيراً بؤعجوبة زواج قانا الجليل ،يشرب الزوجان النبيذ من كؤس وا حدة،
إشارة إلى أنهما من اآلن فصاعدا ُ سيتقاسمان حياة واحدة.

والكنيسة األرثوذكسية تبيح الطبلق والزواج الثاني ،مستندة في ذلك على ما
ورد فـي متــى ،1:ٔ1حيــث قـال الســيد( :مــن طلّــق امرأتـه إـالّ بســبب الزنــا
وتزوج بؤخرى يزني) .والكنيسة األرثوذكسية تحذو حذو المسيح الذ سمح
ّ
باستثناء واحد في قانون عدم فك االرتباط في الزواج.
ٍ
ومن البديهي أن الكنيسة تنظر للزواج على أنه مبدبيا ً ؼير قابل للحل وتعتبر
فسخه خطيبة .ولكن رؼم إدانة الخطيبة ،ت ساعد الكني سة الخ طؤة إذ ت منحهم
فر صة أ خرى .وحين ما ال ي عود ا لزواج حقي قة واق عة ،ال تت شبث الكني سة
بالحفاظ ع لى و هم شرعي .فين ظر إذاً إ لى ال طبلق كت ساهل ا ستثنابي ولك نه
ضرور للخطيبة البشرية .إنه فعل تدبير كنسي ( )Oikonomiaوفعل من
مح بة هللا للب شر ( .)Philanthropiaول كن الكني سة األرثوذك سية ،و هي
ت ساعد الر جل وال مرأة ع لى الن هوض ب عد ال سقطة ،تع لم تما ما ً أن ا لزواج
الثاني ال يمكن أن يكون مثل األول ،لذا فإن جزءاً من االحتف االت ال تي ت شير
إلى الفرح يجر إلؽاإه و ُيستبدل بصلوات التوبة.
والقانون الكنسي األرثوذكسي الذ يبيح زواجا ً ثانيا ً وحتى ثالثا ً يمنع الرا بع
منعا ً باتا ً .ومن الناحية النظرية ُيمنح الطبلق في حالة الزنى فقط ،لكنه ُي منح
أحيانا ً ألسباب وجيهة أخرى.
وــال تشــجع الكنيســة األرثوذكســية علــى العمــوم تحديــد النســل بالوســابل
اال صطناعية .و ُيح ظر ب عض األ ساقفة وا لبلهوتيين كل يا ً ا ستعمال م ثل هذه
الوسابل ،بينما يتخذ البعض اآلخر موقفا ً أكثر مرونة و يدعون إ لى ترك حل
هذه المشكلة لحرية الزوجين بالتشاور مع أبيهم الروحي.

سر مسحة المرضى بالزيت
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جرى و صؾ هذا ال سر في ر سالة يع قوب األولى( :أ مريض ب ينكم ،فل يد ُع
شيوخ الكني سة في صلّوا عل يه و يدهنوه بز يت با سم ا لرب .و صبلة اإلي مان
تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل
خطيبــة ُتؽفــر لــه) (يعقــوب ٘ .)ٔ٘ -ٔٗ:ولهــذا الســر ،كمــا نــرى فــي هــذا
المقطــع ،تــؤثير مــزدوج ،فهــو يجلــب الشــفاء للجســد ،ويــؤتي بــالؽفران عــن
الخطايــا .وحيــث أن اإلنســان جســد وروح ،فــبل توجــد حــدود واضــحة بــين
أمراض الجسد وأمراض الروح .واألرثوذكسية ال تإمن بؤن سر الز يت (أو
مسـحة المرضـى) يجلـب الصـحة للمـريض بصـورة آليـة .إنـه يجلـب أحيانـا ً
ال شفاء ،و إال فإ نه يإ ّثر ع لى ال مريض في الع مق ويمن حه ال قوى الروح ية
ال تي يحتاج ها ال ستقبال ال موت {(ل هذا ال سر وج هان ،وا حد يت جه لل شفاء،
وال ثاني لل خبلص من ال مرض من طر يق ال موت) ( ،سرجيوس بول ؽاكوؾ،
(األرثوذكســية) ،ص ٖ٘ٔ} .يعــرؾ هــذا الســر فــي الكنيســة الكاثوليكيــة
(بالمسحة األخيرة) التي تعطى للمحت ضرين ف قط ،و قد أُه مل مف هوم ال شفاء
كلياً .أما في الكني سة األرثوذك سية ،فيع طى هذا ال سر ل كل مريض كاب نة ما
كانت خطورة مرضه.
وننقل اعتراض على االسرار من الموقع التالى
كنابس هللا المسيحية
ccg.org
اسرار الكنيسة
ٔ -المسيحية األرثوذك سية المعا صرة تع لن أن لديها مجمو عة من األ سرار
لنفســها .الكنيســة الكاثوليكيــة بؤشــكالها المختلفــة كاألنجليكــان و الــروم ،أو
األرثوذكس يحاولون بمساعدة أسرار الكنيسة المقدسة السيطرة على الح ياة
اإلنسانية حتى يتث نى ل ها أن ت ستعيد عقا بد الع هد الجد يد فى الح ياة العابل ية
من خبلل تركيبها معلنة لنفسها أنها الحق فوق كل الديانات المتنافسة.
هذه السيطرة تنفذ على م ستوى األ سرار و ال تي تنعكس في م سميات ك سر
الــزواج و الــدفن ،القربــان المقــدس و هلــم جــرا .هــذه اإلدعــاءات تفتقــد
لؤلساسيات و تعتمد على عدد من الفرضيات البلهوتية ؼير الكتابية.
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الزواج
ٔ -أول فرضية ؼير كتابية تخص سر ا لزواج ( .من المع قول ال قول أن سر
ا لزواج يعت بر م قدس) من الخ طؤ التؤك يد أن ا لزواج يعت بر سر الكني سة ،و
الذى يعتبر وظيفتها هى وحدها.
قضية أن ا لزواج ا لذ يع قد خارج الكني سة يعت بر ؼ ير صحيح (با طل) في
نظر الخالق و المسيح تعتبر خاطبة.
ٕ -تعتقد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أنه ألجل األ هداؾ العقابد ية ،أن أ
زواج تم مع وا حد ؼ ير كاثوليكي رو ماني هو ؼ ير صحيح  ،ال ناس ا لذين
يعنيهم األمر أ حرار في ع قد ا لزواج في هذه الكني سة .و هذه تعت بر عق يدة
أساسية .إن عق يدة ا لزواج ل ها تطبي قات في الع هد الجد يد ،و هذا ليس ألن
سر الزواج يخص الكنيسة وحدها.
ٖ -إن الواقع أن سر الزواج و الطبلق موجود خارج الكنيسة .يعتبر ال طبلق
عمل مسموح لشعب إسرابيل تحت الناموس خارج الزواج في الكني سة .إن
المبلحظة األولى أن قبول الوالدان موجهين لتقديس ا لزواج .أن ها المبلح ظة
األولى في اإلنج يل لت قديس ا لزواج .يعت بر ا لزواج صحيح في أ عين هللا إذا
وافق الوالدان .و تحت القانون ال شرعي ،إذا لم يق ببل فبل يعت بر صحيحا .و
هذا هو التحديد الوحيد .عندما يبلػ الزوجين العمر المناسب ،فيعتبر االتفاق.
و هذا موجود في الخروج ٕٕ.ٔ8-ٔٙ :
َ «Exo 22:16و َاذا َر َاودَ َرجُ ل َع ْذ َرا َء لَ ْم ُت ْخ َطبْ َفاضْ َط َج َع َم َع َها ٌَمْ ُه ُر َها
لِ َن ْفسِ ِه َز ْو َج ًة.
ارى.
Exo 22:17انْ ا َبى ابُو َها انْ ٌُعْ طِ ٌَ ُه اٌَّا َها ٌَ ِزنُ لَ ُه ِفض ًَّة َك َمه ِْر ْال َع َذ َ
و هذا القانون لحماية األنثى.
ٖ -المراسيم يجب أن تقام بوجود شهود ك ما نرى في سفر را عوث ٗ-ٔ :
ٔٔ و اشعياء .ٖ-ٔ :5
و ال في أ مكان من الكتاب الم قدس ُي شار إ لى اعت ماد صحة ا لزواج ع لى
الكنيسة و كهنوتها .إن ها عق يدة النق والويين ثان ية ح يث يدير ال كاهن ح ياة
العابلة و اجتماعها.
ٗ -تعتبر الخطبة ن صؾ ا لزواج (م تى ٔٔ5 :؛ لو قا ٔ .)ٕ8 :أراد يو سؾ
أن يطلق مريم ألنها كانت حاملة ليس منه و لكنه لم يفعل بذلك .و هذا ير مز
لزواج هللا و إسرابيل و هذا له معنى روحي .و ينفذ بواسطة الروح (حزقيال
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 .)5 :ٔٙإنـه تطبيــق روحـي للعبلقــة الجسـدية .هــذا أسـاس الــزواج بكونــه
وحدة روحية كذلك.
٘ -الكتاب المقدس يذم عدم ا لزواج في سفر الق ضاة ٖٔٔ5 :؛ ا شعياء ٗ
 ٔ:و ارميا  ،1 :ٔٙو مع ذلك فإن بولس جعلها مقبولة في ر سالته األولى
الى أهل كورنثوس  ٗٓ-ٕٗ ،5-8 :8كان ل هذا أ سباب كث يرة و ال تي كا نت
مرهونة بتقاليد ذلك الوقت وبحاجات الكنيسة؛
 -ٙلم يتكلم بولس بالروح و لم يكن مر شداً من ا لروح ال قدس لي قول هذا.
قال ذلك ألنه كان هناك تطبيق فى ذلك العهد للخصى و جعل ال ناس عاجزين
على الق يام بالعبل قات الجن سية .فه ناك العد يد من الخ صيان في الكني سة و
كانوا محت قرين .و وجـب ع لى بولس أن يـرد و ضعهم و يجع له شـرعيا ً و
إعطابهم قانون اجتماعي م ثبل لي ستعدوا لمل كوت هللا .كان بولس إذن ي عالج
قضية نفسية.
أعطي لهم القدرة في أن يختصوا باهلل و الحصول ع لى المكا نة االجتماع ية،
ال تي ي جب أن ت كون ع لى األ قل كب يرة كا لذين ل هم ال قدرة ع لى أن ي صبحوا
آباء .هناك الخصيان بعملية اإلخصاء و هناك أي ضا الن ساء الخ صيان ا لبلتى
ال يستطعن الحمل .يحتاجون المكانة االجتماعية في التساو في الكني سة و
أعطى لهم بولس ما في كورنثوس
 -8إن مو قؾ الم سيح من ا لزواج مو جود و وا ضح في حدي ثه مع ال مرأة
الســامرية في.يوحنــا ٗ ( ٔ5-ٔٙ :قــال لهــا يســوع اذهبــي وادعــي زوجــك
وتعالي الى ههنا .اجابت المرأة وقالت ليس لي زوج .قال ل ها ي سوع ح سنا
ق لت ليس لي زوج .ال نه كان لك خم سة ازواج وا لذ لك اآلن ليس هو
زوجك.هذا قلت بالصدق).
اخت بر الم سيح صدقها و أمانت ها فى المعي شة .كان قد يع لن عق يدة حول
الزواج .هذا النص هو عقيدة الزواج من فم يسوع المسيح.
 -5ه ناك العد يد من العوا مل ال تي ت خرج من هذا ا لنص .اع ترؾ الم سيح
بالسامرية كواحدة من األمم ،اعترؾ بالزواج كمإسسة صحيحة بين األمم،
و اعترؾ بالطبلق بصحته أل نه لم يت حدى أ وا حد من الر جال الخ مس .و
الم هم جدا هو رف ضه الكا مل ل لزواج ال خاطا ،أل نه يرى أن الر جل ا لذ
تعيش معه لم يكن زوجها .من هنا ،نرى أن المسيح أ سس ا لزواج و ر فض
الشر الذ يؤتي من العيش معا دون عقد ا لزواج .و لم ي سؤل صحة ا لزواج
خارج إسرابيل.
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إذن إنها قاعدة الزواج التي خر جت من فم الم سيح .ي جب ع لى الكني سة أن
تفهم هذا صحيحا و ل كن و قع الع كس .نرى ه نا ا لزواج بين األمم صحيحا
مثل الطبلق و لكن العيش معا بدون زواج يعتبر شرا و ليس معترفا.
 -1إن الفرابض تحت الزواج أقل من الواجب ن حو هللا ك ما نرى من التثن ية
ٖٔ .ٔٓ-ٙ :و إذا كــان الــزوج عابــد لؤلوثــان يجــب علــى هــذا اإلنســان أن
يموت .و هذا هو الناموس.
و يقوى هذا األساس في م تى  ٕ1 :ٔ1و لو قا ٗٔ ٕٙ :و كذلك ا لزواج ال
يم كن أن ي كون مرتبط ب عد ال موت (م تى ٕٕ ،ٖٓ-ٕ1 :مرقس ٕٔ-ٕٗ :
ٕ٘).
ٓٔ -و إن فكرة المورمون حول الزواج األبد معاكسة تما ما ً ل ما صرح به
ي سوع الم سيح .إن االت حاد في ا لزواج منف صل ع ند ال موت ،إذن ال يم كن
للكنيسة أن تتدخل ال في الحياة و ال في الموت في ع قد ا لزواج .باإل ضافة،
أن الكنيسة التي تبحث أن ُتعزى هذا الواجب لنفسها تعتبر خاطبة.
ٔٔ -و من أجل برهان هذا المف هوم للطبي عة المقد سة للمإس سة الزواج ية،
يجب علينا أن ننظر فقط إلى ثبلثة أمثلة.
األول هو أدام و حواء
تكوينٕ  ٕٗ-ٕٖ :فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامي ولحم من لحمي .هذه
تدعى امرأة النها من امرء اخذت ٕٗ .لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق
بامرأته ويكونان جسدا واحدا.
إن تؤ سيس ا لزواج كان مإس سا ً من أدام .و جدت صحة المإس سة لؤلمم
جمعاء في وقت إ براهيم ك ما نرى في األمث لة المع طاة من فر عون و سارة
(ت كوين ٕٔ .)ٕٓ-ٔٔ :ليس ه ناك شك أن مإس سة ا لزواج مو جودة ق بل
الناموس و قبل الكنيسة ،مثبل قبل اعطاء الناموس لموسى .كان ذلك موجود
مع إبراهيم و كذلك مع فرعون و فهم هذا األخير الزواج ،كما فهمه إبراهيم.
و المثال الثاني هو أبيمالك و سارة (ت كوين ٕٓ .)ٔ5-ٔ :أ لم يؤ خذ أبيما لك
سارة كزو جة لي نام مع ها و ل كن حُ ذر من طرؾ هللا أن ها ا مرأة ر جل آ خر.
أعطى فرعون ثروة إلبراهيم أل خذه سارة ر ؼم أ نه كان م خدوعاً .كان من
مسبوليته إ ي جاد عدم صحة هذا ا لزواج ،ا لذ لم ي كن ،أ خذ ا مرأة إ براهيم
فقط .ال واحد يجب أن يخاؾ الملك في مسؤلة الزواج.
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اتسعت مإسسة الزواج في ناموس موسى بعملية الخطبة و الزواج ( خروج
ٕٕ .)ٔ8-ٔٙ :التحديدات حول الزواج تتبع ال قانون ال مدني ح سب م يراث
األمم و االسباط (عدد .)5 :ٖٙ
يل.
ظام اليوب ِ
هذا ي َتعلّق بمسؤلة الحفاظ على األراضيِ ضمن األسباط ت حت ن ِ
إنّ ال ّنظا َم الكامل َ للناموس ُيص ّم ُم ليإكد أنه ال ُ
أرض.
أمة (سبط) يب قى بدون
َ
ُ
تزو َج من ن فس سبط أ بيهم ح تى أن
ال شعب ا لذ عِ ن ْ دَ هُ م
ب أَنْ َي ّ
يراث َيج ِ ُ
ملك ية األرض ال تنت قل من ذ لك ال سبط .ل هذا ال ُيم كنُ ألى أ مة أَنْ َت شتر
أرا ضي ا سرابيل؛ ال سبط ُيم كنُ أَنْ َي شتر أرا ضي سبطِ آ خر ل ُي خرجهم
بواســطة الميــراث خــبلل الـ ّ
ـاع لفتــر ِة
واج .لــذا منــتج اـ
ِ
ـألرض ُيمكــنُ أَنْ ُي َبـ َ
ـز ِ
الس َنوا ِ
اليوبيل.
جع إِلى السبطِ في
ت لكن
األرض َت ْر ُ
َ
َّ
ِ
ُ
ُ
ُ
صحيحة للتزويج ،التي َت ْس ُ
ستقلة
بق الكنيسة و م
إولية
األمم هكذا عِ ْندَها مس
َ
مرها هللا،
عنها .إنه محتوم كليا ً من الكتاب المقدس أن الزواج َكانَ
مإسسة اَ َ
األمم ت حت نواميس هللاِ .لذا ال يم كن
ت سبق الكني سة و ال تى تت ضمن كل
ِ
لكنيسة ببساطة أَنْ َت ْح َ
جز حق الزواج لنفسها .ال ُيمكنُ أَنْ َتق ُول َ أن الزي جات
ُ
لق؛ ال ح ُ
شويش المط َ
قوق أو إح ترام في
باطلة .تخ ّيلْ ال ّت
خارج الكنيس ِة هى
َ
ب وشرعي ِة الميرا ِ
سإال الكامل لل ّتعاق ِ
ث ت تدفق من ت لك الحقي قة.
الناموس .ال ّ
ّ
يس شيء ما َ ا لذ
يس منس َك أو طقس ديني من الكنيس ِة وإنه لَ َ
الزواج إذن لَ َ
صدر بشكل خاص.
الكنيسة ُيمكنُ أَنْ ُت َ
المراسيم األخيرة (المسحة(
ٔ -كل ما يفهم من مراسيم الدفن ينتمي إلى عقيدة ؼير كتابية و الذ
ينحدر من نظرية رقابة الكنيسة على النفس اإلنسانية بعد الموت .بالطبع
الكنيسة ال تملك سلطة تسجيل أسماء الناس في السماوات .قيامة األموات
تنقسم إلى القيامة األولى و القيامة الثانية .القيامة األولى تنتمي إلى كل من
يذكر في الرإيا ٕٓ .ٙ-ٗ :هإالء المقدسون الذين كانوا مطيعون لوصايا
الرب واإليمان وشهادة المسيح ،أ يسوع المسيح (الرإيا ٕٔٔ8 :؛ ٗٔ:
ٕٔ؛ ٕٕ .)ٔٗ :هذه هى القيامة األولى .هذا القيامة تتؤلؾ من نوعين و
هما الـٓٓٓٗٗٔ (رإيا  )5-ٕ :8و الجمهور العظيم (رإيا  .)1 :8هإالء
الناس هم ارواح (قيامة الموتى) ألنه ال يستطيع إنسان أن يرى هللا .إنه
مستحيل ماديا ً رإية هللا .هم الجمهور العظيم .هم إذن مع الـ ٓٓٓٗٗٔ
حول عرش هللا .كل المخلوقات األخرى ستقوم فى القيامة الثانية من
األموات (رإيا ٕٓ(ٔ٘-8 :
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٕ -الكنيسة ال تملك سلطة أخرى أكثر من أن تبين لئلنسان ما يعتبر ذنبا
الذى فيه هو ينؽمس .الكنيسة تحاول أن تتربح من هذا بواسطة أن َتقُول ُ
أن بعض الناس هم فى المطهر .عقيدة المطهر تجيىء من الوثنيون لكنها
مفهوم المطهر
قريب من
َت ْظه ُر في األعمال األبوكريفية .هناك مفهوم
ُ
ِ
هناك ،لكنه ال يتعلق بالكتاب المقدس .المفهوم الكامل إلمتبلك السلطة على
تقديم الطقوس األخيرة هو أن تقول" :بمباركة الكنيس ِة يا بني َ
أنت ُيمكنُ أَنْ
َتدْ خل َ في المكان س؟  .ليس هناك اساس كتابى لهذا.
ٖ -في رسالته األولى لكورنثوس ٘ ،٘ :بولس تصرؾ هكذا معطيا اإلنسان
فرصة النجاة .المفهوم هنا هو عزل الفرد عن جسد الكنيسة ليوضح لهم
مفهوم أن الخطية تبعد اإلنسان عن جسد المسيح و أنهم لن يكونوا فى
القيامة األولى .و هذا تم مع زانى كورنثوس الذى هو نموذج مثالى لعقيدة
األمم التى اتبعوها فى كنيسة كورنثوس .ال يبدو أن األب تزوج و هو عضو
فى كنيسة كورنثوس .مات و أخذ ابنه زوجته و نام معها .بولس قال أنه
حتى األمم ال يفعلون هذا .أهل كورنثوس قالوا أنه ما فعله كان جيداً لكن
بولس قال أن هذا مخالؾ تماما ً للناموس .عزلوه من الكنيسة حتى يدرك
خطيته .الكنيسة ،مع ذلك ال تملك صبلحيات أن تمنعه من القيامة األولى.
هو ُحرم من القيامة األولى بخطيته التى هى تعدى على الناموس َ .ي ْظه ُر أن
ّ
اني قد تاب و اعيد للكنيسة.
الز ُ
س لها السلطة أَنْ ُت َ
سيطر على فر ِد
جيز أو ُت
َ
ٗ -الكنيسة ،على أية حال ،لَ ْي َ
في مسؤلة المو ِ
ت للدخول فى أ حالة بعد الموتِ .المسـيحي ال يدرك ما
بعد الموت .إن مفهوم صعود الروح إلى السـماوات كان من عقيدة
الؽنوسيين و الديانات السرية .الشهيد يوستينوس قال أنه بهذا يمكن التمييز
بين المسيحيين عن ؼيرهم( .يوستينوس الشهيد ،دفاعيات ،أنظر كذلك
مقالة قيامة األموات [ٖٗٔ]) .قال يوستينوس الشهيد أنه بؽض النظر عن
الكتابات اإلنجيلية فإن عقيدة النفس صارت جزءاً من النظام األرثوذكسي
ألنها استطاعت أن تستخدم لرقابة الكنيسة على اإلنسان ،و كذلك على
الدولة .هدؾ الكنابس إذن كان ممارسة القوة و السلطة على مستوى العالم
و ما زال هو نفس هدؾ الكنابس اليوم.
ستمر اآلن بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ،النظام
٘ -هناك صراع قو ِة َي
ُّ
العالم .ال ّ
شيوعيون َكانوا جز َء
العالمي الجديد ،و النظام األوروبي ،لسيطر ِة
ِ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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سيدْ خلُون
من ذلك
الصين َتدْ خل ُ اآلن في ذلك الصراع .هم و آسيا َ
النظام و ّ
ِ
النظام .الكنيسة الرومانية
العالم تحت ذلك
في الصراع للسيطر ِة على
ِ
ِ
الكاثوليكية ُتحاول ُ أن َتستعمل ُ أعدادها لتكون القوة المهيمنة لكن ،كما
رؾ من الرإيا ،إنها ستخسر و الكثير من الناس سيتؤذون في تلك
َن ْع ُ
العملي ِة.
 -ٙكنيسة هللا ال تعلن عن الرقابة على اإلنسان بعد موته .مسؤلة مؽفرة
الذنب عن طريق االعتراؾ و الحل مرتبطة فقط بالمعمودية و التوبة .ؼفران
الخطية المستمر هو مسؤلى بين الفرد و هللا خبلل مسيحه المسيا ،يسوع
المسيح .رأس لكل رجل هو المسيح ،و رأس المسيح هو هللا (ٔكو ٔٔ (ٖ:
مذهب الكنيس ِة
ئ شخص من أ خطيبةِ .هذا
ُ
بر َ
 -8الكنيسة ال ُيمكنُ أَنْ ُت ّ
القرن العشرون في الواليات المتحدة.
كنابس هللاِ في
َ
الكاثوليكي ِة و هو دَخل َ
ِ
ئ
بر ُ
المقترح هو أن الكنيسة ُيمكنُ أَنْ ُتق ّد َم ناموس ،أو قرار إدار  ،الذ ُي ّ
الفرد من المسإوليات المكتوبة على الفر ِد ال ُم َع َّم ِد فى العهد القديم و العهد
الجديدِ .الكنيسة ال ُيمكنُ أَنْ َتع َمل ُ هذا .نحن مسإولون بشكل مباشر إِلى
قؾ أو َن ْسق ُط من
السيد
المسيح يسوع لعبلقتنا إِلى هللاِ تحت الناموس ،ونحن َن ُ
ِ
المسيح يسوع و تلك العبلقة فقط.
القيامة األلوى بسبب عبلقتنا مع السيد
ِ
َ
نحن ال ُيمكنُ أَنْ َن ُ
عبلقة مع السيد
ؤخ َذ
هللا اآلبِ .إنّ
المسيح يسوع مالم نعظم َ
ِ
ُ
مركز عبادتنا .الشرط األساسي لتكون لنا
هللا الواحد الحقيقى هو موضوع و
َ
ُ
المسيح يسوع ،هو أننا نحن مدعوين من هللا اآل ِ
ب.
عبلقة مع السيد
ِ
 -5الطقوس األخيرة ،أ ّما كالمسحة أو للدفن لَيست أسرار من الكنيسةِ .هم ال
يختصون بالكنيس ِة وهم ال يحددون ما َي ْحدث إِلى الفرد بعد الموتِ .موسى لم
س َي ُكونُ في القيامة
َيدْ فنُ بواسطة أياد إنسانية .هو َما دُفن ،لحد اآلن موسى َ
س َ
س َ
بق
بق موسى كنيسة العهد الجديد بفترة ٖٓٓٔ سنةِ .إبراهيم َ
األولىَ .
وس َي ُكونُ في القيامة األولى .هو لم ُيدْ فنُ بواسطة
الكنيسة على نفس النمط َ
الذين يضعون الجسد
أ كاهن للكنيس ِة إال أبنابه .الدّ فن هكذا وظيفة أولبك
ِ
إحترام.
رتاح في
ألَنْ َي َ
ِ
عضو فى أ كنيس ِة خصوصي ِة أو أن
س مِنْ وا ِجب ِه أَنْ َي ُكونَ
َ
 -1الشخص لَ ْي َ
َي ُكونُ كاهن ل َيدْ فنَ أ شخص .إنها وظيفة الدّ ول ِة ألسبا ِ
وإحترام
الصح ِة
ب
ّ
ِ
(الروح)
الفر ِد أن ُيحمل بواسطة المجموعة لوضع الجسد في
ِ
األرض .النفس ّ
جع إِلى هللاِ الذ أعطاها (جا ٕٔ  .)8:الكتاب المقدس
الذ ُيسيط ُر عليه َي ْر ُ
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شيا (جا  .)٘ : 1الكنيسة ال ُيمكنُ أَنْ َتدّعي
َيقُول ُ أن االموات ال َي ْعرفُون
َ
لتحول َ حال ِة أى
فن لنفسها أو بواسطة المنسك في دَ ْف ِن شخص م ِا
ّ
بطقس الدّ ِ
فرد.
االفخارستيا
ٔ -عقيدة اإلفخاريستيا أو القربان المقدس مبنية على عقيدة الكنيسة القابلة
أن عشاء الرب يمكن نقله من عيد سنو إلى صبلة أسبوعية .هذا مبنى على
االختبلط فى المفاهيم بين مراسيم العشاء الرباني و تناول خبز الوجوه ،وهذا
طبعا ينطبق على البلويين .إنه محاولة لتؤسيس مذهب النيقوالويين و النظام
البلوى ضمن الكنيسة المسيحية.
ٕ -خبز الوجوه و يسمى الخبز المقدس (ٔصموبيل ٕٔ )ٙ :له ؼرض
خاص .اإلشارة إلى استخدامه نجدها في سفر البلويين ٕٗ .(.1-٘ :وتؤخذ
دقيقا وتخبزه اثني عشر قرصا.عشرين يكون القرص الواحد ٙ .وتجعلها
صؾ ستة على المابدة الطاهرة امام الرب 8 .وتجعل على كل
ص ّفين كل
ّ
صؾ لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب 5 .في كل يوم سبت يرتبه
امام الرب دابما من عند بني اسرابيل ميثاقا دهريا .فيكون لهرون وبنيه
فياكلونه في مكان مقدس.النه قدس اقداس له من وقابد الرب فريضة دهرية)
زودَوا الوجبة لمابدة خبز الوجوه لكن
ٖ -ابناء اسرابيل عِ ْندَ هُم مرسو ُم أَنْ ُي ّ
َ
محجوز إِلى الكهنوت .كان ستة أرؼفة على جان ِ
ب واحد
خبز الوجوه كان
عشر رؼيؾِ باإلجمالَ .م ّثلوا أم َم اسرابيل و َتطلّعوا إلى
وستة على اآلخر إثنا
َ
وظيف ِة الكنيس ِة.
ٗ -هذا القانون أو التخصيص مرتبط بالسبت .في هذا اليوم يوضع على
مابدة خبز الوجوه (خروج ٓٗ(ٕٖ-ٕٕ :
القانون األول مرتبط بالخيمة و المابدة الواحدة و المنارة الواحدة .هيكل
سليمان كان فيه عشرة منابر و عشر موابد لخبز الوجوه.
كان خبز الوجوه يحفظ أمام الرب بشكل ثابت (خروج ٕ٘ ٖٓ-ٕ1 :و
ٕأخبار ٕ(ٗ :
( وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجاماتها التي يسكب بها.من ذهب
نقي تصنعها .وتجعل على المابدة خبز الوجوه امامي دابم)
س تماماً .كان مرتب َط بالسبت .نحن ال
٘ -كان خبز الوجوه ذو داللة و مق ّد َ
ُيمكنُ أَنْ نقوم بإحتفال حيث نحن َنؤْكل ُ بسكويتات يوم األحد و نقول أنها ال
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بمراسيم الكتاب المقدس .أيضا نحن ال ُيمكنُ أَنْ َنستعمل َ خبز الوجوه
تتعلق
ِ
ألسباب ؼير األسبا ِ
ب المحدّد ِة.
 -ٙتمويل خبز الوجوه يكون من الضريبة السنوية على كل شخص كما نرى
هذا في أيام نحميا ٓٔ .ٖٖ-ٖٕ :هي أعدت من قبل البلويين (ٔأخبار :1
ٕٖ؛ ٖٕ .)ٕ1 :نحن ال يمكن أن نذهب ببساطة و نشتريه أو نجعل أى
إنسان آخر ما عدا البلويين يصنعه .إنه يشير الى رتبة ملكى صادق الذى
أخذ وظيفة الكهنوت فى الكنيسة كما نرى من داود .العشاء الربانى السنوى
كان إحتفال الذى َقدَّ س هذا.
 -8موقفه فى الخيمة يتضح من خروج  ٖ٘ : ٕٙو ٓٗ  .ٕٕ :شرح
األثاثات نجده كذلك في الخروج  ٔٙ :ٖ8و في عدد ٗ .8 :إجراءات تقديس
مابدة خبز الوجوه نجدها في خروج ٖٓ.ٕ1-ٕٙ :
خــروج ٖٓ ( .ٕ1-ٕٙ :وتمســح بــه خيمــة االجتمــاع وتــابوت الشــهادة ٕ8
والما بدة و كل آنيت ها والم نارة وآنيت ها و مذبح الب خور  ٕ5و مذبح المحر قة
وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها .وتقدّ سها فت كون قدس ا قداس.كل ما مسّ ها
يكون مقدسا).
 -5إن ذلك لمفهو ُم ُمهم .إنه الشيا المقدّ س الوحيد الذ ُيمكنُ أَنْ ي ق ّدس ما
س ل مس شا
هو دنس .هناك نص ك تابى ا لذ َيسْ ؤل ُ ما إذا شيء ما ُ م قدّ ِ
س؟ ال جواب ال ،بإ ستثناء هذه ال موا ِد في الخي مة.
قذرَ ،هلْ هو سَ َي ُكونُ م قدّ َ
ِ
التنويه عن نقل مابدة خبز الوجوه ن جده في عدد ٗ  . ٔ٘، 8:ال ي جب ع لى
أ حد ل مس هذه األ شياء ب سبب ال خوؾ من ال موت .داود أ كل خ بز الو جوه
بشكل ؼ ير نامو سى (ٔ صموبيل ٕٔٙ :؛ م تى ٕٔٗ-ٖ :؛ مرقس ٕ-ٕ٘ :
ٕٙ؛ لوقا ).ٗ-ٖ :ٙ
ســمح لــداود أَنْ َيؤْكلــه؟ ألنــه اشـ َ
لمــاذا ُ
ـار نحــو شــيء مـا َ الــذ َكــانَ سـ َيؤْكل ُ
بواسطة ؼير البلويين.
 -1الكه نة في كل األحوال ا ستعملوا خ بز الو جوه ع ند األ كل .نص سفر
البلويين  1 :8يشير إ لى ا لذبابح اللحم ية (ع برى "من حة " "minhah"،
والتي وجب أكلها ع لى الكه نة كذلك با ستثناء جزء ال تذكارى (ا لبلويين ٕ:
ٗ .)ٔٓ-هـذه القاعــدة اسـتعملت مــن قبــل بـولس (أنظــر ٔكــو )ٔٗ-ٖٔ :1
بمعية القاعدة المعطاة في ؼبلطية .ٙ:ٙ
شياء الج يدةِ؛ و كان
بكلمات أخرى ،المعلّم َيدْ ع ُم بواسطة ما ُيعل ّ ُم عن كل األ
ِ
سلّ َم إِ لى الكه نةِ .ال ناس ا لذين
مرجع َيدْ ع ُم إِلى المطلوب من
القسم البلوى ل ُي َ
ِ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ص من الناموس في ؼبلط ية ال َي ْفهم ُ ون ر سالة
َيقُولُون بؤنّ بولس َكانَ َيتخلّ ُ
ُ
خر بالكا مل .ان ظر مقا لة أع مال َ نص
ؼبلط ية .هو ك َ انَ َيت
يا آ ِ
حدّث عن ش ّ ِ
الناموس أو إم إم تي (رقم ٗٓٔ)
هذه المذاهب (النظريات) مرتبطة أيضا ً بالذبابح فى الخيمة وتتؤلؾ مما يلي:
ٔ .ذبيحة المحرقة (الويينٔ)ٔ8-ٖ :؛
ٕ .ذبيحة التقدمة (الويين ٕ)ٔٙ-ٔ :؛
ٖ .ذبيحة السبلمة (الويين ٖ)ٔ8-ٔ :؛
ٗ .ذبيحة الخطية (الويين ٗ ٔ :الى (8 :ٙ
شريعة الذبيحة قدمت فى الترتيب اآلتى:
ٔ .ذبيحة المحرقة (الويينٔ)ٔ8-ٖ :؛
ٕ .ذبيحة التقدمة (الويين ٕ)ٔٙ-ٔ :؛
ٖ .ذبيحة الخطية (الويين ٗ ٔ :الى (8 :ٙ
ٗ .ذبيحة السبلمة (الويين ٖ)ٔ8-ٔ :؛
هذه العملي ِة َقدْ ُو ِج ْ
دت في التق سيم بين واج با ِ
ت ال كاهن و العل ماني ،و ا لذ
َ
يس مف هو َم للع هد الجد يدِ.
ضح في ال ناموس .إ نه ل َ َ
ك َ ان وظي فة التمي يز الوا ِ
قديس
دور الكني س ِة في ت
شير ن حو َ
ص السيد المسي ُح من ذ لك التمي يزُ .ي ُ
َتخلّ َ
ِ
األم ِة.
ٓٔ -هذا التمييز بين الكاهن و العلماني َ
ش ّكل قاعد َة مذه ِ
ب النيقوالويين التي
َك ْ
انت في الواقع مإسسة بواسطة التمييز و اإلنت هاك و تمث ّ ل معر فة الصّ نؾ
الصنؾِ
اآلخر؛ أى ج نوزيز (معر فة) خبلل معر ف ِة و قو ِة َمز يد ِة
الواحد على ّ
ِ
يتم عمل الكاهن أو العلمانى.
إن منارة الخيمة األولى ،مع مابدة خبز الوجوه تشير إلى الهيكل و الم نارات
الع شر ت شير إ لى الم سيح ،و الك نابس ال سبع وال شاهدين .فل هذا الرمز ية ال
يمكن أن تكون ملؽاة من السبت و خطة الخبلص .
لذا هناك عنصران فى المشكلةِ .نحن ال ُيمكنُ أَنْ َنؤْ َ
خذ خبز الوجوه ،ون َ دْ عوه
ج أَنْ
نى في ال كلَ .نح تا ُ
ال شركة فى يوم األ حد و َنتوق ّع أَنْ َيك ُ ونَ له أ مع ِ
َن ْفه َم ال ّ
شير نحو السيد الم سيح م ثل ع شاء ا لرب
شيا الكامل المر ّكب الذى ُي ُ
وبعد ذلك في عي ِد الفطير.
خ بز الو جوه (ب شكل أسا سي مع ا لذبابح) ي خص الكه نوت ا لبلوى .مع أن
المختارين مثلوا كهنوت روحي جديد ،و الذى هو على رت بة مل كي صادق و
جبٍع اىعقبئذ ج2
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الذ كان قد ُعين من قبل المسيح ،الذ كان ربيس كهنته (المزام ير ٓٔٔ:
ٗ؛ عبرانيين ٘ٙ :؛ ٓٔ؛ ٕٓ :ٙ؛ )ٕٔ-ٔ٘ :8
داود الـذ لــم يكـن مــن سـبط الوى بتصـرفاته أشــار إلـى امتــداد الكهنــوت
الروحــي فــي إســرابيل مــن خــبلل المســيح .االفخارســتيا كشــركة اســبوعية
مرتبطة بناموس العهد القديم الذ يخص خبز الوجوه الذ يشكل جزءا من
تقديم الذبابح .
المسيح يسوع وبعد
نحن ال ُيمكنُ أَنْ َنقُول َ أننا تخلصنا من الذبيحة في السيد
ِ
ذلك َنقُول ُ إنه ضرورة أَنْ َنؤْكل َ الخبز (بسكويتات) في الشركة  /القداس.
ياز ،إذا
عل
ُ
ٔٔ -اإلمت ياز بين الكه ن ِة و ال شعب في هذا الف ِ
سخيؾ ألن اإلمت ِ
ُوجــدَ َ ،قــدْ اُزيـل َ بالتؤكيــد مــع الكهنــوت الــبلوى .الكهنــوت الــبلوى َقــدْ اُزيـلَ،
السّ بعون ق َدْ عي نوا و ا ستلموا ا لروح ال
قدس في ع يد العن صرةِ .ه ناك ك َ انَ
َ
كهنوت جديدَ بالكامل ُخلِق على طقس ملكى صادق .الكل َكا َنوا كهنة؛ و ال كل
بز وال ّنب يذِ .ن حن ال ُيم كنُ أَنْ َنؤْ كل َ ف قط الخ بز و ال
َتناولَوا من كل ذبي حة الخ ِ
ن شرب ال ّنب يذِ .الكاثول يك الرو مان ُيعلّم ُ ون أن الكه نة ف قط ي شربون ال ّنب يذ.
الكاثول يك األنجلي كان عِ ن ْ دَ هُم النب ي ُذ و الخ ُ
بز م عاً .لذا ال شركة ح تى لي ست
َ
سيح
عقيدة عا َمة في
ِ
الكنابس العا ّمةِ .نحن ال ُيم كنُ أنْ َنؤخُ َذ ج سد ال سيد الم ِ
مالم َن ْ
رب دمه و َنؤْكل ُ لحمه.
ش ُ
هذا ال فرق أز يل من ق بل الم سيح .كل هذا إجم اال أ شار إ لى ف صح موت
المسيح و قيامته.
المختارون وجب عليهم أكل هذا الخ بز و أن ي شربوا الخ مر ل تذكار الم سيح
كؤمر ضرورى للحصول ع لى الح ياة األبد ية (يوح نا  .)ٖٙ-ٖ٘ :ٙؼال با ما
يظ هر ال جدال بخ صوص مرات ت كرار إقا مة هذه المرا سيم ال مذكورة .هي
صاحبت الفصح المج يد و اح توت ؼ سل األ قدام (أن ظر يوح نا ٖٔ ٔ8-ٖ :و
مقالة معنى الخبز والخمر [ٓٓٔ]؛ معنى ؼسل األقدام [ ]11و ع شاء ا لرب
(ٖٖٔ)
إنـه مـن الواضــح تمامـا ً أن الســيد المسـيح َيسـتعمل ُ إســتعارة روحيـة ،لكنــه
َ
ُ
َ
الخبز الذ َي ستبدل
النبيذ و
وض ُح بؤنّ إنه
تحدّث عن عيد
َي
الفصح .هو إذن ُي ّ
ِ
المسيح ي سوع .ن حن ال ُيم كنُ أَنْ َنؤخُ َذ وا حد بدون اآلخر.
ودم السيد
لجسد ِ
ِ
لذا الكاثوليك الرومان الذين ال َيؤْخ ُذون نبيذ في ال شركةِ ،ال ُيم كنُ أَنْ ي َ دْ خلَوا
نح أ
في مل كوت ال سموات بؤ ية طري قة .خد مة ال شرك ِة الكاثوليك ي ِة ل َنْ َتم ْ َ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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حياة أبدية مهما كان من يستلمها ألن ها ناقصَ ة في العن صرين ،وا حد منه ما
ال ّنبي ُذ َي ُكونُ ُم ْس َت ْهل َك فقط بواسطة الكهنة.
عشاء الرب هو الم كان المنا سب إلقا مة المرا سيم هذه .ؼ سل األ قدام يعت بر
بز و ش ُ ْر ِ
ب ال ّنب يذِ ،لذا
جزءا ضروريا من المرا سيم و هو مرتبط بؤَك ْ ِل الخ ِ
نحن ال ُيمكنُ أَنْ ُنطلّ َق العنا صر ال ّثبل ثة .إنّ االفخار ستيا إذن لَيسَ ت سر من
أسرار الكنيس ِة.
أسرار الكنيسة المقدسة
في الحقيقة هناك فقط اثنتان من اسرار الكنيسة المقدسة .هي عشاء الرب و
التعميد.
سر الكنيسة األول :المعمودية
الم سـيح ،بالطبع ،وع لى األؼ لب  -الر سل ،قد تع مدوا من يوح نا المع مدان
(أنظر متى ٖ .)ٔ8-ٔ :و على
هذا فإن تعم يد يوح نا كان ف قط للتو بة و كان قد ت كرر من ق بل الم سيح و
الرسل الذين عمدوا في نفس الوقت مع يوح نا ب عد ع يد الف صح ل سنة  ٕ5م
( يو ٖ .)ٕٗ-ٕٕ :و ع ندما يوح نا اُل قي في ال سجن (م تى ٗ.)ٔ8 ،ٕٔ :
المسيح شخصيا لم يعمد (يوحنا ٗ)ٕ :
معمود ية يوح نا كا نت مقد مة لمعمود ية ا لروح ال قدس (أع مال ٔ.)ٔٔ-٘ :
هذا لم يحدث حتى يوم الخمسين (أع مال ٕ .)ٖٙ-ٔ :هذه المعمود ية لي ست
بنفسها تعطى الروح القدس .عملية نوال الروح ال قدس هى ه بة من نع مة
هللا تت بع ق بول ي سوع الم سيح فى ال سماء .الر سل ك َ انوا ق َدْ ُعم ّ دوا لو ق ِ
ت
القدس .ليس فقط ق َدْ كانوا ُم َعم َّ دين ل كن أي ضا
طويل قبل أن يستلموا الروح
َ
ِ
سيح و ما زا لوا لم ي ستلموا
هم َكانوا أنفسهم ُيع ّمدونَ على طقس يسوع الم ِ
القــدس.
إلســتبلم الــروح
الــروح القــدس .هــم َكــانوا ُيع ّمــدونَ فــي االعــداد
ِ
ِ
الضــرورةُ
ـدس .هـذه المعموديــة تبعــت
المعموديـة هــي ّ
إلسـتبلم الــروح القـ ِ
ِ
معمودية يوحنا (أعمال )ٔ8-ٔ :ٔ1
أعمال  8 -ٔ :ٔ1فحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس ان بولس ب عد
ما اجتاز في ال نواحي العال ية جاء ا لى اف سس.فاذ و جد تبلم يذ ٕ قال
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ل هم هل قب لتم ا لروح ال قدس ل ما آمنتم .قالوا له وال سمعنا ا نه يو جد
ا لروح ال قدس ٖ ف قال ل هم فب ماذا اعت مدتم.فقالوا بمعمود ية يوح نا ٗ
فقال بس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قاببل للشعب ان يإمنوا بالذ
يؤتي بعده ا بالمسيح يسوع ٘ فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع
. ٙول ما و ضع بولس يد يه ع ليهم حل ا لروح ال قدس ع ليهم فطف قوا
يتكلمون بلؽات ويتنبؤون . 8وكان جميع الرجال نحو اثني عش
المسيح ،هم َقدْ ُع ّمدوا في التو بة من
هم ما َكانوا َقدْ ُع ّمدوا في جسد يسوع
ِ
يوحنا .لذا ن حن ُيم كنُ أَنْ ُن َعم ّ دَ ومعموديت نا ُيم كنُ أَنْ ال َتك ُ ونُ قانون ية ح قاً.
نحن َي ِج ُ َ
سيح و لَ سنا في أ طاب ف ِة أو طاب فة
ب أنْ ُن َع ّمدَ في جسد ي سوع الم ِ
سيح .الكني سة خبلل ممثلي ها َتوس ّ ْ
لت
ل كن ب شكل ُم حدّد في ج سد ي سوع الم
ِ
ـدس وهــي إذن دَ خلـ ْ
ـل
للــروح القـ َ
ـى بالكامـ ِ
ـوم ُملؽـ ِ
ـت هــذا شــعب .هــذا المفهـ ِ
القدس لؤلفرادَ .
ظام إذن يقدم الروح
ِ
لمعمودي ِة يوحنا وهذا ال ّن ِ
التعميــد شــكل مســإولية المختــارين بإنجــازهم مهمــتهم فــى كــل الشــعوب
بتلمذتها .هذه في جوهرة المهمة الوحيدة المباشرة المعطاة للكنيسة.
متــى  ٕٓ-ٔ1 :ٕ5فــاذهبوا وتلمــذوا جميــع اــالمم وعمــدوهم باســم اــآلب
واالبن والروح القدس .وعلموهم ان يحفظوا جم يع ما او صيتكم به.وها ا نا
معكم كل االيام الى انقضاء الدهر.آمين
هذه الوظيفة للتعميد مبنية على توبة اإلنسان ال بالػ الرا شد أ مام ا لرب ع لى
هذا الشكل ،المعمودية تعت بر ال سر األول من أ سرار الكني سة .و خبلل ت لك
شر
القدس ،و يتلمذ تبلميذ من كل
العملية يعمل الروح
األمم .ه إالء اإلث نا ع َ
َ
ِ
سيح
ِ
رجل َقدْ ُجعِلوا تبلميذ ألنهم َكانوا راؼبين أن ي ُع ّمدوا في جس ِد يسوع الم ِ
و هم َكانوا راؼبين أَنْ يتبعوا يسوع المسيح يسوع و الروح القدس مكرمين
دعوتهم.
السر الثاني :عشاء الرب
السر الثانى هو عشاء الرب .إذا المختارون لم يشربوا الدم و لم يؤكلوا جسد
المسيح فإنهم ال يستطيعون الدخول في مل كوت هللا (يوح نا  .)٘5-ٖ٘ :ٙو
ه كذا فإن الخ مر ل كل وا حد م نا يعت بر جزءا واج با من ع شاء ا لرب و هذا
القانون ال يمكن أن يتؽير .فلهذا مفهوم االفخارستيا يعتبر ؼير دقيق لكث ير
من األسس منها:
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٔ .خبز الوجوه مرتبط بالسبت و لهذا ال يمكن تؽيره لؤلحاد أو أى يوم آخر.
ٕ .خبز الوجوه يعتبر جزء من الذبابح و يشير الى ع شاء ا لرب و الكه نوت
الروحي.
ٖ .عشاء الرب يرافقه ؼسل األرجل.
ٗ .يجب على المشاركين تناول الخبز و الخمر.
٘ .عشاء الرب مرتبط بالفصح و ال يمكن أن يتؽير بع يد اال ستر ا لوثني و ال
بالسبت األسبوعي (أنظر مقالة الفصح ()15
هناك خم سة براهين في اإلنج يل ال تي ترفض بتا تا مف هوم أن ع شاء ا لرب
يمكن أن يقام في أ يوم و أن االفخار ستيا ت حل مح له ،أو أن ع شاء ا لرب
يقام كؤى شا عدا عشاء الرب فى وقت عيد الفصح.
باإلضافة ،أن هناك سرين مقد سين للكني سة .و تع بر األخر يات عادات ال تي
يمكن للكنيسة أن ال تقوم بها .يمكن للكنيسة أن تزوج ال ناس ،تدفن ال ناس،
يمكن لها أن تتعامل مع الخطية ،و يمكن ل ها أن تب عد ال شر و ل ها ال حق في
التدخل في العديد من المسابل ،و لكن ليس للكنيسة أسرار أخرى ؼير هذين
السرين المقدسين يمكن بهما أن تتسلط على ال ناس .و هذه االثن تان متف قان
مع ميراث الحياة األبدية و بدونهما ال يم كن ل نا أن ن كون في مل كوت هللا ،و
ال يمكن لنا أن نحضر في القيامة األولى .و لم تفهم الكنيسة الكاثوليكية هذه
الحقيقة .و لهذا يدعوا الكثير من فبات كنابس األ يام األخيرة ي سوع الم سيح
يا رب يا رب و لكن هناك عدد صؽير يدخلون في ملكوت هللا.
الفصل الثالث
تقاليد وطقوس الكنيسة

الكنيسة األرثوذكسية :إيمان وعقيدة
األسقؾ كاليستوس (تيموثي وير)
الفصل األول
التقليد الشريؾ :مصادر اإليمان األرثوذكسي
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فبلديمير لوسكي
المعنى الداخلي للتقليد الشريؾ:
ٔ -إن أكثر ما يثير الؽريب في لقابه األول مع األرثوذكسية ،طابعها الموحي
بالقدم وبقاء مظهرها دون تؽيير .فسيرى أن األرثوذكسيين ما برحوا
يع ّمدون بالتؽطيس ثبلث مرات كما في الكنيسة القديمة ،وأن المناولة تعطى
لؤلطفال واألوالد الصؽار .كما سيسمع الشماس يهتؾ أثناء القداس اإللهي
(األبواب ،األبواب) ،كما في سالؾ األيام حين كانت مداخل الكنابس محكمة
اإلقفال وما من أحد خارج إطار األسرة المسيحية كان بمستطاعه االشتراك
بعبادتها وكذلك سيجد أن دستور اإليمان يتلى بدون أ إضافات.
ٕ -دُعي الهوتيان أرثوذكسيان إليجاز الطابع المم ِّيز لكنيستهما ،فشدّد
االثنان على عدم تؽيرها وعزمها األكيد على البقاء أمينة للماضي ،وعلى
شعورها أنها تعيش في استمرارية حية مع كنيسة العهود القديمة.
ٖ -نحافظ على عقيدة الرب بدون فساد ،ونتمسك بثبات اإليمان الذ
أعطانا ،ونحفظه منزها ً عن كل شاببة أو نقص كما يحفظ كنز ملكي وصرح
باهظ الثمن ،ال نضيؾ إليه شيبا ً وال ننقص منه شيبا ً
كتب القديس يوحنا الدمشقي يقول :لن نؽ ّير في الحدود األزلية التي خطها
آباإنا ،بل نحافظ على التقليد كما تسلمناه
ٗ -التقليد المسيحي ،في هذه الحال ،هو اإليمان الذ سلّمه المسيح للرسل،
ذلك اإليمان الذ تناقلته األجيال المتعاقبة في الكنيسة منذ عصر الرسل
٘ -يعني أسفار الكتاب المقدس ،ودستور اإليمان ،وقرارات المجامع
المسكونية ،وكتابات آباء الكنيسة ،كما يعني أيضا ً القوانين الكنسية والكتب
الليتورجية واأليقونات المقدسة ،أ كل ما ع ّبرت عنه األرثوذكسية عبر
العصور من عقيدة وتنظيم كنسي وعبادة وفن .والمسيحي األرثوذكسي
يعتبر نفسه اليوم حارسا ً لهذا اإلرث الكبير المتناقل ويدرك أن واجبه نقل
هذا اإلرث كامبلً إلى األجيال المقبلة.
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 -ٙؼير األرثوذكس وبعضا ً من الك ّتاب األرثوذكس يعتبرون التقليد على أنه
يدونه تبلمذته المباشرون)
(التعليم الشفهي الذ أعطاه المسيح ولم ّ
وبالتالي إن التقليد شيء آخر ؼير الكتاب ،وإنهما مصدران مختلفان من
مصادر اإليمان المسيحي ،ال يوجد في الواقع سوى مصدر واحد فقط ،ألن
الكتاب المقدس موجود من ضمن التقليد .والعمل على فصل الكتاب المقدس
عن التقليد أو وضعهما الواحد في مواجهة اآلخر يعني افقارهما معاً.
 -8ومع احترامهم لما تسلّموه من الماضي يعي األرثوذكسيون أن ليس كل
متساو في القيمة .فمن بين العناصر المختلفة
ما فيه
ّ
المكونة للتقليد ،يحتل ّ
ٍ
الكتاب المقدس مكانة خاصة وكذلك دستور اإليمان والتحديدات لعقابدية
الصادرة عن المجامع المسكونية .ويعتبر األرثوذكسيون هذه العناصر
األساسية في التقليد مسلّم بها ومطلقة وؼير قابلة للتؽيير أو اإللؽاء أو حتى
إعادة النظر .أما باقي عناصر التقليد فليس لها المكانة نفسها .فالمجامع
المكانية ليس لها وزن المجامع المسكونية ،وكتابات أثناسيوس أو سمعان
البلهوتي الجديد ليس لها المكانة عينها التي إلنجيل يوحنا مثبلً.
 -5وثمة فارق بين التقليد الشريؾ والتقاليد بمعنى العادات :فالكثير من
التقاليد المسلّمة إلينا من الماضي هي محض إنسانية وطاربة ،وتشكل في
أحسن األحوال آراء َت َق ِو ّية ولكنها ليست جزءاً من التقليد الشريؾ الواحد
الحامل العناصر األساسية للرسالة المسيحية.
لم يكن األرثوذكسيون لينظروا إلى الماضي ن ظرة نقد ية كاف ية ،األمر ا لذ
خ لق ب عض الر كود مع ظم األح يان .وال يوم ليس ل هذا المو قؾ أن ي ستمر:
فالفقــه المتســع ،واالتصــاالت المتزايــدة بالمســيحيين الؽــربيين ،وتحــ ّديات
العلمنة واإللحاد ،كل ذلك حمل األرثوذكسيين المعاصرين على دراسة تراثهم
عن كثب ،وعلى التمييز بشكل أدق بين التقليد الشريؾ والتقاليد (العادات).
 -1لكن هذا التمي يز ال ي سهل تحقي قه داب ماً .و من ال ضرور تج نب الو قوع
فــي أخطــاء (المــإمنين القــدامى) فــي روســيا وكــذلك فــي أخطــاء أصــحاب
(الكنيسة الحية فؤولبك وقعوا في مفهوم المحافظة المت طرؾ ح يث يرف ضون
قبول أ تؽيير في التقاليد ،وهإالء على الع كس وق عوا في مف هوم الت حديث
أو الليبرالية البلهوتية التي ال تكترث للتقليد الشريؾ.
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ٓٔ -واإلخبلص الحقيقي للماضي ينبؽي له أن يكون دابما ً إخبلصا ً خبلقاً،
ألن األرثوذكسية ال يسعها أبداً أن تكتفي (ببلهوت الترداد) العقيم ،الذ فيه
نكتفي بترداد صيػ معروفة دون السعي للولوج إلى مضمونها .ال يكفي أن
يلتزم فكريا ً بمجموعة من العقابد .،التقليد ال تحفظه الكنيسة مجرد حفظ،
فهو يعيش فيها ،وهو في الكنيسة حياة الروح القدس .ففي المفهوم
األرثوذكسي ليس التقليد جامداً ،بل هو حيو  ،وليس قبوالً ميتا ً للماضي،
بل خبرة الروح القدس الحية التي تحافظ على جدتها باستمرار.
ٔٔ -وعلى الرؼم من أن التقليد ثابت داخليا ً  -ألن هللا ال يؽ ّير  -فإنه يتخذ
على الدوام صيؽا ً جديدة ،تضاؾ الواحدة منها إلى األخرى دون أن تحل
محلها
جورج فلوروفسكي قال( :التقليد الشريؾ شهادة الروح القدس ،ووحيه
الذ ال ينقطع وبشارته المستمرة ...ولكي نقبل التقليد ونفهمه ،علينا أن
نحيا في الكنيسة ،وأن نعي حضور السيد الواهب البركات ،وعلينا أن نحس
فيها َن َفس الروح القدس ...فالتقليد ليس مبدأً للصيانة والحفظ ،بل هو أوالً
مبدأ النمو والتجدد ...والتقليد ليس ذاكرة نطقية فقط بل هو المستقر الدابم
للروح القدس)
ٕٔ -التقليد الشريؾ شهادة الروح كما وعد المسيح حين قال( :وأما متى
جاء ذاك ،روح الحق ،فهو يرشدكم إلى جميع الحق) (يوحنا .)ٖٔ:ٔٙ ،هذا
الوعد اإللهي هو مصدر احترام األرثوذكسيين للتقليد.
التعابير الخارجية للتقليد:
ٔ -الكتاب المقدس:
أ) الكتاب المقدس والكنيسة:
ٔ -الكنيسة المسيحية كنيسة كتابية .وعلى المسيحيين أن يكونوا دابما ً (أهل
الكتاب) .ولكن إذا كان المسيحيون أهل الكتاب فإن الكتاب المقدس هو
كتابهم ،وال ينبؽي أن ينظر إليه وكؤنه فوق الكنيسة بل هو في الكنيسة
يعاش ويفهم (لذلك ال يجب فصل الكتاب المقدس عن التقليد) .الكتاب
المقدس يستمد سلطته في النهاية من الكنيسة،
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٕ -ألن الكنيسة هي التي قررت في األصل ما هي األسفار التي تإلؾ
الكتاب المقدس وهي وحدها التي تستطيع تفسيرها بما لها من سلطة حقة.
ٖ -وثمة أقوال عديدة في الكتاب المقدس هي أبعد ما تكون عن الوضوح،
وقاربها بكل ما أوتي من حسن نية معرض للخطؤ في تفسير النصوص إذا
اعتمد على فهمه الشخصي .سؤل فيلبس الخصي الحبشي( :ألعلك تفهم ما
أنت تقرأ ،فقال :كيؾ يمكنني إن لم يرشدني أحد) (أعمال.)ٖٔ -ٖٓ:5 ،
ب) نص الكتاب المقدس:
ٔ -العهد الجديد في الكنيسة األرثوذكسية هو نفسه الذ تعتمده المسيحية
بؤسرها .أما النص المعتمد للعهد القديم فهو الترجمة اليونانية القديمة
المعروفة بالسبعينية .وحيث تختلؾ هذه الترجمة عن األصل العبر ( ،وهذا
ما يحصل في كثير من األحيان) ،فاألرثوذكسي يعتقد بؤن هذه االختبلفات
إنما هي ناجمة عن وحي الروح القدس وإن من الواجب تقبلها على أنها
جزء من اإلعبلن اإللهي المستمر .وأبلػ مثال نجده في أشعياء ()ٔٗ:8
حيث ورد في النص العبر ( :الفتاة تحبل وتلد ابناً) ،بينما ورد في نص
السبعينية( :العذراء تحبل) .وقد استشهد العهد الجديد بنص السبعينية
(متى.)ٕٖ:ٔ ،
ٕ -ويضم النص العبر للعهد القديم تسعة وثبلثين سفراً .يضاؾ إليها في
السبعينية عشرة أسفار تعرؾ في الكنيسة األرثوذكسية بـ (الكتب ؼير
القانونية) {وهي :عذرا ٖ ،طوبيا ،يهوديت ،المكابيين ٔ ،ٖ ،ٕ ،حكمة
سليمان ،الجامعة ،باروخ ورسالة ارميا .أما في الؽرب فؽالبا ً ما تدعى تلك
سي (ٕٗ )ٔٙوأورشليم
األسفار (باألبوكريفا)} .وقد اعتبرها مجمعا ي ّ
(ٕ )ٔٙ8على أنها جزء أصلي من الكتاب المقدس .بيد أن معظم البلهوتيين
األرثوذكس المعاصرين ،سابرين على درب أثناسيوس وإيرونيموس،
يقولون بؤن هذه األسفار العشرة هي جزء من الكتاب المقدس ولكنها ليست
على مستوى باقي األسفار في العهد القديم.
ٖ -األرثوذكسية ،رؼم اعتبارها بؤن الكنيسة هي المرجع الوحيد الذ له
سلطة تفسير الكتاب المقدس ،فهي ال تمنع من القيام بدراسة نقدية
جبٍع اىعقبئذ ج2
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وتاريخية للكتاب المقدس ،مع االعتراؾ بؤن األرثوذكسيين لم يقوموا حتى
اآلن بؤ نشاط بارز في هذا المضمار.
ج) الكتاب المقدس في العبادة:
ٔ -تتلى مقاطع من الكتاب المقدس باستمرار أثناء الخدم األرثوذكسية :ففي
صبلة السحر كما في صبلة الؽروب في بحر األسبوع تتلى المزامير كلها كما
أنها تتلى مرتين في األسبوع خبلل الصوم الكبير {هذه هي القاعدة التي
تضعها الكتب الليتورجية.
ٕ -أما من الناحية العملية فإن صبلة السحر وصبلة الؽروب ال تقامان كل
يوم في كل كنابس الرعية ،بل تقامان معظم األحيان أيام السبت واألحد وفي
األعياد ،وفي بعض األحيان تختصر القراءات من المزامير بكل أسؾ أو أنها
تحذؾ كليا ً أحياناً .تتم قراءة العهد الجديد بؤكمله خبلل السنة الطقسية،
باستثناء سفر الرإيا.
ٖ -المجمع المسكوني السابع قد أقر أن يكون لؤليقونات نفس اإلجبلل
المكرس لؤلناجيل،في كل كنيسة يوضع كتاب األناجيل فوق المذبح ويجر
الطواؾ به في كل قداس ،وكذلك خبلل صبلة السحر أيام اآلحاد واألعياد.
والمإمنون يق ّبلونه ويسجدون أمامه.
ٕ -المجامع المسكونية السبعة ودستور اإليمان:
ٔ -إن التحديدات العقابدية الصادرة عن المجامع المسكونية معصومة عن
الخطؤ .وهكذا فإن دساتير اإليمان التي س ّنتها المجامع السبعة تتمتع ،إلى
جانب الكتاب المقدس ،بسلطة دابمة ال ترد.
ٕ -وأهم دستور لئليمان صدر عن المجامع هو دستور اإليمان النيقاو
القسطنطيني الذ يتلى في كل قداس إلهي ،ويوميا ً في صبلة المساء وصبلة
النوم.
وأما دستورا اإليمان اآلخران المعتمدان في الؽرب وهما (دستور الرسل)
و(دستور أثناسيوس) فليس لهما أهمية دستور اإليمان النيقاو ألن
صياؼتهما لم تتم في مجمع مسكوني .ويحترم األرثوذكسيون (دستور
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الرسل) معتبرين إياه تعبيراً قديما ً عن اإليمان ويقبلون ما ورد فيه كدستور
إيمان ؼربي لم ُيعمل به قط في البطريركيات الشرقية .أما (دستور
أثناسيوس) فهو ليس معتمداً في العبادة األرثوذكسية
ٖ -المجامع البلحقة:
أهم البيانات العقابدية األرثوذكسية منذ السنة الـ:858



















ٔ -الرسالة الجامعة للقديس فوتيوس الكبير (.)5ٙ8
ٕ -الرسالة األولى الموجهة من ميخابيل كاروالريوس إلى بطرس
بطريرك أنطاكية (ٗ٘ٓٔ).
ٖ -قرارات مجامع القسطنطينية السنة الـٖٔٗٔ والـٖٔ٘ٔ المتعلقة
بقضية الهادبين.
ٗ -الرسالة الجامعة للقديس مرقص األفسسي (ٓٗٗٔ.)ٔٗٗٔ -
٘ -اعتراؾ جيناديوس بطريرك القسطنطينية (٘ٗٗٔ.)ٔٗ٘ٙ -
 -ٙردود إرميا الثاني على اللوثريين (ٖ.)ٔ٘5ٔ -ٔ٘8
 -8اعتراؾ ميتروفانس كريتوبولس (ٕ٘.)ٔٙ
 -5اعتراؾ اإليمان األرثوذكسي الصادر عن بطرس مؽيلة في صيؽته
يسي السنة الـٕٗ.)ٔٙ
المنقحة (المقبول من مجمع ّ
 -1اعتراؾ دوسيتيوس (المقبول في مجمع أورشليم السنة ٕ.)ٔٙ8
ٓٔ -ردود البطاركة األرثوذكسيين على (ؼير قاسمي اليمين)
(.)ٔ8ٕٖ ،ٔ8ٔ5
ٔٔ -رد البطاركة األرثوذكسيين على البابا بيوس التاسع (.)ٔ5ٗ5
ٕٔ -رد مجمع القسطنطينية على البابا ليون الثالث عشر (٘)ٔ51
{راجع (رسالة مجمعية وأسقفية) ،منشورات النور(،الناشر)}.
ٖٔ -الرسابل الجامعة الصادرة عن بطريركية القسطنطينية المتعلقة
بالوحدة المسيحية والحركة المسكونية (ٕٓ.)ٔ1ٕ٘ ،ٔ1

ٗ -آباء الكنيسة:
ٔ -ينبؽي للتحديدات الصادرة عن المجامع أن تدرس في إطار الكتابات التي
وضعها آباء الكنيسة .ولكن كما أن الكنيسة انتقابية تجاه المجامع المحلية،
فهي أيضا ً انتقابية تجاه اآلباء.
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فكتابات بعضهم قد تكون مؽلوطة ومتناقضة ،وينبؽي أن ُيفصل في هذه
الكتابات بين القمح والزإان .فبل يكفي األرثوذكسي االستشهاد باآلباء ،بل
يجب عليه أن يلج إلى روح اآلباء ويكتسب فكراً آبابيا ً .وال ينبؽي له أن
يعامل اآلباء على أنهم بقايا من الماضي ،بل أن يرى فيهم شهوداً أحياء
وأشخاصا ً معاصرين.
ٕ -ولم تحاول الكنيسة األرثوذكسية قط أن تحدد من هم اآلباء ،كما أنها لم
تعن بتصنيفهم من حيث األهمية .إال أنها تولي احتراما ً خاصا ً لك ّتاب القرن
الرابع وال سيما ؼريؽوريوس النازينز وباسيليوس الكبير ويوحنا الذهبي
الفم (وهم من يس ّمون باألقمار الثبلثة).
ٖ -وعصر اآلباء بالنسبة لؤلرثوذكسية ال ينتهي بانتهاء القرن الخامس،
فثمة ك ّتاب آخرون أقرب عهداً ويعدّ ون من اآلباء أمثال مكسيموس المعترؾ
ويوحنا الدمشقي وثيودوروس من ستوديوم وسمعان البلهوتي الجديد
وؼريؽوريوس باالماس ومرقص األفسسي.
ٗ -ومن الخطؤ النظر إلى كتابات اآلباء على أنها دابرة مقفلة تخص
الماضي وحده .فمن ذا الذ يقول بؤن عصرنا الحاضر لن يظهر فيه أيضا ً
أشخاص جدد يماثلون باسيليوس أو أثناسيوس ؟ والقول باستحالة ظهور
آباء جدد ،كالقول بؤن الروح القدس قد هجر الكنيسة.
٘ -الليتورجيا:
ٔ -ال تميل الكنيسة األرثوذكسية أن تزيد من التحديدات العقابدية كما هي
الحال في الكنيسة الكاثوليكية .ولكن ال ينبؽي أبداً االستنتاج بؤن عدم إعبلن
معتقد ما كعقيدة رسمية يعني بالضرورة أن هذا المعتقد ليس جزءاً من
التقليد األرثوذكسي وإنما هو مجرد رأ خاص .فبعض المعتقدات التي لم
يجر تحديدها رسمياً ،نراها مقبولة من الكنيسة بيقين داخلي
ٕ -يقول القديس باسيليوس الكبيرإن قسما ً من تعاليمنا مكتوب ،أما القسم
سر من طريق التقليد الرسولي .ولهاتين
اآلخر فانتقل إلينا بشكل ّ
الصيؽتين من التعاليم نفس القيمة في مجال التقوى
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 -ٙالقانون الكنسي:
ٔ -صنؾ ثيودور بلسمون وزوناراس وك ّتاب بيزنطيون آخرون مجموعات
القوانين الكنسية وجعلوا لها تفسيرات وشروحات .وأهم شرح عصر
يوناني (البيذاليون) (دفة المركب) نشر سنة ٓٓ ،ٔ5وهو من وضع
القديس نيقوديموس الذ عاش في الجبل المقدس.
ٕ -والقانون الكنسي األرثوذكسي لم يدرس جيداً في الؽرب ،لذلك فإن
المإلفين الؽربيين يقعون معظم األحيان في خطؤ االعتقاد بؤن األرثوذكسية
ضمنيا ً ليس لها تنظيمات .لكن حياة األرثوذكسية خاضعة على العكس للكثير
من القوانين التي ؼالبا ً ما تتميز بدقتها وحزمها .لكن من واجبنا االعتراؾ
بؤن الكثير من القوانين الكنسية هي في أيامنا هذه صعبة التطبيق بل
مستحيلة التطبيق ،وقد سقطت بالتالي نتيجة عدم استعمالها.
 -8األيقونات:
األيقونة ليست مجرد رسم ديني هدفه إيقاظ المشاعر الورعة ،وإنما هي
سبيل من السبل التي يعلَن بها هللا لئلنسان .فمن خبلل األيقونات يحقق
المسيحيون األرثوذكسيون رإيا العالم الروحي .وبما أن األيقونات تشكل
فرسامها ليس حراً في إجراء االقتباس أو
جزءاً من التراث التقليد ،
ّ
التجديد الذ يحلو له ،ألنه يجب أن يعكس عمله روح الكنيسة وليس
أحاسيسه الجمالية الشخصية .فاإللهام الفني ليس مستبعداً ،بل يجب تطبيقه
سام األيقونات
ضمن حدود بعض القواعد المرعية .فمن المهم أن يكون ر ّ
فنانا ً جيداً ،ولكن أهم من ذلك أن يكون مسيحيا ً مخلصاً ،يحيا في روحية
التقليد ويعدّ نفسه لعمله من طريق االعتراؾ والمناولة.
تماسك عناصر التقليد:
تكون تقليد الكنيسة األرثوذكسية من
ٔ -تلك هي العناصر األساسية التي ِّ
الناحية الخارجية .وال يمكن فصل هذه العناصر عن بعضها البعض أو وضع
بعضها في وجه البعض اآلخر ،ألن الروح القدس يتكلم من خبللها جميعها.
وهي تشكل وحدة متكاملة و ُيفهم العنصر منها في ضوء العناصر األخرى.
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ٕ -ق يل أحيا نا ً أن ال سبب العم يق الن شقاقات الم سيحية الؽرب ية في ال قرن
صوؾ
ال سادس ع شر ي عود إ لى ذاك االنف صال ا لذ حل ّ بين ا لبلهوت والت ّ
وبين الليتورجيا والتقوى الشخصية .أما األرثوذكسية فسعت من جانبها إ لى
تج ّنب انفصال كهذا.

الكنيسة األرثوذكسية :إيمان وعقيدة
األسقؾ كاليستوس (تيموثي وير)

الفصل الرابع
العبادة األرثوذكسية
الشكل الخارجي للطقوس:
ٔ -تشمل الطقوس األرثوذكسية الخدم التالية:





أ -القداس اإللهي.
ب -الخدم اليوم ية (أ صبلة ال سحر و صبلة ال ؽروب إ لى جا نب خدم
ال ساعات األولى والثال ثة والساد سة والتا سعة ون صؾ الل يل و صبلة
النوم).
ج -الخدم التي يحتفل بها في مناسبات خاصة مثل خدم األسرار ال ستة
الباقية (ؼير سر الشكر) والخدم التقديسية المختلفة كتكريس الك نابس
وخدمة الجناز وؼيرها...

ٕ -إن القداس اإللهي ال ُيقام بوجه عام يوم يا ً في الكني سة األرثوذك سية إالّ
في الكاتدرابيات وفي األديرة الكبرى ،أ ما في ك نابس الرعا يا العاد ية ،في قام
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أيام اآلحاد واألعياد الكبرى فقط .أما في رو سيا ،ح يث أ ماكن الع بادة قلي لة،
وحيث يضطر الكثير من المإمنين إلى العمل نهار األحد ،ف قد أ صبح ال قداس
ال يومي ي قام في العد يد من ك نابس ال مدن .و في ب عض ال ببلد العرب ية ح يث
العطلة الرسمية هي يوم الجمعة فقد أصبح يضاؾ على قداس األ حد ،قداس
يوم الجمعة أيضاً.
ٖ -وتستخدم الكنيسة األرثوذك سية في خدمها داب ما ً ل ؽة ال ببلد :و من أو لى
المهمات التي قام بها المب ّ
شرون األرثوذك سيون هي ترج مة الك تب الطق سية
إلى اللؽة األم ال تي يتكلم ها المإم نون ال جدد ،ول كن في الوا قع ه ناك ب عض
الشواذات عن هذه القا عدة العا مة ،فالك نابس الناط قة باليونان ية ال ت ستخدم
اللؽة اليونانية العصرية بل تلجؤ للؽة عصر العهد الجديد والحقبة البيزنط ية.
كذلك تستخدم الكنيسة الروسية حتى اآلن الترجمات السبلفونية ال تي ظ هرت
في ال قرن التا سع .ب يد أن االخ تبلؾ بين الل ؽة الليتورج ية والل ؽة ال شعبية،
ليس كبيراً ،وال يعيق الجماعة عن متابعة الخدمة..
ٗ -وفي الكنيسة األرثوذكسية ال يوم ،ك ما في الكني سة القدي مةُ ،تر تل جم يع
الخــدم أو ُتتلــى بصــوت عــال ،وكــذلك يســتخدم البخــور بــوفرة .والموســيقى
الكنسية ع ند األرثوذك سيين ؼ ير ال سبلفيين تت بع قوا عد المو سيقى الكن سية
البيزنطية بؤلحانها الثمانية
٘ -وظــل الترتيــل محصــوراً ،فــي الكنيســة األرثوذكســية ،حتــى ســنين قليلــة
مضت ،بالجو قة أو بالترت يل ال فرد  ،إال أن م يبلً أ خذ يظ هر في العد يد من
الكنابس وفي أماكن مختلفة يدعو إلى الترتيل الجماعي:
 -ٙال يرافق الترتيل ،في الك نابس األرثوذك سية ،أ ية آ لة مو سيقية ،إالّ ع ند
بعض الرعايا األميركية ،خاصة اليونانية منها
 -8والكنيسة األرثوذكسية هي عادة مربعة الشكل ،في وسطها ردهة وا سعة
تعلوها قبة( .تؤخذ القبة في رو سيا شكل ب صلة و هو شكل ممي ّ ز للكث ير من
كراس أو
م ناظر األرض الرو سية) .وال يو جد عادة في الك نابس الرو سية
ٍ
مقا عد في صحن الكني سة { هذا التقل يد ؼ ير مت بع في أنطاك ية والكث ير من
الكنابس األخرى وإن ُو جد ا لبعض من ها فملت صق بال جدران .واألرثوذك سي
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على العموم يظل واقفا ً أثناء الخدمة .ولكن هناك فترات تجلس فيها الجماعة
أو تركع.
وال قانون ٕٓ للمج مع الم سكوني األول ُيحظّ ر الر كوع يوم األ حد و في أ
يوم من األ يام الخم سين الفا صلة بين الف صح والعن صرة ،وذ لك تعب يراً عن
فرح القيامة ،لكن هذه القاعدة اآلن ،وبكل أسؾ ،ال تراعى دابما ً.
 -5ومن المبلحظ أن وجود المقاعد في الكنابس أو عدم وجود ها ي ترك أ ثراً
كبيراً في تصرفات الجماعة المصلّية .فالجماعة األرثوذكسية المصلّية تتم يز
في الكنيسة بالمرونة واأللفة .أما المإم نون الؽرب يون ،كونهم يجل سون في
صــفوؾ مرتبــة ك ـل ٌ مــنهم فــي مكانــه ،فلــيس بإمكــانهم التنقــل دون إزعــاج
بعضهم بعضاً .كذلك ُيفترض فيهم حضور الخدمة من ألفها إلى يابها.
 -1أما الخدمة األرثوذكسية ،فإن المإمنين يتحركون داخل الكنيسة ،وما من
أ حد ي ستؽرب حركتهم هذه .ون جد اإلل فة نف سها في ت صرفات الكه نة .فبل
يطؽى ع لى ال شارات الطق سية ال تي يقو مون ب ها التم سك الجا مد بال شكليات
كما في الؽرب ،بل تؤتي بصورة طبيعية وأك ثر عفو ية .وع لى ا لرؼم من أن
هذه العفوية قد تإد في ب عض األح يان إ لى عدم االحترام ،فإن ها تب قى في
النها ية عادة ح سنة ال ينب ؽي التخ لي عن ها .واألرثوذك سيون في الكني سة
يشعرون بؤنهم في بيوتهم ،فهم ال يخضعون ألنظ مة م حددة ،ألنهم أب ناء في
بيت أبيهم .ي قال أن الع بادة األرثوذك سية لي ست من هذا ال عالم ،ول كن ي جب
وصفها باألحرى بؤنها (بيتية) و (عابلية) .إالّ أن وراء تلك الب ساطة واإلل فة
العابلية ،يوجد شعور عميق بالسر.
ٓٔ -وفي كل كني سة أرثوذك سية ُيف صل الهي كل عن باقي الكني سة بوا سطة
األيقون سطاس ،و هو حاجز ثا بت م صنوع من الخ شب في مع ظم األح يان
يحمل األيقونات .و قديما ً كان الهي كل منف صبلً ب حاجز قل يل االرت فاع ( حوالي
المتر الواحد) ،تعلوه أحيانا أعمدة تح مل عار ضة أفق ية .وباإلم كان م شاهدة
هذا النموذج في كنيسة القديس مرقص في البندقية .ولم تمؤل هذه الفراؼات،
في كث ير من الك نابس ،إالّ م نذ ف ترة لي ست بع يدة ن سبياً ،ال تت عدى ال قرن
الخامس عشر أو السادس عشر ،وبذلك ات خذ األيقون سطاس ترتي به ال حالي.
واآلن توجد رؼبة ظاهرة عند كثير من األرثوذكسيين المختصين بالليتورجيا
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في أن يسلكوا الطريق الذ شقه األب يوح نا الكرون ستاد في ال عودة إ لى
األيقونسطاس القديم ،وبالفعل فقد حصل ذلك في كنابس كثيرة.
ٔٔ -يضم األيقونسطاس ثبلثة أبواب ،الباب الكبير في الوسط يإد بالداخل
فيه مباشرة إ لى ال مذبح هذا ال باب يدعى ال باب الم لوكي أو ال باب الم قدس.
وهذا الباب يبقى مؽلقا ً خارج أوقات الخدمة وستابره مسدولة إال في أ سبوع
التجديدات .وفي أثناء إقامة الخدمة يفتح هذا الباب و ُيؽلق في أو قات مع ّي نة.
أما البابان اآلخران ف صؽيران ن سبيا ً وي كون وا حد ع لى الي سار و يإد إ لى
مابدة التقدمة (حيث ُتحفظ اآلنية المقد سة وح يث ي عدّ ال كاهن الخ بز والخ مر
فــي بدايــة القــداس) ،واــآلخر إلــى اليمــين ويــإد إلــى ؼرفــة الشمامســة
(ُ ( )Diakonikonتســتخدم اليــوم مكانــا ً لوضــع الثيــاب الكهنوتيــة ،وفــي
السابق كان المكان المخصص لحفظ الكتب المقدسة وخاصة األناجيل و كذلك
الذخابر) .وال ُيسمح مبدبيا ً للعلمانيين بالدخول إلى الهيكل ،إال ألسباب تتعلق
بالخد مة و في ب عض الح االت الخا صة .وال مذبح ا لذ ي ُدعى أي ضا ً الما بدة
المقدسة ،مو جود في و سط الهي كل ،ووراءه بمبل صقة ال حابط يو جد عرش
األسقؾ.
ٕٔ -والك نابس األرثوذك سية ؼن ية باأليقو نات :ع لى األيقون سطاس وع لى
برك المإم نون
ال جدران ،وال مذاخر الخا صة ،وع لى مدخل الكني سة ح يث يت ّ
منها .أول ما يفعله األرثوذكسي لدى دخوله الكنيسة شراء شمعة ،ثم يت جه
مبا شرة إ لى األيقو نة ،فير سم إ شارة ال صليب ،ثم يقب ِّ ل األيقو نة ويضـيء
الشمعة أمامها .وترتيب الكنيسة في ا لداخل ،و كذلك ترت يب األيقو نات ،يت بع
نظاما ً الهوتيا ً يصبح بموجبه الصرح كله أيقونة كبيرة لملكوت هللا .وكما في
ال فن ا لديني ا لذ ع ُ رؾ في الع صر الو سيط الؽر بي ،ث مة أ هداؾ للر موز
الخاصة بزخر فة الكني سة وبناب ها ،فاأليقو نات ،وال جدرانيات ،والفسيف ساء،
ليســت موجــودة بهــدؾ (تجميــل) الكنيســة فقــط ،بــل لهــا وظيفــة الهوتيــة
وليتورجية.
ٖٔ -واأليقونات التي تمؤل الكنيسة هي مكان التقاء السماء واألرض .فحينما
تذهب جماعة ال مإمنين لل صبلة األ حد ت لو األ حد ،محا طة بؤيقو نات الم سيح
والمبلبكة والقديسين ،فإن هذه األيقونات تذ ّكر المإمنين دابما ً بالحضور ؼير
المنظور لجميع ه إالء ال ضيوؾ ال سماويين .وبو سع ال مإمن أن ي شعر بؤن
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جدران الكنيسة تنفتح على األبدية ،وبؤن الليتورج يا ال تي ُت قام ع لى األرض
هي ن فس الليتورج يا ال تي ُيحت فل ب ها في ال سماء .فاأليقو نات الكث يرة تعب ّ ر
حس ّيا ً عن الشعور (بالسماء على األرض).
ٗٔ -والعبادة في األرثوذك سية جماع ية و شعبية .فبو سع ؼ ير األرثوذك سي
الذ يح ضر الخد مة ببعض االنت ظام أن يبلحظ ك يؾ أن الجم يع ،من شعب
وكهنة ،ينصهرون في اتحاد واحد .وال ينبؽي االعت قاد بؤن ؼالب ية الم صلّين
ال تشارك في الخدمة لمجرد أنها ال ترتل مع الجوقة .كما وأن األيقون سطاس
حتى في أشد أشكاله كثافة ،ال يعطي المإمنين انطباعا ً بؤنهم منف صلون عن
الكاهن الذ في الهي كل .و عل كل حال ،فإن جزءاً كب يراً من ال خدم ي جر
أمام األيقونسطاس ،تحت أنظار جماعة المإمنين.
٘ٔ -والعلمانيون األرثوذكسيون ال ي ستخدمون تعب ير ( سماع) ال قداس ،ألن
القــداس ،فــي الكنيســة األرثوذكســية ،لــم يتحـ ّـول قــط إلــى شــيء يحتفــل بــه
اــالكليروس مــن أجــل العلمــانيين ،بــل أن اــالكليروس والعلمــانيين يقيمــون
القــداس معــاً .أمــا فــي الؽــرب ،خــبلل العصــر الوســيط ،فكانــت الخدمــة
اإلفخار ستية ت قام بل ؽة ؼ ير مفهو مة من ال شعب ،إذ كان ال ناس يق صدون
الكنيسة من أجل ع بادة القر بان الم قدس خبلل رف عه ،وفي ما عدا ذ لك كانوا
يتلون صلواتهم الخاصة أثناء القداس {تؽ ّير كل هذا اآلن في ال ؽرب بف ضل
(الحركة الليتورجية)} .لكن الليتورجيا ظ لت في الكني سة األرثوذك سية ع لى
عكس ذلك مع ّبرة عن عمل مشترك ي قوم به ال كاهن وال شعب م عاً ،فبل يؤتي
المإمنون إلى الكني سة ألداء صلواتهم الخا صة مطل قاً ،بل يؤتون للم شاركة
فــي الصــبلة الليتورجيــة العامــة والمســاهمة فــي العمــل الطقســي ذاتــه.
فاألرثوذك سية لم ت عرؾ قط الف صل بين الع بادة الخا صة والليتورج يا ،ذ لك
الفصل الذ عانى منه كثيراً الؽرب في القرون الوسطى وما بعدها
 -ٔٙوالكني سة األرثوذك سية ،كالكني سة الؽرب ية ،تح تاج إ لى حر كة إ صبلح
ليتورجي ،و قد ظ هرت م ثل هذه الحر كة بالف عل في كث ير من م ناطق ال عالم
األرثوذكسي .ومن مظاهر هذه النهضة العودة إلى الترتيل الج ماعي ،وإب قاء
الباب الملوكي مفتوحا ً خبلل كل القداس ،والحد من علو األيقونسطاس
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 -ٔ8ل قد و صفنا ال خدم األرثوذك سية بؤن ها ال تك ترث ل مرور الو قت ،وأن ها
تعطي شعوراً من الترو و عدم الت سرع .هذا ال شعور ج عل مع ظم ال ؽربيين
يعتبرون أن الخدم البيزنطية ال تنتهي ،وأنها على كل طوي لة جداً .والحقي قة
أن ال خدم األرثوذك سية أ طول من ال خدم الؽرب ية ال تي توازي ها ،ول كن ليس
ع لى ن حو م بالػ ف يه إذ إ نه من المم كن ب كل سهولة إقا مة ال قداس اإللهي
البيزن طي وإل قاء ع ظة ق صيرة في ؼ ضون ساعة وا حدة تقري باً .و قد قرر
بطريرك القسطنطينية السنة الـٖٗ ٔ1بؤن ال تستؽرق قداديس اآلحاد في كل
الرعايا التابعة لسلطته أكثر من ساعة ونصؾ .أما الخدم داخل األديرة ،فهي
أطول بالطبع ،وقد تستؽرق في األعياد الكبرى في جبل آثوس ما بين االثنتي
عشرة والخمس عشرة ساعة متوا صلة .ل كنّ ذ لك في ال ظروؾ اال ستثنابية
الخاصة.

الفصل السادس
األعياد والصوم والصبلة الفردية
ٔ -هدؾ الصبلة الحقيقي هو الدخول في حوار مع هللا .وال يقتصر هذا
الحوار على بعض الساعات يصلّي فيها اإلنسان .على المسيحي أن
يشعر دوما ً أنه في حضرة هللا ،وهدؾ الصبلة هو بالضبط أن يكون المصلّي
األب جورج فلوروفسكي
مع هللا دابماً).
السنة الطقسية
ٔ -إذا رؼب أحد في متابعة الخدم العا مة في الكني سة االنجليكان ية أو تبلوة
نصها (نظريا ً ع لى األ قل) يمك نه أن يكت في بك تابين :الك تاب الم قدس وك تاب
الصبلة المشتركة ( ،)Book of Common Prayerكذلك بالن سبة لل خدم
في الكنيسة الكاثوليكية ،لن يحتاج سوى كتابين فقط.
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ل كن ؼ نى ال خدم األرثوذك سية ي فرض ع لى ال مإمن ،اقت ناء مكت بة صؽيرة
تضــم عشــرين مجلــداً هام ـاً .وهــذه المجلــدات علــى صــعوبة اســتعمالها فــي
تكون واحداً من الكنوز الكبرى في الكنيسة األرثوذكسية.
البدايةّ ،
األعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد:
إلى جانب الفصح هناك اثنا عشر عيداً كبيراً تدعى (األعياد الس ّيدية) وهي:













مولد السيدة ( 5أيلول)
رفع الصليب الكريم (ٗٔ أيلول)
دخول السيدة إلى الهيكل (ٕٔ تشرين الثاني)
الميبلد (ٕ٘ كانون األول)
الظهور اإللهي أو الؽطاس (معمودية المسيح ٙ ،كانون الثاني)
دخول السيد إلى الهيكل (ٕ شباط)
البشارة (ٕ٘ آذار)
دخول السيد إلى أورشليم (أحد الشعانين ،قبل الفصح بؤسبوع)
الصعود (ٓٗ يوما ً بعد الفصح)
العنصرة (ٓ٘ يوما ً بعد الفصح)
التجلّي ( ٙآب)
رقاد السيدة (٘ٔ آب)

وهناك عدد كبير من األعياد األخرى أ قل أهم ية من هذه (تعي ّ د الكني سة كل
يوم لقديس واحد أو أكثر) ،وأبرزها التالية:










ختانة الرب (ٔ كانون الثاني)
األقمار الثبلثة (ٖٓ كانون الثاني)
الشهيد جاورجيوس (ٖٕ نيسان)
قسطنطين وهيبلنة (ٕٔ أيار)
هامتا الرسل بطرس وبولس ( ٕ1حزيران)
النبي الياس الؽيور (ٕٓ تموز)
قطع رأس السابق يوحنا المعمدان ( ٕ1آب)
أول الشهيدات تقبل (ٕٗ أيلول)
الشهيد ديمتريوس ( ٕٙتشرين األول)
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ربيس المبلبكة ميخابيل ( 5تشرين الثاني)
الشهيدة كاترينا (ٕ٘ تشرين الثاني)
نيقوالوس العجاببي ( ٙكانون األول)
عيد جميع القديسين (أول أحد بعد العنصرة)

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم:
وهناك أربع فترات من الصوم في السنة:






ٔ -الصوم الكبير المقدس ،الذ يبدأ قبل سبعة أسابيع من الفصح.
ٕ -صوم الرسل ،يبدأ يوم االثنين ب عد العن صرة بثمان ية أ يام ،وينت هي
في  ٕ5حزيران ،عشية عيد القديسين بطرس وبولس .وتتراوح مدته
بين أسبوع واحد وستة أسابيع.
ٖ -صوم رقاد السيدة ،ومدته أسبوعان من أول آب حتى ٗٔ منه.
ٗ -صوم الميبلد ومدته أربعون يوماً ،من ٘ٔ ت شرين ال ثاني إ لى ٕٗ
كانون األول.

وقواعد الصوم في الكنيسة األرثوذك سية هي من الت شدد بح يث تث ير ده شة
الكثيرين من المسيحيين الؽربيين .ف خبلل أ يام ال صوم الكب ير م ثبلً ،ال ُيحظَّ ر
تناول اللحم فقط ،بل ُي َّ
حظر أيضا ً أكل السمك وكل إنتاج الحيوان ( من شحوم
وبــيض وزبــدة وجــبن وحليــب) .وكثيــرون مــن األرثوذكســيين ،خاصــة فــي
الم هاجر ،ي جدون أن الح ياة الع صرية تج عل من ال صعب تطب يق كل قوا عد
الصــوم التــي ُوضــعت فــي ظــروؾ ماديــة مختلفــة ،ولــذلك ُتعطــى بعــض
اإلع فاءات .ول كن ح تى مع اإلع فاءات ،يب قى ال صوم الكب ير – وخا صة في
أسبوعه األول وطي لة األ سبوع الع ظيم – بالن سبة لؤلرثوذك سيين ا لورعين،
بمثابة فترة من التقشؾ الحقيقي والحرمان الجسد القاسي
المواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:
وتتم ّيز بعض ف ترات ال سنة الطق سية باحتف االت خا صة ،م ثل ت كريس الم ياه
في ع يد الظ هور اإللهي (الؽ طاس) وؼال با ً ما ي قع في ال خارج ،أ مام أ حد
األنهر أو على شاطا البحر ،وم ثل تبر يك الفاك هة في يوم التج لي ،وخد مة
رفع ال صليب وال سجود له في ٗٔ أي لول ،و صبلة الؽ فران يوم األ حد ا لذ
ي سبق ال صوم الكب ير مبا شرة ،حين يج ثو المإم نون والكه نة بع ضهم أ مام
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ب عض طالبين الؽ فران .ول كن ت صل الع بادة األرثوذك سية إ لى أوج ها خبلل
األسبوع العظيم المقدس ،إذ تدخل الكنيسة يوما ً بعد يوم و ساعة ب عد ساعة
في آالم الرب .ويبلػ األ سبوع الع ظيم أو جه أ والً في ز ياح الجم عة العظي مة
م ساء أث ناء خد مة ج ناز الم سيح ،وثان يا ً في فرح خد مة ال سحر ف جر ع يد
الفصـح .مــا مــن أحـد ت ّيســر لــه حضـور هــذه الخدمــة إـالّ ويعتريــه إحســاس
بالؽبطة الشاملة .لقد أنقذ الم سيح ال عالم من عبودي ته القدي مة و من م صادر
رعبــه الســابقة ،وباتــت الكنيســة بؤســرها تبــتهج النتصــاره علــى الظلمــات
والموت.
التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويم الكنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:
عض األ ضواء
لق ب َ
وال يسوغ لنا إنهاء الحديث عن ال سنة الطق سية ما لم ُن ِ
على مسؤلة التقويم الكنسي التي كانت في الماضي وما تزال مو ضوع جدال
مر ير بين الم سيحيين ال شرقيين .ح تى نها ية ال حرب العالم ية األولى كان
جميع األرثوذكسيين يستخدمون الت قويم (ال قديم) أ الت قويم اليول ياني و هو
متــؤخر ثــبلث عشــر يومـا ً عــن التقــويم (الجديــد) أو الؽريؽــور المتبــع فــي
الؽــرب .وفــي ســنة ٖٕ ،ٔ1دعــا البطريــرك المســكوني إلــى انعقــاد مــإتمر
أرثوذكســي عــام فــي القســطنطينية ،حضــره منــدوبون عــن كنــابس صــربيا
ورومانيا واليونان وقبرص .و قد ر فض بطرير كا أنطاك ية وأور شليم إر سال
تو جه
يرد ع لى ا لدعوة .و لم ّ
مندوبين عنه ما .أ ما بطر يرك اإل سكندرية ف لم ّ
ا لدعوة إ لى كني سة بلؽار يا في حين أن أو ضاع الكني سة الرو سية لم ت كن
تسمح لها باالشتراك .وقد وضع هذا المإتمر بعض المقترحات للدرس ،منها
زواج األساقفة والسماح بالزواج الثاني للكه نة الم ترملين ،واعت ماد الت قويم
الؽريؽور  ،لم توا فق أ ية كني سة أرثوذك سية ع لى االقتراحين األولين ،أ ما
االقتراح الثا لث ف قد تم ّ ت المواف قة عل يه وتطبي قه من ق بل ب عض الك نابس
المســتقلة .وفــي آذار ٕٗ ،ٔ1اعتمــدت القســطنطينية التقــويم الجديــد ،وفــي
العـام نفســه أو بعــد ذلــك بوقــت قصـير ،جــرى اعتمــاده مــن قــل اإلســكندرية
وأنطاكية واليونان وقبرص ورومانيا وبولونيا ،أما كنابس أورشليم وروسيا
وصربيا وأديرة جيل آ ثوس ،ف قد ا ستمرت في اعتماد ها الت قويم ال قديم .أ ما
بلؽاريا فقد اعت مدت الت قويم الجد يد سنة  .ٔ1ٙ5و قد خ لق هذا الت باين في
المواقــؾ واقع ـا ً مــن البلبلــة ،نؤمــل الخــروج منــه بســرعة .واــآلن فجميــع
اليونانيين (باستثناء رهبان جبل آثوس وأبناء كنيسة أورشليم) وجميع أبناء
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الكنابس األخرى التي اعتمدت التقويم الجديد ،يحتفلون بعيد الميبلد في نفس
الوقت الذ يحتفل فيه الؽرب ،أ في ٕ٘ كانون األول ،في حين يحت فل به
الروس ومن لم يعتمد التقويم الجديد ب عد هذا ال تاريخ بثبل ثة ع شر يو ما ً أ
في  8كانون الثاني .إال أن جم يع الك نابس األرثوذك سية تحت فل بع يد الف صح
في ال يوم نف سه ،مث ّب تة مو عده وف قا ً للت قويم اليول ياني ال قديم .و قد ينط بق
موعد الفصح الشرقي أحيانا ً على موعد الفصح الؽربي ،لكن هناك في أحيان
أخرى فارقا ً يتراوح بين أسبوع وخمسة أسابيع {وتؤتي هذه الفرو قات أي ضا ً
من الطريقة التي يجر بها حساب (االبقطيات) التي تحدد األشهر القمرية}.
أما الكنيسة الفنلندية وبعض أبرشيات المهاجر ،فتحتفل بالفصح في المو عد
الذ تع ّيد فيه الكنابس الؽربية.
وقــد أثــار تؽييــر التقــويم معارضــة قويــة ،خاصــة فــي اليونــان حيــث تســتمر
جماعات من (أتباع التقويم القديم) (لها أكثر من أسقؾ واحد) في إت باع هذا
الت قويم ،و يرون أن كبلً من الت قويم وتحد يد مو عد الف صح متعل قان ب قرار
كن سي صادر عن الم جامع الم سكونية ،وال يم كن ت عديلهما إالّ ب قرار من
مج مل الكني سة األرثوذك سية و ليس من ق بل ب عض الك نابس الم ستقلة ال تي
تتصرؾ بمبادرة ذاتية .أما أد يرة ج بل آ ثوس (با ستثناء وا حد من ها) وال تي
رف ضت اعت ماد الت قويم الجد يد ،فبل تزال مع ذ لك ت حافظ ع لى ال شركة مع
بطر يرك الق سطنطينية والكني سة اليونان ية ،ل كن (أت باع الت قويم ال قديم) في
تعرضوا للحرم من قبل الكنيسة الرسمية.
مناطق أخرى في اليونان َّ

الصبلة الفردية
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلة اليوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
ٔ -هناك كتب تحتو على الصلوات التي ينبؽي على األرثوذك سيين تبلوت ها
يوميـاً ،فــي الصــباح وفــي المســاء ،أمــام األيقونــات داخــل بيــوتهم .أن كتــب
الصـبلة تعتبــر بمثابـة مرشــد وإطـار فقــط ،ولكـل مســيحي مـلء الحريــة فــي
مخاطبة هللا بكلماته الخاصة .من أجل أن تكون الصبلة الموج هة لئل له ال حي
صبلة حية.
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ٕ( -عندما تنهض من النوم ،وقبل أن تبدأ نهارك ،قؾ بورع أ مام هللا ا لذ
يرى كل شيء ،وار سم إ شارة ال صليب ،و صل ِّ ه كذا( :با سم اآلب و االبن
ج ه في ال صبلة ن حو ال ثالوث ال قدوس،
والروح القدس .آمين) .ثم وب عد التو ّ
ـرر أفكــارك وشــعورك مــن كــل االهتمامــات
خصــص برهــة للصــمت لكــي تحـ ِّ
ِّ
الدنيوية .وا تل بعد بذ ال صلوات التال ية ،دون ا ستعجال و من أع ماق الق لب).
وفي نهاية الصبلة( ،إذا لم يكن لديك الوقت ال كافي ،وك نت ع لى عج لة ل بدء
عملك ،فمن األفضل أن تتلو فقط بعض الصلوات المشار إلي ها ،ول كن بانت باه
وتقوى ،بدل أن تتلوها جميعا ً على عجل وبدون تركيز).
ٖ -نموذجين من الصلوات اليومية مختارين من السواعي .
أوله ما أف شين من صبلة الن هوض من ال نوم كت به فيبلر يت ،متروبول يت
موسكو:
(أه ّلني يا رب أن أستقبل هذا النهار ب سبلم وأن أبت ؽي م شيبتك المقد سة في
كل شيء .في كل ساعة من يومي هذا ،أوضح لي مشيبتك .بارك ما أقوم به
مع اآلخرين .علّمني أن أستقبل كل جديد بسبلم ،عال ما ً م شيبتك ت فوق ال كل.
أ نر أف كار و شعور في كل ع مل أفع له و في كل قول ي صدر ع ني .وأن
صادفني في هذا الن هار أ مر ؼر يب مرت قب أعن ّ ي ل كي ال أن سى أ نه آت من
لدنك .علّمني كيؾ أت صرؾ بحك مة وث بات و أال أ كون ح جر ع ثرة لآلخرين.
لي .وجّ ه أ نت
أعطني قوة كي أحتمل عناء هذا النهار مع كل ما سيؤتي به إ ّ
في .آمين).
إرادتي وعلّمني كيؾ أصلّي ،ال بل صل ِّ أنت ّ
أما النموذج الثاني فهو من الصبلة الختامية لصبلة النوم:
(اؼ فر أي ها ا لرب الم حب للب شر ل لذين يبؽ ضوننا وا لذين يظلمون نا ،وعا مل
بالخير ا لذين يعم لون الخ ير ،وا منح إخوت نا والمخت صين ب نا جم يع و سابل
الخــبلص وحيــاة أبديــة .وتع ّهــد الــذين فــي اــألمراض وامــنحهم الشــفاء .نـ ِّج
المؤسورين .د ِّبر ا لذين في الب حر وال بر وال جو .را فق الم سافرين ...وا لذين
أوصونا نحن ؼير المستحقين أن نصلّي من أجلهم ،ارحم هم بع ظيم رحم تك.
اذكر يا رب الذين سبق رقادهم من آبابنا وأخواتنا وارحمهم حيث يفت قد نور
وجهك)...
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صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلة يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع:
ه ناك شكل آ خر من ال صبلة الفرد ية المعت مدة م نذ قرون وال تي لع بت دوراً
بارزاً جداً في الح ياة األرثوذك سية ،إن ها صبلة ي سوع( :أي ها ا لرب ي سوع
المسيح ،يا ابن هللا ،ارحمني أنا الخاطا).
وصبلة يسوع يمكن أن يصحبها استعمال السبحة ،وتختلؾ هذه عن ال سبحة
الؽرب ية ،ألن ها ؼال با ً ما ت كون م صنوعة من ال صوؾ ،و هي كذلك صامتة
تماماً.
وك ما ي قول ا سحق ال سرياني ( :حين ي سكن ا لروح ال قدس دا خل إن سان ،ال
ين فك هذا اإلن سان عن ال صبلة ،ألن ا لروح ال قدس هو ا لذ ي صلّي ف يه
باستمرار وسواء كان نابما ً أو ساهراً ،فإن الصبلة ال تنقطع عن نف سه أ بداً.
وسواء أكل أم شرب ،أو خلد إلى الراحة أو مضى لعمله ،وحتى لو كان نابما ً
نوما ً عميقاً ،فإن عبق الصبلة سيكون عفويا ً كلهاث قلبه)
ما يسبق القداس





 :قابمة على ٖ وحدات ( مزامير← تسبحة
عشية
عشية ← رفع بخور عشية)
تسبحة نصؾ الليل
 :قابم على ٖ وحدات ( مزامير باكر ←
باكر
تسبحة باكر ← رفع بخور باكر)

مبلحظات




يمكن إقامة رفع البخور بدون قداس
ال يصلح إقامة قداس بدون رفع بخور باكر على األقل
يعتبر رفع البخور تمهيد او مقدمة للقداس ألنه مجموعة صلوات و
ابتهاالت و تشكرات لطلب بركة الرب في هذه الخدمة.

البخور
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

حركة البخور دابما ً ألعلى لذلك فهو يرمز دابما ً لصعود صلواتنا أمام
هللا
أمر هللا به موسى (خر ٖٓ)ٖ8-ٖٗ :

ك اعْ َطاراَ :م ٌْ َع ًة َو ْ
اظ َفارا َو ِق َّن ًة
ُوسىُ « :خ ْذ لَ َ
َ Exo 30:34و َقا َل الرَّ بُّ لِم َ
او ٌَ ًة.
َعطِ َر ًة َولُ َبانا َن ِقٌّا َ -ت ُكونُ اجْ َزا ًء ُم َت َس ِ
ار ُم َملَّحا َن ِقٌّا ُم َق َّدسا.
َ Exo 30:35ف َتصْ َن ُع َها َب ُخورا َعطِ را َ
ص ْن َع َة ْال َع َّط ِ
َ Exo 30:36و َتسْ َح ُق ِم ْن ُه َناعِ ما َو َتجْ َع ُل ِم ْن ُه قُ َّدا َم ال َّش َهادَ ِة فًِ َخ ٌْ َم ِة
االجْ ِت َماع َحٌ ُ
دَاس ٌَ ُكونُ عِ ْندَ ُك ْم.
ك .قُ ْد َ
ْث اجْ َت ِم ُع ِب َ
س ا ْق ٍ
ِ
ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌِر ِه ال َتصْ َنعُوا النفسِ ك ْمٌَ .كونُ
َ Exo 30:37وال َبخورُ الذِي َتصْ َن ُع ُه َعلى َم َقاد ِ
ك ُم َق َّدسا لِلرَّ بِّ .
عِ ْندَ َ





ص َن َع م ِْثلَ ُه لِ ٌَ ُ
ش َّم ُه ٌُ ْق َط ُع ِمنْ َشعْ ِب ِه».
ُ Exo 30:38ك ُّل َمنْ َ
و أمره بإقامة مذبح البخور (خر ٖٓ)ٔ :
ْ
ب ال َّس ْنطِ َتصْ َن ُع ُه.
ورِ .منْ َخ َش ِ
َ «Exo 30:1و َتصْ َنعُ َمذ َبحا الٌ َقا ِد ْال َب ُخ ِ
جاء في سفر الرإيا أن المبلبكة يقدمون بخوراً هلل :

"و جاء مبلك آخر ووقؾ عند المذبح و معه مبخرة من ذهب و أعطى
بخورا كثيراً لكي يقدمه مع صلوات القديسين"(رإ)ٖ :5
رفع بخور عشية و باكر






يفتح الكاهن ستر المذبح و هو يقول
"ارحمنا يا هللا األب ضابط الكل" "ثم يصلي أبانا الذ ……"
ينحني أمام الكهنة الحاضرين و الشعب و هو يقول
أخطؤت سامحوني (مز ٔٔ)1ٕ :
ثم ينظر ناحية الشرق و يبدأ في صبلة باكر و هي الصبلة التي تبدأ
بها كل صلوات الكنيسة
بعد االنتهاء من صبلة الشكر يبدأ الشمامسة بترتيل أرباع الناقوس و
يدخل الكاهن إلى الهيكل من الناحية اليمنى برجله اليمنى ألنه داخل
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ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

إلى قدس األقداس و عندما يخرج ،يخرج بظهره من الناحية اليسرى
برجله اليسرى









يسجد الكاهن أمام المذبح و يقدم له الشماس المجمرة فيضع فيها
خمسة أياد بخور و هذه األياد الخمس ترمز إلى رجال العهد
القديم الذين قدموا للرب تقدمات مقبولة فتنسم الرب رابحة الرضا و
هم:
(تكٗ)ٗ:
هابيل ←
(تك)ٕٓ،ٕٔ :5
نوح ←
ملشيصادق ← (تكٗٔ)ٔ5 :
(ال )1
هرون ←
زكريا الكاهن أبو يوحنا المعمدان ← (لؤ)ٕٕ-5 :
ثم يبدا الكاهن بالتبخير على المذبح بؤن يهز المجمرة هزات متوالية
فوق المذبح و هو يقول صبلة تسمى سر بخور عشية أو سر بخور
باكر و تسمى سر ألنها تقال سراً ال جهراً.

طريقة التبخير على المذبح و تبلوة األواشي


يبخر الكاهن بالشورية فوق المذبح مرة ناحية يمين كرسي الكؤس و
مرة ناحية شِ مال كرسي الكؤس ثم مرة ثالثة أمام كرسي الكؤس ثم
يعمل حركة نصؾ دابرية بالشورية فوق المذبح من الشِ مال إلى
اليمين ← و هذه الطريقة ترمز إلى تقديم البخور هلل المثلث األقانيم
الواحد في الجوهر.
و تبدأ الدورة كاآلتي -:
الشرق
 -ٙأما شعبك
ٗ -بيوت صبلة
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ٕ-أوشية األباء
المذبح
ٔ -اوشية السبلمة
ٖ -اوشية الجتماعات
٘ قم أيها الرب اإلله
 -8بالنعمة و الرأفات
الؽرب




يقؾ الكاهن ووجهه للشرق و يصلي مقدمة اوشية السبلمة
"أذكر يا رب سبلم كنيستك الواحد الوحيدة المقدسة الجامعة
الرسولية"
يقؾ الشماس مقابله من الناحية الشرقية رافعا ً الصليب و البشارة
قاببلً
"صلوا من أجل سبلمة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
كنيسة هللا األرثوذكسية".

ملحوظة :






البشارة هي عبارة عن ؼبلؾ من الفضة يحتو على البشابر
األربعة  ،و كلمة إنجيل = بشارة مفرحة
رفع الشماس للصليب و البشارة و الطواؾ بهما يشير إلى انتشار
البشارة بقوة المسيح المصلوب لكل العالم.

ثم ينتقل الكاهن إلى جنوب المذبح و هو يصلي و هو سابر و يبخر
ناحية المذبح قاببلً
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"هذه الكابنة من أقصاء المسكونة إلى إقصابها"














و يقؾ الكاهن ؼرب المذبح ووجهه للشرق و يصلي قاببلً
"أذكر يا رب بطريركنا المكرم الباب األنبا ………"
ويقؾ الشماس مقابله من الناحية الشرقية و يصلي قاببلً
"صلوا من أجل ربيس كهنتنا البابا المكرم األنبا…… و سابر
أساقفتنا األرثوذكسيين"
ينتقل الكاهن إلى َ
شمال المذبح و يبخر و هو سابر ناحية المذبح و
يصلي قاببلً
"حفظا ً احفظه لنا سنين كثير و أزمنة سالمة"
ينتقل إلى ؼرب المذبح و يبخر شرقا ً قاببلً
"أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها"
و يقؾ الشماس مقابله و يقول
"صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة و اجتماعاتنا"
ينتقل الكاهن إلى جنوب المذبح و يبخر ناحية المذبح و هو سابر
قاببلً
"اجعلها أن تكون بؽير مانع و ال عابق لنعقدها كإرادتك المقدسة
الطوباوية"
ينتقل الكاهن إلى شرق المذبح و يبخر ناحية الؽرب قاببلً
"بيوت صبلة ،بيوت طهارة بيوت بركة أنعم لنا بها يا رب و لعبيدك
اآلتين من بعدنا إلى األبد"

مبلحظات
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

إذا كانت بيوتنا بيوت صبلة نصلي فيها صلواتنا الفردية و العابلية و
إذا كانت بيوت طهارة مسيحية ال ترتكب بداخلها أنواع النجاسات
تصبح بالتالي بيوت بركة يباركها الرب بحضوره فيها و سكناه في
وسطها"
يكمل الشماس بقية الدورة صامتا ً
ينتقل الكاهن إلى ؼرب المذبح و يبخر شرقا ً قاببلً
"قم أيها الرب االله و ليتفرق جميع اعدابك و ليتبدد من قدام وجهك
كل مبؽضي اسمك القدوس"
ينتقل الكاهن إلى شرق المذبح و يبخر ؼربا ً قاببلً
"وأما شعبك فليكن بالبركة ألوؾ ألوؾ و ربوات ربوات يصنعون
إرادتك المقدسة"
ينتقل الكاهن إلى ؼرب المذبح و يبخر شرقا ً قاببلً
"بالنعمة و الرأفات و و محبة البشر………………"



يقبل الكاهن المذبح و يخرج من الهيكل بظهره و برجله اليسرى



و بعد خروجه يقوم بعمل الدورة اآلتية و هو واقؾ في مكانه :





يعطي البخور أمام الهيكل ٖ مرات و هو يقول :
نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح و الروح القدس ألنك
أتيت و خلصتنا
و أما فبكثرة رحمتك أدخل بيتك و أسجد قدام هيكلك المقدس بمخافتك
(مز٘)8 :
أمام المبلبكة أرتل لك و أسجد قدام هيكلك المقدس

ثم يبخر ناحية الشمال أليقونة السيدة العذراء و هو يقول
"نعطيك السبلم مع ؼبلاير المبلك السبلم لك يا ممتلبة نعمة"
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يبخر ناحية الؽرب و هو يقول
"السبلم لمصاؾ المبلبكة و سادتي األباء الرسل و صفوؾ الشهداء
و جميع القديسين "

و هنا يرى الكاهن الشعب في الكنيسة صفوفا ً فتتمثل له أورشليم السمابية
حيث صفوؾ المبلبكة و القديسين




يبخر ناحية الجنوب أليقونة يوحنا المعدان التي تكون دابما ً في
الناحية الجنوبية بعد أيقونة السيد المسيح قٌاببلً
"السبلم ليوحنا بن زكريا السبلم للكاهن بن العلي"
ثم يبخر شرقا ً أمام الهيكل ليختم الدورة كما بدأها باسم الرب قاببلً
"فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح ألنه تراءؾ علينا و خلصنا"

و يقؾ بعد ذلك صامتاً حتى ينتهي الشعب من ترتيل أرباع الناقوس
األواشى
جمع كلمة أوشية و معناها صبلة ،و توجد أربع أواشي كبيرة :
أوشية الراقدين:




و هي تقال في كل العشيات وفي رفع بخور باكر يوم السبت ← حيث
أن الكنيسة تريد أن تذكر المإمنين وقت ؼروب الشمس أن هذه
الحياة ستؽرب يوماً .وأم في باكر يوم السبت فلكي نتذكر ان المسيح
كان راقداً في القبر يوم السبت.
وهي طلبة ُتقال من أجل الراقدين حيث تطلب الكنيسة من هللا أن يؽفر
لهم خطاياهم التي تابوا عنها ولم يجدوا الوقت لئلعتراؾ بها.

أوشية المرضى :


و تصلى في رفع بخور باكر كل أيام األسبوع ما عدا يوم السبت حيث
تقال بدالً منها أوشية الراقدين.
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و هي طلبة عميقة جداً تطلب فيها الكنيسة من أجل شفاء المرضى
من األمراض الجسدية و الروحية.

أوشية المسافرين :




و ُتصلى كل أيام األسبوع ما عدا يوم األحد حيث تعتبر الكنيسة انه ال
يوجد أحد مسافر في هذا اليوم.
و ُتصلى صباحا ً حيث كانت العادة قديما ً هي السفر صباحاً.

أوشية القرابين




و تصلى في باكر أيام األحاد و األعياد السيدية وأيضا ً في باكر إن
كان الحمل موجوداً.
وفيها تطلب الكنيسة من أجل الذين قدموا للرب تقدمات مادية من
عشور و نذور و أدوات للكنيسة و تطلب أيضا ً من أجل الذين قدموا
بالنية فقط و لكن لم تسمح إمكاناتهم بالتقديم.

دورة البخور






بعد أن ينتهي الكاهن من صبلة األوشية المناسبة يدخل إلى الهيكل و
يضع يد بخور في المجمرة و يبخر ناحية الشرق ثبلث مرات ثم يدور
حول المذبح و يخرج خارج الهيكل و يبخر ناحية األربع جهات
بالطريقة التي تكلمنا عنها سلفاً .و في ذلك الوقت يبدأ الشمامسة في
ترتيل الذكصولجيات (كلمة ذكصولجية مشتقة من الكلمة القبطية
ذكصا ومعناها تمجيد)
ثم يبخر ناحية اإلنجيل (القبطي أوالً ثم العربي) ثم يعطي البخور
ألجساد القديسين ثم لؤلب األسقؾ ثم إلخوته الكهنة

ثم ينزل الكاهن بعد ذلك ليبخر في صحن الكنيسة بالترتيب اآلتي-:
يتجه الكاهن ناحية الشمال و هو يعطي البخور لصور القديسين قاب ًبل
(السبلم للشهيد مارجرجس ،السبلم للشهيد مارمينا و هكذا) و ال
يجوز إعطاء البخور اال للصور المدشنة بالميرون.
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حتى يصل للهيكل الشمالي و فيقؾ و يعطي بخور ًا له قاب ًبل السبلم
لهيكل هللا اآلب
يتجه بعد ذلك ؼرباً من الممر الشمالي و هو يعطي البركة للشعب
قاب ًبل بركة رفع بخور عشية او بركة رفع بخور باكر و يجب على
المصلين في ذلك الوقت ان يصلوا قابلين مثل
ًا "إؼفر لي يا رب خطايا التي أعرفها والتي ال أعرفها" أو "
إرحمني يا هللا أنا الخاطا"
يدور الكاهن و يتجه شرقاً من الممر األوسط و هو مستمر في إعطاء
البركة ثم حتى يصل أمام الكراسي فيتجه جنوباً حتى يصل للهيكل
الجنوبي
ثم يتجه الكاهن ؼرباً من الممر الجنوبي حتى يصل إلى آخر الكنيسة
فيدور من خلؾ الكراسي و يتجه شما ًال ثم يدخل في الممر األوسط
مرة اخرى و يتجه شرقاً.


و قبل ان يصل الكاهن لمكان صورة الصلبوت (حيث توضع وقت
البصخة ؼالبا ً في الثلث األمامي من الكنيسة) يبدأ في صبلة ما يعرؾ
بالخمسة أرباع الخشوعية حيث يصلي أولها و هو سابر قاببلً:
"يسوع المسيح أمسا ً و اليوم إلى األبد هو هو باقنوم واحد نسجد له
و نمجده"
يقؾ مكان صورة الصلبوت و يبخر ناحية الشرق قاببلً
"هذا الذ أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خبلص جنسنا"
ثم يبخر ناحية الشمال قاببلً
"فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة"
يبخر ناحية الؽرب و هو ناظر الباب الؽربي الربيسي للكنيسة و الذ
يرمز للفردوس و هو يقول
"فتح باب الفردوس ورد أدم إلى رباسته مرة أخرى"
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ثم يبخر ناحية الجنوب قاببلً
"من قبل صليبه و قيامته المقدسة رد أدم مرة أخرى إلى الفردوس"





ثم يستكمل الكاهن مسيرته حتى الهيكل و يدخل و يضع يد بخور في
المجمرة و يبخر فوق المذبح وهو يقول سر اعتراؾ الشعب(سر
الرجعة) ويقول فيه :
"يا هللا الذ قبل اليه اعتراؾ اللص على الصليب المكرم ،إقبل إليك
إعتراؾ شعبك و إؼفر لهم جميع خطاياهم من أجل اسمك القدوس
الذ دعي علينا كرحمتك يا رب و ال كخطايانا"
ثم يدور حول المذبح و يخرج خارج الهيكل و يبخر في األربع جهات
كما سبق و شرحنا ثم يعطي البخور لئلنجيل و لكبير الكهنة ثم يضع
المجمرة مكانها و يقؾ يمين الهيكل و ينتظر حتى ينتهي الشمامسة
من ترتيل الذكصولجيات".

تامبلت


نبلحظ أن الكاهن يدور في الكنيسة يجمع اعترافات الشعب ثم يذهب
للمكان الذ يرمز لصلب المسيح و كؤنه يذكرنا بالسيد المسيح الذ
جاء و صلب و حمل هذه الخطايا عوضا ً عنا .ثم يدخل إلى المذبح
ليطلب المؽفرة من هللا األب داخل الهيكل بصفته ممثل عن الشعب أمام
هللا.

لحن إفنوتي نا نان


بعد اإلنتهاء من الذكصولجيات يمسك الكاهن الصليب و معه ٖ
شمعات عبلمة أن الذ صلب على الصليب هو نور العالم و يقؾ
ووجهه مواجه للشرق باسطا ً يديه  ،اليمنى و فيها الصليب و
الشمعات واليسرى مبسوطة عبلمة التذلل و الخشوع و يقول بدون
رشم "اللهم إرحمنا قرر لنا رحمتك"
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ثم يرشم شرقا ً قاببلً "تراءؾ علينا"……………… و يجاوب
الشعب قاببلً أمين
ثم يرشم شماالً قاببلً "إسمعنا" ……………… و يجاوب الشعب
قاببلً أمين
ثم يرشم ؼربا ً قاببلً "باركنا" ……………… و يحني الناس
رإوسهم عبلمة قبول البركة
و يدور و يرشم جنوبا ً قاببلً "أعنا"
ثم يستكمل بقية الطلبة شرقا ً بدون رشومات قاببلً
"إرفع ؼضبك عنا تعهدنا بخبلصك و إؼفر لنا خطايانا"… و يجاوب
الشعب قاببلً أمين كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون.

أوشية اإلنجيل


يبدأ الكاهن بعد ذلك في صبلة أوشية اإلنجيل ثم يصلى اإلنجيل و
سنتكلم عنه فيما بعد مع إنجيل القداس.

األواشي الصؽار


يصلي الكاهن بعد ذلك األواشي الصؽار وهي
السبلمة
اآلباء
الموضع
األهوية
اإلجتماعات
و هو يبخر أمام الهيكل ……… .ويمكن أن تصلى هذه األواشي
سراً.

التحاليل والتسريح


بعد ذلك تصلى أبانا الذ و يحني الناس رإوسهم و يبدأ الكاهن في
صبلة التحاليل الثبلثة إثنان منها سراً داخل الهيكل ووجهه للشرق و
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الثالث جهراً ووجهه للؽرب مواجها ً الشعب .وهذا هو التحليل الذ
يقرأه الكاهن على رأس المعترؾ بعد اإلعتراؾ .ثم تختم الصبلة و
يصرؾ الشعب.
ارتداء مبلبس الخدمة


يرشم الكاهن مبلبس الخدمة لنفسه و للشمامسة ثم يرتديها و هو
يقول
المزمور " ٕ1أعظمك يا رب ألنك احتضنتني" و المزمور ٕ" 1الرب
قد ملك ولبس الجبلل"

المبلبس الكهنوتية




التونية :كلمة أصلها يوناني و معناها (امش بترتيب) و هي تشير
إلى ثوب المسيح الذ أُلقيت عليه قرعة وقت الصلب.
و هي دابما ً بيضاء واللون األبيض يشير للنقاوة ،كما أنه
لباس أبيض
يشير إلى المبلبكة الذين ظهروا كرجال البسين
ٍ
و فتحة التونية دابما ً من فوق عند األكتاؾ و ليس من
الوسط لببل تكون كثوب قيافا ربيس الكهنة الذ شق ثيابه وقت
محاكمة المسيح.
و يشترك في لبس التونية كل خدام المذبح .و هي واحدة
بالنسبة للكاهن و الشماس و االختبلؾ الوحيد هو أن تونية
الشماس يرسم عليها صليب واحد من األمام ،أما تونية الكاهن فلها
صليبان من األمام و الخلؾ ووجود الصليب من األمام لكي يذكر
الكاهن بالبكاء الدابم على خطاياه  ،والصليب الخلفي لكي يذكره
بالبكاء على خطايا ؼيره التي يحملها على ظهره بصفته ممثل عن
الشعب أمام هللا.
البدرشيل :وهي كلمة يونانية معناها "ما يعلق على العنق" وهو
خاص بالشمامسة و يلبسه كبارهم على الجهة اليسرى تحت
اإلبط األيمن وطرفاه متدليان الواحد من األمام و اآلخر من
الخلؾ على شبه جناحين .وصؽارهم يلبسونه على شكل صليب من
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خلؾ(داللة على حملهم صليب المسيح الذ تكرسوا لخدمته) و من
األمام على شكل حزام (داللة على ضبط النفس والتهيإ للخدمة).
الصدرة :وهي شبيهة بالصدرة التي كان يلبسها هرون قديما ً بؤمر
من هللا (خر )ٕ5و له فتحة في أعبله و يلبس حول العنق و
يتدلى فقط من األمام للقدمين  .و هو خاص بالكهنة و
رإسابهم فقط (بدالً من البدرشيل) و يلبسونه إشارة إلى حمل نير
المسيح الواجب أن يحملوه (متٔٔ )ٖٓ :وصدرة ربيس الكهنة
ُيرسم عليها صور اإلثني عشر تلميذاً كما كان ُينقش على صدرة
ربيس الكهنة في العهد القديم أسماء األسباط اإلثني عشر .وذلك
تذكاراً للتبلميذ وإشارة إلى بناء الكنيسة على أساسهم.
المنطقة :عبارة عن حزام من الحرير أو الفضة أو الذهب يلبسها
ربيس الكهنة ليشد بها وسطه وقت الخدمة وكان يلبسها الحبر
األعظم عند تقديم الذبيحة في العهد القديم (خر ٓٗ )ٕ5:و
قد رأى يوحنا الرب متمنطقا ً بمنطقة من ذهب على حقويه ← وهذه
تشير إلى تيقظ الرعاة الدابم و إستعدادهم للخدمة و تؤديتها بنشاط
"لتكن أحقاإكم ممنطقة"(لؤٕ)ٖ٘ :
الطيلسانة :وتشبه العمامة التي كان يلبسها ربيس الكهنة قديما ً
وقت الخدمة و تشير إلى خوذة الخبلص التي تكلم عنها بولس
الرسول(ٔتس٘)5 :
األكمام :و هي خاصة بالكهنة ورإسابهم وقد ُجعلت لتخلص يد
الكاهن لببل تضايقه أكمام مبلبسه وقت الخدمة ← وتشير إلى
الوثاق الذ قيد به السيد المسيح و سيق إلى بيبلطس
البلين :وهو خاص بربيس الكهنة ويلبس على شكل صليب من
ِ
األمام و الخلؾ ويذكر حامله بالصليب الذ حمله يسوع وهو
مساق للصلب.


البرنس :هو رداء مدور واسع مفتوح من األمام ببل أكمام وهو من
ضمن مبلبس الخدمة التي أمر بها هرون← وهو يشير إلى
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عناية هللا التي تحيط به و تستره من كل جهة ويذكر البسه
بالرداء القرمز الذ ألبسه هيرودس للسيد المسيح.




التاج :وهو خاص بربيس الكهنة ← ويلبسه على مثال األربعة
والعشرين قسيسا ً الذين رآهم يوحنا جالسين على أربعة وعشرين
عرشا ً حول عرش هللا وعلى رإوسهم أكاليل من
ذهب(رإٗ .)ٗ:و ُيلبس وقت الخدمة فقط إشارة إلى إكليل الشوك
الذ ُوضع على رأس المسيح .وهو في نفس الوقت يدل على سلطان
رباسة الكهنوت المعطى له من هللا و الذ به صار وكيبلً للمسيح
وناببا ً عنه.
 +تنقش عليه صورة المسيح المصلوب← وهي تذكر من
يلبسه انه خاضع للمسيح وتحت طاعته.
 +يخلعه ربيس الكهنة وقت قراءة اإلنجيل خضوعا وإجبلالً
للرب واحتراما ً لكلمته.
ملحوظة:
ارتداء المبلبس الكهنوتية الفاخرة يشير إلى مجد الشخص المخدوم.
وأ ملك له قصر ،وفي هذا القصر الكثير من الخدام وكل منهم
يرتد مبلبس فاخرة تليق بصاحب هذا القصر و ليس لطلب كرامة
زمنية أو مجد أو تبجيل من الناس.

فرش المذبح




بعد ارتداء مبلبس الخدمة يبدأ األب الكاهن في فرش المذبح وإعداد
الصينية و الكؤس ووضعها في أماكنها وهو يصلي صبلة سرية تسمى
صبلة االستعداد.
وفرش المذبح يشير إلى إعداد علية صهيون التي أكل فيها السيد
المسيح الفصح وأسس فيها سر التناول وال يصح نزع المفارش عن
المذبح قبل انتهاء المناولة ألنه ال يمكن أن يستقبل إنسان ملكا ً عظيما ً
وقبل أن يرحل الملك يبدأ في رفع المفروشات الثمينة و الملك مازال
موجوداً.

جبٍع اىعقبئذ ج2

528Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

صبلة المزامير







و تصلي الكنيسة صبلة المزامير قبل تقديم الحمل ألن فيها نبوات عن
تجسد السيد المسيح ومجيبه لخبلص العالم.
وطقس صبلة المزامير هو كاآلتي :
في أيام السبوت و اآلحاد و األعياد السيدية الكبرى (كالميبلد و
القيامة) و الصؽرى (كالختان و عيد دخول المسيح
الهيكل…إلخ) تصلى صبلة الساعة الثالثة
والسادسة ويجب أن يخرج القداس قبل الساعة الثانية عشر ظهراً.
في أيام األصوام و أيام األربعاء و الجمعة تصلى صلوات الساعة
الثالثة والسادسة و التاسعة.

بعض اإلستثناءت
في أيام الصوم الكبير (عدا السبوت واآلحاد) حيث يخرج القداس متؤخرا
تصلى صلوات الثالثة والسادسة والتاسعة والؽروب و النوم.
في أعياد الميبلد و الؽطاس و القيامة ال تصلى المزامير على اإلطبلق وهي
القداسات الوحيدة المسموح بإقامتها ليبلً.
الطريقة


يقوم الكاهن الخديم (وهو الكاهن الذ يقوم برفع الحمل وقت
القداس)بقيادة الصبلة حتى ولو كان هناك من هو أكبر منه .أما في
وجود األب األسقؾ فهو الذ يقوم بقيادة الصبلة حتى ولو كان لن
يخدم القداس.

توزع مزامير كل ساعة (حسب اليوم) على الشعب عدا ثبلثة
مزامير في كل ساعة وهي التي يصليها األب الكاهن وهي المزمور
األول و األخير من كل ساعة باإلضافة إلى:



بكبلم صالح"
في الساعة الثالثة :مزمور "فاض قلبي
ٍ
في الساعة السادسة :مزمور "رضيت يا رب عن أرضك"
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في صبلة الساعة التاسعة  :مزمور "قال الرب لربي"
في الساعة الحادية عشر (الؽروب) :مزمور "إعترفوا للرب"
في الساعة الثانية عشر (النوم) :مزمور "أعترؾ لك يا رب"

ثم يقوم أحد الشمامسة بقراءة اإلنجيل و بعد اإلنتهاء من القراءة
يسجد أمام الهيكل ثم يقبل الصليب ويد الكاهن
ثم يقول الكاهن
"ليكمل قول هللا بسبلم و المجد هلل دابماً" ← و معناها لتكمل أقوال
هللا التي سمعناها اآلن عمليا ً في حياتنا نصدقها ونحفظها وننفذها.
ثم يقول الكاهن "نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح
القدس ألنك (……) وخلصتنا "
في أيام اآلحاد من أول أحد القيامة و حتى األحد الرابع من شهر
هاتور يقال "قمت"
في أيام األسبوع (في األيام السنوية) يقال "أتيت"
في الخماسين المقدسة (آحاد  +أيام األسبوع) يقال "قمت"
شهر كيهك (آحاد  +أيام األسبوع) يقال "أتيت" ألن في نهايته
نحتفل بعيد الميبلد فبل يصح أن نقول "قمت"
في شهر طوبة و أمشير (التاليين لكيهك) واللذان يسبقان عيد
البشارة (ويؤتي في  ٕ1برمهات ) يقال "أتيت"
(آحاد  +أيام أسبوع) ألن هذان الشهران في الكنيسة القبطية يرمزان
للناموس األنبياء الذين سبقوا البشارة بميبلد السيد المسيح.
شهر برمهات يقال "أتيت" ألن فيه نحتفل بعيد البشارة.
من برمون الميبلد ( ٕ1كيهك أو  8يناير) وحتى عيد الختان (8
طوبة أو ٗٔ يناير) يقال "ولدت".
و من برمون الؽطاس (ٓٔ طوبة) وحتى (ٕٔ طوبة) يقال
"إعتمدت"

بعد ذلك تصلى قطع كل ساعة ويصلى قانون اإليمان بعد االنتهاء
من صلوات السواعي.
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ؼسل األيد
يقوم الكاهن بعد ذلك بؽسل يديه ثبلث مرات وهو يقول:






علي بزوفاك فؤطهر تؽسلني فؤبيض أكثر
في المرة األولى ":تنضح
َّ
من الثلج" (مز ٓ٘)8 :
في المرة الثانية":تسمعني سروراً وفرحا ً فتبتهج عظامي
المتواضعة" (مزٓ٘)5 :
في المرة الثالثة":أؼسل يد َّ بالنقاوة وأطوؾ بمذبحك يا رب لكي
أسمع صوت تسبيحك" (مزٕ٘)8-ٙ :
و هذه الؽسبلت ليس لنظافة األيد إنما لتذكر الكاهن بالنقاوة
الداخلية والطهارة من الخطية
وذلك ألن اليدين يشيران دابما ً إلى عمل اإلنسان.

القربانة










هي عبارة عن خبزة مستديرة كقرص الشمس و ترمز إلى شمس
البر الرب يسوع المسيح كما أنها في إستدارتها ال يوجد لها بداية وال
نهاية كما أن هللا ليست له بداية وال نهاية.
والختم األوسط عبارة عن دابرة كتب على حافتها باليونانية "قدوس
هللا ،قدوس القو  ،قدوس الحي الذ ال يموت"
و في مركز الدابرة يوجد صليب كبير محاط باثني عشر صليبا ً ← و
يرمز للسيد المسيح و االثني عشر رسوالً و هذا الصليب الكبير يسمى
باليونانية decpotikonوتعرب إسباديكون ومعناها "السيد ".
وتضاؾ للقربانة خمسة ثقوب ثبلثة عن يمين االسباديقون و إثنين
عن يساره ← و تشير إلى ثقوب المسامير في جسد السيد المسيح
إلى جانب طعنة الحربة و إكليل الشوك .
و ُيصنع عجين القربان من دقيق القمح األبيض رمز النقاء و
الطهارة ويضاؾ إلى العجين خميرة والتي ترمز للخطية التي حملها
السيد المسيح في جسده .كما أن الخميرة تموت بدخولها النار كذلك
ماتت الخطية في جسد السيد المسيح.
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ال يضاؾ ملح إلى عجين القربان ألن الملح يضاؾ للطعام إلصبلح
طعمه ولحفظه من الفساد و لكن جسد السيد المسيح ؼير قابل للفساد
كما إنه ال يحتاج أن ُيصلح بملح.
وقد جرت العادة على قراءة الٓ٘ٔ مزموراً وقت صناعة القربان
ألنها تحو الكثير من النبوات عن تجسد السيد المسيح.
وعدد القرابين المقدمة في كل قداس يكون دابما ً بالفرد كؤن يكون
 ٖ،٘،8و لهذه األرقام رموز خاصة :

رقم ثبلثة يشير للثالوث القدوس واختيار واحدة منها أثناء
القداس يشير إلى تجسد السيد المسيح أقنوم االبن ليصير حمل هللا
الذ يرفع خطية العالم.
رقم خمسة يشير إلى ذبابح العهد القديم والتي كانت من
خمسة أنواع ،الؽنم والبقر والمعز والحمام واليمام.
رقم سبعة يشير إلى الذبابح السابقة مضافا ً إليها العصفوران
الخاصان بتطهير األبرص.

وبالطبع جميع ذبابح العهد القديم كانت تشير إلى ذبيحة العهد الجديد
والتي قُدمت على الصليب.
الخمر


و يصنع العنصر الثاني لذبيحة القداس من عصير كرمة العنب دون
ؼيره ألن السيد المسيح استعمله عندما صنع هذا السر
"وأخذ الكؤس وشكر وأعطاهم قاببلً اشربوا منها كلكم الن هذا هو
دمي الذ للعهد الجديد الذ يسفك من أجل كثيرين لمؽفرة الخطايا.
وأقول لكم أني من اآلن ال أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم
حينما أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي" (مت )ٕ1-ٕ8 :ٕٙوال
يضاؾ له أ شا إال الماء وقت القداس.

طريقة تقديم الحمل
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

يبدأ الشعب في ترتيل كيرياليسون ٔٗ مرة ← و هذا الرقم يرمز
ألالم السيد المسيح
( ٖ1جلدة مضافا ً إليها إكليل الشوك وطعنة الحربة)
يؤخذ األب الكاهن الصليب بيده اليمنى و يقؾ على باب الهيكل ناظراً
للؽرب و ُيقدم له الحمل والخمر و يجب أن يقدمه أكبر الموجودين
ً
رتبة إكراما ً للحمل.
يمسك الكاهن قارورة الخمر بيده اليسرى ويضعها على أول قربانة
من ناحيته ويبدأ يرشم ذاته بعبلمة الصليب ثم يرشم على الخبز
والخمر بثبلثة رشومات كاآلتي:
مبارك هللا اآلب ضابط الكل آمين
مبارك إبنه الوحيد يسوع المسيح ربنا آمين
مبارك الروح القدس المعز آمين
ثم يرشم الخبز بقارورة الخمر وهو يقول
مجداً وإكراماً ،إكراما ً ومجداً للثالوث القدوس اآلب واالبن والروح
القدس اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
بعد ذلك يشم الكاهن الخمر ليتؤكد من جودته وعدم تخمره ويشرك
معه الكاهن الشريك والشماس وإذا كان جيداً يجب على كل من الكاهن
الشريك و الشماس أن يقوال "جيد و كريم".

اختيار الحمل
يبدأ الكاهن بعد ذلك في اختيار أفضل قربانه من القرابين المقدمة إليه و
طريقتها كاآلتي-:


يضع يديه على الطبق متقاطعتين على مثال الصليب على أن تكون
اليد اليمنى فوق اليسرى
(مثال ما فعل يعقوب عندما بارك ابني يوسؾ (تك ))5 :ٗ5وهو يقول
"ليختار هللا له حمبلً ببل عيب".
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ثم يرفع الكاهن يديه وكل منهما ممسكة بقربانة يبدأ بفحصهما
الختيار أحسنها فإن كانت األحسن في اليد اليمنى ،يضع القربانة التي
في اليد اليسرى في الطبق ويمسك بؤخرى ويقارن وهكذا……… أما
إذا كانت القربانة األفضل هي التي في اليد اليسرى ينقلها لليد اليمنى
وينقل التي في اليد اليمنى لليسرى مراعيا ً أن تكون القربانة األفضل
من فوق وقت عملية النقل .ويستمر هكذا حتى يختار أفضل قربانة من
الطبق.
ملحوظة:
يقوم الكاهن بتقييم القربانة من حيث سبلمة اإلسباديكون (الصليب
األوسط) وعدد الثقوب و صحتها وعدم وجود أ شا عالقفيها وذلك
على مثال خروؾ الفصح الذ كان ُيختار صحيحا ً ببل عيب.
و بعد اختيار القربانة يمسحها األب الكاهن جيداً من فوق ومن أسفل
(حتى ال يعلق بها أ بواقي من الدقيق) بشرط أال يقلبها أثناء المسح
ألنها بعد إختيارها أصبح لها كرامة الذبيحة ← مثل األمير الذ لم
ينصب ملكا ً بعد أو البطريرك ما بين اختياره وحفل تنصيبه.
ثم يحك الكاهن القربانة المختارة في كل القرابين األخرى ← وذلك
يشير إلى أن ذبابح العهد القديم أشارت إلى ذبيحة الصليب و تبلمست
معها و أن ذبيحة الصليب هي ؼرض وهدؾ ذبابح العهد القديم.
ثم يضع الكاهن القربانة على يده اليسرى مراعيا ً أن تكون الثبلثة
ثقوب ناحية اليمين ثم يؽمس إبهامه األيمن في الخمر من فوهة
القارورة و يرشم الرشومات التالية-:
يرشم وجه القربانة المختارة الموضوعة على يده اليسرى وهو يقول
"ذبيحة مجد"
ثم يرشم القرابين التي في الطبق على مثال الصليب وهو يقول
"ذبيحة بركة ،ذبيحة إبراهيم ،ذبيحة إسحق ،ذبيحة يعقوب"
ثم يرجع ويرشم القربانة المختارة من أسفل وهو يقول "ذبيحة
ملشيصادق" ← وذلك ألن ذبيحة العهد الجديد لها إرتباط وثيق
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بذبيحة ملشيصادق كما أن اختصاص القربانة المختارة بالرشمين
األول واألخير ألنها ستصبح جسد السيد المسيح الذ قال عن نفسه
أنه األلؾ والياء ،البداية والنهاية (رإ ٕٕ.)ٖٔ :


بعد ذلك ينحني الكاهن الخديم مستؤذنا ً باإلنصراؾ إلى داخل الهيكل.

تعميد الحمل




بعد اختيار الحمل يدخل الكاهن للداخل و يبل أطراؾ أصابعه اليمنى
و يمسح القربانة من فوق و من أسفل ومن جميع نواحيها ← مثال
عماد السيد المسيح في نهر األردن على يد يوحنا المعمدان.
ثم ينسكب الكاهن على الحمل المختار الحامل لهموم و خطايا العالم
كله و يصلي صبلة عميقة تسمى "التذكارات" و يضع على الحمل كل
متاعب و ضيقات و أمراض شعبه ،و تكون هذه التذكارات طبعا ً
باالسم ،ثم يصلي عن المسيحيين عموما ً و عن أقاربه بالجسد و
أخيراً عن نفسه .وبعدها يصلي الثبلث أواشي الصؽيرة مختصرة
(السبلمة ،األباء ،االجتماعات)

دورة الحمل


يلؾ الكاهن بعد ذلك الحمل في نفس اللفافة التي كانت معه عند
اختيار الحمل و يضع الصليب على وجه القربانة ماببلً قليبلً
(على مثال المسيح وهو حامل الصليب على كتفه وهو في طريقه إلى
الجلجثة)
ثم يرفع الحمل على رأسه بكل وقار ويقؾ على باب الهيكل وهو
يقول
"مجداً و إكراماً ،إكراما ً ومجداً ……" و في ذلك الوقت يسجد
الشعب كله إكراما ً و توقيراً للحمل.
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ثم يدور الكاهن حول المذبح دورة واحدة و في أثناءها يقول
الشماس
"صلوا من أجل هذه القرابين………"

مبلحظات












لؾ الحمل في لفابؾ يشير إلى السيد المسيح الذ كان مقمطا ً في
اللفابؾ عندما جاء به أبواه للهيكل.
رفع الكاهن للحمل على رأسه والطواؾ به حول المذبح يشير لما
فعله سمعان الشيخ الذ رفع المسيح بكل وقار وطاؾ به في الهيكل.
يرد الشعب المرد المناسب (الليلويا فا بيبي …… أو جي فميفبي
…… أو إى إ إخون)
وبعد االنتهاء من الدورة يقؾ الكاهن على شمال المذبح و يفك
اللفافة من على القربانة ويضعها على راحة يده اليسرى ويقرب إليها
قارورة الخمر التي بيد الشماس ،ثم يصلي الثبلثة رشومات جهراً
وباللحن على الخبز والخمر فقط .وبعدها يقول الشماس "واحد هو
اآلب القدوس ،واحد هو ………" و يرد الشعب قابلين
"ذكساباتر ……………"
ثم يضع الكاهن القربانة في الصينية تحت النجم على أن تكون الثبلثة
ثقوب ناحية اليمين .و يكشؾ الكؤس حتى تظهر فوهته كلها.
بعد ذلك يؤخذ األب الكاهن القارورة من الشماس وبعد انتهاء الشعب
من المرد يصلي الكاهن
"اشليل"
ويرشم الشعب بالقارورة المملوءة خمراً وهو يقول
"السبلم لجميعكم"
ثم يبدأ في صبلة الشكر وهو يصب الخمر في الكؤس.
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ثم يصب الشماس من اإلبريق قليبلً من الماء في القارورة (ال تقل
عن العشر وال تزيد عن الثلث وال تزيد كمية الماء عن ذلك لببل يفقد
الخمر منظره) ويرج الكاهن الماء جيداً في القارورة ثم يصبه في
الكؤس ويعطي القارورة للشماس مقلوبة بعد ذلك لتصوم حتى اليوم
التالي ←خلط الخمر بالماء يعتبر تذكيراً للمإمنين لما جرى على
الصليب عندما طعنوا السيد المسيح فجرى من جنبه دم وماء وذلك
يشير إلى أنه حي ببلهوته ولكنه مات بناسوته حيث أن الدم يتجمد في
عروق اإلنسان عندما يموت ولكن إذا طعن في قلبه تجر منه مادة
صفراء تسمى "الببلزما".
عندما يصب األب الكاهن الخمر والماء في الكؤس يصبها على هيبة
صليب وذلك لتذكيرنا بالصليب الذ أصبح موضع إفتخارنا.

تؽطية المذبح






وبعد صبلة الشكر يصلي الكاهن صبلة سرية تسمى "أوشية التقدمة"
ثم يؽطي الصينية والكؤس باللفابؾ ← وذلك يشير إلى تكفين جسد
المسيح عندما أنزلوه من على الصليب.
ثم يمسك الكاهن طرؾ األبروسفارين (كلمة يونانية معناه "ستر
الؽطاء" وهو عبارة عن مبلءة كبيرة)
ويمسك الشماس مقابله الطرؾ اآلخر ويؽطيان به المذبح وهو يشير
إلى الحجر الكبير الذ دُحرج على قبر السيد المسيح.
ثم يضع الكاهن لفافة فوقه على شكل مثلث (وهي تشير للختم الذ
وضع على باب القبر).
ثم يصلي الكاهن تحليل االبن سراً (وهو التحليل الثالث في العشية
وهو نفسه التحليل الذ يصليه الكاهن على رأس المعترؾ)
ثم يقبل األب الكاهن المذبح ويسجد أمامه ويخرج وهو وكل خدام
المذبح حيث يصلي الكاهن تحليل الخدام حيث يكون الشعب وجميع
الخدام ساجدون.
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القراءات
بعد تحليل الخدام يدخل الكاهن إلى الهيكل ليبدأ دورة بخور البولس.
دورة البولس


مشابهة تماما ً لدورة بخور عشية أو باكر فيما عدا الصلوات السرية
التي تقال قبلها وبعدها.

مبلحظات






+يبلحظ في دورة البولس أن الكاهن يطوؾ الكنيسة كلها ألن بولس
تعب في الكرازة اكثر من بقية الرسل وهو الذ قال عن نفسه
"ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة بل أنا تعبت أكثر من منهم
جميعهم" (ٔكو٘ٔ)ٔٓ :
في دورة بخور البولس ،يبخر الكاهن في الكنيسة مبتدبا ً من الشمال
إلى اليمين إشارة إلى كوننا باإليمان الذ كرز به بولس نقلنا من
الظلمةإلى النور.
بعد انتهاء الدورة يدخل الكاهن للهيكل ليقول سر الرجعة داخل
الهيكل إشارة إلى أن بولس الرسول كان يعود إلى أورشليم بعد
رحبلته التبشيرية.

الكاثوليكون




كلمة يونانية معناها "جامعة" وتطلق على الرسابل السبع التي تعقب
رسابل بولس الرسول وهي
(يعقوب ويهوذا واالثنان لبطرس والثبلثة ليوحنا)
و تسمى جامعة ألنها لم تكتب لفبة معينة كرسابل بولس الرسول إنما
كتبت لؤلمم والشعوب.
ال ُتعمل دورة للكاثوليكون وال يخرج الكاهن من الهيكل إشارة إلى
وعد الرب لتبلميذه أن ال يبرحوا أورشليم بل ينتظروا موعد اآلب.
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االبركسيس






كلمة يونانية معناها قصة أو تاريخ أو عمل و يقرأ فيه فصل من
أعمال الرسل.
بعد االنتهاء من قراءة البولس يبدأ الكاهن في صلوات وأسرار دورة
االبركسيس وهي سر البولس الثاني وسر الكاثوليكون.
وبعد ذلك يبدأ الكاهن في دورة بخور االبركسيس فيدور في الهيكل
ثبلث دورات ثم يخرج خارج الهيكل ويبخر في الكنيسة مبتدبا ً من
اليمين فيعطي البخور للهيكل القبلي ثم يرجع و يفعل نفس الشيء
ناحية الشمال ثم يمر في الممر األوسط وهو يبارك الشعب "وأما
شعبك فليكن بالبركة……".
وفي سيره ال يصل إلى نهاية الكنيسة من الؽرب .ثم يرجع للهيكل
وقبل دخوله يقول صبلة سرية تسمى سر الرجعة.

مبلحظات






خروج الكاهن من الهيكل للتبخير في الكنيسة يرمز إلى خروج
الرسل من أورشليم للكرازة والتعليم في العالم.
عدم طواؾ الكاهن في الكنيسة كلها في هذه الدورة على خبلؾ ما
فعل في دورة البولس إشارة إلى أن الرسل جعلوا عملهم أوالً
مقصوراً على اليهودية ،وفي مدن يهوذا وحتى يتميز بولس الرسول
الذ طاؾ في العالم مبشراً ،وتعب أكثر منهم في الكرازة
والسفر.يطوؾ الكاهن من اليمين للشمال كنوع من أنواع التمايز على
أن الرسل بشروا في مواضع أخرى ؼير التي بشر فيها بولس
الرسول وإشارة إلى رجوع الرسل من جبل الزيتون إلى أورشليم بعد
صعود الرب.
عدم دخول الكاهن للهيكل بعد الدورة ألن الرسل بعدما خرجوا من
أورشليم للكرازة في العالم لم يعودوا إليها بل استشهدوا كل منهم في
البلد الذ بشر فيه.
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السنكسار






كلمة يونانية معناها "األخبار" و يقرأ بعد االبركسيس مباشرة وهو
يحتو على تاريخ األباء واألنبياء والبطاركة واألساقفة والشهداء.
وتعتبره الكنيسة امتداداً لتاريخ األباء الرسل لذلك يقرأ بعد
االبركسيس مباشر ًة .ويبلحظ أن كاتب سفر األعمال لم يختم السفر بل
تركه مفتوحا ً على أساس أنه تاريخ الكنيسة وأنه سيزداد مادامت
الكنيسة حية وموجودة لذلك جعلت الكنيسة رسامة البطاركة
واألساقفة بعد السنكسار مباشرة على أساس أن عمل هإالء هو
تكملة لعمل الرسل.
بعد االنتهاء من قراءة السنكسار يبدأ الشعب في ترتيل لحن أجيوس.

اإلنجيل






يقؾ الكاهن على باب الهيكل ووجهه للشرق ويقؾ خلفه الشماس
حامبلً الصليب والبشارة
(عبارة عن كتاب يحو األربعة أناجيل مؽلفة بالفضة أو القطيفة)
ويبدأ الكاهن في صبلة أوشية اإلنجيل وهي صبلة في منتهى العمق
يذكر نفسه والشعب أنهم يرون ما اشتهى الكثير من األنبياء أن يروه
ولم يروا وأنهم يسمعون كلمات النعمة التي خرجت من فم السيد
المسيح التي اشتهى الكثير من أبرار العهد القديم أن يسمعوها ولم
يسمعوا ويطلب من أجل أن نسمع ونعمل بهذه الكلمات.
وبعد الجزء األول من األوشية يرد الشماس قاببلً
"صلوا من أجل اإلنجيل المقدس"
والمقصود بها صلوا من أجل عمله في قلوب السامعين وانتشاره في
العالم كله .وبعد ذلك يكمل الكاهن بقية األوشية
وبعدها يقوم أحد الشمامسة بترتيل المزمور قبطياً.
وفي أثناء ذلك يدخل الكاهن والشماس إلى الهيكل حيث يضع الكاهن
يد بخور في المجمرة ثم يدور حول المذبح وهو ممسك بالبشارة
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والصليب وأمامه الشماس ممسكا ً بهما أيضا ً وماشيا ً بظهره ← وذلك
يشير إلى انتشار الكرازة باإلنجيل للخليقة كلها وإعبلنا ً أن خبلصنا قد
تم بالصليب.
ملحوظة :يقرأ المزمور دابما ً قبل اإلنجيل ألن المزامير تحتو على الكثير
من النبوات عن السيد المسيح له المجد.








عند انتهاء الدورة يؤخذ الكاهن البشارة من الشماس ويضعها على
رأسه إكراما ً وخضوعا ً لئلنجيل .يرفع الشماس الصليب على رأسه
ويقؾ على باب الهيكل من الناحية القبلية ووجهه ناحية الؽرب وبعد
انتهاء مرد المزمور يقول باللؽة اليونانية ما معناه "قفوا بخوؾ هللا
لسماع اإلنجيل المقدس".
يخرج الكاهن بعد ذلك من الهيكل بظهره وبرجله اليسرى أ يكون
وجهه للشرق والبشارة على رأسه وهو يقول باليونانية ما معناه
"مبارك اآلتي بإسم الرب .يا رب بارك .الفصل من اإلنجيل المقدس
من (متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا)
وهذه العبارة قد قيلت للسيد للسيد المسيح عند دخوله أورشليم
بموكب عظيم وبعد دخوله
يوم في الهيكل"(لو )ٗ8 :ٔ1
"كان يعلم كل ٍ
ونحن هنا نمتثل بنفس الموقؾ فالمسيح أ ٍ
ت إلينا ليعلمنا بواسطة
كلماته المحيية وسيرته الطاهرة النقية المدونة في اإلنجيل المقدس.
ونحن نإمن أن الرب وراء كل كلمة قالها ووراء كل وعد نطق به
ليكمله مع الذين يإمنون بكبلمه بكل قلوبهم وهو قد قال على فم أرميا
النبي "ألني ساهر على كلمتي ألجريها"(أرٔ)ٕٔ :
يتقدم الكاهن بعد ذلك لقراءة االنجيل القبطي ثم يتقدم ربيس
الشمامسة أو شماس كبير يجيد القراءة لقراءة اإلنجيل العربي.
و أثناء قراء اإلنجيل يقؾ شماسان حول المنجلية وبيد كل منهما
شمعة ينيرها على اإلنجيل الذ هو سراج ألرجلنا ونور لسبيلنا.
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د/عبطف عثَبُ ديجيخ

وبعد االنتهاء من قراءته يقبل الكتاب خضوعا ً وتوقيراً وكما تؤمل
أحد األباء مرة وقال إن تقبيل الكتاب المقدس إنما هو تقبيل ألنفاس
هللا.

األواشي الكبار




بعد االنتهاء من العظة يدخل الكاهن إلى الهيكل ويبدأ في صبلة الثبلث
أواشي الكبار (السبلمة واألباء واالجتماعات)
وفي نهاية األواشي يرفع طرؾ االبروسفارين قليبلً ويبخر لؤلسرار
المؽطاة ،وذلك إشارة للحنوط واألطياب التي ذهبت بها المريمات في
فجر األحد لوضعها على جسد الرب المدفون في القبر (لوٕٗ.)ٔ :

قانون اإليمان




كانت العادة قديما ً بعد انتهاء الثبلث أواشي الكبار أن يخرج
الموعوظون من الكنيسة ،وإذ يسبب خروجهم بعض الحركة ولفت
األنظار يناد الشماس باليونانية ما معناه
"أنصتوا بحكمة هللا ،يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقة"
يقرأ قانون اإليمان بعد خروج الموعوظين نظراً لضعفهم وعدم
معرفتهم الكاملة باإليمان المسيحي ،ويقرأ بصوت عال .وتبلوة قانون
اإليمان في طقس القداس لها أهمية خاصة ألن هناك شرط ضرور
يجب إتمامه قبل التقدمة ؼير الدموية والتناول من األسرار اإللهية
وهو إعبلن إيماننا أمام هللا وهذا اإليمان نعلنه بتبلوة قانون اإليمان
المسيحي األرثوذكسي نعلنه من كل قلوبنا فنكون مرضيين عنده ألنه
بدون إيمان ال يمكن إرضاءه.

ؼسل اليدين


أثناء تبلوة قانون اإليمان يقوم الكاهن بؽسل يديه تماما كما فعل قبل
اختيار الحمل وذلك استعداداً للمس وتقسيم الجسد المقدس بؤيد
طاهرة.
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و يزيد هنا أن يقؾ بباب الهيكل ويتجه للؽرب وينفض يديه أمام
جميع الشعب ،وهو في هذا ينذرهم ويحذرهم قبل التناول ،ويتبرأ من
ذنب من يستجرئ على التناول بدون استحقاق و لسان حاله يقول
"أنا برئ من دم من يتناول من األسرار بدون استحقاق دون علمي"

صبلة الصلح



وهذه الصبلة تعتبر أول جزء فيما يعرؾ باسم قداس المإمنين.
وهي تشير إلى الصلح الذ تم بين السمابيين واألرضيين بدم المسيح
المسفوك على الصليب.

وتنقسم إلى جزأين:








الجزء األول هو عبارة عن تؤمبلت في خلقة هللا لئلنسان على ؼير
فساد ثم سقطة اإلنسان بحسد ابليس .األمر الذ جر عليه الموت
وأهواله .ولكن هللا خلصنا بالظهور المحيي الذ لربنا وإلهنا
ومخلصنا يسوع المسيح حيث صالحنا مع اآلب بدم صليبه.
وفي الجزء الثاني من صبلة الصلح يسؤل الكاهن هللا أن يمؤل قلبه
وقلوب شعبه من سبلمه السمابي ،هذا الذ تركه لنا كؤثمن ميراث
قاببلً "سبلما ً أترك لكم سبلمي أعطيكم .ليس كما يعطي العالم أعطيكم
أنا .ال تضطرب قلوبكم وال ترهب" (يوٗٔ)ٕ8 :
أثناء تبلوة الجزء الثاني من صبلة الصلح يكون الكاهن ممسكا ً
باللفافة التي كانت موضوعة على األبروسفارين .وهذه اللفافة تشير
إلى ختم القبر الذ كان المخلص مدفونا ً فيه ،وفي رفع هذه اللفافة
معنى حل األختام عن باب القبر.
ولرفع هذه اللفافة يوجد تؤمل آخر فعندما يكون الكاهن ممسكا ً
باللفافة رافعا ً إياها يقؾ الشماس مقابله من الناحية األخرى رافعا ً
الصليب حتى نهاية صبلة الصلح حيث يضع الكاهن اللفافة فوق
المذبح ويظهر الصليب للشعب .وفي ذلك إشارة إلى نقض الحاجز
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المتوسط الذ كان يفصل بين القدس و قدس األقداس في الهيكل
(والذ كان يشير إلى الحاجز الموجود بين السمابيين و األرضيين)
بالفداء الذ تم على الصليب وفتح باب الفردوس للمإمنين.






وبعد صبلة الصلح يقول الشماس
"قبلوا بعضكم بعضا ً……"
و يرفع الكاهن االبروسفارين بمعاونة الشماس ويرفرفه أ يحدث
به هزات أثناء رفعه.
وفي رفع االبروسفارين إشارة إلى دحرجة الحجر عن باب القبر.
ورفرفته تشير إلى الزلزلة التي حدثت عند نزول المبلك من السماء
ودحرجة الحجر عن باب القبر.
أما المخلص فكان قد قام بهدوء تام وخرج من القبر بينما كان الحجر
مازال موضوعا ً على بابه تماما ً كما ولد من العذراء و بتوليتها
مختومة وكما دخل إلى التبلميذ في العلية بعد قيامته واألبواب مؽلَّقة.
وفي هذه األثناء يقبل الشعب بعضهم بعضا ً فالرجال يقبلون الرجال
والسيدات يقبلن السيدات قبلة الصلح والسبلم و المحبة .والقبلة في
اصطبلح الكنيسة معناها مصافحة المإمنين بعضهم باأليد كما جاء
في رسابل بولس الرسول "سلموا بعضكم على بعض بقبل ٍة مقدسة"
(رو )ٔٙ:ٔٙو أيضاً(ٔكوٕ( )ٕٔ :ٔٙكؤٖٔ( )ٕٔ :تس٘)ٔ8 :

مبلحظات




في قداس خميس العهد ال تصلى صبلة الصلح ،عبلمة أن الصلح
الحقيقي لم يتم إال بصليب السيد المسيح يوم الجمعة العظيمة.
وأيضا ً تلؽى القبلة بسبب قبلة يهوذا اإلسخريوطي ،وفي ذلك تعليم
من الكنيسة أن ال نتشبه به في الخيانة والؽدر وحب المال.

تقديس االسرار
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وهو أقدس وقت في القداس ألن فيه تتم عملية تحويل الخبز والخمر إلى
جسد ودم السيد المسيح.








يمسك الكاهن اللفافة التي كانت على االبروسفارين بيده اليسرى،
والتي فوق الصينية بيده اليمنى لعمل الرشومات.
ثم يرشم على الشعب قاببلً
"الرب مع جميعكم"
وهي عبارة بركة قالها بولس الرسول في (ٕتسٖ)ٔٙ :
ويجاوبه الشعب
"ومع روحك"
حيث تكون المشاركة بين الكاهن والشعب في الصبلة .فالكاهن يصلي
ألجل الشعب ويباركهم والشعب يصلي من أجل الكاهن ويطلب البركة
لروحه األبوية.
ثم يرشم الخدام شرقا ً عن يمينه قاببلً
"ارفعوا قلوبكم"
كما قال السيد المسيح "حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً"
(مت.)ٕٔ :ٙ
ويرد الشعب قاببلً
"هي عند الرب".
ويجب علينا عندما نقول هده العبارة أن نكون رافعين قلوبنا إلى فوق
فعبلً لببل إذا قلناها وقلوبنا وأذهاننا ليست محصورة في الصبلة نكون
كاذبين على الكاهن وعلى هللا نفسه .ومن المبلحظ أن هذه العبارة
ُتقال في أول هذا القسم من القداس حتى تكون أذهاننا وقلوبنا مستعدة
لهذا السر العظيم الذ هو على وشك الحدوث.
ثم يرشم الكاهن ذاته وهو يقول
"فلنشكر الرب"
ثم يقبل الصليب ويضعه على المذبح .نشكره ألنه أهلنا للدخول إلى
بيته والمثول إلى حضرته واالشتراك في خدمته ورفع قلوبنا إلى
عرش نعمته.
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ويجاوبه الشعب قاببلً
"مستحق وعادل".








ثم يرفع الكاهن يديه مستورتين باللفافتين على مثال السيرافيم
الواقفين أمام الرب الذين يؽطون أجسامهم بؤجنحتهم من بهاء عظمة
مجد هللا
ثم يصلي الثبلث القطع التالية-:
"مستحق وعادل………" وبعدها يقول الشماس "أيها الجلوس
قفوا" وذلك احتراما ً لهذا السر العظيم
"الذ يقؾ أمامه المبلبكة……" وبعدها يقول الشماس "والى
الشرق انظروا"
"أنت هو الذ يقؾ حولك……" وبعدها يقول الكاهن والشعب
تسبحة الشاروبيم
وهذه هي التسبحة التي سمعها إشعياء النبي في (أِش)ٖ-ٔ :ٙ
ويسميها القديس ؼريؽوريوس تسبحة الؽلبة والخبلص
وقد قررت كنيستنا االرثوذكسية بؤن يكون اتجاه الصبلة ناحية
الشرق دابما ً لعدة أسباب نذكر منها ما جا في (مت ٕٗ )ٕ8 :عن
المجيء الثاني للسيد المسيح "ألنه كما أن البرق يخرج من المشارق
ويظهر إلى المؽارب هكذا يكون أيضا ً مجيء ابن اإلنسان" فكما لو كنا
في نظرنا الدابم نحو الشرق وقت الصبلة نعلن اشتياقنا واستعدادنا
لمجيء السيد المسيح الثاني .كما أنه تذكير دابم لنا بالسيد المسيح
والذ يرمز له بـ "شمس البر"
من المبلحظ أن الكنيسة قد رتبت أن الشمامسة يروحون بالمراوح هنا
وهناك على المذبح عند النطق بهذه التسبحة للداللة على حضور
المبلبكة وقت تقديم الذبيحة .إلى جانب أن هذا الترويح يطرد الهوام
ويمنعها من السقوط في الكؤس.

أجيوس
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يضع الكاهن اللفافة التي على يده اليمنى على المذبح شماالً ،وبيده
اليمنى يرفع اللفافة التي فوق الكؤس ويضع بدلها اللفافة التي على
يده اليسرى ثم يؤخذ اللفافة التي وضعها على المذبح بيده اليسرى ،ثم
يمسك الصليب فوق اللفافة التي بيده اليمنى ،ثم يرشم ثبلث رشومات
وهو يقول
"أجيوس" األول على نفسه
"أجيوس" والثاني على الخدام
"أجيوس" والثالث على الشعب.

وكلمةأجيوس "قدوس" تختص باهلل وحده أما أبرار الكنيسة فيطلق
عليهم اسم قديسين وكنيستنا تعتبر كلمة "قدوس" من أقوى الصلوات
ألنها تخز الشيطان عدو القداسة وفيها نتشارك مع المبلبكة في
تسبيحهم هلل كما جاء في (أش)ٖ :ٙ

تؤمبلت وتفاسير










كشؾ الصينية برفع اللفافة التي عليها عند "الرب مع جميعكم" بينما
الكؤس تبقى مؽطاة فيه معنى ظهور السيد المسيح لمريم المجدلية
وإخفاء ذاته عنها.
كشؾ الكؤس عند "أجيوس" فيه داللة على أنه أعلن ذاته لمريم
المجدلية بعد ذلك فعرفته.
تؽطية الكؤس بعد كشفها فيه معنى إعبلن يسوع المسيح لتلميذ
عمواس ثم اختفابه عنهما.
عمل الرشومات األولى عند "الرب مع جميعكم" باللفافة التي كانت
على الصينية ثم عمل الرشومات الثانية باللفافة التي كانت على
الكؤس فيه معنى المساواة بين الجسد والدم ووجوب أخذ البركة من
كليهما وتقديم اإلكرام البلبق لكليهما.
اللفابؾ تمثل األكفان التي كانت على جسد المخلص عند دفنه
وتحريكها هكذا بنظام وترتيب يشير إلى الحركة المرتبة لؤلكفان عندما
نزعها السيد المسيح من على جسده عند قيامته المجيدة ووجودها
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مرتبة في القبر بعد القيامة ،كما رآها بطرس ويوحنا عندما دخبل
القبر (يوٕٓ.)8-ٗ :
إنزال اللفافة من على كرسي الكؤس ووضع ؼيرها مكانها يعني أن
هذا السر وضع لسقوط وقيام كثيرين (لوٕ)ٖٗ :

بعد ذلك يصلي الكاهن الثبلث قطع التالية:
"قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا……"
"تجسد وتؤنس وعلمنا وسابط الخبلص………"
عندما يقول الكاهن تجسد وتؤنس يضع يد بخور في المجمرة لتفوح
رابحة البخورالجميلة التي تذكرنا بتجسد الرب يسوع المسيح في بطن
العذراء مريم التي ترمز إليها المجمرة ،أما نارها المتقدة فتشير إلى
نار البلهوت .وعند نهاية هذه القطعة
"نزل إلى الجحيم من قبل الصليب" ينحني الكاهن بخشوع واضعا ً
يديه على صدره مثال الصليب ،ويقبل المذبح
"وقام من بين األموات في اليوم الثالث………"
عندما يقول الكاهن في نهايتها "يؤتي ليدين األحياء واألموات ويعطي
كل واحد كحسب أعماله" يقرع الكاهن صدره بخشوع ثبلث مرات
نادما ً على خطاياه متذكراً دينونة ذلك اليوم الرهيب.

صلوات التقديس


تبخير اليدين :يشير الكاهن بيديه وعليهما اللفافتين ،إلى الخبز ثم إلى
الخمر وهو يقول
"ووضع لنا هذا السر العظيم الذ للتقوى"
ثم يضع اللفافتين على المذبح ويبخر يديه على المجمرة استعدادا
لمسك األسرار الطاهرة وتقديسها وتقسيمها وتوزيعها ثم يبخر على
الخبز والخمر← وهذا فيه إشارة للحنوط التي وضعها يوسؾ الرامي
ونيقوديموس على جسد السيد المسيح عند دفنه.
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الرشومات




ثم يرفع يديه من على المجمرة وهو يقول
"ألنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه عن حياة العالم"
ويجاوبه الشعب قاببلً
"نإمن"
بعد ذلك يؤخذ الكاهن القربانة بيده اليمنى ويضعها على يده اليسرى
ثم يرفع اللفافة التي كانت على الصينية ويضعها على المذبح وهو
يقول
"أخذ خبزاً على يديه الطاهرتين اللتين ببل عيب وال دنس
الطوباويتين المحييتين".

ملحوظة:




إبتداء من مسك الكاهن للقربانة يمسك الشمامسة الذين حول المذبح
شموعا ً موقدة في أيديهم ينيرون بها على القربانة و الكؤس أثناء
الرشومات إلى نهاية "وذاق وأعطاها…" وإضاءة الشموع هنا تشير
إلى خطورة الموقؾ ورهبة هذه اللحظات .
بعد ذلك يضع الكاهن سبابة يده اليمنى على القربانة وهي موضوعة
على راحة يده اليسرى ويرفع نظره إلى فوق ويقول
"ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا هللا وسيد كل أحد"
ثم يرشم القربانة ثبلثة رشومات وهو يقول
"وشكر" "وباركه" "وقدسه" ←
وذلك كما فعل يسوع في ليلة تؤسيس سر الشكر
"أخذ خبزاً وشكر وكسر" (لوٕٕ)ٔ1 :
"أخذ خبزاً وبارك وكسر" (مرٗٔ)ٕٗ :
وقد قدسه السيد المسيح بقدرته وبتبلوته كلمات التقديس وفي تقديسه
له صيره جسده المقدس.
وفي نهاية كل رشم يقول الشمامسة والشعب
أمين.
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ثم يقسم الكاهن القربانة من فوق إلى أسفل بدون فصل ثلثين وثلثاً.
الثلث عن يمين االسباديكون والثلثان عن يساره وهويقول "وقسمه"
وبعد ذلك يفتح القربانة قليبلً وينفخ فيها نفخة الروح القدس ثم يكمل
قاببلً
"وأعطاه لتبلميذه القديسين ورسله األطهار قاببلً "
وهنا يفرق رأس القربانة وأسفلها قليبلً دون فصل وهما الجزءان
اللذان فوق وأسفل األسباديكون ،وبذلك تصبح القربانة مقسمة إلى
أربعة أقسام أ على شكل صليب يفعل ذلك وهو يقول
"خذوا كلوا منه كلكم ألن هذا هو جسد … "
ثم يضع القربانة في الصينية وينفض يديه داخل الصينية جيداً لببل
يكون قد التصق بهما شا من القربانة.
بعد ذلك يضع الكاهن يده على حافة الكؤس ويقول
"وهذه الكؤس أيضا ً بعد العشاء مزجها من خمر وماء
ويرشم الكؤس ثبلثة رشومات وهو يقول
"وشكر" "وباركها" "وقدسها" على مثال ما فعل بالخبز.
ثم يمسك فم الكؤس بيده ويقول
"وذاق"
ثم ينفخ في الكؤس مثال ما نفخ في الخبز ثم يكمل قاببلً
"واعطاها أيضا ً لتبلميذه القديسين ورسله األطهار قاببلً"
هنا يرفع الكاهن الكؤس قليبلً ويحركها على مثال الصليب إلى الؽرب
أوالً ثم إلى الشرق ثم إلى الشمال ثم إلى اليمين وهو يقول "خذوا
اشربوا منها كلكم ألن هذا هو دمي……"
تحريك الكؤس من الؽرب إلى الشرق يرمز إلى أننا كنا متؽربين عن
هللا (ألن جهة الؽرب ترمز إلى اإلؼتراب عن هللا) و بالصليب وبالدم
سفك على الصليب َنقلنا إلى الفردوس الذ كان شرقا ً واقتربنا
الذ َ
إلى هللا.
وتحريك الكؤس من الشمال إلى اليمين ترمز إلى أننا كنا مرفوضين
كالجداء التي على الشمال وبالصليب والدم المسفوك عليه نقلنا إلى
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يمين هللا مع خرافه المحبوبة.


ثم يقول
"ألن كل مرة تؤكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكؤس……"
وهو يشير إلى الخبز ثم إلى الكؤس.
ثم يقول الشعب لحن
"أمين أمين بموتك…"

ثم يقول الكاهن
"ففيما نحن أيضا ً نصنع ذكر آالمه المقدسة…"
وفي أخرها يقول الشماس
"إسجدوا هلل بخو ٍ
ؾ ورعدة"
ويسجد الشعب كله بخشوع ووقار في هذه اللحظات الرهيبة  ،لحظات حلول
الروح القدس ويقولون
"نسبحك نباركك…"
ويسجد الكاهن و يصلي سراً "أوشية حلول الروح القدس" وأثناء ذلك
يقول الشماس
" ننصت أمين"
داعيا ً الشعب الساجد إلى سكوت و صمت أعمق أثناء لحظات حلول الروح
القدس.


يقوم الكاهن ويرشم الخبز ثبلثة رشوم بسرعة وهو يقول
"وهذا الخبز يجعله جسداً مقدسا ً له"
و في هذه اللحظة يتحول الخبز إلى جسد السيد المسيح .ثم يركع
بركبتيه على المذبح ويقول سراً
"ربنا و إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.يعطى لمؽفرة الخطايا وحياة
أبدية لمن يتناول منه"
وهذه العبارة هي جملة تفسيرية للعبارة السابقة لها أ لربنا و إلهنا
ومخلصنا يسوع المسيح"
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ثم يصرخ قاببلً
"وهذه الكؤس أيضا ً دما ً كريما ً للعهد الجديد الذ له"
وفي هذه اللحظة يتحول الخمر إلى دم السيد المسيح ثم يركع ويقول
سراً
"ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.يعطى لمؽفرة الخطايا"
ثم يقول جهراً
"وحياة أبدية لكل من يتناول منه"
حتى ينبه الشعب لكي يقولوا المرد
"يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم "

السبع أواشي الصؽار
بعد إنتهاء صلوات التقديس يؤخذ الكاهن اللفافتين اللتين تركهما على
المذبح عند بدء الرشومات على يديه ثم يصلي قطعة
"اجعلنا مستحقين يا سيدنا…"
ثم يصلي السبع أواشي الصؽار وهي-:












السبلمة :طالبا ً من أجل سبلم الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية
وحفظها من مكايد الشيطان.
اآلباء :طالبا ً من أجل البابا البطريرك وكل األساقفة األرثوذكسيين لكي
يعطيهم الرب قوة وحكمة ونعمة في تدبير الكنيسة.
القسوس :طالبا ً من أجل الكهنة الذين يساعدون األسقؾ في رعاية
الشعب.
الرحمة :طالبا ً من الرب عن نفسه وعن شعبه لكي يرحمهم هللا
كعظيم رحمته.
الموضع :طالبا ً من أجل سبلم وطمؤنينة المدينة أو الدير الذ فيه
الكنيسة.
المياه أو الزروع أو األهوية :وتقال ثبلثتهم معا ً في كنابس المهجر.
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القرابين :طالبا ً من أجل الذين قدموا تقدمات للكنيسة لعمل القرابين
المقدسة أو بصفة عامة.

مجمع القديسين


قديسو المجمع يمثلون سحابة الشهود المحيطة بنا ونحن نتلو أسماء
قديسي المجمع ونتذكر سيرتهم فنتذكر الجهاد نفسه والفضيلة نفسها.
ومن المبلحظ أن كل قديس من القديسين المذكورة أسمابهم في
بشكل أو بؤخر سواء ذبيحة الدم أو الترك أو
المجمع قدم ذبيحة هلل
ٍ
اإليمان أو العطاء أو المحبة
لذلك ففي مجمع القداس ال نذكر أسماء كل قديسي الكنيسة ولكن
نذكر أسماء الرواد من القديسين والقديسين الذين جاهدوا للحفاظ
على إيمان الكنيسة المستقيم وعلى رأسهم جميعا ً سيدة السمابيين
القديسة مريم التي جاز في نفسها سيؾ وهي ترى ابنها مذبوحا ً على
الصليب.

الترحيم:


ويذكر فيه الكاهن من أراد أن يذكرهم من الراقدين.
وبعد االنتهاء من الترحيم يقول الكاهن
"واهدنا إلى ملكوتك…"
وفي نهايتها يقول الكاهن
"السبلم لجميعكم"
بدون رشم على الشعب ألنه بعد حلول الروح القدس على األسرار ال
يجوز الرشومات على الشعب وإعطاء الظهر للذبيحة.

مقدمة القسمة
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ثم يقول الكاهن مقدمة القسمة
"وأيضا ً فلنشكر هللا…"
وبعد االنتهاء منها يضع الكاهن اللفافتين اللتين على يديه على
المذبح (وال يعود يضعهما على يديه فيما بعد).
ثم يؤخذ الجسد بيده اليمنى ويضعه على راحة يده اليسرى ( وهنا
يضا الشمامسة الشموع إكراما ً لؤلسرار اإللهية)،
ويضع أصبع السبابة اليمنى على الجسد على يمين االسباديكون على
المكان المكسور وهو يقول
"الجسد المقدس"
ويسجد الشعب وهو يقول
" نسجد لجسدك المقدس"
ثم يرفع إصبعه من على الجسد ويؽمس طرفه داخل الكؤس ثم يرفع
إصبعه قليبل من الدم ويرشم بها رشما ً واحداً على مثال الصليب على
الدم داخل الكؤس وهو يقول
"والدم الكريم"
فيرد الشعب قاببلً
"ولدمك الكريم"
ثم يصعد الكاهن اصبعه من الكؤس بعد نفضها داخله لببل ينقط منها
شا ويقرب الجسد الذ بيده اليسرى إلى قرب الكؤس ويضع عليه
إصبعه المؽموس بالدم فوق االسباديكون.
ثم ينزل يديه إلى فوق الصينية ويرشم بالدم الذ بإصبعه الجسد
الطاهر وذلك بؤن يحرك إصبعه الذ على االسباديكون إلى أعلى ثم
ينزل إلى خلؾ الجسد ثم يصعد به على الوجه من فوق حتى يصل إلى
االسباديكون ثم يحركه إلى الشمال ويلؾ به حول القربانة كما فعل
أوالً حتى يصل به إلى االسباديكون مرة أخرى← وذلك يشير إلى
تخضب جسد المسيح بدمه الذ نزل أثر المسامير وإكليل الشوك
والحربة.
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كل ذلك وهو يقول
"اللذين لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا"
فيرد الشعب
" يا رب ارحم"
ألن الموقؾ يمثل صلب المسيح وسفك دمه الطاهر رحمة بالعالم
وحبا ً في خبلصه .ثم يعطي السبلم للشعب قاببلً
"السبلم لجميعكم"
ويجاوبه الشعب
"ولروحك أيضاً"

القسمة
وهي عبارة عن تشكرات هلل على عطيته التي ال يعبر عنها إذ أعطانا
جسده المقدس ودمه الكريم لنحيا بهما.
وفيها يقوم الكاهن بتقسيم الجسد إلى عدة أجزاء حيث يدعى كل جزء
"جوهرة" وكل قطع يدعى "جرح"
وتكون القسمة كاآلتي:








يفصل الثلث األيمن (الذ فرقه عند الرشومات) ويضعه على الثلثين
مثال الصليب.
يؤخذ جوهرة من أعلى الثلثين من الثلث الذ فيه االسباديكون
ويضعها في صدر الصينية شرقا ً (وتسمى الرأس) ويؤخذ أيضا ً
جوهرة من أسفل الثلث الذ فيه االسباديكون ويضعها في الصينية
ؼربا ً (وتسمى األطراؾ).
ثم يؤخذ من جانب الثلث األيمن (وهو الموضوع فوق الثلثين) ،يؤخذ
من يمينه جوهرة ويضعها في الصينية يمينا ً ويؤخذ باقي الثلث
المذكور ويضعه في جانب الصينية شماالً ويكون بذلك شكل صليب.
يفصل أحد الثلثين عن اآلخر من فوق إلى أسفل .ويؤخذ منهما الثلث
الذ فيه االسباديكون فيضعه في وسط الصينية.
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يبتدئ بقسمة الثلث الباقي في يده (الذ هو الثلث األيسر من
القربانة) إلى أربعة أجزاء دون فصل على أن يكون في كل جزء من
األربعة أجزاء صليب ،وإذا انتهى من قسمته يؤخذ الجزء الذ وضعه
أوالً في الصينية يساراً
(وهو معظم الثلث األيمن من القربانة) ويضع مكانه الثلث األيسر
الذ كان بيده.
أما الثلث الذ أخذه من الصينية فيقسمه هو أيضا ً إلى ثبلثة أجزاء
دون فصل على أن يكون في كل جزء صليب .وإذا انتهى من قسمته
يضعه في الصينية يمينا ً (بجوار لجوهرة التي وضعها يمينا ً في أول
القسمة) فيكون الثلث األيمن أربعة أجزاء مثل الثلث األيسر.
يؤخذ الثلث األوسط الذ وضعه قببلً في وسط الصينية ويفصل منه
االسباديكون خاصة من فوق الوجه(والوجه هو جزء من اللبابة حتى
ال يتكسر أثناء الرشومات التالية) ويبقى باقي الثلث األوسط متصبلً
بعضه ببعض .ثم يضع االسباديكون مكانه وسط الثلث األوسط ويضع
الثلث في وسط الصينية كما كان.
يجمع الكاهن جميع الجواهر التي قسمها و يجعلها كما كانت قبل
القسمة
(أ أن يكون منظر القربانة سليما ً بدون تشويش) وفي هذا رمز أن
هذه الجواهر هي في جسد واحد.
يفرك الكاهن يديه داخل الصينية حتى ال يلصق بهما شا.

صلوات الخضوع والتحليل


بعد االنتهاء من القسمة يصلي الشعب
"أبانا الذ …"
وفي ذلك الوقت يقول الكاهن صبلة سرية تسمى "صبلة خضوع
لآلب".
وفي أثناء ذلك يقول الشماس
"أحنوا رإوسكم للرب"
وهذه دعوة إلى توبة جماعية قبل التقدم للتناول من األسرار المقدسة
وهنا يجب على الشعب إحناء الرإوس فقط كما يطلب نص نداء
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الشماس ألن إحناء الرأس يناسب االعتراؾ بالخطايا ،أما السجود
الكامل ففيه معنى العبادة والتكريم .ويرد الشعب قاببلً "أمامك يا رب"
وفي هذه األثناء يصلي الكاهن صبلة أخرى و تسمى أيضا "صبلة
خضوع لآلب".




ثم يقول الشماس
" ننصت بخوؾ هللا"
لينبه الشعب ليستعد لقبول الحل من فم الكاهن.
ثم يقول الكاهن
"السبلم لجميعكم"
وهنا يعطيهم الكاهن السبلم كعربون ومقدمة للفرح الذ سينالونه
بتناولهم من األسرار المقدسة.
بعد ذلك يصلي األب الكاهن صبلة التحليل وفيها يطلب الحل لنفسه
ولجميع الخدام والشعب ليكونوا مستحقين للتناول من األسرار
المقدسة حيث يطلب من هللا أن يقبل توبتهم
وفي أخرها يقول أوشية السبلمة واألباء سراً ويتبعها بؤوشية
االجتماعات جهراً
ويجوابه الشماس قاببلً
"خلصت حقاً .ومع روحك ننصت بخوؾ هللا"
وهنا يشهد الشماس بتوبة الكاهن بعد أن رأى انسحاقه وتوبته
ويصرخ مطمبنا ً له خلصت حقاً.
وبعد ذلك يستمطر الشعب مراحم هللا البلزمة لقبول توبتهم فيقولون
يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.

رشومات ما قبل االعتراؾ


يرفع الكاهن االسباديكون بيده اليمنى ويرشم به الكؤس بعبلمة
الصليب قاببلً
"القدسات للقديسين"
وهو في هذا يحذر المتقدمين للتناول بؤن القدسات إنما هي للقديسين
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فقط.
ثم يؽمسه في الدم ؼمسا ً خفيفا ً ثم يرفعه مؽموسا ً بالدم ويده اليسرى
مبسوطة تحته لببل تقع منه جوهرة أو ينقط منه شا حتى يوصله إلى
الجسد ويرشم به الجسد بعبلمة الصليب ثم يصبػ به الجروح التي
عملها في الجسد أثناء القسمة وذلك بوضع االسباديكون على كل
جرح على استدارة الجسد الموضوع في الصينية
وتسمى هذه العملية "صبػ الجروح" وكؤنه يحاول في رفق أن يلطؾ
جراحات السيد المسيح التي تحملها ألجل خطايانا.
وهو يعمل كل ذلك وهو يقول
"مبارك الرب يسوع المسيح إبن هللا وقدوس الروح القدس أمين"
ويرد الشعب قاببلً
"واحد هو أآلب القدوس .واحد هو اإلبن القدوس .واحد هو الروح
القدس .أمين"
ووضع الجسد في الدم يعلمنا أن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا
الجسد .ورد الشعب هنا على الكاهن وهو يقول القدسات للقديسين فيه
إعتراؾ من الشعب بؤنهم خطاة وؼير مستحقين للقب قديسين وأما
القدوس الوحيد هو هللا المثلث األقانيم.




وإذ يرى الكاهن خشوع الشعب وتذهلل وشعوره بعدم استحقاقه لهذه
األسرار الفابقة يعطيه السبلم والطمؤنينة قاببلً
"السبلم لجميعكم"
ويجاوبه الشعب
"ولروحك أيضاً"
وبعد ذلك يعيد رشم الجسد و صبػ الجروح باالسباديكون مرة ثانية
وهو يقول
"جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين"
ويجاوبه الشعب
"أمين"
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ويعيد رشم الجسد وصبػ الجروح باالسباديكون مرة ثالثة وهو يقول
"مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين"
ويجاوبه الشعب
"أمين"
وبعد ذلك يقلب الكاهن االسباديكون ويحمله بين أصابعه مقلوبا ً
ويرفعه إلى الكؤس ويرشم به الدم ثم يضعه في الدم مقلوبا ً وهو يقول
"جسد ودم عمانوبيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين"
فيجاوبه الشعب
"حقا ً أإمن"

مبلحظات:


رشم الجسد ثبلث مرات باالسباديكون المؽموس بالدم ثم رفع
االسباديكون لوضعه في الكؤس فيه إشارة إلى الثبلثة أيام التي مكثها
يسوع في القبر وفي اليوم الثالث قام حياً.
قلب االسباديكون ووضعه في الدم مقلوبا ً إنما يشير إلى عملية صلب
المسيح حيث أنهم عندما صلبوه أرقدوه على الصليب على ظهره
وبدأوا في تسمير يديه ورجليه فجرت منها الدماء .تماما ً كما يفعل
الجزار بالخروؾ عند ذبحه إذ يقلبه على ظهره ويبدأ بذبحه.

االعتراؾ :




وفيه يعترؾ الكاهن بؤن هذا الخبز وهذه الخمر هما جسد حقيقي ودم
حقيقي ليسوع المسيح الذ أخذه من السيدة العذراء مريم وجعله
واحد مع الهوته بؽير اختبلط وال امتزاج و ال تؽيير.
ويجاوبه الشماس كنابب عن كل الشعب مصدقا ً ومإمنا ً على كبلم
الكاهن ويكون ممسكا ً بصليب بيده اليمنى وشمعة بيده اليسرى
وبينهما لفافة على شكل مثلث يؽطي بها عينيه كالشاروبيم الذين
يؽطون أعينهم أمام مجد هللا وأما إمساكه بالصليب والشمعة ففيه رمز
أن السيد المسيح نور العالم صلب على الصليب ألجل خبلص جنسنا.
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التناول


يبدأ الكاهن في مناولة الشعب وفي أثناء ذلك يرتل الشعب المزمور ال
ٓ٘ٔ وهو مزمور التسبيح وبعد االنتهاء من المناولة يقوم الكاهن
بؽسل األواني ثم يصرؾ مبلك الذبيحة ثم يقال لحن الختام وتصلى
"أبانا الذ …"
و يسرح الكاهن الشعب.
الفصل الرابع
وحدة الكنيسة

وننقل عن الموجة القبطية
مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السبلم جسد واحد وروح واحد
كما دعيتم أيضا ً في رجاء دعوتكم الواحد .رب واحد ،إيمان واحد ،معمودية
واحدة ،إله وأب واحد للكل"
(أفسسٗ)٘-ٖ:
نإمن  . . .بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسوليه
(قانون اإليمان)
الفصل األول
الكنيسة األولى الواحدة
الوعد بتؤسيسها:
" فقال لهم وانتم من تقولون إني أنا .فؤجاب سمعان بطرس وقال أنت هو
المسيح ابن هللا الحي .فؤجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا.
إن لحما ً ودما ً لم يعلن لك لكن أبي الذ في السموات .وأنا أقول لك أيضا ً
أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى
عليها( ".متى.)ٔ5-ٖٔ:ٔٙ
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وكنيسته هنا تفيد أنها كنيسة واحدة ذات مبادئ واحدة وإيمان واحد
وعقيدة واحدة ورب واحد.
تؤسيسها:
ٔ" -ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا ً بنفس واحدة .وصار بؽتة
من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة ومؤل كل البيت حيث كانوا
جالسين .وظهرت لهم ألسنة منقسمة كؤنها من نار واستقرت على كل واحد
منهم .وامتؤل الجميع من الروح القدس( ".أعٕ.)ٗ-ٔ:
ف ُيعتبر هذا اليوم يوم الخمسين أو يوم حلول الروح القدس هو يوم
تؤسيس الكنيسة الفعلية حيث صار اعتماد الرسل من الروح القدس.
وأهم ما كان يميز تلك الكنيسة أنها كانت بنفس واحدة ال شِ قاق وال خِبلؾ
بينهم بل كان الحال أكثر من هذا
ٕ -فلم يكن اتحادهم في األمور الروحية فحسب بل حتى األمور المادية
فيقول لوقا الرسول" :وجميع الذين آمنوا كانوا معا ً وكان عندهم كل شيء
مشتركاً .واألمبلك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما
يكون لكل واحد احتياج .وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة".
(أعٕ.)ٗ-ٗٗ:
وحدانية الكنيسة في عصورها األولى:
ٔ -إبليس أراد أن يقسم الكنيسة لكن روح الوحدانية التي كانت تإلؾ بين
الرسل لم تدع الفرصة إلبليس أن يتمكن منها.
"وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون االخوة أنه إن لم تختتنوا حسب
عادة موسى ال يمكنكم أن تخلصوا .فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة
ومباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون
منهم إلى الرسل والقسوس إلى أورشليم من أجل هذه المسؤلة .ولما حضروا
إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والقسوس فؤخبروهم بكل ما صنع هللا
معهم .ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا
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أنه ينبؽي أن يختنوا ويوصوا بؤن يحفظوا ناموس موسى .فاجتمع الرسل
والقسوس لينظروا في هذا األمر . . .حينبذ رأى الرسل والقسوس مع كل
الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى إنطاكية مع بولس وبرنابا
وسيبل رجلين متقدمين في االخوة .وكتبوا بؤيديهم هكذا .الرسل والقسوس
واالخوة يهدون سبلما ً إلى االخوة . . .إذ قد سمعنا أن أناسا ً خارجين من
عندنا أزعجوكم بؤقوال مقلّبين أنفسكم وقابلين أن تختتنوا وتحفظوا
الناموس الذين نحن لم نؤمرهم .رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار
رجلين . . .وهما يخبرانكم بنفس األمور شفاهاً . . .ألنه قد رأى الروح
القدس ونحن أن ال نضع عليكم ثقبلً أكثر( ".أع٘ٔ.)ٕ5-ٔ:
ٕ -وما أجملهم إذ يقولوا رأى الروح القدس ونحن فهذا هو سر قوتهم
أنهم جعلوا الروح القدس يهيمن على أفكارهم وينطق على ألسنتهم لهذا
عادت الصفوؾ إلى وحدتها ودحر إبليس وخرج خاسراً.
ٖ -وعلى منوال الرسل نسجت الكنيسة خبلل عصورها األولى صارت
موحدة الفكر والرأ رؼم ظهور الكثير من الهرطقات ولكن إذ كانت الكنيسة
يقودها الروح القدس لم تستطع أ قوة أن تمس كيانها.
فعندما كانت تظهر أ بدعة أو هرطقة كانت الكنيسة تسارع بالدعوة إلى
اجتماع عام تمثل فيه جميع الكنابس في المسكونة كلها للنظر في شؤن هذه
الهرطقة وبإرشاد وتوجيه الروح القدس ُتصدر الحكم بصددها متفقا ً عليها
من الجميع.
وننقل عن كنيسة انطاكية

الفصل السابع
الكنيسة األرثوذكسية واتحاد المسيحيين
ٔ -تــإمن األرثوذكســية بكــل تواضــع أنهــا (الكنيســة الواحــدة ،المقدســة،
الجامعــة ،الرســولية) التــي يــتكلم عنهــا دســتور اإليمــان .هــذا هــو اليقــين
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األساسي الذ ترتكز عليه عبلقات األرثوذكسيين مع سابر الم سيحيين .و قد
توجد انشقاقات بين المسيحيين ،لكن الكنيسة بحد ذاتها ؼير قابلة للتجزبة.
ٕ -قد ي قول الم سيحيون المنت مون للت يار البروت ستانتي أن هذا التؤك يد ؼ ير
مقبول .وقد يبدو لهم أن هذا االتجاه الحصر لدى األرثوذكسيين يحول دون
قيـام أ (حـوار مسـكوني) حقيقـي وأ نشـاط ب ّنـاء مـن أجـل االتحـاد .لكــنّ
استنتاجاتهم مخطبة رؼم ذلك ،أل نه م نذ أك ثر من ن صؾ قرن ،جرى الكث ير
من االتصاالت المشجعة والمنتجة بين الم سيحيين األرثوذك سيين و اآلخرين.
ومــع أنــه تبقــى هنــاك عوابــق كبيــرة ،لكنــه حصــل أيض ـا ً تقــدم هــام باتجــاه
المصالحة.
ٖ -ولكن إذا كان األرثوذكسيون يقو لون بانت مابهم للكني سة الح قة ،ف ما هي
بالنســبة إلــيهم حــال المســيحيين مـن الطوابــؾ اــألخرى ؟ لــن يجيــب جميــع
األرثوذكســيين بـــنفس الطريقـــة عــن هـــذا الســـإال ،ألنــه إذا كـــان جميـــع
األرثوذك سيين الم ستقيمي ا لرأ متف قين ع لى تع ليم كني ستهم حول ماه ية
الكنيسة ،فإنهم ليسوا جميعا ً كذلك بالنسبة لنتابج هذا التعليم العملية.
ٗ -هناك فبة أو لى م ّيا لة لبلع تدال ،وت ضم ؼالب ية األرثوذك سيين ا لذين هم
على اتصال شخ صي مع الطوا بؾ األخرى .و يرى ه إالء ،ع لى ا لرؼم من
اعتقادهم بؤن األرثوذكسية هي الكنيسة الحقة ،أن من الخ طؤ اال ستنتاج بؤن
أولبك الذين ليسوا أرثوذكسيين ،ال ينتمون للكنيسة أبداً ،إذ إن كث يرين منهم
هم أعضاء في الكنيسة ،وإن لم ي ب ُد كذلك ظاهر ياً ،وأ نه ه ناك عبل قات ؼ ير
منظورة بينهم وبين الكنيسة على الرؼم من الخبل فات الخارج ية :فروح هللا
يهب حيث يشاء ،وكما قال ايريناوس (حيث ما ي كون ا لروح ت كون الكني سة).
ّ
ون حن نع لم أ ين هي الكني سة ،ول كن ليس با ستطاعتنا التؤ كد أ ين هي ؼ ير
موجـــودة .ولـــذلك ال يســـوغ لنـــا إطـــبلق حكـــم علـــى المســـيحيين ؼيـــر
األرثوذكسيين.
٘ -وك ما قال خوم ياكوؾ بببل ؼة( :ح يث أن الكني سة األر ضية والمن ظورة
ليست ملء وكلّية الكني سة الجام عة ال تي أ عدّها هللا كي تتجل ّى ب ملء كمال ها
في ال يوم األخير ،ف هي ال تت صرؾ إالّ بمو جب ما ت عرؾ ضمن حدودها
الخاصة ...وهي ال تدين سابر البشرية ،وال تعت بر خارج شركتها إالّ أول بك
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الذين يريدون ألنفسهم ذ لك وأ ما ال باقون م من هم ؼر باء عن ها أو منت مون
إليها من خبلل صبلت لم يشؤ هللا أن يعلنها لها ،فهم بالنسبة إليها مح فوظين
في تدبير هللا الخاص الذ سيعلن جليا ً في اليوم األخير)
 -ٙليس هناك سوى كنيسة وا حدة ،ل كنّ أ شكال االرت باط ب ها كث يرة ،و كذلك
أشــكال االنفصــال عنهــا .وكثيــرون مــن ؼيــر األرثوذكســيين نجــدهم شــديد
القرب من األرثوذكسية بينما ن جد آ خرين أ قل قر باً .وا لبعض ن جده متعاط فا ً
بال أو م عادٍ .والكني سة األرثوذك سية
معها كل التعاطؾ ،وا لبعض اآلخر ال م ٍ
هي التي ،بفضل نعمة هللا ،تم لك كل الحقي قة ،ول كن يو جد أي ضا ً ع ند ب عض
الطوابؾ المسيحية األخرى قدر ما من الحقيقة .ويجب أخذ هذه األمور بعين
االعت بار ،ال يم كن ال قول ب كل ب ساطة أن كل ؼ ير األرثوذك سيين هم خارج
الكنيسة .وال يمكن أن ن جزم بالقول أن سابر الم سيحيين هم بمرت بة وا حدة
مع ؼير المإمنين.
 -8إلــى جانــب وجهــة النظــر هــذه ،هنــاك فبــة أكثــر تشــدّداً تقــول :بمــا أن
األرثوذكسية هي الكنيسة فجميع من ليسوا أرثوذكسيين ال يمكنهم أن يكونوا
أع ضاء في الكني سة .ه كذا ك تب المتروبول يت ان طوان (خرابوف سكي) ا لذ
رأس (الكنيسة الروسية خارج الحدود) ،في كتاب له للتعليم الديني:
(سإال) :هل يجوز القول بؤن انشقاقا ً ما يمكن أن يحصل في الكنيسة أو بين
الكنابس؟
جواب :كبلّ .هنالك هراطقة ومن ّ
شقون انف صلوا عن الكني سة الوا حدة والؽ ير
قاب لة للتجز بة ،وبعمل هم هذا ف قدوا ع ضويتهم في الكني سة .ول كنّ الكني سة
نفسها ال يمكنها أبداً أن تفقد وحدتها).
 -5ونظــراً العتقــادهم بــؤن كنيســتهم هــي الكنيســة الحقيقيــة ،فلــيس لــدى
األرثوذكســيين ســوى رؼبــة واحــدة :دعــوة جميــع المســيحيين العتنــاق
األرثوذك سية .ول كن ال ينب ؽي االعت قاد ه نا بؤنهم راؼ بون في إخ ضاعهم
لكر سي أرثوذك سي ما {(األرثوذك سية ال تر يد أن تخ ضع أ حداً ،بل تر يد أن
تقنع كل ال ناس) ،فالكني سة األرثوذك سية عاب لة من الك نابس ال شقيقة ،ؼ ير
المركز ية ،اـألمر ا لذ يسـمح للجما عات المنشـقة باالن ضمام لؤلرثوذكسـية
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دون أن يــإثر ذلــك علــى اســتقبللها الــذاتي .واألرثوذكســية ال ترؼــب فــي
امت صاص هذه الجما عات بل تر يد أن تت صالح مع ها .في جم يع المناق شات
(المسكونية) ،كان رابد األرثوذك سيين – أو أ نه كان ي جب أن ي كون را بدهم
علــى األقــل – الــدعوة لمبــدأ الوحــدة فــي التعــدد .فهــم لــم يســعوا لتحويــل
الم سيحيين ال ؽربيين إ لى ب يزنطيين أو م سيحيين شرقيين ،وال يرؼ بون أن
يفرضــوا علــيهم االنقيــاد اــألعمى ،ذاك أن فــي األرثوذكســية مكانــا ً لتعــدد
الثقافات ،وتنوع أشكال العبادة ،وحتى اختبلؾ األنظمة الخارجية.
 -1فقط في مجال اإليمان ترفض األرثوذكسية السماح بؤ اختبلؾ .فقبل أن
يحصل أ اتحاد بين المسيحيين ،ينبؽي أن يكون بينهم اتفاق حول اإلي مان.
ذ لك هو الم بدأ األسا سي ا لذ يؤ خذ به األرثوذك سيون في جم يع عبل قاتهم
المسكونية .فوحدة اإليمان هي التي تهم وليس وحدة التن ظيم ،وإن الو صول
إلــى وحــدة التنظــيم علــى حســاب وحــدة العقيــدة يعنــي رمــي اللــب والتمســك
بالق شرة .واألرثوذك سيون ال يواف قون ع لى و حدة ال حد األدنى ال تي تح قق
االتفــاق حــول بعــض النقــاط فقــط وتتــرك البــاقي لــآلراء الشخصــية .إن
األرثوذك سية تن ظر للعق يدة ك كل ،و ملء اإلي مان و حده بالن سبة ل ها ي صلح
أساسا ً لبلتحاد.
ٓٔ -فاألرثوذكســيون يطــالبون ســابر الطوابــؾ المســيحية إذاً بتقبــل التقليــد
بكليته .ولكن ينبؽي التفريق بين التقل يد ال شريؾ والتقال يد (ال عادات) .فكث ير
من األمور التي يإمن بها األرثوذكسيون ال تشكل جزءاً من التقليد الشريؾ،
بل هي م جرد آراء الهوت ية ( )Theologoumenaوال ي جوز أن ُت فرض
على اآلخرين .فمن المم كن أن ي كون ال ناس ع لى و حدة كام لة في اإلي مان،
وفي نفس الوقت تختلؾ آراإهم البلهوتية في بعض الميادين.
وينتج عن المبدأ األساسي القابل بؤنه ما من لقاء بدون وحدة في اإلي مان –
إنه ال يم كن أن ي كون ث مة م شاركة باأل سرار بين الم سيحيين المنت مين إ لى
طوابؾ مختلفة ،إلى أن تصبح وحدة اإليمان شيبا ً محققاً.
ٔٔ -والمشاركة في مابدة الرب ال يم كن ا ستخدامها كو سيلة لتحق يق و حدة
اإليمــان ،بــل ينبؽــي أن تــؤتي كنتيجــة وتتــويج للوحــدة التــي تــم تحقيقهــا.
واألرثوذكســيون يرفضــون مفهــوم المشــاركة فــي القدســات بــين الطوابــؾ
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المســيحية المختلفــة ،وــال يوافقــون علــى أ شــكل مــن أشــكال المشــاركة
باألسرار خارج إطار ال شركة اإليمان ية الكام لة .والك نابس إم ّ ا أن ت كون في
شركة مع بع ضها ا لبعض وإم ّ ا أن ال ت كون ،ف ليس ث مة من أن صاؾ ح لول.
(ولكن يجب أن نضيؾ بؤنه إذا ُوجد واحد من ؼ ير األرثوذك سيين بع يداً عن
رعاية كنيسته الخاصة ،فإن بإمكانه ،بإذن خاص ،أن يت ناول ع لى يد كاهن
أرثوذكسي ،ولكنّ العكس ليس مؤخوذاً به ،إذ من المحظَّ ر ع لى األرثوذك سي
أن يتناول من كاهن ؼير أرثوذكسي).

عبلقات األرثوذكسية مع سابر الكنابس
الكنيســـــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــرقية القديمـــــــــــــــــــــــــــة:
ٔ -حين ما ي كون األمر متعل قا ً باالت حاد ،فاألرثوذك سيون ال يف كرون بالؽرب
وحده ،بل ي ّتجهون بتفكيرهم أيضا ً نحو أ خوتهم ال شرقيين من ن ساطرة ؼ ير
خلقيــدونين .واألرثوذكســيون هــم ،فـي كثيــر مــن النــواحي ،أقــرب إلــى تلــك
الكنابس الشرقية منها إلى الطوابؾ الؽربية.
وهنــاك اليــوم عــدد قليــل مــن النســاطرة ،نحــو ٓٓٓ ،٘ٓ.ولــيس بيــنهم
الهوتيون ،األمر الذ يجعل الحوار الرسمي معهم شديد الصعوبة .ع لى أ نه
نشــؤ اتحــاد جزبــي بــين األرثوذكســيين والمســيحيين النســاطرة .ففــي س ـنة
 ٔ515انضم أشور ن سطور يدعى مار اي فانيوس ،أ سقؾ اوروم يا في
ببلد فارس ،انضم وشعبه للكنيسة الروسية .جاءت هذه العمل ية بم بادرة من
الن ساطرة أنف سهم دون أن يخ ضعوا إ لى أ ية ضؽوط سيا سية كا نت أم ؼ ير
سياسية .وفي سنة ٘ٓ ٔ1كانت هذه األبر شية الن سطورية سابقا ً ت ضم ٓ5
رعية و ٓٓٓ 8ٓ.مإمن..
ٕ -فلماذا ال تستطيع الكنسية األرثوذكسية اليوم الو صول إ لى ت فاهم مما ثل
مع باقي الطابفة النسطورية ؟
ومو قؾ ؼ ير الخلق يدونيين مخت لؾ جداً عن مو قؾ الن ساطرة ،ألن عددهم
بالمقارنة كبير  -أك ثر من ع شرة مبليين  -وب ينهم الهوتيون أك فاء قادرون
علــى عــرض وتفســير مــوقفهم العقابــد التقليــد  .ويعتقــد اــآلن بعــض
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الــبلهوتيين ،مــن أرثوذكســيين وؼــربيين ،بــؤن تعــاليم مــن كــانوا يســ ّمون
(بال قابلين بالطبي عة الوا حدة) قد أ ُ سيء فهم ها بالما ضي ،وأن ال فارق بين
الخلقيدونيين وؼير الخلقيدونيين إنما هو في مجم له فارق لف ظي ليس إال.
و هذا ما عب ّ ر ع نه المث لث الرح مات اثي ناؼوارس ،البطر يرك الق سطنطيني
عندما زار الكنيسة القبط ية في م صر ال سنة ا لـ .ٔ1٘1قال ( :في الحقي قة،
نحن جميعا ً واحد ،نحن جميعا ً م سيحيون أرثوذك سيون .لدينا ن فس األ سرار
المقدسة ،ونفس التاريخ ،ون فس التقال يد .و ما خبلفات نا إالّ خبل فات كبلم ية)
ومــن خــبلل جميــع االتصــاالت المســكونية للكنيســة األرثوذكســية يبــدو أن
تو لد األ مل في الح صول
مشاعر الصداقة تجاه ؼ ير الخلق يدونيين هي ال تي ّ
على نتابج ملموسة في المستقبل القريب.
ٖ -وفي شهر آب السنة الـٗ ٔ1ٙانع قد اجت ماع ؼ ير ر سمي في ا لدانمرك
وض ّم الهوتيين أرثوذكسيين من خلق يدونين وؼ ير خلق يدونين .و قد أ صدروا
في آخر اجتماعاتهم بيانا ً مشتركا ً قالوا فيه( :كل ٌ من ّ ا تعل ّم من اآلخر ...و قد
ابتدأ سوء التفاهم الذ ورثناه من الماضي في الزوال .وقد وجد كل ٌ من ّ ا في
اآلخر اإلي مان األرثوذك سي الوا حد .و لم تب عدنا ال قرون الخم سة ع شر من
الؽربة عن إيمان آبابنا الواحد) .ولحق هذا االجتماع األول اجتما عات أ خرى
في برستول ( ،)ٔ1ٙ8وجينيفا (ٓ ،)ٔ18وأديس أبابا (ٔ.)ٔ18
الكنيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكاثوليكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
ٔ -مــن بــين المســيحيين الؽــربيين ،العبلقــات األرثوذكســية االنكليكانيــة هــي
األوثق ،بالرؼم من قربى األرثوذكسية إلى الكاثوليك لوجود قوا سم م شتركة
بينهمـــا .وهنـــاك بـــالطبع صـــعوبات كبـــرى يقتضـــي حلّهـــا بـــين روميـــة
واألرثوذكسية ،وال س ّيما ال حواجز النف سية من ها .وع ند األرثوذك سيين ،ك ما
عنــد الكاثوليــك يوجــد العديــد مــن المواقــؾ المســبقة والموروثــة ال يســهل
التخلص منها .إذ ليس بو سع األرثوذك سيين أن ين سوا ت لك الف ترات الحال كة
التــي عاشــوها فــي الماضــي ،مثــل الحــروب الصــليبية ،و (اتحــاد برســت –
ليتوفسك) ،واالنشقاق األنطاكي في ال قرن ال ثامن ع شر أو اال ضطهاد ا لذ
تعرضت له الكني سة األرثوذك سية في بولون يا من ق بل الحكو مة الكاثوليك ية
ّ
في فترة ما بين الحربين
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 .والكاثوليك ال يعون ما فيه الكفاية ما تث يره كني سة روم ية لدى العد يد من
األرثوذكســيين – علــى اختــبلؾ مســتوياتهم الثقافيــة – مــن أنــواع العتــب
والمخاوؾ.
ٕ -وأهم من ذلك هي المسابل العقابدية التي تؤتي في طليعتها قضية انب ثاق
الروح القدس والمزاعم البابوية .هنا أي ضا ً ال يؤ خذ الكاثول يك ب عين االعت بار
بما فيه الكفاية خطورة هذه االختبلفات البلهوتية ومدى األهمية ال تي يعلّق ها
األرثوذكسيون عليها .ولكن ،على الرؼم من الفوارق العقابد ية والروحان ية،
والنظرة المختلفة إلى العديد من األمور األخرى ،فإن أشياء كثيرة تجمع بين
الطرفين وتجعلهم شديد الوفاق فيما بينهما.
ٖ -وطالما أن بينهما نواح عديدة مشتركة ،أفليس ثمة أ مل في الم صالحة ؟
يمكننا للوهلة األولى أن ن يؤس ،خا صة إذا نظر نا لم سؤلة ال مزاعم البابو ية.
فاألرثوذك سيون ال ي سعهم المواف قة ع لى التحد يدات ال تي أ تى ب ها مج مع
الفاتيكــان اــألول الســنة الـــٓ ،ٔ58والمتعلقــة بالســلطة البابويــة الشــاملة
وبعصــمة البابــا .والكاثوليــك يعترفــون بــؤن مجمــع الفاتيكــان هــذا مجمــع
مسكوني ،وينظرون بالتالي لتحديداته على أنها ال تقبل النقض.
ٗ -على أن المؤزق ليس بالمؤزق الم ستحيل ،إذ يم كن الت ساإل إ لى أ ح ّد
فهــم األرثوذكســيون المعنــى الحقيقــي لقــرارات الفاتيكــان ؟ ولعــل ّ المعنــى
المؤلوؾ ا لذ أع طاه ا لبلهوتيون الؽرب يون ل هذه التحد يدات خبلل ال سنوات
التسعين الماضية ليس التفسير الوحيد الممكن .كذلك فإن الكاثول يك يمي لون
أك ثر فؤكثر للمواف قة ع لى اعت بار مرا سيم مج مع الفاتي كان األول منقو صة
ومتم يزة ،إذ هـي تب حث فقـط فـي صبلحيات البابـا دون أن تؤتي علـى ذكـر
األساقفة.
ولكن اآلن ،وبعد أن أ صدر مج مع الفاتي كان ال ثاني تو ضيحا ً عقا بديا ً يتع لق
بســلطة األســاقفة ،بــدأت العقيــدة الكاثوليكيــة المتعلقــة بــالمزاعم البابويــة
بالظهور للعالم األرثوذكسي من منظار آخر.
٘ -وإذا كانت رومية قد أولت وضع األساقفة في الكني سة أهم ية ضبيلة في
(األول ية) بمز يد من
الما ضي ،فإن ع لى األرثوذك سيين أن يدر سوا م سؤلة
ّ
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يقرون بؤن البابا هو األول بين األساقفة ،ولكن هل طر حوا ع لى
االنتباه .هم ّ
أنفسهم سإاالً جدّ يا ً وبموضوعية حول كل ما يم كن أن يعن يه هذا اإلقرار ؟
وإذا أعيد كرسي رومية إلى المكانة األولى في شركة الك نابس األرثوذك سية
فما تراه سيكون وضعه عمليا ً ؟ األرثوذكسيون لي سوا ع لى ا ستعداد لئلقرار
للبابا سلطة مباشرة وشاملة على كل العالم الم سيحي ،ول كن أ ليس بإم كانهم
أن يمن حوه – باعت باره ربي سا ً لمج مع األ ساقفة و األول ب ينهم – م سإولية
شاملةُ ،يع ِّبر عن ها باهت مام ر عابي ي شمل الكني سة بؤ سرها ؟ حر كة ال شبيبة
األرثوذكسية التابعة للكرسي األن طاكي قدّمت م نذ ف ترة صيؽتين توفيقيتين:
( في ؼ ياب اآلبُ ،يعت بر البا با ال شقيق األكبر لؤل ساقفة) ،و (البا با هو فم
الكني سة واأل ساقفة) .ها تان ال صيؽتان بع يدتان بالطبع عن التحد يدات ال تي
وضعها (فاتيكان األول) حول سلطة البا با وع صمته ،لكنه ما ت صلحان ع لى
األقل أساسا ً لنقاش ب ّناء.
 -ٙح تى اآلن اكت فى ا لبلهوتيون األرثوذك سيون مع ظم األح يان – في حدّة
األخذ والرد – بمهاجمة العقيدة الرومانية حول البابوية (كما يفهمونها هم)،
بدون أن ي حاولوا الن ظر إ لى أب عد من ذ لك وي حددوا ،ب شكل إي جابي ،وج هة
النظر األرثوذكسية حول حقيقة طبيعية ّأولية البابا .وقد تبدو االختبلفات أ قل
اتســاعاً ،إذا اتخــذ األرثوذكســيون موقفـا ً أكثــر إيجابيــة ،مــع تجنــب التحــدث
بعبارات سلبية وجدلية.
 -8وبعــد انقطــاع طويــل عــادت الكنيســتان األرثوذكســية والكاثوليكيــة إلــى
االجتماع في  ،ٔ181وقد باشرت مإخراً حواراً الهوت يا ً ر سمياً .ل كن الكث ير
ُبذل أيضا ً بطريقة ؼير رسمية ،بواسطة االتصاالت الشخصية .وقد قام (د ير
الو حدة) ال كاثوليكي في شفيتونيه في بلجي كا (تؤ سس ال سنة ا لـ ٔ1ٕٙفي
آ ما سور – موز) بع مل جب ّ ار في هذا الم ضمار .و هو د ير يعت مد طق سا ً
مزدوجا ً يستطيع ف يه الره بان أن ي تابعوا ال خدم ح سب الط قس الرو ماني أو
البيزنطي .ومج لة شيفتونيه الدور ية و هي بع نوان إيريني كون ،ت قدم عر ضا ً
دقي قا ً وود يا ً للؽا ية حول ال شإون الجار ية المتعل قة بالكني سة األرثوذك سية،
كما تنشر مقاالت عديدة على جانب كبير من الع مق يك تب الكث ير من ها كت ّ اب
أرثوذكسيون.
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 -5واالت حاد بين روم ية األرثوذك سية يب قى مع هذا ك له مه مة صعبة ،وال
يمكن إنجازه ،هذا إذا أنجز ،إال ب بذل ج هود جب ّ ارة .ول كنّ مإ شرات الت قارب
تــزداد ســنة بعــد ســنة ،وقــد اجتمــع البابــا بــولس الســادس والبطريــرك
اثيناؼوراس ثبلث مرات :في ال قدس (ٗ ،)ٔ1ٙو في الق سطنطينية وروم ية
( .)ٔ1ٙ8وفــي  8كــانون اــألول عــام ُ٘ ٔ1ٙرفــع الحــرم المتبــادل بــين
الكنيستين في السنة ا لـٗ٘ٓٔ .ول كن ي جب أالّ نن سى أن هذه األع مال ع لى
أهميتها ،ليست سوى أفعال رمزية وال تقدّ م حلوالً للصعوبات البلهوتية.
الكاثوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامى:
ٔ -كان من الطبيعي أن يدخل الكاثوليك القدامى ،الذين انف صلوا عن روم ية
إثر مجمع الفاتيكان السنة الـٓ ،ٔ58بمفاو ضات مع األرثوذك سيين .فه ّم هم
كان ال عودة إ لى إي مان الكني سة األولى ق بل االن شقاق ،وذ لك باال ستناد إ لى
كتابات اآلباء والمجامع المسكونية السبعة ،و كان األرثوذك سيون يعل نون أن
هذا اإلي مان ليس من شإون الما ضي ف قط ل كي ُيع ثر عل يه نتي جة األب حاث
األثرية ،بل هو حقيقة معاشة ،ما زالوا بنعمة هللا ،يمتلكونه.
ٕ -لذلك ُعقدت مإتمرات عد يدة بين الكاثول يك ال قدامى واألرثوذك سيين ،ال
س ّيما في بون (ٗ ٔ58و٘ ،)ٔ58وفي روتردام (ٗ ،)ٔ51و في بون أي ضا ً
(ٖٔ ،)ٔ1وفي االتفاقات حول المسابل العقابدية ولكن بدون أن تصل لنتابج
ملموسة أخرى .و مع أن العبل قات بين األرثوذك سيين والكاثول يك ال قدامى ال
تزال عبلقات صداقة ،لم ُيعلن أ اتحاد بينهما .ولقد تابعت الكني ستان ال سنة
الـ٘ ٔ18الحوار البلهوتي على صعيد واسع وعقدت اجتماعات عد يدة ل هذه
الؽا ية صدر عن ها مجمو عة من البيا نات البلهوت ية المه مة ال تي تدل مرة
أخرى على مدى الوفاق بينهما.
الكنيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االنجليكانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
ٔ -اليوم أيضا ً كما في األمس ،ال يزال الكثير من االنجليكان يعت برون حر كة
اإلصبلح التي قامت في انكلترا في القرن السادس عشر بمثابة وضع موقت،
و يدعون ،شؤن الكاثول يك ال قدامى ،إ لى إت باع ت عاليم الم جامع الم سكونية،
وآباء الكنيسة وتقل يد الكني سة الوا حدة ك ما كان ق بل االن شقاق .هذه ال عودة
إلى العصور القديمة حملت الكث يرين من االنجلي كان إ لى الن ظر إ لى الكني سة
األرثوذكســـية بكثيـــر مـــن العطـــؾ واالهتمـــام ،كمـــا حملـــت العديـــد مـــن
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األرثوذكســيين للنظــر إلــى الكنيســة االنجليكانيــة بــنفس النظــرة مــن الــود
تطورت العبل قات االنجليكان ية – األرثوذك سية ت طوراً إيجاب يا ً
واالهتمام .وقد َّ
جداً خبلل األعوام المبة الماضية.
ُٕ -عقــدت حتــى اــآلن عــدة مــإتمرات رســمية بــين الــبلهوتيين االنجليكــان
واألرثوذك سيين .و في ال سنة ا لـٖٓ ،ٔ1أُر سل إ لى انكل ترا و فد أرثوذك سي
يمثل ع شر ك نابس م ستقلة (الق سطنطينية ،اإل سكندرية ،أنطاك ية ،أور شليم،
اليونان ،قبرص ،صربيا ،بلؽاريا ،رومان يا ،بولون يا) ،وذ لك في الف ترة ال تي
ُعقد في ها مإتمر الم بث ،وت ناقش أع ضاء الو فد مع لج نة انجليكان ية .و في
العام التالي اجتمعت لجنة انجليكانية – أرثوذكسية م شتركة في ل ندن ض ّمت
ممثلــي الكنــابس الســابقة مــا عــدا كنيســة بلؽاريــا .وأُثيــرت خــبلل ٖٓٔ1
ؤٖ ٔ1جم يع الخبل فات العقابد ية في جو من ح سن الن ية .و ُع قد مإتمر
مما ثل في بوخار ست ال سنة ا لـٖ٘ ٔ1ض ّم م ندوبين انجلي كان ورو مانيين.
وأ هم مإتمر الهوتي بين االنجلي كان واألرثوذك سيين ُع قد م نذ ال حرب هو
مإتمر موسكو السنة ا لـ .ٔ1٘ٙو بدا ف يه كل من ال جانبين أك ثر حذراً م ما
كان عل يه في ال سابق ،أ خبلل الثبلثي نات .و قد تاب عت الكني ستان ال حوار
البلهوتي الرسمي في السنة الـٖ ،ٔ18ؼير أن هذا الحوار تع َّثر في السنتين
 ٔ188/ٔ185عندما وافقت الكنابس االنجليكانية على م بدأ ر سامة الن ساء
كاهنات .وما زال الحوار مستمراً وإن بدون تقدم ملموس.
ٖ -إلــــى جانــــب المفاوضــــات الرســــمية بــــين الكنيســــتين األرثوذكســــية
واالنجليكانية ،ت ّمت لقاءات كثيرة بينه ما ع لى صعيد شخ صي .و في انكل ترا
مكرستان كليا ّ من أجل التقارب االنجليكاني األرثوذكسي:
منظمتان ّ
جمعية الكنابس االنجليكانية والشرقية ،وقد تؤسست منظمتها األم
ٔ)
(جمعية الكنيسة الشرقية) السنة الـٖ.ٔ5ٙ
ٕ) أخويــة القــديس ألبــان والقــديس ســرجيوس التــي تؤسســت الســنة
ا لـ ٔ1ٕ5وال تي تنظم مإتمراً سنويا ً وت صدر ن شرة دور ية مم تازة
تطبع مرتين في السنة (سوبور نوست).
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ٗ -إن ال عابق الربي سي ا لذ ي حول دون ات حاد االنجلي كان واألرثوذك سيين
يكمن في شمولية االنجليكان ية و عدم الو ضوح في تحد يد عقا بدها ،وو جود
كراسـين مهمـين
تنـوع كبيـر فـي التفسـيرات المتعلقـة بهـا .وكمـا ظهـر فـي ّ
(األرثوذكســـية وارتـــداد انكلتـــرا) بقلـــم درواس شـــيتي ،و (االنجليكانيـــة
واألرثوذكســية) بقلــم هـــ .ا .هــودجز ،بعــض االنجليكــان قريــب جــداً إلــى
األرثوذكســية .ويخلــص األســتاذ هــودجز إلــى القــول( :تنطــو المســؤلة
المسكونية على إعادة ال ؽرب إ لى روحان ية صحيحة وح ياة صحيحة ،وذ لك
يعني إعادته إ لى األرثوذك سية ....اإلي مان األرثوذك سي ،ا لذ شهد له آ باء
الكنيسة ،وا لذ ُتعت بر الكني سة األرثوذك سية حار سة أمي نة له ،هو اإلي مان
المســيحي فــي صــيؽته الجوهريــة والحقــة) علــى أن كثيــراً مــن االنجليكــان
يخالفون تماما ً هذا ا لرأ  ،وين ظرون إ لى العد يد من العقابد ية األرثوذك سية
على أنها فاسدة ومهرطقة .ومهما كا نت رؼ بة االت حاد عمي قة لدى الكني سة
األرثوذكسية ،فإنها ال تستطيع إقامة عبلقات أوثق مع الكنابس االنجليكان ية،
قبل أن يبلػ االنجليكان مستوى أعلى من الدقة بشؤن عقابدهم الخاصة
٘ -إن كلمات الجنرال كيرييؾ ال تزال تحافظ على معناها ب عد سبعين سنة:
(نحــن الشــرقيين ،نرؼــب بإخــبلص فــي الوصــول إلــى تفــاهم مــع الكنيســة
االنجليكان ية ،ول كن ال يم كن ب لوغ هذه النتي جة المر جوة ...ما لم ت صبح
الكنيسة االنجليكانية أكثر تجان ساً ،وتتوا فق الم فاهيم العقابد ية لدى مخت لؾ
فباتها)
الطوابــــــــــــــــــــــــؾ البروتســــــــــــــــــــــــتانتية اــــــــــــــــــــــــألخرى:
الكنيسة األرثوذكسية على اتصال وثيق بعدد من الطوابؾ البروت ستانتية في
أوروبا وبصورة خاصة في ألمانيا و في ال سويد .وأع يد في ال قرن الع شرين
الحوار الذ كان قد بدأ في توبين جان في ال قرن ال سادس ع شر ،وأدى ذ لك
إلى نتابج أكثر إيجابية من ذ قبل.
مجلــــــــــــــــــــــــــــس الكنــــــــــــــــــــــــــــابس العــــــــــــــــــــــــــــالمي:
ٔ -فــي الكنيســة األرثوذكســية موقفــان بشــؤن مجلــس الكنــابس العــالمي و
(الحركة المسكونية) .يجد البعض أن على األرثوذكسيين عدم الم شاركة في
نشاطات المجلس العالمي ،وإن كان ال بد من الح ضور ،فليقت صر ذ لك ع لى
مراقبين فقط ،ألن المشاركة الكاملة في الحركة المسكونية ،تسيء إلى تؤك يد
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األرثوذكســية بؤنهــا وحــدها كنيســة المســيح الحقــة .وتــوحي بــؤن جميــع
ّ
ويلخــص أحــد بيانــات ســينودس (الكنيســة
(الكنــابس) علــى مســتوى واحــد.
الروسية خارج الحدود):،
(ين ظر الم سيحيون األرثوذك سيون للكني سة المقد سة األرثوذك سية الجام عة
علــى أنهــا كنيســة المســيح الحقــة الواح ـدة والوحيــدة .لهــذا الســبب ،منعــت
الكنيســـة الروســـية خـــارج الحـــدود أبناءهـــا مـــن المشـــاركة فـــي الحركـــة
المسكونية ،تلك الحر كة ال تي ترت كز ع لى م بدأ الم ساواة بين جم يع األد يان
والطوابؾ المسيحية).
ٕ -ولكن هناك في الكنيسة األرثوذكسية ،من يفكر بؤن هذا المو قؾ يتجا هل
الطبيعة الحقيق ية لمج لس الك نابس ال عالمي ،إذ أن ان ضمام األرثوذك سيين ال
يفترض اإليمان بالمساواة بين جميع الطوابؾ المسيحية وال يسيء لتؤكيدهم
بؤنهم ينتمون إلى الكنيسة الحقة .وكما أعلن إعبلن تورنتو الذ صدر السنة
الـٓ٘ ٔ1عن اللجنة المركزية لمجلس الكنابس العالمي( :إن صفة العضوية
في مج لس الك نابس ال عالمي ال تف ترض المواف قة ع لى عق يدة خا صة تتع لق
بطبيعة وحدة الكنيسة ...وال تفترض هذه العضوية أن تنظر كل كنيسة لسابر
الكنابس على أنها (كنابس) بكل معنى الكلمة وصراحة العبارة).
ٖ -ا ستناداً إ لى هذا اإل عبلن يرى األرثوذك سيون من ؼالب ية الك نابس أن
بإمكانهم المشاركة في الحركة المسكونية ،دون اإلساءة ألرثوذكسيتهم .وإذا
ا ستطاع األرثوذكسـيون المشـاركة ،فعلـيهم أن يفعلـوا ألن إيمـانهم بصـحة
العق يدة األرثوذك سية ُي ح ِّتم ع ليهم ال شهادة ل هذا اإلي مان ع لى أو سع ن طاق
ممكن.
ٗ -إن وجهــات النظــر المتناقضــة هــذه مســإولة عــن الؽمــوض والترجــرج
اللذين تمي ّ زت به ما سيا سة الكني سة األرثوذك سية ب شؤن الحر كة الم سكونية
في الما ضي .ب عض الك نابس أر سلت مو فديها ب صورة منتظ مة إ لى مع ظم
مإتمرات الحركة المسكونية ،وبعضها اآلخر شارك في بعض االجتماعات أو
لم يحضر إطبلقاً.
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وإلــيكم عرضــا ً بياني ـا ً حــول التمثيــل األرثوذكســي فــي الفتــرة بــين ٔ1ٕ8
و:ٔ1ٙ5














لـــوزان ( )ٔ1ٕ8اجتمـــاع لجنـــة (إيمـــان ونظـــام) :القســـطنطينية،
اإلســكندرية ،أورشــليم ،اليونــان ،قبــرص ،صــربيا ،بلؽاريــا ،رومانيــا،
بولونيا.
أدنبــره ( )ٔ1ٖ8لجنــة إيمــان ونظــام :القســطنطينية ،اإلســكندرية،
أنطاكية ،أورشليم ،اليونان ،قبرص ،بلؽاريا ،بولونيا ،ألبانيا.
أمســـتردام ( )ٔ1ٗ5الجمعيـــة العموميـــة اـــألولى لمجلـــس الكنـــابس
العالمي :القسطنطينية ،اليونان ،كنيسة رومانيا في أميركا.
لو ند (ٕ٘ )ٔ1لج نة إي مان ون ظام :الق سطنطينية ،أنطاك ية ،ق برص،
صربيا ،إدارة الروس في أميركا الشمالية.
ايفانســتون (ٗ٘ )ٔ1الجمعيــة العموميــة لمجلــس الكنــابس العــالمي:
القســطنطينية ،أنطاكيــة ،اليونــان ،قبــرص ،إدارة الــروس فــي أميركــا
الشمالية ،كنيسة رومانيا في أميركا.
نيــودلهي (ٔ )ٔ1ٙالجمعيــة العموميــة لمجلــس الكنــابس العــالمي:
القســطنطينية ،اإلســكندرية ،أنطاكيــة ،أورشــليم ،اليونــان ،قبــرص،
روسيا ،بلؽاريا ،رومانيا ،بولونيا ،إدارة الروس في أمير كا ال شمالية،
الكنيسة الرومانية في أميركا.
اوبســـاال ( )ٔ1ٙ5الجمعيـــة العموميـــة لمجلـــس الكنـــابس العـــالمي:
القســطنطينية ،اإلســكندرية ،أنطاكيــة ،أورشــليم ،قبــرص ،روســيا،
بلؽاريا ،رومانيا ،صربيا ،جورجيا ،بولون يا ،إدارة ا لروس في أمير كا
الشمالية ،الكنيسة الرومانية في أميركا.

٘ -هكذا بوسعنا أن نرى أن بطريرك ية الق سطنطينية كا نت داب ما ً ممث لة في
المــإتمرات ،كمــا قامــت منــذ البدايــة بــدعم سياســة المشــاركة فــي الحركــة
المسكونية بدون تحفظ .وفي كانون الثاني ٕٓ ،ٔ1أصدرت هذه البطريركية
رسالة هامة موجهة (لجميع ك نابس الم سيح ح يث ما و جدت) ،وفي ها د عت
بإلحاح جم يع الم سيحيين ع لى الت عاون الوث يق ،واقتر حت ع قد ت حالؾ بين
الكنابس ،شبيه بعصبة األمم التي كانت قد تؤسست وقتذاك.
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 -ٙنجد في هذه الرسالة كثيراً من األفكار التي جرى تحقيقها فيما ب عد دا خل
الحركة المسكونية .ول كن إذا كا نت الق سطنطينية قد ان ضمت بث بات للم بادئ
التي عرضتها ال سنة ا لـٕٓ ،ٔ1فإن ك نابس أ خرى كا نت أك ثر تحف ظا ً ت جاه
الع مل الم سكوني .و قد تح سنت األو ضاع في ال سنة ا لـٔ ٔ1ٙح يث طل بت
بطريركية موسكو قبولها في مجلس الكنابس ،األمر ا لذ فتح الطر يق أ مام
كنابس أرثوذكسية أخرى في البلدان الشيوعية.
 -8إن م ساهمة األرثوذك سيين ت شكل عا مبلً ع ظيم األهم ية بالن سبة للحر كة
الم سكونية ،ذاك أن ا شتراكهم ي حول دون ظ هور الحر كة وكؤن ها نوع من
التحالؾ بين البروتستانت .من جهة أ خرى من شؤن الحر كة الم سكونية أن
تعود بالفابدة على األرثوذكسية ،فقد أتاحت لعدة ك نابس أرثوذك سية ،فر صة
الخروج من عزلتها النسبية وحملتها على اللقاء فيما بينها وإجراء االت صال
الحي مع مسيحيين ؼير أرثوذكسيين.
الباب السادس
كنيسة واحدة التكفى
نقلنا فى الباب السابق ان المسيح اراد انشاء كنيسة واحدة وان مجمع نيقية
اقر من قانون االيمان ان الكنيسة واحدة ولكن المسيحين لم يكتفوا بالكنيسة
الواحدة وانقسموا الى ٖ كنابس ربيسية تحت كل منها اقسام والسإال لماذا؟
وكيؾ؟
الفصل االول
انقسام الكنيسة
ننقل اليك بعض شواهد حول مخاطر االنقسام وكيفية حدوثه
John MacPherson: Unity of the Church: The
Sin of Schism
وحدة الكنيسة  :خطيبة االنقسام
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يح أَنْ 1Co 1:10
س َ
اس ِم َر ِّب َنا َي ُ
ب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُّي َها اإلِ ْخ َوةُ ِب ْ
َولَ ِك َّننِي أَ ْطلُ ُ
وع ا ْل َمسِ ِ
َتقُولُوا َجمِي ُع ُك ْم َق ْوالً َواحِداً َوالَ َي ُكونَ َب ْي َن ُك ُم ا ْنشِ َقا َق ٌ
ات َبلْ ُكو ُنوا َكا ِملِينَ فِي
ف ِْك ٍر َوا ِح ٍد َو َر ْأ ٍ َوا ِح ٍد
The church of Corinth was now lying
bleeding of her wounds, given her not by
open and avowed enemies, but by her own
children, some saying they were of Paul,
others that they were of Apollos, etc.
الكنيسة فى كورنثس كانت تنزؾ جراحها والتى لم يحدثها اعداء الكنيسة
ولكن ابنابها بعضهم يناصرون بولس وبعضهم يناصرون ابولوس ....
. In the words we have three things.
1. The compellation, "Brethren:" he minds
them that they are brethren; and it is a
shameful thing for brethren to fall out by
the ears, Gen. 13:8
فى هذه العبارات لدينا ثبلث اعتبارات
ٔ -النداء ( يا اخوة )فهو يذكرهم انهم اخوة وانه من العار ان يتخاصم
االخوة
اص َم ٌة َب ْينِي َو َب ْي َن َك َو َب ْينَ ُر َعاتِي Gen 13:8
َف َقال َ ا ْب َرا ُم لِلُوطٍ « :ال َت ُكنْ ُم َخ َ
َو ُر َعاتِ َك ال َّن َنا َن ْحنُ َ
ان.
اخ َو ِ
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2. "I beseech you," says he, "by the name
of our Lord Jesus Christ, that," etc. It
implies two things,
 ويعنى ذلك شيبين... اننى ارجوكم باسم السيد المسيح
1.beware of divisions. It is not I, (as if he
had said), but Christ, the Prince of peace,
that requires this of you.
 ليس انا ولكن المسيح امير السبلم هو الذى يطلب ذلك، احذروا االنقسام
2. As ye love the Lord Jesus, as ye tender
his honor and glory, speak the same thing,
and let there be no divisions among you; for
the name of Christ sadly suffers by your
contentions, factions, and divisions.
 تحدثوا بنفس االشياء ( اى نفس، حيث انكم تحبون المسيح وتبؽون مجده
المعتقدات ) وال يكن بينكم انقسام الن المسيح يحزن النقسامكم
If I cannot obtain this of you, says he, for
my own sake, yet let me obtain it of you for
Christ's sake.
اذا لم يكن ذلك من اجلى فليكن من اجل المسيح
3. We have the matter of his exhortation
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1st, He exhorts them to unity of principles,
"that ye all speak the same thing;" he
beseecheth them, that they would not vent
principles contrary to the truth, and to one
another; for now, instead of unity, some of
them came at length to deny the
resurrection, 1 Cor. 15.
 فان تفرقهم بلػ مداه حيث، انه يطالبهم باالتحاد فى العقيدة واال يتفرقوا
انكر بعضهم القيامة
ِ َولَكِنْ إِنْ َكانَ ا ْل َمسِ ي ُح ُي ْك َر ُز ِب ِه أَ َّن ُه َقا َم مِنَ األَ ْم َوا
1Co 15:12 ؾ
َ ت َف َك ْي
ٍ س قِ َيا َم ُة أَ ْم َوا
ت؟
َ َيقُول ُ َق ْو ٌم َب ْي َن ُك ْم إِنْ لَ ْي
2dly, He dehorts them from divisions; 1 Cor.
1:13, "Is Christ divided?" As if he should
say, Why, seeing there is but one Christ,
are there so many bodies.
وهو يحذرهم من االنقسام فالمسيح لم ينقسم
س َوأَ َنا
َ ُ  «أَ َنا لِ ُبول:ُ أَنَّ ُكل َّ َوا ِح ٍد ِم ْن ُك ْم َيقُول: َفؤ َ َنا أَ ْعنِي ه ََذا1Co 1:12
َ
.»يح
َ ِوس َوأَ َنا ل
َ ُّألَ ُبل
ِ ِص َفا َوأ َنا لِ ْل َمس
1Co 1:13 س
َ ُاس ِم ُبول
ْ صل َِب ألَ ْجلِ ُك ْم أَ ْم ِب
ُ س
َ ُس َم ا ْل َمسِ ي ُح؟ أَلَ َعل َّ ُبول
َ ه َِل ا ْن َق
اع َت َمدْ ُت ْم؟
ْ
3dly, signifies two things,
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1. To restore disjointed members into their
proper places again, Gal. 6:1,
ويعنى ذلك شيبين
 اعادة المنفصلين الى اماكنهم-ٔ
صل ُِحوا أَ ْن ُت ُم
ْ َ  َفؤ،سانٌ َفؤُخ َِذ فِي َزلَّ ٍة َما
َ س َب َق إِ ْن
َ  إِ ِن ا ْن،ُأَ ُّي َها اإلِ ْخ َوةGal 6:1
َ ب أَ ْن
ت
َ  َناظِ راً إِلَى َن ْفسِ َك لِ َببلَّ ُت َج َّر،اع ِة
َ َوح ا ْل َود
َ الر
ُّ
ِ وحانِ ِّيينَ ِم ْثل َ ه ََذا بِ ُر
.ًأَ ْيضا
Gal 6:2 .يح
ٍ ض ُك ْم أَ ْث َقال َ َب ْع
َ ض َو َه َك َذا َت ِّم ُموا َنا ُم
ُ ا ِْح ِملُوا َب ْع
ِ ِوس ا ْل َمس
2. he would have them compacted
together as a body, in which all the parts
do fitly cleave together, each of them in its
proper place;
انه يريدهم متضامنين كالجسد الواحد والذى فيه االجزاء منقسمة ولكن كل
منها فى مكانه
Doctrine. I. That schism and division is an
evil incident to the churches of Christ while
in this world.
 االنقسام هو خطر على كنابس المسيح فى ذلك العالم: العقيدة االولى
Doctrine II. That professors ought to
beware of schism and division, as they
tender the authority and honor of our Lord
Jesus Christ.
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يجب على الرإساء ( المعلمون) ان يعوا مخاطر االنقسام والتفرق حيث انهم
يحملون سلطة المسيح
Doctrine. III. Where schism and division
enter into a church, there will be great
heats, diversity
عندما يدخل االنقسام الكنيسة سيكون هناك خطر الكراهية والتشرزم
Doctrine. IV. That however hard it be, yet it
is possible to get a rent church healed.
مهما كانت الصعوبات فانه من الممكن عبلج جراح الكنيسة
Doctrine. V. That it is the duty of all church
members to endeavor the unity of the
church, and the cure of schisms: and
particularly, it is the duty of disjointed
members to take their own places in the
body again.
من واجب اعضاء الكنيسة اعادة الوحدة للكنيسة وعبلج االنقسام وخاصة
من واجب الذين انفصلوا ان يعودوا الى الكنيسة ثانية
Our Lord Christ has given us fair warning,
Matt. 10:34-36,.
ىقذ دزسّب اىَضيخ فقبه
ضَ .ما ِج ْب ُ
«Mat 10:34الَ َت ُظ ُّنوا أَ ِّني ِج ْب ُ
ت
سبلَما ً َعلَى األَ ْر ِ
ت ِأل ُ ْلق َِي َ
س ْيفاً.
سبلَما ً َبلْ َ
ِأل ُ ْلق َِي َ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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َ Mat 10:35فإِ ِّني ِج ْب ُ
سانَ ضِ دَّ أَ ِبي ِه َواالِ ْب َن َة ضِ دَّ أ ُ ِّم َها َوا ْل َك َّن َة
ت ِأل ُ َف ِّر َق اإلِ ْن َ
ضِ دَّ َح َماتِ َها.
ان أَهْ ل ُ َب ْيتِهِ.
َ Mat 10:36وأَ ْعدَ ا ُء اإلِ ْن َ
س ِ
ب ا ْبنا ً أَ ِو
ب أَبا ً أَ ْو أ ُ ّما ً أَ ْك َث َر ِم ِّني َفبلَ َي ْس َت ِح ُّقنِي َو َمنْ أَ َح َّ
َ Mat 10:37منْ أَ َح َّ
ا ْب َن ًة أَ ْك َث َر ِم ِّني َفبلَ َي ْس َت ِح ُّقنِي
صلِي َب ُه َو َي ْت َب ُعنِي َفبلَ َي ْس َت ِح ُّقنِيMat 10:38 .
َو َمنْ الَ َيؤْ ُخ ُذ َ
The apostle tells the church of Ephesus,
Acts 20:30
ٗقبه اىشص٘ه ىنْيضخ افضش
ور ُم ْل َت ِو َي ٍة لِ َي ْج َت ِذ ُبوا Act 20:30
َو ِم ْن ُك ْم أَ ْن ُت ْم َ
س َيقُو ُم ِر َجال ٌ َي َت َكلَّ ُمونَ ِبؤ ُ ُم ٍ
ال َّتبلَم َ
اء ُه ْم.
ِيذ َو َر َ
I shall only add another scripture, 2 Tim.
4:3-4,
ّٗضيف مزىل
س َي ُكونُ َو ْق ٌ
ب
س َ
صحِي َحَ ،بلْ َح َ
ت الَ َي ْح َت ِملُونَ فِي ِه ال َّت ْعلِي َم ال َّ
2Ti 4:3ألَ َّن ُه َ
َ
سا ِم ُع ُه ْم،
اص ِة َي ْج َم ُعونَ لَ ُه ْم ُم َعلِّمِينَ ُم ْس َت ِح َّك ًة َم َ
ش َه َواتِ ِه ُم ا ْل َخ َّ
سام َِع ُه ْم َع ِن ا ْل َح ِّقَ ،و َي ْن َح ِرفُونَ إِلَى ا ْل ُخ َرا َفا ِ
ت2Ti 4:4 .
ص ِرفُونَ َم َ
َف َي ْ
I shall give you two instances out of the
;Old Testament
ٕٗزٓ اٍثيخ عي ٚاىزفشق
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ار ْب ِن َق َه َ
يرا ُم
الو َودَا َثانُ َوأَبِ َ
ص َه َ
ح ْبنُ يِ ْ
ور ُ
َ Num 16:1وأَ َخ َذ قُ َ
ات ْب ِن ِ
ِيآب َوأُونُ ْبنُ َف َ
الت َب ُنو َرأُو َب ْينَ
ا ْب َنا أَل َ
اس مِنْ َبنِي إِ ْس َرابِيل ِم َب َت ْي ِن َو َخ ْمسِ ينَ
او ُمونَ ُم َ
وسى َم َع أ ُ َن ٍ
ُ Num 16:2ي َق ِ
اس ٍم.
اع َذ ِو
س ِ
ْ
الج َم َ
اء َ
ُر َإ َ
اع ِة َمدْ ُع ِّوينَ لِبل ِْجتِ َم ِ
وسى َوهَا ُرونَ َو َقالُوا ل ُه َماَ « :ك َفا ُك َما! إِنَّ ُكل
اج َت َم ُعوا َعلى ُم َ
َ Num 16:3ف ْ
ان َعلى
الر ُّ
سطِ َها َّ
س ٌة َوفِي َو َ
اع ِة ِبؤ َ ْس ِرهَا ُم َقدَّ َ
الج َم َ
َ
بَ .ف َما َبالُ ُك َما َت ْر َتفِ َع ِ
ب؟».
الر ِّ
َج َما َع ِة َّ
س َق َط َعلى َو ْج ِههِ.
وسى َ
سم َِع ُم َ
َ Num 16:4فل َّما َ
ب َمنْ ه َُو ل ُه
الر ُّ
ِيع َق ْو ِمهَِ « :ؼداً ُي ْعلِنُ َّ
ُ Num 16:5ث َّم َقال لِقُ َ
ور َح َو َجم ِ
ارهُ ُي َق ِّر ُب ُه إِل ْيهِ.
س َح َّتى ُي َق ِّر َب ُه إِل ْيهَِ .فال ِذ َي ْخ َت ُ
َو َم ِن ال ُم َق َّد ُ
ح َو ُكل ُّ َج َما َعتِهِ.
ور ُ
ِ Num 16:6ا ْف َعلُوا ه ََذاُ :خ ُذوا ل ُك ْم َم َجام َِر .قُ َ
ب َؼداً.
الر ِّ
ض ُعوا َعل ْي َها َب ُخوراً أَ َما َم َّ
اج َعلُوا فِي َها َناراً َو َ
َ Num 16:7و ْ
الو !»
ب ه َُو ال ُم َقدَّ ُ
الر ُّ
ارهُ َّ
الر ُجل ُ ال ِذ َي ْخ َت ُ
َف َّ
سَ .ك َفا ُك ْم َيا َبنِي ِ
الو .
ور َحْ « :
سى لِقُ َ
َ Num 16:8و َقال ُمو َ
اس َم ُعوا َيا َبنِي ِ
Num 16:9أَ َقلِيل ٌ َعل ْي ُك ْم أَنَّ إِل َه إِ ْس َرابِيل أَ ْف َر َز ُك ْم مِنْ َج َما َع ِة إِ ْس َرابِيل
اع ِة
الج َم َ
ب َو َتقِفُوا قُ َّدا َم َ
الر ِّ
لِ ُي َق ِّر َب ُك ْم إِل ْي ِه لِ َك ْي َت ْع َملُوا خِدْ َم َة َم ْس َك ِن َّ
لِخِدْ َمتِ َها؟
الو َم َع َك َو َت ْطلُ ُبونَ أَ ْيضا ً
َ Num 16:10ف َق َّر َب َك َو َجم َ
ِيع إِ ْخ َوتِ َك َبنِي ِ
َك َه ُنوتاً!
Num 16:11إِ َذنْ أَ ْن َ
َارونُ
بَ .وأَ َّما ه ُ
الر ِّ
اعتِ َك ُم َّتفِقُونَ َعلى َّ
ت َو ُكل ُّ َج َم َ
َف َما ه َُو َح َّتى َت َت َذ َّم ُروا َعل ْيهِ؟»
ِيآبَ .ف َقاال« :ال
يرا َم ا ْب َن ْي أَل َ
وسى لِ َيدْ ُع َو دَ ا َثانَ َوأَ ِب َ
سل ُم َ
َ Num 16:12فؤ َ ْر َ
ص َعدُ!
َن ْ
سبلً لِ ُتمِي َت َنا فِي
ص َعدْ َت َنا مِنْ أَ ْر ٍ
ِيض ل َبنا ً َو َع َ
ض َتف ُ
Num 16:13أَ َقلِيل ٌ أَ َّن َك أَ ْ
س َعل ْي َنا َت َرإُّ ساً؟
ال َب ِّر َّي ِة َح َّتى َت َت َرأَّ َ
َ Num 16:14ك َذلِ َك ل ْم َتؤْ ِ
سبلً َوال أَ ْع َط ْي َت َنا
ت ِب َنا إِلى أَ ْر ٍ
ِيض ل َبنا ً َو َع َ
ض َتف ُ
ص َعدُ!».
لع أَ ْع ُينَ هَإُ ِ
الء ال َق ْو ِم؟ ال َن ْ
وم .هَل َت ْق ُ
َنصِ َ
يب ُحقُ ٍ
ول َو ُك ُر ٍ
َ Num 16:15ف ْ
ب« :ال َتل َتف ِْت إِلى َت ْق ِد َمتِ ِه َما.
ِلر ِّ
وسى ِجدّ اً َو َقال ل َّ
اؼ َتا َظ ُم َ
سؤْ ُ
ت إِلى أَ َح ٍد ِم ْن ُه ْم».
ِح َماراً َواحِداً ل ْم آ ُخ ْذ ِم ْن ُه ْم َوال أَ َ
ور َحُ « :كنْ أَ ْن َ
ب
الر ِّ
اعتِ َك أَ َما َم َّ
ت َو ُكل ُّ َج َم َ
وسى لِقُ َ
َ Num 16:16و َقال ُم َ
ت َو ُه ْم َوهَا ُرونُ َؼداً
أَ ْن َ
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اج َعلُوا فِي َها َب ُخوراً َو َق ِّد ُموا أَ َما َم
َ Num 16:17و ُخ ُذوا ُكل ُّ َوا ِح ٍد م ِْج َم َر َت ُه َو ْ
ب ُكل ُّ َوا ِح ٍد م ِْج َم َر َت ُهِ .م َب َت ْي ِن َو َخ ْمسِ ينَ َم ْج َم َر ًةَ .وأَ ْن َ
َارونُ ُكل ُّ َوا ِح ٍد
ت َوه ُ
الر ِّ
َّ
َم ْج َم َر َت ُه».
ض ُعوا َعل ْي َها
َ Num 16:18فؤ َ َخ ُذوا ُكل ُّ َوا ِح ٍد م ِْج َم َر َت ُه َو َج َعلُوا فِي َها َناراً َو َو َ
َب ُخوراً َو َو َقفُوا لدَ ى َبا ِ
وسى َوهَا ُرونَ .
اع َم َع ُم َ
ب َخ ْي َم ِة االِ ْجتِ َم ِ
اع ِة إِلى َبا ِ
اع
الج َم َ
ح ُكل َ
ور ُ
َ Num 16:19و َج َم َع َعل ْي ِه َما قُ َ
ب َخ ْي َم ِة االِ ْجتِ َم ِ
اعةِ.
الج َم َ
ب لِ ُكل ِّ َ
الر ِّ
اءى َم ْج ُد َّ
َف َت َر َ
وسى َوهَا ُرونَ :
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َ Num 16:20و َقال َّ
اع ِة َفإِ ِّني أ ُ ْفنِي ِه ْم فِي ل ْح َظةٍ!»
الج َم َ
«Num 16:21ا ْف َت ِر َزا مِنْ َب ْي ِن َه ِذ ِه َ
َ
ِيع ال َب َ
ش ِر
اح َجم ِ
َ Num 16:22ف َخ َّرا َعلى َو ْج َه ْي ِه َما َو َقاال« :الل ُه َّم إِل َه أ ْر َو ِ
اعةِ؟»
الج َم َ
هَل ُي ْخطِ ُا َر ُجل ٌ َوا ِح ٌد َف َت ْس َخ َط َعلى ُكل ِّ َ
وسى:
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َ Num 16:23ف َقال َّ
اع َة َقابِبلً ْ
ور َح َو َدا َثانَ
الي َم ْس َك ِن قُ َ
اطل ُعوا ِمنْ َح َو ْ
الج َم َ
َ «Num 16:24ك ِّل ِم َ
يرا َم».
َوأَ ِب َ
ش ُيو ُ
اءهُ ُ
خ
َب َو َر َ
يرا َم َو َذه َ
َب إِلى دَ ا َثانَ َوأَبِ َ
وسى َو َذه َ
َ Num 16:25ف َقا َم ُم َ
إِ ْس َرابِيل.
اع َت ِزلُوا َعنْ ِ
الء ال َق ْو ِم ال ُب َؽا ِة َوال
خ َي ِام هَإُ ِ
ِلج َما َعةِْ « :
َ Num 16:26ف َقال ل َ
سوا َ
ِيع َخ َطا َيا ُه ْم».
َت َم ُّ
ش ْيبا ً ِم َّما ل ُه ْم لِ َببل َت ْهل ُكوا بِ َجم ِ
يرا َم َو َخ َر َج
ور َح َو َدا َثانَ َوأَ ِب َ
الي َم ْس َك ِن قُ َ
َ Num 16:27ف َطل ُعوا مِنْ َح َو ْ
يرا ُم َو َو َق َفا فِي َبا ِ
ِسابِ ِه َما َو َبنِي ِه َما َوأَ ْط َفالِ ِه َما.
ب َخ ْي َم َت ْي ِه َما َم َع ن َ
دَ ا َثانُ َوأَبِ َ
سلنِي ألَ ْع َمل ُكل
ب َقدْ أَ ْر َ
الر َّ
وسىِ « :ب َه َذا َت ْعل ُمونَ أَنَّ َّ
َ Num 16:28ف َقال ُم َ
س ْت مِنْ َن ْفسِ ي.
ال َوأَ َّن َها ل ْي َ
َه ِذ ِه األَ ْع َم ِ
Num 16:29إِنْ َم َ
الء َك َم ْو ِ
ات هَإُ ِ
ان َوأَ َ
ت ُكل ِّ إِ ْن َ
صا َب ْت ُه ْم َمصِ ي َب ُة ُكل ِّ
س ٍ
سلنِي.
ب َقدْ أَ ْر َ
س ال َّر ُّ
ان َفل ْي َ
إِ ْن َ
س ٍ
ب ِبدْ َع ًة َو َف َت َح ِ
ض َفاهَا َوا ْب َت َلع ْت ُه ْم
ت األَ ْر ُ
الر ُّ
دَع َّ
َ Num 16:30ولكِنْ إِ ِن ا ْب َت َ
الء ال َق ْو َم َق ِد ْاز َد ُروا
او َي ِة َت ْعل ُمونَ أَنَّ هَإُ ِ
َو ُكل َما ل ُه ْم َف َه َب ُطوا أَ ْح َي ً
اء إِلى ال َه ِ
ب».
الر ِّ
ِب َّ
بلم ا ْن َ
ش َّق ِ
ض التِي
ت األَ ْر ُ
َ Num 16:31فل َّما َف َر َغ مِنَ ال َّت َكلُّ ِم ِب ُكل ِّ ه ََذا ال َك ِ
َت ْح َت ُه ْم
َ Num 16:32و َف َت َح ِ
ض َفاهَا َوا ْب َت َلع ْت ُه ْم َو ُب ُيو َت ُه ْم َو ُكل َمنْ َكانَ
ت األَ ْر ُ
ال
لِقُ َ
ور َح َم َع ُكل ِّ األَ ْم َو ِ
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او َي ِة َوا ْن َط َب َق ْت
َ Num 16:33ف َن َزلُوا ُه ْم َو ُكل ُّ َما َكانَ ل ُه ْم أَ ْح َي ً
اء إِلى ال َه ِ
اع ِة.
الج َم َ
ض َف َبادُوا مِنْ َب ْي ِن َ
َعل ْي ِه ِم األَ ْر ُ
ص ْوتِ ِه ْم ألَ َّن ُه ْم َقالُوا:
َ Num 16:34و ُكل ُّ إِ ْس َرابِيل الذِينَ َح ْول ُه ْم ه ََر ُبوا مِنْ َ
ض َت ْب َتلِ ُع َنا».
« َلعل األَ ْر َ
الخ ْمسِ ينَ َر ُجبلً
ت ال ِم َب َت ْي ِن َو َ
ب َوأَ َكل ِ
الر ِّ
ار مِنْ عِ ْن ِد َّ
َ Num 16:35و َخ َر َج ْت َن ٌ
ور.
الذِينَ َق َّر ُبوا ال َب ُخ َ
وسى:
ب لِ ُم َ
الر ُّ
ُ Num 16:36ث َّم َقال َّ
«Num 16:37قُل ألَل َِع َ
ِن أَنْ َي ْر َف َع ال َم َجام َِر مِنَ
از َ
ار ْب ِن هَا ُرونَ ال َكاه ِ
دَّسنَ .
ار ُه َنا َك َفإِ َّن ُهنَّ َقدْ َت َق ْ
يق َو ْاذ ِر ال َّن َ
َ
الح ِر ِ
ص َفابِ َح
َ Num 16:38م َجام َِر هَإُ ِ
الء ال ُم ْخطِ بِينَ ضِ دَّ ُنفُوسِ ِه ْم َفل َي ْع َملُوهَا َ
َم ْط ُرو َق ًة ؼِ َ
َّس ْتَ .ف َت ُكونُ
ب َف َت َقد َ
الر ِّ
اء لِل َم ْذ َب ِح ألَ َّن ُه ْم َقدْ َقدَّ ُموهَا أَ َما َم َّ
ش ً
َعبل َم ًة لِ َبنِي إِ ْس َرابِيل».
َ Num 16:39فؤ َ َخ َذ أَل َِع َ
اس التِي َق َّد َم َها ال ُم ْح َت ِرقُونَ
از ُ
ار ال َكاهِنُ َم َجام َِر ال ُّن َح ِ
َو َط َرقُوهَا ؼِ َ
اء لِل َم ْذ َب ِح
ش ً
س مِنْ
ب َر ُجل ٌ أَ ْج َنبِ ٌّي ل ْي َ
Num 16:40ت ِْذ َكاراً لِ َبنِي إِ ْس َرابِيل لِ َك ْي ال َي ْق َت ِر َ
اعتِ ِه َك َما
ور َح َو َج َم َ
ب َف َي ُكونَ ِم ْثل قُ َ
الر ِّ
َن ْس ِل هَا ُرونَ لِ ُي َب ِّخ َر َب ُخوراً أَ َما َم َّ
وسى.
ب َعنْ َي ِد ُم َ
الر ُّ
َكل َم ُه َّ
وسى
َ Num 16:41ف َت َذ َّم َر ُكل ُّ َج َما َع ِة َبنِي إِ ْس َرابِيل فِي ال َؽ ِد َعلى ُم َ
َارونَ َقابِلِينَ « :أَ ْن ُت َما َقدْ َق َتل ُت َما َ
ب».
الر ِّ
ب َّ
ش ْع َ
َوه ُ
اج َت َم َع ِ
ص َر َفا إِلى
َارونَ ا ْن َ
وسى َوه ُ
اع ُة َعلى ُم َ
الج َم َ
ت َ
َ Num 16:42ول َّما ْ
ب.
الر ِّ
اءى َم ْج ُد َّ
الس َحا َب ُة َو َت َر َ
ِي َقدْ َؼ َّط ْت َها َّ
اع َوإِ َذا ه َ
َخ ْي َم ِة االِ ْجتِ َم ِ
اع.
سى َوه ُ
اء ُمو َ
َ Num 16:43ف َج َ
َارونُ إِلى قُدَّ ِام َخ ْي َم ِة االِ ْجتِ َم ِ
وسى:
ب لِ ُم َ
الر ُّ
َ Num 16:44ف َقال َّ
لح َظ ٍة»َ .ف َخ َّرا
اع ِة َفإِ ِّني أ ُ ْفنِي ِه ْم ِب ْ
الج َم َ
سطِ َه ِذ ِه َ
«Num 16:45ا ِْط َلعا مِنْ َو َ
َعلى َو ْج َه ْي ِه َما.
اج َعل فِي َها َناراً مِنْ
ارونَ ُ « :خ ِذ ال َم ْج َم َر َة َو ْ
سى لِ َه ُ
ُ Num 16:46ث َّم َقال ُمو َ
اع ِة َو َك ِّف ْر َع ْن ُه ْم
الج َم َ
َب ِب َها ُم ْس ِرعا ً إِلى َ
ض ْع َب ُخوراً َو ْاذه ْ
َعلى ال َم ْذ َب ِح َو َ
الو َبؤ ُ».
بَ .ق ِد ا ْب َتدَأَ َ
الر ِّ
الس َخ َط َقدْ َخ َر َج مِنْ قِ َب ِل َّ
ألَنَّ َّ
اع ِة
الج َم َ
سطِ َ
ض إِلى َو َ
وسى َو َر َك َ
َارونُ َك َما َقال ُم َ
َ Num 16:47فؤ َ َخ َذ ه ُ
ور َو َك َّف َر َع ِن ال َّ
الو َبؤ ُ َق ِد ا ْب َتدَأَ فِي ال َّ
ش ْع ِ
ب.
ض َع ال َب ُخ َ
ش ْعبَِ .ف َو َ
َوإِ َذا َ
الو َبؤُ.
ؾ َب ْينَ ال َم ْو َتى َواألَ ْح َي ِ
ام َت َن َع َ
اء َف ْ
َ Num 16:48و َو َق َ
جبٍع اىعقبئذ ج2
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َ الو َبإِ أَ ْر َب َع َة َع
س ْب َع ِم َب ٍة َعدَ ا
َ ش َر أَلفا ً َو
َ  َف َكانَ الذِينَ َما ُتوا ِبNum 16:49
ِ س َب
.ور َح
َ ُب ق
َ الذِينَ َما ُتوا ِب
ِ وسى إِلى َبا
Num 16:50 ُ الو َبؤ
َ اع َو
َ َارونُ إِلى ُم
ُ ُث َّم َر َج َع ه
ِ ب َخ ْي َم ِة االِ ْجتِ َم
.ام َت َن َع
ْ َق ِد
 االّشقبق ٍٗذبٗالد اىشصو عالجٔ ٍْٖٗبٚ اىعٖذ اىجذيذ اٍثيخ مثيشح عيٚٗف
ّقزجش
Rom. 16:17-18, "Now I beseech you,
brethren, mark them which cause divisions
and offenses, contrary to the doctrine
which ye have learned; and avoid them. For
they that are such, serve not our Lord
Jesus Christ, but their own belly; and by
good words and fair speeches deceive the
hearts of the simple."
ِ َب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُّي َها اإلِ ْخ َوةُ أَنْ ُتبل
َص َن ُعون
ْ ح ُظوا الَّذِينَ َي
ُ ُ َوأَ ْطلRom 16:17
ِّ ال
ِ ت
ِ ت َوا ْل َع َث َرا
ِ ش َقا َقا
.ضوا َع ْن ُه ْم
ُ ِيم الَّ ِذ َت َعلَّ ْم ُت ُموهُ َوأَ ْع ِر
ِ خبلَفا ً لِل َّت ْعل
Rom 16:18 وع ا ْل َمسِ ي َح َبلْ ُب ُطو َن ُه ْم
َ س
ُ ألَنَّ ِم ْثل َ هَإُ الَ ِء الَ َي ْخ ِد ُمونَ َر َّب َنا َي
َّ َو ِبا ْل َكبلَ ِم
ِ الط ِّي
.اء
ِ سلَ َم
ُّ وب ال
َ ُس َن ِة َي ْخدَ ُعونَ قُل
َ ال ا ْل َح
ِ ب َواألَ ْق َو
See the. 10, 11th, and 12th chapters of the
2d Epistle to the Corinthians, throughout,
where Paul is put to defend himself against
the slanders cast on him by false teachers,
and to compare himself with them.
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ٗف ٚاىفص٘ه ( ٍِ ) 12-11اىشصبىخ اىثبّيخ اى ٚم٘سّثيش يذافع ث٘ىش عِ
ّفضٔ ضذ اىزيِ يزَّٖ٘ٔ
سل ٌ َك َذ َب ٌةَ ،ف َعلَ ٌة َما ِك ُرونَ ُ ،م َؽ ِّي ُرونَ
2Co 11:13ألَنَّ ِم ْثل َ هَإُ الَ ِء ُه ْم ُر ُ
َ
يح.
ش ْكلَ ُه ْم إِلَى شِ ْب ِه ُر ُ
س ِل ا ْل َمسِ ِ
س ُه ُي َؽ ِّي ُر َ
ب .ألَنَّ ال َّ
ش ْكلَ ُه إِلَى شِ ْب ِه َمبلَكِ
ش ْي َطانَ َن ْف َ
َ 2Co 11:14والَ َع َج َ
ور!
ُن ٍ
س َعظِ يما ً إِنْ َكانَ ُخدَّا ُم ُه أَ ْيضا ً ُي َؽ ِّي ُرونَ َ
ش ْكلَ ُه ْم َك ُخدَّ ٍام 2Co 11:15
َفلَ ْي َ
ب أَ ْع َمالِ ِه ْم.
س َ
لِ ْل ِب ِّر .الَّذِينَ نِ َها َي ُت ُه ْم َت ُكونُ َح َ
2Co 11:22أَ ُه ْم ِع ْب َرانِ ُّيونَ ؟ َفؤ َ َنا أَ ْيضاً .أَ ُه ْم إِ ْس َرابِيلِ ُّيونَ ؟ َفؤ َ َنا أَ ْيضاً .أَ ُه ْم
َن ْسل ُ إِ ْب َراهِي َم؟ َفؤ َ َنا أَ ْيضا ً.
َ
ضلُ .فِي 2Co 11:23
يح؟ أَقُول ُ َك ُم ْخ َتل ِّ ا ْل َع ْق ِلَ :فؤ َ َنا أَ ْف َ
أ ُه ْم ُخدَّ ا ُم ا ْل َمسِ ِ
ت م َِراراً
ون أَ ْك َث ُر .فِي ا ْلمِي َتا ِ
ض َر َبا ِ
األَ ْت َعا ِ
ت أَ ْو َف ُر .فِي ال ُّ
ب أَ ْك َث ُر .فِي ال َّ
س ُج ِ
ِير ًة.
َكث َ
As to the Epistle to the Galatians, I need
not cite chapter and verse, the body of that
epistle being against them that troubled
the churches of Galatia.
ٗال ّذزبج ىْقو فص٘ه ٍِ اىشصبىخ اى ٚغالطيخ  ,فبىشصبىخ ميٖب ضذ اىزيِ
يثيشُٗ اىَشبمو اٍبً مْيضخ غالطيخ
س ه َُو َ
وج ُد َق ْو ٌم ُي ْزعِ ُجو َن ُك ْم َو ُي ِريدُونَ أَنْ
آخ َرَ ،ؼ ْي َر أَ َّن ُه ُي َ
Gal 1:7لَ ْي َ
يح.
ُي َح ِّولُوا إِ ْن ِ
جيل َ ا ْل َمسِ ِ
اء ِب َؽ ْي ِر َما َب َّ
َ Gal 1:8ولَكِنْ إِنْ َب َّ
ش ْر َنا ُك ْم،
الس َم ِ
ش ْر َنا ُك ْم َن ْحنُ أَ ْو َمبلَ ٌك مِنَ َّ
َف ْل َي ُكنْ «أَ َناثِي َما».
س َب ْق َنا َفقُ ْل َنا أَقُول ُ اآلنَ أَ ْيضاً :إِنْ َكانَ أَ َح ٌد ُي َب ِّ
ش ُر ُك ْم ِب َؽ ْي ِر َما
َ Gal 1:9ك َما َ
َق ِب ْل ُت ْمَ ،ف ْل َي ُكنْ «أَ َناثِي َما».
جبٍع اىعقبئذ ج2

586Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

اس؟ َفلَ ْو Gal 1:10
ب أَنْ أ ُ ْرضِ َي ال َّن َ
هللا؟ أَ ْم أَ ْطلُ ُ
ؾ اآلنَ ال َّن َ
أَ َفؤ َ ْس َت ْعطِ ُ
اس أَ ِم َ
َ
ُك ْن ُ
يح.
ت َب ْع ُد أ ُ ْرضِ ي ال َّن َ
اس لَ ْم أ ُكنْ َع ْبداً لِ ْل َمسِ ِ

.

In the 2d Epistle to the Thessalonians 2:2,
there are some troubling the church, and
shaking them in their minds by their
doctrine,
ٗف ٚاىشصبىخ اىثبّيخ اى ٚرضبىّ٘ين ٚي٘جذ ٍشنالد داخو اىنْيضخ
الَ َي ْخدَ َع َّن ُك ْم أَ َح ٌد َعلَى َط ِري َق ٍة َما ،ألَ َّن ُه الَ َيؤْتِي إِنْ لَ ْم َيؤْ ِ
ت االِ ْرتِدَ ا ُد 2Th 2:3
سانُ ا ْل َخطِ َّيةِ ،ا ْبنُ ا ْل َهبلَكِ ،
أَ َّوالًَ ،و ُي ْس َت ْعلَنَ إِ ْن َ
ِيم الَّتِي َت َعلَّ ْم ُت ُموهَا2Th 2:15 ،
َفا ْث ُب ُتوا إِذاً أَ ُّي َها اإلِ ْخ َوةُ َو َت َم َّ
س ُكوا ِبال َّت َعال ِ
سالَتِ َنا.
س َوا ٌء َكانَ ِبا ْل َكبلَ ِم أَ ْم ِب ِر َ
َ
ّٗص٘ص مثيشح ٍشبثٖخ فٍ ٚخزيف سصبئو ث٘ىش ْٕٗ ,بك سصبىخ خبصخ اىٚ
فييَُ٘ الصالح سجييِ اثْيِ
The Epistle to Philemon, a single person, is
to unite him and Onesimus.
ت َت ْحسِ ُبنِي َ
َ Phm 1:17فإِنْ ُك ْن َ
ير .
ش ِريكا ً َفا ْق َب ْل ُه َنظِ ِ
ُث َّم إِنْ َكانَ َقدْ َظلَ َم َك ِب َ
احسِ ْب َذلِ َك Phm 1:18
ش ْي ٍء ،أَ ْو لَ َك َعلَ ْي ِه دَ ْينٌ َ ،ف ْ
َعلَ َّي.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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Here is a cloud of witnesses from whom we
may clearly learn two lessons,
ِٗثعذ مو ٕزٓ اىش٘إذ ّزعيٌ دسصي
1st, That though the apostles themselves
were alive to guide and govern the
churches, yet they would not be able to
prevent schisms, divisions, and rending of
churches.
ٌ قيذ اىذيبح ٗاداسرٌٖ ىينْيضخ ىٚ اىشغٌ ٍِ ٗج٘د اىشصو عيٚ عي: االٗه
يضزطيع٘ا ٍْع االّقضبٍبد داخو اىنْيضخ
A second lesson we may learn from them
is, That those who had most of the Spirit of
God, were of the most peaceable temper,
most tender of the peace of the church,
most careful to preserve it where it was
entire, and most careful to restore it where
it was lost.
 اىذفبظٚ اىضالً ٗعيٚ اٗىئل اىزيِ ىذيٌٖ سٗح هللا ٌٕ االدشص عي: ّٚاىثب
 ىَبرا يذذس مو ٕزا؟, سد اىَفق٘ديِ اىيٖبٚ اىنْيضخ ٗعيٚعي
1. I say, God has his own holy ends in these
things. By these he tries his people, 1 Cor.
11:18-19;
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 فٖ٘ يخزجش اىْبس,  اُ هلل غبيبد ٍِ ريل االشيبء,اق٘ه
ِيس ِة أَ ْس َم ُع أَنَّ َب ْي َن ُك ُم
َ ألَ ِّني أَ َّوالً حِينَ َت ْج َت ِم ُعونَ فِي ا ْل َكن1Co 11:18
ٍ ا ْنشِ َقا َقا
.ِيق
ْ ض ال َّت
َ صدِّ ُق َب ْع
َ ُ ت َوأ
ِ صد
1Co 11:19 َألَ َّن ُه الَ ُبدَّ أَنْ َي ُكونَ َب ْي َن ُك ْم بِدَ ٌع أَ ْيضا ً لِ َي ُكونَ ا ْل ُم َز َّك ْونَ َظاه ِِرين
.َب ْي َن ُك ْم
2. We find schisms and divisions raised in
the church, under the plausible pretext of
strictness.
 اىنْيضخ ثضجت اىجَ٘دٚاُ االّشقبق يذذس ف
This was the way how the churches of
Galatia were rent in pieces. The corrupt
teachers would needs add the observation
of Moses' law to the gospel, as if that were
a more perfect and strict way.
رذطَذ مْيضخ غالطيخ ثضجت اىَعيَُ٘ اىفبصذُٗ اىزيِ اضبف٘ا اىَالدظبد
 االّبجيوٚ اىٚ ششيعخ ٍ٘صٚعي
Thus the corrupt teachers among the
Colossians, pretending great strictness,
cry, "Touch not, taste not, handle not," Col.
2:21.
ُ٘ اىزيِ يق٘ىٚمزىل اىَعيَُ٘ اىفبصذُٗ ثيِ إو م٘ى٘ص
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 َفلِ َم َاذا َكؤ َ َّن ُك ْم،ان ا ْل َعالَ ِم
ِ يح َعنْ ْار َك
ِ ِإِذاً انْ ُك ْن ُت ْم َقدْ ُم ُّت ْم َم َع ا ْل َمسCol 2:20
ُ َِعاب
:ِض
ُ ض َعلَ ْي ُك ْم َف َراب
ُ  ُت ْف َر،شونَ فِي ا ْل َعالَ ِم
س؟
َّ  َوالَ َت ُج، َوالَ َت ُذ ْق،س
َّ الَ َت َمCol 2:21
Col 2:22 ِيم
ِ الَّتِي ه َِي َجمِي ُع َها لِ ْل َف َن
َ ب َو
َ س
َ  َح،ال
ِ اء فِي االِ ْست ِْع َم
ِ صا َيا َو َت َعال
،اس
ِ ال َّن
This, in part, seems to have been the rise
of the schism in Corinth, which the apostle
points at in the matter of the Lord's supper,
while he says, "Let a man examine
himself," 1 Cor. 11:28. This was the schism
of the Novatians and Donatists brought in
of old -- that discipline was not exercised,
as they would have had, against those that
fell in time of persecution.
مزىل مَب يق٘ه اىشص٘ه
ْ س ُه َو َه َك َذا َيؤْ ُكل ُ مِنَ ا ْل ُخ ْب ِز َو َي
1Co 11:28 ب
ُ ش َر
َ سانُ َن ْف
َ َولَكِنْ لِ َي ْم َتح ِِن اإلِ ْن
.س
ِ ْمِنَ ا ْل َكؤ
فلم يتم تجربة الناس
3. There are some going hither and thither
to spread the flame Acts 15:23-24,
ٕؤالء اىزيِ يزذشمُ٘ ٍِ ٍنبُ ىَنبُ يْششُٗ اىفزْخ
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ال Act 15:24
إِ ْذ َقدْ َ
جينَ مِنْ ِع ْن ِد َنا أَ ْز َع ُجو ُك ْم ِبؤ َ ْق َو ٍ
ار ِ
سم ِْع َنا أَنَّ أ ُ َناسا ً َخ ِ
وس  -الَّذِينَ َن ْحنُ لَ ْم
س ُك ْم َو َقابِلِينَ أَنْ َت ْخ َتتِ ُنوا َو َت ْح َف ُظوا ال َّنا ُم َ
ُم َقلِّ ِبينَ أَ ْنفُ َ
َنؤْ ُم ْر ُه ْم.
هكذا تتعدد اسباب االنقسام وتجد ان االنقسام حتمى وكؤنه داخل بذور
الكنيسة فكيؾ حدث
الفصل الثالث
انشقاق الكنابس
بدء االنشقاق:
ولكن ما من شك أن هذه البدع كانت أول معول هدم وحدة الكنيسة وأول
سهم صوب إلى قلب األم فمزقه فمن جراء هذه البدع وإزاء إصدار األحكام
فيها حدثت خبلفات يطول شرحها وقد بدأ هذا االختبلؾ بمجمع خلقيدونية
الذ يعتبر أول خطوة في طريق االنشقاق.
مجمع خلقيدونية سنة ٔ٘ٗم
سبب انعقاده:
لم يقبل بابا روما قرارات المجمع المسكوني الرابع (مجمع أفسس الثاني
ُعقد من أجل النظر في التماس أوطاخي الذ كان قد
سنة ٗٗ1م) الذ
نادى كما مر بنا أن السيد المسيح بعد تجسده أصبح له طبيعة واحدة (وهذا
يوافق العقيدة) ولكنه انحرؾ فقال أن الناسوت قد تبلشى في البلهوت بمعنى
أنه صار اختبلط وامتزاج وتؽيير في االتحاد (وهذا يخالؾ العقيدة) ومن أجل
ذلك أوضح البابا ديسقوروس ربيس مجمع أفسس الثاني اإليمان القويم
فقرر المجمع أن السيد المسيح بعد تجسده صار اتحاد البلهوت والناسوت
في طبيعة واحدة بؽير اختبلط وال امتزاج وال تؽيير ورجع أوطاخي عن
فكرته وآمن بمنطوق المجمع.

جبٍع اىعقبئذ ج2
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ولكن بابا روما رفض هذا المنطوق واتبع أسقؾ القسطنطينية
(فبلبيانوس الذ كان قد حرم أوطاخي) معتنقا ً عقيدة أخرى وهي أن السيد
المسيح بعد تجسده كان له طبيعتين ومشيبتين (وهذا يخالؾ اإليمان
القويم).
الداعي النعقاد المجمع:
وقد دعا اإلمبراطور مرقيانوس واإلمبراطورة بولخيريا النعقاد هذا
المجمع بناء على طلب أسقؾ روما.
مكان وتاريخ انعقاده:
ُعقد هذا المجمع في مدينة خلقيدونية سنة ٔ٘ٗم.
عدد الحاضرين:
ٖٖٓ أسقفا ً (في رواية) وٓٓ ٙأسقؾ في رواية أخرى وكان حاضراً
البابا ديسقوروس بابا اإلسكندرية الذ دافع عن اإليمان دفاعا ً مستميتا ً
ولكن إزاء حيل اآلخرين ذهبت صيحاته أدراج الرياح.
قرارات المجمع:
وقد قرر المجمع اآلتي:
( أ ) إلؽاء قرارات مجمع أفسس الثاني.
(ب) تبربة فبلبيانوس أسقؾ القسطنطينية.
(ج) حرم أوطاخي رؼم اعترافه بقرارات المجمع النيقي.
(د ) عزل ديسقوروس البابا ونفيه مدعين أنه متشيعا ً لبدعة أوطاخي.
ملحوظـة:
ال تعترؾ كنيستنا القبطية بهذا المجمع وال بقراراته.
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تقول مدام بتشر اإلنجليزية في كتابها" :تاريخ األمة القبطية" المجلد الثاني
حاشية ص( ٘5إن بابا روما نفسه لم يكن راضيا ً عن مجمع خلقيدونية ولم
ترق في عينيه القرارات التي أصدرها مع أنه تمكن بواسطته من سحق
خصمه ديسقوروس ولكنه لم يتحصل على ؼايته القصوى التي كان يسعى
إليها وهي التصديق من اإلمبراطور أو المجمع بؤولوية الكرسي الروماني
وإعطابه الرباسة على باقي الكراسي.)...
ومن هذا يتضح – بكل أسؾ – أن السبب الخفي في االنشقاق كانت
ؼايات شخصية وحب الذات والرباسات!!
االنشقاق األول
كانت نتيجة لقرارات مجمع خلقيدونية أن انقسمت الكنيسة إلى شطرين
وهما:
الشطر األول:
يضم كنيسة رومية وكنيسة القسطنطينية اللتين اعتنقتا المعتقد القابل بؤن
للمسيح طبيعتين ومشيبتين.
الشطر الثاني:
ويضم كنيسة اإلسكندرية ومن اتبع خطواتها كالسريان واألرمن وؼيرهم
الذين ظلوا متمسكين بقرارات المجامع األولى ومعتقدات أثناسيوس
وكيرلس في طبيعة المسيح وهي الطبيعة الواحدة (أ اتحاد البلهوت
والناسوت بؽير اختبلط وال امتزاج وال تؽيير).
نتابج هذا االنشقاق:
كان نتيجة لهذا االنشقاق أن اضطهد قياصرة القسطنطينية الكنيسة
المصرية وذلك ألن أولبك األباطرة كان من مصلحتهم أن ال يكون هناك
انشقاق في إمبراطوريتهم ولذلك حاولوا بشتى الطرق أن يثنوا الكنيسة
المصرية عن إيمانها ولكن باءت محاوالتها بالفشل وأخيراً أرسل أولبك
األباطرة بطاركة من قِبلهم إلى اإلسكندرية ليحلوا محل البطاركة األقباط
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وعرؾ أولبك البطاركة المعينين من قِبل الملك بالبطاركة "الملكيين"
وطبيعي كانوا من أنصار معتقد مجمع خلقيدونية.
وقد أطلق خطؤ بعض المإرخين على األرثوذكس المصريين لقب (يعاقبه)
قابلين أن ذلك نسبة إلى (يعقوب) تلميذ ديسقوروس الذ أرسله إلى مصر
عقب نفيه بحكم مجمع خلقيدونية لكي يثبت األقباط على معتقد الطبيعة
الواحدة.
وعلل البعض اآلخر سبب هذه التسمية نسبة إلى "يعقوب البرادعي"
الذ ُرسم أسقفا ً سنة ٔٗ٘م على إقليم أديسا اسميا ً فقط ألنه كان كمرسل
يجول في أنحاء الواليات الرومانية لكي يضم سكانها إلى حظيرة الكنيسة
المصرية.
وسواء صح هذا التعليل أو ذاك فإنه من الخطؤ أن يطلق على األقباط
المصريين هذه التسمية.
وبهذا أصبح في مصر بطريركان أحدهما يختاره األرثوذكس األقباط
واآلخر يرسله القيصر ليكون بطريركا ً للملكيين .وكان األقباط يرسمون
بطريركهم سراً وكان ال ُيسمح لهم بدخول اإلسكندرية .وظل الحال على هذا
الوضع حتى دخول العرب مصر .وتخلص األقباط من سلطة الرومان
وبطاركة الروم (الملكيين).
الفصل الرابع
انشقاق الكنيسة الكاثوليكية
رأينا فيما سبق كيؾ تدخلت األؼراض والمطامع الشخصية في التفرقة
بين صفوؾ الكنيسة الواحدة .رأينا مجهودات بابا روما ضد البابا
ديسقوروس ال لشيء سوى الؽيرة واألنانية
(فقد أوكل اإلمبراطور إلى ديسقوروس رباسة مجمع أفسس الثاني فعز على
بابا روما الذ كان يطمع في هذا) فعمل على سحق ديسقوروس وتم له ذلك
في مجمع خلقيدونية حيث استباح له ضميره أن يقسم الكنيسة إلى شطرين
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ولكن نار الؽيرة لم تقؾ عند هذا الحد فنظر بابا روما إلى بطريرك
القسطنطينية (عاصمة الدولة الرومانية في ذلك الحين) وما وصل إليه من
مركز مرموق أقره مجمع خلقيدونية ٔ٘ٗم فمنح بطريرك القسطنطينية حق
الزعامة والتقدم ،فاحتج أسقؾ روما ووقؾ الخصمان وجها ً لوجه في نضال
وشجار حول لقب "األعظم" ونسوا أو تناسوا ما قاله رب المجد لتبلميذه
عندما أصابتهم هذه النوبة الكبريابية" :أنتم تعلمون أن رإساء األمم
يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم .فبل يكون هكذا فيكم .بل من أراد أن
يكون فيكم عظيما ً فليكن لكم خادماً .ومن أراد أن يكون فيكم أوالً فليكن لكم
عبداً( ".متىٕٓ.)ٕ8-ٕ٘:
ثم من جهة أخرى قام شجار آخر عنيؾ بين الكنيستين حول إضافة كلمة
إلى قانون اإليمان (وهي كلمة "االبن" التي أضافتها كنيسة روما إلى قانون
اإليمان عن الروح القدس عند القول "نعم نإمن بالروح القدس الرب
المحيي المنبثق من اآلب" وهنا تضيؾ كنيسة رومية كلمة "واالبن"
فيقولون المنبثق من اآلب واالبن!!) وهذا يخالؾ اإلنجيل وقرارات المجامع
األولى وكان نتيجة لهذا أن اعترضت كنيسة القسطنطينية على ذلك
واعترضت أيضا ً على بعض العادات الكنسية التي وضعتها كنيسة رومية
كضرورة بقاء الكهنة ؼير متزوجين  ...الخ وظل النزاع قابما ً بين
الكنيستين حتى سنة ٖ٘ٓٔم حيث أصدر بابا روما حكم الحرم على أسقؾ
القسطنطينية فلم يكن من هذا األخير إال أن أذاع على العالم أن كنيسة روما
قد هرطقت.
وكان نتيجة هذا الصراع والشجار انقسام آخر في الكنيسة فانفصلت
سميت الكنيسة الكاثوليكية أو البلتينية أو الؽربية ،أقول
كنيسة رومية و ُ
سميت كنيسة الروم أو
انفصلت هذه الكنيسة عن كنيسة القسطنطينية التي ُ
الكنيسة اليونانية أو الشرقية.
وسمت نفسها الكنيسة األرثوذكسية الخلقيدونية (تمييزاً لها عن الكنابس
األرثوذكسية التي ال تعترؾ بمجمع خلقيدونية).
الفصل الخامس
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انشقاق الكنيسة البروتستانتية
أوضحنا في الفصل السابق كيؾ انشقت الكنيسة الكاثوليكية وهنا نرى كيؾ
تطورت األمور فيها حتى انشقت منها البروتستانتية.
فساد البابوية:
من يقرأ التاريخ يجد أن كنيسة روما وجهت كل مجهوداتها نحو السياسة
والسيطرة على األباطرة وإخضاعهم تحت سلطانها فؤدى هذا إلى نزاع شديد
بين السلطتين الدينية والسلطة الحاكمة كان نتيجته ضعؾ البابوية
وانحبللها .وساعد على هذا الضعؾ اعتبلء كرسي البابوية أشخاص ممن ال
أخبلق لهم فساءت أحوال كنيسة رومية ودب فيها الفساد .وتطرق هذا
الفساد إلى جميع الميادين الدينية في أوروبا وفسدت أيضا ً الرهبنة وساءت
األحوال الدينية في الكنيسة إكليروسا ً وشعباً.
محاوالت اإلصبلح:
وقد قامت عدة محاوالت تدعو إلى إصبلح حالة الكنيسة الكاثوليكية ولكن
بكل أسؾ نرى أن بعض هذه المحاوالت قد حادت هي األخرى عن جادة
الصواب.
ويمكننا أن نلخص هنا المحاوالت التي قامت في ثبلثة فبات:
بعض المصلحين رأوا أن خير وسيلة لئلصبلح هي البدء بحياتهم الشخصية
حتى يصبحوا مثاالً صالحا ً فيرى الناس أعمالهم الصالحة فيمجدوا هللا في
السماء فعاهدوا أنفسهم أن يحيوا حياة التضحية والتؤثير في اآلخرين بمثلهم
الصالح ومن هذه الفبة توما الكمبيسى الذ وضع كتاب (االقتداء بالمسيح).
وهناك فريق آخر أراد اإلصبلح بؤن ش َّهر بمساوئ العصر ولكنه ظل
خاضعا ً لسلطة البابا ولنظم الكنيسة.
أما الفريق الثالث فقد انحرؾ في تعاليمه فؤنكر سلطة الباباوية .وأنكر
العقابد والتقاليد واعتبر الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد لكل العقابد
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والتعاليم الكنسية ومنهم (جون ويكلؾ) في إنجلترا و(جون هوس) في
بوهيميا .وقد ظهر هذان االثنان في القرن الرابع عشر .وقد نسج على
منوالهما (مارتن لوثر) في القرن السادس عشر .وهو الذ انشق عن
الكنيسة الكاثوليكية وكون الكنيسة البروتستانتية.
األسباب الخفية النشقاق الكنيسة البروتستانتية:
هذه األسباب تتعلق بالرهبنة عامة وبالراهب مارتن لوثر خاصة فعندما
ساءت أحوال الكنيسة الكاثوليكية أصبح الرهبان طبقة ممقوتة فتحولت
مثلهم من ترك العالم بما فيه من أجل عشرة الرب الصافية إلى أن أصبح كل
من يبس من الحياة أو أراد الهروب من المسبولية لجؤ إلى األديرة على أنه
لم تحرم األديرة من وجود من هو متمسك بالبر والصبلح.
وفي وسط هذا الجو وجد الراهب لوثر وكان قد أحس بثقل الناموس
اإللهي على ضميره وضاق ذراعه بالجهاد الروحي فكان ذلك مدعاة أن يقنع
نفسه بؤن اإلنسان ال يتبرر بالجهاد الروحي وال بترك العالم بل باإليمان فقط
وقد نسي أو تناسى ما قاله بطرس الرسول" :إن كان البار بالجهد يخلُص
فالفاجر والخاطا أين يظهران" (ٔبطٗ.)ٔ5:
األسباب المباشرة النشقاق الكنيسة البروتستانتية:
السبب المباشر الذ دعا مارتن لوثر على ترك الرهبنة وشق عصا
الطاعة والخروج عن الكنيسة الكاثوليكية ليإسس الكنيسة البروتستانتية
هذا السبب هو صكوك الؽفران.
صكوك الؽفران:
آمن الكاثوليك أن اإلنسان البد أن ينال جزاء ما فعله من شر في حياته.
فإما أن يكون هذا الجزاء في الدنيا أو بعد الموت حيث ُيطهر اإلنسان من
شره بعد الموت بعقابه فترة من الزمان و ُتعرؾ عندهم (بالمطهر) ثم بعدها
يذهب اإلنسان للحياة األبدية.
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وقد أصدر البابا ليو العاشر ؼفرانا ً شامبلً للعالم أجمع ٔ٘ٔ8م به يقصر
مدة (المطهر) ويتمتع بهذا االمتياز كل من يشتر صك الؽفران وكان
الؽرض من هذا العمل هو الحصول على المال البلزم لبناء كنيسة القديس
بطرس في روما .فتؤمل كيؾ آلت األحوال في الكنيسة الكاثوليكية!!
في هذه األثناء كان لوثر راهبا ً كاثوليكيا ً وأستاذاً لعلوم الدين في جامعة
ويتنبرج بؤلمانيا وراعيا ً لكنيستها .فرأى أن الذين كانوا يعترفون عليه
تاببين قد تركوه مقدمين صكوك ؼفرانهم بديبلً .فشعر أنه أُهين في صميم
عمله وأقدس واجباته فلم يرق هذا العمل في نظره وأعلن معارضته للبابا
وخروجه عن الكنيسة الكاثوليكية.
شطط مارتن لوثر:
هذه المعركة التي خاضها مارتن لوثر ضد البابا قادته إلى الشطط الذ آل
إليه أمره فيما بعد .فؤعلن أن البابوية ليست ذات مصدر إلهي .وعندما
استدعاه البابا إلى روما رفض ذلك .ثم زاد في عناده وانحرؾ في تعليمه
فكان من جراء هذا كله أن حرمه البابا سنة ٕٔ٘ٙم وأمر بإحراق كل
كتاباته فما كان من لوثر إال أن أحرق (كتاب قانون الكنيسة الكاثوليكية)
وأنفعل أتباعه وأحرقوا الرسالة البابوية.
انتشار المذهب الجديد:
وقد عضد الناس لوثر وانضموا إلى صفوفه مدفوعين بعوامل مختلفة
منها:
عضده البعض بسبب كراهيتهم وتذمرهم من الضرابب التي فرضها عليهم
البابا.
وعضده الفبلحون ألنهم توقعوا أن هذه الحرية المسيحية التي نادى بها
لوثر قد تكون وسيلة إلعتاقهم من أؼبلل العبودية.
والفريق الثالث كان متحمسا ً لهدم كل األشياء في النظم القديمة وخلق عالم
جديد يتمشى مع عصر النهضةالحديثة.
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وكان نتيجة لهذا أن تؤزمت األحوال وقامت ثورة داخلية في ألمانيا اضطر
أن يتدخل فيها لوثر ليهدئ األمور وعندما فشل في ذلك حرض األمراء على
قتل الثوار في ؼير هوادة وال رحمة!!
وسابل نشر هذا المذهب:
اتخذ مارتن لوثر ثبلثة وسابل لجذب الناس إلى معتقده:
نشر كتاب حرض فيه األمراء على اختبلس أوقاؾ األديرة وتحويل األديرة
إلى مدارس ومستشفيات عقلية وبهذا جذب األمراء إلى جانبه.
أراد حاكم "هيش" أن يتزوج بإحدى النساء التي هام بها رؼم أن زوجته
حية فصرح له لوثر أن يكون له امرأتان معا ً وبهذا كسب وده فصرح له
بإقامة شعابره الجديدة.
ولكي يستميل الكهنة والرهبان (الذين ضاقوا ذرعا ً بالرهبنة) جعل نفسه
نموذجا ً لهم فؤفسد بكورية راهبة تدعى "كاثرين" ثم تزوجها وهو الراهب!!
فؤهان اإلسكيم المبلبكي وتزوج بعد أن كاهنا ً فؤساء إلى أبوة الكهنوت ثم
عاش مع زوجته في البناء الذ كان قببلً ديراً له!!! حتى مرض بالفالج
وتوفى سنة ٔ٘ٗٙم.
الفصل السادس
انشقاق المذهب البروتستانتية األخرى
كان نتيجة لروح االنشقاق هذه التي سادت الكنابس أن تفشت الفوضى
وأصبح كل فرد ال يعجبه نظام الكنيسة التابع لها ينشق مكونا ً كنيسة جديدة
باسمه وهكذا قد جنحت الكنابس البروتستانتية إلى التعدد شيعا ً وطوابؾ
تحصى بالمبات وسنقتصر هنا على سرد تاريخ انشقاق بعضها:
الكنيسة الكالفينية:
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نسبة إلى مإسسها "جون كالفن" (ٔ٘ٙٗ-ٔ٘ٓ1م) الذ كان كاثوليكيا ً
ثم اتصل بالبروتستانت وأصبح زعيم البروتستانتية في باريس ثم أصبح
راعيا ً للكنيسة البروتستانتية في جنيؾ بعد أن أدخل عدة تعديبلت عليها.
الكنيسة األنكليكانية:
وتسمى أيضا ً األسقفية ،وقد كانت تابعة للكنيسة الكاثوليكية ثم انفصلت
عنها سنة ٖٗ٘ٔم وقد مهد لهذا االنفصال شخص يدعى "جون ويكلؾ"
أما السبب المباشر فهو توبيخ البابا للملك هنر الثامن ملك إنجلترا فؤعلن
االنفصال رسمياً .هذه الكنيسة رفضت سلطة البابا على كنيستهم على أن
تحتفظ بطابعها الكاثوليكي والطقوس والتقاليد القديمة بعد تنقيتها وهذه
الكنيسة نشؤت أوالً في إنجلترا ثم حملوها معهم إلى المستعمرات التي
أنشؤوها في أمريكا وكندا وأستراليا.
الطهوريون:
وهم جماعة من متطرفي البروتستانت راعوا الصرامة والتزمت في حياة
الطهر وهو متصوفون مدققون في الدين.
االنفصاليون أو االستقبلليون:
وهم جماعة رأت أن تتؤلؾ الكنابس من جماعات مسيحية تختار رعاتها
وتكون حرة في أداء شعابر العبادة بدون تدخل من الدولة أو أ سلطة
كنسية مركزية.
المعمدانيون:
وهم طابفة من االستقبلليين رأوا أن ُيعمد الناس كباراً بعد أن يبلؽوا سن
الوعي وقد أسسها "يوحنا بنيان".
األرمينوسيون:
وقد أسسها شخص يدعى "يعقوب أرمينيوس" راعي كنيسة هولندا سنة
ٓٓٔٙم.
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األسفانكفيلديون:
وقد أسسها شخص يدعى "ؼاباروس أسفانكفيلديوس" سنة ٔ٘ٔٙم
بؤمريكا.
الراسكولنك أو (المنشقين):
وقد أسسها بعض الروسيين المتعصبين سنة ٔٙٙٙم.
الكويكرس (المرتعدين):
التي أسسها "جوارجيوس فكس" سنة ٓٔٙ1م.
المثوديست أو (الطريق والنظام):
وقد أسسها شخص يدعى "جون وسلي" سنة ٔ8ٕٙم.
المانونيت أ (معيد المعمودية):
وقد أسسها "مينون" الكاهن البلتيني.
االدفنتست أو (السبتيين):
التي أسسها "ويليام ميلر" سنة ٖٔٔ5م بؤمريكا.
ظالدربيون أو (اخوة ببليموس):
وقد أسسها الواعظ األنكليكاني "دربي" سنة ٓٗٔ5م في مدينة اخوة
ببليموس اإلنجليزية.
وهناك طوابؾ أخرى عديدة يعسر علينا سردها واحدة فواحدة منها
اإلصبلح ،وكنيسة هللا ،وخبلص النفوس ،وشهود يهوه  . . . . .الخ !!!
الفصل السابع
الكنيسة الشرقية
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رأينا فيما سبق كيؾ تطورت الطوابؾ في الؽرب بانشقاق الكنيسة
الكاثوليكية عن الكنابس الشرقية ثم االنشقاق البروتستانتي وما تبعه من
انشقاقات أخرى.
ولعله من الشابق أن نلقي لمحة خاطفة على تاريخ بعض كنابس الشرق.
الكنيسة القبطية األرثوذكسية:
قبطي معناها (مصر ) وأرثوذكسي معناها (مستقيم الرأ ) فنحن األقباط
سبللة الفراعنة وقد بشرنا الرسول مرقس اإلنجيلي وظلت كنيستنا متمسكة
بنفس التقاليد والعقابد والطقوس التي تسلمتها على ممر األجيال وكان
لكنيستنا موقفها المشهور ضد الهراطقة والبدع التي ظهرت في العصور
األولى .فقادت المجامع المسكونية ،وبفضل بطاركتها العلماء أمثال
أثناسيوس وكيرلس وديسقوروس عقد لؤلرثوذكسية النصر وظلت العقابد
األولى ثابتة رؼم الهزات العنيفة التي سببتها هذه الهرطقات وبدأ انشقاق
الكنابس األخرى عن معتقدات الكنيسة القبطية األرثوذكسية في مجمع
خلقيدونية السابق ذكره.
الكنيسة الحبشية:
في الحبشة (أثيوبيا) وقد بشر فيلبس ،وزير كنداكه الخصي الحبشي
وعمده حوالي سنة ٖ8م (أع .)ٗٓ-ٕٙ:5ويقال أن أول من بشر في ببلد
الحبشة هو متى الرسول على أن انتشار المسيحية في الحبشة يرجع الفضل
فيه إلى "فرومنتوس" أول أسقؾ على الحبشة في القرن الرابع وقد قام
برسامته البابا اإلسكندر أثناسيوس الرسولي .وقد جرت العادة على أن
يرسل إلى الحبشة أساقفة مصريين حتى عهد قريب ،ثم رسم مطارنة
وأساقفة من األحباش وفي عهد المتنيح البابا كيرلس السادس رسم
لؤلحباش بطريرك جاثليق طبقا ً لبلتفاقية المبرمة بين الكنيستين ثم استقلت
بعد ذلك.
الكنيسة السريانية:
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وهم القاطنين بين النهرين وشمال العراق وسوريا .وقد آمنوا في القرن
األول الميبلد وكانوا خاضعين ألساقفة أنطاكية ومنذ مجمع خلقيدونية
(ٔ٘ٗم) انفصلوا عنها تابعين عقيدة الكنيسة القبطية األرثوذكسية في
الطبيعة الواحدة وقد عرؾ السريان كطابفة مستقلة منذ القرن السابع
الميبلد .
وفي القرن الثاني عشر انقسمت طابفة السريان إلى ثبلث شيع فضعؾ
شؤن الطابفة حتى أن بعضهم انضم إلى كنيسة روما .ولذلك تجد بينهم اليوم
كنيسة (للسريان الكاثوليك!).
الكنيسة األرمنية:
هم سكان أرمينيا باألناضول ،وقد بشرهم تداوس وبرثلماوس وقد اعتنق
ملكهم المسيحية في القرن الرابع وكانت تابعة لكرسي القسطنطينية
(الكنيسة اليونانية) وفي القرن السابع انفصلت عنها.
الكنيسة المارونية:
في لبنان وقد كانوا فبة من فبات السريان الثبلثة السابق ذكرهم وقد كانوا
تابعين للكرسي األنطاكي في القرن األول ثم انفصلوا عنها أيضا ً بسبب
مشكلة الطبيعة والطبيعتين.
ولكن أخيراً انضموا إلى الكاثوليك فؤصبحوا طابفة كاثوليكية.
الفصل الثامن
تاريخ دخول الكاثوليك والبروتستانت
إلى مصر
اإلرسـاليات:
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لعله من أهم واجبات الكنيسة التبشير ولذلك إذا قرأنا كتب التاريخ نجد أن
الكنيسة القبطية األرثوذكسية قامت بعدة إرساليات لتبشير الوثنيين في
أوروبا وبريطانيا وأسسوا هناك كنابس وأخذت عنهم أنظمة الرهبنة.
وبينما كان ؼرض األقباط من بعثاتهم الدينية تبشير الوثنيين لم يكن
للمرسلين األجانب الذين أتوا إلى مصر من ؼرض سوى تحويل األقباط
األرثوذكس إلى مذهبهم.
الكاثوليك في مصر:
منذ القرن السابع عشر الميبلد بابا روما يحاول إرسال رهبان كاثوليك
إلى مصر لنشر هذا المذهب .وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر زاد
عدد المتمذهبين بالكاثوليكية زيادة طفيفة.
وفي عهد محمد علي باشا كان للفرنسيين نفوذ عظيم في مصر وعن
طريقه أرؼم المعلم ؼالي (وكان صاحب المقام األعلى) على الكثلكة بشرط
أن ال ُيكره على تؽيير طقوس الكنيسة القبطية وعوابدها الشرقية على أن
يكون مثبلً يقتد به بقية األقباط بشرط أال يكرهوا على تؽيير طقوسهم
وعقابدهم الشرقية .ومن ذلك الحين وجدت طابفة األقباط الكاثوليك التابعين
لبابا روما وأقيم أول بطريرك لهم سنة ٔ511م.
البروتستانتية في مصر:
بدأ دخول البروتستانت مصر في منتصؾ القرن التاسع عشر عندما جاء
أحد البروتستانت و ُيدعى "النش" األمريكي وأقام في اإلسكندرية ثم لحقه
مرسل من اسكتلندا ُيدعى "يوحنا هوج" وبعد فترة من الزمان جاء إلى
القاهرة سنة ٕٔ5ٙم .ثم استقر يوحنا هوج في أسيوط منذ سنة ٘ٔ5ٙم.
وبدأ عمله التبشير .
الخاتمة
هذا موجز سريع عن تطور انشقاق الكنابس حتى وصلت إلى ما هي عليه
اآلن إذ ُتحصى بالمبات وكل منها يختلؾ في معتقداته عن اآلخر.
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نجد من تلك الشواهد ان هناك اسباب عقابدية واخرى سياسية لبلنقسام

الفصل الثانى
االسباب العقابدية
الحوار االرثوذوكى االرثوذوكسى
السجاالت الكريستولوجية فى القرنين الرابع والخامس

بقلم األنبا بيشوى
ٔ -هرطقة أبوليناريوس أسقؾ البلذقية (ٖٓ1م)
مكون من جسد ونفس وروح ،هكذا يسوع المسيح
ٔ -أن اإلنسان العادى َّ
مكون من جسد ونفس والكلمة (اللوؼوس) .وفى رأيه أن الكلمة قد حل
هو ّ
محل الروح واتحد بالجسد والنفس لتكوين االتحاد.
ٕ -لم يتصور أبوليناريوس إمكانية وجود نفس إنسانية عاقلة فى المسيح
فى وجود هللا الكلمة الذى هو روح والذى هو العقل اإللهى منطوق به.
تصور أبوليناريوس أن النفس اإلنسانية العاقلة تعنى بالضرورة شخصا ً
ٖ-
ّ
بشريا ً متمايزاً عن شخص هللا الكلمة .بمعنى أنه خلط بين مفهوم الشخص
الذى هو مالك الطبيعة ،ومفهوم العقل الذى هو أحد خواص الطبيعة التى
يملكها الشخص ،أى أنه اعتبر أن الشخص هو العقل -ٗ .وأراد بإلؽاء
الروح اإلنسانية العاقلة أن يإ ّكد أن شخص كلمة هللا هو الذى تجسد وهو
هو نفسه يسوع المسيح .بمعنى أن كلمة هللا لم يتخذ شخصا ً من البشر بل
اتخذ جسداً ذا نفس ببل روح عاقلة .وبهذا تتحقق -فى نظره -وحدة الطبيعة
فى المسيح الكلمة المتجسد وعصمته من الخطيبة.
٘-القديس أثناسيوس فى رسالته إلى أبيكتيتوس .وقال أن عبارة القديس
يوحنا االنجيلى أن "الكلمة صار جسداً" (يؤ )ٔٗ :تعنى أن "الكلمة صار
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إنساناً" وأن السيد المسيح قد اتخذ طبيعة بشرية كاملة من جسد وروح
عاقلة.
 -ٙأدا نت عدة م جامع مكان ية فى رو ما (ٖ88م) ،واإل سكندرية (ٖ85م) ،
وأنطاك ية (ٖ81م) ت عاليم أبولي ناريوس .ثم أد ين فى المج مع الم سكونى
الثانى الذى انعقد فى القسطنطينية (ٔ ٖ5م).
 -8كان رأى آ باء مج مع الق سطنطينية أن ال سيد الم سيح له ن فس إن سانية
عاقلة وأنه ينب ؽى أن ت كون للم سيح إن سانية كام لة ل كى يتم اف تداء الطبي عة
اإلنسانية .وأن الروح البشرية مثلها مثل الجسد فى حا جة إ لى ال فداء و هى
مسبولة عن سقوط اإلنسان .فالروح البشرية أخطؤت مع الجسد وتحتاج إ لى
الخــبلص قــال القــديس ؼريؽوريــوس النازيــانزى فــى رســالة إلــى الكــاهن
كل يدونيوس "ألن ما لم يت خذه (هللا الكل مة) فإ نه لم يعال جه؛ ول كن ما تم
توحيده ببلهوته فهذا يخلص".
" -5أن الــنفس اإلنســانية العاقلــة ،بقــدرتها علــى االختيــار ،كانــت هــى مقــر
يوحــد الكلمــة هــذه الــنفس بنفســه ،فــإن خــبلص الجــنس
الخطيبــة؛ ولــو لــم ّ
البشرى لم يكن ممكناً".
ٕ -ديودور الطرسوسى
كون الكلمة والجسد اتحاداً
ٔ -إدّعى ديودور أن البلهوت سوؾ ينتقص إذا ّ
جوهريا ً (أو أقنومياً) مشابها ً لذلك الذى ينتج عن اتحاد الجسد والنفس
(العاقلة) فى اإلنسان .قادته نظريته الخاصة إلى الفصل بين البلهوت
والناسوت ،وهذا أوصله إلى التمييز بين ابن هللا وابن داود .وقال أن الكتب
المقدسة تضع حداً فاصبلً بين أفعال االبنين ...فلماذا يحصل من يجدفون
على ابن اإلنسان على الؽفران ،بينما من يجدفون على الروح ( الروح
القدس) ال يحصلون على الؽفران
ٖ -ثيبودور الموبسويستى
ٔ -تمادى إلى تؤكيد اتخاذ هللا الكلمة إلنسان تام يستخدمه كؤداة لخبلص
البشرية واعتبر أن هللا الكلمة قد سكن فى هذا اإلنسان باإلرادة الصالحة،
وأنه قد اتحد به اتحاداً خارجيا ً فقط .واستخدم عبارة اتصال بدالً من كلمة
اتحاد بهذا فقد جعل فى المسيح شخصين أحدهما إلهى واآلخر إنسانى وقد
كونا معا ً شخصا ً واحداً هو شخص اإلتحاد (اتحاد خارجى) مشبها ً إياه بإتحاد
الرجل بالمرأة.
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ٕ -قال المإرخ هيفلى [ثيبودور فى خطبه الجوهرى  ..لم يحفظ فقط و جود
طبيعتين فى المسيح ،إنما شخصين أي ضاً ،و هو نف سه قال ليس ه ناك ك يان
يمكن أن يظن أ نه كا مل بدون شخ صية .ل كن ك ما أ نه لم يتجا هل حقي قة أن
ضمير الكنيسة قد ر فض هذا االزدواج فى شخ صية الم سيح ،إال أ نه سعى
إلــى الــتخلص مــن الصــعوبة وكــرر القــول صــريحا ً " :إن الطبيعتــين اللتــين
اتحــدتا مع ـا ً كونتــا شخص ـا ً واحــداً فقــط ،كمــا أن الرجــل والمــرأة همــا جســد
واحد ...فإذا أمعنا الف كر فى الطبيع تين فى تمايزه ما ي جب علي نا أن ن عرؾ
طبيعة الكلمة ع لى أ نه كا مل و تام ،و كذلك شخ صه .وأي ضا ً طبي عة و شخص
اإلنسان على أنها كاملة وتامة .وإذا -من ناح ية أ خرى -نظر نا إ لى االت صال
نقول أنه شخص واحد .إن نفس صورة الوحدة بين الرجل وزوجته تب ِّين أن
ثيبودور لم يفترض اتحاداً حقيقيا ً لطبيعتين فى الم سيح ،ول كن ت صوره كان
ل صلة خارج ية بين االثنين .عبلوة ع لى ذ لك فإن التعب ير "إت صال" ا لذى
يختاره هنا بدالً من كلمة "اتحاد" ...تعبر فقط عن ارت باط خارجى ،وتو طد
معاً .لذلك فهو مرفوض بوضوح  ..بواسطة علماء الكنيسة.
ٗ -نسطور
ٔ -نتيجة للشهرة التى نالها بعد موت األسقؾ سيسينوس أسقؾ
القسطنطينية فى ٕٗ ديسمبر عام ٕٗ8م فقد ُرفع إلى هذا الكرسى الشهير،
وترجى شعبه أن ينالوا فيه خلفا ً لذهبى الفم أسقؾ القسطنطينية.
ّ
ٕ -يإكد نسطور أنه فى وقت وصوله إلى القسطنطينية وجد خصوما ً
(متضادين) موجودين فعبلً .ل ّقب أحد أطرافهم القديسة العذراء بلقب "والدة
اإلله" وآخر بؤنها مجرد "والدة إنسان" .وحتى يتم التوسط بينهما قال أنه
اقترح عبارة "والدة المسيح" معتقداً أن كبل الطرفين سوؾ يرضى بها...
ٖ -سقراط يروى أن "الكاهن أنسطاسيوس صديق نسطور ،الذى أحضره
معه إلى القسطنطينية قد َّ
حذر سامعيه يوما ً ما ،فى عظة أنه ال يجب أن
يطلق أحد على مريم لقب والدة اإلله ألن مريم كانت إنسانة وهللا ال يمكن أن
يولد من إنسان .هذا الهجوم على االعتقاد القديم والمصطلح الكنسى المقبول
حتى ذلك الوقت ،سبب هياجا ً عظيما ً وإضطرابا ً وسط اإلكليريكين
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والعلمانين .وتقدّم نسطور نفسه ودافع عن خطاب صديقه فى عدة عظات.
وإتفق إحد األطراؾ (المتضادة) معه ،وعارضه األخر...
ٗ -وفقا ً لهذا التقييم لؤلمر ،فإن نسطور لم يجد النزاع قابما ً بالفعل فى
القسطنطينية ،ولكنه مع صديقه أنسطاسيوس كانا أول من أثاره.
( بعد عدة اسطر سيذكر االنبا ان نسطور اتبع رأى ثيبودور)
ومع ذلك فإن العظات الموجودة لدينا ،كما ذكرنا ،والتى ألقاها فى هذا
الموضوع ال زالت محفوظة لنا جزبياً ،وهى كافية بالتمام لدحض تؤكيدات
الكثيرين ؼير الدقيقة بؤن نسطور فى الواقع لم يعلِّم شيبا ً ذا سمة هرطوقية.
٘ -ففى خطبته األولى هتؾ بعاطفة [ إنهم يسؤلون إن كان من الممكن أن
تدعى مريم والدة اإلله .لكن هل هلل أم إذاً؟ فى هذه الحالة يجب أن نعذر
الوثنية التى تكلمت عن أم ّهات لآللهة ،لكن بولس لم يكن كاذبا ً حينما قال
عن الهوت المسيح (عب )ٖ :8أنه ببل أب ،ببل أم ،ببل نسب .ال يا أصدقابى
لم تحمل مريم هللا ..المخلوق لم يحمل الخالق إنما حملت اإلنسان الذى هو
أداة البلهوت .لم يضع الروح القدس الكلمة ،لكنه أمد له من العذراء
الحلة التى إستفاد منها
أكرم هذه ُ
المطوبة ،بهيكل حتى يمكنه سكناه  ..أنا ِّ
أفرق الطبابع
من أجل ذاك الذى إحتجب فى داخلها ولم ينفصل عنها  ..أنا ِّ
وأوحد التوقير.
ِّ
تبصر فى معنى هذا الكبلم .فإن ذاك الذى تش ّكل فى رحم مريم لم يكن
-ٙ
َّ
هللا نفسه لكن هللا إتخذه ..وبسبب ذاك الذى إ َّت َخ َذ فإن ال ُم َّت َخ ْذ أيضا ً يدعى هللا
]...
 -8من السهل أن نرى أن نسطور قد تب ّنى وجهة نظر معلمه ثيبودور
الموبسويستى...
خطابه الرابعة ضد بروكلوس هو األكثر األهمية ويحوى الكلمات التالية [ :
إنهم يدعون البلهوت معطى الحياة قاببلً للموت ،ويتجاسرون على إنزال
اللوؼوس إلى مستوى خرافات المسرح ،كما لو كان (كطفل) ملفوفا ً بخرق
ثم بعد ذلك يموت ..لم يقتل بيبلطس البلهوت  -بل ُحلة البلهوت .ولم يكن
اللوؼوس هو الذى لؾ بثوب ك ّتانى بواسطة يوسؾ الرامى ...لم يمت واهب
الحياة ألنه من الذى سوؾ يقيمه إذاً إذا مات ..ذاك الذى تش َّكل فى رحم
مريم ليس هللا نفسه ..لكن ألن هللا سكن فى ذاك الذى إتخذه ،إذاً فإن هذا
جبٍع اىعقبئذ ج2
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الذى إ ُّتخ َِذ أيضا ً يدعى هللا بسبب ذاك الذى إتخذه ليس هللا هو الذى تؤلم لكن
هللا إتصل بالجسد المصلوب  ...لذلك سوؾ ندعو العذراء القديسة
ثيبوذوخوس (وعاء هللا) وليس ثيبوتوكوس( والدة اإلله) ،ألن هللا اآلب
وحده هو الثيبوتوكوس ،ولكننا سوؾ نو ّقر هذه الطبيعة التى هى ُحلة هللا
ونوحد الكرامة،
الحلة ،سوؾ ن ّفرق الطبابع
ّ
مع ذاك الذى إستخدم هذه ُ
سوؾ نعترؾ بشخص مزدوج ونعبده كواحد].
-5نسب البعض كتاب "بازار هيراقليدس" إلى نسطور باعتبار أنه كتبه فى
منفاه باسم مستعار .وقد حاول فى هذا الكتاب -كما يبدو -تبربة نفسه.
ولكنه على العكس أ ّكد هرطقته المعروفة فى اعتقاده بؤن شخص يسوع
المسيح ليس هو نفسه شخص ابن هللا الكلمة .أى االعتقاد باتحاد شخصين
اتحاداً خارجيا ً فقط فى الصورة .وهذا يهدم كل عقيدة الفداء ألن هللا الكلمة ال
يكون هو هو نفسه الفادى المصلوب مخلّص العالم
بداية الصراع بين كيرلس ونسطور
ٔ-وجد كيرلس ،ربيس أساقفة اإلسكندرية ،أنه من الضرورى أن
يقدم شرحا ً واضحا ً وبسيطا ً للعقيدة األرثوذكسية فى عظة عيد القيامة ،لكن
بدون ذكر نسطور واألحداث التى حدثت فى القسطنطينية معلنا ً بؤن ليس
البلهوت (بذاته) ،ولكن اللوؼوس الذى اتحد مع الطبيعة البشرية ،هو الذى
ُولد من مريم.
ٕ -يظهر كيرلس اآلن كيؾ أنه حتى أثناسيوس قد استخدم التعبير
"والدة اإلله" وأن الكتب المقدسة ومجمع نيقية قد علّما باالتحاد التام بين
الطبيعتين فى السيد المسيح ...إن اللوؼوس بذاته ال يمكن أن يدعى
المسيح؛ وأيضا ً ال يجب أن ندعو السيد المسيح حامل اإلله (ثيبوفوروس)
متخذاً الناسوت كؤداة ،لكن ينبؽى أن ُيدعى "هللا بالحقيقة صار إنسانا ً".
ٖ -إن جسد السيد المسيح ليس جسد أى شخص آخر ،ولكنه جسد
الكلمة؛ أى أن طبيعة المسيح البشرية ال تنتمى ألى شخص بشرى ،ولكن
الشخصية التى تنتمى إليها هو اللوؼوس
إذا كانت طبيعة المسيح البشرية مجرد أداة لبلهوت ،إذن المسيح لن يختلؾ
أساسا ً عن موسى ،ألنه هو أيضا ً كان أداة هلل.
ٗ -بخصوصنا نحن ،إنه الجسد فقط هو الذى يموت ،ولكننا نقول على
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الرؼم من ذلك أن اإلنسان قد مات ..وهكذا الحال مع المسيح .فالبلهوت
بذاته لم يمت ،ولكن ينبؽى فى االعتبار األول أن نفهم أن اللوؼوس قد صار
له ما يخص طبيعته البشرية ،وهكذا يمكننا أن نقول "أنه قاسى الموت".
٘ -وقام كيرلس بتوجيه خطاب قصير إلى نسطور قال فيه :لم يكن هو
(كيرلس) ورسابله ،ولكن نسطور أو صديقه هما السبب فى الفوضى
الكنسية السابدة حاليا ً.
إن حالة التوتر التى نشؤت بين كيرلس ونسطور أقنعت بعض
السكندريين ،الذين كان كيرلس قد عاقبهم بسبب تجاوزات أخبلقية كبيرة،
أن يذهبوا فى ذلك الوقت إلى القسطنطينية ويقدموا شكاوى هناك ضد ربيس
أساقفتهم .إحدى هذه الشكاوى كانت تهمة عدم أمانة فى وظيفته كمنقذ
للفقراء ،والثانية بؤنه كان يسا معاملة والدته بطريقة فظيعة ،والثالثة بؤنه
قد سرق؛ وقد أولى نسطور أذنا ً لهإالء الناس.
 -ٙفشكى كيرلس هذا األمر فى خطاب جديد إلى نسطور وأرفق معه طلبا ً –
كشا أساسى -بؤن يصلح المظلمة التى أحدثها بعظاته .وفى نفس الوقت،
وصؾ العقيدة األرثوذكسية باختصار بؤن الكلمة لم يصر جسداً بطريقة تجعل
طبيعة هللا تتؽير أو تتحول إلى نفس (بسيخى) وجسد (ساركس)؛ على
وحد أقنوميا ً مع نفسه الجسد المتحرك
النقيض من ذلك فإن اللوؼوس قد َّ
(المحى) بالنفس العاقلة ( بسيخى لوؼيكى) وهكذا صار إنسانا ً بطريقة
يتعذر تفسيرها..
إن الطبيعتين المتميزتين قد إتحدتا فى إتحاد حقيقى من اإلثنين (بدون
ازدواج" :ليس أن رجبلً ُولد من مريم وقد حل عليه اللوؼوس بعد ذلك ،
وحد نفسه مع الطبيعة البشرية فى رحم مريم؛ وهكذا ُولد
ولكن اللوؼوس َّ
بعد أن أخد جسداً .وهكذا أيضا ً تؤلم  ..وحيث أن اللوؼوس فى نفسه ؼير
قابل لؤللم ،فقد إحتمل هذا فى الجسد الذى إتخذه".
 -8أجاب نسطور بؤنه سوؾ يمرر فى هدوء اإلهانات المحتوية فى نتاج
كيرلس المذهل هذا ،ولكن فى نقطة أخرى لن يصمت .وأن كيرلس إحتكم
إلى قانون إيمان نيقية ،ولكنه قد قرأه بالتؤكيد سطحيا ً فقط ،وبالتالى فإن
جهله يستحق المعذرة .وسوؾ أب ّين له اآلن من قانون اإليمان هذا ومن
الكتب المقدسة أننا ال ينبؽى أن نقول أن هللا ُولد وتؤلم أو أن مريم كانت
والدة اإلله؛ ألن ذلك يعتبر وثنيا ً وأبوليناريا ً وأريوسيا ً
جبٍع اىعقبئذ ج2
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 -5لم تإد المراسبلت بين كيرلس ونسطور نفسه إلى أية نتابج ،فقد وجد
كيرلس أنه من الضرورى ،وخاصة فيما يختص بتعليق نسطور األخير ،أن
يتقدم أيضا ً بطلب إلى اإلمبراطور ويوجه رسالتين إلى نساء الببلط
أفدوكسيا (زوجة اإلمبراطور) وبلخاريا (أخت اإلمبراطور) ،وبدون ذكر
اسم نسطور ،ليشرح لهما العقيدة الصادقة بفقرات من الكتب المقدسة
وأقوال اآلباء
 -1ألن نسطور نفسه قد تقدم أوالً إلى روما بخصوص المسابلة عن
موضوع الثيبوتوكوس ،ومن ناحية أخرى تقدَّم البابا أيضا ً بتساإالت عن
موضوع كيرلس ،فشعر كيرلس بؤنه يجب أن يبلػ البابا بموضوع الهرطقة
الجديدة ،وتم ذلك فى رسالة قال فيها :سوؾ يكون أكثر قبوالً إذا استطعنا
أن نلتزم بالصمت ،لكن هللا يطلب منا السهر ،والعقيدة الكنسية تتطلب منى
أعرؾ قداستكم .ثم قص بعد ذلك كيؾ نشؤ كل الخبلؾ فى القسطنطينية،
أن ِّ
وكيؾ َّ
حذر نسطور مرات عديدة ،وهو لذلك السبب مضطهداً منه .وتقريبا ً
جميع أساقفة الشرق م ّتفقين مع كيرلس وخاصة أساقفة مقدونية؛ لكن
نسطور يعتبر نفسه أحكم من الجميع ،ويإمن أنه الوحيد الذى يفهم األسرار
اإللهية .لم يرؼب كيرلس فى تهديده بالحرمان من الشركة قبل أن يخطر
البابا بذلك ،والبابا يمكنه بعد ذلك أن يقرر ما ينبؽى عمله ،ويعطى تعليماته
فى هذا الموضوع لؤلساقفة الشرقيين والمقدونيين.
وباإلضافة إلى ذلك ،عندما علم بؤن نسطور قد تقدم بطلب للبابا أرسل
الشماس بوسيدونيوس إلى روما،
مجمع روما (ٖٓٗم) :
بناء على ما سبق ،عقد البابا كليستين مجمعا ً فى روما (ٖٓٗم)
ًٔ -
تقرر فيه تؤكيد لقب العذراء "والدة اإلله" وأعلن فيه أن نسطور هو
هرطوقى.
وأرسل البابا كليستين إلى البابا كيرلس السكندرى تفويضا ً فى إصدار حكم
علنى ضد نسطور إذا استمر على ما هو عليه.
ونص هذا الخطاب:
"كليستينوس إلى األخ المحبوب كيرلس
ٔ ....... -ولكن ينبؽى أن تكون هناك محاكمة علنية ضده إذا استمر على ما
جبٍع اىعقبئذ ج2
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هو عليه ،ألن مثل هذا الجرح ينبؽى أن يقطع ،وهو الذى بواسطته ليس
عضو واحد فقط يإذى ولكنه ينخر فى جسم الكنيسة كله .ألنه ماذا يفعل
وسط أولبك الذين يتفقون بعضهم مع بعض ،ذلك الذى يختلؾ عن إيماننا
ويبدو متفقا ً مع نفسه فقط؟
ٕ .-وفى خبلل عشرة أيام  ،ينبؽى عليه إما أن ينقض عظاته الرديبة
بإعتراؾ مكتوب ويإكد بقوة أنه هو نفسه يعتنق اإليمان بخصوص ميبلد
المسيح إلهنا ،الذى تعتنقه كنيسة روما وكنيسة قداستكم كما يعتنقه األتقياء
فى كل العالم ،وإذا لم يفعل هذا ،فقداستكم ،بسبب عنايتكم بتلك الكنسية،
تعلم فى الحال أنه يجب أن ُيبعد من جسمنا بكل طريقة 
مجمع اإلسكندرية (ٖٓٗم) :
ٔ -من كيرلس والمجمع المنعقد فى اإلسكندرية إلى األسقؾ الشريك
نسطور.
حينما قال مخلصنا بوضوح" :من أحب أبا ً أو أما ً أكثر منى فبل يستحقنى،
ومن أحب ابنا ً أو ابنة أكثر منى فبل يستحقنى" (متٓٔ ،)ٖ8 :فماذا
سيكون مصيرنا حينما تطلب تقواك منا أن نحبك أكثر من المسيح مخلصنا
كلنا؟ فلو أنك آذيت نفسك وحدك فى تعليمك بهذه األفكار الخاصة بك ،ل َقل
قلقنا .لكنك أعثرت كل الكنيسة ،وأدخلت خميرة هرطقة ؼريب ودخيلة بين
الشعب ،ليس فقط فى القسطنطينية بل وفى كل العالم .نتذكر قول المسيح:
"ال تظنوا أنى جبت أللقى سبلما ً على األرض ،ما جبت أللقى سبلما ً بل سيفاً.
فإنى جبت ألفرق اإلنسان ضد أبيه واالبنة ضد أمها" (مت ٖٓٔ٘-ٖٗ :
ٕ .-حينما يمس اإليمان أذى ،فل ُيترك احترام الوالدين المخادع والمبتذل،
ولينتهى قانون العاطفة الدافبة نحو األوالد واألقرباء! وبعد ذلك يكون الموت
عند األتقياء أفضل من الحياة
ٖ -نتهمك اآلن ،محذرين إياك بالتوقؾ عن التعاليم الشريرة جداً والمنحرفة
جداً التى ترتبيها وتعلم بها .وعوضا ً عنها اختر وعلم باإليمان الصحيح
المسلم للكنابس من البدء
ٗ -وإذا كنت ،تقواك ،ال تفعل هذا ،حسب الزمن المحدد والمبين فى رسالة
السابق الذكر أخينا وشريكنا فى الخدمة ،المقدس جداً والمكرم هلل جداً،
جبٍع اىعقبئذ ج2
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كليستينوس ،أسقؾ كنيسة رومية ،فاعتبر نفسك ببل وظيفة أو وضع رسمى
أو مكانة معنا ضمن كهنة الرب واألساقفة.
٘ -لن يكون كافيا ً لتقواك أن تعترؾ معنا فقط بقانون اإليمان فى مدينة
نيقية ولكن عليك أن تلحق ذلك بالكتابة وتعترؾ بقسم أنك أيضا ً تحرم ،من
ناحية ،تعاليمك الممقوتة والكفرية ،ومن ناحية أخرى ،بؤنك سوؾ تعلم
وتتمسك بما نعلم ونعتقد فيه نحن جميع أساقفة الؽرب والشرق معلمو وقادة
العلمانيين.
هذا هو إيمان الكنيسة الجامعة الرسولية الذى يتفق عليه كل األساقفة
مستقيمو الرأى فى الؽرب والشرق:
ٔ-نإمن بإله واحد ،اآلب ضابط الكل خالق كل ما يرى وما ال يرى ،وبرب
واحد يسوع المسيح ،ابن هللا الوحيد ،المولود من اآلب أى من نفس جوهر
اآلب ،إله من إله ،نور من نور ،إله حق من إله حق ،مولود ؼير مخلوق،
له نفس الجوهر مع اآلب ،الذى به كان كل شا ما فى السماء وما على
األرض ،الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خبلصنا ،نزل ،وتجسد،
وتؤنس ،وتؤلم ،وقام فى اليوم الثالث ،وصعد إلى السماوات ،وسوؾ يؤتى
ليدين األحياء واألموات ،ونإمن بالروح القدس.
ٕ -ولكن بالنسبة لمن يقولون :كان هناك وقت لم يكن فيه اإلبن موجوداً ،أو
أنه:لم يكن موجوداً قبل أن يولد ،أو أنه :خلق من العدم ،أو أن ابن هللا من
طبيعة أو جوهر مختلؾ ،ويقولون أنه عرضة للتبدل أو التؽير ،فؤولبك
تحرمهم الكنيسة الجامعة الرسولية.
ٖ -فإنه تجسد وتؤنس ،أى أخذ جسداً من العذراء القديسة ،وجعله خاصا ً به
من الرحم ،واجتاز فى الوالدة مثلنا ،وولد كإنسان من امرأة ،دون أن يفقد
ما كان عليه ،ولكن رؼم أنه اتخذ لحما ً ودما ً فإنه ظل كما كان ،هللا فى
الطبيعة والحق ،جلياً.
ٗ -فإننا نعلن أيضا ً أن الجسد لم يتحول إلى طبيعة البلهوت ،وال طبيعة كلمة
هللا الفابقة الوصؾ ،تؽيرت إلى طبيعة الجسد .فهو بصورة مطلقة ؼير قابل
للتبدل أو للتؽير .حتى حينما كان منظوراً ،وكان ال يزال طفبلً مقمطا ً وفى
حضن العذراء التى ولدته ،فإنه كان يمؤل كل الخليقة كإله ،وكان حاكمها مع
أبيه .ألن البلهوت هو ببل قدر وببل حجم ،وال يقبل أن يحد.
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٘ -وألننا نعترؾ أن الكلمة اتحد بالجسد أقنومياً ،فإننا نعبد ابن ورب واحد
يسوع المسيح ،دون أن نفصل وال نميز اإلنسان عن هللا ،كما أننا ال نقول
أن كلمة هللا سكن فى المولود من العذراء القديسة ،كما فى إنسان عادى،
لببل يفهم أن المسيح هو إنسان حامل هلل.
الكلمة إذ اتحد بالجسد بحسب الطبيعة دون أن يتؽير إلى جسد ،فإنه حقق
حلوالً مثلما يقال عن حلول نفس اإلنسان فى جسدها الخاص.
 -ٙلذلك فهناك مسيح واحد ،إبن ورب ،ليس بمعنى أنه إنسانا ً حقق أو ملك
مجرد إتصال مع هللا ،كما أننا ال نرى أن طريقة االتصال هى وفقا ً للمجاورة
ألن هذه ال تكفى لتحقيق االتحاد الطبيعى ،وال وفقا ً لمشاركة اعتبارية مثلما
نلتصق نحن بالرب لكننا نرفض تعبير "االتصال" ألنه ال يعتبر كافيا ً للداللة
عن االتحاد.
 -8كما أننا ال نتكلم عن كلمة هللا اآلب كإله أو رب للمسيح ،حتى نتحاشى
أن نقطع المسيح الواحد إلى اثنين ،االبن والرب ،فبل نسقط فى التجديؾ
األحمق بجعله إلهه وربه .وكما قلنا سابقاً ،فإن كلمة هللا قد اتحد بالجسد
أقنومياً ،فهو إله الكون ورب الجميع الذى يحكم الكل ،وليس هو عبد لنفسه
وال سيد لنفسه (انظر يو ٖٔ .)ٔٙ-ٕٔ :وأن يعتقد أحد بهذا ويقوله هو
أكثر حماقة وهو أيضا ً تجديؾ .وقد قال أن هللا أباه (انظر يو ٕٓ،)ٔ8 :
رؼم أنه هو إله بالطبيعة ومن جوهر أبيه .ومع ذلك نحن ندرك أنه مع
كونه إلها ً فإنه قد صار إنسانا ً أيضا ً خاضعا ً هلل حسب قانون الطبيعة
اإلنسانية .لكن كيؾ يصير إلها ً أو سيداً لنفسه؟ لذلك كإنسان ،وفيما يختص
بما هو البق لشروط إخبلبه لنفسه (انظر فى ٕ ،)5-8 :فهو نفسه يقول أنه
خاضع هلل مثلنا .وهكذا هو أيضا ً "ولد تحت الناموس" (ؼلٗ ،)ٗ :رؼم أنه
كإله هو معلن الناموس وهو واضع الناموس.
 -5ولكننا نرفض أن نقول عن المسيح" :بسبب ذلك الذى ألبس أعبد
البلبس ،وبسبب ؼير المنظور أعبد المنظور" .إنه أمر بشع أن يقال أيضاً:
"إن الم َت َخذ ،يدعى هللا مع الذى اتخذه" .فالذى يقول ذلك ،يقسم المسيح
الواحد إلى اثنين ،وبالتالى فإنه يجعل الناسوت والبلهوت مفترقين أيضاً.
والذى يقول ذلك ينكر االتحاد الذى بمقتضاه ال ُيسجد للواحد مع اآلخر أو
يدعى هللا ،ولكن المقصود هو الواحد المسيح يسوع ،االبن الوحيد الجنس،
الذى يكرم بسجدة واحدة مع جسده الخاص.
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 -1ونحن نعترؾ أنه هو االبن المولود من هللا اآلب ،واإلله المولود
الوحيد ،ورؼم أنه ؼير قابل لؤللم بحسب طبيعته الخاصة ،فقد تؤلم من أجلنا
فى جسده الخاص حسب الكتب ،وفى جسده المصلوب وهو ؼير القابل لؤللم
جعل آالم جسده آالمه هو .ألنه بنعمة هللا وألجل الجميع ذاق الموت (انظر
عب ٕ ،)1 :بإخضاع جسده الخاص للموت رؼم أنه بحسب الطبيعة هو
الحياة وهو نفسه القيامة (انظر أع ٗ .)ٕ :ولكى بواسطة قوته الفابقة بعد
أن داس الموت فى جسده الخاص يصير أوالً "البكر من األموات" (كو ٔ:
 )ٔ5و"باكورة أولبك الذين رقدوا" (ٔكو ٘ٔ ،)ٕٓ :لكى يمهد السبيل إلى
قيامة عدم الفساد أمام طبيعة اإلنسان (انظر ٔكو ٘ٔ ،)ٖ٘ :وبنعمة هللا،
كما سبق أن قلنا ،ذاق الموت ألجل الجميع ،ولكنه قام حيا ً فى اليوم الثالث
بعد أن سلب الجحيم
ٓٔ -من الضرورى أن نإمن أنه بينما هو هللا بالطبيعة ،فقد صار جسداً ،أى
صار إنسانا ً محيا ً بنفس عاقلة ،فلماذا يخجل أى إنسان من أى أقوال تناسب
اإلنسان ،تكون قد صدرت منه؟ ألنه لو كان قد تحاشى الكلمات التى تناسب
اإلنسان ،فما الذى أجبره أن يصير إنسانا ً مثلنا؟ فؤلى سبب يتحاشى –ذاك
الذى نزل ألجلنا إلى إخبلء نفسه االختيارى -الكلمات المناسبة لئلخبلء؟
وبالتالى تنسب كل األقوال التى فى األناجيل إلى شخص واحد ،إلى أقنوم
الكلمة الواحد المتجسد
وحيث أن العذراء القديسة ولدت جسدياً ،هللا متحداً بالجسد حسب األقنوم،
فنحن نعلن أنها والدة اإلله،
الحروم اإلثنى عشر:
ٔ -من ال يعترؾ أن العذراء القديسة هى والدة اإلله ألنها ولدت جسديا ً كلمة
هللا المتجسد ،فليكن محروماً.
وحد نفسه أقنوميا ً بالجسد ،وهو مع
ٕ -ومن ال يعترؾ أن كلمة هللا اآلب قد َّ
جسده الخاص مسيح واحد ،وأنه هو نفسه فى نفس الوقت إله وإنسان معاً،
فليكن محروماً.
ٖ -من يقسم بعد االتحاد المسيح الواحد إلى أقنومين ،ويربط بينهما فقط
بنوع من االتصال فى الكرامة ،والسلطة والقوة ،والمظهر الخارجى ،وليس
بالحرى بتوحيدهما فى اتحاد طبيعى ،فليكن محروماً.
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ٗ -من ينسب األقوال التى فى البشابر والكتابات الرسولية ،أو التى قالها
القديسون عن المسيح أو التى قالها هو عن نفسه إلى شخصين أو أقنومين،
ناسبا ً بعضها لئلنسان على حده منفصبلً عن كلمة هللا ،وناسبا ً األقوال
األخرى ،لكونها مبلبمة هلل ،فقط إلى كلمة هللا اآلب وحده ،فليكن محروماً.
٘ -من يتجاسر ويقول أن المسيح هو إنسان ملهم من هللا وليس بالحرى هو
هللا الحقيقى ،ألنه اإلبن الواحد بالطبيعة ،ألن الكلمة صار جسداً (يؤ)ٔٗ :
واشترك مثلنا فى اللحم والدم (عب ٕ ،)ٔٗ :فليكن محروماً.
 -ٙمن يتجاسر ويقول أن كلمة هللا اآلب هو إله وسيد للمسيح ،ولم يعترؾ
بالحرى أن المسيح نفسه فى نفس الوقت هو إله وإنسان معا ً بحسب الكتب
أن الكلمة صار جسداً  ،فليكن محروماً.
 -8من يقول أن اإلنسان يسوع هو تحت سيطرة هللا الكلمة وأن مجد ابن هللا
الوحيد يتصل بكينونة مختلفة عن االبن الوحيد ،فليكن محروما ً .
 -5من يتجاسر ويقول أن اإلنسان الذى اتخذه الكلمة ينبؽى أن يسجد له مع
هللا الكلمة ،ويمجد معه ويعترؾ به كإله مع هللا الكلمة ،كما لو كان الواحد
منفصبلً عن اآلخر وال يكرم عمانوبيل بالحرى بسجدة واحدة ،وال يرسل له
ترنيمة تمجيد واحدة ،لكون الكلمة صار جسداً ،فليكن محروماً.
 -1إن قال أحد أن الرب الواحد يسوع المسيح قد تمجد من الروح ،وأن
المسيح كان يستخدم القوة التى من الروح كما لو كانت خاصة بقوة ؼريبة
عنه ويقول أن الرب قبل من الروح القدرة على العمل ضد األرواح النجسة
ويتمم العجابب بين الناس ،وال يقول بالحرى أن الروح الذى به عمل
المعجزات خاص بالمسيح ،فليكن محروماً.
ٓٔ -يقول الكتاب المقدس أن المسيح هو ربيس كهنتنا ورسول اعترافنا
(أنظر عب ٖ  ،ٔ :أؾ ٘ ،)ٕ :وأنه قدم نفسه من أجلنا رابحة طيبة هلل
اآلب .لذلك إن قال أحد أنه لم يكن كلمة هللا نفسه هو الذى صار ربيس
كهنتنا ورسولنا حينما صار جسداً وإنسانا ً مثلنا ،لكن آخر منفصل عنه
مولود من إمرأة؛ أو يقول أنه قدم نفسه ذبيحة ألجل نفسه أيضا ً وليس
بالحرى ألجلنا فقط (ألن من لم يعرؾ خطية ال يحتاج إلى ذبيحة) ،فليكن
محروماً.
ٔٔ -من ال يعترؾ أن جسد الرب هو معطى الحياة ،وهو يخص كلمة اآلب
نفسه ،بل يقول أنه جسد لواحد آخر خارجا ً عنه ،وأنه مرتبط به فقط فى
الكرامة ،أو حصل فقط على حلول إلهى ،وال يعترؾ بالحرى أن جسده
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معطى الحياة ،وألنه كما قلنا يخص اللوؼوس وله قدرة أن يجعل كل األشياء
تحيا ،فليكن محروماً.
ٕٔ -من ال يعترؾ أن كلمة هللا تؤلم فى الجسد (بحسب الجسد) ،وصلب فى
الجسد ،وذاق الموت فى الجسد ،وصار البكر من األموات (أنظر كو ٔ :
 ،)ٔ5حيث أنه الحياة  ،ومعطى الحياة كإله ،فليكن محروما ً
حروم نسطور المضادة لحروم القديس كيرلس:
ٔ -إذا قال أحد أن عمانوبيل هو هللا الحقيقى ،وليس بالحرى هللا معنا ،أى
وحد نفسه بطبيعة مشابهة لطبيعتنا ،اتخذها من العذراء مريم ،وسكن
أنه َّ
فيها؛ وإن دعا أحد مريم :والدة هللا الكلمة ،وليس بالحرى أم ذاك الذى
هو عمانوبيل؛ وإذا اعتقد أحد أن هللا الكلمة ؼ َّير نفسه إلى جسد ،اتخذه
فقط حتى يجعل الهوته مربيا ً ويوجد فى الهيبة كإنسان ،فليكن محروماً.
ٕ -إذا أ َّكد أحد أنه فى اتحاد الكلمة بالجسد ،تحرك الجوهر اإللهى من
مكان آلخر؛ أو قال أن الجسد مإهل لقبول الطبيعة اإللهية ،ويوحدها
جزبيا ً بالجسد؛ أو ينسب إلى الجسد بسبب قبوله هلل امتداد إلى البلمحدود
والبلنهابى ،ويقول أن هللا واإلنسان هما نفس الطبيعة الواحدة ،فليكن
محروماً.
ٖ -إذا قال أحد أن المسيح ،الذى هو عمانوبيل أيضاً ،هو واحد ،ليس
بسبب االرتباط (فحسب) ،ولكن (أيضاً) فى الطبيعة ،وال يعترؾ أن اتصال
الطبيعتين :طبيعة الكلمة والطبيعة اإلنسانية المتخذة ،فى االبن الواحد،
هى مستمرة بدون اختبلط ،فليكن محروماً.
ٗ -إذا نسب أحد عبارات األناجيل والرسابل الرسولية ،التى تشير إلى
طبيعتى المسيح ،إلى طبيعة واحدة فقط من االثنين ،وينسب حتى اآلالم
إلى الكلمة اإللهى ،فى الجسد وفى البلهوت ،فليكن محروماً.
٘ -إذا تجرأ أحد وقال أنه حتى بعد اتخاذ الطبيعة البشرية ،هناك ابن واحد
هلل ،بالتحديد هو ذاك الذى هو كذلك بالطبيعة ،بينما هو (منذ اتخاذ الجسد)
عمانوبيل بالتؤكيد ،فليكن محروماً.
 -ٙإذا دعا أحد آخر ؼير المسيح بعد التجسد بلقب الكلمة ،وتجرأ بؤن
يقول بؤن شكل العبد مساو لكلمة هللا ،بدون بداية وؼير مخلوق ،وليس
بالحرى أنه معمول به بكونه بالطبيعة سيده وخالقه وربه ،وأنه وعده بؤن
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يقيمه ثانية بقوله" :انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه فى ثبلثة أيام" ،فليكن
محروماً.
تكون من العذراء هو ابن هللا الوحيد،
 -8إذا قال أحد أن اإلنسان الذى َّ
الذى ُولد من حضن اآلب قبل كوكب الصبح ،وال يعترؾ باألولى أنه حصل
على مكانة ابن هللا الوحيد الرتباطه مع ذاك الذى بالطبيعة هو ابن هللا
الوحيد المولود من اآلب؛ باإلضافة إلى ذلك ،إذا دعاه أحد شيبا ً آخر ؼير
المسيح عمانوبيل؛ فليكن محروماً.
 -5إذا قال أحد أن شكل العبد ،من أجل نفسه أى باإلشارة إلى طبيعته
يكرم ،وأنه حاكم كل األشياء ،وليس بالحرى أنه يكرم
الخاصة ،البد أن َّ
بسبب اتصاله (فحسب) بالطبيعة المقدسة والحاكمة للكون الخاصة باالبن
الوحيد ،فليكن محروماً.
 -1إذا قال أحد أن شكل العبد له طبيعة مشابهة للروح القدس ،وليس أنه
بالحرى مدين بالوحدة مع الكلمة والموجود منذ الحبل كوسيط له والذى
به أنجز أشفية معجزية وسط الناس وملك القدرة على طرد الشياطين،
فليكن محروماً.
ٓٔ -إذا اعتقد أحد أن الكلمة ،الذى هو من البدء ،صار ربيس كهنتنا
ورسول اعترافنا ،وقدم نفسه من أجلنا ،وال يقول بالحرى أنه عمل
عمانوبيل أن يكون رسوالً ،وإن قسم أحد بنفس الطريقة الذبيحة بين ذاك
وحد (اللوؼوس) وبين الذى اتحد (اإلنسانية) ،ناسبا ً ذلك إلى بنوة
الذى ّ
مشتركة ،أى ؼير معطيا ً هلل ما له ولئلنسان ما له ،فليكن محروماً.
ٔٔ -إذا اعتقد أحد أن الجسد الذى اتحد باهلل الكلمة هو بقدرة طبيعته
الخاصة معطيا ً للحياة بينما قال الرب نفسه "الروح هو الذى يحيى أما
الجسد فبل يفيد شا" (يو  ،)ٙٗ :ٙفليكن محروماً[ .ويضيؾ "هللا روح"
(يو  )ٕٗ :ٙفإذا اعتقد أحد إذن أن هللا الكلمة ،بطريقة جسدية ،فى
جوهره ،صار جسداً ويصمم على ذلك بخصوص المسيح الرب ،الذى هو
نفسه بعد القيامة قال لتبلميذه "جسونى ألن الروح ليس له لحم وعظم
كما ترون لى" (لو ٕٗ )ٖ1 :فليكن محروماً].
ٕٔ -إذا فى االعتراؾ بآالم الجسد ،نسبها أحد أيضا ً لكلمة هللا ،كما إلى
الجسد الذى ظهر فيه ،وبالتالى ال يميز كرامة الطبيعتين ،فليكن محروماً.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

الفصل الثاني
الهرطقات والمجامع المسكونية
كنيستنا القبطية فبل تعترؾ إال باألربعة األولى منها وهي-:
المجمع المسكوني األول
{مجمع نيقية سنة ٕٖ٘م}
سبب انعقاده:
ظهور بدعة أو هرطقة آريوس .وآريوس هذا كان كاهنا ً ليبيا ً بكنيسة
اإلسكندرية.
ملخص الهرطقة:
نادى آريوس بتعاليم مخالفة للعقيدة المسيحية .فالمسيحية تإمن بؤن هللا
واحد في جوهره مثلث األقانيم (اآلب واالبن والروح القدس إله واحد)
فاالبن من ذات جوهر هللا أ أنه مولود منه والدة جوهرية كوالدة النور من
النار ،وقد ظهر هللا في جسد المسيح (ٔتيٖ.)ٔٙ:
أما آريوس فقد نادى بتعاليم منافية للعقيدة منكراً الهوت المسيح وأنه لم
يكن إلها ً بل هو مجرد إنسان مخلوق.
فكان نتيجة هذا التعليم أن حدث انشقاق وبلبلة هددت وحدة المسيحية.
الداعي النعقاد المجمع:
وقد دعا اإلمبراطور قسطنطين الكبير وهو أول من آمن مِن أباطرة
الرومان بالمسيحية وجعلها الدين الرسمي للدولة فعندما ظهر هذا االنشقاق
أراد اإلمبراطور أن يحافظ على وحدة الكنيسة فدعا جميع كنابس المسكونة
لبلجتماع.
ربيس المجمع:
جبٍع اىعقبئذ ج2
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البابا السكندر األنبا الكسندروس.
مكان وتاريخ انعقاده:
تلبية لدعوة اإلمبراطور انعقد المجمع في مدينة نيقية بآسيا الصؽرى سنة
ٕٖ٘م.
عدد الحاضرين:
قد حضر هذا المجمع  ٖٔ5أسقفا ً ممثلين لجميع الكنابس هذا عدا الكهنة
والشمامسة وكان من بين الحاضرين شخصية سطع نجمها وهو الشماس
سمي [الرسولي
أثناسيوس الذ أصبح فيما بعد بطريركا ً لئلسكندرية و ُ
حامي اإليمان] وذلك لدفاعه وموقفه إزاء بدعة آريوس.
وكان حاضراً هذا المجمع أيضا ً بطريرك اإلسكندرية البابا الكسندروس
الذ اصطحب شمامسة أثناسيوس للمجمع.
قرارات المجمع:
( أ ) حرم آريوس المهرطق ونبذ تعاليمه.
(ب) وضع قانون اإليمان لدحض بدعة آريوس وهو القانون الذ نردده في
كنابسنا إلى يومنا هذا والذ بدإه" :بالحقيقة نإمن بإله واحد  . . .نإمن
برب واحد يسوع المسيح ابن هللا الوحيد المولود من اآلب قبل كل الدهور.
مساو لآلب في
نور من نور إله حق من إله حق .مولود ؼير مخلوق.
ٍ
الجوهر ( . . .إلى) وليس لملكه انقضاء"
المجمع المسكوني الثاني
{مجمع القسطنطينية سنة ٖٔ5م}
سبب انعقاده:
ظهور عدة بدع أهمها :بدعة مكدونيوس .وكان هذا أسقؾ القسطنطينية.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ملخص الهرطقة:
نادى مكدونيوس هذا بؤن "الروح القدس مخلوق كمثل المبلبكة" وهذا
منافي للعقيدة المسيحية التي تإمن أن الروح القدس األقنوم الثالث إله حق
منبثق من اآلب.
الداعي النعقاد المجمع:
كان الداعي لذلك المجمع هو اإلمبراطور تاإدسيوس الكبير.
ربيس المجمع:
البابا السكندر األنبا تيموثاوس.
مكان وتاريخ االنعقاد:
قد ُعقد هذا المجمع بمدينة القسطنطينية سنة ٖٔ5م.
عدد الحاضرين:
وحضر هذا المجمع ٓ٘ٔ أسقفا ً من جميع الكنابس عدا الكهنة
والشمامسة.
قرارات المجمع:
( أ ) حرم مكدونيوس وتحريم تعاليمه.
(ب) إضافة الجزء االخير من قانون اإليمان الذ بدإه" :نعم نإمن
بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من اآلب  . . .الخ"
المجمع المسكوني الثالث
{مجمع أفسس األول سنة ٖٔٗم}
سبب انعقاده:
جبٍع اىعقبئذ ج2

621Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ظهور هرطقة نسطور أسقؾ القسطنطينية أيضاً.
ملخص الهرطقة:
أنكر نسطور ألوهية يسوع المسيح وبدأ بإنكار كون السيدة العذراء والدة
اإلله قاببلً( :إن مريم لم تلد إلها ً بل ما يولد من الجسد ليس إال جسداً وما
يولد من الروح فهو روح .فالعذراء ولدت إنسانا ً عبارة عن آلة لبلهوت.
وذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلها ً في حد ذاته بل هو إنسان
مملوء بالبركة أو هو ُملهم من هللا لم يرتكب خطية) وهذا مضاد لما تعتقد به
المسيحية التي تإمن بؤن المسيح أقنوم واحد ذو طبيعة واحدة بعد االتحاد
بدون اختبلط وال امتزاج وال استحالة كما نقول في االعتراؾ األخير في
القداس" :الجسد الذ أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة اإلله القديسة مريم.
جعله واحداً مع الهوته بؽير اختبلط وال امتزاج وال تؽيير"
الداعي النعقاد المجمع:
اإلمبراطور تاإدسيوس الصؽير.
ربيس المجمع:
البابا السكندر األنبا كيرلس الكبير.
مكان وتاريخ االنعقاد:
انعقد هذا المجمع في مدينة أفسس سنة ٖٔٗم.
عدد الحاضرين:
بلػ عدد الحاضرين من األساقفة ٕٓٓ أسقؾ عدا الكهنة والشمامسة،
وكان من بين الحاضرين األنبا شنوده ربيس المتوحدين.
قرارات المجمع:
( أ ) حرم نسطور وتحريم تعاليمه.
جبٍع اىعقبئذ ج2
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(ب) وضع مقدمة قانون اإليمان الذ بدإه" :نعظمك يا أم النور الحقيقي
ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة اإلله  . . .الخ"
المجمع المسكوني الرابع
{مجمع أفسس الثاني سنة ٗٗ1م}
سبب انعقاده:
التماس أوطاخي المبتدع مستؤنفا ً للحكم الصادر بقطعه من مجمع مكاني
عقده فبلبيانوس أسقؾ القسطنطينية.
ملخص الهرطقة:
أوطاخي المبتدع كان ربيس دير في القسطنطينية ولعداوته الشديدة
لتعاليم نسطور بدأ يرد عليه ولكنه تطرؾ في تعبيره عن سر الجسد حتى
قال أن جسد المسيح مع كونه جسد إال أنه ليس مساويا ً لجسدنا في الجوهر
ألن الطبيعة اإللهية الشت الطبيعة البشرية وهذا معناه أن البلهوت اختلط
وامتزج بالناسوت .وهذا ما يضاد اإليمان القويم وهو أن البلهوت اتحد
بالناسوت ولكن بؽير اختبلط وال امتزاج وال تؽيير ولكن أوطاخي عاد
واعترؾ باإليمان األرثوذكسي وبقرارات المجامع السابقة.
الداعي النعقاد المجمع:
تاإدسيوس الصؽير اإلمبراطور.
ربيس المجمع:
البابا السكندر األنبا ديسقوروس.
مكان وتاريخ االنعقاد:
انعقد هذا المجمع في مدينة أفسس أيضا ً وذلك سنة ٗٗ1م.
عدد الحاضرين:
جبٍع اىعقبئذ ج2
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حضر هذا المجمع ٓ٘ٔ أسقفاً .وقد حضره مندوبين عن بابا روما.
قرارات المجمع:
( أ ) قرر المجمع براءة أوطاخي بعد أن رجع عن آرابه واعترؾ
بقرارات المجامع السابقة.
(ب) ُحرم فبلبيانوس أسقؾ القسطنطينية ألنه كان يإمن أن المسيح بعد
تجسده كان له طبيعتين ومشيبتين.
ملحوظـة:
ال تعترؾ بهذا المجمع كبل من الكنيسة اليونانية وكنيسة روما
مجمع أفسس
الدعوة النعقاد المجمع:
ٔ -وصــل اــإلمبراطور ثيبودوســيوس الثــانى إلــى القســطنطينية يــوم ٔ1
نوفمبر عام ٖٓٗم ،قبل بضعة أ يام من حرو مات ك يرلس ،وأ صدر من شوراً
عليه اسم زميله الؽربى أيضا ً أى فالنتينيان الثالث ،وموجه لجم يع المطار نة
ف يه يدعوهم الجت ماع م سكونى فى أف سس فى ع يد الخم سين من ال سنة
التالية وأضاؾ بؤن على كل منهم أن يحضر معه من واليته ب عض األ ساقفة
المساعدين ،وأن كل من يصل متؤخراً سيكون مسبوالً مسبولية ج سيمة أ مام
هللا واإلمبراطور...
ٕ -وفى خطاب موجه إلى اإلمبراطور ثيبودوسيوس فى ٘ٔ مايو عام
ٖٔٗم ،يقول البابا أنه لن يتمكن من حضور المجمع شخصيا ً ولكن
سيحضره بواسطة مندوبيه .وال ينبؽى أن يسمح اإلمبراطور بؤى إبتداعات
أو تعكير لسبلم الكنيسة ،وبؤنه ينبؽى أن ينظر إلى مصالح اإليمان أكثر من
مصالح الدولة ،وإلى سبلم الكنيسة كؤهم من سبلم األمم (الدول).وفيما
يختص بمندوبيه فى المجمع ،فقد ع ّين البابا أسقفين هما أركاديوس
وبروجيكتوس ومعهما القس فيليبس وأعطاهم تفويضا ً أن يؤخذوا جانب
كيرلس بالكامل...

جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٗ -كمــا لــم يســتطع البابــا ،هكــذا لــم يســتطع أى مــن األبــاطرة الحضــور
شخصيا ً إلى أفسس ،لذلك ع ّين ثيبودوسيوس الثانى ،با سمه ال خاص وبا سم
زميلــه فالنتينيــان الثالــث ،الكونــت كانديــدان قابــد الحــرس الشخصــى للبــبلط
كحامى للمجمع
٘ -و فى المر سوم ا لذى وج هه إ لى المج مع عن هذا المو ضوع ،ي قول أن
كانديدان لن ي شارك بطري قة مبا شرة فى المناق شات ع لى الن قاط المت صارع
عليها فى اإليمان؛ فليس من ا لبلبق أن شخ صا ً ال ينت مى إ لى عداد األ ساقفة
أن يورط نفسه فى ف حص وتقر ير خبل فات الهوت ية .فإن كون تا ً إمبراطور يا ً
آخــر هــو إرينيبــوس س ـوؾ يــؤتى إلــى أفســس ولكــن فقــط لمرافقــة صــديقه
ومح بوب هللا األ سقؾ ن سطور ،و لذلك ال ينب ؽى له أن ي شارك فى جل سات
المجمع وال فى مهمة كانديديان.
 -ٙوكان نسطور مع أساقفته الستة عشر بين األوابل الذين وصلوا أف سس.
وكما لو كان ذاهبا ً إلى معركة ،كان يرافقه عدداً كبيراً من الرجال المسلحين.
بعد ذلك بوقت قصير ،أربعة أو خمسة أيام قبل عيد الخمسين ،وصل ك يرلس
ومعه خمسون أسقفاً ،ونصفهم تقريبا ً لهم حق التصويت؛
 -8فــى اليــوم التــالى تــم إرســال الحكــم الــذى صــدر إلــى نســطور نفســه فــى
مر سوم مقت ضب جداً .و يدعى فى الع نوان بي هوذا جد يد ،وك تب فى ا لنص
بطريقة موجزة" :ينبؽى عليه أن يعرؾ بؤ نه ب سبب معتقدا ته ال تى ال توا فق
اإليمان الصحيح وعصيانه للقوانين الكنسية (ألنه لم يظ هر ا ستجابة لدعوة
الم ثول أ مام المج مع) ،قد تم عز له بوا سطة المج مع الم قدس فى يوم ٕٕ
يونيو طبقا ً للقوانين الكنسية وتم طرده من جسد الكهنوت".
المعارضة أى مجمع أساقفة أنطاكيه
ٔ -فى الواقع لم يفعل كانديديان ما قد سبق ذكره فقط ،ولكنه أيضا ً كان
السبب فى تمزيق اللوحات التى كان سوؾ ينشر عليها الحكم ضد نسطور،
كما فرض الصمت على المنادون الذين يعلنون ذلك فى المدينة .فى نفس
الوقت نشر مرسوما ً يعلن فيه ؼضبه الشديد على ما تم ،وأعلن أن أى جزء
تم إنجازه قبل وصول يوحنا األنطاكى واألساقفة البلتينيين أيضاً ،يعتبر الؼيا ً
وباطبلً بجملته
ٕ -وفى خطاب منفصل ناشد هإالء األساقفة الذين لم يشاركوا فى الجلسة
جبٍع اىعقبئذ ج2
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األولى ،أال يصيروا موالين لآلخرين بل ينتظروا افتتاح المجمع المسكونى.
كما أن نسطور أيضا ً لم يكؾ عن تقديم الشكاوى ،فوجه خطابا ً إلى األباطرة
فوراً حتى قبل وصول يوحنا األنطاكى ،يعرض فيه أن المصريين
بناءا على رؼبتهم الخاصة ،قد قاموا بعقد جلسة مخالفين بذلك
واآلسيويينً ،
األمر اإلمبراطورى ،الذى طالب بمفاوضات عامة تضم الجميع.
ٖ -أثير شعب أفسس على األخص ،بواسطة ممنون أسقفهم الذى أضلهم
إلى ارتكاب كل أنواع العنؾ ضد نسطور وأصدقابه .فقد دخلوا إلى منازلهم
عنوة ،وشتتوا اجتماعاتهم هناك ،بل هددوهم بالموت أيضاً .ولذلك قرروا أن
يلجؤوا إلى كنيسة القديس يوحنا أو إلى مذبح شهيد ،ليعقدوا جلساتهم هناك؛
ولكن ممنون أؼلق جميع األبواب فى وجوههم .لذلك التمسوا من
اإلمبراطور إما أن يسمح لهم بالعودة إلى أوطانهم مرة أخرى ،أو أن يقوم
بحمايتهم فى أفسس
ثم يعمل على عقد مجمع حقيقى (أصلى) يحضره أساقفة فقط ،ليس رهبان
أو إكليروس ،إنما األساقفة الذين تمت دعوتهم فقط .ويكفى لهذا الؽرض
أسقفان مثقفان من كل والية مع المطران.
ٗ -و َّقع نسطور على هذه الوثيقة مع عشرة أساقفة آخرين وعندبذ أرسل
أعضاء المجمع إلى األباطرة تقريرهم بالكامل حيث شرحوا سبب تفكيرهم
فى إنه لم يكن من الصواب االنتظار لمدة أطول قبل بدء الجلسة األولى.
٘ -هذا لم يكن فقط ألن ستة عشرة يوما ً قد مرت على التاريخ الذى حدده
األباطرة الفتتاح المجمع ،ولكن أيضا ً ألن كثيراً من األساقفة قد أصابتهم
أمراضا ً فى أفسس ،بل أن بعضهم قد لقى حتفه ،وقد كان كبار السن من
األساقفة على األخص ،يتوقون إلى العودة إلى أوطانهم .كما أن يوحنا
األنطاكى كان قد طلب منهم بواسطة ألكسندر أسقؾ أباميا وألكسندر أسقؾ
هيرابوليس أن يبدأوا فوراً.
 -ٙوهكذا فعلى الرؼم من رفض نسطور للحضور ،إال إنه قد تم افتتاح
المجمع يوم ٕٕ يونيو ،وعند االفتتاح ُوضع اإلنجيل المقدس -كممثل
للمسيح -على العرش الموضوع فى الوسط .عبلوة على ذلك فإن كل ما
حدث فى الجلسة األولى تم إببلؼه ووصفه بدقة وبالتحديد للبابا كليستين،
الذى كان قد نطق بنفس الحكم ضد نسطور .وأخيراً التمسوا من األباطرة أن
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يعملوا على محو الهرطقة من جميع الكنابس وحرق كتب نسطور .كما
أرفقت قرارات المجمع التى تم تجهيزها.
 -8بعد انقضاء بضعة أيام ،وفى يوم  ٕٙأو  ٕ8يونيووصل يوحنا األنطاكى
أخيراً إلى أفسس ،فؤرسل المجمع وفداً مفوضا ً لمقابلته على الفور .كان
الوفد مكونا ً من عدد من األساقفة واإلكليروس ،وذلك للتعبير عن االحترام
البلبق له ،وفى نفس الوقت إلببلؼه بعزل نسطور حتى ال يدخل فى أية
مناقشات معه .لكن الجنود الذين أحاطوا بربيس األساقفة يوحنا منعوا الوفد
المفوض من التحدث إليه فى الطريق؛ وبالتالى فقد رافقه الوفد إلى مقر
إقامته ،حيث اضطروا إلى االنتظار عدة ساعات ،تعرضوا فيها إلهانات
الجنود .وأخيراً ،بعد أن أبلؽوه بما عهد إليهم إببلؼه ،اقتيدوا إلى منازلهم
ضربوا .وقد اقترح الكونت إيرنيبوس ،صديق
بعد أن أسيبت معاملتهم و ُ
نسطور ،هذه المعاملة ووافق عليها .أبلػ المبعوثون المجمع فوراً بما حدث
وأظهروا الجروح التى أصابتهم ،األمر الذى أثار سخطا ً شديداً ضد يوحنا
األنطاكى.
 -5ووفقا ً لبيان ممنون ،فقد تم النطق بالحرم ضد يوحنا األنطاكى لهذا
السبب ،ولكننا سوؾ نرى أن ذلك لم يحدث إال فيما بعد ،فمن الواضح أن
ممنون فى روايته القصيرة جداً قد تؽاضى عن جزبية من األحداث ،أال وهى
دعوة يوحنا ثبلث مرات .فى هذه األثناء ،تمادى كانديديان فى مقاومته
ألعضاء المجمع ،مسببا ً لهم ضيقا ً وإهانات بواسطة جنوده ،كما أنه أوقؾ
إمدادهم بالؽذاء ،بينما أمدّ نسطور بحرس شخصى دابم من الفبلحين
المسلحين.
 -1وبعد وصول يوحنا األنطاكى مباشر ًة ،بينما كان اليزال ُم َؽ َبراً من
الرحلة ،وفى الوقت الذى سمح فيه للموفودين من أعضاء المجمع أن
قص الكونت
يكونوا فى انتظاره ،عقد فى منزله مجمعا ً مع أتباعه ،فيه
َّ
كانديديان أوالً كيؾ عقد كيرلس وأصدقاإه جلسة منذ خمسة أيام ،على
الرؼم من كل التحذيرات ،وفى تعارض مع المراسيم اإلمبراطورية،
وتنازعوا مع الكونت على أحقيته فى الحضور ،وطردوا األساقفة الذين
أرسلهم نسطور ،ولم يبالوا بخطابات اآلخرين .وقبل أن يستكمل حديثه،
طلب يوحنا األنطاكى أن ُيقرأ مرسوم اإلمبراطور الخاص بالدعوة ،وعند
ذلك استمر كانديديان فى عرضه لما تم ،وفى الرد على سإال آخر وجهه
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يوحنا ،أعلن كانديديان أن نسطور قد تمت إدانته دون أن ُيسمع منه .فوجد
يوحنا أن هذا يتمشى تماما ً مع ميل المجمع ،حيث إنهم بدالً من استقباله هو
ورفقابه بطريقة ودية ،هاجموهم بعنؾ (هكذا وصؾ ما حدث).
ٓٔ -ولكن المجمع المقدس الذى كان منعقداً فى ذلك الحين ،سوؾ يقرر ما
هو مناسب بخصوصهم .وهذا المجمع كان عدده ثبلثة وأربعين عضواً فقط
بما فيهم شخصه ،بينما الجانب اآلخر كان يزيد على المابتين.
ٔٔ -ثم طرح يوحنا سإاالً عما سوؾ يتقرر بشؤن كيرلس وأتباعه .وتقدم
ليقصوا
كثير من األساقفة الذين لم يتم ذكرهم بوضوح على إنهم نساطرة،
ّ
كيؾ كان كيرلس وممنون أسقؾ أفسس ،منذ البداية يسيبون معاملة
النساطرة ،فلم يسمحوا لهم بدخول أية كنيسة ،وحتى فى يوم عيد الخمسين
لم يسمحوا لهم بإقامة الخدمة .عبلوة على ذلك ،فقد أرسل ممنون بعض
اإلكليروس التابعين له إلى منازل األساقفة حيث أمروهم بتهديدات أن
يشاركوه فى مجمعه .وبهذه الطريقة تسبب هو وكيرلس فى بلبلة كل شا
حتى ال يتم فحص هرطقاتهم .وكانت هرطقات مثل األريوسية واألبولينارية
واألفنومية واردة بالتؤكيد فى خطاب كيرلس األخير (إلى نسطور مع
الحرومات) .لذلك فقد كانت مهمة يوحنا هى أن يهتم باألمر حتى تتم معاقبة
رإوس هذه الهرطقات (كيرلس وممنون) بطريقة مناسبة ،من أجل هذه
األضرار الخطيرة ،وأن األساقفة الذين ضلوا بسببهم ينبؽى أن تفرض عليهم
عقوبات كنسية.
ٕٔ -بخصوص هذه االتهامات السابق ذكرها قال يوحنا" :إنه كان يتمنى
بالتؤكيد أن ال يضطر لطرد أى شخص من الكنيسة يكون قد نال الكهنوت
المقدس ،ولكن األعضاء المريضة ينبؽى قطعها دون شك ،لكى ُين َقذ الجسد
كله ،ومن أجل هذا السبب يستحق كل من كيرلس وممنون أن ُيعزال ،ألنهما
تسببا فى الفوضى وتصرفا ضد أوامر األباطرة ،كما أنهما كانا مدانين
بالهرطقة فى الفصول (الحروم) السابق ذكرها .وجميع الذين ضلوا بسببهما
حرموا حروم كيرلس
ينبؽى قطعهم من الشركة حتى يعترفوا بخطبهم و ُي ِّ
الهرطوقية ،ويتمسكوا بشدة بقانون اإليمان النيقاوى ،دون أية إضافات
ؼريبة ،وينضموا إلى مجمع يوحنا".
ٖٔ -وقد وافق االجتماع (مجمع األنطاكيين) على هذا االقتراح ،ثم أعلن
يوحنا الحكم بالطريقة التالية" :يعلن المجمع المقدس المجتمع فى أفسس،
جبٍع اىعقبئذ ج2
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بنعمة هللا وأمر األباطرة األتقياء :لقد كنا نتمنى بحق أن نتمكن من عقد
مجمع فى سبلم ،ولكن ألنكم عقدتم اجتماعا ً منفصبلً له ميل هرطوقى وقح
وعنيد ،بالرؼم من أننا كنا فى منطقة مجاورة ،ومؤلتم المدينة والمجمع
المقدس بالبلبلة ،لكى تمنعوا فحص هرطقاتكم األبولينارية واألريوسية
واألفنومية ،ولم تنتظروا وصول األساقفة القديسين من جميع المناطق،
وأيضا ً تؽاضيتم عن تحذيرات ونصابح كانديديان ،لذلك إعلم يا كيرلس
السكندرى وأنت يا ممنون أسقؾ هذا البلد ،بؤنكما معزوالن ومطرودان
من جميع الوظابؾ الكهنوتية ،ألنكما أصل لكل البلبلة ..الخ .ويا أيها
اآلخرون الذين وافقتموهما فلتكونوا مقطوعين من الشركة حتى تدركوا
خطؤكم وتنصلحوا وتقبلوا من جديد اإليمان النيقاوى بدون أية إضافات
ؼريبة وتحرموا حروم كيرلس الهرطوقية ،وفى كل شا أن تذعنوا
ألوامر األباطرة ،الذين يطلبون تبصراً مسالما ً وأكثر دقة للعقيدة".
لقد و َّقع على هذا المرسوم الثبلثة واألربعون عضواً أعضاء المجمع
(األنطاكى) جميعاً.
ٗٔ -ثم قام المجمع األنطاكى بواسطة خطابات تعبر عن وجه نظر واحدة ،
بإببلغ اإلمبراطور ونساء األسرة المالكة (زوجة وأخت اإلمبراطور
ثيبودوسيوس الثانى) والكهنة ،ومجلس الشيوخ ،وشعب القسطنطينية بكل
ما حدث،
أرسل اإلمبراطور ثيبودوسيوس الحاكم ببلديوس إلى أفسس بخطاب
موضحا ً " :أعلن بؤن كل ما تم عمله يعتبر الؼيا ً ،وقال إنه سوؾ يرسل
موظفا ً رسميا ً خاصا ً من القصر ،لكى باالشتراك مع كانديديان يستطيع أن
يفحص ما حدث ،ويمنع أى شؽب فى المستقبل .وفى الوقت الحالى ،وحتى
يناقش المجمع العقيدة ،فإنه ال يسمح ألى أسقؾ بمؽادرة مدينة أفسس،
وينبؽى أن ينفذ هذا األمر إلى الحكام فى كل األقاليم أيضاً ،بؤال يسمحوا ألى
أسقؾ قد يعود من أفسس إلى وطنه ،أن يظل فيه.
٘ٔ-فرح يوحنا وأتباعه بالطبع جداً بهذا الخطاب اإلمبراطورى ،وفى خطاب
ثان إلى اإلمبراطور ،طالبوا أن ُينقل المجمع إلى مكان آخر ،أقرب إلى
ٍ
الببلط ،حيث يمكن أن ُيدان كيرلس وأتباعه من كتاباته الخاصة
الطرفان يحتكمان إلى اإلمبراطور فى أفسس :
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ٔ -نجح أحد المتسولون أخيراً فى تهريب خطاب من كيرلس إلى األساقفة
والرهبان فى القسطنطينية ،وقد تؤثر رهبان القسطنطينية جداً مع رإساء
أديرتهم وعلى رأسهم دلماتيوس بهذه الرسالة ،وساروا وهم يرتلون تراتيل
ومزامير حتى وصلوا أمام المقر اإلمبراطورى.
ٕ -كان دلماتيوس قد قضى  ٗ5سنة فى الدير ،وكان يتمتع بسمعة حسنة
لورعه ،ولم يكن ممكنا ً بؤى حال إقناعه بترك ديره ،ولكنه اآلن يإمن أنه
مدعو بنداء من السماء إلنقاذ الكنيسة ،وقد كان لظهوره المفاجا عظيم
األثر .فقد سمح اإلمبراطور بدخول رإساء األديرة إلى مسكنه والمثول
أمامه بينما ظل الرهبان والشعب منتظرين ،فى هذه األثناء كانوا يرتلون
تراتيل مقدسة أمام األبواب .قام رإساء األديرة بتبلوة الرسالة التى تسلموها
من أفسس على مسامع اإلمبراطور ،ودارت المحادثة التالية.
ٖ -قال اإلمبراطور" :إذا كان األمر كذلك ،ينبؽى أن يحضر بعض األساقفة
إلى ويعرضوا قضيتهم" .أجاب دلماتيوس" :ال يجرإ أى منهم
(من المجمع) َّ
أن يحضر إلى هنا" .وأجاب اإلمبراطور على ذلك قاببلً" :ال يمنعهم أحد".
دلماتيوس" :نعم ،هم ممنوعون ،بينما الكثير من أتباع نسطور يحضرون
ويذهبون دون أدنى موانع ،ولكن ال يجرإ أحد أن ُي ِّعرؾ جبللتكم بما يفعله
المجمع" .وأضاؾ" :هل تفضل اإلنصات لعدد ٓٓٓ ٙأسقؾ (جميع العالم
المسيحى األرثوذكسى) أم لشخص ؼير تقى (نسطور)؟" حينبذ سمح
اإلمبراطور لمبعوثى المجمع أن يحضروا إلى القسطنطينية ،وفى الختام
طلب من رإساء األديرة أن يصلوا إلى هللا من أجله.
ٗ -بعد أن خرج رإساء األديرة من القصر اإلمبراطورى مع الرهبان
والشعب ذهبوا إلى كنيسة القديس موكيوس الشهيد ،حيث صعد دلماتيوس
إلى اإلنبل وقدم تقريراً عما حدث ،وعنـدبذ صاح جميـــع الحاضرون
"محروم نسطور" .ثم انتهز المجمع اإلذن اإلمبراطورى ،حتى قبل وصوله
إلى أفسس ،وأرسلوا كل من األسقؾ ثيوبيمبتوس أسقؾ كاباسوس
واألسقؾ دانيال أسقؾ دارنيس (كبلهما مصريان) إلى القسطنطينية،
برسالة شكر موجهة إلى دلماتيوس.
٘ -وجد يوحنا والشرقيون التابعون له أنه من الضرورى استخدام تؤثيرهم
على الببلط ،إنهم يطلبون من الكونت ايرينيبوس  ،وهو الصديق الؽيور
لنسطور ،أن يذهب نيابة عنهم إلى القسطنطينية .فؤخذ معه رسالة من
جبٍع اىعقبئذ ج2
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عرفوا اإلمبراطور كيؾ لم ُيسمح لهم بإقامة شعابر الخدمة
المنشقين  ،فيها َّ
المقدسة فى أفسس ،وكيؾ أنه بعد مدة قصيرة من وصول ببلديوس ،عندما
أرادوا أن يدخلوا الكنيسة ليشكروا هللا على الرسالة التى تسلموها من
اإلمبراطور ،أسيبت معاملتهم ،وكيؾ سمح كيرلس وأتباعه ألنفسهم بالقيام
بكل أنواع أعمال العنؾ .وهكذا ينبؽى أن يستمع اإلمبراطور إلى إيرينيبوس
الذى قام بتسليم عدة مقترحات من جانبهم ،بقصد وضع نهاية للشر.
 -ٙلكن بعد أن نطق المجمع فى هاتين الجلستين بالحكم على يوحنا
األنطاكى وأتباعه ،للحال أعد هإالء تقريراً يحاولون أن يبرهنوا لئلمبراطور
أن حكمهم على كيرلس وممنون قانونى ،ومن جهة أخرى أن حكم المجمع
عليهم أحمق وعقيم ،ويشتكون مرة أخرى من الظلم ،ويطلبون أن يتم
استدعاءهم لبلجتماع فى القسطنطينية أو نيقوميديا (فى مجمع جديد) من
أجل فحص أدق.
 -8ولكن يجب إعطاء األمر (كما اقترحوا من قبل) بؤنه ال يجوز ألى
مطران أن يحضر معه أكثر من أسقفين لهذا المجمع .وأخيراً طلبوا من
اإلمبراطور أن يعطى تعليماته بؤن كل شخص عليه أن يو ِّقع على قانون
اإليمان النيقاوى ،الذى يضعونه هم أنفسهم فى رأس هذه الرسالة ،وبؤال
يضيؾ أى شخص شيبا ً جديداً عليه ،وأال يدعو أحد المسيح مجرد إنسان
(مثل نسطور) وأال ُيعلن أحد أن الهوت المسيح قابل لؤللم (ذكرت هذه
النقطة ليبلم كيرلس) ألن كبل التعبيرين يعتبرا تجاديؾ.
قرار اإلمبراطور وإعتقال كيرلس وممنون ونسطور وحزن المجمع
وحد اإلمبراطور االقتراحين األول والثانى ،فؤكد عزل كل من نسطور
َّٔ -
وكيرلس وممنون ،وفى نفس الوقت أرسل يوحنا وهو أحد كبار رجال الدولة
الرسميين إلى أفسس ،لنشر الحكم ولتوحيد األساقفة المفترقين.
ٕ -تم فصل كيرلس وممنون عن بعضهما البعض فى حبس مشدد ،وأنهما
كانا مراقبين بواسطة كثير من الجنود .التمس المجمع من كهنة
القسطنطينية التوسل إلى اإلمبراطور باسم كل أعضاء المجمع ،من أجل
إعادة كيرلس وممنون ،وتحرير أساقفة المجمع من سجنهم ،وأن يعطوا
اإلذن إما أن يعودوا إلى أوطانهم أو أن يمثلوا أمامه ،حتى ال يفنوا جميعهم
جبٍع اىعقبئذ ج2
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بالمرض أو باألسى.
ٖ -وفــى نفــس الوقــت ،أرســل كهنــة القســطنطينية مــذكرة إلــى اــإلمبراطور
ثيبودوسيوس الصؽير بالنيابة عن مجمع أفسس موجهة إليه وإلى زميله فى
اإلمبراطورية ،وقد وضعوا فى بدايتها قبل كل شا القول أ نه ي جب أن ي طاع
هللا أكثر من الحكام ،ولذلك فقد صار من الوا جب أن ت قال كل مة صريحة .ثم
أعل نوا أن عزل كل من ك يرلس ومم نون بوا سطة األن طاكيين ليس شرعيا ً
بالكل ية ،وأن هم يلتم سون من األ باطرة إ عادة األ سقفين الم ستحقين وتؤي يد
ال قوانين ال تى صاؼتها األؼلب ية فى أف سس (مقا بل األن طاكيين) .فإن كان
كيرلس قابد المجمع عليه أن يتحمل أى شا ضد ما هو حق ،فإن هذا يإثر
على كل المجمع الذى اتفق معه ،وينبؽى معاقبة كل األساقفة بنفس الطري قة
التى عوقب بها كل من كيرلس وممنون
قانون األنطاكيين وخطاباتهم المتتالية:
ٔ-بذل األنطاكيون كل ما فى وسعهم من جهد لكسب اإلمبراطور إلى جانبهم.
ف قد أر سلوا إل يه بوا سطة الكو نت يوح نا وثي قة هى خ طاب م هذبُ ،يعظ ِّ م
فوق كل ق ياس ،المر سوم اإلمبراطورى ا لذى صدر أخ يراً (ال خاص ب عزل
كيرلس الخ ،).ألنه سالم العالم كله ،الذى تسبب ذلك الم صرى (ك يرلس) فى
بلبلته بحسب عادته.
ٕ -وبعد وصول هذا المرسوم تعجلوا على التو ،فى إدا نة عروض ك يرلس
(حروما ته) ؼ ير المطاب قة (الم ضادة) للب شابر وؼ ير الر سولية ،ح يث ت جرأ
كيرلس إلى النطق بحروم ضد كل قديسى الماضى ،وك سب لحرو مه بال خداع
موافقــة المجمــع ،فقــط عــن طريــق إســاءة اســتخدام جهــل الــبعض ومــرض
البعض اآلخر ،عبلوة على عناده ودهابه.
ٖ -هكــذا فــإنهم يلتمســون مــع الكونــت يوحنــا مــن األســاقفة الــذين ضــللهم
كيرلس والذين وقعوا على هذه ال عروض (الحرو مات) أن يعل نوا اآلن ن فس
الخطــؤ ،وأن يوقعــوا علــى الــنص النيقــاوى مــع األنطــاكيين .لكــن أولبــك قــد
رفضوا ذلك ،فبقى لهم (األنطاكيين) ببساطة أن يعترفوا من جانبهم باإلي مان
الصــحيح ويرفضــوا الحرومــات الخاطبــة فــى البحــة مكتوبــة .فــإن القــانون
النيقاوى ال يحتاج إلى أية إضافات،
ٗ -لكن ،حيث أن األ باطرة طل با إي ضاحا ً بخ صوص القدي سة ال عذراء وا لدة
اإل له ،ك ما أو عز بذلك الكو نت يوح نا ،فإنهم ر ؼم أن هذه األمور تت جاوز
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قدرات البشر ،إال أن هم مع الت ضرع إ لى المعو نة اإلله ية ،و من أ جل د حض
أعدابهم سوؾ يعبرون عن إيمانهم" :نحن نع ترؾ بؤن رب نا ي سوع الم سيح
ا بن هللا الوح يد ال جنس ،هو إ له حقي قى وإن سان حقي قى ،من روح عاق لة
وجسد .وأنه ولد قبل كل األزمان من اآلب بح سب الهو ته ،و فى آ خر األ يام
من أجلنا ومن أجل خبلصنا ولد من العذراء بحسب ناسوته ،من جوهر واحد
مع اآلب فيما يخص الهوته ،ومن جوهر واحد معنا فيما يخص ناسوته .ألن
الطبيع تين ات حدتا م عا ً و لذلك فإن نا نع ترؾ بم سيح وا حد ،ورب وا حد ،وا بن
واحد .وفقا ً لهذا االتحاد الم نزه عن االخ تبلط ن حن نع ترؾ أي ضا ً أن ال عذراء
القديسة هى والدة اإلله ألن هللا الكلمة تؤنس ،وبالتجسد منذ أن حبل به و حد
الخيمة (الناسوت) التى اتخذها منها (العذراء) بنفسه".
٘ -وأنهم يضيفون طل با ً إ لى اإلمبراطور ،أ نه بح سب عاد ته ،سوؾ ي ضع
الديانة المهددة بواسطة الحروم الم صرية ت حت ظل حماي ته ،و سوؾ يط لب
من كل األساقفة رفض حروم كيرلس وق بول ال قانون الني قاوى الثا بت (ؼ ير
المتؽير) ،ألنه بدون رفض هذه الحروم ليس هناك احتمال لوجود السبلم فى
الكنيسة.
 -ٙأساء هذا الخطاب إ لى ك يرلس وأته مه باألبولينار ية ر ؼم نقاو ته من ها،
كما أنه من ناحية أ خرى ،أ ضعؾ لوم ك يرلس وأ صدقابه من أن األن طاكيين
ن ساطرة فى م فاهيمهم ،ألن ا لنص ا لذى صاؼوه يح مل مفهو ما ً أرثوذك سيا ً
دقيقاً ،وبالتالى فقد وافق عليه كيرلس نفسه .لكن األنطاكيون أخفوا فى هذا
الخطاب حقيقة أنه لم يوافق كل أعضاء فريقهم على هذا الشكل لئليمان ،كما
نعلم من خطاب األسقؾ ألكسندر أسقؾ هيرابوليس ،الذى ي صؾ نف سه بؤ نه
بالتؤكيد لنسطور ،وأنه ضد (ثيبوتوكوس) وهذا النص الخاص باألن طاكيين،
ويتهم النص األنطاكى بالبهتان والخبث ،ألنه على الرؼم من أن اإلمبراطور
لم يطلب هذا اإليضاح ،فإن هذا النص يخون النسطورية المستقيمة.
-8فى ذلك الوقت تم إر سال خ طاب ثا لث من المج مع األن طاكى فى أف سس
إلــى الكهنــة والرهبــان والشــعب األنطــاكى ،حيــث يقصــون بمــدح كبيــر فــى
أنفســهم ،كــل مــا تــم عملــه حتــى الوقــت الحاضــر ،ثــم يعقبــون بــؤن كيــرلس
ومم نون حتى فى حب سهما المؽ لق ،لم ي صبل إ لى ف كر أف ضل ،وأنه ما الز اال
يلقيان الجميع فى البلبلة بصورة واضحة ،نتيجة ليؤسهما.
 -5فى نفس الوقت التجؤ المجمع الزابؾ إلى األسقؾ المسن أكاكيوس
أسقؾ بيرويا وأكدوا له حماسهم ضد األبولينارية ،وأعلنوا أنه حتى فى
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الوقت الحاضر فإن الذين ضلوا بسبب كيرلس سوؾ ال يطيعون األمر
اإلمبراطورى أو سوؾ يرفضون هذه الحروم الزابفة .وقد أصدر األنطاكيون
بصعوبة تفنيداً كامبلً لهذه الحروم (الخاصة بكيرلس) ،ودعوا خصومهم إلى
مناظرة عليها؛ هإالء الخصوم (الموالون لكيرلس) لم يحضروا بل استمروا
يبلبلون كل شا ،وكانوا يرسلون إلى كل المدن واألقاليم رسابل كاذبة مليبة
باالتهامات ضد األنطاكيين
اإلمبراطور يجمع إليه مندوبين من الطرفين
ٔ -أن ثيبودوسيوس قد عزم اآلن ع لى أن يذعن لمط لب المج مع ،وي ستمع
بنفســه إلــى منــدوبين مــن الطــرفين .إن المرســوم الــذى جمــع اــإلمبراطور
بوا سطته ثمان ية ممث لين ل كل من ال طرفين للم ثول أما مه ،ليس باق يا ً إ لى
الوقت الحاضر،
ٕ -من جانب المج مع تم انت خاب ال كاهن الرو مانى والنا بب البا باوى فيل يب
واألســقؾ أركــاديوس (أيض ـا ً نابــب بابــاوى) وجوفينــال (أســقؾ أورشــليم)
وفبلف يان (أ سقؾ فيل بى) وف يرمس (أ سقؾ قي صرية كبادوك يا) وث يإدوتس
(أسقؾ انقرا) وأكاكيوس (أسقؾ مليتين) ويوبيتوس (أسقؾ بتول مايس فى
أفريقيا) .أما كيرلس فقد كان ي سره أن ي كون ضمن ه إالء الم ندوبين ،لك نه
كان مضطراً هو وممنون إلى البقاء فى الحبس.
ٖ -من الجانب األنطاكى ُعهد بالتمثيل إ لى كل من يوح نا األن طاكى ويوح نا
الدمشقى وهيمريوس النيقوميدى وباولس أسقؾ امي صا وم كاريوس أ سقؾ
الودكيـــة وابرنجـــويس أســـقؾ خـــالكيس وثيبودوريـــث أســـقؾ قـــورش
وهيبلديوس أسقؾ بتلتمايس (فى فينيقية).
ٗ -نص التفويض الذى عهد به المجمع األرثوذكسى إلى ممثل يه هو ك اآلتى
(مع بعض التصرؾ فى الترجمة) " :حيث أن األباطرة محبى هللا قد أعطو نا
اإلذن با سم ال عالم ك له ،ا لذى يمث له المج مع ،و هو ينا ضل من أ جل اإلي مان
ال صحيح ،بإر سال سفارة إ لى الق سطنطينية ل صالح األرثوذك سية واأل ساقفة
القديسين كيرلس وممنون ،فقد اختر ناكم ل هذا ال ؽرض ونع طيكم التوجي هات
التالية:
٘ -قبــل كــل شــا يجــب أــال توافقــوا علــى أيــة شــركة مــع يوحنــا األنطــاكى
ومجمعه المارد (المرتد) ألنهم رف ضوا أن ي شتركوا مع نا فى إب عاد ن سطور،
ألنهم كانوا عمبلءه حتى وقت م ؽادرتكم ،وألنهم ت جرأوا ع لى إدا نة ك يرلس
وممنون وفى هذا مخال فة لجم يع ال قوانين ،ول كن ب األخص ألنهم إ لى ال يوم
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يدافعون عن عقابد نسطور ،عبلوة على ذلك فإن كثير منهم بيبلجيون ول هذا
السبب تم عزلهم .وأخيراً ألنهم لم يرتعدوا من االفتراء ع لى أع ضاء مج مع
ال عالم ك له بؤنهم هراط قة .أ ما إذا ط لب اإلمبراطور ذ لك ع لى ع جل (وألن نا
ي جب أن نطي عه داب ما ً حين ما ي كون فى إمكان نا) ف سوؾ ته بون األن طاكيين
الشركة بشرط توقيعهم على عزل نسطور ،وط لب ؼ فران المج مع تحرير يا ً.
وبخصوص كيرلس وممنون ،فى الدرجة األولى ،أن يقوموا بحرم الهرطقات
الخاصــة بنســطور ورفــض أتباعــه ،واتخــاذ تحركــات مشــتركة مــع المجمــع
إلعادة كيرلس وممنون.
 -ٙعبلوة ع لى ذ لك ،ي جب أن تكو نوا ع لى ات صال بالمجمع فى كل نق طة،
ح يث إن ال عودة الكام لة لل سبلم مع األن طاكيين تح تاج إ لى مواف قة المج مع.
وي جب أـال تسـمحوا بالشـركة لؤلنطـاكيين حتـى يعـود إلـى المجمـع رإسـاإه
(كيرلس وممنون)".
 -8يق صون ك يؾ ا ستدعى ن سطور إ لى المحاك مة ب عد فوات ال مدة الم حددة
بستة عشر يوما ً ،ولم يحضر ،وك يؾ سلك يوح نا األن طاكى وأتبا عه ،وك يؾ
عزلوا كيرلس وممنون ،وكيؾ خدعوا اإلمبراطور بدهاء ،وما تم عم له من
جانب المجمع .وأنهم اآلن بواسطة خطابهم وممثليهم يق ِّب لون ر كب األ باطرة
ويتضــرعون أن يبطــل الحكــم الــذى صــدر ضــد كيــرلس وممنــون بواســطة
الخــداع ،وأن يعــاد إلــى المجمــع رإســاإه ،ألنهمــا ذوى إيمــان قــويم ،وقــد
شاركهما المج مع ك له فى إيمانه ما ك ما أعل نوا كتا ً
بة .و فى هذين الرأ سين
يعتبر كل المجمع أنفسهم سجناء وهم اآلن ي طالبون األ باطرة بإطبلقه ما من
القيود".
اجتماع ممثلى الطرفين فى خلقيدونية :
ٔ -أن اإلمبراطور ثيبودوسيوس كان قد ؼ َّير خطته فى ؼ ضون ذ لك،
فلم يسمح ألى من الطرفين بالدخول إلى القسطنطينية ،لك نه أ مرهم بالتو جه
إلى خلقيدونية (التى تقا بل الق سطنطينية ويف صلها عن ها م ضيق البو سفور)
وانتظاره هناك.
ٕ -تم إخ طار ن سطور ،ق بل ذ لك ال تاريخ بثمان ية أ يام ،ب ترك أف سس
وال عودة إ لى ا لدير ا لذى كان راه با ً ف يه من ق بل .و قد اع ترض الم ندوبون
األن طاكيون ع لى هذه الخ طوة ،ألن ها كا نت ت بدو مإ يدة للح كم ؼ ير ال عادل
الصــادر ضــد نســطور .وقــد أعلنــوا بعــد ذلــك اســتعدادهم للنضــال فــى ســبيل
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اإليمان حتى الدم ،وعلقوا بؤنهم يتوقعون مجيا اإلمبراطور فى هذا ال يوم،
وهو الحادى عشر من شهر سبتمبر
ٖ -أجاب نسطور بؤنه "استلم خطاب الوالى ومنه علم بؤمر اإلمبراطور أ نه
يجب عليه من اآلن ف صاعداً أن ي عيش فى ا لدير .و قد ق بل ذ لك ب شكر ،أل نه
من وجهة نظره ليس هناك شا أكرم من أن ينفى من أجل الدين .وهو يطلب
فقــط أن يســتخدم الــوالى ســعيه لــدى اــإلمبراطور بــؤن يــتم نشــر المرســوم
اإلمبراطورى فى كل الكنابس من أجل أن ترفض عقيدة كيرلس الزابفة لم نع
أذى البسطاء".
ٗ -كانت هناك أربع جلسات أخرى فى خلقيدون ية ب عد هذه الجل سة األولى،
أو مجموعة من المفاوضات التى تمت فى حضور اإلمبراطور ،لكن لم تح فظ
لهــا أى تفاصــيل .لــيس هنــاك ســوى قصاصــات قليلــة قصــيرة لثيبودوريــث
تحتوى على هجوم عنيؾ ضد آراء أتباع كيرلس وهى خاصة بالكلمات ال تى
ألقاها خبلل هذه المفاوضات.
٘ -وكان اإلمبراطور قد أنذر مبعوثى هذا الفر يق فى خ مس جل سات إ ما أن
يرفضوا فصول (حروم) كيرلس ألنها مضادة لئلي مان أو أن يثب توا مطابقت ها
لعقيدة اآلباء القدي سين فى م ناظرة .و قد ج مع األن طاكيون ألنف سهم براهين
كاملة ضد هذه العقابد ،مع دالبل من باسيليوس أسقؾ قي صرية وأثنا سيوس
ودماسوس أسقؾ روما وأمبروسيوس أسقؾ ميبلن ،وأع طوا ا لبعض من ها
لمصلحة روفوس ،ليثبتوا أن كيرلس كان أريوسيا ً وأفنومياً .كان لدى الكثير
من األساقفة الشرقيين والبلتينيين نفس النظرة بالكلية.
 -ٙوفى هذا كتب األسقؾ مارتين أسقؾ ميبلن إليهم ،وأرسل كتاب ال قديس
أمبروسيوس الذى يعلِّم بعكس هذه الف صول (ال حروم) الهرطوق ية .و عبلوة
على ذلك ،فقد قالوا إن كيرلس وممنون لم يزي فا اإلي مان ف قط بل انته كا كل
الشرابع القانونية ،وقببل هراطقة مثل الببلجيين والمصلين فى ال شركة ح تى
ي ضاعفا عدد أتباعه ما .ف قد ظ نا أ نه بوا سطة الر جال و صرؾ ال مال الكث ير
يمكنه ما تح طيم إي مان اآل باء .في جب ع لى رو فوس أن ي كون يق ظا ً من أن
ت كون له شركة معه ما وأن يع لن فى كل م كان أن ف صولهما (حرومه ما)
أبولينارية.
 -8ختاماً ،أرسلت نسخة من هذا الخ طاب إ لى اإلمبراطور وعر ضت أما مه
وفيها ينطقون باإليمان النيقاوى ويقاومون حروم كيرلس.
اإلمبراطور يقرر لصالح األرثوذكس ويجمع ممثليهم إلى القسطنطينية :
جبٍع اىعقبئذ ج2

636Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ٔ -كتب ثيبودوريت من خلقيدونية إلى ألكسندر أسقؾ هيرا بوليس ما
ي لى " :لم يتر كوا أى نوع من الت صادق أو اإلل حاح أو ال حث أو اللبا قة إال
وا ستخدموه مع اإلمبراطور ومج لس شيوخه ح تى ُيق بل ال قانون الني قاوى
وحده و ُترفض الهرطقة الحديثة .وقد أعلن اإلمبراطور بقرار أنه ليس ألحد
أن يجترئ بالتكلم معه عن هذا الرجل مرة أ خرى .ل كن طال ما هم ه نا فإنهم
سوؾ يشؽلون أنفسهم بهذا األب نسطور ،فى اقتناع أنه قد أسا إليه.
ٕ -من نواحى أخرى فإنهم عموما ً يتمنون أن ينطلقوا من هذا المكان ،أل نه
ليس هناك أمل بعد فى أى نجاح ،ح يث إن الح كام (ال ضباط و موظفى ال ببلط
اإلمبراطورى الرسميين الذين عليهم أن يحكموا بين ال فريقين) ي سهل نيلهم
بوا سطة ا لذهب (ال مال) ،ف فى يؤس من إمكان ية الو صول إ لى ات فاق ،عاد
اــإلمبراطور فجــؤة مــن خلقيدونيــة إلــى القســطنطينية دون أن يجــرإ ممثلــو
األن طاكيين ع لى أن يتب عوه ،بين ما أ مر اإلمبراطور الجا نب األرثوذك سى أن
يتبعه ليقوموا بسيامة أسقؾ آخر للقسطنطينية بدالً من نسطور المعزول.
ٖ -اضــطرب األنطــاكيون ،الــذين كــانوا يتوقعــون جلســات أخــرى،
اضطرابا ً عظيما ً لهذا ،لكنهم لن يفقدوا بعد األمل فى النصرة ع لى خ صومهم
فى المناقشة ،ولذلك أرسلوا مذكرة فوراً خلؾ اإلمبراطور
ٗ -رد اإلمبراطور فى مرسوم قصير مو جه إ لى كل مج مع أف سس-أى إ لى
كبل ال طرفين م عا ً -ف يه ير ثى ا ستمرار ال خبلؾ (ال نزاع) و يؤمر كل أع ضاء
المجمع بالعودة من أفسس إلى أوطانهم ،وأن يشؽلوا كراسى أسقفياتهم مرة
أخرى .ويبقى كيرلس وممنون فقط فى العزل.
٘ -وجــه ممثلــو األنطــاكيين اــآلن مــذكرتهم الثالثــة إلــى اــإلمبراطور" :لــم
يتوقعوا هذه النتيجة ،لكن جرحهم حياإهم ،ف قد ح جزوا فى خلقيدون ية ل مدة
طوي لة و اآلن ير سلون إ لى أو طانهم ،بين ما أول بك ا لذين ت سببوا فى البلب لة
واالنقســام فــى الكنيســة يمارســون مهــامهم الروحيــة ،ويحتفلــون بالخدمــة
اإللهيــة ،ويقومــون بســيامات ،وينفقــون مــال الفقــراء علــى الجنــود .لكــن
ثيبودوســيوس لــيس إمبراطــور هإــالء فقــط ،إنمــا هــو إمبراطــور الجانــب
األنطاكى أيضاً ،والشرق ليس جزءاً بسيطا ً من إمبراطوريته.
مجمع أفسس ينفض :
ٔ -فــإن اــإلمبراطور وضــع نفســه بــؤكثر تؤكيــد عــن ذى قبــل مــع الطــرؾ
األرثوذكســى .وبعــدما ســاموا أســقفا ً للقســطنطينية بحســب أوامــره ،وهــو
مكسيميان الكاهن فى هذه الكنيسة ،فقد أصدر مر سوما ً إ لى مج مع أف سس،
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تحت عنوان يفهم منه أنه ال يظن أن هناك طرفين ب عد ،ك ما كان ي حدث من
قبل ،إنما فقط جماعة األرثوذكس.
ٕ -لك نه لم ي عالج ح تى هذا األمر بطري قة ود ية ،ك ما أ نه لم ي خؾ ت كدره
بسبب إجهاض خطته للوحدة .فيقول " :حيث إنه لم يمكن استمالتكم لبلت حاد
مع األنطاكيين ،وباإلضافة إلى ذلك ،ال ت شتركون فى أ ية مناق شة ع لى ن قاط
االخ تبلؾ مع هم ،فإننى آ مر األ ساقفة ال شرقيين بالعودة إ لى كناب سهم ،وأن
ين َّفض مجمع أفسس .ويعود كيرلس أي ضا ً إ لى األ سكندرية (إ لى إيبار شيته)
ويبقى ممنون أسقفا ً ألفسس .وفى نفس الوقت ،نعرفكم أنه طالما ن حن ع لى
قيــد الحيــاة ،فإننــا لــن نــدين الشــرقيين (األنطــاكيين) ألنهم لــم يف َّنــدوا فــى
حضورنا ،وال أحد ينازعهم .بل إذا رؼ بتم فى سبلم الكني سة ( مع ال شرقيين
= األنطاكيين) ،أى إذا وصلتم إلى تفاهم معهم فى أفسس ،دعونى أع لم ذ لك
على الفور ،أما إن لم تصلوا إلى أى تفاهم فعليكم أن تف كروا فى ال عودة إ لى
أوطانكم .نحن ال نبلم (ألن الوحدة لم تنجز) ل كن هللا يع لم من ا لذى ي جب أن
يشارك فى اللوم".
وأرسل نسطور إ لى د ير أوبريب يوس و فى عام ٖ٘ٗم ُن فى إ لى الب تراء فى
البادية العربية وبعد ذلك إلى صحراء مصر ،حيث مات حوالى عام ٗٗ1م".
إعادة الوحدة عام ٖٖٗم :
ٔ -فى عام ٖٖٗم أرسل يوحنا األنطاكى بولس أسقؾ حمص إلى
اإلسكندرية ومعه اعتراؾ باإليمان (أى وثيقة تعلن إيمان يوحنا) وقبله
كيرلس ،وأرسل إلى يوحنا رسالته المشهورة التى أعادت الوحدة ،والتى
جزءا من اعتراؾ يوحنا يإكد وحدة شخص السيد المسيح
تضمنت
ً
واالستمرارية ؼير المختلطة وؼير الممتزجة لبلهوت والناسوت في
ٕ -وورد فى هذا النص ما يلى  [ :نعترؾ أن ربنا يسوع المسيح ،ابن هللا،
الوحيد ،هو إله كامل وإنسان كامل ذو نفس عاقلة وجسم ،وهو مولود من
اآلب قبل الدهور بحسب الهوته ،وأنه هو نفسه فى األيام األخيرة ،من أجلنا
ومن أجل خبلصنا ُولد من مريم العذراء بحسب ناسوته ،وهو نفسه ،له
الجوهر نفسه مع اآلب ،بحسب الهوته ،وله نفس الجوهر الذى لنا بحسب
ناسوته .ألنه قد حدث اتحاد بين الطبيعتين .ألجل هذا نعترؾ بمسيح واحد،
ابن واحد ،رب واحد .وبحسب هذا الفهم لبلتحاد بدون اختبلط نعترؾ بؤن
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العذراء القديسة هى "والدة اإلله" ،ألن هللا الكلمة قد تجسد وتؤنس ،ومنذ
الحمل به اتحد بالهيكل الذى أخذه منها ،مع ذاته .ونحن نعرؾ أن
البلهوتيين ينسبون بعض أقوال البشيرين والرسل عن الرب باعتبارها تشير
بصفة عامة إلى شخص واحد ،ويقسمون أقواالً أخرى بؤنها تشير إلى
طبيعتين ،فتلك التى تليق باهلل ينسبوها إلى الهوت المسيح ،أما تلك األقوال
المتواضعة فينسبونها إلى ناسوته].
ُّ
تؤزم الموقؾ
ٔ -لم تنجح إعادة الوحدة عام ٖٖٗم فى تحقيق االستقرار والوحدة الكاملة
بين الجانبين .فال سكندريون (أى الجما عة المإي ّ دة لل قديس ك يرلس) شعروا
بؤن ك يرلس قدم تنا زالت كث يرة لؤلن طاكيين ،أ ما األن طاكيون ف شعر بع ضهم
باالستياء وعدم الرضى عن استبعاد نسطور وإدانته.
ؼير أن كيرلس كان قويا ً ونافذ القول بقدر كاؾ الحتواء أتباعه؛ فؤرسل كثير
من الر سابل إ لى أ صدقابه م ثل أ كاكيوس أ سقؾ ميلي تين وفالير يان أ سقؾ
إيقونية شارحا ً كيؾ أن المصالحة مع يوحنا األنطاكى ال تتعارض مع شرحه
السابق للعقيدة فى رسابله إلى نسطور ،وال مع عقيدة مجمع أفسس.
ٕ -أما األنطاكيون ،ف لم يكو نوا كل هم موافقين ع لى إ عادة العبل قات أو ع لى
الوحدة .وبالرؼم من وجود رجال قبلوا إعادة الوحدة وظل ّوا مخل صين لب نود
االتفاق الذى تم التو صل إل يه سنة ٖٖٗم ،م ثل يوح نا األن طاكى وأ كاكيوس
أسقؾ حلب ،إال أنه كان هناك آخرون فى الجانب األن طاكى ؼ ير راؼ بين فى
اإلذعان والخضوع للبطريرك األنطاكى.
ٖ -وهإالء كانوا يمثلون إتجاهين:
من ناحية :كان هناك السيلسيانيون المعارضين لكيرلس وإلعادة الوحدة.
ومن الناحية األخرى :كان هناك رجال مثل ثيبودور يت أ سقؾ كورش ا لذى
لم يقبل إدانة نسطور.
ّ
وتدخل اإلمبراطور وخ ضع الكث ير من ه إالء األ ساقفة ،إال أن خ مس ع شر
منهم عاندوا فكان مصيرهم الخلع،
قبــل ثيبودوريــت إعــادة الوحــدة ولكــن بــدون إدانــة
ٗ -وفــى عــام ٖ٘ٗم ِ
نسطور ،وهكذا لعب ثيبودوريت أسقؾ قورش المجادل المقتدر ،دوراً مإثراً
فى الجدال الذى تبل إعادة الوحدة.
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فسر بطرق مختلفة
إعادة الوحدة ُت َّ
ٔ -فالسـكندريون مـن جهـتهم ،نظـروا إليهـا كـؤمر جعـل األنطـاكيين يقبلــون
مجمع سنة ٖٔٗم بدون أى شروط أو تحف ظات ،وك يرلس نف سه ف هم األمر
بهذا المع نى وأو ضح لمإيد يه ع ندما سؤلوه .و هذه الن ظرة الكيرل سية –ك ما
سنرى فيما بعد -أكد عليها ساويروس األنطاكى باقتدار فى ال قرن ال سادس،
وكان للسكندريين تبريرهم الكافى لهذا الموقؾ.
ٕ -ألم يوافق األنطاكيون ،على سبيل المثال ،على أن ي سحبوا اعترا ضاتهم
الثبلثة ع لى مج مع أف سس؟ أ لم يع يدوا العبل قات مع ك يرلس ال سكندرى من
دون أن يجعلوه يتراجع عن حروماته (اإلثنى عشر) أوالً؟
ٖ -ثيبودوريــت أســقؾ كــورش ومإيديــه كــانوا ؼيــر راؼبــين فــى التســليم
و اإلقرار به .وم ضى ثيبودور يت ،من جه ته ،قدما ً فى االعت قاد بؤن إ عادة
يقرو ها
الوحدة سنة ٖٖٗم ألؽت كل قرارات المج مع سنة ٖٔٗم ،ال تى لم ّ
إقراراً تاما ً (إيجابياً) ،بذلوا قصارى جهدهم ليإسسوا ويقيموا الهوتا ً أنطاكيا ً
قوي ـا ً (أى متطرف ـا ً) علــى أســاس صــيؽة إعــادة الوحــدة (بحســب مفهــومهم
الخاص
ٗ -ولعل األنطاكيين فى اعترافهم بالرسالة الثانية قد فسّ روا ع بارة "ات حاد
أقنــومى الموجــودة فــى الرســالة كمــرادؾ لعبــارة "اتحــاد بروســوبونى" أى
"إتحاد أشخاص"
تؽ ُّير القيادة:
البطريرك يوحنا تنيح عام ٕٗٗم وأعقبه البابا كيرلس فى عام ٗٗٗم.
و بدأ ثيبودور يت أ سقؾ قورش ي حاول ن شر الف كر الن سطورى فى ال شرق
وكتــب عــام ٗٗ8م كتابــه المعنــون الــذى قصــد بــه تشــويه تعلــيم آبــاء
اإلسكندرية ،خاصة القديس كيرلس الكبير وال سخرية م نه .فؤ ثار هذا الكث ير
من المعار ضة ح تى صدر مر سوم إمبرا طورى فى  ٔ5أبر يل عام ٗٗ5م
ي حرم ن سطور وكتابا ته وأتبا عه ،وأ مر ثيبودور يت بالب قاء فى كر سيه فى
قورش ،وكذلك أثار هيباس أسقؾ الر ها ،رد ف عل ع ظيم ب سبب ر سالته إ لى
ماريس الفارسى ضد تعاليم القديس كيرلس الكبير.
محاوالت الوحدة
وفى عهد اإلمبراطور زينون حدثت محاولة للوحدة على أساس وثيقة
الهينوتيكون الذى صدر فى  ٕ5يوليو عام ٕٗ5م ،والذى و ّقع عليه على
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التوالى أكاكيوس بطريرك القسطنطينية ،وبطرس منجوس بطريرك
اإلسكندرية ،وبطرس القصار بطريرك أنطاكيا فى عام ٗٗ5م ومارتيروس
بطريرك أورشليم .ولم تشترك روما فى هذه الوحدة بل عقد بابا روما
فيلكس الثالث مجمعا ً وقطع من الشركة أكاكيوس بطريرك القسطنطينية.
وفى مصر حدثت مقاومة شديدة وتكونت جماعة "الذين ببل ربيس ولم
يتمكن مرسوم االتحاد من الحفاظ على الوحدة التى بدأت بتوقيع بطاركة
الكراسى الشرقية األربعة.

الرإية المعاصرة للموقؾ
كان الجانب البلخلقيدونى يرؼب فى نبذ النسطورية بتؤكيد عقيدة
الطبيعة الواحدة المتجسدة هلل الكلمة طبيعة واحدة من طبيعتين بؽير امتزاج
وال اختبلط وال تؽيير ألن تعبير الطبيعة الواحدة هو أصدق تعبير عن
"االتحاد الطبيعى" الذى علّم به القديس كيرلس فى رسالته الثالثة إلى
نسطور والتى قبلها كل ٌ من مجمع أفسس ومجمع خلقيدونية.
وكان الجانب الخلقيدونى يرؼب فى نبذ األوطاخية بتؤكيد عقيدة
الطبيعتين ؼير المنفصلتين أو المتجزبتين لتؤكيد استمرار وجود الطبيعتين
وعدم تبلشيهما فى االتحاد ،ولتؤكيد عدم تبلشى الفرق فى خصابص
الطبيعتين بسبب االتحاد بينهما.
ربما يكون كل جانب هو مك ّمل للجانب اآلخر فى تعبيره عن الحقيقة
الواحدة؛ فالذين قالوا بالطبيعة الواحدة المتجسدة من طبيعتين أضافوا "بؽير
امتزاج وال تؽيير" لنفى األوطاخية ،والذين قالوا بالطبيعتين أضافوا "بؽير
انفصال وال تقسيم" لنفى النسطورية .وقد تكلم الجانبان عن حقيقة واحدة
هى أن السيد المسيح كابن واحد إلهى-إنسانى ،أى تكلموا عن كينونة واحدة
من جوهرين قد اتحدا فى المسيح الواحد.
فالذين ع ّبروا بالطبيعة الواحدة المتجسدة قصدوا التعبير عن حالة
الكينونة أنها واحدة .والذين ع ّبروا بالطبيعتين قصدوا التعبير عن حقيقة
استمرار الكينونة للطبيعتين.
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بتعبير آخر البعض تكلموا عن حالة الوجود والبعض اآلخر تكلموا عن
استمرار الوجود وألنهم استخدموا نفس التعبير وهو "الطبيعة" فقد اختلفوا
معاً.
فالذين قصدوا "حالة الوجود" قالوا "طبيعة واحدة" والذين قصدوا "حقيقة
الوجود" قالوا "طبيعتين" والدليل على ذلك أن الطرفين قد قببل معا ً أن
الطبيعتين ال يمكن التمييز بينهما إال فى الفكر فقط .وهذا معناه أنه ال يمكن
التمييز بينهما فى الواقع بل فى الخيال والتؤ ُّمل .وال يعنى ذلك إلؽاء حقيقة
وجودهما ،بل إلؽاء حالة وجودهما فى ؼير إتحاد ..والوحدة هى أصدق
تعبير عن "االتحاد الطبيعى" .لذلك فإن تعبير الطبيعتين بدون تعبير الطبيعة
الواحدة المتجسدة ال تعبر عن حقيقة االتحاد.
على هذا األساس تم االتفاق بين الجانب الخلقيدونى والجانب البلخلقيدونى
فى الحوار األرثوذكسى فى دير األنبا بيشوى بمصر (يونية  )ٔ151وفى
شامبيزى بسويسرا (سبتمبر ٓ .)ٔ11فقد قبل كل من الجانبين التعبير
البلهوتى لآلخر ،معترفا ً بؤرثوذكسيته .وإتفق الجانبان أن كلمة هللا هو هو
نفسه قد صار إنسانا ً كامبلً بالتجسد مساويا ً لآلب فى الجوهر من حيث
الهوته ،ومساويا ً لنا فى الجوهر من حيث ناسوته-ببل خطية .وأن االتحاد
بين الطبابع فىالمسيح هو إتحاد طبيعى أقنومى حقيقى تام بؽير إختبلط وال
إمتزاج وال تؽيير وال إنفصال .وأنه ال يمكن التمييز بين الطبابع إال فى الفكر
فقط .وأن العذراء هى "والدة االله" مع حرم كبلً من تعاليم كل من نسطور
وأوطاخى وكذلك النسطورية الخفية التى لثيبودوريت أسقؾ قورش .لعل
هذا االتفاق يكون هو أساس للوحدة بين الفريقين..
بيان اإلتفاق الثانى والتوصيات
المقدمة إلى الكنابس
إن بيــان اإلتفــاق اــألول الخ ـاص بالكريســتولوجى الــذى تبن ّتــه اللجنــة
المشتركة للحوار البلهوتى بين الكنيسة األرثوذك سية (البيزنط ية) والك نابس
األرثوذكسية الشرقية فى لقاءنا التاريخى بدير األنبا بي شوى بم صر من ٕٓ
إلى ٕٗ يناير  ٔ151يشكل األساس لهذا اإلتفاق الثانى وذ لك بتؤك يد إيمان نا
وفهمنــا المشــترك ،والتوصــيات علــى الخطــوات التــى يجــب أن تتخــذ ألجــل
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الشركة بين عابلتى الكنابس فى ي سوع الم سيح رب نا ،ا لذى صلّى" :لي كون
الجميع واحداً".
ٔ .تت فق كبل العابل تان ع لى إدا نة الهرط قة األوطاخ ية .إذ تع ترؾ العابل تان
بؤن اللو ؼوس ،األقنوم ال ثانى فى ال ثالوث ال قدوس ،الوح يد المو لود من
اآلب ق بل كل ا لدهور ،والم ساوى له فى ال جوهر  ،قد تج سد وو لد من
العذراء مريم والدة اإل له ،و هو م ساو تما ما ً ل نا فى ال جوهر ،إن سان كا مل
بنفس وج سد وع قل قد ص ُ لب و مات ود فن و قام من األموات فى ال يوم
الثالــث ،وصــعد إلــى اــآلب الســماوى ،حيــث يجلــس عــن يمــين اــآلب كــرب
للخليقة كلها .و قد أع لن فى يوم الخم سين ،ع ند ح لول ا لروح ال قدس ،أن
الكني سة هى ج سده ،وننت ظر مجي به ال ثانى فى ك مال م جده ،ك ما جاء فى
الكتب.
ٕ .تدين العابلتان البدعة النسطورية والن سطورية الخف ية ال تى لثيبودور يت
أسقؾ قورش .لقد إتفقتا على أنه ال يكفى م جرد ال قول بؤن الم سيح م ساو
لئلبيه ومساو لنا فى الجوهر ،أنه بالطبيعة هو هللا ،وبالطبي عة هو إن سان،
إنما يلزم بالضرورة التؤكيد على أن اللو ؼوس ،ا لذى هو بالطبي عة هللا ،قد
صار بالطبيعة إنسانا ً بتجسده فى ملء الزمان.
ٖ .إتفقت كبل العابلتان على أن أقنوم اللوؼوس صار مرك با ً بإت حاد طبيع ته
اإللهية ؼير المخلوقة بما فى ذلك طاقت ها وإرادت ها الطبيع ية وال تى ي شترك
في ها مع اآلب وا لروح ال قدس ،بالطبي عة اإلن سانية المخلو قة ال تى إت خذها
بتجسده وجعلها خاصة به ،بما فى ذلك طاقتها وإرادتها الطبيعية.
ٗ .إتفقــت كــبل العابلتــان علــى أن الطبيعيتــين بطاقاتهمــا الخاصــة بهمـــا
وإرادتهما قد إتحدتا أقنوميا ً وطبيعيا ً ببل إم تزاج وال تؽي ير ،ببل إنق سام وال
إنفصال ،وأن التمايز بينهما فى الفكر فقط.
٘ .إتف قت كبل العابل تان ع لى أن ا لذى ير يد ويع مل ع لى ا لدوام هو األقنوم
الواحد للكلمة المتجسد.
 .ٙإتفقت كبل العابلتان ع لى ر فض تف سيرات الم جامع ال تى ال تت فق بالت مام
مع قرارت المج مع الم سكونى الثا لث ور سالة ال قديس ك يرلس األ سكندرى
ليوحنا األنطاكى (سنة ٖٖٗم).
 .8وافق األرثوذكس على أن يستمر األرثوذكس الشرقيون فى الح فاظ ع لى
إصطبلحهم التقليدى الكيرلسى" :طبي عة وا حدة متج سدة هلل الكل مة" ح يث
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يعترفون بالوحدانية والمساواة المزدوجة فى الجوهراللوؼوس األمر ا لذى
أنكره أوطاخى .يستخدم األرثوذكس أيضا ً هذا اإلصطبلح .يتفق األرثوذكس
الشرقيون بؤن األرثوذكس محقون فى ا ستخدامهم صيؽة الطبيع تين ،ح يث
إنهم يقرون أن التمايز "فى الف كر ف قط" .ل قد فسّ ر ك يرلس هذا اال ستخدام
تفسيراً صحيحا ً فى رسالته إلى يوحنا األنطاكى و فى ر سابله إ لى أ كاكيوس
ا سقؾ مل تين ) ،(Pg.77, 184-201وإ لى أولوج يوس((PG.77, 224-
،228وإلى سكسينسوس ).(Pg.77, 228-245
َ .5قبلَت كبل العابلتان المجامع المسكونية الثبلثة األولى ،التى تش ّكل ميراث نا
الم شترك .بخ صوص الم جامع األرب عة األخيرة للكني سة األرثوذك سية ،أ قر
األرثوذكس أنه بالنسبة إليهم فإن الن قاط ال سبع ال مذكورة بعال يه هى أي ضا ً
ت عاليم م جامعهم األرب عة األخيرة ،بين ما يعت بر األرثوذكس ال شرقيون ب يان
األرثوذكس هذا هو تف سيرهم .ب هذا الف هم يت جاوب األرثوذكس ال شرقيون
مع هذه المجامع إيجابياً.
في ما يتع لق بتع ليم المج مع الم سكونى ال سابع للكني سة األرثوذك سية،
يوافــق اــألرثوذكس الشــرقيون بــؤن الــبلهوت الخــاص بتكــريم األيقونــات
وممارســة ذلــك اــألمر الــذى يعلــم بــه هــذا المجمــع يتفــق أساس ـا ً مــع تعلــيم
األرثوذكس الشرقيين وممارستهم منذ زمن قديم ،ق بل إنع قاد المج مع بو قت
طويل ،وأنه ال يوجد أى خبلؾ فى هذا الصدد.
 .1ع لى ضوء إتفاقيت نا الخا صة بالكري ستولوجى (الم سيحيانى) إ لى جوار
التؤكيدات المشتركة المذكورة عاليه ،فقد فهم نا اآلن بو ضوح أن ال عابلتين
قد حفظ تا ع لى ا لدوام بإ خبلص ن فس اإلي مان األرثوذك سى الكري ستولوجى
(المســيحيانى) األصــيل ،مــع التقليــد الرســولى ؼيــر المنقطــع (المســتمر)،
بالرؼم من استخدامهما اإلصطبلحات الكريستولوجى (الم سيحيانية) ب طرق
مختل فة .أن هذا اإلي مان الم شترك وال والء الم ستمر للتقل يد الر سولى هو
األساس الذى عليه ينبؽى أن تقوم وحدتنا وشركتنا.
ٓٔ .إتفقت العابلتان ع لى أ نه ي جب ع لى الك نابس ر فع كل ال حروم (أناثي ما)
واإلدانات التى صدرت فى الماضى والتى تقسمنا اآلن ،وذلك لكى ُتزال آخر
عقبة أمام الوحدة الكاملة والشركة بين ال عابلتين ،وذ لك بنع مة هللا وقو ته.
إتفقت كبل العابلتان على أن رفع ال حروم واإلدا نات سوؾ تتم ع لى أ ساس
أن المجامع واآلباء الذين ُحرموا أو أُدينوا سابقا ً لم يكونوا هراطقة.
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لذلك نوصى كنابسنا بإتخاذ الخطوات العملية التالية:
يجب على األرثوذكس رفع كل الحروم واإلدانات ضد كل مجامع
أ)
وآباء األرثوذكس الشرقيين الذين سبق لهم حرمهم أو إدانتهم فى
الماضى.
ب) يرفــع اــألرثوذكس الشــرقيون –فــى نفــس الوقــت -كــل الحــروم
واإلدانات ضد كل م جامع األرثوذكس وآ بابهم ا لذين تم حرمهم أو
إدانتهم فى الماضى.
ج) على الكنابس فراداً أن تقرر أسلوب رفع الحروم.
وإذ ن ثق فى قوة ا لروح ال قدس ،روح ال حق والو حدة وال حب ،ن سلّم
بيــان إتفاقنــا هــذا وتوصــياتنا إلــى كنابســنا المــوقرة لدراســتها وعمــل
البلزم ،مصلين أن يقودنا ذات الروح إلى ت لك الو حدة ال تى من أجل ها
صلى ربنا ويصلى.
ّ
اللجنة المشتركة للحوار البلهوتى
بين الكنيسة األرثوذكسية والكنابس
األرثوكسية الشرقية
المركز األرثوذكسى للبطريركية المسكونية
جنيؾ ٔ ٙ-نوفمبر ٖٔ11
ٔ -فهمنا أن كبل من العابلتين قد حافظت بإخبلص على العق يدة األرثوذك سية
األصــيلة عــن طبيعــة الســيد المســيح ،واإلســتمرار ؼيــر المنقطــع للتقليــد
الرسولى ،بالرؼم من إنهم قد إستخدموا الم صطلحات البلهوت ية حول ال سيد
المسيح بطرق مختلفة.
ٕ -يجب أن يتم رفع الحرو مات باإلج ماع و فى و قت وا حد بوا سطة رإ ساء
كل الك نابس من ال طرفين ،عن طر يق توق يع قرار كن سى منا سب يت ضمن
إعتراؾ كل من الطرفين أن الطرؾ اآلخر أرثوذكسى من كل الوجوه.
ٖ -يجب أن يتضمن رفع الحرومات ما يلى:
 أن يتم تنفيذ إعادة الشركة الكاملة بين الطرفين فوراً.
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 أن أيا ً من اإلدانات أو الحرومات السابقة سواء كانت مجمعية أو شخ صية
لم تعد سارية فيما بعد.
 أن يــتم اإلتفــاق علــى بيــان بقابمــة رإســاء الكنــابس حتــى يســتخدم فــى
الليتورجية.
ٗ -وفى نفس الوقت ،يجب إتخاذ هذه الخطوات العملية:
 يجب أن تستكمل اللجنة الفرع ية الم شتركة لؤلمور الرعو ية مهمت ها ذات
األهمية الكبرى وفقا ً لما تم اإلتفاق عليه فى إجتماع اللج نة الم شتركة فى
ٓ.ٔ11
 أن يــزور ربيســا اللجنــة المشــتركة رإســاء الكنــابس إلطــبلعهم علــى
المعلومات الكاملة عن نتابج الحوار.
 أن يــتم تعيــين لجنــة ليتورجيــة فرعيــة مــن الطــرفين لدراســة النــواحى
الليتورجيــة الناتجــة عــن إعــادة الشــركة ولتقــديم اإلقتراحــات المناســبة
الخاصة بطقوس الصلوات.
 سوؾ ت ترك األمور الخا صة ب اإلدارة الكن سية ل تدبيرها بمعر فة ال سلطات
الكنسية المحلية ،وفق مبادئ قانونية ومجمعية عامة.
 أن يقــوم ربيســا وســكرتيرا اللجنــة المشــتركة بــإجراءات نحــو إصــدار
المطبو عات المنا سبة ل شرح الف هم الم شترك لئلي مان األرثوذك سى ،ا لذى
قادنا إلى التؽ لب ع لى اإلنق سامات الما ضية ،وأي ضا ً لتن سيق ع مل الل جان
الفرعية األخرى.
الحوار االرثوذوكسى الكاثوليكى
الحبل ببل دنس فى والدة العذراء مريم
عقيدة الكاثوليك هى أن العذراء مريم قد ُح بل ب ها خال ية من الخط ية
األصلية ،ول كنهم يعتر فون أن ها قد ُو لدت من أب وأم ب والدة طبيع ية و ليس
بوالدة معجزية من الروح القدس مثلما حدث فى ح بل ال عذراء مريم بال سيد
المســيح .وهــم يإمنــون أن هــذا االعتقــاد المضــاد لعقيــدة الفــداء فيــه تكــريم
للعذراء من جانب ،وأيضا تؤكيد لفكرة خلو المسيح من الخطية األ صلية ،ألن
الم سيح أ خذ ج سده من ال عذراء مريم ،أو ب األحرى أ خذ الطبي عة الب شرية
الكام لة من ال عذراء مريم (أى ج سداً ورو حاً) وذ لك بتو سط ا لروح ال قدس
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الذى عمل عمبلً إلهيا ً معجزيا ً فى ت كوين الج نين فى بطن ها ( .ليس خل قا ً من
العدم).
و هذا التع ليم يت عارض تما ما ً مع ت عاليم اإلنج يل ،ألن ال عذراء مريم
قالــت" :تعظــم نفســى الــرب وتبــتهج روحــى باــهلل مخلصــى" (لــؤ.)ٗٙ :
معترفة بذلك أنها تحتاج الخبلص كسابر البشر .ومن المع لوم يقي نا ً أن ا لذى
شابهنا فى كل شىء ما خبل الخط ية و حدها هو ال سيد الم سيح ،و لذلك فإن
موته قد ُحسب ألجلنا أل نه لم ي كن م ستحقا ً لل موت و هو ا لذى لم تو جد ف يه
خطية وال ُوجد فى فمه ؼش ،وكان خاليا ً من الخطية الجدية خلواً تاماً ،و فى
برار ته كان مط لق ال برارة والقدا سة و لذلك ف هو الوح يد ا لذى بإمكا نه أن
يفدى البشر بموته.
 أما عن مفهوم أنه لكى يخلو السيد الم سيح من الخط ية الجد ية ،فبل بد أن
تخلو منها العذراء مريم فإننا نرد عليه بما يلى :
أوالً :إن الروح القدس حل على العذراء طهرها وقدسها ومؤلها نعمة .ولهذا
فإن ما أخذ من العذراء ليصير جسدً ا البن هللا الكلمة كان ا لروح ال قدس قد
طهره لكى يتناسب مع كرا مة ال قدوس األزلى ،ا لذى سوؾ يت حد به ات حاداً
كامبلً يفوق الوصؾ واإلدراك ،كقول الكتاب "الروح القدس يحل عليك و قوة
العلى تظللك فلذلك أيضا ً القدوس المولود منك ُيدعى ابن هللا" ( لؤ.)ٖ٘ :
ثان ياً :ي ضاؾ إ لى ذ لك إن نا لو قبل نا م بدأ و جوب خ لو ال عذراء من الخط ية
األصلية لكى ال يرثها منها السيد المسيح ،فإن نا ن سؤل ك يؾ لم ترث ال عذراء
الخط ية الجد ية من وا لديها إال لو كانوا هم ببل خط ية أ صلية!! و ماذا عن
آبابهم وآباء آبابهم صعوداً إلى آدم وحواء .فهذا المنطق يلزمه أحد أمرين ال
ثالث لهما :
ٔ -إما إن آدم وحواء لم يخطبا!!
ٕ -أو إن أبوى العذراء مريم لم يكونا من نسل آدم وحواء !!
وبالطبع ال يمكن أن أحداً يقول بؤى من االختيارين.
انبثاق الروح القدس
ت ـإمن كنيســتنا حســب نــص الكتــاب المقــدس فــى (يــو٘ٔ )ٕٙ :أن الــروح
القدس ينبثق من اآلب .أما الكاثوليك فيإم نون أن ا لروح ال قدس منب ثق من
اآلب واالبن .وقد أ ضافوا ع بارة "و االبن" إ لى قانون اإلي مان فى مو ضوع
انبثاق الروح القدس .وسوؾ نوضح خطؤ هذا المفهوم فما يلى
أوالً :أقوال الكتاب المقدس
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يقول السيد المسيح فى إنجيل معلمنا يوحنا "ومتى جاء الم عزى ا لذى
سؤرسله أنا إليكم من اآلب ،روح الحق الذى من عند اآلب ينبثق ف هو ي شهد
لى" (يو٘ٔ.)ٕٙ :
ويحــتج الكاثوليــك بقــول الســيد المســيح "الــذى سؤرســله أنــا إلــيكم"
ويقولون طالما أن السيد المسيح هو الذى يرسل الروح ال قدس ،فإن ا لروح
القدس منبثق م نه .ول كن من ال مبلحظ أن ال سيد الم سيح قال "سؤر سله أ نا
إليكم من اآلب" .كما قال إنه من عند اآلب ينبثق.
ي ضاؾ إ لى ذ لك أن االنب ثاق شا واإلر سال شا آ خر فاالنب ثاق أز لى ،وأ ما
اإلرسال فزمنى.
السيد المسيح قال أيضاً" :وأما المعزى ا لروح ال قدس ا لذى سير سله
اآلب باسمى فهو يعلمكم كل شا ويذكركم ب كل ما قل ته ل كم" ( يوٗٔ.)ٕٙ :
والمبلحظ هنا أ نه ي قول "ا لذى سير سله اآلب" .ف تارة ي قول ا لذى سؤر سله
أنا ،و تارة ي قول ا لذى سير سله اآلب .ول كن فى االنب ثاق لم ي قل سوى أ نه
منب ثق من اآلب .و لو كان اإلر سال هو صورة ط بق األ صل من االنب ثاق؛
فكيؾ يشرح الكاثوليك قول السيد المسيح فى سفر إشعياء "منذ و جوده ،أ نا
وروح ُه" (اش .)ٔٙ :ٗ5لو كان اإلر سال
هناك ،واآلن السيد الرب أرسلنى
ُ
دابما ً هو صورة من عبلقة األقنوم باآلب الذى هو الينبوع ،فإن إرسال االبن
ناء ع لى هذا االفتراض ال خاطا ،هو صورة من والد ته األزل ية.
سيكون ب ً
و بذلك ي كون االبن مو لوداً م نذ األزل من اآلب وا لروح ال قدس و هذا ؼ ير
صحيح.
"روحـ ُه" فــى (أش )ٔٙ :ٗ5جـاء فــى صــيؽة الفاعــل
ونـبلحظ تعبيــر
ُ
وليس المفعول به .بمعنى أن السيد المسيح قد أُر سل من اآلب و من ا لروح
القدس .فهل ينبؽى أن يكون االبن مولوداً من اآلب و من ا لروح ال قدس ق بل
كل ا لدهور؟ أم أن ال والدة األزل ية شا ،واإلر سال الزم نى شا آ خر؟ ألن
االنب ثاق وال والدة أزل يان ،أ ما اإلر سال ف هو زم نى  -أى حادث فى ا لزمن.
االنبثــاق فــوق الــزمن ،والوــالدة فــوق الــزمن ،أمــا اإلرســال فهــو فــى مــلء
الزمان .كقول الكتاب "ولكن لما جاء ملء الزمان ،أرسل هللا ابنه مولوداً من
امرأة مولوداً تحت الناموس" (ؼلٗ.)ٗ :
وكقول السيد المسيح لتبلميذه "ليس لكم أن تعرفوا األزم نة واألو قات
ال تى جعل ها اآلب فى سلطانه .ل كنكم ستنالون قوة م تى حل ا لروح ال قدس
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عليكم ،وتكونون لى شهوداً فى أور شليم و فى كل اليهود ية وال سامرة وإ لى
أقصى األرض" (أعٔ.)5 ،8 :
"وفيمـا هـو مجتمـع معهـم أوصـاهم أن ال يبرحـوا مـن أورشـليم بــل
ينتظروا موعد اآلب الذى سمعتموه منى" (أعٔ.)ٗ :
كلمة ينتظروا موعد اآلب ،تدل على أن إرسال الروح ال قدس هو شا
زمنى ..حلول الروح القدس شا زم نى ،ومو عد اآلب شا زم نى ،االنت ظار
مع ناه زم نى -كان ال سيد الم سيح يتكلم عن أزم نة وأو قات ..ح لول ا لروح
ال قدس ع لى التبلم يذ يوم الخم سين شا زم نى ،ومو عد اآلب شا زم نى.
ولكن االنبثاق ال يمكن ألحد أن ينتظره ألنه فوق الزمن وقبل كل الدهور.
ثانياً :قانون اإليمان النيقاوى القسطنطينى:
ينص قانون اإليمان الذى وضعه اآلباء على ما يلى:
"ن عم نإمن بالروح ال قدس ا لرب المح يى المنب ثق من اآلب "..فبل الك تاب
الم قدس وال قانون اإلي مان ي حوى عق يدة الكاثول يك ال تى ت قول أن ا لروح
القــدس "منبثــق مــن اــآلب واــالبن" ،وهــى العبــارة التــى ترددهــا الكنيســة
الرومانية الكاثوليكية فى قانون اإليمان رسميا ً
إبتداء من سنة ٗ٘ٓٔم.
ً
عبارة "واالبن" بالبلتينية فعقيدة "الفيليوك" هى عقيدة مبتدعة ،ولم
يقبـــل بهـــا كـــل الكنـــابس األرثوذكســـية فـــى العـــالم (الخلقيدونيـــة وؼيـــر
الخلقيدونية).
ثالثاً :نفخة الروح القدس
مفهوم الكاثوليك هو أن السيد المسيح قد نفخ الروح ال قدس فى و جه
تبلميذه بعد القيا مة .و هذا مع ناه -فى رأي هم -أن ا لروح ال قدس منب ثق من
االبن.
وللرد نقول إن السيد المسيح لم ينفخ ذات جوهر أقنوم ا لروح ال قدس
فى و جه تبلم يذه ،ولك نه ن فخ سلطانه ومواه به المخت صة بال حل وا لربط،
وؼفران الخطية.
قــال أحــد الــبلهوتيين مــن الــروم اــألرثوذكس فــى الــرد علــى الكاثوليــك فــى
موضوع انبثاق الروح القدس:
[فى يوم الخمسين وفى الحاالت األخرى ،عندما أن عم ال سيد الم سيح بالروح
القدس لم يكن أقنوم الروح القدس ،ولكن مواهبه هى التى نقلت].
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أخيراً نقول :
َمن هو مصدر وجود الروح القدس؟ اآلب واالبن؟ أم اآلب فقط؟ اآلب
هو المصدر ولكن الصدور ليس له بداية ،بل هو صدور أز لى خارج ن طاق
الزمن ،وحيث ال يوجد سابق وال مسبوق .مثل النار التى لم ي كن ل ها بدا ية،
فحرارتها المنبعثة منها هى أيضا ً ببل بداية.
القضية ،هل أ صل و جود أق نوم ا لروح ال قدس اآلب أم اآلب و االبن؟
قطعا ً األصل هو اآلب الذى انبثق منه الروح القدس .
خبلص ؼير المإمنين
قرر المجمع الفاتيكانى ال ثانى فى الد ستور العقا بدى فى سنة ٗٔ1ٙ
فى الفصل الثانى بند رقم ( )ٔٙوفى تصريح  ٔ1فبرا ير ٘ ٔ1ٙعن عبل قة
الكنيسة باألديان بند رقم (ٕ) وأيضا ً فى الد ستور الر عابى فى سنة ٗٔ1ٙ
الجزء األول /الف صل األول ر قم (ٕٕ) ،أن ؼ ير ال مإمنين ا لذين لم يإم نوا
و لم ُيعم َّ دوا ب ما فى ذ لك ا لوثنيين واله ندوز وؼ يرهم من المم كن أن ي نالوا
االشتراك فى سر الفصح والقيامة ويتحقق خبلصهم بطريقة ال يع لم ب ها أ حد
إــال هللا وحــده .وهــذه التعــاليم مضــادة لتعلــيم الكتــاب المقــدس ونــورد أوـالً
مقتطفات من هذه التعاليم ؼير المقبولة من كني ستنا ثم ن ناقش هذه الت عاليم
ببراهين من الكتاب المقدس.
مــا ورد فــى ســنة ٗ ٔ1ٙفــى قــرارات المجمــع الفاتيكــانى الثــانى فــى
الدستور العقابدى /الفصل الثانى بند رقم ( )ٔٙنصه ما يلى :
"أما الذين لم يقب لوا اإلنج يل ب عد ،فإنهم يم تون ب صلة ب شعب هللا من نواح
شتى ..الذين يتلمسون اإلله المجهول من خبلل الظبلل والصور  ،ف اهلل عي نه
ليس ببعيد عنهم أل نه يع طى الجم يع ح ياة ونف سا ً و كل شا (را جع أع :ٔ8
ٕ٘ )ٕ5-وبوصفه المخلص يريد أن جميع الناس يخلصون (راجع ٔ تى ٕ:
ٗ).
ف ا لذين يجه لون ببل ذ نب إنج يل الم سيح وكني سته ،ويبح ثون عن هللا بق لب
سليم ،وي سعون بؤع مالهم ،ت حت تؤثير النع مة ،إ لى إت مام م شيبته ال ظاهرة
لهــم ،فيمــا يمليــه علــيهم ضــميرهم ،يســتطيعون أن يصــلوا إلــى الخــبلص
األبدى".
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651Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ومــا ورد فــى قــرارات المجمــع الفاتيكــانى الثــانى فــى جلســة يــوم ٔ1
فبراير ٘ ،ٔ1ٙوتعرض لؤلديان الهندوسية والبوذية مع مديح ؼر يب ل هذه
العبادات الوثنية فى تصريح عن عبل قة الكني سة باألد يان فى الب ند ر قم (ٕ)
نصه ما يلى :
[ يوجد عند مختلؾ الشعوب ،م نذ ال قدم وح تى فى ع صرنا الحا ضر ،إدراك
مــا ،لتلــك القــدرة الخفيــة الماثلــة فــى مجــرى األشــياء وفــى أحــداث الحيــاة
البشرية ،ال بل أحيانا ً معرفة الكابن األعظم وحتى اآلب أيضاً .وقد أد خل هذا
اإلدراك وهذه المعرفة الروح الدينية فى أعماق القلوب ،فى حين أن األد يان
المرتبطـة بتقـدم الثقافـة تحـاول أن تــرد علـى األسـبلة عينهـا بدرايـة أعمــق
وبؤسلوب لؽوى أر قى .فؤت باع الهندو سية يبح ثون ب تدقيق فى سر األلوه ية
ويع برون ع نه ب فيض ال ين ضب من الخ يال الر مزى م ستخدمين النظر يات
الفلســفية العميقــة ،كمــا أنهــم ينشــدون التحــرر مــن مخــاوؾ الحيــاة بصــور
مختلفة من حياة الزهد أو بالتؤمل العميق أو باللجوء إلى هللا بمحبة وثقة.
أ ما البوذ ية ف هى ،ع لى ت باين أ شكالها ،تع ترؾ بالعجز األ صلى ل هذا ال عالم
المتقلــب .و ُت ّعلــم الطريقــة التــى يســتطيع بهــا النــاس ،بقلــب ،رابــده التقــوى
والثقــة ،أن يصــلوا إلــى حالــة التحــرر الكامــل أو يبلؽــوا إلــى ذروة اإلشــراق
بجهودهم الخاصة أو بعون من العبل ].
و ما ورد فى سنة ٘ ٔ1ٙفى قرارات المج مع الفاتي كانى ال ثانى فى
الدستور الرعابى /الجزء األول /الفصل األول بند رقم (ٕٕ) نصه ما يلى :
[ من المإكد أن على المسيحى ،بحكم الضرورة والواجب ،أن يحارب ال شر
و لو قا سى فى سبيل ذ لك متا عب عد يدة وأن يذوق ال موت .ولك نه بو صفه
م شتركا ً فى سر الف صح ،مت شبها ً بالم سيح فى ال موت ،و مزوداً بالر جاء،
يسير فى طريقه نحو القيامة.
ع لى أن ذ لك ال يقت صر ع لى ال مإمنين بالم سيح و حدهم ،بل وي شمل أي ضا ً
جميع الناس ذوى اإلرادة ال صالحة ،ا لذين تع مل النع مة فى ق لوبهم ب صورة
ؼير منظورة .فبما أن المسيح قد مات عن الجم يع وب ما أن ا لدعوة األخيرة
م شتركة بـين جميـع النـاس ،وهـى دعـوة إلهيـة ،فيجـب أن نعلـم أن الـروح
القدس يهيا للجميع ،بطريقة يعلمها هللا ،وسابل االشتراك فى سر القيامة ].
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الرد على تعاليم المجمع الفاتيكانى الثانى بشؤن خبلص ؼير المإمنين :
تعليم المجمع الفاتيكانى بهذا الخصوص يعت بر أك بر ضربة ُتوجَّ ه إ لى
اإليمان المسيحى وإلى االهتمام بالكرازة بموت المسيح وقيام ته والت عب من
أجــل التبشــير بإنجيــل المســيح .ألن معلمنــا بــولس الرســول قــال لتلميــذه
تيموثاوس" :أذكر يسوع المسيح المقام من األموات من ن سل داود بح سب
إنجيلى .الذى فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب .لكن كل مة هللا ال تقي ّ د.
ألجل ذلك أنا أصبر على كل شا ألجل المختارين لكى يحصلوا هم أيضا ً ع لى
ال خبلص ا لذى فى الم سيح ي سوع مع م جد أ بدى" (ٕ تىٕ .)ٔٓ-5 :و من
الواضح هنا أنه يعتبر وصول البشارة باإلنج يل للمخ تارين ،بوا سطة الر سل
خدام الكل مة هو شرط ضرورى ل كى يح صلوا ع لى ال خبلص األ بدى .و عن
المختارين أيضا ً قال "كما اختارنا فيه (فى المسيح) قبل تؤسيس العالم لنكون
قديســين" (أؾٔ .)ٗ :وقــال أيضـا ً "ونحــن نعلــم أن كــل األشــياء تعمــل معـا ً
للخ ير ل لذين يح بون هللا ا لذين هم مدعوون ح سب ق صده .ألن ا لذين سبق
كرا بين
ف عرفهم سبق فعي ّ نهم ليكو نوا م شابهين صورة اب نه ،لي كون هو ب ً
أخـوة كثيــرين .والـذين ســبق فعيــنهم فهإـالء دعــاهم أيضـاً .والــذين دعــاهم
فهإالء بررهم أيضا .والذين بررهم فهإالء م جدهم أي ضاً" (رو)ٖٓ-ٕ5 :5
من الواضح من كبلم ال قديس بولس الر سول أن هللا ي عرؾ أ والده من ق بل
ناء ع لى سبق معرف ته أن هم
تؤسيس العالم ،وهإالء مدعوون حسب ق صده ب ً
سوؾ يقبلون ا لدعوة .وال يم كن أن يو جد من هو قا بل ل لدعوة و ُي ترك ببل
دعوة .ألن الكتاب يقول "ها إن يد الرب لم تقصر عن أن ُتخلِّص" (أش:٘1
ٔ).
كما أنه من المعلوم يقينا ً أنه بدون اإليمان ال يم كن أن يف لت اإلن سان
من ؼضب هللا "الذى يإمن باالبن له حياه أبد ية .وا لذى ال يإمن ب االبن لن
يرى حياة بل يمكث عليه ؼضب هللا" (يوٖ .)ٖٙ :وأن المعمودية هى شرط
لدخول ومعاي نة مل كوت هللا "إن كان أ حد ال يو لد من فوق ال ي قدر أن يرى
ملكوت هللا ..إن كان أحد ال يولد من الماء وا لروح ال ي قدر أن يدخل مل كوت
هللا" (يوٖ .)٘ ،ٖ :بدون المعمودية ك يؾ ت صير لئلن سان أعي نا ً روح ية فى
جسد القيامة ،الذى يستطيع به أن يرث الملكوت وأن يعاين أمجاده.
مفهوم الكاثوليك :
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أوالً  :أنهم يستخدمون عبارة "الذين ليس لهم ناموس هم ناموس ألنفسهم"
نا سبين ذ لك إ لى بولس الر سول فى ر سالته إ لى أ هل روم ية (روٕ.)ٔٗ :
ولكن هذه اآل ية نف سها إذا قُر بت بن صها ال صحيح ُتثب ِت ع كس ما يقو لون.
وا لنص ال صحيح ل هذه اآل ية " إن األمم ا لذين ليس ع ندهم ال ناموس م تى
فعلوا بالطبيعة ما هو مكتوب فى الناموس فهإالء إذ ليس ل هم ال ناموس هم
ناموس ألنفسهم" ومعنى ذلك أن األمم م تى نف َّذوا و صايا هللا المكتو بة فى
ناموس موسى بحسب ال ناموس الطبي عى ال كابن فى ق لوبهم ،فإنهم إذ ليس
لهــم نــاموس موســى بالتحديــد صــاروا ناموس ـا ً ألنفســهم بالنــاموس اــألدبى
الطبي عى الم طابق لل شريعة اإلله ية .و هذا تح صيل حا صل ألن مع نى هذا أن
اإلنسان كان مطالبا ً بتنفيذ الوصية فى كلتا الحالتين سواء أكان لد يه ناموس
موسى أم ال ،وهذا ما أ ّكده الرسول بقوله "ألن كل من أخطؤ بدون ال ناموس
فبدون الناموس يهلك وكل من أخطؤ فى الناموس فبالناموس ي ُدان" (روم ية
ٕ.)ٕٔ :
 فليس هناك مجال للقول إطبلقا ً بؤن األمم لهم ال حق بؤن ي سلكوا ب نواميس
خاصة تضاد الشريعة اإللهية فمن يق تل من األمم كان م ستحقا ً للدينو نة،
ومن يقتل من اليهود كان مستحقا ً للدينونة وال فرق.
 وكل ما قيل عن موضوع الناموس فى رسالة روم ية (إ صحاح ٕوٖ) هو
عن حال األمم واليهود قبل مجا المخلص ،وال ينطبق على الع هد الجد يد،
ألنه حينما انتقل ب عد ذ لك إ لى ال كبلم عن الع هد الجد يد تك لم كبل ما ً م ؽايراً
فقال" :وأما اآلن فقد ظهر بر هللا بدون الناموس مشهوداً له من الناموس
واألنبياء .بر هللا باإليمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يإمنون،
ألنه ال فرق إذ الجميع أخطؤوا وأعوزهم مجد هللا" (رو ٖ .)ٕٖ-ٕٔ :
ثانيا ً  :ويقول الكاثوليك أيضا ً أن معلمنا بطرس الر سول قال " :فى كل أ مة
الذى يتقيه وي صنع ال بر مق بول ع نده" (أعٓٔ  )ٖ٘:ل لرد ن قول أن ب طرس
الرسول قال هذا فى ب يت كرنيل يوس األممى حين ما ذ هب ليب شره بالم سيح،
وكان يقصد أن هللا ال يحابى اليهود على األمم بل كل األجناس مقبو لة أما مه
إن هى آم نت بالم سيح .وبدا ية ال قول هى ه كذا " ،بالحق أ نا أ جد أن هللا ال
يق بل الو جوه بل فى كل أ مة ا لذى يتق يه وي صنع ال بر مق بول ع نده" .ف هو
جبٍع اىعقبئذ ج2
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يقصد أن اإلي مان هو ليس للي هود ف قط بل ل كل األمم .وينب ؽى أن ن تذكر أن
باقى الرسل قد اختلفوا مع بطرس الرسول لدخوله بيت كرنيل يوس األممى،
ولم يقبلوا بسهولة دخول األمم إلى اإليمان ،إال ب عد أن قص ع ليهم ال قديس
ب طرس كل ما أعل نه له هللا ورت به وأ جراه فى مو ضوع كرنيل يوس .و قال
الرسل "إذاً أعطى هللا األمم أيضا ً التوبة للحياة" (أعٔٔ.)ٔ5 :
 ثم من هو ا لذى ي صنع ال بر؟ هو ا لذى ي قال ع نه " فآمن إ براهيم ب اهلل
فحسب له براً" (روٗ .)ٖ :وقال بولس الرسول " فإذ قد تبرر نا باإلي مان
ُ
لنا سبلم مع هللا" (رو٘ .)ٔ :وقال أي ضا ً "وأ ما اآلن ف قد ظ هر بر هللا…
باإلي مان بي سوع الم سيح" (روٖ . )ٕٕ-ٕٔ :وي قول أي ضا ً "إلظ هار بره
فى الزمان الحاضر ليكون باراً ويبرر من هو من اإليمان بي سوع" (روٖ:
.)ٕٙ
 وي قول أي ضا ً "ألن هللا وا حد هو ا لذى سيبرر الخ تان باإلي مان والؽر لة
باإلي مان" (روٖ .)ٖٓ:فبل يو جد بر إال باإلي مان بالم سيح ،وأى بر آ خر
فربما يعطل اإليمان فى بعض األحيان .مثلما ق يل عن الي هود إذ أرادوا أن
يثبتوا بر أنفسهم لم يدركوا البر" .إن األمم ا لذين لم ي سعوا فى أ ثر ال بر
أدركوا البر .البر الذى باإليمان .ولكن إسرابيل وهو يسعى فى أثر ناموس
البر ،لم يدرك ناموس ال بر .ل ماذا؟ أل نه ف عل ذ لك ليس باإلي مان بل كؤ نه
بؤعمال الناموس" (رو.)ٖٖ ،ٖٓ :1
 وقد حسم القديس بولس الرسول مسؤلة أن الخبلص ليس هو ببر اإلنسان
بل ب خبلص الم سيح فى ؼ سل الم يبلد ال ثانى وتجد يد ا لروح ال قدس أى
المعمودية التالية لئليمان فقال "حين ظهر لطؾ مخل صنا هللا وإح سانه ال
بؤع مال فى بر عملنا ها ن حن بل بمقت ضى رحم ته خل صنا بؽ سل الم يبلد
الثــانى وتجديــد الــروح القــدس الــذى ســكبه بؽنــى علينــا بيســوع المســيح
مخلصنا" (تىٖ.)ٙ-ٗ :
ثال ثا ً  :حين ما كان بولس الر سول فى أثي نا ورأى المدي نة مم لوءة أ صناماً،
احتدت روحه فيه لكراهيته الشديدة لعبادة األصنام .ولكنه رأى بين مذابح
األوثان مذبحا ً ال يوجد معه وثن أو صنم وليس مكتوبا ً عل يه ا سم إ له من
اآللهة الوثنية بل مكتوب عليه أنه مذبح إلله مجهول ،أى مجهول بالنسبة
جبٍع اىعقبئذ ج2
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ألهل أثينا ،فاعتبر ذلك مدخبلً يكلم هم من خبل له عن اإل له الحقي قى وذ كر
لل شعب الحا ضر فى الم كان رإي ته ل هذا ال مذبح و خاطبهم قا ببلً أن اإل له
"الذى تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادى لكم به .اإل له ا لذى خ لق ال عالم
وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء واألرض ال يسكن فى هيا كل م صنوعة
باأل يادى .وال ُي خدم بؤ يادى ال ناس كؤ نه مح تاج إ لى شا .إذ هو يع طى
الجم يع ح ياة ونف سا ً و كل شا" (أع .)ٕ٘-ٕٖ :ٔ8ول كن لؤل سؾ ي ساء
استخدام كبلم بولس الرسول هذا ويفسر بؤ نه لم ي مانع فى ع بادة هللا من
خبلل األصنام كما ورد فى نصوص المجمع الفاتي كانى ال ثانى ال تى أورد نا
نصوصها فى هذا الباب .وقد أشار هذا المج مع إ لى هذا الف صل من سفر
األع مال مت خذين م نه ذري عة لتبر ير ع بادة هللا المزعو مة ل من يتلم سون
اإلله المجهول من خبلل الظبلل والصور (قرارات المجمع الفاتيكانى الثانى
فى الدستور العقابدى /الفصل الثانى بند رقم ..)ٔٙ
فكيؾ ينسب أحد إلى بولس الرسول الذى احتدت روحه عندما أبصر مدينة
أثينا مملوءة أصناما ً هذا التواطإ مع عبادة األصنام.
رابعا ً  :يقول الكاثوليك بؤن بعض الناس لم تصل إليهم الكرازة بصورة كافية
ولذلك أوضحنا من األدلة الكتابية أن هللا يدعو مختاريه بكل تؤك يد ،و هو "ال
ي ترك نف سه ببل شاهد" (أعٗٔ .)ٔ8 :وي ستطيع هللا أن ي ستخدم الب شر فى
الكرازة ،كما يستطيع أن يستعين بخدمة المبلبكة ،كقول الكتاب عن المبلب كة
"ألــيس جمــيعهم أرواح ـا ً خادمــة مرســلة للخدمــة ألجــل العتيــدين أن يرثــوا
ال خبلص" ( عبٔ .)ٔٗ :و قال الك تاب عن ا لوثنيين "إذ معر فة هللا ظاهرة
فيهم ألن هللا أظهر ها ل هم .ألن أ موره ؼ ير المن ظورة ترى م نذ خ لق ال عالم
مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية والهوته حتى أنهم ببل عذر .ألنهم ل ما
عرفوا هللا لم يم جدوه أو ي شكروه كإ له بل حم قوا فى أف كارهم وأظ لم ق لبهم
الؽبى .وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهبلء .وأبدلوا مجد هللا ا لذى
ال يفنى ب شبه صورة اإلن سان ا لذى يف نى ،والط يور ،وا لدواب ،والزحا فات.
لذلك أسلمهم هللا أيضا ً فى شهوات قلوبهم إلى النجاسة إلها نة أج سادهم بين
ذواتهــم .الــذين اســتبدلوا حــق هللا بالكــذب ،واتقــوا وعبــدوا المخلــوق دون
الخالق" (رؤ .)ٕ٘-ٔ1 :وقول الكتاب عن عبدة األو ثان "أن هم ببل عذر"
واضح وال يحتاج إلى تعليق.
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كذلك سبق أن أوضحنا أن الذين سبق هللا فعرفهم أن هم سيقبلون دعو ته ألن
قلوبهم مابلة إلى قبول الحق فهإالء دعاهم أيضا ً (رو.)ٖٓ-ٕ5 :5
 أما الذين وصلتهم الدعوة ولم يقبلوها فقال عنهم بولس الرسول "إن كان
إنجيلنا مكتوما ً فإنما هو مكتوم فى الهالكين الذين فيهم إ له هذا ا لدهر قد
أعمى أذهان ؼير المإمنين لببل تضا لهم إنارة إنجيل مجد الم سيح ا لذى
هو صورة هللا" (ٕ كوٗ .)ٗ ،ٖ :و ليس ه ناك م جال لبلحت جاج بؤنهم لم
يفه موا ألن ال سيد الم سيح قال " كل من هو من ال حق ي سمع صوتى"
(يو.)ٖ8 :ٔ5
 وعموما ً قال معلمنا بولس الرسول "لكن ليس الجميع قد أطاعوا اإلنج يل.
ألن إشعياء يقول :يارب من صدّ ق خبرنا .إذاً اإليمان بالخبر والخبر بكلمة
َّ
هللا .لكننى أقول ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى ...إلى جميع األرض خرج صوتهم
وإ لى أقا صى الم سكونه أ قوالهم" (روٓٔ .)ٔ5-ٔٙ:ف ليس ه ناك م جال
لئلدعاء بوجود عذر فى عدم اإليمان.
مصير الذين ال يطيعون اإلنجيل:
عن مصير الذين ال يطيعون إنجيل المسيح قال معلمنا بولس الرسول "إذ هو
عادل عند هللا أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقاً .وإياكم الذين تتضايقون
راحة معنا عند استعبلن الرب يسوع من السماء مع مبلبكة قوته .فى نار
ً
لهيب معطيا ً
نقمة للذين ال يعرفون هللا ،والذين ال يطيعون إنجيل ربنا يسوع
المسيح .الذين سيعاقبون بهبلك أبدى من وجه الرب ومن مجد قوته .متى
جاء ليتمجد فى قديسيه و ُيتعجب منه فى جميع المإمنين" (ٕتسٔ-ٙ :
ٓٔ).
 و فى سرد ال قديس بولس لواق عة ظ هور ال سيد الم سيح له و هو ذا هب
ليضطهد المسيحيين فى دمشق قال للملك أؼريباس :
"سمعت صوتا ً يكلّمنى ويقول باللؽة العبرانية شاول شاول ل ماذا ت ضطهدنى،
صعب عليك أن ترفس مناخس .فقلت أنا من أنت يا سيد فقال أنا يسوع الذى
أ نت ت ضطهده .ول كن قم و قؾ ع لى رجل يك ألنى ل هذا ظ هرت لك ألنتخ بك
جبٍع اىعقبئذ ج2
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خاد ما ً و شاهداً ب ما رأ يت وب ما سؤظهر لك به من قذاً إي ّ اك من ال شعب و من
األمم الذين أنا اآلن أرسلك إليهم .لتفتح عيونهم كى يرجعوا من ظل مات إ لى
نور ،ومن سلطان الشيطان إلى هللا ح تى ي نالوا باإلي مان بى ؼ فران الخطا يا
ونصيبا ً مع الم ّقد سين .من ثم أي ها الم لك أؼري باس ،لم أ كن معا نداً للرإ يا
السماوية .بل أخبرت َّأوالً الذين فى دم شق و فى أور شليم ح تى جم يع كورة
اليهودية ثم األمم ،أن يتوبوا ويرجعوا إلى هللا عاملين أعماالً تليق بالتوبة"
(أع)ٕٓ-ٔٗ :ٕٙ
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ويتضح من كبلم القديس بولس الرسول أن الذين لم يسمعوا عن المسيح هم
:
ٔ -عميان "لتفتح عيونهم" ٕ -فى الظل مة " كى يرج عوا من ظل مات" ٖ-
تحــت ســلطان الشــيطان "مــن ســلطان الشــيطان" ٗ -بعيــدين عــن هللا
"يرجعوا ..إلى هللا" ٘ -ؼير مإمنين بالمسيح "ينالوا باإليمان بى"  -ٙلم
تؽفر لهم خطاياهم بعد "ينالوا  ..ؼفران الخطايا"  -8ليس ل هم ن صيب ب عد
مع المقدّسين "ينالوا ..نصيبا ً مع المقدّ سين" .و هذا مع ناه أن ي نالوا ن صيبا ً
فى شركة الكني سة المقد سة و فى فردوس الن عيم و فى الم يراث األ بدى ع ند
استعبلن ملكوت السماوات ،وكل ذ لك إذا آم نوا بالم سيح ودخ لوا إ لى شركة
الكنيسة فى األ سرار المقد سة -5 .ي لزمهم أن يتو بوا "أن يتو بوا ويرج عوا
إلى هللا"  -1ويلزمهم أن يعملوا أعماالً تل يق بالتو بة " عاملين أعم االً تل يق
بالتوبة".
وــال فــرق فــى هــذه اــألمور بــين أهــل دمشــق وأورشــليم واليهوديــة واــألمم
مدعوين للرجوع إلى هللا باإليمان بيسوع المسيح.
فالجميع
ِّ
رأى الكتاب فى الديانات الوثنية :
 على عكس ما يدّع يه ال قابلون ب خبلص ؼ ير ال مإمنين وتمج يد ا لديانات
مدون فى األ سفار المقد سة،
الوثنية التى هى عبادة للشيطان فحسب ما هو ّ
كقول معلمنا بولس الرسول "إن ما يذبحه األمم فإن ما يذبحو نه لل شياطين ال
هلل ،فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين" (ٔكوٓٔ.)ٕٓ :
كقــول المــرنم فــى المزمــور عــن هللا "يخــزى كــل عابــدى تمثــال منحــوت
المفتخرين باألصنام" (مز .)8 :18وقال الرب فى أ سى عن شعب إ سرابيل
حينمــا تــؤثروا باــألمم الوثنيــة "صــنعوا عجـبلً فــى حوريــب وســجدوا لتمثــال
مسبوك .وأبدلوا م جدهم بم ثال ثور آ كل ع شب .ن سوا هللا مخل صهم ال صانع
عظــابم فــى مصــر ...اختلطــوا با ـألمم وتعلمــوا أعمــالهم .وعبــدوا أصــنامهم
فصارت لهم شركاً ...وتنجسوا بؤعمالهم وزنوا بؤفعالهم .فحمى ؼضب ا لرب
على شعبه وكره ميراثه" (مز.)ٖ1-ٖ٘ ،ٕٔ-ٔ1 :ٔٓٙ
ما أبشع عبادة األو ثان فى ن ظر هللا فى الع هد ال قديم؛ ف كم ب األولى فى ع هد
النعمة والمعرفة والخبلص؟!!
رأى الكتاب المقدس فى اليهود فى العصر الرسولى :
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فى رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكى الذين اضطهدهم أهل
بلدهم الذين لم يإمنوا كتب يقول "فإنكم أيها األخوة صرتم متمثلين بكنابس
هللا التى هى فى اليهودية فى المسيح يسوع .ألنكم تؤلمتم أنتم أيضا ً من أهل
عشيرتكم تلك اآلالم عينها كما هم أيضا ً من اليهود ،الذين قتلوا الرب يسوع
وأنبياءهم واضطهدونا نحن .وهم ؼير ُمرضين هلل وأضداد لجميع الناس.
يمنعوننا عن أن ُنكلِّم األمم لكى يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين.
ولكن قد أدركهم الؽضب إلى النهاية" (ٔتسٕ.)ٔٙ-ٔٗ :
والعجيب أن يصدر فى قرارات المجمع الفاتيكانى الثانى مديحا ً عجيبا ً فى
اليهود بدالً من أن يدعوهم إلى التوبة باإليمان بالمسيح الذى رفضه آباإهم
ورفضوه هم أيضا ً ومازالوا مستمرين فى شرورهم وفى عدابهم لجميع
الناس كما قال عنهم بولس الرسول "أضداد لجميع الناس" .فإلى جوار
النصوص العامة التى صرح فيها المجمع الفاتيكانى الثانى بخبلص ؼير
المإمنين فإنه ذكر عن اليهود العبارات التالية [ :أما الذين لم يقبلوا اإلنجيل
بعد ،فإنهم يمتون بصلة بشعب هللا من نواح شتى ..وتدبير الخبلص يشمل
أيضا ً الذين يعترفون بالخالق ]( .الدستور العقابدى-الفصل الثانى-الفقرة
.)ٔٙ
مصير الوثنيين وؼير المإمنين :
هذا األمر واضح جداً فى الكتاب المقدس ونورد على سبيل المثال ما ورد فى
سفر الرإيا بشؤنهم:
"وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شا جديداً .قال لى أكتب فإن
هذه األقوال صادقة وأمينة .ثم قال لى قد تم .أنا هو األلؾ والياء البداية
والنهاية أنا أعطى العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً .من يؽلب يرث كل
شا وأكون له إلها ً وهو يكون لى ابناً .وأما الخابفون ،وؼير المإمنين،
والرجسون ،والقاتلون ،والزناة ،والسحرة ،وعبدة األوثان ،وجميع الكذبة
فنصيبهم فى البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذى هو الموت الثانى" (رإٕٔ:
٘.)5-
وهو هنا لم يقل عبدة األوثان الذين قابلهم بولس الرسول ولم يإمنوا بل قال
عبدة األوثان بصفة عامة على وجه اإلطبلق .وال مجال للقول بؤن الكرازة
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باإليمان لم تصلهم بنفس قوة شهادة اآلباء الرسل كما يحتج الكاثوليك .بل
إن مجرد عبادة األوثان هى خطية حتى قبل الكرازة باإلنجيل ألن بولس
الرسول كما ذكرنا (فى البند الرابع فى الرد فى حجج الكاثوليك صفحة
ٔٓٔ) قال "أنهم ببل عذر" (رؤ.)ٕٓ :
الزواج بؽير المإمنين
ا لزواج بؽ ير ال مإمنين هو ت شريع قانونى تقب له الكني سة الكاثوليك ية
وتعتبــره نوعـا ً مــن التســاهل أو التفســيح ،يصــدر بــه تصــريح مــن األســقؾ
الم سبول وت ستند فى ذ لك إ لى ما ت سميه (بالتف سيح البول سى) ن سبة إ لى
ال قديس بولس الر سول ،ا لذى لم يق صد أن يع طى تف سيحا ً م ثل هذا ع لى
اإلطبلق.
ومــن العجيــب أن الكنيســة الكاثوليكيــة فــى الوقــت الــذى تــرفض فيــه
الت صريح لل شخص ا لذى خان ته زوج ته مع ر جل آ خر أن يطلق ها وي تزوج
بؽير ها ،فإن ها تق بل أن ي تزوج ال طرؾ الم سيحى ب طرؾ ؼ ير م سيحى ..أ يا ً
كانت ديانته حتى لو كان ملحداً !! وأن يتم ذلك الزواج دا خل الكني سة وب حل
منهــا ،وأن تبــارك هــذه العبلقــة .أو أن يــتم خــارج الكنيســة أو أن يــتم علــى
مرحلتين بؤن تصلى الكنيسة على الطرؾ المسيحى فى الكنيسة وتصلى على
ال طرؾ ؼ ير الم سيحى خارج الكني سة أو أن ت صلى ع لى ال طرؾ الم سيحى
وحده ويكون الطرؾ اآلخر -الؽير م سيحى -ؼاب با ً إذ أ نه ال يق بل أحيا نا ً -أى
الطرؾ الؽير مسيحى -أن يدخل الكنيسة ،كما ال يقبل أحيانا ً أن ي ضع ال كاهن
يده فوق رأسه .وبهذا يتم الزواج فى ؼياب أحد الطرفين.
ورأى الكاثوليك فى السماح بهذا الزواج هو أن بولس الر سول قال "
أن الرجــل ؼيــر المــإمن مقــدس فــى المــرأة" (ٔكــو )ٔٗ :8ولكــن بــولس
الرسول قال ذلك عن رجل وامرأة ؼير مسيحيين تزوجا قبل اإلي مان ثم آ من
أحد ال طرفين و لذلك ف هو ي سمح با ستمرار زي جة قاب مة ف عبلً و ليس بإن شاء
زيجة جديدة ،ولذلك فقد جاء قو له هذا بالنص التالى " :إن كان أخ له امرأة
ؼير مإمنة وهى ترتضى أن تسكن معه فبل يتركها ألن ال مرأة ؼ ير المإم نة
مقدسة فى الرجل المإمن" ومن الواضح أنه يتكلم عن أخ له ا مرأة ل كى ال
يتركها ،ال أخ يبحث عن زو جة ل كى يرتبط ب ها و فرق شا سع بين ال قولين.
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ويضاؾ إلى ذ لك أن بولس الر سول قال " :المرأة ...حرة ل كى ت تزوج ب من
تريد فى ا لرب ف قط" (ٔ كو .)ٖ1: 8فه نا فى قو له األخير هو يتكلم عن
الزواج الجديد الذى بعد اإليمان وليس السابق له .كما أ نه ي قول فى ر سالته
الثان ية إ لى أ هل كورن ثوس "ال تكو نوا ت حت ن ير مع ؼ ير ال مإمنين وأى
شركة للنور مع الظلمة" (ٕكو .)ٔٗ :ٙوأظن أن شركة الزواج هى جديرة
بؤن ُتصان فى دابرة المسيح.
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تعليم بولس الرسول فيما يختص بهذا الموضوع :
يتلخص تعليم القديس بولس الرسول فى هذا األمر فى نقطتين :
أوالً :أنه يؤمر بعدم وجود شركة حياتية سرابرية بين المإمن وؼير المإمن.
ثانياً :أنه يسمح لزواج قام قبل الدخول فى اإليمان بؤن يستمر ولو إ لى حين
دون أن تكون لهذا الزواج صفة ال سر الكن سى ا لذى ال يم كن إل ؽاإه وي كون
استمرار هذا الزواج ممكنا ً حينما يدخل أحد الطرفين إ لى اإلي مان .فإذا ل حق
به ال طرؾ اآلخر ..فه نا يم كن أن تع طى الكني سة ل هذا ا لزواج بر كة ال سر
المقدس الذى ال ينفصل.
وسنتناول بالشرح والتحليل هاتين النقطتين:
أوالً  :من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورن ثوس من ال عدد
الرابع عشر من اإل صحاح ال سادس ح تى ال عدد األول من اإل صحاح ال سابع
(ٕكو" )ٔ: 8-ٔٗ :ٙال تكونوا تحت نير مع ؼير المإمنين .ألنه أ ية خل طة
للبر و اإلثم .وأ ية شركة لل نور مع الظل مة .وأى ات فاق للم سيح مع بلي عال.
وأى نصيب لل مإمن مع ؼ ير ال مإمن .وأ ية مواف قة لهي كل هللا مع األو ثان.
فإنكم أنتم هيكل هللا الحى كما قال هللا إنى سؤسكن فيهم وأ سير ب ينهم وأ كون
لهم إلها ً وهم يكو نون لى شعباً .لذلك أخر جوا من و سطهم واعتز لوا ي قول
الرب وال تمسوا نجسا ً فؤقبلكم .وأكون لكم أبا ً وأنتم تكو نون لى ب نين وب نات
يقول الرب القادر على كل شىء .فإذ ل نا هذه المواع يد أي ها األح باء لنط هر
ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة فى خوؾ هللا".
ونحـن نــرى هنــا بوضـوح أن القــديس بــولس الرسـول ينهــى عــن أن
المإمن باعتباره هيكل هلل الحى أن يلتصق مع ؼ ير ال مإمن فى ج سد وا حد
وهيكل واحد ونشير هنا إلى :
 قو له (ٔكو " )ٔٙ: ٙأم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد وا حد
ألنه يقول يكون االثنان جسداً واحداً".
 وفى (ٔكو " )ٔ8: ٙوأما من التصق بالرب فهو روح واحد".
 وفى (ٔكو " )ٔ1: ٙأم لستم تعل مون أن ج سدكم هو هي كل ل لروح ال قدس
الذى فيكم الذى لكم من هللا وأنكم لستم ألنفسكم".
فإذا كان من الت صق بزان ية ف هو ج سد وا حد !.ف ما با لك ب من ي تزوج
بامرأة ؼير مإمنة ..أال يصيرا جسداً واحداً ؟!! وكيؾ يصير هيكل هللا واحداً
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مع هي كل األو ثان؟!! هل هذا يوا فق إرادة هللا؟!! وأ ين ذ لك من قول ال سيد
المسيح "ما جمعه هللا ال يفرقه إنسان" عن الزواج المسيحى المقدس.
وبهــذا يتضــح أن القــديس بــولس الرســول ينهــى عــن الــزواج بؽيــر
ال مإمنين .وم ما يإ كد ذ لك قو له فى (ٔ كو " )ٗٓ، ٖ1: 8ال مرأة مرتب طة
بالناموس مادام رجلها حياً .ولكن إن مات رجلها فهى حرة لكى ت تزوج ب من
تريد فى الرب فقط .ولكنها أكثر ؼبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيى .وأظن أنى
أ نا أي ضا ً ع ندى روح هللا" .و نراه ه نا يإ كد بالن سبة ل من هو ؼ ير مرتبط
بزواج ،و حر بؤن ي تزوج ب من ير يد .أن هذه الحر ية تدور فى دا خل إ طار
محدود وهو أن الزواج فى الم سيح ف قط .و قد ذ كر هذه الحقي قة بال ضرورة
ألنه قال -هى حرة بؤن تتزوج بمن تريد -فلم يكن ممكنا ً أن يتو قؾ ع ند هذه
العبارة ،وإالّ يكون قد فتح الباب على مصراعيه للزواج بكل من تخ تاره من
بين البشر ..ولهذا عاد وحدد اإلطار "فى الرب فقط" أ ما كبل مه عن الحر ية
فمن زاوية أنها ب عد موت رجل ها ال تدعى زان ية إن صارت لر جل آ خر ك ما
ذكر من قبل.
فــى (رو" )٘-ٔ: 8أم تجهلــون أيهــا اــألخوة .ألنى أكلــم العــارفين
بالناموس .أن الناموس يسود على اإلنسان مادام حياً .فإن المرأة التى ت حت
رجل هى مرتبطة بالناموس بالرجل الحى .ولكن إن مات الرجل ف قد ت حررت
من ناموس الرجل .فإذن مادام الرجل حيا ً تدعى زانية أن صارت لرجل آخر.
ول كن إن مـات الر جل فهـى حـرة من النـاموس حتـى إن ها ليسـت زانيـة إن
صارت لرجل آخر .إذاً يا إخوتى أ نتم أي ضا ً قد متم لل ناموس بج سد الم سيح
لكى تصيروا آلخر للذى قد أقيم من األموات لنثمر هلل .ألنه لما كنا فى الجسد
كانت أهواء الخطايا التى بالناموس تعمل فى أعضابنا لكى نثمر للموت".
ثانياً :الزواج السابق قبل الدخول فى اإليمان ألحد الطرفين أو كليهما
والمقصود ه نا هو ا لزواج ا لذى تم بين أ شخاص ؼ ير م سيحيين ثم
د خل أ حدهما إ لى اإلي مان .فى ر سالة معلم نا بولس الر سول األولى أل هل
كورنثوس األصحاح  8 ، ٙنجد أنه بعد أن تك لم فى األ صحاح ال سادس عن
أهمية البعد عن الزنا بدأ يتكلم عن الزواج ،وتكلم فى البداية عن البتولية ثم
تطرق إلى الزواج كو سيلة لحما ية ال ناس من الز نا ،و عن الع فة فى الح ياة
الزوجية أثناء الصوم ..وتكلم أيضا ً عن أهم ية النزا هة فى أن ال ي سلب أ حد
ا لزوجين حق اآلخر فى هذه العبل قات إال بموافق ته ،ثم انت قل إ لى ت صنيؾ
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أنواع الزواج ،وبعدما أوصى ؼ ير الم تزوجين واألرا مل أن يستح سنوا عدم
صرح لهم بؤن يتزوجوا وفى تصنيفه ب األنواع المو جودة من ال ناس
الزواج ّ
بالنظر إلى الحياة الزوجية ذكر اآلتى:
ٔ -ؼير متزوجين
ٕ -أرامل
ٖ -متزوجين فى الكنيسة
ٗ -متزوجين قبل اإليمان ..وقد آمن أحد الطرفين ولم يإمن اآلخر بعد (ٔكو
" )ٕ8 - 5: 8ولكن أقول لؽير المتزوجين ولؤلرامل أنه حسن ل هم إذا لب ثوا
ك ما أ نا .ول كن إن لم ي ضبطوا أنف سهم فليتزو جوا .ألن ال تزوج أ صلح من
الت حرق .وأ ما المتزو جون فؤو صيهم ال أ نا بل ا لرب أن ال ت فارق ال مرأة
رجلها .وإن فارقته فلتلبث ؼير متزوجة أو لتصالح رجلها .وال ي ترك الر جل
امرأته .وأما الباقون فؤقول لهم أنا ال الرب إن كان أخ له ا مرأة ؼ ير مإم نة
وهى ترتضى أن تسكن معه فبل يترك ها .وال مرأة ال تى ل ها ر جل ؼ ير مإمن
وهو يرتضى أن يسكن معها فبل تتر كه .ألن الر جل ؼ ير ال مإمن م قدس فى
المرأة ،والمرأة ؼير المإمنة مقدسة فى الرجل .وإال فؤوالدكم نجسون .وأ ما
اـآلن فهـم مقدسـون .ولكــن إن فـارق ؼيـر المــإمن فليفـارق .لـيس اــألخ أو
األخت م ستعبداً فى م ثل هذه األحوال .ول كن هللا قد دعا نا فى ال سبلم .أل نه
كيؾ تعلمين أيتها المرأة هل ُتخلّصين الرجل؟ .أو كيؾ تع لم أي ها الر جل هل
سم هللا لكل واحد كما دعا الرب كل واحد ه كذا
تخلص المرأة؟ .ؼير أنه كما َق َ
ليسلك وهكذا أنا آمر فى جم يع الك نابس .د عى أ حد و هو مخ تون فبل ي صير
أؼلؾ .دعى أحد فى الؽرلة فبل يختتن .ليس الختان شيبا ً وليست الؽرلة شيبا ً
بل ح فظ و صايا هللا .ا لدعوة ال تى ُد عى في ها كل وا حد فليل بث في ها .دع يت
وأنت عبد فبل يهمك بل وإن استطعت أن تصير حراً فا ستعملها بالحرى ..ما
دعى كل واحد فيه أيها األخوة فليث بت فى ذ لك مع هللا .وأ ما ال عذارى ف ليس
ع ندى أ مر من ا لرب فيهن ولكن نى أع طى رأ يا ً ك من رح مه ا لرب أن ي كون
أمي ناً ..أ نت مرتبط بامرأة فبل تط لب االنف صال أ نت منف صل عن ا مرأة فبل
تطلب امرأة"
تعليق :
من هذا كله يتضح اآلتى :
جبٍع اىعقبئذ ج2

664Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

 فى قول معلمنا بولس الرسول "أ ما ال باقون" يق صد الف بات األخرى ال تى ال
تدخل ت حت ع نوان ؼ ير الم تزوجين واألرا مل والمتزو جون زوا جا ً م سيحيا ً
ؼيــر قابــل لبلنفصــال .وهــذا دليــل علــى أن المقصــود بكلمــة "البــاقون" هــو
أشــخاص قــد تزوجــوا قبــل اإليمــان ،ولــيس ؼيــر المتــزوجين الــذين ســوؾ
يدخلون فى زيجة جديدة.
 ويتضح أيضا ً أنه يإكد أن اإلنسان يستطيع أن يستمر فى حياته الزوجية مع
إمرأة واحدة كما كان وضعه قبل اإليمان وذلك بقوله فليل بث فى ذ لك مع هللا
بعد دعوته وقد كرر مراراً كثيرة "دعى أحد" فى وضع معين ،وهذا دليل أنه
يـتكلم عـن وضــع سـابق لئليمــان ،ومـا الـذى ينبؽــى عملـه بعــد الـدخول فــى
اإليمان.
 ويتؤكد ذلك أيضا ً بقو له "إن كان أخ له ا مرأة ؼ ير مإم نة" ف هو يتكلم عن
شخص متزوج بالفعل وله امرأة وليس عن شخص ي نوى ا لزواج ،بل ليس
له امرأة فقط بل وله منها أوالد ..فؤين ذلك من التصريح بزيجات جديدة بين
أطراؾ تختلؾ فى اإليمان تماماً.
صرح فيها القديس بولس الرسول ب االفتراق
 ونبلحظ أيضا ً أن هذه الحالة قد ّ
ألن ها تخت لؾ عن ا لزواج الم سيحى ا لذى يتم فى الكني سة ح يث قال ال سيد
المسيح أن [ ما أزوجه هللا ال يفرقه إنسان ].
 والعجيــب أنهــم يرفضــون التطليــق لعلــة الزنــا وهــى التــى ســمح بهــا الســيد
المسيح ويقبلون تطليق من زو جوه هم من ؼ ير مإمن ب اإلرادة ال تى لؽ ير
المإمن.
 واألعجب من ذلك أنه لو تعب ضمير الطرؾ المسيحى الذى تورط فى زي جة
كهذه وأراد أن يتراجع عنها (زواج مسيحى من طرؾ ؼ ير م سيحى) ..فإن
الكنيسة الكاثوليكية تمنعه وال تعط يه ح ِبلً بف صل هذا ا لزواج ،وتتر كه ت حت
رح مة ال طرؾ الؽ ير مإمن ،متعار ضة بذلك مع قول بولس الر سول "ال
تكو نوا ت حت ن ير مع ؼ ير ال مإمنين" (ٕ كو )ٔٗ :ٙفك يؾ يدخل اإلن سان
برجليه إلى هذا القيد األبدى؟!
تعقيب عام
 إن الزواج فى المسيحية هو على م ثال ات حاد الم سيح بالكني سة (أؾ٘-ٕٕ:
ٖٖ).
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 والرجــل فــى المســيحية هــو رأس المــرأة ،والمــرأة تخضــع للرجــل خضــوع
الكنيسة للمسيح فكيؾ يقوم هذا المثال فى زيجة بين طرؾ م سيحى و طرؾ
ؼير مإمن؟!
 وكيؾ يكون الرجل هو مثال المسيح فى األسرة إذا كان إنسانا ً ؼير مإمن؟!
و لذلك فإن الت صريح بزواج الم سيحى من ؼ ير الم سيحى هو تدمير للح ياة
الزوجية من منظار المسيحية.
 وما مصير األطفال الذين يولدون فى أسرة ممزقة من الناحية الدينية؟
 وما موقؾ ال طرؾ الم سيحى فى ا لدول ال تى ت حتم أن ي كون الر جل له د ين
معين؟
 وفى الدول التى تحتم أن يكون األطفال لهم دين معين؟
 ومــا مصــير األطفــال الــذين يولــدون فــى ظــل قــوانين تمــنعهم أن يكونــوا
مسيحيين؟ وتكون الكنيسة هى المتسببة فى ذلك!!
 وهل تستطيع الكنيسة أن تعمد أطف االً يو لدون فى أ سرة ممز قة من الناح ية
الدينية ،ال تعرؾ لهم مصيراً تربويا ً فى الحياة المسيحية وال م صيراً قانون يا ً
فى ديانتهم؟
 وإذا كان معلم نا بولس الر سول قد قال إن الر جل ؼ ير ال مإمن م قدس فى
المرأة المإمنة أو العكس فإ نه يق صد أن العبل قة الزوج ية بين ر جل وا مرأة
تزوجا زواجا ً حقيقيا ً قبل اإلي مان لن تعت بر ز نا حين ما يإمن أ حد ال طرفين..
ألــن المســيحية تحتــرم الــزواج الســابق لئليمــان وتم ّيــز بينــه وبــين الزنــا
والفجور ،وتعتبر أن إيمان أحد الطرفين سوؾ ي قدّ س العبل قة الزوج ية بين
رجل واحد وامرأة واحدة هى زوجته ويقدس ما ينتج عنها من أطفال ب شرط
أن ال ي كون ه إالء األط فال ت حت قانون م لزم بؤن يكو نوا ؼ ير م سيحيين..
وعلى العموم؛ فإن معلمنا بولس الر سول لم يذكر أن أطف االً سوؾ ينج بون
فى المستقبل ولكنه تكلم عن أطفال سبق إنجابهم .و لم يذكر أن ه ناك عبل قة
زوجية سوؾ تستمر مثل تلك التى تك لم عن ها فى عبل قة الر جل بالمرأة فى
ا لزواج الم سيحى ولك نه قال ف قط إن ها ترت ضى أن ت سكن م عه ..وه نا يب قى
السإال قابما ً :
 هل ق صد بولس الر سول بال سكنى أن ت ستمر العبل قة الزوج ية؟ وأن ت ستمر
عملية اإلنجاب؟ أم أن تسكن معه إلى حين أن يقبل الطرؾ اآلخر اإليمان؟
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ولهذا فنحن نإ ّكد بكل يقين أن المسيحية ال تقبل بزواج ال ي شترك ف يه
الطرفان فى اإليمان والعقيدة(ٔ) والحياة الروحية والمعمودية الوا حدة
(ٕ) ،وال يمكن أن يتراجع ل كى يرتبط بج سد ؼر يب ،وإذا كان الك تاب
الم قدس فى الع هد ال قديم قد ن هى عن االرت باط بؽ ير المإم نات من
النسوة األجنبيات حتى أن عزرا قد طرد جم يع الن سوة ب عد زواج هن،
ونادى بتوبة
عقد المجمع المقدس برباسة قداسة البابا شنودة الثا لث إجتما عه ال تالى فى
ٕٔ يونيــو  ،ٔ15ٙوكــان قــرار المجمــع بخصــوص الحــوار الرســمى مــع
الكنيسة الكاثوليكية هو أن أى اتفاقية سابقة تؤخذ وضعها النهابى والر سمى
إذا وا فق علي ها المج مع الم قدس ،وأن االتفاق ية الكري ستولوجية مع جدول
األعمال المقترح للحوار يمكن إرساله فى خطاب موجه إ لى نيا فة الكاردي نال
فيليبرا ند فى الفاتي كان .في ما ي لى جزء من هذا الخ طاب (الخ طاب مر فق
بكامله فى ملحق رقم ٖ):
"إن ر فع الحرو مات يتط لب الو صول إ لى ح لول للخبل فات فى الم فاهيم
البلهوتية التى ت خص اإلي مان فى كني ستينا .فى م قدمتها مرا عاة الن قاط
التالية:
ٔ -المشاكل الكريستولوجية
ٕ -انبثاق الروح القدس
ٖ -المطهر
ٗ -الحبل ببل دنس
٘ -الؽفرانات
 -ٙالزواج المختلط مع ؼير المسيحيين
 -8وضع الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى مصر.

1

ىف شمه مه األشمىت كاوت الكىيست الكاثىليكيت تىافق على شواج املسيحى أو املسيحيت بغري املسيحى ،ولكىها تـسف الـصواج مـه
أزثىذكسى أو أزثىذكسيت.
 2حنه ىف كىيستىا ال وىافق على الصواج املختلط سىاء بني مرهبني خمتلفني أو طسف مسيحى أزثىذكسى بطسف غري مؤمه.
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فبالنســبة للنقطــة اــألولى نعتبــر أن لــدينا اتفاقـا ً رســميا ً بــين كنيســتينا
باإلقرار التالى:
"نإمن أن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكلمة المتجسد ،كا مل
فى الهو ته ،وكا مل فى نا سوته ،و قد ج عل الهو ته و حداً مع نا سوته
بؽ ير اخ تبلط وال ام تزاج وال تؽ ير وال ت شويش .فبلهو ته لم ي فارق
ناسوته لحظة واحدة أو طرفة عين.
وفى نفس الوقت ندين نسطور وأوطاخى وعقيدتهما".
وإذا أمكن لكنيستكم أن تق بل هذا اإلقرار -ا لذى ت مت تقري با ً المواف قة
عليه فى فيي نا ( برو أورين تى) فى سبتمبر عام ٔ ،ٔ18ن ستطيع أن
ننت قل إ لى النق طة الثان ية فى حوار نا ا لبلهوتى ن حو اإلي مان الوا حد
للكنيسة".
وقـد نشـر مـا يلـى فـى مجلــة سـكرتارية تعزيـز الوحـدة المسـيحية – مدينــة
الفاتيكان – خدمة المعلومات رقم  )ٕ( ٔ155 ،ٙ8صفحة ٘:8
"تمــت اــآلن اســتعادة العبلقــات الطيبــة ،وتشــكلت اللجــان المشــتركة
المحل ية .جاء األن با يس شوى أ سقؾ دم ياط وال سكرتير ال عام للمج مع
المقدس للكنيسة القبطية إلى روما مع األنبا بوال م ساعده .وب صفتهما
مو فودان من ق بل البا با شنودة كا نت له ما محاد ثات مع سكرتارية
تعزيز الوحدة المسيحية ،وتم االتفاق على طرق عودة اللج نة الدول ية
المشتركة إلى عملها فى المستقبل القريب .كما ذهب األب دوبر يه إ لى
القاهرة فى أؼسطس  ٔ158إلجراء محادثات مع البابا شنودة الثا لث
ومع أعضاء الرباسة الكاثوليكية لنفس الؽرض".
أي ضا ً ورد ما ي لى فى مج لة المج لس ال بابوى لتعز يز الو حدة الم سيحية –
مدينة الفاتيكان – خدمة المعلومات رقم  )ٔ( ٔ11ٔ ،8ٙصفحة ٖٖ:
"سافر األب دوبريه سكرتير سكرتارية (اآلن المجلس البابوى) تعز يز
الوحدة المسيحية فى فبراير  ٔ155إ لى ال قاهرة لير تب عودة أع مال
اللجنة الدولية المشتركة بين الكني سة القبط ية األرثوذك سية والكني سة
الكاثوليكية .كان آخر لقاء لهذه اللجنة فى مارس ...ٔ185
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تضمنت رحلة األب دوبريه إلى القاهرة لقاء مع العديد من أعضاء اللجنة
الدولية فى دير األبنا بيشوى ،وعمل مسودة صياؼة كريستولوجية
موجزة لمضمون البيان المشترك الموقع عام ٖ ٔ18بين البابا بولس
السادس والبابا شنودة الثالث"...
الحوار االرثوذوكسى البروتستانتى
رأى الكنيسة األرثوذكسية فى كهنوت المرأة
الذى قُدم إلى مإتمر المبث لؤلنجليكان بإنجلترا سنة ٔ155
هذه رسالة أعدها قداسة البابا شنودة الثالث بابا اإلسكندرية وبطريرك
الكرازة المرقسية عن رأى الكنيسة القبط ية األرثوذك سية فى مو ضوع منح
الكه نوت للن ساء .و قام األن با بي شوى بت قديمها فى ال مإتمر ع ندما ح ضره
كممثل لكنيستنا (بصفته مراقب .)Observer
مرجعنا األول فى البحث هو الك تاب الم قدس ا لذى يمكن نا أن ن جد ف يه
ما يعبر عن الفكر اإللهى تجاه هذا الموضوع ألن "كل الكتاب هو موحى به
من هللا ونافع للتعليم ..الذى فى البر ل كى ي كون إن سان هللا كا مبلً متؤه با ً ل كل
عمل صال"ح (ٕتى ٖ .)ٔ8،ٔٙ :
نحن فى بحثنا عن الحقي قة ال يمكن نا أن نعت مد ع لى حكمت نا الخا صة.
بل يجب أن نعود إلى الكتب المقد سة ،م تذكرين قول ا لرب فى سفر األم ثال
"يا ابنى ال تنسى شريعتى بل ليحفظ قل بك و صاياى ..تو كل ع لى ا لرب ب كل
قلبك وعلى فهمك ال تعت مد ..ال ت كن حكي ما ً فى عي نى نف سك طوبى لئلن سان
الذى يجد الحكمة وللرجل الذى ينال الفهم ..طرق ها طرق ن عم و كل م سالكها
سبلم .هى شجرة ح ياة لمم سكيها والمتم سك ب ها مؽ بوط" (أمٖ،8 ،٘ ،ٔ :
ٖٔ.)ٔ5 ،ٔ8 ،
ليس من حقنا أن نضع تعليما ً أو تشريعا ً أو نظاما ً فى الكنيسة ال يت فق
مــع تعلــيم الكتــاب المقــدس .ولهــذا فالقــديس بــولس الرســول يوصــى أهــل
تسالونيكى قاببلً" :فاثبتوا إذاً أيها األخوة وتمسكوا بالت عاليم ال تى تعلمتمو ها
سواء كان بال كبلم أم بر سالتنا" (ٕ تسٕ )ٔ٘:ثم يإ كد هذا المع نى م حذراً
إياهم قاببلً" :ثم نوصيكم أي ها األخوة با سم رب نا ي سوع الم سيح أن تتجن بوا
كل أخ يسلك ببل ترتيب وليس حسب الترتيب الذى أخذه منا" (ٕتسٖ.)ٙ:
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المر جع ال ثانى فى الب حث هو تقل يد الكني سة وبخا صة فى ع صورها
األولى على اعتبار أنها أخذت التعليم من مصادره السليمة من السيد المسيح
والرسل فإذا بحثنا فى الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة القديمة نجد ما يلى:
ٔ -عدم قيام المرأة بالتعليم فى الكنيسة:
وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول" :لتتعلم المرأة بسكوت فى كل
خضوع .ولكن لست آذن للمرأة أن ُتعلّم وال تتسلط على الرجل بل ت كون فى
سكوت .ألن آدم ُجبل أوالً ثم حواء .وآدم لم يؽو لكن المرأة أؼو يت فح صلت
فى الت عدى .ولكن ها ستخلص ب والدة األ والد إن ث بتن فى اإلي مان والمح بة
والقداسة مع التعقل" (ٔتىٕ.)ٔٗ-ٔٔ:
ونبلحظ أن تعليم القديس بولس الرسول فى هذا المجال قد قدم تبر يراً
ل هذا الم نع ال عبل قة له بالظروؾ االجتماع ية ال سابدة فى ذ لك الز مان وال
بالظروؾ الخاصة للكنيسة التى كان يرعاها تلميذه تيموثاوس ،بل استند إلى
أمور تخص الرجل والمرأة منذ بداية الخلي قة وح تى ق بل خروج آدم و حواء
من الفردوس بسبب الخطية.
فإذا علمنا أن ال مرأة ال ينب ؽى أن تع لم فى الكني سة ف من باب أو لى ال
ي جوز منح ها در جات من در جات الكه نوت ح يث أن ال كاهن ي مارس خد مة
األسرار إلى جوار التعليم وقيادة الكنيسة فى حدود مسبوليته.
ٕ -الرجل هو رأس المرأة حسب تعليم الكتاب المقدس:
ي قول ال قديس بولس الر سول "أيتهـا الن ساء اخ ضعن لر جالكن كمـا
للرب .ألن الرجل هو رأس المرأة ك ما أن الم سيح أي ضا ً رأس الكني سة و هو
مخلص الجسد .ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك الن ساء لر جالهن فى
كل شا" (أؾ٘.)ٕٖ-ٕٕ :
ك يؾ يم كن تطب يق هذا التع ليم فى حا لة منح الكه نوت لل مرأة؟ ك يؾ
تخضع لرجلها فى كل شا إن كا نت هى ال تى ت قوم بع مل الق يادة والرعا ية
والتعليم؟ المفروض أن الخراؾ هى التى تخضع لراعي ها والتبلم يذ لمعلم هم
واألفراد لقابدهم واألبناء آلبابهم.
نحن نقرأ أيضاً" :ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل ر جل هو الم سيح
وأما رأس المرأة ف هو الر جل .ورأس الم سيح هو هللا .ألن الر جل ليس من
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المرأة بل المرأة من الرجل .وألن الرجل لم يخلق من أ جل ال مرأة بل ال مرأة
من أجل الرجل" (ٔكؤٔ.)1 ،5 ،ٖ :
ٖ -الكاهن يمثل المسيح نفسه:
لقد أعطى السيد الم سيح للر سل ب سلطان ا لروح ال قدس فى الكه نوت
أن يؽ فروا الخطا يا ع لى األرض وأن ي صالحوا ال ناس مع هللا وأن يحم لوا
بر كات ال خبلص وال فداء لجم يع شعوب ال عالم ،إذ صاروا و كبلء أ سرار هللا
(ٔكوٗ.)ٔ:
و صيرهم ال سيد كه نة ع لى مثا له فى ت قديم ذبي حة ال فداء با ستحقاق
ذبيحة نفسه على الصليب صابراً هو نفسه ربيس كه نة إ لى األ بد .و قد ر بط
معلمنا بولس الر سول بين عم له ال كرازى فى التع ليم وعم له الر سولى فى
الكه نوت واأل سرار وعب ّ ر عن ذ لك بقو له" :النع مة ال تى ُوه بت لى من هللا
حتى أكون خادما ً ليسوع المسيح ألجل األمم مباشراً إلنجيل هللا ككاهن ليكون
قربان األمم مقبوالً مقدسا ً بالروح القدس" (رو ٘ٔ .)ٔٙ ، ٔ٘ :
إن اــألمم الــذين قبلــوا اإليمــان واختبــروا فــى المعموديــة واألســرار
المقدسة شركة الموت مع المسيح قد اعتبرهم القديس بولس الرسول بمثابة
قربان تشتعل فيه النار اإللهية ليكون مقدسا ً مقبوالً أمام هللا.
ال ي ستطيع أ حد أن ين كر أن ع مل الكه نوت هو ام تداد لع مل الم سيح
الخبلصــى علــى اــألرض .ولهــذا فالكــاهن يمثــل الســيد المســيح فــى رســالته
الخبلصية .وقيل عن السيد المسيح أنه ربيس كهنة وليس ربيس كاهنات.
ومن جانب آخر نبلحظ أ نه لم ي كن ببل ترت يب أن جاء ال سيد الم سيح
رجبلً وليس امرأة ،لهذا يقول الكتاب "يسوع الناصرى رجل وقد ت برهن ل كم
من قبل هللا بقوات وعجابب آيات صنعها هللا بيده فى و سطكم ك ما أ نتم أي ضا ً
تعلمون" (أعٕ .)ٕٕ :كل طفل يولد من المم كن أن ي كون ذ كراً أو أن ثى أ ما
السيد المسيح فقد ولد ذكراً إذ هو ربيس الكهنة األعظم .وله األبوة الروح ية
والرباسة على الكنيسة كلها إذ هو رأس الكني سة ل هذا ق يل ع نه "أل نه يو لد
لنا ولد ونعطى اب نا ً وت كون الربا سة ع لى كت فه و يدعى ا سمه عجي با ً م شيراً
إلها ً قديراً أبا ً أبديا ً ربيس السبلم" (أش .)8 ،ٙ :1فالوحى اإللهى ه نا يع لن
بوضوح أن هناك عبلقة وثيقة بين األبوة والرباسة والقيادة واإلرشاد.
ٗ-لم يسبق فى التاريخ أو التقليد مثل هذا الكهنوت للمرأة:
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السيد الم سيح نف سه اخ تار ر سله من الر جال و لم يخ تر ب ينهم ا مرأة
واحدة وال على سبيل االستثناء .بل سلم الكنيسة الثنى عشر رجبلً ،ثم أر سل
إرسالية من سبعين ر جبلً ،وأو صى بالكني سة لتبلم يذه ( مت )ٕ5و( مر)ٔٙ
وكلهم من الرجال .كذلك اآلباء الرسل لم يختاروا امرأة واحدة لت صير كاه نة
بل أقاموا جميع خلفابهم من الرجال فقط ببل استثناء واحد.
٘ -العذراء القديسة مريم وعبلقتها بالكهنوت:
العذراء مريم وهى أقدس إنسانة لم تتول أى عمل من أعمال الكه نوت
و لو كان ي حق الكه نوت لل مرأة لكا نت هى أو لى من ؼير ها فى كل ز مان
ومكان.
الذين يطالبون بالكهنوت للمرأة عليهم أن يتؤملوا عمل يا ً م ثال ال عذراء
مريم ،ال تى و لدت هللا الكل مة بالحقي قة و ساهمت فى تن شبته -و هو ر بيس
الكهنــة اــألعظم -لكنهــا ظلــت محتفظــة بــدورها الطبيعــى كــؤم ولــم تطالــب
بالكهنوت على اإلطبلق.
-ٙاإلفخارستيا والكهنوت:
نبلحظ أن السيد المسيح قد سلم ت قديس اإلفخار ستيا لتبلم يذه الر جال
الذى كلمهم حوله على مابدة الف صح و قال "ا صنعوا هذا لذكرى" ( لوٕٕ:
.)ٔ1

 -8منشؤ الكهنوت:
الكهنوت منذ بدايته كانت نشؤته حسب ما ورد فى (خرٖٔ " )ٔ:قدس
لى كل بكر كل فاتح رحم" .وكان المقصود بذلك كل بكر من ا لذكور بدالً من
األبكار الذين افتداهم الرب فى أرض مصر ضرب جميع أبكار الم صريين .ثم
استبدل الرب األبكار من الذكور بكل ذكر من سبط الوى "وقال الرب لموسى
عد كل بكر ذكر من بنى إسرابيل من ابن شهر ف صاعداً و خذ عدد أ سمابهم.
فتؤخذ البلويين لى .أنا الرب .بدل كل بكر فى بنى إسرابيل فكان جميع األبكار
جبٍع اىعقبئذ ج2
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الذكور بعدد األسماء من ابن شهر فصاعداً المعدودين منهم اث نين وع شرين
ألفا ً ومبتين وثلثة وسبعين" (عدٖ.)ٖٗ-ٗٓ :
أما عدد البلويين "جميع المعدودين من ا لبلويين ا لذين عدّ هم مو سى
وهارون ح سب قول ا لرب بع شابرهم كل ذ كر من ا بن شهر ف صاعداً اث نان
وعشرون ألفاً" (عدٖ.)ٖ1 :
ونظراً لوجود فرق فى ال عدد م قداره مب تين وثبل ثة و سبعين ف قد ط لب
الرب عنهم خمسة شواقل فضة لكل رأس (عدٖ .)ٗ8 :ولو كان من المم كن
منح الكهنوت للمرأة لكان األولى أن يؤ خذ هذا ال فرق من بين اإل ناث ا لذين
ولدوا قبل باقى اخوتهم.
 -5الكهنوت هو للرجال فقط:
نبلحظ أن أ نواع الكه نوت ال تى قدمها ل نا الك تاب الم قدس كل ها من
الر جال .سواء كه نوت اآل باء البطار كة األول م ثل نوح وأ يوب وإ براهيم
وإســحق ويعقــوب ،أو الكهنــوت الهــارونى ،أو كهنــوت ملكــى صــادق ،أو
كهنوت الرسل وخلفابهم من األساقفة كله كهنوت رجال وبهذا ي كون كه نوت
المرأة هو ابتداع فى الدين.
 -1إنقسامات فى الكنيسة:
الشك أن هذا االبتداع فى الدين سوؾ ي كون سببا ً فى حدوث نزا عات
تإثر فى و حدة الكني سة .سواء و حدة الكني سة األنجليكان ية داخل ياً ،أو فى
عبلقتها مع الكنابس األخرى .وهنا نحب أن ن قول أن نا ك نا نتط لع ن حو مز يد
من التقارب بين كنابسنا ال إلى مزيد من التباعد.
ٓٔ -نتابج المبالؽة فى إعطاء حقوق للمرأة خارج إطار تعليم الكتاب:
نحن نرى العالم يندفع مسرعا ً نحو تعديل ما ي ختص بالتعليم الك تابى.
حتى و صل األمر بال مدافعين عن ح قوق ال مرأة إ لى محاو لة فرض اإلنو ثة
على اسم هللا نفسه .ومنع كل مة أبا نا أو أ بوكم ال سماوى وه نا تؽي ير للك تاب
فى مواضيع عديدة يختص بع ضها باأل قانيم اإلله ية وعبلقت ها ببع ضها ،م ثل
عبلقة االبن باآلب السماوى ويختص بعضها بالفداء وعمل الم سيح الك فارى
وأبوته الروحية كربيس كهنة.
جبٍع اىعقبئذ ج2

673Page

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ٔٔ -عقبات عملية :
هنــاك عقبــات عمليــة بالنســبة للمــرأة فــى فتــرات الحمــل والوــالدة
والرضاعة األمور التى تؤخذ بسببها بعض النساء الموظ فات ع طبلت طوي لة
من وظابفهن .وربما يإدى االن شؽال بع مل الكه نوت إ لى إه مال وظي فة ر بة
البيت تماما ً بما فى ذلك تربية األطفال.
إعتراضات والرد عليها:
أ -قد يعزو البعض ما ذكر فى الكتاب الم قدس م ضاداً ل منح الكه نوت لل مرأة
وكذلك ما نراه فى التقليد السابد فى كل الكنابس القديمة ،بؤن ال مرأة لم ي كن
ل ها دوراً فع االً فى المجت مع ب صفة عا مة م ما أدى إ لى منع ها من ممار سة
الكهنوت فى الكنيسة تمشيا ً مع الوضع االجتماعى السابد فى ذلك الحين وأن
المرأة قد أصبح لها دوراً فعاالً فى المجتمع فى الوقت الحاضر مما يدعو إلى
إعادة النظر فى التعليم الكتابى وما عمله لنا التقليد الكنسى بهذا الشؤن.
ولكننا نجيب عليهم ونقول أن المرأة فى كل األج يال كان ل ها ت قديرها
فكان هناك نساء نبيات مثل مريم أخت موسى وهارون ومثل دبورة القا ضية
والنبية ،ومثل خلدة النبية ..الخ
ووجد فى الكتاب المقدس وفى التاريخ مل كات م شهورات م ثل أ ستير المل كة
وم ثل مل كة سبؤ ال تى ذكر ها ال سيد الم سيح ومل كات فى شعوب كث يرة م ثل
كليوباترة وحتشبسوت ..الخ
وبــالرؼم مــن وصــول هإــالء النســوة إلــى هــذه المناصــب وقــد بقــى
الكهنوت -حسب تدبير هللا فى وسط شعبه -م يدانا ً ال تدخ له ال مرأة ف هى من
الممكن أن تصير ملكة وممكن أن تصير قابدة الجيش ويمكن أن توجد أسفار
فى الكتاب المقدس باسمها .فبل مجال لئلدعاء بؤن مكا نة ال مرأة لم ي كن ل ها
وجود فى العهد القديم.
وفى أيام السيد المسيح كانت هناك ل هن مكا نة كب يرة كال عذراء مريم،
والمجدلية التى أخبرت بالقيامة ،وم ثل الن ساء ا لبلبى و هبن ب يوتهن لت صير
كن ـابس مثــل أم يوحنــا الملقــب مــرقس ومثــل ليــديا بابعــة اــألرجوان ومثــل
بريسكيبل زوجة أكيبل (رو  )ٔٙومثل بنات فيلبس المبشر ا لبلبى كن يتن بؤن
ومثل نساء كثيرات ذكرهن بولس الرسول فى (رو )ٔٙباال سم وذ كر ت عبهن
فى الكنيسة ومع ذلك لم يعط الكهنوت لواحدة منهن..
جبٍع اىعقبئذ ج2
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المجامع المسكونية التى اجتمعت فيها قيادات الكنيسة فى العالم لم يكن في ها
امرأة واحدة.
دور المرأة المناسب فى الكنيسة:
ال مرأة ت صلح أن ت كون شما سة ( بدون و ضع يد) ت ساعد أ سقفا ً فى
أمــور الخدمــة مثــل فيبــى شماســة كنيســة كنخريــا وأوليمبيــاس التــى كانــت
شماسة للقديس يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينية..
نحــن نعطــى اختصاصــات للمــرأة فــى أعمــال كثيــرة فــى الكنيســة فــى
الخدمــة االجتماعيــة ،وفــى تعلــيم النســاء واألطفــال وخــدمتهن وفــى رســم
األيقونــات ،وفــى صــنع مــبلبس الكهنــوت ،وفــى رعايــة األيتــام والمتؽربــات
والمح تاجين ..ا لخ .ول كن ال يو جد أى سند فى الك تاب الم قدس أو ال تاريخ
لتعليم المرأة للرجال أو قيامها بخدمة الكهنوت للرجال.
لهذا ف من وا قع محبت نا للكني سة األنجليكان ية و من وا قع حر صنا ع لى
مزيــد مــن التقــارب بــين الكنــابس فــى العــالم فإننــا نهيــب بمــإتمر الكنيســة
األنجليكانية أن ينظر إلى األمر بمز يد من االهت مام وأن يت ناول هذه الق ضية
الحساسة بمزيد من الدراسة والبحث.
وإن كان هناك حواراً قد بدأ بين الكني سة األنجليكان ية وك نابس ال عالم
ف من باب أو لى أن ي قوم ال حوار فى األمور ال تى ت سير فى طر يق التؽي ير
والتباعد قبل النقاط التى كان االختبلؾ موجوداً فيها من قبل.
وفى الختام أرجو أن أع بر ل كم عن مح بة قدا سة البا با شنودة الثا لث
لكم ودعابه من القلب أن يعمل الروح القدس فى قلوب المجتمعين فى مإتمر
المبث.
ولؤلسؾ فإن مإتمر المبث بإنجلترا لم يستمع إلى نصابح الكنابس ذات
التقليد الرسولى وأباح سيامة المرأة فى درجة األسقفية وليس القسيسية
فقط وبذلك ظهر حقيقة أنهم ال يؤخذون سر الكهنوت على محمل جدى بل هم
فى صميم عقيدتهم بروتستانت مع مظاهر خارجية لبلحتفاظ بؤسرار
المعمودية واإلفخارستيا والخدمة  B,E,Mكما سبق أن أوضحنا.
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الفصل الثالث
االنقسام البروتستانتى
يعزى السبب االول لبلنقسام الى ادعاء روما للسلطة  ،فهل هذا االدعاء
صحيح ؟ اليك الشاهد

H. Brom, Bishop of San Diego, August 10, 2004

سلطان البابا
كان اباء الكنيسة يقرون بان المسيح جعل من بطرس الصخرة التى تبنى
عليها الكنيسة مما اعطى لبطرس نوعا خاصا من الرباسة وذهب بطرس
الى روما وترك خلفابه فى روما  ،وهم كذلك يتمتعون بتلك الرباسة وننقل
هنا شهادات االباء واعترافهم بذلك.
The Church Fathers recognized that Jesus made
Peter the rock on which he would build his
Church, that this gave Peter a special primacy,
that Peter went to Rome, and that he left
successors there
Peter‟s successors shared in his special authority
or primacy. In a wide variety of ways, the Fathers
attest to the fact that the church of Rome was the
central and most authoritative church
فى رسالة البابا كليمنت االول الى كورنثيوس مايدل على انه كان يعتبر
نفسه ذو سلطان حيث يقول :
ان كل من اليطيع اوامر هللا من خبللنا فانه يعرض نفسه لبلثم والخطر
الكبير  ...سنكون سعداء اذا اطعتم االشياء التى قلناها من خبلل الروح
جبٍع اىعقبئذ ج2
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)  ميبلدية5ٓ القدس ( الخطاب الى كورنثيوس سنة
Pope Clement I
If anyone disobey the things which have been
said by him [God] through us let them know that
they will involve themselves in transgression and
in no small danger. . . . You will afford us joy and
gladness if being obedient to the things which we
have written through the Holy Spirit, (Letter to the
Corinthians 1, 58–59, 63 [A.D. 80]).
 وسيقوم بتوزيعها على...  واحدة الى بابا روما، واكتب ياهرماس رسالتين
)  ميبلدية5ٓ المدابن الن هذا واجبه( الراعى –لهرماس سنة

Hermas
"Therefore shall you [Hermas] write two little
books and send one to Clement [Bishop of Rome]
and one to Grapte. Clement shall then send it to
the cities abroad, because that is his duty" (The
Shepherd
2:4:3
[A.D.
80]).
... اجناتيوس االنطاكى ( من اجناتيوس الى كني سة رو ما ال تى ل ها الربا سة
) والتى تذكر بعد المسيح واالب (سنة ٓٔٔ ميبلدية
Ignatius of Antioch
"Ignatius . . . to the church also which holds the
presidency, in the location of the country of the
Romans, worthy of God, worthy of honor, worthy
of blessing, worthy of praise, worthy of success,
worthy of sanctification, and, because you hold
the presidency in love, named after Christ and
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named after the Father" (Letter to the Romans 1:1
[A.D.
110]).
وينقل بقية المقال شهادات ايرينيوس وديونسيوس وايوسبيوس وشهداء
ليون وسيبريان القرطاجى الذى يقول ان البابا اختاره الرب واختاره المسيح
Cyprian of Carthage
"Cornelius was made bishop by the decision of
God and of his Christ
– ويكتب البابا يوليوس االول ( ان محاكمة اثاناسيوس –بابا االسكندرية
، هل تجهلون انه كان ينبؽى ان تكتبوا اوال الينا..... ، لم تتكن لتتم هكذا
 اذا كان هناك شكوك حول البابا هناك-فى روما-وان العدالة تخرج من هنا
فينبؽى انها كانت تكتب الينا هنا( من كتابات اثاناسيوس ضد االريوسيين
)ٖٗٔ سنة
Pope Julius I
"[The] judgment [concerning Athanasius] ought to
have been made, not as it was…... Are you
ignorant that the custom has been to write first to
us and then for a just decision to be passed from
this place [Rome]? If, then, any such suspicion
rested upon the bishop there [Athanasius of
Alexandria], notice of it ought to have been
written to the church here (Letter on Behalf of
Athanasius [A.D. 341], in Athanasius, Apology
Against the Arians 20–35).
ٖ ان اسقؾ القسطنطينية هو التالى فى5ٔ قرر مجمع القسطنطنية سنة
الرباسة السقؾ روما
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Council of Constantinople
"The bishop of Constantinople shall have the
primacy of honor after the bishop of Rome,
because his city is New Rome" (canon 3 [A.D.
381]).
وينقل بعد ذلك شهادات لجيروم والقديس اؼسطينوس وينقل اقرار ربيس
مجمع خلقدونية بان البابا ليو االول هو ربيس الكنابس
Council of Chalcedon
[Pope Leo I], who is the head of all the churches,
(Acts of the Council, session 1 [A.D. 451]).
هذه كما ترى براهين روما على انها ليست مدعية وانما صاحبة سلطة
اصيلة تسلمتها منذ البداية  ،ومن تلك السلطة ادعت روما لنفسها عقابد
خاصة كان على رأسها صكوك الؽفران التىادت لبلنقسام البروتستانتى
اليك االن وجهة النظر البروتستانتية ( منقولة عن الكنيسة المعمدانية)
—THE CHURCH
HER AUTHORITY AND MISSION
by
W. E. Best
الكنيسة مهمتها وسلطانها
The true understanding of Jesus Christ and
His church is obtained from the New
Testament and not from church creeds.
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ان الفهم الصحيح للمسيح وكنيسته نابع من العهد الجديد وليس معتقدات
الكنيسة
Religious people are modifying “their”
doctrines—not God’s—to conform to the
requirements and demands of the religious
mind and taste of our day.
ان المتدينين يؽيرون من معتقداتهم وليس من الهتهم ليتوافقوا مع
االحتياجات الدينية للعقل الحديث
Paul warned Timothy of this very thing in II
Timothy 4:1-5. If Timothy needed such
warning in his day, how much more do we
need it in the twentieth century.
٘) ونحن االن فى-ٗ/ٔ( حذر بولس من ذلك فى رسالته الى تيموثاوس
القرن العشرين اكثر احتياجا لذلك من تيموثاوس
Now, will all who shall consider the subject
of the church be willing to go to the only
source of information, the Scripture of truth
which was settled in heaven before the
foundation of the world?
ان كل من يعتبر نفسه من رعايا الكنيسة يجب ان يعرؾ ان المصدر الوحيد
اليمانه هو الكتاب المقدس والذى كان فى السماء قبل خلق العالم
The Bible does not “contain” the truth; it
“is” the truth.
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ان الكتاب المقدس اليحتوى الحقيقة وانما هو الحقيقة ذاتها
Every Bible subject must be viewed from a
Biblical, not a denominational, perspective.
Any subject presented from a
denominational perspective is prejudicial.
يجب النظر الى جميع االشياء من وجهة نظر الكتاب المقدس وليس من
وجهة نظر طابفية
Biblical data on any given subject should
be gathered before ideas and opinions are
formed. It should not be made to conform
to preconceived ideas or opinions.
يجب تجميع المعلومات من الكتاب المقدس قبل تكوين االراء واالفكار وليس
استخدام الكتاب المقدس لتؤكيد اراء مسبقة
The one church has two aspects—invisible
and visible, or universal and local.
 او شامل ومحلى، الكنيسة الواحدة لها وجهان منظور وؼير منظور
Spiritual authority in the local aspect of
the church has been committed to elders.
Physical authority in the local aspect of the
church has been assigned to deacons. The
mission of the church is to proclaim the
gospel of the Lord Jesus Christ to all
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nations and teach the converted to observe
all things for their edification.
السلطة الروحية فى الكنيسة المحلية ممنوحة للكبار واما السلطة الطبيعية
 مهمة الكنيسة هى اعبلن الكتاب المقدس لجميع االمم، فممنوحة للشماسة
وتعليم المتحولين مبلحظة كل االشياء من اجل تنويرهم
There is no personal light or revelation
given above that which is written.
Individual revelation is without a standard.
Therefore, the Holy Spirit guides a person
in harmony with the Scripture of truth, not
in formulating doctrine which might be
superimposed upon the eternal word of
God.
 والروح القدس يوجه الناس بما يتوافق مع، ليس هناك رإى فوق المكتوبة
الكتاب المقدس وليس الى عقابد تخالؾ الكلمة االبدية
Christian distinctives are clearly
demonstrated in ecclesiology—the science
of the church. We must be
aware, however, that many Christians in
their confessions often emphasize their
distinctives to the exclusion of some
aspects of ecclesiology.
هناك الكثير من المسيحيين يقيمون ايمانهم على اشياء تعارض علم الكنيسة
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There are not two kinds of Christians:
those whose interest is in the universal
aspect of the church and those who are
concerned for the local aspect of the
church (Acts 2:41-47; 4:32, 33).
اليوجد مسيحيون يقرون بعامية الكنيسة واخرون يقولون انها محلية
The word “church” is used in the sense of
the totality of God’s elect (Eph. 5:25). It is
also used in a purely geographical sense (I
Cor. 1:1, 2).
( ٘) وكذلك لها معنى جؽرافى/ٕ٘ الكنيسة تعنى جميع المإمنين ( افسس
)ٕ-ٔ/ٔ كورنثيوس االولى
THE UNIVERSAL ASPECT OF THE CHURCH
المعنى الشامل للكنيسة
There is only one church, including its
universal and local aspects. The Lord
Jesus said, “I will build my church” (Matt.
16:18). He did not say He would build
churches.
 فالمسيح،  وهى تشمل المعنيان الشامل والمحلى، اليوجد اال كنيسة واحدة
ٔ) ولم يقل كنابسىٙ/ٔ5 قال سؤبنى كنيستى(متى
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This assembly includes all the redeemed of
God during the dispensation of grace. This
new people of God consists of the
redeemed and regenerated who are called
by the gospel (Matt. 20:28; 26:28; John 3:8;
II Thess. 2:13, 14).
وتشمل الكنيسة كل الذين خلصوا سواء اثناء وجود المسيح او بعده والذين
)..... ٕٓ/ٕ5 تم ذكرهم فى االناجيل (متى

Divine interpretation of the universal
aspect of the church is recorded in
Matthew 16:18.
)ٔٙ/ٔ5( التفسير االلهى للمعنى الشامل للكنيسة موجود فى متى
The apostle Peter, to whom the Lord spoke,
verified this truth (I Pet. 2:5-10). Peter’s
epistles were not sent to local churches.
They were general epistles.
وقد ادرك الرسول بطرس والذى كان يتحدث اليه المسيح هذه الحقيقة
ٓٔ) فلم تكن رسابل بطرس مرسلة الى كنابس محلية-ٕ/٘ (بطرس االولى
وانما رسابل عامة
A Biblical concept of the universal aspect
of the church serves as a bulwark against
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salvation through local church
membership. It protects the basic doctrine
that salvation is of God (John 1:12, 13).
ان الرإية االنجيلية للكنيسة الشاملة هى ضد الخبلص عن طريق الكنابس
( المحلية وهى تحمى العقيدة االساسية فى ان الخبلص عن طريق الرب
)ٖٔ-ٔ/ٕٔ يوحنا
It guards against institutional idolatry.
Where church tends to precede, Christ
tends to recede; where the local church is
stressed as a depository of grace, Christ is
neglected as the source of grace.
ان هذه الرإية تحمينا من الوثنية المإسساتية حيث تسبق الكنيسة المسيح
باعتبارها هى وليس هو مصدر النعمة
In The Process Of Building
عملية البناء
The universal aspect of the church is built
upon Christ (Matt. 16:18). Christ Jesus is
the massive, living rock.
ان المفهوم الشامل للكنيسة قابم على المسيح
ٔ) ان المسيح هو الصخرة العظيمة الحيةٙ/ٔ5 ( متى
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The Lord stated the foundation of the
church when He said, “Thou art Peter, and
upon this rock I will build my church.”
حينما قال المسيح انه سيبنى كنيسته على صخرة
This statement was in response to Peter’s
confession that Jesus is “the Christ, the
Son of the living God” (Matt. 16:16). The
apostle’s knowledge that the Lord is
Israel’s Christ—the anointed One of Israel
of Psalm 2:6-8—and the church’s Savior—
the Son of the living God—was gained by
Divine revelation (Matt. 16:17).
ان بطرس نفسه كان يعلم ان المقصود بالصخرة هو المسيح وليس بطرس
The word “rock” is used symbolically of
God in both Old and New Testaments
(Deut. 32:4; I Cor. 10:4).
( )ٔ-ٕٖ/ٗ كانت كلمة الصخرة ترمز هلل فى العهدين القديم والجديد ( تثنية
)ٗ-ٔٓ كورنثيوس االولى
The living stone is Jesus Christ. The living
stones are recipients of the grace of God,
and they are connected by the Holy Spirit
upon the foundation of Jesus Christ.
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الصخرة الحية هى المسيح وجميع الذين خلصوا مرتبطين به

From the negative point of view, the
foundation of the church is not Peter.
لم يتم تؤسيس الكنيسة على بطرس
Peter was only a mortal, sinful man (Acts
10:26; Matt. 26:74). Peter interpreted and
expounded Isaiah’s prophecy concerning
the church (Is. 28:16; I Pet. 2:4-6). Jesus
Christ alone could be the object of Isaiah’s
prophecy: “Therefore thus saith the Lord
GOD, Behold, I lay in Zion for a foundation a
stone, a tried stone, a precious corner
stone, a sure foundation: he that believeth
shall not make haste” (Is. 28:16).
بطرس هو انسان فانى وخاطىء والتتحقق فيه نبإة اشعياء النبى ( اشعياء
)ٕ5/ٔٙ
There is no reference to the church being
built upon Peter. He could not be an
unwavering foundation against Satan’s
attacks. Jesus Christ alone could
withstand Satanic attacks.
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 فهو اليستطيع، ليست هناك اية مزية فى كنيسة اسست على بطرس
 المسيح فقط هو الذى فعل، الصمود امام هجمات الشيطان
Peter could not understand that the Lord
would not then set up His kingdom;
therefore, the Lord Jesus gave Peter,
James, and John a foretaste of the coming
kingdom (Matt. 16:27-17:13).
ان بطرس لم يفهم ان المسيح لم يإسس كنيسته بعد ان السلطة الممنوحة
للرسل هى فى مملكة المسيح القادمة
The authority indicated in the Lord’s
statement, “And I will give unto thee the
keys of the kingdom of heaven: and
whatsoever thou shalt bind on earth shall
be bound in heaven: and whatsoever thou
shalt loose on earth shall be loosed in
heaven,” is eschatological. The verse is
related to the coming kingdom.

ان ماقاله المسيح للرسل ان مايعقدونه ويحلونه فى االرض يكون كذلك فى
السماء هو من االخرويات وليس فى هذا العالم

689Page

2جبٍع اىعقبئذ ج

د/عبطف عثَبُ ديجيخ

ٍذخو اىي اىعقيذح اىَضيذيخ

الخاتمة
كما اوضحنا فى كتابنا هذه ان المسيحية هى مجموعة من االفكار
المتعارضة من النقيض الى النقيض  ،فهناك من يإمنون بالتثليث وهناك
موحدون ،والذين يإمنون بالتثليث اختلفوا فى العبلقات وانبثاق الروح
القدس وكذلك حول طبيعة المسيح  ..... ،ولعل السبب االساسى وراء هذه
االختبلفات الحادة هو عدم وضوح وجهة النظر فى الكتب المسيحية المقدسة
واعتماد رأى الكنيسة وهو بالطبع اراء وافكار بشرية تختلؾ باختبلؾ
الزمان والمكان واصرار االتباع على تقديس اراء البشر هو الذى ادى لكل
تلك التناقضات،
نرى انه من الضرورى عقد مجمع كبير يضم كل الطوابؾ ومحاولة الخروج
برإية متقاربة ولن يتم ذلك اال بعد حسم اهم قضية من وجهة نظرنا اال
وهى ،
من هو صاحب السلطان فى االرض الكتاب المقدس ام التقاليد ؟
اعجبنا كثيرا العبارة التى نقلناها من الكنيسة المعمدانية والتى سنجعلها اخر
كلمات ذلك الكتاب
يجب تجميع المعلومات من الكتاب المقدس قبل تكوين االراء واالفكار
وليس استخدام الكتاب المقدس لتؤكيد اراء مسبقة
بن حلبية
بورسعيد ٙ/ٖ/ٕٓٓ8
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