
 

 

 مختصر

 في علم الالھوت العقائدي

 ـــــــــــــــــــ

 الجزء األول

 هللا الواحد والثالوث _ الخالق

* 
 الجزء الثاني

المجازي –هللا المخلص   

* 

 الجزء الثالث

الكنیسة –هللا المبرِّر: النعمة   

* 

 الجزء الرابع

 هللا المبرِّر: األسرار _ فھارس الكتاب

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لودویـــــغ أوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مختَصـــر

 في ِعلم الّالُھوت العَقائدي

 

2 

الُمجازي –هللا المَخِلُّص   

 

 
 نقلھ من األلمانیة إلى العربیّة

 األب جرجس الماردیني

 

 

بَیروت –َمنشوَرات الَمطبَعة الكاثولیكیة   

بیروت –َساَحة النَجمة  –تَوزیع المكتَبة الَشرقیة   

 

 

 



 14 المخلص
 

 درس تمھیدي

حقیقة یسوع المسیح التاریخیة. 1  

أنكر وجود المسیح التاریخي مدرسة نقد األناجیل الرادیكالي لعلم الالھوت البروتستاني الحر ( 
  ) وغیرھم.Drews، ارثر دروز Kalthoff، البر كلتھوف Bruno Baure برونو باور

إن وجود المسیح التاریخي یثبتھ اثباتاً أكیداً، عالوة على الكتبة المسیحیین، كتبة غیر مسیحیین       
  أیضاً الذین ال یمكن اتّھامھم بتزییف أو تزویر.

  . كتبة من الوثنیین1

) عن االضطھاد القاسي الذي أنزلھ 116في "حولیاتھ" (حوالي  Taciteتاكیتُسأ) یخبر 
االمبراطور نیر ون بمسیحیي روما، ویبدي، في شأن مؤسس الدیانة المسیحیة، ھذه المالحظة: 
ى المسیح قد سامھ العذاَب الحاكُم بونطیوس بیالطوس في عھد طیباریوس  "إن المؤسس المسمَّ

  ).44:  15قیصر" (الحولیات 

) عن كلودیوس قیصر أنــھ طرد من روما الیھود 120(حوالي  Suétoneیتون وسب) وروى 
).  في 4:  25بسبب القالقل التي كانوا یُثیرونھا بدسائس من ُكریستوس (المسیح) (حیاة كلودیوس 

ھة توجد نواة تاریخیة وھي أن الجماعة الیھودیة في روما كانت مثار  أساس ھذه الشھادة المشوَّ
  ).2:  18ة في شأن المسیح (انظر أعمال مجادالت عنیف

) رسالة إلى 113 - 111، حاكم والیة بتینیا (Pline Le Jeuneج) كتب بلینوس األصغر 
ترایانوس قیصر، یقول فیھا بأن المسیحیین "یجتمعون في یوم معین،  قبل شروق الشمس، 

  ).96:  10ویرفعون األناشید إلى المسیح كالى إلھ" (رسائل 

د) السریاني مار بار سرابیون، أحد اتباع الفلسفة الرواقیة، كتب إلى إبنــھ سرابیون في شأن 
المسیح: "ماذا جنى الیھود من قتلھم لملیكھم الحكیم، مع أنھم كانوا، في ذلك العھد، قد خسروا 

قد مملكتھم؟ ... لقد أمیت الیھود وأخرجوا من بالدھم، وھم یعیشون مشّردین في كل وجھ".  و
  بین القرن الثاني والرابع.، في وقت غیر محقّق بتأكید، 70كتبت ھذه الرسالة بعد عام 

  . كتبة من الیھود2

  أ) إن الكاتب الیھودي فالفیوس یوسیفوس یذكر في كتابھ "العادیات الیھودیة"
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)، ان كبیر الكھنة حانان "ساق إلى المحكمة العیا یعقوب 94 – 93(الذي انتھى من كتابتھ عام 
أخـــا یسوع الملقب بالمسیح وآخرین غیره، بتھمة تعدّس الشریعة، وحكم علیھم بالرجم" (العادیات 

).  وھناك نص آخر أكثر وضوحاً، أال ان صحتھ ھي موضع ریب قوي: "وفي 1:  20/9الیھودیة 
، اذا صح أن نسمیّھ حكیماً، ألنھ كان صانع معجزات ومعلماً الوقت عینھ جاء یسوع، رجل حكیم

للبشر الذین یقبلون الحقیقة بفرح.  فاكتسب كثیرین من الیھود والیونان.  كان ھذا المسیح.  وعندما 
حكم علیھ بیالطس بالموت صلباً،  على وشایة من مواطنینا األولین، لم یكّف الذین كانو یحبونھ 

ى لھم بعد ثالثة أیام قائماً من الموت، فیما أن أنبیاء هللا قد تنبأوا بذلك وبألف عن محبتھ، ألنھ تراء
  عجیبة أخرى بشأنھ.

أما الجماعة المسیحیة، التي تُعرف باسمھ، فانھا ال تزال إلى اآلن".  ومن الواضح أن في أساس 
  ھذا المقطع األخیر نواة تاریخیة صحیحة عملت فیھا ید مسیحیة عملھا.

ان الترجمة السالفیة القدیمة لكتاب فالفیوس یوسیفوس بعنوان "الحرب الیھودیة" تحتوى        
على شھادة عن المسیح ُمماثلة للشھادة السابقة جزئیاً.  إال أن نص ھذه الشھادة قد خال منھ األصل 

  الیوناني والترجمة الالتینیة.  فھي، على ما یبدو، إضافة الحقة أسطوریة.

المبنیة على ھذا النص، والتي بموجبھا یكون یسوع رئیس حركة  Eislerلر ونظریة روبر ایس
  .وطنیة ثوریة قضت علیھ السلطة الرومانیة لھذا الجرم، ھذه النظریة ھي محض مجانیة

ب) التلمیحات إلى شخص المسیح، التي نجدھا في التلمود، تفترض وجوده التاریخي.  وقد      
ھت الیھودیة صورة المسیح ح قداً علیھ مظھرةً إیاه على أنھ ابن امرأة زانیة، ورجل مشاغب، شوَّ

  ومؤسس بدعة كافرة؛ إال أنھا لم تشك یوماً بحقیقتھ التاریخیة.
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  القسم األول

  طبیعتا المسیح وكیفیة اتحادھما

  

  الفصل األول 

  ألوھة المسیح الحقة

  

  . عقیدة أُلوھة المسیح الحقة وأَضدادھا2

  العقیدة. 1

 من اإلیمانیسوع المسیح ھو إلھ حق وابن هللا بالجوھر.   •

تعبّـر الكنیسة عن إیمانھا بألوھة المسیح وبنوتھ اإللھیــة في قوانین اإلیمان كلھا.  انظر قانون 
Quicumque ھو اذاً إیمان مستقیم ان نؤمـن ونعترف بأن سیدنا یسوع المسیح ابن هللا ھو إلھ" :

من جوھر اآلب مولود قبل الدھور، وانسان من جوھر األم مولود في الزمان، إلھ  وإنسان.  ھو إلھ
  كامل وانسان كامل"

)D. 40 ؛ أنظرD. 54 ،86 ،148 ،215 ،215 ،290 وتعلن العقیدة ان لیسوع المسیح طبیعة  .(
  إلھیة مع كل كماالتھا غیر المحدودة؛ بسبب والدتھ األزلیة من هللا اآلب.

  . البدع2

انكر ألوھة المسیح الحقة في القدیم المسیحي قیرنتوس، المونارخیانّیون الُمتبّنیون، االبیونیون        
واآلریوسیون، وكذلك في العصور الحدیثة السوسنیّون، والراسیونالیّون في قرن األنوار، 

  ).1 §والبروتستانیة الحرة الحاضرة (انظر الكتاب األول، الثالوث األقدس 

لم الالھوت البروتستاني الحر الحدیث قد حفظ للمسیح، بخالف الراسیونالیین القدماء، ع       
األسماء التي لھ في الكتاب المقدس "هللا" ، و "ابن هللا"، لكنھ أخذھا على مأخذ الراسیونلسم.  فھو 

یح بأن هللا ھو یقول بأن المسیح ھو ابن هللا ال بالمعنى المیتافیزیقي، بل االدبي فقط، ألن اعتقاد المس
أب قد بلغ منھ مبلغاً فریداً.  والمسیح إنما ھو مخلّـص العالم ألنھ أدلى إلى البشر بمعرفة هللا الفریدة 

  ھذه التي كان یحیاھا، وأظھر لھم هللا على أنھ االب الرحیم.
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ً بموضوع الدین، بل الداعي إلى الدین فقط.  وقد  وبما أن المسیح لیس بإلھ حق، فلیس ھو أیضا
: "ھو اآلب وحده، ال االبن، موضوع االنجیل، على ما بّشر بھ المسیح Harnackصرح ھرنك 

ب ... وعبارة "أنا ابن هللا" لم یدرجھا المسیح نفسھ في االنجیل، وإن الذي یدرجھا فیھ جملةً بجان
  ).91غیرھا یضیف شیئاً إلى االنجیل" (جوھر المسیحیة ص 

الدیانات  یقّرون  أن اتباع علم الالھوت البرتستاني الحر الذین ینكبّـون على دراسة تاریخ اال       
بان ما ورد في الكتاب المقدس من اسماء "هللا" و "ابن هللا"، یجب فھمھ بالمعنى الخاص، اال أنھم 

  ماء بعد ذلك على أنھا أخذت من األفكار الدینیة الوثنیة (تألیھ االنسان).یفسرون ھذه األس

ز بین Loisyونھج المودرنسم نھج علم الالھوت الحر فترك ألوھة المسیح (لوازي         )، ومیـَّ
یسوع التاریخ الذي كان انساناً فقط، ومسیح اإلیمان الذي سمت بھ العبادة المسیحیة فصار، بتأثیر 

  ).D. 2027 - 31من التصورات الوثنیة، كائناً إلھیاً (انظر 

  

  

  . شھادة العھد القدیم    3

ھ اإللھیة.  والنبوَءات إلى ألوھة المسیح الحقة وبنوتـال یتحوي العھد القدیم إال على اشارات 
)، 18 – 15:  18المتعلقة بالمسیح نصف المخلص اآلتي على أنھ نبي (سفؤ تثنیة االشتراع 

؛ 44:  2)، وملك وسلطان (المزمور 23:  34)، وراع (حزقیال 4:  109وكاھن (المزمور 
ابني وأنا الیوم  : "قال یھوه: أنتوابن هللا)، 43)، وخادم هللا المتألم (اشعیا 9:  9؛ زكریا 109

  ).3:  109؛ انظر 7:  2ولدتك" (المزمور 

ولئن حالت وحدانیة العھـد القـــدیم المتشددة دون فھم اسم "ابن هللا" اال بالمعنى األدبي أو 
المجازي، فاننا نستطیع أن نفھمھ على ضوء وحي العھد الجدید على أنھ تعبیر لوالدة ابن هللا من 

  ).5:  1عبر اآلب والدة أبدیة (انظر 

 8؛ 14:  7هللا معنا (اشعیا =  عمانوئیلواألسماء التالیة تشیر إلى مكانة المسیح اإللھیة: فھو        
).  وقد نُِسبت األبدیة 6:  9).  وھو مشیر عجیب، إلھ، جبار، أبو األبد، رئیس السالم (اشعیا 8: 

  "أبدیة" إلیھ صفةً لھ.  وھنا یجب التنبیھ بأن كلمة 

  2 2ج الالھوت
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: "وأصلھ منذ 2:  5ال تعني في الكتاب المقدس غالباً ما سوى مدى طویل من الوقت.  انظر میخا 
  : "وسلطانھ سلطان أبدي ال یزول وملكھ ال یقرض". 14:  7القدیم منذ أیام األزل".  دانیال 

  . شھادة األناجیل الثالثة األولى4

  أ) شھادة اآلب السماوي

عندما اعتمد یسوع في األردن ُسمع صوت من السماء یقول: "ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ 
ـى على 34:  1؛ انظر یوحنا 22:  3؛ لوقا 11:  1؛ مرقس 17:  3ُسررت" (متى  ).  وعندما تجلـَّ

جبل طابور ُسمع صوت من السحابة یقول: "ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ ُسررت فلھ اسمعوا" 
  ).17:  1؛ انظر 35:  9؛ لوقا 7:  9؛ مرقس 5:  17(متى 

ً لھ في اعالن         عندما اعتمد یسوع كلفھ أبوه السماوي بالرسالة الخاصة بالمسیح، واعلنھ ابنا
رسمي أمام یوحنا المعمدان.  وعندما تجلّــي على جبل طابور تكررت ھذه الشھادة اإللھیة 

، في صفة المفرد، ال یطلقھ الكتاب المقدس إال "هللان بحضور أعظم الرسل شأناً.  ھذا واسم "اب
 22فمرادف لكلمة "االبن الوحید" (انظر التكوین  على المسیح.  أما تعبیر الكتاب "االبن الحبیب"

لم تكن شھادة  ).  وبالنظر إلى یوحنا المعمدان والتالمیذ6:  12وما یلي؛ مرقس  16، 12، 2: 
 ً لمسیحیة یسوع (ابن هللا = المسیح)، ألنھم لم یكونوا بعد مستعدین  اآلب السماوي اال تأكید إلھیا

لقبول فكرة البنوة اإللھیة بالجوھر.  إال أن الكنیسة منذ أول عھدھا رأت في النص المذكور شھادة 
  ).34:  1من هللا للبنّوة اإللھیة بالجوھر التي بھا تؤمن (انظر یوحنا 

  

  ب.  شھادة یسوع عن نفسھ

  على الخالئق كلھا.  تفوقھ 1

  یعرف یسوع نفسھ فوق الخالئق كلھا بالبشریة والمالئكیة.
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)، فوق 31:  11؛ لوقا 41:  12ھو فوق أنبیاء العھد القدیم وملوكھ، فوق یونان وسلیمان (متى 
كربــّھ (متى )، فوق داود الذي ینظر إلیھ 30:  9، لوقا 4:  9؛ مرقس 3:  17موسى وإیلیا (متى 

وما یلي). إنھ من العظمة بحیث أن أصغر من  42:  20؛ لوقا 36:  12وما یلي؛ مرقس  43:  2
في ملكوت هللا الذي أسسھ ھو أعظم من یوحنا المعمدان الذي كان مع ذلك أعظم موالید النساء إلى 

  ).28:  7؛ لوقا 11:  11یومھ (متى 

).  وما 13:  4؛ لوقا 13:  1؛ مرقس 11:  4ونھ (متى المالئكة ھم خدامھ، فیأتون ویخدم       
  ).53:  26علیھ إال أن یسأل أباه فیرسل إلیھ اثنتي عشرة فرقة من المالئكة (متى 

؛ متى 26:  9، لوقا 38:  8؛ مرقس 27:  16وسیكون في مركب من المالئكة عند دعوتھ (متى 
  ).32:  13:  24؛ 41:  13لدینونة (متى )؛ وسیرسلھم لیجمعوا األشرار واألبرار ألجل ا31:  25

2O مساواتھ  .  

  یقول یسوع عن نفسھ ما قالھ العھد القدیم عن هللا، وبذلك یظھر نفسھ كالمساوي �.       

) ویعدھم بالعون 49:  11؛ لوقا 34:  23انھ مثل یھوه، یرسا انبیاء وحكماء وكتبة (متى        
)؛ ومثل یھوه ھو رب الشریعة.  فبقدرتھ الشخصیة 15:  4؛ انظر سفر الخروج 15:  21(لوقا 

؛ مرقس 8:  12وما یلي)؛ وھو أیضاً رب السبت (متى  21:  5یتّمم ناموس موسى ویعدّ لھ (متى 
 22؛ لوقا 24:  14؛ مرقس 28:  26)؛ ومثل یھوه یعقد عھداً مع البشر (متى 5:  6؛ لوقا 28:  2
  ).18:  16).  وكما أن إسرائیل ھو جماعة هللا ھكذا تالمیذ یسوع ھم جماعتھ (متى 20: 

  .  أوامره ونواھیھ اإللھیة3

انھ یقتضي من تالمیذه ما یستطیع هللا وحده أن یقتضیھ من البشر: اإلیمان بشخصھ والحب   
  األعظم لھ.

)، ویثیب اإلیمان 28، 15؛ 12 – 10:  8یذّم قلة إیمان اسرائیل ویمدح إیمان الوثنیین (متى        
)، ویحذّر 19:  17؛ 50:  8؛ لوقا 52:  10؛ مرقس 28:  15؛ 29، 22، 2:  9؛ 13:  8(متى 

).اإلیمان الذي یقتضیھ یسوع 40:  4؛ مرقس 21:  21؛ 20:  17؛ 8:  16من عدم اإلیمان (متى 
: "من  26:  9إنما یقتضیھ لنفسھ، فیرید أن یكون ھو نفسھ موضوع اإلیمان وسببھ.  أنظر لوقا 

ة القدیسیین".  یستحي بي وبكالمي یستحي بھ ابن البشر إذا جاء في جاللھ وجالل اآلب بین المالئك
". 6:  11متى    : "طوبى لمن ال یشك فيَّ
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: "من أحّب أباً وأماً أكثر  37:  10ویقتضي یسوع من تالمیذه محبًة تفوق كل محبة مخلوقة.  متى 
: "من  33:  17؛ لوقا 39:  10مني فلن یستحقني".  ویقتضي حتى تضحیة الحیاة ألجلھ.  متى 

  یجدھا".أھلك نفسھ من أجلي 

ویسوع یرضى بأن تقدَّم لھ عبادة دینیة، فیقبل بالسجود لھ، ذلك السجود الذي، بحسب العقلیة  
؛ 10:  19؛ رؤیا یوحنا 26:  10وما یلي، اعمال  12:  13الیھودیة والمسیحیــة؛ (أنظر استیر 

، 9: 28؛ 33؛ 14؛ 18:  9؛ 2:  8؛ 25:  15) یعود إلى اإللھ الحق وحده (انظر متى 9:  22
17.(  

  .  شعوره بقدرتھ4

: "أُعطیُت كل سلطان في السماء  18:  28مأل یسوَع شعوٌر واعٍ فائٌق بقدرتھ.  انظر متى        
  واألرض".

ھذه القدرة ھي فیھ مستقرة ثابتة، وقد أثبت یسوع ذلك بالمعجزات العدیدة، ووھب رسلھ       
؛ 7:  6؛ 15:  3؛ مرقس 8، 1:  10المقدرة على اجتراح مثلھا باسمھ، أي بأمره وقدرتھ (متى 

  ).17:  10؛ 1:  9لوقا 

 2؛ مرقس 2:  9حده (متى ویدَّعي یسوع أیضاً لنفسھ سلطان مغفرة الخطایا الذي یختص با� و   
)، ویسلمھ أیضاً إلى 6:  9)، ویبرھن على سلطانھ ھذا بمعجزة (متى 48:  7؛ 20:  5؛ لوقا 5: 

)، وھو یرى في تضحیة حیاتھ الواسطة التي 23:  20؛ یوحنا 18:  18؛ 19:  16رسلھ (متى 
  .)28:  26؛ 28: 20تقدر أن تكّفــر عن خطایا البشریة كلھا وتمحوھا (متى 

ویدَّعي یسوع أیضاً لنفسھ وظیفة الدیـَّان العام، وھي الوظیفة التي یعزوھا الكتاب المقدس إلى       
:  27:  16.متى )5:  14؛ زكریا 9:  97؛ 12:  95؛ 6 – 1:  49یھوه شخصیاً (انظر المزمور 

أعمالھ".  "وابن البشؤ مزمع أن یأتي في مجد أبیھ مع مالئكتھ، وحینئٍذ یجازي كل أحد بحسب 
: "فیذھب ھؤالء إلى العذاب األبدي  46:  25وسیتناول ھذا الحكم كل كلمة باطلة. متى 

ً وقدرة یفوقان كل ما  والصدیقون إلى الحیاة األبدیة".  ثم إن ممارسة القضاء العام تتطلب علما
  للبشر من علم وقدرة.

  .  شعوره الداعي ببنوتھ اإللھیة5

ة الرسل.  وعندما یتكلم عن اإللھیةأ) یسوع یدّعي البنّوة  تھ اإللھیة وبنوَّ انھ یمیّز بوضوح بین بنوَّ
  عالقاتھ مع أبیھ السماوي یقول: "أبي".  وعندما یتكلم عن عالقات رسلھ مع اآلب السماوي 
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ریحات یقول: "أبوكم" أو "أبوك".  وھو ال ینّظم إلیھم في أي حال بعبارة "أبونا"، حتى في التص
:  24؛ 49:  2؛ لوقا 29:  26؛ 34:  25التي یتكلم فیھا عن نفسھ وعن رسلھ معاً.  (انظر متى 

  ).9:  6.  ولیست صالة "أبانا) بصالتھ، بل ھي صالة تالمیذه (متى 17:  20؛ یوحنا 49

  ب) اإلعالن األول لنبّوة المسیح اإللھیة كان في الھیكل

وھو في الثانیة یح بالبنّوة اإللھیة كلن عندما وجدوه في الھیكلأول إعالن نعرفھ لشعور المس      
عشرة من عمره.  فعلى سؤال أمھ المفعم عتاباً: "یا ابني، لَم صنعت بنا ھكذا؟ ھا أننا أنا وأباك كنا 

 2نطلبك متوجعین!" أجاب: "لماذا تطلبانني؟ ألم تعلما أنھ ینبغي لي أن أكون فیما ھو ألبي؟" (لوقا 
 :49.(  

وفیما أمھ تثبت حقوقھا الوالدیة الطبیعیة، یصّرح یسوع بعالقاتھ اإللھیة مع أبیھ السماوي      
  وبالبواجبات العلیا التي تنجم عنھا.

  ج) النص المعروف بـ"النص الیوحني" في األناجیل الثالثة

ببنوتھ  ) یتیح لنا أن نُلقي نظرة أعمق على وعي یسوع22:  10؛ لوقا 27:  11ھذا النص (متى  
اإللھیة وعالقاتھ مع أبیھ: "كل شيء قد دًفع إلّي من أبي ولیس أحد یعلم َمن االبن اال اآلب وال َمن 

  اآلب اال االبن وَمن یریــد االبن أن یكشف لھ".

وكل المحاوالت التي بذلت لبعث الشك في صحة ھذا النص، في كلیتھ أو في جزء منھ، قد      
أخفقت أمام المخطوطات الثابتة وشھادات اآلبـــاء (القدیس یوستینوس، القدیس ایریناوس، 

  ترتلیانوس).

اإللھیة للقیام  في ھذا النص نجد یسوع على وعي وبصیرة من أنھ قد اخذ من اآلب ملء الوحي وملء القدرة
برسالتھ (الفقرة األولى من النص).  وبإظھاره لنفسھ فوق كل أنبیاء العھد القدیم كشف عن میزة كیانھ اذ عرض 
لعالقاتھ مع هللا اآلب (الفقرة الثانیة).  وبھذه الكلمات "ال یعرف أحد االبن اال اآلب" أعلن أن كیانھ ھو یستوعب 

یة.  وبھذه الكلمات األخرى "ال یعرف أحد اآلب اال االبن" أعلن أن معرفتھ ھي معرفة اآلب االلھیة غیـر المتناھ
من الكمال بحیث تستطیع وحدھا أن تدرك كیان اآلب االلھي الالمتناھي.  وبذلك یساوي یسوع بین معرفتھ ھو 

ً یستطیعون ان یبلغوا إلى معرفة اآلب، وذلك بوا سطة وحي االبن ومعرفة اآلب اإللھیة.  اال أن اآلخرین أیضا
  (الفقرة الثالثة).  ال یتقیّــد االبن اذاً برسالتھ كأحد رسل هللا العادیین،
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النص لیس لھ  بل یشرك في معرفتھ َمـن یشاء.  وھو، بوصفھ رسول الوحي اإللھي، مساٍو لالب.  _ إن ھذا 
  ).7:  19من تفسیر یفیھ حقھ اال التسلیم بأن لیسوع ولآلب جوھراً إلھیاً واحداً (انظر یوحنا 

  د) شھادة یسوع أمام المجلس األعلى بأنھ المسیح ابن هللا

تــھ اإللھیة أمام المجلس األعلى  وشھد یسوع أخیراً، على وجھ رسمي، عن صفتھ "المسیحیة" وبنوَّ
ى سؤال كبیر الكھنة قیافا، الذي كان یرئس الجلسة: "أقسم علیك با� الحي أن تقول لنا للیھود.  وعل

)، أجاب یسوع بصوت واضح جازم: "أنَت قلَت" (متى 63:  26ھل أنت المسیح ابن هللا" (متى 
  ).62:  14)، "أنا ھو" (مرقس 64:  26

، بالمعنى الیھودي _ التیوقراطي، بل كمسیح _ أراد یسوع، اذ فاه بھذه الكلمات، أن یظھر نفسھ ال كمحض بشرٍ 
".  إلھ وابن هللا بالجوھر؛ ولذلك أضاف: "وسترون ابن البشر جالساً عن یمین قدرة هللا واتیاً على سحاب السماء

).  وقد رأي الیھود عموماً، في ادّعاء "المسیحیة"، بل التجدیف كل 13:  7؛ دانیال 1: 109(انظر المزمور 
  ).7:  19أن تقول خلیقة ما بأنھا مساویة � (انظر یوحنا التجدیف في 

  ھـ) مثل العمال القتلة

ان شھادات یسوع عن نفسھ تلقي أضواءھا على َمثَـل العمال القتلة، حیث یقول بوضوح عن نفسھ: 
"و بقي لرب الكرم ابن وحید محبوب فأرسلھ الیھم أخیراً قائالً لعلھم یھابون ابني.  أماالعملة فقالوا 

طرحوه خارج الكرم" فیما بینھم ھذا ھو الوارث تعالوا نقتلــھ فیصیر المیراث لنا، فأخذوه وقتلوه و
  ).8 – 6:  12(مرقس 

بینا أنبیاء العھد القدیم یظھرون في ھذا المثل بمظھر الخدام، اذا بیسوع یظھر على أنھ االبن الوحید الحبیب      
  لصاحب الكرم ووریثھ الشرعي األوحد.  لدینا ھنا تلمیح واضح إلى حقیقة بنوة یسوع األلھیة.

تدعم شھادة یسوع الخاصة ھذه وتعززھا المعجزاُت والنبوءات، وقداسة حیاتھ، وسمو تعلیمھ، وال سیما       
  موتھ اثباتاً لشھادتھ.
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  .  شھادة االنجیل للقدیس یوحنا5

  أ.  شھادة االنجیلي نفسھ

تھ        غایة انجیل القدیس یوحنا، على ما یؤكــد االنجیلي نفسھ، إثبات "مسیحیة" یسوع وبنوَّ
اإللھیة: "انما كتبُت ھذه لتؤمنوا بأن یسوع ھو المسیح ابن هللا، ولتكون لكـم، اذا آمنتم، الحیاة 

  ).31:  20باسمھ" (یوحنا 

ة المسیح اإللھیة، وھـــذا ما یبدو دون شك من        التي یشرح فیھا  مقدمتھیعلن القدیس یوحنا بنوَّ
أھمیة شخص المسیح وعملھ.  تبدأ المقدمة بوصف "الكلمة" الذي كان منذ األزل عند هللا والـــذي 

ھو ینبوع الحیــاة بھ ُوجدت كل األشیاء الخارجة عن هللا، فیكّون شخصیةً مستقلة ھي هللا نفسھ، 
ً بوحیھ.  و"الكلمة" ھو مع هللا في صلة بنوة، فیُــدعي "ابن اآلب  األبدیة، یُنیر الناس روحیا

  ).18:  1)، "االبن الوحید الذي في حضن اآلب" (14:  1الوحید" (یوحنا 

  

لبشر ) لیعطي ا14:  1والكلمة، الذي كان منذ األزل، دخل العالم في الزمان، غذ "صار جسداً" (
  النعمة والحق.  والكلمة الـــذي صار جسداً ھو مسیح التاریخ نفسھ.

  

  ).18، 16:  3وفي مكان آخر یعود االنجیلي فیدعوه: "ابن هللا الوحید" (     

  ب.  شھادة یسوع نفسھ في انجیل القدیس یوحنا

  .  بنوة یسوع االلھیة1

أو یسمیّھ اآلب ویسمي نفسھ االبن، ویمیز  یدعوه یسوُع هللاَ أباه،في ھذا االنجیل أكثر من سواه 
صریحاً بین بنوتھ اإللھیة وبنوة الرسل: "امضي الى اخوتي وقولي لھم اني صاعد إلى أبي وأبیكم 

  ).17:  20وإلھي وإلھكم" (

  

  

  

  



  المخلص  24
  

  .  وجوده السابق عند هللا2

)، وبأنھ جاء من 33، 28:  7؛ 44، 38:  6؛ 37، 23:  5أرسلھ ( یشھد یسوع بأن اآلب     
)، وبأنھ خرج من هللا أو 31:  3؛ انظر 23:  8)، أو "من فوق" (51، 38:  6؛ 13:  3السماء (

).  وبھذه األقوال یعبّـر یسوع عن وجوده أوالً عند هللا.  ولما كانت 27:  16؛ 42:  8من اآلب (
كما وصفھا، عالقات بنّوة، كان حقیقیاً بنا أن نسلّـم بأن وجوده ھــذا السابق  عالقــاتــھ مع هللا ھي،

  ھو وجود أزلي.

3O مساواتھ  .  

وما یلي) كشف یسوع عن ألوھیتھ وبنّوتھ  1:  5سنة ( 38أ) بمناسبة شفاء السقیم المریض منذ 
: "أن أبي حتى اآلن ).  فرفض مــا اتّھموه بھ من نقض السبت قائالً 30 -  17:  5بوضوح خاص (

ً أعمل" (   ).  بذلك یدَّعي یسوع المساواة في عملھ مع هللا.  وبما 17یعمل وأنــا أیضا
ال تحول دون أن یزاول هللا حفظ العالم وتدبــیره، ھكذا وصیَّة السبت ال تحول أن راحة السبت 

ھ � في الجوھر دون أن یجترح یسوع معجزة الشفاء.  وأدرك الفریسیون أن یسوع یؤكد مساوات
وبنوتـھ اإللھیة الجوھریة: "فازداد الیھود ألجل ذلك طلباً لقتلھ، لیس ألنھ كان ینقض السبت فقط، 

  ).18بل أیضاً ألنھ كان یقول أن هللا أبوه، مساویاً نفسھ با�" (

أوضح یسوع بعد ذلك أن عملھ ھو مساٍو من كل وجھ لعمل أبیھ، فینسب إلى نفسھ من       
ال ما ھو � وحده، مثل: اإلحیاء (بمعنى اعطاء الحیاة الروحیة والفائقة الطبیعة)، والحكم األعم

ما ھو ألبیھ من یطلب لنفسھ .  و)22 - 21(بمعنى مزاولة وظیفة القضاء في الدینونة األخیرة)(
ح ).  ھذا اإلیمان ھو الشرط األساسي لمن24 – 23المجد واالكرام، ویُرید أن یؤمنوا بكالمھ (

).  وھذا 25الحیاة األبدیة، وھو یقي من الھالك أمام منبر هللا.  ویسّمي یسوع نفسھ "ابن هللا" (
  االسم، اذا ما قوبل بما قالھ عن وحدة جوھره مع هللا، ال یدّل إال على حقیقة بنوتھ اإللھیة.

:  10د (ب) وكذلك أعلن یسوع وحدة الجوھر ھذه في مجادلة جرت لھ مع الیھود في عید التجدی
).  ویظھر من سیاق الحدیث أن 30).  فقال عن عالقاتھ مع اآلب: "أنا و اآلب واحد" (39 – 22

الكالم لیس عن اتحــاد أدبي بین یسوع واآلب، بل عن وحدة فیزیقیة، وحدة الجوھر ال وحدة 
حسن الشخص.  وعلى ھذا الوجھ فھم خصوُم یسوَع كالمھ، فرموه بالتجدیف قائلین: "لسنا لعمل 

  نرجمك لكن للتجدیف، وألنك تجعل نفسك إلھاً وأنت انسان".
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ودفع یسوع عنھ تھمة التجدیف، مستشھداً بمعجزاتھ التي ھي شھادة اآلب: "آمنوا باألعمال      
  ).38لتعملوا وتؤمنوا أن اآلب فيَّ وأني في اآلب" (

ا یقوم بینـھ وبین اآلب من تداخل جوھري ج) وعاد إلى ذلك في حدیث الوداع بقوة أشد،  فتكلم عمَّ
  ).21، 11:  17متبادل ومساكنة متقابلة (انظر 

  .  صفات ومقتضیات إلھیة4

): "قبل أن یكون ابراھیم أنا 58:  8(السرمدیة إلھیة:  صفات وأعماالً یدَّعي یسوع لنفسھ       
مع  المساواة)، 14، 10، 55:  8؛ 29:  7معرفة كاملة (معرفة اآلب)، 24، 5:  17كائن" (انظر 

الى تسلیم ھذا السلطان )، 11:  8(سلطان مغفرة الخطایاوما یلي)،  17:  5(اآلب بالقدرة والعمل 
).  ویجعل نفسھ نور 23:  5(عبادة السجود )، 27، 22:  5(الدینونة العامة )، 23:  20الرسل (
  ).6:  14والحیاة ()، والطریق والحق 12:  8العالم (

: "أنتم تؤمنون با�، فآمنوا 1:  14ولیسوع أوامر ونواه إلھیة.  فھي یقتضي منا أن نؤمن بھ (      
)، وأن نحبھ حباً یظھر بحفظ وصایاه 25:  11؛ 51:  8؛ 47، 40:  6؛ 24:  5بي أیضاً" انظر 

اآلب واالبن في النفس التي  ).  ومقابل ذلك یعد بمحبتھ ومحبة اآلب، وبسكنى23، 21، 15:  14(
).  ھذه اإلقـامـــة ھي امتیاز إلھي خاص.  وھو 32:  14تحبھ: "والیــھ نأتي وعنده نجعل مقامنا" (

یدعو تالمیذه لیّصلوا إلى اآلب باسمھ، ولیصلّوا الیھ أیضاً، ویؤكد لھم بأنھ سیلبّي لھم كل طلب 
  ).23:  16؛ 13:  14(

ً اعتراف توما العلني بألوھتھ: "ربي وإلھي" (ولّمـا قام من الموت ق      ، )28:  20بل راضیا
  ).D. 224ورأى في ھذا االعتراف صورةً لالیمان بھ الذي یریده (انظر 

  .  شھادة أعمال المسیح5

زاد یسوع على شھادة كالمھ شھادة أعمالھ، أي معجزاتھ.  ألن المعجزات ھي، على ما یرى 
ا علیھ یسوع من القدرة والعظمة، صاحب االنجیل الرابع، "عالمات " یُظھر "مجده"، اي تنّم عمَّ
).  فكثیراً ما استشھد یسوع بأعمالھ ووضعھا 40:  11؛ 11:  2بحیث تظھر ماھیتھ اإللھیة (انظر 

 5"األعمال التي أنا أعمل باسم أبي ھي تشھد لي".  (اطلب   25:  10سبباً لإلیمان بھ.  وجاء في 
  ).24:  15؛ 11 : 14؛ 37:  10؛ 36: 
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  ملحق: شھادات أخرى للقدیس یوحنا

یوحنا  1للقدیس یوحنا شھادات أخرى تدعم شھادة انجیلھ، نقتصر من بینھا على الشھادة التالیة في  
: "ونعلم أن ابن هللا قد أتى وآتانا بصیرة لنعرف اإللھ الحقیقي، ونحن في اإللھ الحقیقي،  20:  5

ألخیرة من ھذا النص في ابنھ یسوع المسیح.  ھــذا ھو اإللھ الحقیقي والحیاة األبدیة".  العبارة ا
یجب أن تُطلق على یسوع المسیح، لألسباب التالیة: أ) ان اسم االشارة "ھذا" یجب أن یعود إلى 
أقرب اسم لھ، اذاً الى یسوع المسیح.  ب) أما اذا عاد إلى "االلھ الحقیقي" فیتكرر الكالم والمعنى 

یوحنا  1كل یوحني صریح (انظر دون جدوى.  ج) ان لعبارة "یسوع المسیح ھو الحیاة األبدیة" ش
.  وعلیھ فإعادتنا ھذه العبارة األخیرة إلى )6:  14؛ 25:  11؛ 4:  1یوحنا  ؛12 – 11:  5؛ 2:  1

ً العبارة األولى.  د) ان االعتراف ھنا بألوھة یسوع  یسوع المسیح یقتضي منا أن نعید إلیھ أیضا
  ).28:  20، 18، 1:  1المسیح ینسجم كل االنسجام مع االنجیل (انظر یوحنا 

یوحنا  1وھناك شھادات غیرھا خطیرة عن شخص المسیح وعملھ نجدھا في األماكن التالیة:       
، 7، 3یوحنا  2؛ 13 – 10، 6 – 5:  5؛ 15 – 14، 10 – 9:  4؛ 2 – 1:  2؛ 7، 3 – 1:  1: 
  .13 – 12:  22؛ 13:  19؛ 14 – 12:  5؛ 18 – 17، 7 – 5:  1؛ رؤیا یوحنا 9

  .  شھادة رسائل القدیس بولس6

  11 – 5:  2الى أھل فیلیبي   .14

  أكثر نصوص الرسائل داللة عــلى فكرة بولس عن المسیح ھو النص 
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): "لیكن فیكم من األفكار واألخالق ما 11 – 5:  2العقائدي الخطیر في الرسالة إلى أھل فیلیبي (
لكنھ  7الـــذي اذ ھو في صورة هللا لم یكن یعتد مساواتھ � اختالساً،  6ھو في المسیح یسوع، 

فوضع نفسھ  8وموجوداً كبشر في الھیئة، أحلى ذاتھ آخذاً صورة عبد، صائراً في شبھ البشر، 
  وصار یطیع حتى الموت موت الصلیب.

لكي تجثوا باسم یسوع كل ركبة مما في  10ھ هللا ووھبھ اسماً یفوق كل اسم، فلذلك رفع 9
ویعترف كل لسان ان الرب یسوع المسیح ھو في  11السماوات وعلى األرض وتحت األرض، 

  مجد هللا اآلب".

  یُمیِّز بولس الرسول في ھذا النص بین ثالثة أنواع من الوجود في المسیح:      

لبدء على صورة إلھیــة؛ ب) ثم أخذ صورة عبد؛ ج) وأخیراً، بسبب أنھ أطاع أ) كان موجوداً في ا
  حتى الموت، رفعھ هللا فوق المخلوقات كلھا.

  ان كلمة "صورة" كثیراً ما تعني، على ما وردت علیھ عند الفالسفة، جوھر.     

لذي ینّم عن اال أنھا في لغة القدیس بولس، التي لیست بلغة فلسفیة، تعني المظھر الخارجي ا
الجوھر.  ولذا فكلمة "صورة هللا" قد ال تعني حتماً، بحد ذاتھا، هللا.  اال أن الكلمة التي تقابلھا، 
وھي "صورة عبد"، تلقي علیھا ضوءھا وتعطیھا معناھا.  وصورة هللا ھي ومجد هللا وعظمتھ، 

هللا" تفترض وجود جوھر  اللتان بھما یتجلى هللا للبشر، شيء واحد، مما یدّل على أن كلمة "صورة
هللا.  فیسوع، وھذه صورتھ، كانت لھ مع هللا المساواة، تلك المساواة الكاملة التي تشتمل على 

  صورة هللا وجوھره معاً.

لھا اآلباء في       وكلمة "اختالساً" الصعبة، التي لم ترد في الكتاب المقدس سوى مرة واحدة، قد أوَّ
على ما ال یحق، أو االستیالء على شيء بالعنف والحرام.  وعلى  األغلب بمعنى االستیالء عنوة

ً استولى علیھ ظلماً واستملكھ عنوة، إذ  ذلك یكون تفسیر النّص أن المسیح لم یَر مساواتھ � شیئا
ھي لھ بطبیعتھ.  إال أن الطباق "لكنھ أخلى ذاتھ"، وما ننتظره من یسوع من قدوة في التضحیة 

لى األخذ بتفسیر آخر ال یتعارض واللغة: فالمسیح لم یَر مساواتھ � شیئاً یجب للجماعة، یحدواننا ع
؛ وحیاة 8/12/2أن یتمّسك بھ بكلتا یدیھ ویحتفظ بھ بحرص (انظر اوسابیوس، تاریخ الكنیسة 

  ).31:  2قسطنطین 
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بمعنى مجد هللا وعظمتھ؛ ) فمعناھا أنھ تخلى عن "صورة هللا" Kénoseأما كلمة "أخلى ذاتھ" (
وأیضاً؛ ومن حیث أن "صورة هللا" ھي من خصائص جوھر هللا، فمعناھا أنھ تخلى عن المساواة 

  الكاملة �؛ أى تخلى عن اعتداده بھذه المساواة �، ولیس تخلى عن جوھره االلھي

بالتجسد.   أو صفاتھ اإللھیة.  وانقالبھ من حالة "صورة هللا" إلى حالة "صورة عبد" قد تمَّ 
فالمسیح، الذي كان في وجوده األول � "في صورة هللا"، وقد صار بالتجسد هللا "في صورة 

  عبد".

ومكافأة لھ على اتضاعھ في حیاتھ األرضیة بطاعتھ حتى الموت على الصلیب، رفعھ هللا في 
� ترفعھ إلیھ  طبیعتھ البشریة فوق المخلوقات كلھا، فوھبھ اسم "الرب"، وحباه األكرام الواجب

المخلوقات كلھا.  وبرفع هللا لو دخلت طبیعتھ البشریة، في حیاتھ األخرى، في المجد األلھي (انظر 
  ).5:  17یوحنا 

  .  المسیح المدعو هللا2

  یعبّــر القدیس بولس الرسول أیضاً عن ایمانھ بألوھة المسیح بتسمیتھ ایــاه صریحاً "هللا".

االسرائیلیین) المسیح بحسب الجسد الذي ھو على كل شيء إلھ مبارك : "منھم (=  5:  9أ) روم 
  مدى الدھور".

ان علم الالھوت البروتستاني الحر یفصل الكلمات األخیرة من اآلیة لیصنع منھا حمدلة 
)doxologie (اآلب =) مستقلة موجھة إلى هللا اآلب، كما یلي: "هللا الذي ھو على كل شيء (

غیر ان قراءة النص على ھذا الوجھ یتنافى والقرائن: (فكلمة "بحسب تبارك مدى الدھور".  
)؛ ثم 4 -:  3:  1الجسد"، أي بحسب طبیعتھ البشریة، تستلزم تكملة؛ انظر النص المقابل في روم 

یتنافى وسائر حمدالت القدیس بولس التي بھا عادةً یختتم فكرة على روعة، فھي بالتالي وثیقة 
؛ فیلیبي 36:  11؛ روم 31:  11كور  2؛ 5:  1: غالطیا  25:  1بلھا (انظر الصلة لغةً بما جاء ق

النص على اآلب ال ینسجم وما جاء قبلھا لغًة ومنطقاً.  ).  وعلیھ فقصر الحمدلة في ھذا 20:  4
  والمفسرون للكتاب المقدس مجمعون كل االجماع على اطالق النص كلھ على المسیح.

  الرجاء السعید وتجلّي مجد إلھنا العظیم ومخلصنا یسوع المسیح".: "منتظرین  13:  2ب) تیطس 

ان اطالق كلمة "الھنا" ال على هللا اآلب بل على المسیح تقتضیھ الصیغة النحویة (اداة واحدة       
 1تجمع بین اسمین)، ویفرضھ كون "التجلي" ھو دائماً مما یطلق على االبن ال على اآلب  (انظر 

  ).1:  4یمو ت 2؛ 14:  6تیمو 
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  : "أما االبن فیقول لھ: ان عرشك یا هللا الى دھر الدھور". 8:  1ج) عبر 

  یطلق ھنا على المسیح ابن هللا منادیاً ایاه: 7:  44فالذي قیل في هللا في المزمور 

  "یا هللا".

ان النص یعود، بمعناه الحرفي، الى ملك اسرائیل.  وبولس الرسول یطلق كلمة "یا هللا" في      
  الرسالة على المسیح مع سائر كالم اآلیة.

وینسب بولس الرسول الى یسوع المسیح، وھو في ذلك على اتفــاق مع النصوص المذكورة       
حّل كل ملء الالھوت جسدیاً".  ویقول، ضد تعلیم : "انھ فیھ ی 9:  2آنفاً، ملء الالھوت.  كولوسا 

  ).19:  1الغنوسیین، بأن الجوھر اإللھي ھو في المسیح مع كل كماالتھ (انظر كولوسا 

  .  المسیح المدعو الرب3

كانت اللغة الیونانیة تسّمى باسم "كیریوس" (الرب) كل إلھ وثني تؤدي لھ عبادة خاصة.  وقد      
اتخذ قیاصرة الرومان لھم ھذا االسم فصاروا یقتضون االكرام االلھي.  أما عند الیھود فكانت كلمة 

ً منتشراً  لاللھ الحقیقي  "كیریوس" ترجمة یونانیة ألسماء هللا العبرانیة "آدوناي ویھوه"، واسما
  الواحد.

، في 36:  2؛ 21:  1اما اطالق ھذا االسم على المسیح بمعناه الدیني فقد جرى، بشھادة اعمال      
الجماعة المسیحیة األولى في اورشلیم.  وكان الدعــاء باسم الرب (او یسوع) عالمة التعارف بین 

یس اسطفانس عند موتھ ھذه الصالة: ).  وقد صلّى القد16:  22؛ 21، 14:  9المسیحیین (اعمال 
  ).60 – 59:  7"ایھا الرب یسوع اقبل روحي ... یا رب ال تقم علیھم ھذه الخطیئة" (أعمال 

، ھذه التسمیة ھي، عند القدیس بولس، اعتراف بألوھـة المسیح.  یدل على ذلك، بنوع خاص     
ً من العھد القدیم تعود فیھا كلمـة "كیریوس" :  31:  1كور  1الى یھوه (انظر  انھ ینقل نصوصا

 2: "كل من یدعو باسم الرب یخلص"؛ 13 – 12:  10"من افتخر فلیفتخر بالرب" ؛ روم 
).  وتقول الرسالة إلى أھل فیلیبي 16:  2كور  1وما یلي؛  10:  1؛ عبر 10 – 9:  1تسالونیكي 

اسم هللا.  فالرب یسوع ھو  ومایلي، ان اسم "كیریوس" ھو االسم الذي یفوق كل اسم، أي 9:  2في 
: "لكي تجثو باسم  10:  2 إذاً، عند القدیس بولس، موضوع عبادة دینیة، كا� نفسھ.  انظر فیلیبي

: "وان ُوجد 6 – 5:  8كور  1یسوع كل ركبة مما في السماوات وعلى األرض وتحت األرض". 
  منھ كل شيء ونحن إلیھ، ورب كذلك آلھة كثیرون وأرباب كثیرون، لكن لنا إلھ واحد اآلب الذي 
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واحد یسوع المسیح الذي بھ كل شيء ونحن بھ".  وكما ان اآللھة واألرباب الوثنیین ال یتنافون، بل 
یتكامالن: فا� الواحد ھو الرب، یتداخلون، كذلك هللا المسیحي والرب المسیحي ال یتنافیان بل 

).  والدعاء 13:  7في تفسیره للرسالة الى الرومانیین والرب الواحد ھو هللا (انظر اوریجانس 
).  والرسول 2:  1كور  1باسم الرب یسوع ھو عند القدیس بولس رباط الوحدة بین المسیحیین (

یسأل للمؤمنین النعمة والسالم والرحمة من الرب یسوع المسیح كما یسألھا من هللا اآلب (انظر 
  افتتاحیات الرسائل).

اآلرامي "ماران اتا" (= ربنا لھّم!) یبرھن على أن أصل تسمیة "كیریوس" ھو والدعاء       
؛ انظر 6:  10؛ تعلیم الرسل االثنى عشر 22:  16كور  1مسیحي (انظر  –فلسطیني ویھودي 

  ).20:  22رؤیا یوحنا 

  .  اسناد الصفات االلھیة4

  إلھیة: صفاتیعلن القدیس بولس إیمانھ بألوھة المسیح بإسناده إلیھ      

: "بھ خلق جمیع ما في 17 – 15:  1التي تظھر في خلق العالم وحفظھ (كولوسا  القدرة الكاملةأ) 
 – 2:  1: "الذي منھ كل شيء"؛ عبر  6:  8كور  1السماوات واألرض ... وبھ یثبت الجمیع"؛ 

العلم غیر )؛ ب) 10:  1: "بھ أنشأ الدھور" ... "ھو ضابط الجمیع بكلمة قوتھ"؛ انظر عبر 3
:  1(كولوسا السرمدیة: "المكنون فیھ جمیع كنوز الحكمة والعلم")؛ ج)  3:  2(كولوسا  المتناھي

: "ان یسوع  8:  13: "وأنت أنت"؛ عبر 12:  1(عبر  عدم التغیرد) : "بكر كل خلق")؛  15
"لكي تجثو :  10:  2(فیلیبي الحق بالسجود لھالمسیح ھو ھو أمس والیوم وإلى مدى الدھر"؛ ھـ) 

  : "ولتسجد لھ جمیع مالئكة هللا". 6:  1باسم یسوع كل ركبة"؛ عبر 

  .  بنّوة المسیح االلھیة5

یدقّق القدیس بولس في وصف عالقات المسیح مع هللا تدقیقاً أشد، فیسّمیھا بنویّة.  وإذا ما قارنّا      
ة إلھیة جوھریة حقة.  ففي نصوص أقوالھ في ھذه النبّوة مع سائر أقوالھ عن المسیح وجدنا أنھا بنو

: "لم  32:  8: "أرسل هللا ابنھ"؛ وفي روم  3:  8عدیدة ترد بھذا المعنى واضحاً، مثالً في روم 
 4 – 3:  1: "نقلنا إلى ملكوت ابن محبتھ"؛ انظر روم  13:  1یشفق على ابنھ"؛ وفي كولوسا 

ة المسیح اإللھیة بالطبیعة  5 – 4:  4(ابن داود وابن هللا)؛ وفي غالطیا  أما البشر المفتدین  –(بنوَّ
:  6:  1("البكر ما بین أخوة كثیرین"): وفي عبر  29:  8فبنوتھم اإللھیة بالنعمة)؛ وفي روم 

  ("البكر المولود من هللا).
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والعبارة "هللا أبو ربنا یسوع المسیح" یجب فھمھا، وفقاً لفكرة االبن، على أنھا حقاً أبوة مبنیة      
  ).3:  1؛ افسس 3:  1كور  2؛ 6:  15على الوالدة الطبیعیة (انظر روم 

وتعاظم المسیح على المالئكة، الذي ورد ذكره في الرسالة الى العبرانیین، انما یقوم على بنوتھ      
: "قد صار اعظم من المالئكة بمقدار ما یفضلھم االسم الذي ورثھ (اي اسم االبن)؛  4:  1االلھیة.  

  ).3:  1وكابن هللا ھو ضیاء مجده وصورة جوھره" (

  .  شھادة التقلید الكنسي7

تھ اإللھیة، على ما ھي    أقدم شھادة للتقلید الكنسي تشھد باالجماع على اإلیمان بأًلوھة المسیح وبنوَّ
مثبتة في الكتاب المقدس.  وشھداء عدیدون قد وقّعوا بدمھم شھادة ایمانھم بیسوع المسیح ابن هللا 

  الحق.  و"قانون الرسل" یدعو یسوع المسیح ابن هللا الوحید.

  رسولیون. اآلباء ال1

)، 6:  10: ماران اتا)، وإلھ داود ( 6:  10أ) كتاب تعلیم الرسل االثنى عشر یسمى المسیح ربّاً (
  ) بالنظر إلى ما ورد عن آالم المسیح في نبوءة اشعیا.2:  9)، وعبد یھوه (4:  16وابن هللا (

الرب؛ ویسمیھ، على اثر ) ال بنفّك یسمى المسیح رباً، 96ب) القدیس اقلیمندوس الروماني (حوالي 
الرسالة إلى العبرانیین، "ضیاء العظمة االلھیة، یفوق على المالئكة بمقدار ما یفوق االسم الذي 

عنھ "انھ صولجان عظمة هللا، اال أنھ لم  ) فیقول4 – 2:  36ویبین عالقاتھ البنویة با� (   ورثھ".
وھذا  –) 2:  16ل بشواعر التواضع" (یأِت في مظاھر العزة والكبریاء، مع قدرتھ على ذلك، ب

تلمیح إلى وجوده األول عند هللا وإلى إخالئھ ذاتھ باختیاره لدى تجسدّه.  والمسیح ھو، في نظر 
القدیس اكلیمندوس، موضوع عبادة دینیة، كما یظھر من الحمدلة المكررة مّرتین: "بربنا یسوع 

  ).7:  1؛ 12 – 11:  20المسیح الذي لھ المجد والسؤدد إلى دھر الداھرین" (
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ً واضحاً عن ألوھة المسیح وبنوتھ اإللھیة فھو القدیس  ج) أما أكثر اآلباء الرسولیین تعلیما
؛ 3:  15؛ 2:  7؛ 1:  1)، فیسّمیھ كثیراً ما هللا (إلى أھل أفسس 107(حوالي اغناطیوس االنطاكي

): وینظر الیھ على انھ خالق العالم، مطلقاً 1:  1 ؛ إلى أھل ازمیر3:  6؛ إلى أھل روما 2:  18
؛ 9:  32؛ انظر المزمور 1:  15علیھ ھذه الكلمات: "قال فصار كل شيء" (الى أھل افسس 

)، 3:  15).  وعالوة على القدرة الخالفة ینسب إلیھ العلم المتناھي (إلى أھل أفسس 3:  1التكوین 
: "الذي كان عند هللا قبل الدھور وظھر في آخر  1:  6یا والوجود األول منذ األزل (إلى أھل مغنیس

)، وعدم التعیّر.  ویسمي عالقات المسیح باآلب 2:  7الزمان")، وعدم الوالدة (إلى أھل أفسس 
بنّوة حقیقیة ووحیدة.  ونجد أفكار القدیس اغناطیوس الرئیسیة عن المسیح في رسالتھ إلى أھل 

ب واحد ھو في الوقت عینھ جسم وروح، مولود وغیر مولود، ) : "ال یوجد إال طبی2:  7أفسس (
، في البدء ھو قابل لأللم هللا صار جسداً، حیاة حقة في حضن الموت، مولود من مریم ومن هللا

  واآلن ھو غیر قابل لأللم، یسوع المسیح ربنا".

 2ى أھل فیلیبي .  رسالة القدیس بولیكربوس إل10:  12؛ 11 – 5:  5د) أنظر أیضاً رسالة برنابا 
  : "أننا نعبده ألنھ ابن هللا". 3:  17؛ 3:  14.  استشھاد القدیس بولیكربوس 2:  12؛ 1: 

  . الكتبة األقدمون من حماة الدین2

ھؤالء الكتبة من القرن الثاني والثالث یقولون بوجود أول للمسیح وبألوھتھ، ویستعملون كثیراً      
) التي أول ما وردت عن المسیح في یوحنا.  اال أن Logosما للتعبیر عن ذلك لفظة "الكلمة" (

ً من نزعات الى التعلیم بع دم المساواة نظریاتھم في عالقات االبن الداخلیة باآلب ال تخلو دائما
)suborbinationisme ،القدیس یوستینوس، تیوفیلوس االنطاكي، القدیس ھیبولیتوس) (

  اوریجانس).

س األثیني (حوالي       )، یقول ما یلي عن اإلیمان المسیحي: "ان المسیحیین ھم 140اریستید
نزل من السماء مدینون بأصلھم إلى یسوع المسیح، الذي یُدعى بابن هللا العلي، وھم یعلمون انھ 

الھاً، واتخذ لھ من البتول الیھودیة جسماً، وبذلك یكون ابن هللا قد سكن احدى بنات البشر" (الدفاع 
2  :6.(  

) 108 – 48) في حواره مع الیھودي تریفون (حوار 150القدیس یوستینوس (حوالي      
ھ اإللھیة، فیقول بأن المسیح المفّصل عن ألوھة المسیح وبنّوتیستخلص من كتب العھد القدیم البرھان

  ).98ھو ابن خالق العالم، وبأنھ كان في وجوده األول الھاً، ثم ولد من عذراء انساناً (حوار 
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  ھذا اإلیمان العام بألوھة المسیح یشھد علیھ بنوع خاص قوانین اإلیمان، في الحقبة الالحقة.

  ومن الشواھد الرمزیة في علم الالھوت رسم السمكة (التیني) وھي رمز للمسیح، وقد أخذت تنتشر 

  منذ القرن الثاني.

  

  الفصل الثاني

  حقیقة ناسوت المسیح

  .  حقیقة طبیعة المسیح البشریّة8

 docétisme.  بدعة الظاھریین1

المسیح البشري قائلین بأن في أواخر القرن األول وأوائل الثاني أنكر مبتدعون حقیقة جسم 
وال سیما آلالمھ وموتھ، لم تكن اال مجرد ظواھر  الحوادث البشریة في حیاة یسوع على األرض،

یقول: "بھذه البدعة ال یكون  1:  2(القدیس اغناطیوس االنطاكي في رسالتھ إلى أھل ازمیر 
قدیس اغناطیوس في رسائلھ، وكان منطلق ھذه البدعة، على ما یرى ال  المسیح تألم اال ظاھراً").
  ).23:  1كور  1؛ 11:  5؛ انظر غالطیا 1:  18"عثرة الصلیب" (أفسس 

َّ مظھر جسد، دون حقیقتھ (بزیلید        وقد نسبت البدع الغنوسیة فیما بعد إلى المسیح إما
Basilide مرقیون  ،Marcionوإما جسماً من االجرام السماویة (ولنتینوس ،(Valentin أبیل ، 

Apelle وكان ُمنطلق ھذه البدع الثنویة الغنوسیة التي تنكر امكان اتحاد "الكلمة" اإللھي مع  .(
جسم بشري، ألن المادة ھي مركز الشر.  وعلى ھذه الثنویة الغنوسیة قامت أیضاً أضالیل 

  الظاھریین من اتباع ماني وبریشیلیانوس.

  .  تعلیم الكنیسة2

 من اإلیمانان المسیح أخذ جسداً حقیقیاً، ال ظاھَر جسد.     •

ان أقدم قوانین اإلیمان تعدّد أھم الحوادث البشریة في حیاة یسوع على األرض: الحبل بھ،      
ومیالده، وآالمھ، وموتھ، وقیامتھ، داحضة بذلك، وفقاً لمعنى الكلمات الطبیعي، ضالل القائلین بأن 

  3 2الالھوت جھي محض  حیاة المسیح البشریة
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ظواھر.  انظر قانون الرسل وسائر قوانین اإلیمان التي تتعلَّق بھ.  وقد دعا المجمع الخلقیدوني 
  ).D. 148المسیح "اإللھ الحق واإلنسان الحق" (

رواسب ھذه البدعة المتبقیة في مانویة القرون الوسطى قد أدانھا صریحاً مجمع لیون الثاني      
) في 1431میخائیل بلیولوغوس، ومجمع فلورنس العام ( ) في قانون اعتراف1274العام (

  ).710و  D. 462موسومھ الى الیعاقبة (

  .  براھین مأخوذة من مصدر اإلیمان3

ً یغدو معھ من المستحیل الشك في حقیقة تصف األناجیل حوادث ح یاة المسیح األرضیة وصفا
جسده ونفسھ، أو االرتیاب في مماثلة جسده ونفسھ لجسد ونفس سائر البشر مماثلة النوع. وقد شھد 

لرسلھ، الذین أخذوا یشّكون، بعد قیامتھ، عن حقیقة جسده البشري، قائالً: "جّسوني وانظروا  یسوع
عن  القدیس یوحنا الرسول).  وعبَّر 39:  24ھ وال عظام كما ترون لي" (لوقا فان الروح ال لحم ل

).  وقد حارب المبتدعین الذین أنكروا مجئ 14:  1الحبل بیسوع بقولھ: "الكلمة صار جسداً" (
  ).1:  1یوحنا  1؛ 7یوحنا  2؛ 2:  4یوحنا  1المسیح بالجسد (

یسمي یسوع، في معرض كالمھ عن وساطتھ : "االنسان یسوع المسیح"  والقدیس بولس
:  1)، ویلمح الى ساللة المسیح البشریة (روم 5:  2تیمو  1؛ 21:  15كور  1؛ 15:  5(رومانیین 

كور  1) كما وإلى آالمھ وموتھ على الصلیب ( 4:  4؛ 16:  3؛ غالطیا 8:  2تیمو  2؛ 5:  9؛ 3
  رز بالمسیح مصلوباً").أما نحن فنك: "  23:  1

القدیس ، ومن بعده )107حوالي † (القدیساغناطیوس االنطاكيdocétismeوكان أول من حارب بدعة 
، في القدیس اغناطیوس).  وقد اعتمد 220بعد  †(  وترتلیانوس) 202حوالي  †(  ایریناوس

ترد فیھا عن حیاة دحضھ ألضالیل البدعة، على أقوال االنجیل، سارداً الحوادث البشریة التي 
  المسیح على األرض، باسھاب واطناب.

وقد ابان اآلباء بأن ھذه البدعة تؤدي بنتائجھا الى إنكار كل قیمة آلالم المسیح وموتھ، مخلیةً      
ایاھا من كل فائدة للتصّوف المسیحي والفداء، مقّوضة اركان حقیقة الكتاب المقدس، وبالتالي 

  رغةً سر االفخارستیا من كل مضمونھ.اركان التعلیم المسیحي، مف

  .  المسیح انسان سويّ 9

  البدعة اآلریوسیة واالبولیناریة.1

  ) یقول بأن "الكلمة" لم یكن لھ من نفس بشریة، بل اتحد بجسم فقط دون نفس.336†( آریوسكان      
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مبدأھا، ظناً منھ أنھ ھكذا یستطیع أن وكان ینسب مظاھر حیاة المسیح الروحیة إلى "الكلمة"، كإلى 
  یبرھن على خلق "الكلمة".

) كان شدید التعصب لمجمع نیقیة.  وكان یعلم، معتمداً 390حوالي  †(  وابولیناریوس الالذقي

طریة التریكوتومیا)، ان على المذھب األفالطوني القائل بتركیب االنسان من جسد ونفس وروح (ن
ً حیوانیة.  أما النفس الروحانیة، فلقد ناَب الكلمةُ منابَھا.  الكلمة االلھي اتّخذ لھ  ً ونفسا جسداً بشریا

وكان یظن خطأ انھ بھذا التعلیم وحده یستطیع أن یثبت وحدة شخص المسیح وعصمتھ عن 
(كلمة یوناني = جسد) وفي فیلیبي  14:  1الخطیئة.  أما البرھان على تعلیمھ فكان یطلبھ في یوحنا 

  ة یوناني = شبھ).(كلم 7:  2

  . تعلیم الكنیسة2

 من اإلیمانلم یأخذ المسیح جسداً فقط، بل أخذ أیضاً نفساً عاقلة.       •

ان المذھب االبولیناري، بعد أن أُدین في مجمع عقد في االسكندریة برئاسة القدیس اثناسیوس     
ع عقد في روما برئاسة )، وفي مجم381)، أُعلن بدعةً في مجمع القسطنطینة الثاني العام (362(

  ).D. 85 ،65) (382البابا داماسیوس (

) في شأن ناسوت المسیح: "ان المسیح ھو ... في ناسوتھ ... انسان 451وقد حدّد مجمع خلقیدونیا (
).  D. 148سوّي كامل، انسان حّق مركَّب من نفس عاقلة وجسد ... فھو شبیھ بنا في ناسوتھ" (

على غرار مجمع خلقیدونیا في تحدیده فیقول: "انھ انسان كامل سوّي  Quicumqueویسیر قانون 
).  وقد حدد مجمع فیانا العام D .216) (انظر D. 40مركب من نفس عاقلة وجسد بشري" (

)، ان  النفس العاقلة في المسیح ھي بالذات 1298 †)، ضد بطرس حنا اولیفي (12 – 1311(

  .)D.710) (انظر D. 480البشر (والجوھر صورة الجسد، كما ھي في سائر 

  .  براھین مأخوذة من مصدر اإلیمان3

 23: " نفسي حزینة حتى الموت "؛ لوقا  38:  26یسوع یتكلم عن نفسھ البشریة.  انظر متى      
: " یا أبت، في یدیك استودع روحي ".  ویصف الكتاب المقدس موت یسوع بقولھ: " أسلم  46: 

).  وروحانیة نفس 46:  23؛ لوقا 37:  15؛ مرقس 30:  19وحنا ؛ ی50:  27الروح " (متى 
المسیح تظھر باجلى بیان في صلوات الطلب والشكر كما وفي خضوع ارادتھ البشریة لإلرادة 

  ).42:  22اإللھیة: " ال مشیئتي بل مشیئتك " (لوقا 
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یشھد على وجود العنصرین األساسیین للطبیعة البشریة بقولھ عن  اكلیمندوس الرومانيالقدیس 
 49المسیح : " أنھ قد أسلم جسده ألجل جسدنا، ونفّسھ ألجل نفسنا " (في رسالة إلى أھل كورنتوس 

).   2:  4یسّمي یسوع " االنسان الكامل " (إلى أھل ازمیر اغناطیوس األنطاكي ).  والقدیس 6: 
  س نیصص أشد اخصام أبولیناریوس.وكان القدیس غریغوریو

وقد أقام اآلباء وعلماء الالھوت ضرورة القول بنفس عاقلة للمسیح على المبدأین التالیَین : "      
  ).1/ 6:  3، ولكن ما اتنحد با� خلص " (القدیس توما ان ما لم یؤخذ لم یُشفَ 

طبیعتین (الھیة وانسانیة)  لجأ بعضھم، لدحض االبولیناریة، إلى القول بأن في المسیح      
وجواھر ثالثة (الكلمة والنفس العاقلة والجسد).  اال أن ھذا القول لم یرَض بھ، فیما بعد، مجمع 

  ).D. 284 ،295 ،312)، ألنھ یجعل الطبیعة والجوھر واحداً (انظر 794فرانكفورت االقلیمي (

ومع ذلك فقد وجد ھذا القول لھ مكاناً في علم الالھوت المدرسي.  انظر ھوغ ده سان فكتور :      
" المسیح ھو واحد في شخص واحد وطبیعتَین اثنتین وجواھر ثالثة ... األلوھة والجسد والنفس".  

  وكذلك بطرس لومبارد.

  .  أصل طبیعة المسیح البشریّة یتصل بآدم10

 من اإلیمانوولید حقیقةً من ابنة آلدم ھي العذراء مریم.    لقد ُحبل بالمسیح  •

تقتضي حقیقة طبیعة المسیح البشریة وتمامھا بأن یكون قد ُحبل بھ ووِلدَ حقاً من أم من البشر.       
  وبمیالده من ابنة آدم انضم بواسطة ناسوتھ إلى ذریة آدم.

  البشري، فصار المسیح أخانا.وغدت مساواتھ للناس بالجوھر مشاركة لھم في النوع 

:  1، ومتى 47:  15كور  1وبینا بعض الغنوسیین، مثل ولنتینوس وأبیل، یزعمون، استناداً إلى 
، بأن المسیح قد نزل من السماء إلى األرض بجسم روحاني، بحیث أنھ مرَّ بالعذراء، دون أن 20

ة تُعلِّم، في ما سنَّتھ من قوانین اإلیمان، أن یأخذ منھا شیئاً، " كما تمّر الماء في القناة "، فإن الكنیس
المسیح قد ُحبل بھ ووِلدَ من العذراء مریم، أي من جوھر العذراء مریم.  انظر قانون 

Quicumque ) " قد وِلدَ في الزمان من جوھر أمھ " :D. 40.(  
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:  1؛ متى 18:  22وداود (انظر التكوین وفي العھدین، القدیم والجدید، دُعي َ المسیح ابن ابراھیم 
).  ویذكر العھد الجدید صریحاً حقیقة 8:  2تیمو  2؛ 3:  1؛ روم 42:  22؛ 23:  12؛ 27:  9؛ 1

: " ھا أنِت تحبلین  31:  1: مریم " التي منھا ولد یسوع "؛ لوقا  16:  1أمومة مریم انظر متى 
  ن إمرأة".: " مولوداً م 4:  4وتلدین ابناً" ؛ غالطیا 

، الذي یشدّد في القول " بأن اغناطیوس االنطاكينذكر في ھذا الشأن، من بین اآلباء، القدیس       
  المسیح ھو حقاً ابن داود بالجسد ... وھو قد ولد حقاً من عذراء "

  ).2:  18؛ انظر إلى أھل أفسس 1:  1(إلى أھل ازمیر 

:  1؛ لوقا 4:  4؛ غالطیا 16:  1" في متى :  وضد الغنوسیین یشدد اآلباء على حرف " من     
  .  (فھو " من " ولیس " بواسطة " ).35

وانھ لمن األھمیة بمكان أن یكون المسیح قد أخذ بشریّتنا الحقیقیة الكاملة، وان یكون قد انتسب      
ى بذلك أن یمثلنا، من حیث أنھ أخونا، في عمـل الفداء الذي قام بھ عل إلى جنسنا: فاستطاع

  الصلیب، وكان لھ من جھة أخرى أن نھج للبشریة، في حیاتھ األدبیة، المنھج األمثل.

  

  الفصل الثالث

  اتحاد الطبیعتین في یسوع المسیح بوحدة الشخص

      

  

  .  وحدة شخص المسیح 11

  النسطوریة. 1

) تتّصل 451، بطریرك القسطنطینیة، مات في المنفى حوالي 428( نسطوران بدعة       
ثیودورس ) وتلمیذه 394 †( دیودورس الطرسوسيجذورھا برئیسي مدرسة التفسیر األنطاكیة، 

)، وتتلّخص، على ما كتبھ عن نسطور خصومھ وأشھرھم القدیس كیرلس 428 †( المصیصي

  االسكندري، بالنقاط الرئیسیة التالیة: 
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أ) ان ابن العذراء مریم ھو غیر ابن هللا.  وعلیھ یجب القول بأن في المسیح شخصین مقابل       
  الطبیعتین.

ب) الشخصان ھما متَحدان الواحد باآلخر بواسطة وحدة محض عرضیة أو أدبیة.  فاألنسان       
مة " اإللھي في اإلنسان یسوع المسیح لیس هللا بل فقط حامل هللا.  والتجسد لیس سوى سكنى " الكل

  المسیح، كسكنى هللا في األبرار ال غیر.

ج) المقوالت البشریة (الوالدة، التألم، الموت) ال یمكن أن تقال اال عن االنسان المسیح،       
والمقوالت االلھیة (الخلق، القدرة الكلیة، السرمدیة) ال یمكن أن تقال اال عن " الكلمة " االلھي 

  األسماء). شتراك(انكار ا

د) وعلیھ فال یمكن أن یطلق على مریم، بالمعنى الخاص، اللقب الذي جرت العادة باطالقھ       
  علیھا منذ أوریجانس : " ام هللا ".  إذ ھي لیست سوى " ام انسان "، أو " أم المسیح ".

ً إلى التع       لیم الخاص بمدرسة ھـ) والفكرة األساسیة عن ثنویة الشخص في المسیح أدّت أیضا
أنطاكیا عن االمتحان الذي فیھ استحقَّ االنسان یسوع العظمة والكرامات اإللھیة بطاعتھ حتى 

  الموت.

وقد ظھرت نزعات نسطوریة عن المسیح في الفلسفة المدرسیة أیضاً في أوج العصور الوسطى،  
بارد القائلة بأن الكلمة والسیما تلك النظریة التي خرج بھا بطرس ابیالرد واستحسنھا بطرس لوم

اإللھي قد أخذ الطبیعة البشریة كمن یأخذ لباساً.  وقد أدان القدیس توما ھذا الرأي على أنھ بدعة 
  ).6/  2:  3ألنھ یفضي إلى القول بوحدة عرضیة فقط (القدیس توما 

) ینزع إلى النسطوریة.  فمن نظریتھ الفلسفیة القائلة 1863 †( انطوان غونثروكذلك تعلیم       

الشعورین بالذات بأن جوھر الشخصیة ھو في شھورھا بذاتھا ینجم أن في المسیح، مقابل 
المختلفین االلھي واالنساني، شخصین مختلفین اإللھي  واإلنساني.  وتجنباً لھذه النتیجة قال غوِنثر 

األزلي وابن العذراء مریم تقوم بتداخل ھذین الشعورین بالذات  " بوحدة صوریة " بین ابن هللا
  تداخالً متبادالً.  اال أن العقیدة تقضي بوحدة للشخص حقیقیة.

  تعلیم الكنیسة.  2

ان الطبیعة االلھیة والطبیعة البشریة ھما متّحدتان الواحدة باألخرى في المسیح اتحاداً  •
 من اإلیماناقنومیاً أي في وحدة االقنوم او الشخص.

  ، شخص الكلمة اإللھي، وطبیعتینشخص واحدھذه العقیدة تعني أن في المسیح لیس سوى 
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البشریة توجد في وحدة الشخص اإللھي اثنتین یحملھما ھذاالشخص اإللھي الواحد.  والطبیعة 
  مردّ أفعالھا كلھا.وسیادتھ، بحیث یعمل الشخص اإللھي في الطبیعة البشریة وبواسطتھا فیكون ھو 

) االثنى عشر حرماً للقدیس كیرلس االسكندري، دون 431وقد أثبت مجمع أفسس الثالث العام (     
) ً ، D. 226).  وقد أقرھا فیما بعد الباباوات والمجامع (انظر D. 113 – 124أن یحدّدھا رسمیا

  ) على أنھا لسان حال السلطة التعلیمیة الكنسیة.  وھذا أھم مضمونھا:269
  ).6و  2أ) المسیح وجسده شخص واحد ھو إلھ وإنسان معاً (الحرم      

ً فیزیقیاً أو جوھریاً (الحرم  ب)    ).  (والمسیح 3و  2الكلمة اإللھي ھو متّحد بجسده اتحاداً داخلیا
  ).5 حقاً) (الحرم لیس بحامل �، بل ھو هللا

ج) انالمقوالت البشریة واإللھیة، التي وردت في الكتاب المقدس وعلى لسان اآلباء، یجب أال      
تّوزع على شخصین أو اقنومین، االنسان یسوع والكلمة اإللھیة، بل یجب أن تُنسب جمیعھا إلى 

مات وقام ).  فھو الكلمة اإللھي الذي تألم وصلب و4المسیح وحده، الكلمة الذي صار جسداً (الحرم 
  ).12في جسده (الحرم 

د) العذراء مریم ھي أم هللا (كلمة التینیة)، ألنھا ولدت بحسب الجسد الكلمة اإللھي الذي صار       
  ).1انساناً (الحرم 

) ان الطبیعتین في المسیح متّحدتان " في شخص واحد 451وقد حدّد المجمع الخلقیدوني (      
  ).D. 148واقنوم واحد " (

لم یستعمل المجمع الخلقیدوني كلمة " االتحاد االقنومي " فھو مجمع القسطنطینیة الخامس العام      
قد أقّر رسمیاً ھذا التعبیر ضد التفریق النسطوري الى شخصین وضد المزج الموّحد للطبیعة، واعلن 

ي المسیح.  أنھ التعبیر الذي یفي التعلیم الكاثولیكي حقھ، تعلیم وحدة الشخص وثنویة الطبیعة ف
D.217  ان لم یعترف أحد بأن الكلمة اإللھي قد اتحد بالجسد في االقنوم، وعلیھ فلیس غیر اقنوم " :

  واحد، أي شخص واحد في المسیح، فلیكن محروماً".
  
  
  
  .  البراھین المأخوذة من مصدر اإلیمان3

  أ) تعلیم الكتاب المقدس
إال أنھا توجد فیھ ھذه، في الكتاب المقدس، ال توجد عبارة " االتحاد االقنومي "، بصورتھا 

  بمفھومھا.  فالعھد الجدید یشھد بأن المسیح ھو إلھ حّق وانسان حّق.   
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ا كانت  وإلى ھذا المسیح الواحد نُسبت سلسلتان من النعوت، سلسلة إلھیة وسلسلة انسانیة.  ولمَّ
الوالدة، الصلب، الموت) قد أُسندت إلیھ،  –صفات فیزیقیة من الطبیعتین (القدرة الكلیة، السرمدیة 

ظھر بأجلى بیان وجب أن یكون للطبیعتین عائد واحد فیزیقي بعینھ.  ووحدة المسیح الفیزیقیة ھذه ت
عندما ینسب الكتاب إلى الشخص المذكور بطبیعتھ االلھیة نعوت بشریة، وإلى الشخص المذكور 

؛ 8:  2كور  1؛ 5:  9؛ روم 75:  8بطبیعتھ البشریة نعوت إلھیة (اشتراك األسماء) (انظر یوحنا 
  ).28:  20؛ 15:  3؛ أعمال 4:  4غالطیا 

  
ول دون انقالب الطبیعة اإللھیة الي طبیعة بشریة، وجب أن نفھم ما ولما كان عدم تغیّر هللا یح     

عن تجسد " الكلمة " على الوجھ التالي، وھو أن " الكلمة " صار أنساناً دون  14:  1ورد في یوحنا 
أن یكّف عن ان یكون إلھاً.  ولھذا السبب فالكلمة ھو، بعد التجسد، صاحب الطبیعة اإللھیة والطبیعة 

  إنسان.معاً.  إنھ بالتالي إلھ _ اإلنسانیة 
  

، كانت لھ صورة هللا 7 – 6:  2ھو المسیح نفسھ الذي، على قول الرسالة إلى أھل فیلیبي      
  والمساواة بھ، قد اتخذ صورة عبد وصار شبیھاً بالبشر.  

  
ة اإللھیة، وھذا " االخالء " ال یمكن فھمھ، بسبب عدم تغیُّر هللا المطلق، على أنھ تنازل عن الطبیع

ً بھا أَضاَف الطبیعة البشریة.   بل عن المجد اإللھي فقط.  فإلى الطبیعة اإللھیة التي ظلَّ محتفظا
وعلیھ فالمسیح الذي ظھر في صورة عبد إنما ھو الشخص اإللھي صاحب الطبیعة اإللھیة والطبیعة 

  اإلنسانیة معاً.
  
  

  ب) شھادة التقلید
تقول عن المسیح نفسھ بأنھ ابن هللا والمولود من العذراء مریم.  یرجع اآلباء إلى قوانین اإلیمان التي 

  ).D. 13 ،54 ،86وقوانین اإلیمان الشرقیة تذكر بنوع خاص وحدة المسیح (انظر 
لھیة وآباء ما قبل مجمع أفسس یؤكدون إیمانھم باالتحاد االقنومي باسنادھم إلى المسیح نعوت إ     

وبشریة كثیراً ما یعكسونھا، كما و بمحاربتھم لتقسیم المسیح الواحد إلى اثنین، أو إلى ابنین (ابن هللا 
؛ 2:  18؛ 2:  7؛ 1:  1وابن البشر) (انظر القدیس اغناطیوس االنطاكي في رسالتھ إلى أھل أفسس 

  ).  2:  3؛ بولیكربوس 3:  6وإلى أھل روما 
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بأن العالقات بین الطبیعة والشخص في المسیح ھي على النزینزي غریغوریوس ویالحظ القدیس 
خالف ما ھي علیھ في الثالوث األقدس: " وبموجز القول، في المخلص یوجد شیئان مختلفان، ولكن 

حیث یوجد أشخاص مختلفون حاشا أن یوجد شخصان ... على عكس ما یجري في الثالوث األقدس، 
مییز بینھم، لكن ال طبائع مختلفة؛ ألن األشخاص الثالثة ھم شيء واحد بعینھ بالنسبة إلى یجب الت

  ).4:  101األلوھة " (رسالة 
  

إلى تعابیر دقیقة عن ، ترتلیانوسوقد توّصل اآلباء الالتین قبل اآلباء الیونان، والسیما بتأثیر      
: " نرى حالتین (= طبیعتین  27یاس الثالوث والمسیح.  انظر ترتلیانوس في كتابھ ضد بركس

natura) غیر مختلطتّین، بل متحدتین في شخص واحد (in una persona االلھ واإلنسان یسوع (
: " في وحدة الشخص طبیعتان متحدتان".   9:  3/  137 ".  والقدیس أوغسطینوس في رسالة

عة، وال سیما بالنظر إلى واآلباء یظھرون، في ردھم النظري على النسطوریة، عواقب ھذه البد
  عقیدة الفداء وعقیدة االفخارستیا.

  
وآالم المسیح، التي تغدو ھكذا آالم إنسان عادي، تفقد قیمتھا الالمحدودة التي ھي شرط الزم للفداء.  
كما وجسد المسیح في االفخارستیا ال یعود " یھب الحیاة " إن لم یكن " جسد الكلمة االلھي الخاص 

) "D. 123.(  
  

، في حربھ ضد النساطرة، تعبیراً من السھل سوء فھمھ: " كیرلس االسكندرياستعمل القدیس       
إن طبیعة واحدة للكلمة اإللھي صارت جسداً ".  وكان بكلمة " الطبیعة " یفھم ما كان یفھمھ 

ن خصومھ، من طبیعة قائمة بذاتھا = اقنوم.  وقد نسبھ خطأ إلى القدیس اثناسیوي.  والحقیقة ا
التعبیر یرتقي إلى االعتراف باالیمان الذي وجھھ ابولیناریوس الالذقي إلى جوفیانس قیصر " عن 
تجسد الكلمة اإللھي "، وأذیع باسم القدیس اثناسیوس.  وقد رعى مجمع القسطنطینیة الخامس العام 

  ).D. 258) (انظر D. 220ھذا التعبیر برعایتھ (
  
  
  

  .  الطبیعتان12
 )Monophysisme (  .  المونوفیزیة1

  وانصاره، في حّمى الحرب ضد النسطوریة وقع اوتیجا، ارشمندریت القسطنطینیة
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وال سیما االسكندریون (البطریرك دیوسكورس) في النقیض اآلخر.  فلقد أساؤوا تفسیر بعض 

تّوصلوا إلى عبارات للقدیس كیرلس االسكندري، واستندوا إلى بعض تعابیر غیرھا قدیمة، حتى 
القول بأن في المسیح شخصاً واحداً وطبیعة واحدة.  كانوا یعلّمـون أن المسیح من طبیعتین، لكن ال 
في طبیعتین، ویشرحون على أوجھ مختلفة نوع أو كیفیة اتحاد الالھوت والناسوت في طبیعة 

الطبیعة االلھیة واحدة، فالبعض یقولون بتغیر الطبیعة البشریة إلى طبیعة إلھیة، أو بإمتصاص 
للطبیعة البشریة، وغیرھم بامتزاج واختالط الطبیعتین بحیث تؤلفان طبیعة ثالثة، وغیرھم أخیراً 

  باتحاد الطبیعتین كما في اتحاد الجسم والنفس، على قول سویرس األنطاكي.
  
  .  تعلیم الكنیسة2

من تظل الطبیعتان في المسیح بعد اتحادھما كاملتین بخواصھا بدون استحالة أو امتزاج.   •
 اإلیمان

  
البابا الشھیرة التي وجھھا الرسالة العقائدیةوجد التعلیم الكاثولیكي في ھذا الشأن تحدیده الكامل في 

المجمع الخلقیدوني ).  وقد أثبت 449فالفیانوس بطریرك القسطنطینیة (إلى  القدیس الون األول
  ).D. 143 – 144) رسمیاً ھذا التحدید (451الرابع العام (

العام في تحدیده معتمداً على جزء من رسالة القدیس الون األول الخلقیدوني قال المجمع     
العقائدیة، وعلى تعابیر القدیس كیرلس االسكندري : " أننا نعلِّم أن المسیح، ابن هللا الوحید، ھو 

بدون امتزاج وال تغیر (ضد القائلین بالطبیعة الواحدة)، وبدون تقسیم  طبیعتیند في رب واح
وتفریق (ضد النساطرة)، ودون أن یلغي ھذا االتحاد تمایز الطبیعتین، ومع بقاء خواص كّل من 

).  والكلمات األخیرة : " مع بقاء خواص كل من الطبیعتین على D. 148الطبیعتین على حالھا " (
  ).D. 143"، مأخوذة من رسالة القدیس الون األول (حالھا 

  
  .  برھان مأخوذ من مصدر اإلیمان3

یشھد الكتاب المقدس أن المسیح ھو إلھ حّق وانسان حق، أي أن لھ طبیعة إلھیة تامة وطبیعة 
  ).7 – 6:  2؛ فیلیبي 14:  1انسانیة تامة (انظر یوحنا 

ومن بین شھود التقلید یجب أن نخّص بالذكر ترتلیانوس الذي أعلن، قبل المجمع الخلقیدوني       
  بوقت طویل، بدّقة في التعبیر، وجود الطبیعتین في المسیح كاملتین.  
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: " ان خاصة كل الجوھرین بقیت سالمة، بحیث أن الروح (= الروح االلھي)  27ضد بركسیاس 
كان یفعل فیھ، افعالھ، أي المعجزات واألعمال، مع بقاء الجسد یعاني آالمھ ... ولما كان الجوھران 
یعمالن كل على حدة وطبقاً لحالتھ، كانت تظھر فیھا األعمال واألفعال الخاصة بكل منھما (أي من 

  جھة المعجزات، ومن جھة أخرى اآلالم).
/  2رات ترتلیانوس (انظر القدیس امبروسیوس، في اإلیمان والبابا القدیس الون قد تبنّى لھ عبا    
9  :77.(  

وقد أظھر اآلباء ما ینطوي علیھ التعلیم المورنوفیزي عن اتحاد الطبیعتین من تناقض داخلي.      
فھو یناقض عدم تغیّر هللا المطلق وكمالة غیر المتناھي، ویؤدي إلى ابطال حقیقة جسد المسیح 

  وھدم عمل الفداء.
  
  
  

  .  ارادتان وفعالن13
  
  )Monothélisme.  المونوتیلیّة (1

) بغیة كسب 638 -  610(سرجیوسللمونوفیزیة، خرج بھا بطریرك القسطنطینیة  المونوتیلیة فرع
، واحدة المونوفیزیین، فجاء بعبارة عن اتحاد الطبیعتین تقول بأن في المسیح طبیعتین، لكن إرادة

، بحیث أن دور الطبیعة البشریة ال یتعدّى دور اآللة التي ال إرادة واحدھي اإلرادة اإللھیة، وفعل 
بطریرك صفرونیوسلھا في ید " الكلمة " اإللھي.  وقد انبرى للدفاع عن تعلیم الكنیسة القدیس 

  ).662 †(مكسیموس المعترف )، والقدیس 634أورشلیم (

  
  .  تعلیم الكنیسة 2
 من اإلیمانلكل طبیعة من الطبیعتین في المسیح إرادة فیزیقیة خاصة وكیفیة فعل خاصة.     •

لما كانت إرادة المسیح البشریة على أتم الوفاق، بخضوع اختیاري، مع اإلرادة اإللھیة، كان في 
  المسیح وال یزال، على الرغم من وجود اإلرادتین، وحدة أدبیة.
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في عھد البابا مرتینوس  649الكنیسة البدعة المونوتیلیة في مجمع الالتران المنعقد في  وقد أدانت
 .D) (681 – 678وما یلي)، وبالرسالة العقائدیة التي وجھھا البابا آغاتون ( D. 263األول (

) الذي أكمل تحدید 681 – 680) إلى القیاصرة، كما وفي مجمع القسطنطینیة السادس العام (268
ً لتعلیم اآلباء، ان في المسیح ارادتین  مجمع خلقیدونیا باضافة العبارة التالیة: " وكذلك نعلن، وفقا

فیزیقیتین وكیفیَتین للفعل فیزیقیتین، بدون تقسیم، وال استحالة، وال تفریق، وال امتزاج.  وھاتان 
 .Dعین الكفرة " (اإلراداتان الفیزیقیتان لیستا متضادتین الواحدة لألخرى، كما زعم بعض المبتد

291.(  
ولما كان للمسیح إرادة بشریة حقیقیة نتج، كنتیجة الھوتیة، إن إرادة المسیح البشریة ھي إرادة     

، أي بحریة االختیار بین الخیر والشر، إذ أن بحریة التضادّ لھذه اإلرادة  حرة.  اال أنھ یجب أال نقرّ 
  عاً على الخطیئة.المسیح لما كان شخصاً إلھیاً وجب أن یكون ممتن

  
  .  برھان مأخوذ من مصدر اإلیمان3

ً بین إرادتھ البشریة، وإرادتھ اإللھیة التي ھي لھ  أ) في الكتاب المقدس نجد المسیح یمیّز صریحا
د في الوقت نفسھ خضوع إرادتھ البشریة لإلرادة اإللھیة.  متى  :  39:  26ولآلب معاً؛ إال أنھ یؤّكِ

  ما تریده أنت"." ال ما أریده أنا، بل 
: " نزلت من السماء ال ألعمل  38:  6: " ال تكن مشیئتي بل مشیئتك ".  یوحنا  42:  22لوقا 

مشیئتي بل مشیئة الذس أرسلني".  فطاعة المسیح ھذه ألبیھ السماوي، التي طالما ورد ذكرھا في 
؛ فیلیبي 31:  14؛ 29:  8؛ 30:  5؛ 34:  4الكتاب المقدس، تفترض مشیئةً بشریة.  انظر یوحنا 

.  وحریة االختیار ھذه التي ھي إلرادة المسیح البشریة قد ورد 9:  10؛ عبر 19:  5؛ روم 8:  2
" لكني أبذل نفسي باختیاري؛ ولي سلطان أن أبذلھا، ولي سلطان أن  18:  10ذكرھا في یوحنا 

م وھو خاضع ولم یفتح ف 7:  53آخذھا أیضاً ".  أنظر اشعیا    اه ".: " قُدِّ
  

ب) ان في رفض اآلباء لتعلیم االبولیناریة والمونوفیزیة ألفصح بیان عن رأیھم في ھذه القضیة.     
، بارادتین اثنتین للمسیح : " تظھر 39:  26صریحاً، معتمداً على متى اثناسیوسفیقول القدیس 

التي ھي من هللا.   ھنا لیسوع اإلرادتان، اإلرادة البشریة التي ھي من الجسد، واإلرادة اإللھیة
وتطلب اإلرادة البشریة، بسبب ضعف الجسد، إبعاد اآلالم، إال أن االرادة اإللھیة تبدي استعدادھا 
لھا ".  أما كیفیة العمل لھاتین االرادتین فیوضحھا البابا القدیس الون األول في رسالتھ العقائدیة : 

  ).D. 144و خاص بھا "( " كّل من الطبیعتین یعمل، باالشتراك مع األخرى، ما ھ
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 ارادة العقل أو الروحویمیز علماء الالھوت المدرسیون في إرادة المسیح البشریة ارادتین:     
، التي تنفر من األلم.  وإرادة الجسد أو الحسّ وھي اإلرادة الروحیة التي تخضع لإلرادة اإللھیة، 

ولذا فھم یتكلمون عن ارادات المسیح الثالث.  ویضیف غیرھم الیھا، مع ھوغ ده سان فكتور، 
  التي بھا یرّق لشقاء اآلخرین، فیتكلمون ھكذا عن إرادات المسیح األربع. إرادة التآسي

ً ویرى اآلباء أن التعلیم عن اإلرادتین والفعلین یشتّق،      من كمال الطبیعتین في المسیح ، نظریا
)، ویبنونھ على المبدأ القائل بأنھ ال طبیعة بدون فعل (انظر یوحنا الدمشقي، في D. 298(انظر 

ً على التعلیم عن الثالوث 15:  3اإلیمان المستقیم  ).  وھم یضعون لذلك قاعدة تنطبق أیضا
  د الطبیعات ال األقانیم.والمسیح، فتقول بأن عدد اإلرادات وطرق األفعال ھو بمقدار عد

  

  الناسوتیة –ملحق: األفعال الالھوتیة 

).  وكان اتباع 4) (الرسالة 500ھذا التعبیر(كلمة یونانیة)، أوجده دیونیسیوس المزعوم (حوالي 
ً لقولھم بأن في المسیح طبیعة واحدة مركبة من  ساویروس، المونوفیزي المعتدل، یعلّمون، تبعا

ناسوتیة (كلمة  –لیس في المسیح أیضاً سوى طریقة فعل واحدة الھوتیة الالھوت والناسوت، ان 
كانوا یعلّمون أیضاً أن في المسیح طریقة فعل  (كلمة یونانیة)لقائلون بفعل واحدیونانیة).  وكذلك ا

ناسوتیة تقوم بھا الطبیعة اإللھیة بواسطة الطبیعة البشریة التي تكون محض  –واحدة الھوتیة 
  منفعلة وبدون إرادة.

  

وقد اتخذ علماء الالھوت في القرن السابع ھذا التعبیر دون تردد، وفي ظنھم أنھ لتلمیذ للرسل أي    
.  649عام لدیونیسیوس، فانبرى یدافع عنھ القدیس مكسیموس المعترف والمجمع الالتراني ل

  والقدیس مكسیموس یمّیز في المسیح ثالث طرق فعل مختلفة:

أ) األفعال اإللھیة التي یفعلھا الكلمة على أنھ مبدأ فاعل (كلمة یونانیة) باالشتراك مع اآلب والروح 
القدس بواسطة طبیعتھ اإللھیة على أنھا مبدأ بھ یفعل الفاعل (كلمة یونانیة) مثالً خلق العالم وحفظھ 

  دبیره.وت

  

ب) األفعال البشریة التي یفعلھا الكلمة على أنھ مبدأ فاعل (كلمة یونانیة) بمساعدة طبیعتھ البشریة 
  والتألم والموت.  على أنھا مبدأ بھ یفعل الفاعل (كلمة یونانیة)، مثالً النظر والسمع واألكل والشرب
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الھوتیة بالمعنى  –وھذه األفعال یمكن أن تسّمى، بقدر ما ھي أفعال بشریة لشخص إلھي، ناسوتیة 
  الواسع.

ج) األفعال المختلطة یفعلھا الكلمة على أن مبدأ فاعل بمساعدة طبیعتھ اإللھیة التي تستعمل الطبیعة 
  م.البشریة كآلة (آلة متصلة)، مثالً معجزة الشفاء باللمس أو بمجرد الكال

وبتعبیر أدّق، األفعال المختلطة ھي مزیج من فعلین مختلفین، أحدھما إلھي واآلخر إنساني، 
ً مفعوالً معیناً.  وھذا النوع من اإلفعال یسّمى باسم افعال انسانیة  الھیة بالمعنى  –یحدثان معا

  الخاص أو الحصري.

أما التعابیر " جسد مّؤلھ " و " إرادة مّؤلھة "، فھي ال تعني تحّول الطبیعة البشریة إلى طبیعة      
إلھیة، أو تحّول اإلرادة البشریة إلى إرادة إلھیة، وال حدوث مزیج من الطبیعتین أو االرادتین، بل 

  تعني اقتبال شخص الكلمة اإللھي للطبیعة البشریة أو لإلرادة البشریة.

  قضیة ھونوریوس     

ً ذا معتقد 638 -  625یجب أن نالحظ في ھذه القضیة أن البابا ھونوریوس (      ) كان شخصیا
قویم ال شائبة فیھ، اال أنھ، بمنعھ التكلم عن طریقتین للفعل، قد ساعد البدعة من حیث ال یدري.  

) 683 – 682ون الثاني (وقد أدانھ المجمع السادس العام خطأ على أنھ مبتدع.  وصادق البابا ال
  على الحكم، لكن دون أن یتبنى األسباب التي حكم المجمع بموجبھا.

  وقد أخذ على ھونوریوس ال البدعة، بل اھمالھ قمع البدعة.

  

  .  بدء االتحاد االقنومي ودوامھ14

  .  بدء االتحاد االقنومي1

 ان االتحاد االقنومي الذي قام بین طبیعة المسیح البشریة والكلمة قد بدأ وقت الحبل.   •
  من اإلیمان

یتعارض والعقیدة الكاثولیكیة تعلیم اوریجانس القائل بأن نفس المسیح كانت موجودة قبل التجسد 
 ).  وكذلك تعلیم الغنوسیین القائل بأن الكلمة نزل على اإلنسانD. 204ومتحدة بالكلمة االلھي (

  یسوع وقت اعتماده.
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تؤكد قوانین اإلیمان الحبل بابن هللا، ال باالنسان یسوع، كما ھو المنتظر لو كان االتحاد      
االقنومي بین الطبیعتین قد بدأ فیما قبل.  فقانون إیمان الرسل یُعلن: " بابنھ الوحید ربنا الذي حبل 

  بھ من الروح القدس ".
      ً ، وولد من نسل داود، ومن إمرأة، أي أنھ حبل والكتاب المقدس یشھد بأن ابن هللا صار إنسانا

:  4:  4: " عن ابنھ الذي صار من ذریة داود بحسب الجسد "؛ غالطیا  3:  1بھ وولد.  رومانیین 
  " فلما بلغ ملء الزمان أرسل هللا ابنھ مولوداً من إمرأة ".

      ً :  13/17" (في الثالوث  وقال القدیس أوغسطینوس : " ھو إلھ أیضاً منذ ما بدأ أن یكون إنسانا
).  وكذلك القدیس كیرلس االسكندري : " اتّحد الكلمة اإللھي، منذ آن الحبل بھ، بالھیكل 22

ً : " لم یكن قط من وجود 39المأخوذ من العذراء " (الطبیعة البشریة) (رسالة  ).  وھو أیضا
  لإلنسان یسوع قبل اتحاد هللا بھ".

  لھیة تقتضي أن یوافق زمن الحبل بیسوع ببدء االتحاد االقنومي.ان حقیقة أمومة العذراء اإل     
  .  دوام االتحاد االقنومي2
 قضیة أكیدة.لم ینفك االتحاد االقنومي یوماً.    آ)  •

یقول قانون إیمان الرسل ان ابن هللا تألم، وُصلب، ومات، وقُبر (بجسمھ) ونزل إلى الجحیم 
ق فیما  بین النفس والجسد، بحیث أن المسیح، أثناء أیام موتھ الثالثة، (بنفسھ).  فموت المسیح قد فرَّ

؛ أال أن ألوھتھ لم تنفصل )4:  3/50القدیس توما لم یبَق إنساناً، أي ذلك المركب من نفس وجسد (
عن ناسوتھ أو عن أجزائھ، بل ظل النفس والجسد، حتى بعد افصالھما الواحد عن اآلخر، متّحدین 

  لمة اإللھي.اتحاداً أقنومیاً بالك

المانوي القائل بأن الكلمة قد تخلّي عن اإلنسان  –یعارض تعلیم الكنیسة ھذاا لمذھُب الغنوسي      
  قبل اآلالم.

 8:  2دوام االتحاد األقنومي، حتى أثناء آالم المسیح، تؤكده الرسالة األولى إلى أھل كورنتس       
ھذا الدھر، ألنھم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد : " لم یعرفھا (الحكمة المكتومة) أحد من رؤساء 

  (= هللا)".

  ، التي یستشھد بھا الغنوسیون: " الھي الھي لماذا تركتني؟"46:  27أما آیة متى      
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فیفسرھا ھوغ ده سان فكتور تفسیراً مصیباً: " تخلى عن الحمایة دون أن یتخلى عن االتحاد " 
).  وقد أخطأ بعض اآلباء، مثل القدیس امبروسیوس والقدیس 2:  50/ 3توما (انظر أیضاً القدیس 

  ھیالریوس، االتنتاج عندما جعلوا الالھوت ینفصل، عند موت المسیح، عن جسده.

ولدینا في التعبیر التالي خیر دلیل على اعتقاد اآلباء: " ما أخذه الكلمة مرةً لم یتركھ قط ".       
  فیما یخص بالنفس، ونسي فقط فیما یختص بالجسد. ولھذا القول شأن ُمطلق

  

 من اإلیمان.لن ینفك االتحاد األقنومي قط.   ب)  •
) 374حوالي  †لقد أدان مجمع القسطنطینیة الثاني العام كمبدعة تعلیم مرسلُّس االنقري (      

القائل بأن الكلمة المتجسد سوف یخلع عنھ الطبیعة البشریة في آخر األزمنة، لیعود إلى هللا الذي 
).  ضد ھذا التعلیم أضیفت إلى قانون اإلیمان الفقرة التالیة: " وال D. 85منھ خرج لخلق العالم (

  ).D. 283؛ انظر D. 86؛ 33:  1یكون لملكھ انقضاء " (لوقا 
: " ویملك على آل یعقوب  33:  1دوام االتحاد األقنومي ھذا دون انقطاع، یشھد علیھ لوقا       

إلى األبد، وال یكون لملكھ انقضاء ".  والحال ان المسیح إنما ھو ملك ھذا الملكوت المسیحي من 
ما ھذا فلكونھ حیث ھو إلھ _ انسان.  وتشھد الرسالة إلى العبرانیین على أبدیة كھنوت المسیح : " أ

.  والحال أن المسیح إنما ھو كاھن من حیث ھو إلھ )24:  7یبقى إلى األبد لھ كھنوت ال یزول " (
  إنسان. –

وقد نبذ اآلباء رأي مرسلّس ھذا بوجھ عام.  فأعلن القدیس كیرلس األورشلیمي: " ان سمعَت      
  ).27:  15" (التعلیم المسیحي یوماً من یقول بأن لملكوت المسیح انتھاء فارذل ھذه البدعة 

  
  

  ملحق: دم المخلص الثمین
ان الدم، في جسد المسیح الحي، ھو متحد بشخص الكلمة اإللھي، على أنھ عنصر مكمل   •

 قضیة أكیدة.للطبیعة البشریة، اتحاداً مباشراً ال غیر مباشر.    
الدم : " لقد صار یتكلم حرم القدیس كیرلس االسكندري الخامس عن اتحاد الكلمة باللحم و

).  وتقول براءة اقلیمنضوس السادس D. 117الكلمة لحماً فاشترك، مثلنا، في اللحم والدم" (
)، بأن لدم المسیح من القدر والقیمة، سبب اتحاده مع الكلمة، ما تكفي نقطة منھ لفداء 1343(

  ).  ودم السید المسیح ھو، لكونھ دم الكلمة اإللھي، " دم ثمین "D. 550البشریة بأسرھا (
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).  وھو أیضاً، كما ھو جسد 20:  6كور  1).  " قد اشتریتم بثمن كریم " (19:  1بطرس :  1(
  وما یلي). 53:  6المسیح، غذاء لحیاة النفس الفائقة الطبیعة (یوحنا 

أما في شأن الدم المسفوك على الصلیب، " فالقضیة األكیدة " تعلم اآلن أن الدم، الذي وجد      
ثانیًة في جسد المسیح القائم من الموت، ومن حیث ھو موجود في جسد المسیح القائم من الموت، 

  ).D.718 ظل متحداً اتحاداً اقنومیاً بالكلمة أثناء انفصالھ عن الجسد (انظر

  

  

  

  

  الرابع الفصل

  نظري لالتحاد االقنومي –شرح الھوتي 

  .  االتحاد االقنومي ھو سّر فائق الطبیعة15

  . االتحاد االقنومي ھو نعمة1

إن إدخال طبیعة مخلوقة في وحدة شخص إلھي لما یفوق الطبیعة مطلقاً؛ وھو نعمة بكل معنى 
  ).11:  3/2لالستحقاق (انظر القدیس توما الكلمة، أي ھبة فائقة الطبیعة لیست بُمستحقَّة، وال بقابلة 

وھذا ما حدا القدیس اغناطیوس األنطاكي على تسمیة المسیح باسم " ھبة مجانیة " (رسالة إلى      
  ).6:  10) (انظر تعلیم الرسل االثنى عشر 2:  17أھل أفسس 

  .  االتحاد االقنومي ھو سرّ 2

إیمان ال سبیل إلى معرفة حقیقتھ بالعقل الطبیعي االتحاد االقنومي ھو سّر بأدق معناه، أي سر   
قبل وحیھ، وال سبیل إلى إثبات إمكانھ الداخلي على وجھ وضعي حتى بعد وحیھ.  فھو اتّحاد خلیقة 
مع هللا اتِّحاداً فریداً في نوعھ، ال شبیھ لھ، حتى لیقول القدیس أوغسطینوس عنھ أنھ " اتخاذ من هللا 

  ید بعجبھ ".الخلیقة عجیب بفردیتھ، فر

  4 2الالھوت ج
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)، و " 9:  3ویدعو القدیس بولس التجسد والفداء " سراً مكتوماً في هللا منذ األزل " (افسس      
  ).16:  3تیمو  1سّر التقوى العظیم " (

ویعلن القدیس الون الكبیر: " لوال معونة اإلیمان لكان من المستحیل القول بأن جوھّرین قد      
  ).1:  29اتّحدا في شخص واحد" (عظة 

ان سّر االتحاد األقنومي ھو السر المركزي لإلیمان المسیحي، السر الذي بھ تتعلّق سائر      
  ).27:  4األسرار كلھا (انظر مجموعة الردود على الخوارج 

  .  اعتراضات على عقیدة االتحاد االقنومي16

ً النسجام العلم  ان االتحاد االقنومي ھو، كسّر بأدق معاني السر، فوق العقل البشري؛ لكنھ، وفقا
واإلیمان، غیر مضاد للعقل.  فالعقل البشري یستطیع اذاً أن یردّ االعتراضات التي تقام ضد ھذه 

ر   لھا. العقیدة على أنھا ال ُمبّرِ

  .  اعتراضات بالنسبة إلى الطرف اآلخذ1

نظراً إلى خاصة الشخص اإللھي القابل لالتحاد، یقوم االعتراض على أن االتحاد األقنومي یتنافى 
  ).14:  4(شلسوس؛ انظر اوریجانس، في كتابھ ضد شلسوس  وعدم تغیّر هللا

على ھذا االعتراض یجب أن نُجیب بأن فعل التجسد، من حیث ھو فعل الھي إلى الخارج، لم      
یُدخل في كیان هللا من تغییر أكثر مما أدخل خلق العالم، اذ أنھ لیس سوى تحقیق في الزمان لقضاء 

ان الكلمة بقى  أزلي غیر متغیّر.  وكذلك نتیجة التجسد فانھا لم تسفر عن تغّیر في الكائن االلھي، إذ
زدد كماالً آلنھ یحتوي منذ األزل، في كمالھ اإللھي غیر المتناھي، على كل كماالت كما كان، ولم ی

الطبیعة البشریة في أعلى درجاتھا.  فالكلمة مع الناسوت ال یعني نمواً في الكمال أكثر مما یعني 
البشریة التي ُرفعت إلى المشاركة في  هللا مع العالم.  والتغیر الوحید الذي طرأ انما ھو في الطبیعة

شخص الكلمة (انظر القدیس توما : " ولئن وجد من األشیاء في الشخص المراكب أكثر مما یوجد 
  في الشخص البسیط، اال أن الشخص المركب لیس بخیر من الشخص البسیط").

  . اعتراضات بالنسبة إلى الطوف المأخوذ2

  یة المأخوذة في االتحاد االقنومي، یقوم االعتراضنظراً إلى خاصة الطبیعة البشر     
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وعلیھ فطبیعة المسیح اإلنسانیة ھي ، شخص أو أقنومعلى أن كل طبیعة بشریة فردیة كاملة ھي 
  أیضاً وبالوقت نفسھ شخص انساني.

  الحّل لھذا االعتراض یجب البحث عنھ في تحدید العالقات بین الطبیعة والشخص.     

ففي النظام الطبیعي كل جوھر فرد كامل یقوم بذاتھ، وبالتالي ھو شخص.  اال أن وحي سر الثالوث 
األقدس وسر التجسد یعلمنا أنھ یجب أن یوجد تمییز بین الطبیعة الفردیة الكاملة والشخص.  وال 

  ة.، وعلیھ یجب القول بتمییز حقیقي أو بالقوتمییز محض عقليیكفي لشرح ھاتین العقیدتین 

یقول بأن التسلیم بھذا التمییز یحرم المسیح من شيء  حقیقيآ) ومن معترض على وجود تمییز      
  ).D. 40حقیقي یملكھ كل انسان.  والحال أن الكنیسة تعلّم أن المسیح ھو انسان تام (

ویّرد انصار التمییز الحقیقي (التوماویون، سوارس) على ذلك یقولھم ان فقدان القیام بالذات 
بما ال یقاس، ھو القیام بالذات الذي للكلمة الخلوق في المسیح ال یعني نقصاً حقیقیاً، ألن كماالً أعلى 

ما یرى علماء  االلھي، قد قام مقام القیام بالذات البشري المفقود.  وال یحول دون ذلك، على
الالھوت ھؤالء، ما تعلّم الكنیسة عن تمام طبیعة المسیح البشریة وعن مشابھة المسیح لنا بناسوتھ، 
آلن ذلك یتعلّق بالطبیعة البشریة كطبیعة بشریة، بینا القیام بالذات یُضاف إلى الطبیعة كشيء جدید.  

م بذاتھا شخصاً، اال ان ھذا االمكان وال تخلو طبیعة المسیح البشریة من امكان طبیعي على أن تقو
  لم یخرج إلى حیّز الوجود بسبب دخول الطبیعة البشریة في شخص الكلمة القائم بذاتھ.

ً حالما تُخرج الطبیعة إلى حیّز سوارسویقول       بأن الطبیعة الفردیة الكاملة تصیر شخصا
ا الشكل تخلو منھ طبیعة المسیح الوجود ما تنطوي علیھ وما یتمیز عنھا من شكل للقیام الذاتي ھذ

البشریة، ویقوم مقامھ فیھا شكل آخر جوھري مخلوق یُدعى شكل االتحاد یصل فیما بین 
  الطبیعتین.

بتمییز حقیقي لیس فقط بین الطبیعة والشخص، بل أیضاً بین الطبیعة  التوماویون ویقول     
ً بمجرد اقتبالھا للوجود.  اال أن طبیعة  (الجوھر) والوجود، فیعلّمون أن الطبیعة تصیر شخصا

المسیح البشریة ال تملك وجوداً مخلوقاً خاصاً، بل لھا الوجود غیر المخلوق، وبواسطتھ لھا أیضاً 
القیام بالذات الذي للكلمة.  وھم یعتمدون في ذلك على ما یعلّمھ القدیس توما عن وحدة الكیان في 

البعض عّما یرید القدیس توما بوحدة كیان المسیح، ).  وقد تساءل 2:  3/17المسیح (القدیس توما 
، De unione Verbi incarnatiھل ھو الموجود أم، على األرجح، الشخص.  انظر في كتابھ 

: " الوجود ھو، بوجھ خاص حقیقي، الشخص القائم بذاتھ ".  وفي الفصل ذاتھ (على  4فصل 
  األول) یتكلم صریحاً عن وجود مزدوج: " ان وجود الطبیعة البشریة ھو غیر وجود الطبیعة 
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لوجودین اإللھیة.  ومع ذلك فال یجب القول بأن المسیح اثنان من حیث وجوده، إذ ال یتعلق كال ا
  على السواء بالتشخیص األزلي ".

(او بتمییز منطقي على اساس في الواقع) بین الطبیعة بالقوةبتمییز فقط السكوتیّونب) ویقول      
والشخص.  وعلیھ تصیر الطبیعة شخصاً بمجرد انھا لذاتھا لم یتخذھا لھ شخص أعلى.  فالشخص 

ً جدیداً.  وطبیعة المسیح  ً ال یزید الطبیعة شیئا ً او شخصا ً ألنھا  البشریة انما لیست اقنوما بشریا
دخلت في شخص الكلمة االلھي.  فلو خرجت طبیعة المسیح البشریة من االتحاد االقنومي لصارت 

ضد ھذا الرأي نذكر، قبل كل شيء، أن ما  –لتّوھا، ودون أن یضاف إلیھا شيء، شخصاً بشریاً.  
الشخص، قد انقلب، في ھذا الرأي، الى شيء سلبي،  یمیز الشخص من الطبیعة وما یقوم بھ وجود

  مع أن ارفع ما تكمل بھ الطبیعة یجب أن یكون شیئاً ایجابیاً.

) ان طبیعة المسیح البشریة لیست بدون اقنوم، 543 †لیونس البیزنطيویالحظ اآلباء الیونان (     

وان خلت من اقنوم بشري خاص.  ولئن كانت غیر ذات اقنوم، اي غیر قائمة بذاتھا، اال أنھا 
  مأخوذة، أخذھا اقنوم طبیعة أخرى.

  

  .  اعتراضات بالنسبة إلى الطرفین3

اض على أنھ ال یمكن أن تتّحد نظراً إلى عالقات الطبیعتین الواحدة باألخرى، یقوم االعتر     
الطبیعة البشریة المتناھیة بالطبیعة اإللھیة غیر لمتناھیة بسبب البون غیر المتناھي الذي یفصل 
فیما بینھما.  االعتراض یبرھن على عدم امكان اتحاد الطبیعتین في طبیعة واحدة، وھذا ما تقول 

الق والخلیقة فال یزول، اذ تحتفظ كل من الطبیعتین بھ أیضاً العقیدة الكاثولیكیة.  أما التمییز بین الخ
  بتمامھا وكمالھا.

والسبب في امكان استمالك الكلمة االلھي للطبیعة البشریة أیضاً بجانب الطبیعة اإللھیة ھو ال      
ً بإظھار التجّسد مناسباً الئقاً.  ولما كان من جوھر الخیر  نھایة هللا.  وال نھایة هللا ھذه تسمح أیضا
ان یمتد إلى ما سواه، تبعاً للقول المأثور: " الخیر فیّاض لذاتھ "، كان من الالئق ان تمتد جودة هللا 

  ).1:  3/1إلى الخالئق على أكمل وجھ (انظر القدیس توما 

یمكن أن ترفع بموجبھا إلى حیث وللطبیعة البشریة، بسبب استعداداتھا الروحیة، طاقة طوعیة       
  لھي.توجد بوجود شخص إ
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  .  عالقات االتحاد االقنومي بالثالوث األقدس17

  .  فعل االتحاد االقنومي1

 من االیمان.     قام األقانیم االلھیة الثالثة معاً بفعل االتحاد االقنومي. •
): " یجب االیمان بأن الثالوث كلھ أتمَّ تجسُّد ابن هللا، ألن 675أعلن مجمع طلیطلة الثاني (     

): " ان ابن 1215).  وحدد مجمع التران الرابع (D. 284أعمال الثالوث ھي غیر قابلة للقسمة " (
ً ".  أما التج سد الفعلي، أي هللا الوحید یسوع المسیح قد تجسد بفعل الثالوث األقدس كلھ تماما

)، منسوب إلى الروح القدس، 9:  4یوحنا  1؛ 16:  3تحقیقھ، فھو، بوصفھ عمل محبة هللا (یوحنا 
  محبة هللا الشخصیة: " وُحبل بھ من الروح القدس " (قانون إیمان الرسل).

إلى  وحدة فعل األقانیم الثالثة ھذه یدّل علیھا الكتاب المقدس اذ ینسب فعل التجسد بالسواء      
:  1؛ لوقا 20، 18:  1)، وإلى الروح القدس (متى 7:  2)، والى االبن (فیلیبي 5:  10اآلب (عبر 

35.(  
  .  منتھى االتحاد االقنومي. 2       

 من اإلیمان  االقنوم الثاني االلھي وحده صار إنساناً. •
، دون سواه، على الوجھ الذي تقول قوانین اإلیمان، ضد تعلیم السابلیین، بتجسُّد ابن هللا الوحید     

بھ یقول الكتاب المقدس عن الكلمة وحده، أو عن ابن هللا، بأنھ صار جسداً وجاء إلى العالم (یوحنا 
  ، الخ).17 – 16:  3؛ 14:  1

من اتحاد الطبیعة البشریة بأحد األقانیم اإللھیة ال ینتج، كما زعم روسلین، االتحاد بسائر      
وحدة جوھر األقانیم الثالثة، ألن االتحاد تّم ال في الطبیعة بل في االقنوم.   االقانیم، بالرغم من

تتّحد الطبیعة اإللھیة البشریة اال بواسطة اقنوم والحال ان االقانیم تتمایز احدھا عن اآلخر.  ولم 
م الكلمة الكلمة الذي ھو وھي واحد في الحقیقة، وبالتالي ال یمكن أن ینظر إلیھا اال بالنسبة إلى أقنو

)، ضد جلبرت ده بواتیھ الذي كان ینكر 1148على أنھا منتھى االتحاد االقنومي.  ومجمع ریمس (
الالھوت) ھما متساویان، وبالتالي ینكر أن یقال : " الالھوت تجّسد "، أعلن قائالً: "  –أن " هللا 

  .)4 – 1:  1/3انظر القدیس توما .  D.  392نؤمن بأن األلوھة نفسھا تجسدّت، ولكن في االبن " (
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  الفصل الخامس
  نتائج االتحاد االقنومي

  

  .  بنّوة االنسان یسوع المسیح اإللھیّة الطبیعیّة18

  .  بدعة التبّني1
)، 818 †اسقف اورخل ().   وفیلكس 802 †( طلیطلةاسقف البیاند  قام في أواخر القرن الثامن

یقوالن ببنوة مزدوجة للمسیح: بنوة طبیعیة من حیث ھو هللا بن هللا، وبنوة بالتبني نت حیث ھو 
  انسان تبناه هللا، وذلك بنعمة منھ عندما اعتمد في األردن.

ومثل ھذا القول بابنین یعود إلى القول بشخصین ویبعث النسطوریة.  وقد حارب ھذه اآلراء 
) اسقف اوسما، وعلماء Etherius( )، وأثاریوسLibanaلیبانا ()، آباتي Beatusبیاتوس (

  )alcuinالھوت في العھد الكارولنجي، وال سیما الكوین (
  
  .  تعلیم الكنیسة2
 من اإلیمان  یسوع المسیح ھو، كإنسان أیضاً، ابن هللا الطبیعي.      •

الحكم الذي یدین النسطوریة یدین أیضاً، وان بصورة غیر مباشرة، بدعة التبني.  وقد أدانھا 
 .D)، في كتابین عقائدیین لھ، على أنھا بعث للنسطوریة (795 – 772البابا ادریانوس األول (

) الذي أدانھا بحجة أن المولود من 794، وثبَّت أحكام مجمع فرنكفورت ()310، 309، 299
  وما یلي). D. 311ء ھو إلھ حقیقي، وبالتالي ال یمكن أن یسمى ابناً بالتبني (العذرا

  والیك معنى ھذه العقیدة: ان الشخص الكائن في الطبیعة البشریة ھو ابن هللا الطبیعي.
  اما القول " المسیح كإنسان "، فعالً یمكن أخذه بالمعنى التكریري (= المسیح بحسب الناسوت)

الطبیعة البشریة من سبب یجعلھ ابن هللا الطبیعي، بل بالمعنى الممیَّز (= المسیح من كما لو كان في 
حیث ھو ھذا اإلنسان، أو المسیح من حیث ھو االقنوم القائم في الطبیعة البشریة) (انظر القدیس 

  ).11:  3/16توما 
  
  .  البرھان المأخوذ من مصدر اإلیمان3
  

المسیح، ابن هللا بالتبني، بل االبن الخاص، ابن هللا  –اإلنسان ال یذكر الكتاب المقدس أبداً      
  الوحید.
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: " ھكذا أحب  16:  3: " الذي لم یشفق على ابنھ بل أسلمھ عن جمیعنا "؛ ویوحنا  32:  8روم 
  ).17:  3؛ متى 18، 14:  1هللا العالم حتى أنھ بذل ابمھ الوحید " (انظر یوحنا 

إبان المعركة ضد النسطوریة ردّ اآلباء نظریة االیتین في المسیح قائلین بأن ابن االنسان ھو      
ً بنوة المسیح بالتبني.  وقد دعا القدیس اوغسطینوس إلى  ابن هللا بعینھ.  وقد نبذوا أیضاً صریحا

".  ولبعض شھود التقلید سیح ھو ابن هللا بالتبني الكتاب المقدس : " اقرأ الكتب، فلن تجد فیھا أن الم
كالقدیس ھیالریوس، واللیتورجیا المستعربة، كلمات مثل تبني والتبني، وقد أرید بھا معناھا 

  األوسع أي أخذ واتخذ.
  .  السبب الداخلي4
  ).4:  3/23البنّوة ھي خاصةً األقنوم أو الشخص، ال الطبیعة (القدیس توما   

خص واحد ھو مولود من هللا اآلب والدة أزلیة، كذلك ال وبما أنھ لیس في المسیح سوى اقنوم أو ش
  یمكن أن یكون في المسیح سوى بنوة واحدة إلھیة ھي البنوة االلھیة الطبیعیة.

  )،Durand† 1334ویجب نبذ رأي بعض علماء الالھوت في القرون الوسطى (دوراند      

معاً ابن هللا الطبیعي، وبالنعمة ابن كثیرون من اتباع سكوت) القائل بأن اإلنسان یسوع المسیح ھو 
  هللا بالتبني.  فلیس من الممكن أن یكون شخص واحد بعینھ معاً ابناً طبیعیاً وابناً بالتبني ألب بعینھ.

  
  ملحق: المسیح " عبد هللا "، و " محدَد أن یكون ابن هللا ".

بذلك أن في المسیح بجانب كان الُمتبنیون یُطلقون لقب " عبد هللا " على الشخص، مفترضین      
  الشخص اإللھي، الذي ال تصح فیھ ھذه التسمیة، شخصاً بشریاً.

) ھذه التسمیة بھذا المعنى (بالنسبة الى 794وقد استنكر البابا ادریانوس األول ومجمع فرنكفورت (
یة الشخص).  أما بالنسبة الطبیعیة البشریة التي أخذھا المسیح والتي ھي خاضعة � فتصبح تسم

 1:  3/20، القدیس توما 7:  2؛ فیلیبي 18 – 17:  12؛ متى 1:  42المسیح بعبد هللا (انظر اشعیا 
  على األول).

: " الذي ُحدّد أن یكون ابن هللا بالقوة "، ال یمكن  4:  1ان قول الرسالة إلى أھل روما في      
هللا بالتبني.  وقد جاءت الترجمة فھمھ، كما یزعم القائلون بالتبني، على أنھ دعوة المسیح ابنوة 

بدالً  predestinatusعلى غیر دقة، (اذ ترجمت الكلمة الیونانیة بُحدّدَ الفولغاتاالالتینیة الرسمیة 
).  وأراد القدیس بولس بھذا التعبیر أن یقول بأن المسیح قد ظھر، destinatusمن دُعي أو خّص 

  منذ قیامتھ، وبدافع من الروح القدس الحاّل فیھ، كإبن هللا، 
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  ممتلئاً قوة (وھناك تفسیر آخر یقول بأنھ أقیم " ابن هللا بالقوة "، أي في حالة المجد).
وجھ صحیح: لقد حدّد هللا منذ األزل أن یكون حامل ویمكن شرح نص الترجمة الالتینیة على 

  على الثاني). 1:  3/24طبیعة المسیح البشریة ابناً طبیعیاً � (انظر القدیس توما 
  
  
  

  .  عبادة المسیح بوجھ عام19
  
  .  تعلیم الكنیسة1
  
اإلنسان، یسوع المسیح، بعبادة واحدة ھي عبادة الالتریا (السجود) التي  –یجب تكریم االلھ  •

 من اإلیمانتقدَّم O وحده.    
)، بتبنّیھ الحرم الثامن للقدیس كیرلس، العبادة " المزدوجة " 431أدان مجمع أفسس (      

النسطوریة لإلنسان یسوع المسیح والكلمة اإللھي، وقرر، عقیدةً كاثولیكیة، ان الكلمة المتجسد 
  ).D. 120یجب أن یكون، بسبب وحدة شخصھ، موضوع عبادة واحدة (

 
واحدة المونوفیزیة التي تُقدّم إلى ة النسطوریة ھذه، كما وضد العبادة الوضد العبادة المزدوج       

انسانیة، حدَّد مجمع القسطنطینیة  –الطبیعة اإللھیة وحدھا أو إلى طبیعة مختلطة مسماة إلھیة 
د ھو، مع الجسد الخاص بھ، موضوع عبادة واحدة ( 553الخامس العام   .Dان الكلمة المتجّسِ

221.(  
  

أما ناسوت المسیح فھو، بفضل االتحاد االقنومي، بمثابة جزء من شخص الكلمة، وبالتالي        
یُسجد لھ مع الكلمة وفي الكلمة.  انھ موضوع عبادة بذاتھ، ال ألجل ذاتھ، بل ألجل اتحاده األقنومي 

ناسوت ): " أن 1786بالكلمة.  وقد حدَّد البابا بیوس السادس، ضد ضالالت مجمع بیستویا (
د جسد، بل ألجل  المسیح یجسده المحي نفسھ ھو موضوع عبادة، ال ألجل ذاتھ من حیث ھو مجرَّ

  ).D. 1561اتحاده باأللوھة " (
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  . برھان مأخوذ من مصدر اإلیمان.2
  

:  28لقد تقبَّل المسیح فعل السجود، الذي كان لھ بعد القیامة صفة عبادة الالتریا (انظر متى        
، العبادة عینھا التي تختص با� أبیھ: 23:  5).  وھو یقتضي لنفسھ، على ما ورد في یوحنا 17، 9

ھ في أن یُعبد حتى " لیكرم االبن جمیُع الناس كما یكرمون اآلب ".  وقد اعترف بولس للمسیح بحق
): " ولتسجد لھ 6:  1لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة "، (عبر ): " 10:  2في ناسوتھ (فیلیبي 

  ).12:  5جمیع مالئكة هللا ".  (انظر رؤیا یوحنا 
وكتاب " سیرة بولیكربوس الشھید " یمیّز بوضوح بین العبادة الواجبة للمسیح واالكرام الذي        

" المسیح، اننا نعبده، ألنھ ابن هللا؛ أما الشھداء فألجل أنھم تالمیذ المسیح واتباعھ یُرفع للشھداء: 
).  وقد ردَّ اآلباء ما أراد االبولیناریون 3:  17نحبھم، بسبب تعلقھم بربھم وملكھم تعلقاً ال حدّ لھ " (

سوت المسیح من أن یلصقوه بھم من تھمة عبادة الجسد وعبادة اإلنسان، بقولھم أن ما یقدمونھ لنا
عبادة إلھیة، إنما یقدمونھ ال ألجل الناسون نفسھ أو في معزل عن الكلمة، بل ألجل اتحاده األقنومي 

؛ والقدیس امبروسیوس، 3:  4؛ 8:  3بالكلمة (انظر القدیس یوحنا الدمشقي، في اإلیمان المستقیم 
  ).9:  98ور ؛ والقدیس أوغسطینوس في تفسیر المزم79، 141/  3في الروح القدس 

  
  
  .  برھان نظري3

ال تؤدَّى العبادة، بمعناھا الخاص، إال إلى االقنوم.  ولما كان للمسیح اقنوم الكلمة االلھي فقط، 
عادت إلیھ لذلك عبادة واحدة.  ولیس من الممكن استثناء الطبیعة البشریة من ھذه العبادة، ألنھا 

: " اكرام العبادة یعود، 2:  25/  3القدیس توما  متحدة مع الشخص اإللھي اتحاداً ال ینفصم (انظر
بمعنى خاص، إلى االقنوم القائم بذاتھ ... فعبادة جسد المسیح ال یعني سوى عبادة الكلمة صار 

  جسداً، كما أن إكرام ثوب الملك ال یعني سوى إكرام الملك البساً ثوبھ ".
  

سیح ھو الكلمة المتجسد.  والطبیعة البشریة فالموضوع المادي الكلي للعبادة التي نؤدیھا للم       
المتحدة بالكلمة اتحاداً اقنومیاً، لیست سوى الموضوع الجزئي.   أما موضوع العبادة الصوري فھو 

  كمال االقنوم اإللھي غیر المتناھي.
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  .  عبادة قلب یسوع األقدس20
 قضیة أكیدةإن طبیعة المسیح البشریة ھي بكاملھا، وبكل جزء منھا منفرداً، موضوع الالتریا.   •

ولئن كانت أجزاء طبیعة المسیح البشریة ھي كلھا على السواء أھل للعبادة، في ذاتھا وألجل ذاتھا، 
سة وبما إال أن أنواعاً خاصة من اإلكرام نشأت منذ الحروب الصلیبیة تختص بجراح المسیح الخم

إلیھا من أعضاء، بالدم الكریم، بالوجھ المقدس، بھامة المخلص المتألمة، بقلبھ األقدس؛ وكذلك 
  أسرار حیاتھ وآالمھ وموتھ (الحبل بھ، والدتھ، إلخ ...)

خّصتھا ھي أیضاً عبادة الالتریا.  أما السبب الذي ألجلھ نالت ھذه األجزاء من الطبیعة البشریة، أو 
  ن حیاة المسیح، إكراماً خاصاً، فھو أن محبة المخلص تظھر فیھا بأجلى بیان.ھذه األحداث م

  
  .  األساس العقائدي لھذه العبادة1

تقوم ھذه العبادة، التي حاربھا الجانسینیون بشدة والتي ترتقي إلى صوفیة العصور الوسطى        
ابا بیوس السادس ضد افتراءاتھم، .  وقد أعلن الباإلتحاد األقنومياأللمانیة، على أساس عقائدي ھو 

أن قلب یسوع یُعبد ال على حدة، وال بمعزل عن األلوھة، بل على أنھ قلب شخص الكلمة، وألنھ 
  ).D. 1563متحد بھ اتحاداً ال ینفصم (

  
  .  موضوع العبادة2

(الموضوع القریب، الموضوع المادي الجزئي) لعبادة قلب یسوع ھو  الموضوع المباشرأ)        
ً بالكلمة.   قلب یسوع نفسھ، على أنھ عنصر جوھري من طبیعة المسیح اإلنسانیة المتّحدة أقنومیا
ولیس القلب بمعناه الرمزي فقط (= المحبة).  وھذا ما یظھر جلیاً من المساجالت مع الجانسینیین 

  تورجي.ومن نصوص العید اللی
  ھو الكلمة المتجسد، اإللھ _ اإلنسان یسوع المسیح.الموضوع الكلي ب)        
  ھو كمال األقنوم اإللھي غیر المتناھي.الموضوع الصوري ج)        
د) السبب الذي ألجلھ یُعبد القلب، من بین سائر عناصر ناسوت المسیح، ھذه العبادة الخاصة،        

: " یا قلب یسوع طلبة قلب یسوعانظر للبشر.   حبة المسیح الفادیةاكمل رمز لمھو أن القلب 
؛ 2:  2؛ أمثال 3:  13؛ 12:  10؛ 5:  6المضطرم حباً ".  والكتاب المقدس (انظر تثنیة االشتراع 

  )،5:  5؛ روم 22، 6:  16؛ یوحنا 27:  22؛ متى 26:  23
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كما وتصورات العامة ترى من القلب مركز االھواء، والسیما المحبة.  ولما كانت المحبة سبب 
)، ُخّص قلب المخلص، الذي یُعتبر رمز المحبة، 10 – 9:  4یوحنا  1؛ 16:  3الفداء (انظر یوحنا 

نیسة باإلكرام والمحبة.  فقلب یسوع، من حیث ھو رمز محبتھ الفادیة، ھو موضوع جدیر بعبادة الك
الرسمیة.  ولما كانت محبة یسوع الفادیة تظھر بنوع خاص في آالمھ وموتھ، كما وفي سر 
  االفخارستیا، كان لعبادة آالم المسیح، ولعبادة االفخارستیا، ِصالٌت وثیقة بعبادة قلب یسوع األقدس.

  
  .  غایة ھذه العبادة3

ودفع المؤمنین على ممارسة  تھدف عبادة قلب یسوع إلى بعث محبة الشكر والعرفان،       
)، وتقدیم التعویض والكفَّارة عن اإلھانات 29:  11الفضائل التي كان قلب یسوع لھا مثاالً (متى 

)، ورسالة بیوس 1932)، و (1928التي تلحق بقلب یسوع (انظر رسالتي بیوس الحادي عشر (
  ).1956الثاني عشر (

  
  ملحق.  عبادة صور المسیح وذخائره

القدیس توما ان عبادة نسبیة من الالتریا تحّف بصور المسیح وذخائره، مثل عود الصلیب یعلّم 
المقدس.  وسبب ھذه العبادة (أي موضوعھا الصوري) لیس في األشیاء نفسھا، بل في شخص 

  المسیح الذي تمثّلھ أو الذي مسَّتھ.  ولذا فعبادتھا لیست مطلقة بل نسبیة.
یا ألن ھذه العبادة تعود في آخر األمر إلى شخص المسیح اإللھي ومع ذلك فھي حقاً عبادة التر

  ).4و  3:  25/  3(القدیس توما 
  

  .  اشتراك األسماء21
  .  مدلولھ وتعلیم الكنیسة1

  ، شراكة في صفات المسیح اإللھیة واإلنسانیة، الواقعياشتراك األسماء ھو، بالمعنى        
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أو معطاة متبادلة لصفات المسیح اإللھیة واإلنسانیة (= خواص وأفعال)، قائمة على وحدة 
المسیح الصفات اإللھیة.   –الشخص، بحیث یكون للكلمة اإللھي الصفات اإلنسانیة، ولإلنسان 

(تطبیق األسماء واطالقھا) ھو إطالق ما ھو مشترك من  المنطقيواشتراك األسماء بالمعنى 
  طبیقھ على مسّمى.األسماء وت

  

الصفات أوالمقوالت اإللھیة واإلنسانیة في المسیح یجب اطالقھا على الكلمة المتجسد وحده.   •
 من اإلیمان

یطلق قانون الرسل على ابن هللا الخواص البشریة، كالحبل والوالدة واأللم والصلب والموت 
نسطوریوس، ان أقوال  ) مع القدیس كیرلس االسكندري ضد431والدفن.  ویعلن مجمع أفسس (

المسیح، بل  –الكتاب المقدس عن المسیح ال یمكن توزیعھا على شخصین، الكلمة اإللھي واإلنسان 
).  ولما كان شخص المسیح اإللھي یقوم D. 116على الكلمة المتجسد الواحد(یجب اطالقھا 

  بطبیعتین، فمن الممكن اسناد أشیاء بشریة إلى ابن هللا واسناد أشیاء إلھیة إلى ابن اإلنسان.
للتعلیم اللوتیري القدیم نزعة إلى المونوفیزیة المتطّرفة.  فھي تنسب إلى طبیعة المسیح         

إلھیة كالعلم الشامل، والقدرة الكلیة، والوجود في كل البشریة، بسبب االتحاد االقنومي، صفات 
مكان؛ وتعلّم " ان المسیح، لیس فقط بوصفھ إلھاً، بل أیضاً بوصفھ إنساناً، یعرف كل شيء، ویقدر 

  ).11:  8/  1على كل شيء، ویوجد في كل المخلوقات " (
  
  .  برھان مأخوذ من مصدر اإلیمان2
: " قبل أن یكون إبراھیم  58:  8یستعمل الكتاب المقدس اشراك األسماء تكراراً، كما في یوحنا   

: "  28:  20: " قتلتم ُمبدئ الحیاة (هللا)؛ أعمال  15:  3المسیح)؛ أعمال  –أنا كائن " (اإلنسان 
 1سلمھ عن جمیعنا "؛ : " لم یشفق على ابنھ بل أ 32:  8كنیسة هللا التي اقتناھا بدمھ "؛ رومانیین 

  : " لو عرفوھا (حكمة هللا) لما صلبوا رب المجد (هللا)". 8:  2كور 
  

الكتاب المقدس في طریقة تعبیره، فیتكلم عن " دم هللا اغناطیوس األنطاكي ویجاري القدیس        
عن )، و3:  6)، وعن آالم هللا (في رسالتھ إلى أھل روما 1:  1" (في رسالتھ إلى أھل أفسس 

أول من علَّم بوضوح أوریجانس ).  وكان 2:  18میالد هللا في أحشاء مریم (إلى أھل أفسس 
  اشتراك األسماء.
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  .  قواعد اشتراك األسماء3
  

ینتج من ماھیة االتحاد األقنومي نفسھا أنھ ال یمكن اسناد خواص كلتا الطبیعتین اإللھیة        
وحده، بینما ال یجوز نقل خواص طبیعة إلى أخرى.  ولما كانت أسماء  األقنومواإلنسانیة اال إلى 

أسماء المعنى تدل على األقنوم، و )اإلنسان، المسیح، القدیرالعین (هللا، ابن هللا، انسان، ابن 
(الھوت، ناسوت، القدرة) تدل على الطبیعة، فمن الضروري تطبیق القاعدة العامة التالیة: یجوز 

ال في اسم المعنى، فنقول مثالً: مات ابن هللا على الصلیب، خلق اسم العیناشتراك األسماء في 
عبارة على الطبیعة المعنیّة.  یسوع العالم.  اال أن لھذه القاعدة شذوذاً في حالة التكرار الذي یقصر ال

فمن الخطأ إذاً أن نقول: المسیح تألم كإلھ، والمسیح خلق العالم كإنسان.  ویجب التنبیھ أیضاً إلى أنھ 
ال یصح من القول في كّلٍ من الجزءین الجوھریین للطبیعة البشریة، وھما النفس والجسد، إالَّ ما 

من الخطأ اذاً أن نقول : لنفس المسیح علم غیر متناه، یصح في الطبیعة اللذان ھما من عناصرھا.  ف
  أو جسد المسیح موجود في كل مكان.

  
ً ایجابیاً، ال سلبیاً، إذ ال یمكن أن ننفي عن         ویجب، عالوة على ذلك: اطالق النعوت اطالقا

  یس بكلى القدرة.المسیح ما ھو الحدى طبیعتیھ.  فلیس لنا إذاً أن نقول: ابن هللا لم یتألم، أو یسوع ل
ولذا فالتعابیر الملتَبسة یجب أن نلحق بھا اضافات توضح المعنى، مثل " على أنھ الھ "، أو "        

  كإنسان "، فنقول : " المسیح، كانسان، ھو خلیقة ".
  

  .  تداخل الطبیعَتین22
 قضیة عامةإن طبیعتي المسیح ھما الواحدة في األخرى.       •

لیستا في الخارج، مع حفظھكا لخواصھما كاملة، الواحدة بجانب األخرى، كما ان طبیعتي المسیح 
  علَّم النساطرة، بل ھما الواحدة في صمیم األخرى.

ونتیجةً لالتحاد األقنومي قامت الطبیعتان الواحدة في األخرى.  وتداُخل الطبیعتین ھذا المتبادل 
).  والقوة التي تجمع فیما 6:  101الة یسّمى باسم یرجع إلى القدیس غریغوریوس النزینزي (رس

  بین الطبیعتین وتحفظھما متَّحدتین، ھي صادرة من الطبیعة اإللھیة وحدھا.  
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فاذا ما نظرنا إلى ھذا التداخل في نقطة انطالقھ وجدنا أنھ لیس بمتبادل، بل من طرف واحد.  اال 
في األخرى.  فاأللوھة التي ھي بذاتھا ممتنعة، أن نتیجتھ ھي غرس متبادل للطبیعتین الواحدة 

  ).D. 291تدخل وتسكن في الناسوت الذي یتألھ بذلك دون أن یعتوره تغییر (
واآلباء القدامي یعلّمون فعالً ھذا التداخل، وإن دلّوا كثیراً ما على اتحاد الطبیعتین بتعابیر غیر 

قد درست بالتفصیل منذ الجداالت  صحیحة، كتسمیتھ باسم " خلیط ".  اال أن ھذه المسألة
 3:  3ھذا الموضوع من بابھ (في االیمان المستقیم یوحنا الدمشقيالنسطوریة.  وقد طرق القدیس 

  ) وتركھ تراثاً للفلسفة المدرسیة.7و 
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  القسم الثاني
  صفات طبیعة المسیح البشریة

  الفصل األول
  اإلنسانیةكماالت طبیعة المسیح 

  مالحظات تمھیدیة
  

).  إال أنھ، بسبب االتحاد D. 148المسیح ھو إنسان سوّي (یشاركنا في جوھر ناسوتھ،       
ً عادیاً.  فلقد كان اتحاد طبیعة المسیح البشریة بالكلمة  األقنومي، لیس محض إنسان، وال إنسانا

 ً من االستغناء ال حدود لھ اال حدود  سبب مواھب فائقة الطبیعة بلغت بھا الطبیعة البشریة مبلغا
الطبیعة المخلوقة المتناھیة ورسالة المسیح الخالصیة.  وكماالت طبیعة المسیح البشریة ھي 

  كماالت العلم البشري، واإلرادة البشریة، والقدرة البشریة.
  

IIII    كماالت علم المسیح البشري  

  

  .  رؤیة هللا مباشرة23
  .  حقیقة رؤیة هللا مباشرة1

  تعلیم الكنیسةآ) 
 قضیة أكیدةنعمت نفُس المسیح منذ أول وجودھا برؤیة هللا مباشرة.      •

لحیاة األخري.  ال یفوز سائر الناس بمعرفة هللا معرفة مباشرة فائقة للطبیعة على االطالق إال في ا
لھي، أي اإل إال أن نفس المسیح كانت تنعم بھا منذ ھذه الحیاة.  وذلك عند أول اتحادھا بأقتوم الكلمة

عاً "، أي تعبير المدرسة، " المسافر والمدرك م، بحسب منذ ما ُحبل بھ.  وعلیھ فلقد كان المسیح
تطيع المسافر على األرض والمدِرك غاية سفره، في آٍن واحد.  ويتضح من ذلك أنه لم يكن ليس

 أن يحوز على الفضيلتين اإللهيتين اإليمان والرجاء.

كليالهوت الحديثين مثل (إن بعض علماء ال        Klee أنطون غونثر،  Gunther شّل ،  A.  

Schell مع بعض  ، ألنهم كانوا يجدونها على طرفي نقيضمعرفة المسيح الطوباوية) ارتابوا في 

معنى عبارات الكتاب المقدس ومع آالم المسيح.  وكان المودرنست أيضاً ينكرونها زاعمين ان ال
ازي علماء الالهوت عن وعي المسيح وعلمه المعصوم (لولنصوص اإلنجيل ال يتفق وتعليم  A.  

Loisy) (D.  2032.(  
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في جواب له على سؤال، انه ال يمكن تعليم العبارة التالية  1918علن المجمع المقدَّس عام أوقد 
 بأمن، أي بدون خطر على اإليمان: " ليس من األكيد انه كان لنفس المسيح العائش بين البشر

  ).D. 2183("ي هو للطوباويين الذين يرون هللالعلم الذ

 

): " وله أيضاً ذلك العلم Mystici Corporis)1943ني عشر في رسالتهوأعلن البابا بيوس الثا   
من الكمال تفوق كثيراً، سعًة وصفاء، الرؤية الطوباوية  الذي يُسمى علم رؤية هللا في درجةٍ 

ت له منذ ما حبل به في . " وبفضل هذه الرؤية الطوباوية التي كانلجميع القديسين في السماء " ..
ً هم لديه في كل لحظة ودون انقطاع حاضرون "  أحشاء أمه، فإن أعضاء جسده السري جميعا

)D. 2289.(  

  ب) برهان مأخوذ من مصدر اإليمان

 ال تسمح، واله عن كمال علم المسيح ال سبيل إلى برهان صريح من الكتاب المقدس، ألن أق   
كثيراً ما، بالحكم الجازم بأنها قيلت في علم المسيح اإللهي أو في علمه البشري.  إال ان قولنا هذا 
في علم المسيح البشري يعتمد على بعض نصوص تنسب إلى المسيح معرفة اآلب الصحيحة 

أما انا فأعرفه،  : " أنتم لم تعرفوه، 55:  8ومعرفة الحقائق اإللهية التي ينادي بها.  أنظر يوحنا 
ً مثلكم، ولكنى أعرفه واحفظ كالمه ".  ولما كانالمسيح ال  وان قلت اني ال أعرفه صرت كاذبا
يستطيع أن يحفظ كالم اآلب إال بوصفه إنساناًن فمن المحتمل أن تكون معرفته هذه لآلب، 

ً أيضاً (انظر  ً فقط، بل بوصفه إنسانا :  3، 17:  1يوحنا وبالتالي للثالوثن هي له ال بوصفه إلها
11.(  

عندما ينسب اآلباء إلى المسيح، في ناسوته أيضاً، ملء العلم، نتيجة لالتحاد األقنومي، فانهم     
بذلك يعلمون ضمناً أن نفسه تنعم برؤية هللا مباشرة.  والقديس فُلجنسيوس يعلّم ذلك بصراحةً في 

لمما ال يتَّفق وتمام اإليمانن القول بأنه جواب له على سؤال لتميذه فّران: " إنه لمن الصعبن بل 
ليس لنفس المسيح المعرفة الكاملة بألوهته التي هو بها متحدن على مقتضى اإليمان، اتحاداً 

  فيزيقياً، في أقنوم واحد ".
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اال ان القديس يتجاوز الحد بقوله ان لنفس المسيح المعرفة الكاملة باU، أي المعرفة التي    
  تستوعب هللا.

  ج) برهان نظري

ان النقطة الرئيسية في هذا البرهان تقوم على نظرية الفلسفة المدرسية التي تجمع على         
    القول بأن لنفس المسيح العلم الطوباوي.

ؤية الطوباوية في جوهرها سوى ملء النعمة المبّررة التي هي شركة في الطبيعة ليست الر 1   

ً للمبدأ القائل ك المجد هو اكتمال النعمة.  واتحاد النفس مع هللا 4:  2/1االلهية (بطرس  ) طبقا
اتحاد بالنعمة والمجد هو اتحاد عرضي؛ فيما أن اتحاد نفس المسيح مع هللا هو، بالعكس، 

الي اتحاد أعمق.  ولما كانت نفس المسيح، وهي على األرض، أشد اتحاداً باU من ، وبالتجوهري
قديسي السماء، فليس من سبب ألن يُحرم هو ما أعطوه هم من رؤية هللا المباشرة.  وعلى ذلك 
أورد القديس توما هذا المبدأ : " كلما اقترب شيء قابل من علة فاعلة زاد اشتراكه في مفعول هذه 

  ).1:  7/  3(القديس توما  العلة "

" للبشر  مبدئ خالصإن المسيح، بأفعال ناسوته، بحياته، والسيما بآالمه وموته، هو "  2   

)، أي مبدئ رؤية هللا المباشرة.  ولما كان المبدأ يقول : إن العلة يجب أن تكون 10:  2(عبر 
راد أن يشرك الغير فيه أعلى شأناً من المعلول، وجب أن يكون للمسيح على وجه أكمل ما أ

  ).2:  9/ 3(انظر القديس توما  

:  4والبشر.  ولما كان المالئكة الذين تقدموا منه وخدموه (متى رأس المالئكةالمسيح هو  3   
)، فليس من المعقول أن يُحرم الرأس كماالً 10:  18)، هم في حالة الرؤية الطوباوية (متى 11

  ينعم به فريق من مرؤوسيه.

)، حقيقاً بأن يسعى هو نفسه في ظالم 2:  12(عبر مبدئ اإليمان ومتممه ما كان المسيحن  4   
اإليمان،  وليس ما يفّسر لنا تمام وعي المسيح سوى معرفته المباشرة لالهوت الذي كان متحداً 

  به.

  .  امكان وجود االلم مع العلم الطوباوي2

العاقلة اسمى سعادة لهم.  ومن ذلك تنتج الصعوبة تبعث رؤية هللا المباشرة في المخلوقات    
  التالية: كيف التوفيق بين ما عانى يسوع من ألم شديد وحزن عميق وقت نزاعه في بستان 
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الزيتون، ومن شعور بترك أبيه له على الصليب، وبين السعادة الفائقة التي تنجم عن رؤية هللا 
  المباشرة؟

 ق بين اآلالم الجسمية والعلم الطوباوي، أن األلم الجسميليس من العسير التوفي  )أ

  
  5 2الالهوت ج

  تشعر به قوى النفس السفلي الحسيّة، بينما الفرح الروحي تشعر به قوى النفس العليا الروحية.

وبمقتضى مهمة الخالص التي اتخذها المسيح على عاتقه، ظلت السعادة، بتدبير من هللا، 
دن ألن ذلك ال يقتضيه جوهر نحصورة في نطاق النفس  الروحية فلم تقلب الجسم إلى جسم ممجَّ

على  5:  15/ 3المجدن وإنما هو إضافة عرضية للمجد ال المجد ذاته (انظر القديس توما 

  الخامس).

الصعوبة الرئيسية هي في التوفيق بين الفرح الروحي واأللم الروحي.  وقد حاول   )أ
) أن يحّل الصعوبة بقوله ان بين فعل العقل (الرؤية) Cano )†1560الدومينيكاني ملكيور كانو 

ً حقيقياًز  فرؤية هللا الطوباوية لم تنقطع في  وفعل االرادة (الغبطة)، في رؤية هللا المباشرة، فرقا
نفس المسيح على الصليب، بينما الغبطةن التي تحدثها الرؤية الطوباوية من طبعهان قد انقطعت 

هية.  ضد نظرية االنقطاع هذه يعترض معترض بأن الغبطة تنجم حتماً من بمعجزة من القدرة اإلل
 رؤية هللا.

أن تدّخل هللا بمعجزته إنما كان ليحول دون ان تنتشر غبطة رؤية هللا من  القديس توماويرى 
(=  الفعل األدنى(= المعرفة الروحية العليا وإرادة الخير غير المخلوق) إلى  العقل األعلى

روحية العليا وإرادة الخير المخلوق)، ودون أن تنتشر من النفس إلى الجسد: " مادام المعرفة ال
المسيح على طريق الغربة، لم ينتشر المجد فيه من الجزء األعلى منه إلى األدنى، وال من النفس 

  ).  كانت نفس المسيح اذاً عرضة للحزن واأللم.8:  64 \3إلى الجسد " (القديس توما 
  

  لم المسيح الطوباوي ومداه.  موضوع ع3
).  2:  3يوحنا  1أ) الموضوع األولي لرؤية هللا مباشرة هو الذات اإللهية (هللا كما هو؛ 

القديسين ولما كانت نفس المسيح، بداعي االتحاد األقنومي، اوثق اتحاداً باU من المالئكة و
:  10 \3القديس توما  المخلوقات (انظرفي السماء، فهي تعاين هللا على وجه أكمل من كل 

لطبيعة .  ألن ا).  اال أن معرفة نفس المسيح U مباشرة ليست معرفة تستوعب هللا كله4  
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: " ال يستوعب المحدود ما هو غير محدود.  ولذلك  1:  10/ 3توما البشرية مجدودة.  القديس 

  فنفس المسيح ال تستوعب بوجه من الوجوه جوهر هللا ".
ب) والموضوع الثانوي لرؤية هللا مباشرة هو األشياء الخارجة عن هللا التي نعاينها في هللا، العلة 
األولى لألشياء كلها.  ومدى هذه المعرفة يتناسب ودرجة معرفة هللا نفسها.  وهي على كل حال 

بدأ على المسيح تمتد، على رأي القديس توما، إلى كل ما يهّم البار معرفته.  فاذا ما اطلق هذا الم
نتج أن نفس المسيح على األرض كانت تعرف في هللا من األشياء الخارجة عن هللا كل ما يحتاج 

  المسيح إلى معرفته، او ما تفيده معرفته لمزاولة رسالته الخالصية.
رأي بعض علماء الالهوت الحديثين، الذي يخالف  1918وقد استنكر المجمع المقدس في عام   

سة، معلناً، في جواب له على سؤال، انه ال يمكن بأمان تعليم العبارة التالية: " ال يجوز تعليم المدر
القول، على أنه قول أكيد، بأن نفس المسيح لم تجهل شيئاً، بل عملت في الكلمة منذ البدء كل شيء 

أنظر  ؛D. 2184من األشياء الماضية والحاضرة والمستقبلة، أي كل ما يعلم هللا بعلم الرؤية " (

2185.(  
  .  تنزه علم المسيح البشري عن كل جهل وضالل4
و  D.  2184(قضية أكيدةان علم المسيح البشري كان منزهاً عن الجهل والضالل.   •

2185.( 

أنكر تنّزه المسيح عن الجهل كل من اآلريوسيين، والنساطرة، وال سيما االغنويتيين   )أ
agnoetesلى شماس االسكندرية تمستيوس الدين وساعته، ، اتباع شيعة من المونوفيزية ترتقي إ

) : " اما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلمهما أحد، 36:  24(متى  32:  13محتجين بقول مرقس 

 وال مالئكة السماء،اال اآلب ".

)، وقد أتى إلى هذا العالم 12:  8ان المسيح، الكلمة المتجسد، يسمي نفسه نور العالم (يوحنا       

)، ويصرح بأن 6:  14)، ويدعو نفسه الحّق (يوحنا 46:  12البشر العلم الحقيقي (يوحنا ليمنح 

)، ويترك تالميذه يدعونه معلِّماً 37:  18غاية مجيئه إلى هذا العالم إنما هي الشهادة للحق (يوحنا 

حكمة  )، ومملوء14:  1)، فهو، على ما يقول الكتاب، مملوء نعمةً وحقاً (يوحنا 13:  13(يوحنا 
)، فيعرف الحوادث التي 3: 2)، وفيه مكنونة كنوز الحكمة والعلم كلها (كولوسا 40:  2(لوقا 

:  1)، ويعلم ما في القلوب (يوحنا 14:  11؛ 50:  4؛ 48:  1تجري على مسافة بعيدة (يوحنا 
  ).71:  6وما يلي؛  16:  4؛ 24:  11؛ 47

  ن في علم المسيح نقصاً أو ضالالً؟كيف يمكن، بعد هذه األقوال كلها، أن يُقال بأ
ان بعض اآلباء (القديس اثناسيوس، ةالقديس غريغوريوس النزينزي، والقديس كيرلس 

  االسكندري)، في جدالهم مع اآلريوسيين الذين انما كانوا ينسبون الى الكلمة جهل يوم 
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الدين ليثبتوا أنه خليقة، قد عزوا الجهل إلى نفس المسيح البشرية.  اال أن اآلباء في محاربتهم 
لمذهب االغنويتية قد اعلنوا، عموماً، ان نفس المسيح البشرية هي خالية من الجهل والضالل، 

ه ، أهم خصوم هذأولوجيوسوادانوا هذا المذهب على أنه بدعة.  وقد علم بطريرك االسكندرية 
البدعة قائالً: " ان ناسوت المسيح المتّحد بأقنوم الحكمة الجوهرية التي ال تدرك، ال يمكن أن 

على الكبير غريغوريوسيجهل شيئاً من األشياء الحاضرة والمستقبلة ".  وقد صادق البابا القديس 
ية من الطبيعة تعليم بطريرك االسكندرية وردّه إلى االتحاد األقنومي، الذي منه تنبثق المعرفة آت

اإللهية إلى الطبيعة البشرية، قائالً أن النسطورية وحدها تضع الجهل في المسيح : " فمن ليس 
  بنسطوري ال يمكنه بحال من األحوال أن يكون من االعنويتيين ".

  وهو يدعو هؤالء االغنويتيين صريحاً بالمبتدعين.
تفسير المجازي غير الكافي (االبن = ، إن اآلباء، بقطع النظر عن ال32:  13أما بخصوص متى 

  جسد المسيح، المؤمنون)، يقترحون الشروح التالية:
( " ليس لكم ان تعرفوا األوقات  7:  1ان المسيح يجهل يوم الدين، تبعاً لما ورد في أعمال  1

ً واألزمنة التي جعلها اآلب في سلطانه ")،   أي جهالً يقوم على التدابير اإللهية جهالً تدبيريا
المتعلقة بالخالص، أو يعلمه علماً ليس له، بمقتضى إرادة هللا، أن يكشفه للناس : " اذ ال يدخل 
كشف يوم الدين للبشر في حساب رسالته اإلنجيلية " (القديس أوغسطينوس في تفسيره المزمور 

  ).1:  1عظة  35
بشرية، لكنه ال يعلمه المسيح يعلم يوم الدين، نتيجة إلتحاده الصميم بالكلمة، في طبيعته ال 2

  ).D. 248بواسطة طبيعته البشرية (القديس غريغوريوس الكبير؛ 
يقول المدرنسم، مع علم الالهوت البروتستاني الحّر، إن المسيح قد ضّل عندما أعلن أن   )ب

 ).D. 2033انتهاء العالم ومجيئه الثاني هما على وشك الوقوع (

الثاني.  اما قوله في خطابه الطويل عن األواخر: " ال والحقيقة ان المسيح لم يحدّد وقت مجيئه 
)، فال 32:  21؛ لوقا 30:  13؛ مرقس 34:  24يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله " (متى 

يعود الى انتهاء العالم، أو الى مجيء المسيح الثاني، بل الى العالمات التي تسبق مجيئه، 
نجيل سوف يكرز به في العالم كله قبل انتهاء خراب اورشليم.  والمسيح يفترض ان االومنها

)، وان 15:  16؛ مرقس 20 – 19:  28؛ انظر متى 10:  13؛ مرقس 14:  24العالم (متى 

)، وان 19:  13؛ مرقس 21:  24المختارين سيؤتى بهم للدينونة من كل اطراف العالم (متى 

صوص أخرى صريحاً إلى رسله ).  ويؤكد المسيح في ن24:  21ستأتي " أزمنة االمم " (لوقا 

 §) (انظر الكتاب الخامس 41:  12؛ متى 22:  17بأنهم لن يشاهدوا وهم أحياء يوم مجيئه (لوقا 
6  :3.(  
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والسبب األساسي المتناع المسيح عن الضالل هو في االتحاد االقنومي.  فاعمال المسيح       
لبشرية المتناهية، عرضةً للنقائص الطبيعية بوجه العموم.  أما البشرية هي، نتيجة لحدود الطبيعة ا

ان ننسب إليها مزيداً من النقائص الخاصة، كالضالل والعيوب األدبية، فذلك يتنافى ومقام 
  الشخص اإللهي مصدر هذه األعمال.

  

  .  العلم المفاض24
 قضية عامةكان لنفس المسيح من البدء علم مفاض.     •

العلم المفاض هو معرفة نحصل عليها بواسطة صور معرفة روحية يثفيضها هللا مباشرةً        
بأن األشياء تُعرف في طبيعتها الخاصة بواسطة  لعلم الطوباويفي عقل قابلها.  وهو يتميز عن ا

بأن صور المعرفة هذه تأتي ال عن  لعلم الُمكتسبصور للمعرفة خاصة؛ ويتميز أيضاً عن ا
  اإلدراك الحسي والتجريد، بل مفاضةً من هللا، على وجه كاملن في عقل العارف.طريق 
ً ال        عن وجود هذه المعرفة المفاضة في المسيح ليس من برهان كتابي أكيد.  وكذلك نظريا

سبيل إلى إثبات ضرورتها، بل عظيم لياقتها فقط.  فمقام الطبيعة البشرية التي أخذها المسيح 
  يقتضي أن ال تخلو من كمال من الكماالت التي هي من إمكان الطبيعة البشرية.

لم المفاض هو احداها.  ثم أن ملك المسيح ورئاسته على المالئكة والبشر يحدواننا والحال ان الع
على القول بأنه كان ينعم بذلك النوع منالمعرفة الذي هو طبيعي للمالئكة، والذي أعطي، هبةً غير 

  ).3:  9/ 3طبيعية، أبوينا األولين (أنظر القديس توما 
ى رأي القديس توما، من جهة على كل ما هو موضوع وعلم المسيح المفاض هذا يشتمل، عل      

طبيعي للمعرفة البشريةن ومن جهة أخرى على كل ما أدلى به هللا إلى البشر عن طريق الوحي 
:  3الفائق الطبيعة، ما عدا الكيان اإللهي نفسه، الذي هو موضوع العلم الطوباوي (القديس توما 

1.(  
لحديثيين إلى االضراب عن الكالم في العلم المفاض، إذ هذا ويميل بعض علماء الالهوت ا      

أن القول به ال يقتضيه ال مصدر اإليمان، وال فلسفة علم الالهوت.    وان ما حدا بعض 
) في بدء أوج الفلسفة المدرسية على أقحامه في علم الالهوت Halesالمدرسيين (اسكندر الهالي 

  يه خليقة يوماً إلى المسيح ( " مبدأ الكمال ").انما كان الميل إلى نسبة كل كمال حازت عل
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  .  العلم المكتسب وتقدُّم يسوع فيه25

  .  علم المسيح المكتسب1

 قضية عامةكان لنفس المسيح أيضاً علم مكتسب أو اختياري.   •

العقل العلم المكتسب هو العلم البشري الطبيعي الذي ينشأ من االدراكات الحسية ويدع قوى 
دة تعمل عملها.  اما أن يكون للمسيح هذا النوع من المعرفة، فذلك ينتج ضرورةً من حقيقة  المجّرِ
طبيعته البشرية وتمامها.  ألن قوة المعرفة البشرية وفعل المعرفة الطبيعي الذي ينجم عنها إنما 

اري يفضي في آخر هما من خواص الطبيعة البشرية الحقيقية التامة.  وإنكار علم المسيح االختب
  ).4:  9/ 3األمر إلى مذهب الظاهريين (انظر القديس توما 

: " وكان يسوع  52:  2ومن خواص علم المسيح االختباري تقدمه في الحكمة، حسب قول لوقا   

: " وتعلَّم الطاعة بما  8ك  5يتقدم في الحكمة "، وتمّرسه في الطاعة مختبراً أعمالها، حسب عبر 
  وفي أمثال يسوع ما ينم عن مالحظة دقيقة للطبيعة والحياة اليومية.  تألَّم به ".

  .  تقدم المسيح في العلم البشري2
، بنمو المسيح في العلم البشري.  ففي الرؤية الطوباوية 52:  2يجب القول، وفقاً لما ورد في لوقا 

لتقدم حقيقي في كما وفي العلم المفاض لم يكن للمسيح من مجال، على رأي القديس توما، 
المعرفة، ألن هذين النوعين من المعرفة كانا يشمالن، من البدء، كل األشياء التي لها وجود في 
الماضي والحاضر والمستقبل.  فالبنسبة إلى هذين النوعين من المعرفة ال يمكن القول بتقدم اال 

ه منذ البدء.  اال أن بمعنى الكشف المتعاقب، الذي يماشي مختلف مراحل العمر، لعلم موجود كل
القديس بوناونتورا يرى أن نمواً للمعرفة في الموضوع الثانوي للعلم الطوباوي خارج هللا هو 

  ممكن، ألن األشياء الحاضرة في نفس المسيح فعالً هي أقل من الحاضرة فيها عادةً.
  ت فيه أما العلم المكتسب، فإن تقدماً حقيقياً فيه كان ممكناً بالقدر الذي استطاع  
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ملكة المعرفة المكتسبة عن طريقة طبيعية ان تتسع بواسطة قوى العقل التجريدية.  ولما كانت 
المعارف التي اكتسبها المسيح باالختبار هي موجودة في الرؤية الطوباوية وفي العلم المفاض، 

  ).2:  12/ 3توما فهي جديدة في شكل تحقيقها ال في مضمونها (انظر القديس 
  
  

II  كماالت ارادة المسيح البشرية او قداسة المسيح  

  .  خلو المسيح من الخطيئة ومن قابلية الخطيئة26
  من اإليمان.  كان المسيح خالياً من كل خطيئة سواء أكانت أصلية أم شخصية.  1

اليعاقبة: " ُحبل ) في مرسومه إلى 1441قد أعلنه مجمع فلورنس (لخطيئة األصلية آ) الخلو من ا

  ).D. 711به بدون خطيئة " (
أن المسيح بدأ حياته األرضية في حال القداسة: " القدوس المولود  35:  1يقول انجيل لوقا في    

منك ".  ولما كانت الخطيئة األصلية تسري عن طريق الوالدة الطبيعية، وقد دخل المسيح العالم 
وما يلي)، فإنه لم  26:  1وما يلي؛ لوقا  18:  1س (متى على وجه فائق الطبيعة بقوة الروح القد

  يكن خاضعاً لسنَّة الخطيئة األصلية العامة.
يرى بعض اآلباء وعلماء الالهوت هذا الخلو من الخطيئة األصلية نتيجةً لإلتحاد األقنومي الذي هو اوثق اتحاد 

  ئة األصلية.مع هللا، وبالتالي يتنافى واالنفصال عن هللا الذي تسببه الخطي
؛ 16وهو في الوقت ذاته نتيجة لدخوله العالم هذا الدخول الفائق الطبيعة.  انظر ترتليانوس، في جسد المسيح 

: " حبل بالمسيح بدون أدنى لذة الشهوة الجسدية، ولذا فقد ظل  Enchiridion 13  :41القديس أوغسطينوس، 

  خالياً من كل وصمة للخطيئة األصلية ".
خالياً من الخطيئة األصلية، لم يكن  .  ولما كان المسيحالخلو من الشهوةن الخطيئة األصلية نتيجته الخلو م    

عليه أن يتحمل تبعتها هذه ولم يكن مضطراً إلى ذلك بمقتضى مهمته الخالصية.  فكانت لذلك حواسه خاضعة 
) تعليم ثيودورس المصيصي القائل 553كل الخضوع لقيادة العقل.  وقد أدان مجمع القسطنطينية الخامس العام (

  ).D. 224بأن المسيح كان عرضة ألهواء النفس وشهوة الجسد (
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  اعلن القديس أوغسطينوس: " من اعتقد أن جسد المسيح قد ثار ضد عقله، فليكن محروماً ".        

ورد في الحرم العاشر  (ومن الخطيئة األصلية معاً) فقدخطيئة شخصية أما الخلو من كل  ب)
)، D. 122للقديس كيرلس : " من لم يكن يعرف الخطيئة لم يكن بحاجة إلى ذبيحة مصالحة " (

  ).D. 148وفي تحديد مجمع خلقيدونيا : " شبيه بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة " (

: " من منكم يثبت  46:  8يعلم بطهارة ضميره من كل خطيئة شخصية. انظر يوحنا ويسوع 

: " ان  30:  14: " أفعل ما يرضي أبي كل حين "؛ ويوحنا  29:  8عليَّ خطيئة؟ "؛ ويوحنا  

 1بخلّوه من كل خطيئة.  انظر  الرسلرئيس هذا العالم ياتي وليس له فيَّ شيء ".  وقد شهد 
: " لم يصنع خطيئة ولم يوجد في فمه مكر  22:  2بطرس  1: " ال خطيئة فيه "؛  5:  3يوحنا 

: " قد  15:  4: " الذي لم يعرف الخطيئة جعله خطيئة من أجلنا "؛ عبر  21:  5كور  2"؛ 

ب في كل شيء مثلنا ما عدا الخطيئة "؛ عبر  : " ليألمنا حبر مثل هذا قدّوس بريء  26:  7ُجّرِ
  زكي متنزه عن الخطأة، قد صار أعلى من السماوات ".

رطاً الزماً لعمله التكفيري العام نيابةً عن و يرى اآلباء في خلو المسيح من كل خطيئة ش   
: " ان المسيح كان حقيقاً بأن ياخذ على عاتقه مهمة محو كل خطايا  أوريجانسالبشر، فأبدى 

العالم بأسره، والتكفير عنها، وإبادتها، آلنه لم يقترف اثماً ولم يوجد في فمه مكر، حتى ولم يعرف 
  ).160:  18/ 28الخطيئة " (في شرحه النجيل يوحنا 

  .  خلوه من قابلية الخطيئة2

 قضية قريبة جداً من االيمانان المسيح ليس فقط لم يخطأ، بل لم يكن قادراً ان يخطأ.    •

) تعليم تيودورس المصيصي القائل بأن المسيح لم يصر 553أدان مجمع القسطنطينية الخامس (

).  فينتج من هذه اإلدانة أن المسيح لم يكن قادراً أن D. 224غير قادر أن يخطأ اال بعد قيامته (
  يخطأ حتى قبل قيامته.

و السبب األساسي لذلك، على رأي اآلباء، هو في االتحاد األقنومي.  ولما كان أقنوم الكلمة اإللهي 
  هي. هو المبدأ الفاعل ألعمال المسيح البشرية، وجب أن تكون هذه األعمال حقاً أعمال األقنوم اإلل
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ولذلك فال يتّفق مع قداسة هللا المطلقة ان يكون أقنوم إلهي، حتى من باب االفتراض، فاعالً        
  مسؤوالً لفعل فيه خطأ.

وبينا االتحاد األقنومي ينجم عنه عدم إمكان الخطأ فيزيقياًن فإن رؤية هللا المباشرة ينجم        
عنها عدم إمكان الخطأ أدبياً، إذ أنها تقتضي من االتحاد الوثيق باU ومعرفته ومحبته ما يحول 

  دون كل ابتعاد عنه.

ألدبية وال يحول دون أن يستحق ان عدم قدرة المسيح على الخطأ ال يقضي على حريته ا      
) فانه لم 31:  14؛ 18:  10بآالمه وموته.  ولئن لم يستطع أن يفعل ضد " وصية اآلب " (يوحنا 

  على الثاني). 2:  47:  3يتممها عن قسر، بل عن قبول إرادته الحرة.  انظر القديس توما 

  

  

  .  قداسة المسيح وامتالؤه بالنعمة27

  الجوهرية بسبب نعمة االتحاد.  قداسة المسيح 1

بسبب االتحاد االقنومي تنعم طبيعة المسيح البشرية بقداسة جوهرية تأتيها عن طريق قداسة 
  ).35:  1قضية عامة (انظر لوقا الكلمة األزلي.    

واآلباء انما يقولون بقداسة بشرية المسيح الجوهرية عندما يعلنون أنهم واجدون في اسم "       
غريغوريوس تلك المسحة من القداسة التي تأتي بشريته من ألوهته.  فيقول القديس المسيح ط 

إنما دُعي " مسيحياً " بسبب األلوهة؛ فهي األلوهة مسحة بشريته، تقدسها ال بإعالن النزينزي : " 
:  30من القدرة والقوة، شأن المسحاء اآلخرين، بل بحضور كامل من الماسح نفسه " (الصالة 

21.(  

بدوره : " عندما صار الكلمة جسداً قدَّس نفسه بنفسه، ي قدَّس أوغسطينوس ويعلن القديس        
اإلنسان الذي كان اياه بواسطة الكلمة الذي كان اياه أيضاً، ألن الكلمة واإلنسان هما مسيح واحد 

  ).5:  108قدَّس ناسوته بكلمته " (في تفسيره إلنجيل يوحنا 

يقدّس طبيعة المسيح البشرية مباشرة بذاته، أي صورياً، ال كعلة وأصل  االتحاد األقنومي       
فقط يجلبه اليها النعمة المبررة، على ما يعلم اتباع سكوت.  وعليه فطبيعة المسيح  البشريةهي 

  مقدَّسة بالقداسة اإللهية غير المخلوقةن ال عن طريق النعمة المبررة المخلوقة.
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ولما كانت الصفات اإللهية ممتنعة عن كل طبيعة مخلوقة، وجب أن ال ينظر إلى قداسة المسيح  
الجوهرية على أنها صورة الزمة لناسوت المسيح، إذ أن أصلها إنما هو في اتحاد بشرية المسيح 

  األقنومي بالكلمة.

  .  القداسة العرضية بسبب النعمة المبررة2

مقدَّسة أيضاً عن طريق العرضن بسبب كمال النعمة المبررة ان طبيعة المسيح البشرية هي  •
 قضية أكيدة.المخلوقة التي هي فيها.  

  ): 1943أعلن البابا بيوس الثاني عشر في رسالته (  

  " حل الروح القدس في المسيح مع امتالء من النعمة ال يمكن أن نتصور أعظم منه ".

: " مملوء  14:  1ويشهد الكتاب المقدس على تقديس ناسوت المسيح بالنعمة المخلوقة، يوحنا    

: " علمتم كيف مسح هللا بالروح القدس يسوع الناصري "؛ اشعيا  38:  10نعمة وحقاً "؛ أعمال 

  : " روح الرب عليَّ ولذلك مسحني ". 2:  11

النصوص المذكورة، بقوله : " ان المسيح ال  معلّقاً على بعض أوغسطينوسويعلم القديس     
يمنح فقط، من حيث هو اله، الروح القدس، بل يقتبل أيضاً، من حيث هو انسان، الروح القدس.  

).  1:  4)، " ومملوًء من الروح القدس " (لوقا 14:  1ولذلك فقد دعي " مملوءاً نعمة " (يوحنا 
)، 38:  10ح : " مسحه هللا بالروح القدس " (وقد ورد عنه في كتاب أعمال الرسل ما هو أوض

ال بزيت منظور، بل بما أعطاه من النعمة التي ُرمز اليها بالمسحة المنظورة، والتي بها تمسح 
  ).46:  26/ 15الكنيسة المعمدين " (في الثالوث 

  : ) على تقديس النعمة المبررة لناسوت المسيح1:  7/ 3نظرياً ( توماويبرهن القديس        

الذي هو اوثق اتحاد مع هللا يمكن تصوره، ولذلك فهو مصدر كل نعمة له، باالتحاد األقنومي آ) 
ومجلبة لفيض من النعمة المبررة إلى نفسه، تبعاً للمبدأ القائل بانه كلما اقترب شيء قابل من علة 

عال المعرفة ، التي تأتي من أفبسمو نفس المسيحفاعلة، زاد اشتراكه في مفعول هذه العلة؛ ب) 
والمحبة ما يتصل باU في الصميم.  اضف إلى ذلك أن ترقي طبيعة المسيح البشرية إلى النظام 

البشر الذين عليه ان يفيض عليهم من  بعالقات المسيح معالفائق الطبيعة انما تقتضيه النعمة؛ ج) 
  امتالئه.

ة واألدبية الُمفاضة بقدر ما ال اإللهيالفضائل واقتبلت نفس المسيح أيضاً، مع النعمة المبررة، 
.  فبرؤية هللا المباشرة تنتفي فضيلتان إلهيتان مواهب الروح القدستتنافى وكماالت أعلى، وكذلك 

  هما اإليمان والرجاء (تنتقي فضيلة الرجاء بسبب موضوعها الرئيسي الذي هو
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امتالك هللا، ال بسبب مواضيع لها ثانوية كتمجيد الجسد)؛ وبخلو المسيح من الخطيئة والشهوة 
تنتفي الفضائل األدبية المتعلقة بالتوبة ورباطة الجأش (= القناعة و االعتدال).  اما مواهب الروح 

 .Dر .  والهدف منها جعل النفس طّيعة للروح القدس (انظ3 – 2:  11القدس فيذكرها اشعيا 
378.(  

ولما كانت حال النعمة المبررة في المسيح قائمة على االتحاد األقنومي، ساغ القول بأن وقت       
تقديس نفس المسيح تقديساً عرضياً هو عندما اتحدت الطبيعة البشرية بالكلمة اتحاداً أقنومياً.  فلقد 

ح القديس توما 34:  3؛ 14:  1 حاز المسيح منذ البدء على أتم ملء النعمة المبررة (انظر يوحنا

3 /7  :11.(  

  .  نعمة الرأس3

 قضية عامةمن المسيح، رأس البشرية، تسري النعمة المبررة إلى أعضاء جسده السّري.   •

  ):1943أعلن البابا بيوس الثاني عشر في رسالته (
الطبيعة، وكل " من المسيح يسطع على جسد الكنيسة كل نور يستمد منه المؤمنون اإلنارة الفائقة 

نعمة بها يصير المؤمنون قديسين، كما انه هو قدوس.  فالمسيح هو ينبوع القداسة وسببها ... 
  والنعمة والمجد يفيضان منه كمن ملء ال ينفد ".

هذا الملء الذي يقوم على االتحاد األقنومي هو السبب الذي يجعل نعمة المسيحن الذي هو      
  نعمة الرأس.السري، فتغدو بذلك نعمة المسيح الشخصية الرأس، تفيض على اعضاء جسده 

يقول القديس يوحنا في انجيله ان الكلمة المتجسد هو مملوء نعمةً وحقاً: " من امتالئه نحن كلنا 
).  ويعلِّم القديس بولس أم المسيح هو، كإنسان، رأس 16:  1أخذنان ونعمة مكان نعمة " (يوحنا 

  الكنيسة، التي هي جسده السري.
: " أخضع كل شيء تحت قدميه وجعله رأساً فوق الجميع للكنيسة التي هي  23 – 22:  1أفسس 

وما يلي).   12:  12كور  1؛ 4:  12؛ رومانيين 18:  1؛ كولوسا 15:  4جسده " (انظر أفسس 
وكما أن القوة الحياتية الطبيعية تسيل من الرأس إلى اعضاء الجسد، كذلك تسيل القوة الحياتية 

  ).1:  8/ 3فائقة الطبيعة من المسيح، الرأس، إلى أعضاء جسده السري (انظر القديس توما ال
وفي ما يختّص بطبيعة هذا الفيض من النعمة وطريقة جريانه من الرأس إلى أعضاء الجسد        

على صورة آلة السري، نقول أن المسيح يمنح النعمة كإله بسلطانه، أي بقدرته الخاصة، وكإنسان 
  ،قطف
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أي كواسطة في يد األلوهة.  فبقدرته اإللهية استحق المسيح النعمة عن طريق أفعاله البشرية، وال 

سيما عذابه وموته؛ وكعلة آلية يحدث في كل نفس بمفردها، عن طريق النعمة العادي وبواسطة 
ا الرئيسية (انظر القديس توما األسرار، المفاعيل الفائقة الطبيعة التي إنما تأتي من هللا كمن علته

على األول).  فعمل المسيح في توزيع النعم، على أنه الرأس، يمتد إلى أعضاء جسده  1:  8/ 3
السري كلها، سواء أكانوا أعضاء له متحدين معه فعالً بالنعمة المبررة أو على األقل باإليمان، 

يمان، إنما لهم االمكان أن يصبحوا المبررة وال باإل ال بالنعمةأمأعضاء له غير متحدين معه 
  ).3:  8/ 3أعضاء بالفعل لجسده السري.  أما الهالكون فهم خارج كل امكان (القديس توما 

  
  
  
  
  
  

III  كماالت قدرة المسيح البشرية  

  .  قدرة المسيح28
 قضية أكيدة.لناسوت المسيح، بوصفه آلة للكلمة، المقدرة على القيام بأفعال فائقة الطبيعة.   •

لناسوت المسيح، كآلة للكلمة، عالوة على قوته الخاصة التي جاءته من الطبيعة أوالنعمة، القدرة 
اآللية على القيام بكل ما يخدم غاية الخالص من أفعال فائقة الطبيعة، سواء أكان في النظام 

ة المسيح الفيزيقي (المعجزات) أم في النظام األدبي (مغفرة الخطايا، تقديس النفوس).  وهي ألوه
العلة الرئيسية لهذه االعمال كلها.  وناسوت المسيح هو لها العلة اآللية لكن على نطاق فريد آلنه 

  ).2:  13/ 3آلة متحدة اقنومياً، وبصورة دائمة، بالكلمة (آلة متصلة بالكلمة) (انظر القديس توما 
  

يدة، كلمسة المريض مثالً، يخبر الكتاب المقدس عن اشتراك المسيح اآللي في معجزات عد        
: " كان كل الجمع يطلبون أن يلمسوه ألن قوة كانت  19:  6وخروج قوته إلى المرضى (لوقا 

: " انه قد لمسني واحد، ألني شعرت بأن قوة  46:  8تخرج منه وتبرئ الجميع ".  انظر لوقا 
سلطان مغفرة الخطايا.  خرجت مني ".  لقد ادَّعى المسيح، بوصفه ابن االنسان، أي في ناسوته، 

: " ان ابن االنسان له سلطان على االرض أن يغفر الخطايا ".  ويولي جسده و دمه  6:  9متى 
في االوخارستيا القوة على اعطاء الحياة الفائقة الطبيعة : " من يأكل جسدي ويشرب دمي فله 

  ).55:  6الحياة األبدية " (يوحنا 
  



 77 شخص المخلص

  
الكهنوتية يعترف بأن اآلب أعطاه سلطاناً " على كل جسد "، أي على البشر بأسرهم وفي صالته 

  ).2:  17: " أعطيته السلطان على كل بشر، ليعطي الحياة األبدية لكل من اعطيته له (يوحنا 
  

ينظر اآلباء إلى بشرية المسيح على انها آلة الالهوت (انظر القديس اثناسيوس، ضد        
  )؛ ولهذا السبب يعزون إلى جسد المسيح القدرة على منح الحياة.31:  3اآلريوسيين 

  
قال القديس كيرلس االسكندري عن جسد المسيح اإلفخارستي: " بما أن جسد المخلص قد        

صار موزعاً للحياة باتحاده مع جوهر الحياة أي مع الكلمة المولود من هللا، فلنا الحياة في نفوسنا 
).  ويرى القديس توما ومدرسته أن فعل D. 123)(انظر 55:  6تفسيره ليوحنا  حين نأكله " (في

بي يقوم بأن يحرك فعل المسيح \ناسوت المسيح ليس أدبياً فقط، بل فيزيقياً أيضاً.  فالفعل األ
البشري اإلرادة اإللهية لتأتي مباشرة بمفعولها المعيّن الفائق الطبيعة.  والفعل الفيزيقي يقوم بأن 

ل ناسوت المسيح، من حيث هو أداة الكلمة اإللهي، عمالً معيناً فائق الطبيعة،  بذاته وبمساعدة يعم
نعمة الكلمة واتباع سكوت ال يسلمون اال بالفعل األدبي، بينما التقليد هو باألحرى في جانب 

  التعليم التوماوي.
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  النقائص او قابلية طبيعة المسيح البشرية للتألم

  
  

  .  قابليّة المسيح للتألُّم29
  .  نقائص جسد المسیح1

 من اإلیمان.كانت طبیعة المسیح البشریة خاضعة آلالم الجسدیة.     •

المونوفیزیة، التي أنشأھا یولیانوس أسقف ھلیكرناس، في  aphthartodoceteتقول شیعة 
ساد، أي أنھ لم یكن أوائل القرن السادس، بأن جسد المسیح كان، منذ التجسد، غیر قابل للف

  خاضعاً ال لالنحالل وال للفساد.  وكان من نتائج ھذا الرأي إنكاؤ حقیقة آالم المسیح وموتھ.
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  أن المسیح تألم ومات حقاً.بعكس ذلك تعلَّم الكنیسة في قوانین اإلیمان، 

ویعلن المجمع الالتراني الرابع ومجمع فلورنس بأجلى بیان ال عن حقیقة األلم فقط بل أیضاً        
: " صار  D.708: " لقد صار في بشریتھ قابالً للعذاب والموت ".  D.429عن قابلیة المسیح لھ.  

  قابالً لأللم بمقتضى البشریة التي أخذھا ".

: " لقد أخذ عاھاتنا  4:  53لص اآلتي بعذابات جسدیة ألیمة.  اشعیا وقد تنبأ العھد القدیم للمخ        
).  وقد شھد االنجیل بأن المسیح خضع لحاجات الجسم 68و  21وحمل أوجاعنا " (انظر المزمور 

)، 6:  4)، والتعب (یوحنا 28:  19)، والعطش (یوحنا 2:  4البشري العامة كالجوع (متى 
بطرس  1ب والموت.  وھذا العذاب یجب أن یكون مثاالً للمؤمنین ()، والعذا24:  8والنعاس (متى 

2  :21.(  

ویظھر تعلیم اآلباء عموماً عن قابلیة المسیح للتألم في اجماعھم على رفض مذھب        
من الجانب المونوفیزي بطریرك أنطاكیة   aphthartodocetismeالظاھریین.  وكان أھم خصوم

). اال أن آباء قالئل مثل 543حوالي †( لیونسیوس البیزنطي، ومن الجانب الكاثولیكي ساویروس

  )451بعد †) وھیسیخیوس االورشلیمي (367†القدیس ھیالریوس (

قالوا بأن ال قابلیة المسیح لأللم كانت حالتھ العادیة، وأن التألم لم یدخل علیھ اال بإرادة منھ        
س ھیالریوس ھذا موضع جدال حاٍم طوال العصور الوسطى في وبمعجزة.  وكان رأي القدی

المدرسة، فكان بعضھم ینبذونھ كضاللة (مثل ھرمن تلمیذ ابیالرد)، وبعضھم یفسرونھ بعطف 
(مثل بطرس لومبازد)، وآخرون یدافعون عنھ، وآخرون غیرھم یزعمون أن القدیس ھیالریوس قد 

  اعترف بضاللھ وتبرأ منھ.

نقائص الجسدیة في المسیح، بسبب خلّوه من الخطیئة األصلیة، احدى عواقب ھذه لم تكن ال        
الخطیئة كما في سائر البشر.  اال أنھ كان یتحملھا راضیاً: آ) لیكفر بھا عن خطایا البشر؛ ب) 

لیظھر بھا حقیقة طبیعتھ البشریة؛ ج) لیكون فیھا للبشر مثال الصبر على األلم (انظر القدیس توما 
).  وكانت العاھات المقبولة برضى طبیعةً في المسیح ألنھا من خواص الطبیعة البشریة 1:  14/ 3

  ).2:  14/  3(انظر القدیس توما 

التي تنتج عن العاھات العامة كانت مھمة المسیح الخالصیة تقتضي منھ فقط ان یتقبل برضى        
لیھا، مثل الجوع والعطش والتعب واأللم الطبیعة البشریة (العیوب أ, اآلالم العامة التي ال لوم ع

النقائص الخاصة والموت) ولیس فیھا ما یتنافى وكمالھ العقلي واألدبي.  على أنھ ال بد من نفي 
  ).4:  14/ 3والمعیبة، كأمراض الجسد والنفس (القدیس توما 
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  .  انفعاالت نفس المسیح الحسیة2
  

  ).4:  15/ 3" حركات المیل الحسي (القدیس توما انفاالت النفس المراد بكلمة " 
  

 قضیة أكیدة.كانت نفس المسیح خاضعة لالنفعاالت الحسیة. •
  

يشهد الكتاب المقدس على أنه قد كانت للمسيح حياة بشرية حقيقية مع ما يقابلها من        
:  14: " وطفق يحزن ويكتئب")، والخوف (مرقس  37:  26انفعاالت في النفس كالحزن (متى 

: " وأدار نظره فيهم بغيظ وهو مغتم  5:  3: " وطفق يرتاع ويكتئب ")، والغيظ (مرقس  33

:  19؛ 36:  11: " نظر اليه يسوع وأحبه "؛ يوحنا  21:  10م ")، والمحبة (مرقس لعمى قلوبه
: " أنا من أجلكم أفرح ").  وقد بكى تأثيراً على أورشليم ألنها  15:  11)، والفرح (يوحنا 26

).  وتهلل فرحاً، بتأثير 35:  11) وعلى قبر صديقه لعازر (يوحنا 41:  19أبت أن تتوب (لوقا 

:  2؛ انظر عبر 21:  10لقدس، عندما افتكر في مفاعيل النعمة اإللهية في النفوس (لوقا الروح ا
  ).2:  5؛ 15:  4؛ 17

االنفعاالت الحسية هذه هي من خواص الطبيعة البشرية، وهي بالتالي طبيعية في المسيح.          
ثور على ارادته، وال اال أنها، بسبب خلوه من الشهوة، ما كانت لتحمله على شيء محرم، وال لت

:  26لتغشي عليه بصيرته.  ولذا يقول علماء الالهوت، مع القديس ايرونيموس (في تفسيره لمتى 
  ) بأنها لم تكن سوى حركات بدائية ال انفعاالت واهواء بحصر المعنى.37

 واآلباء اليونان يدعونها بسبب خلوها من االضطراب األدبي (انظر القديس يوحنا الدمشقي، في
  ).4:  15/ 3؛ القديس توما 20:  3اإليمان القويم 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
 الُجــزُء الثـــانـــي

 َعــــــمُل الِفـــــــــدَاء
 
 
 
 

 الفصل األول

 الفداء بوجھ عام
 
 
 

  .  غایة الفداء1
  
 من اإلیمان.تجسد ابن هللا ألجل خالص البشر.     •

القسطنطینیة : " الذي ألجلنا نحن البشر وألجل خالصنا نزل من  –یعلن قانون إیمان نیقیة        
  ).D. 86السماء وتجسد " (

والكتاب المقدس یقول بأن المسیح إنما جاء إلى ھذا العالم لیخلّـص البشر بافتدائھ إیاھم من        
  ).4:  35خطایاھم.  واشعیا تنبأ : " ھوذا إلھكم ... ھو یأتي ویخلصكم " (

 
 

 



 

الفداءعمل   81 

 
: " فتسمیّھ یسوع ألنھ ھو الذي  21:  1واسم یسوع نفسھ یدل على مھمتّھ الخالصیة.  انظر متى 

سیخلص شعبھ من خطایاھم ".  وبشَّر المالك رعاة بیت لحم بمیالد المسیح بقولھ: " قد ولد لكم 
سمعاُن الشیخ هللاَ على ).  وبارك 11:  2الیوم مخلص، وھو المسیح الرب، في مدینة داود " (لوقا 

رؤیة خالص األمم كلھا : " ان عیني قد أبصرتا خالصك الذي أعددتھ أمام وجوه الشعوب كلھا " 
 19).  ویسوع نفسھ حدَّد مھمتھ بقولھ : " انھ أتى لیطلب ویخلص ما قد ھلك " (لوقا 30:  2(لوقا 

ولھ : " انھ انما جاء إلى العالم ).  وقد لخص القدیس بولس عمل المسیح بق13:  9؛ انظر متى 10: 
:).  وكذلك القدیس یوحنا : " لم یرسل هللا ابنھ إلى العالم لیدین  15:  1تیمو  1لیخلص الخطأة " (

  ).17:  3العالم بل لیخلص العالم " (
  

وقد عیَّن الكتاب المقدس غایةً أخرى للتجسد، ولو تلمیحاً، وھي مجد هللا، الذي ھو الھدف        
: " المجد � في العلى ".  ویعلن یسوع في  14:  2مى األخیر ألعمال هللا كلھا.  أنظر لوقا األس

صالتھ الكھنوتیة : " أنا قد مجدتك على األرض وأتممت العمل الذي أعطیتني ألعملھ " (یوحنا 
17  :4.(  
  

  .  جدال في االختیار الشرطي واالختیار المطلق للتجسُّد2
وتیین جدال حول السبب الموجب للتجسد: ھل ھو خالص البشر بحیث أنھ ما بین التوماویین والسك

كان التجسد لیتم لوال الخطیئة األصلیة (اختیار التجسد الشرطي)، أم ھو مجد هللا بحیث أن ابن هللا 
كان قد تجسد، حتى بدون الخطیئة األصلیة، وذلك لیكلل عمل الخلق، لكن في جسد غیر قابل للتألم 

تجسد المطلق).  وقد قال التوماویون بالتجسد الشرطي، بینما السكوتیون بالتجسد المطلق (اختیار ال
، Deutz(وقد دعا قبل سكوت إلى ھذا التعلیم اسحق النینوي في القرن السابع، وروبرت دوتز 

  ) وغیرھم كثیرون من علماء الالھوت الحدیثین.والقدیس ألبرت الكبیر
  
  .  التجسد الشرطي1
  

ستطیع أن نأتي في سبیل رأي التوماویین بشھادة الكتاب المقدس الذي یضع غایة التجسد، ن        
)، افتداء البشر من خطیئتھم، بینا ھو ال یُشیر أبداً إلى أن التجسد 1 §في نصوص كثیرة منھ (انظر 

  كان یكون بدون الخطیئة األصلیة.
  

  6  2الالھوت ج
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بأن التجسد كان رھن الخطیئة األصلیة كشرط الزم، فیعلن القدیس ویُجمع اآلباء على القول 
أوغسطینوس : " لو لم یھلك اإلنسان لما جاء ابن االنسان ... لماذا جاء إلى العالم؟ لكي یخلص 

  ).  فلم یكن من سبب لمجیئھ إلى العالم غیره "15:  1تیمو  1الخطأة (
  ).8:  7؛ 2:  174/2(عظة 

  التجسد المطلق).  التجسد دون شرط (2
، دعماً لتعلیمھا، على قول القدیس بولس بأن الخلیقة كلھا تخضع للمسیح سكوتتعتمد نظریة        

، التي 17 – 15).  اال أنھ یجب التنبیھ إلى أن اآلیات 19 – 15:  1رأسھا وغایتھا (انظر كولوسا 
مالئكي، وغایة الخلیقة (" فیھ یُذكر فیھا المسیح على أنھ " بكر كل خلق "، وخالق العالم حتى ال

خلق كل شيء وإلیھ ")، وحافظ العالم، ال ذكر فیھا بتاتاً للتجسد، بحیث یكون المسیح غایة الخلیقة 
ال كإنسان، بل كإلھ.  فھو الخالق مثل هللا، وھو غایة الخلق مثل هللا.  والمكانة التي یعطاھا في اآلیة 

سة جسده السري، إنما تقوم على عمل الفداء.  اذ لیس في من حیث أنھ الرأس بالنسبة إلى الكنی 18
النص ما یدعو إلى القول بأن المسیح كان لھ، تبعاً للتدبیر اإللھي، أن یأخذ مكانة الرأس بغض 

تعود العبارة " الذي كل شيء ألجلھ وكل شيء بھ  10:  2النظر عن الخطیئة والفداء.  وفي عبر 
  ب." ال إلى المسیح بل إلى هللا اآل

أما أقوال الكتاب التي تضع فداء البشریة غایةً للتجسد، فیفسرھا السكوتیون على أنھا تعني        
  نظام الخالص الذي أوجدتھ الخطیئة، حیث جاء ابن هللا إلى العالم بجسد قابل لاللم.

ابلة ومع ذلك فإنھ لمن الغرابة أن یلزم الكتاب الصمت عن مجیئھ المقّرر أصالً في حالة غیر ق
  لأللم.
ویعتمد السكوتیون، في برھانھم النظري، على أن الغایة لیست دون الواسطة إلیھا. وعلیھ فإن       

التجسد، الذي ھو أشرف أعمال هللا قاطبة، ما كان لیحده، كغایة رئیسیة، خالص خالئق خطأة.  أال 
ال غایتھ القصوى، وال أن التوماویین یجیبون على ذلك بأن الفداء كان غایة التجسد القریبة 

  الكبرى.
ویرى السكوتیون، عالوة على ذلك، أنھ لمن المستنكر أن تكون الخطیئة، التي ھي عنوان       

غضب هللا، قد صارت داعیاً ألروع ظھور �.  فالتوماویون یرون أن ذلك ھو، بالعكس، أعظم 
استحقت لنا ھذا الفادي العظیم "  برھان لمحبة هللا ورحمتھ : " یا لھا من خطیئة سعیدة، تلك التي

  (صالة تقال في رتبة النور لیلة الفصح عند الالتین).
ویرى السكوتیون أیضاً أن كل نعمة، ال نعمة اإلنسان الخاطئ فقط، بل أیضاً نعمة اإلنسان        

ذا اإللھ.  ولھ –في الفردوس األرضي، ونعمة المالئكة، ھي مدینة بوجودھا الستحقاقات اإلنسان 
  السبب یشغل المسیح، في تخطیط هللا العام، النقطة المركزیة لدائرة الكون.
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ان نظریة التوماویین ھي أقل حرارة من نظریة السكوتیین، اال أنھا أوطد منھا أساساً في مصدر 

  اإلیمان.
  

  .  مدلول الفداء بالمسیح وامكانھ 3
  
  .  مدلول الفداء1
  

  والفداء من حیث محلھ.  فاألول ھو عمل المخلص.موضوعھ نمیّز بین الفداء من حیث 
والثاني (ویدعى أیضاً تبریراً) ھو تحقیق الفداء في شخص أو تخصیص ثمار الخالص بإنسان 

  بمفرده.
وكانت الغایة من عمل المسیح الفدائي خالص البشریة من شّر الخطیئة.  ولما كانت        

ي ذاتھا، انصرافاً عن هللا إلى الخلیقة، وجي، نتیجة لذلك، أن یكون من مفعول الفداء الخطیئة، ف
).  والفداء یعني سلبیاً التحرر من 13:  1صرف اإلنسان عن الخلیقة إلى هللا.  (انظر كولوسا 

سلطان الخطیئة وشر عواقبھا (عبودیة الشیطان والموت)، وبھذا المعنى یدعى فداء أي شراء 
 9؛ عبر 14:  1؛ كولوسا 7:  1؛ أفسس 30:  1كور  1؛ 24:  3معنى (انظر رومانیین بحصر ال

).  والفداء یعني ایجابیاً تجدید حالة اإلتحاد الفائقة الطبیعة مع هللا بعد أن ھدمتھ الخطیئة، 15: 
  ).20:  1وما یلي، كولوسا  18:  5كور  2؛ 10:  5ولذلك یسمى أیضاً مصالحة (انظر رومانیین 

وقد تحقق الفداء من حیث موضوعھ بواسطة رسالة المسیح الراعویة والتعلیمیة، وال سیما        
بواسطة تعویضھ النیابي واستحقاقات موتھ على الصلیب.  بھذا التعویض الذي جرى تقدیمھ على 

المھان الصورة المذكورة ثّم التكفیر عن االھانات التي لحقت هللا بالخطیئة، واعیدت إلى شرف هللا 
  كرامتھ، وبواسطة استحقاقات المیسح جمعتت خیرات الخالص لتوّزع على المفتدین.

  
  .  امكان الفداء2
  

ان إمكان الفداء عن طریق تكفیر المسیح واستحقاقاتھ یقوم على تجسد المسیح الذي، بوصفھ        
ل الصالحیة لیقوم بمھمة الوسیط بین هللا والناس. –إلھاً  : " ان هللا  5:  2تیمو  1  إنساناً، ُخّوِ

واحد، والوسیط بین هللا والناس واحد، وھو اإلنسان یسوع المسیح الذي بذل نفسھ فداًء عن الجمیع 
  : " ولذلك ھو وسیط الوصیة الجدیدة ". 15:  9".  عبر 
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بین هللا الطبیعي الوحید اإلنسان یسوع المسیح ھو، بذاتھ وأفعالھ، الوسیط  –ان اإللھ         
القائمة على النعمة (موسى، على ما یقول سفر تثنیة االشتراع الفائقة الطبیعة والناس.  فالوساطة 

  ، واالنبیاء، والرسل، وكھنة العھدین القدیم والجدید، والمالئكة والقدیسین)5:  5
ح وساطتھ، وال یزال، ھي ناقصة ومرتبطة بوساطة المسیح الطبیعیة الوحیدة.  فقد مارس المسی

بأفعال طبیعتھ البشریة (" اإلنسان یسوع المسیح ").  ومن الممكن، نتیجة للتمییز الحقیقي القائم 
  بین الطبیعتین، أن یزاول المسیح أعمال وساطتھ كإنسان، ویتقبل أعمال وساطتھ ھذه كإلھ.

وھكذا ینحل اإلعتراض القائل بأن المسیح إنما یقوم بدور الوسیط بینھ ھو نفسھ والبشر، مما یتنافى 
  ).2 – 1:  26/ 3ومعنى الوسیط (انظر القدیس توما 

  

  .  االضطرار واالختیار في الفداء4
  .  االضطرار بالنسبة إلى اإلنسان1
 من اإلیمان.ال یقدر اإلنسان الساقط أن یخلص نفسھ.   •

یعلم المجمع التریدنتیني أن الساقطین " كانوا عبیداً للخطیئة وخاضعین لسلطان الشیطان        
والموت إلى حد أنھم لم یكونوا قادرین على الخالص والنھوض، ال الوثنیون فقط بقوة الطبیعة، بل 

ن تجدید ).  فبفعل حّر من المحبة اإللھیة أمكD. 763الیھود أیضاً بحرف الناموس الموسوي " (
ضتھ الخطیئة.   النظام الفائق الطبیعة بعد أن قوَّ

الذي ینسب إلى اإلرادة الحرة القوة على  البیالجیین ینتصب ضد التعلیم الكاثولیكي مذھب       
  الحدیث بمختلف نظریاتھ عن الفداء الذاتي.  الراسیونالسمتخلیص نفسھا، و

ا أن الناس جمیعاً، یھوداً ووثنیین، ھم تحت لعنة یعلم القدیس بولس في رسالتھ إلى أھل روم       
الخطیئة، وأنھما یتبررون بكرم مجاني من المحبة اإللھیة بواسطة عمل المسیح الخالصي.  

: " الجمیع قد خطئوا فیعوزھم مجد هللا (= النعمة المبررة)، فیبَّررون  24 – 23:  3رومانییم 
  وع ".مجاناً بنعمتھ بالفداء الذي ھو بالمسیح یس
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عن تعلیم اآلباء بقولھ : " لقد استطاعوا أن یبیعوا أنفسھم،  أوغسطینوسوقد عبَّـر القدیس        
  ).5:  95لكنھم لم یستطیعوا أن یفتدوھا " (في تفسیره للمزمور 

والسبب األساسي لضرورة الفداء المطلقة بالنسبة إلى اإلنسان ھي من جھة ال تناھي        
الخطیئة، ومن جھة أخرى حال النعمة الفائقة الطبیعة مطلقاً.  فالخطیئة، بوصفھا فعًل خلیقة، ھي 

یمة غیر بدون شك متناھیة، لكنھا، بوصفھا إھانة �، ھي ال متناھیة وتقتضي بالتالي تكفیراً ذا ق
  على الثاني). 2:  3/1متناھیة.  وھذا ما ال یستطیعھ انسان صرف (انظر القدیس توما 

  .  االختیار بالنسبة إلى هللا2

 قضیة أكیدة.آ) لم یكن هللا مضطراً ال من نفسھ وال من غیره على تخلیص البشر. •
كان رفع اإلنسان إلى الفداء ھو فعل كامل الحریة من محبة هللا ورحمتھ (حریة التضاد).  ولئن 

النظام الفائق الطبیعة ھو ھبة مجانیة من المحبة اإللھیة، فباألحرى تجدید االتحاد الفائق الطبیعة مع 
ضتھ الخطیئة!   هللا بعد أن فوَّ

بدأ القدیس بولس رسالتھ إلى أھل افسس بمدح النعمة اإللھیة التي تتجلىَّ بأروع مظھر في الفداء  
ى الفداء "سّر اإلرادة اإللھیة، على حسب مرضاتھ، التي سبق الذي قام بھ یسوع الم سیح، فسمَّ

  وما یلي). 4:  2؛ أنظر أفسس 9:  1فقصدھا فیھ " (افسس 
قال القدیس اثناسیوي بضرورة الفداء بالنسبة إلى شرف هللا.  اال أن قولھ ھذا یجب اخذه بمعنى 

صفة المجانیة للفداء.  وكذلك القدیس انسلموس اللیاقة الفائقة، اذ أنھ في مكان آخر یذكر صریحاً ال
كنتوربري یقول بوجوب الفداء، لكن من حیث أن الفداء یقوم على عدم تغیر القرار اإللھي، الذي 

اتخذه بحریة، بخلق البشر ورفعھم.  ولما كان هللا قرر منذ األزل ان یخلق البشر ویرفعھم، مع 
ذه حّراً قد نجم عنھ، بعد الخطیئة، ضرورة خالص سابق عملھ بالخطیئة، فقراره ھذا الذي اتخ

  البشر (ضرورة الحقة).

 قضیة عامة.ب) لم یكن التجسد، حتى مع سابق قرار إلھي بالفداء، ضروریاً بالضرورة المطلقة.   •
یعلم القدیس توما، مع القدیس أوغسطینوس وضد القدیس انسلموس، ان هللا كان قادراً بقدرتھ الكلیة 

  ).2:  3/1شر بوسائط أخرى عدیدة (حریة التنویع) (انظر القدیس توما أن یخلّص الب
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إن حصر الفداء في التجسد كواسطة ال سبیل إلى غیرھا ھو نیل من قدرة هللا وحكمتھ ورحمتھ.  
أو فا� قادر، دون مساس بعدلھ، أن یعفو عن الخاطئ التائب ویعید إلیھ النعمة؛ حتى بدون تكفیر، 

  بتكفیر غیر واف.

 قضیة عامة.ج) لو اقتضى هللا تكفیراً وافیاً لكان تجسد اقنوم الھي ضروریاً.   •

االھانة الالمتناھیة التي في الخطیئة الثقیلة ال یعادلھا تماماً اال تكفیر ال متناه.  والحال ان مثل ھذا 
(ضرورة رورة التجسد التكفیر ال سبیل إلیھ اال لشخص إلھي.  وبھذ المعنى یمكن القول بض

  .شرطیة)

ویمكن القول أیضاً، بالمعنى الواسعن بضرورة لیاقة، من حیث أن تجسد أقنوم إلھي ھو أنسب 
طریقة للفداء، ألنھا تظھر على أروع وجھ كماالت هللا، وتوحي لإلنسان اسمى األسباب للسعي إلى 

 3/1؛ القدیس توما 1:  3ان المستقیم الكمال األدبي والدیني (انظر القدیس یوحنا الدمشقي، في اإلیم
 :1 – 2.(  

  

  

  الفصل الثاني

  تحقیق الفداء بوظائف المسیح الثالث

  بكلمة " وظائف المسیح " نفھم المھمة والرسالة مع الخدمات التي حققت عمل الفداء.    

فة وقد قام بھ المسیح بواسطة وظائف ثالث: الوظیفة التعلیمیة، والوظیفة الراعویة، والوظی
: " أنا ھو الطریق (الوظیفة الراعویة)  16:  14الكھنوتیة.  وھذه الوظائف قد ذكرھا انجیل یوحنا 

  والحق (الوظیفة التعلیمیة)، والحیاة (الوظیفة الكھنوتیة).

  

I الوظیفة التعلیمیة  

  .  وظیفة المسیح التعلیمیَّة أو النبویَّة5

  التعلیمیة.  األھمیة الخالصیة التي لوظیفة المسیح 1

  تنتج ھذه األھمیة من أن الجھل الدیني ھو عاقبة للخطیئة التي دخلت إلى العالم بأغواء الشیطان
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).  وان 19:  3؛ 5:  1وما یلي؛ یوحنا  18:  1) (انظر رومانیین 44:  8أبي الكذب (یوحنا 
ص البشر من عبودیتھ، قد ) ویخلّ 8:  3یوحنا  1المخلص الذي جاء " لینقض أعمال ابلیس " (

د الظلمات الروحیة الناشئة عن الخطیئة، وان یجلب نور المعرفة الحقیقیة.   اضطرَّ أوالً إلى أن یبدِّ
  ).32:  8وقد عبَّر المسیح عن مفعول الحقیقة الخالصي بھذه الجملة : " الحق یحرركم " (یوحنا 

  .  المسیح ھو معلم ونبین بشھادة مصدر اإلیمان2

 قضیة أكیدة.المسیح ھو اعظم نبي وعد بھ العھد القدیم، ومعلم البشریة المطلق.   •

) : " یقیم لك الرب إلھك نبی�ا من بینكم، من اخوتكن 15:  18ان نبوءة موسى في تثنیة االشتراع (
؛ 45:  1؛ یوحنا 22:  3مثلي لھ تسمعون "، قد أطِلقت على المسیح في العھد الجدید (أنظر أعمال 

6  :14.(  

ى المسیُح نفسھ نور العالم (یوحنا  )؛ 6:  14، ودعا ذاتھ الحق (یوحنا )46:  12 ؛12:  8وقد سمَّ
)، ویتقبّل 40:  8؛ 37:  18وھو یرى في اعالن كلمة الحق احدى مھامھ الجوھریة (یوحنا 

" للبشر )، ویدعي لھ الحق بأن یكون " المعلم الوحید 13:  13برضى لقب " رب ومعلم " (یوحنا 
).  وفي كمال وعیھ لسلطانھ 10:  23: " ال تُدعوا معلمین فان معلمكم واحد وھو المسیح " (متى 

:  28التعلیمي الوحید یسلِّم أیضاً إلى غیره ھذا السلطان التعلیمي العام، لیشمل العالم بأسره (متى 
: " ما نطق انسان قط ).  وكان سامعوه یقولون عنھ تحت تأثیر كالمھ القوي 15:  16؛ مرقس 19

  ).22:  1؛ انظر مرقس 46:  7بمثل ما ینطق ھذا الرجل " (یوحنا 

: " ان هللا، الذي كلَّم 2 – 1:  1ویرى القدیس بولس في المسیح خاتم االنبیاء وأعظمھم.  عبرانیین 
ق األجزاء، مختلف األنواع، كلَّمنا أخیراً في ھ ذه األیام في ابنھ اآلباء قدیماً في األنبیاء كالماً متفّرِ

  ).3:  2".  (انظر كولوسا 

) " 107اشاد اآلباء بمدیح المسیح كمعلم للحقیقة، فسّماه القدیس اغناطیوس االنطاكي (+ حوالي 
)، ودعاه " معلّمنا الوحید " (في رسالتھ إلى 2:  8الفم المعصوم الذي بھ فاه اآلب بالحقیقة " (روم 

ماة الدین األولون بسمو التعلیم المسیحي سمواً یجعلھ فوق ).  وقد اطنب ح1:  9اھل مغنیسیا 
الحكمة البشریة كلھا، آلنھ موحى بھ وقد ضمن صدقھ الكلمة المتجسد، الحكمة االلھیة التي ظھرت 

  ).10:  2بصورة بشریة (انظر القدیس یوستینوس، دفاع 
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  الوحیدة ھو في االتحاد االقنومي.والسبب األساسي األخیر لسلطة المسیح التعلیمیة 

  

II  الوظیفة الراعویة  

  .  وظیفة المسیح الراعویّة أو الملوكیَّة6

  .  االھمیة الخلالصیة التي لوظیفة المسیح الراعویة1

تقوم وظیفة المسیح الراعویة بھدایة الناس الذین اضلّتھم الخطیئة، إلى سواء السبیل الذي یؤدي إلى 
بیعة.  وبینا الوظیفة التعلیمیة تتّوجھ إلى العقل منذرةً بالحق االلھي، تتّوجھ الوظیفة الغایة الفائقة الط

  الراعویة إلى االرادة معلنةً أوامر الشریعة االلھیة ونواھیھا، مقتضیةً حفظ وصایا هللا.

  .  تفرَعات وظیفة المسیح الراعویة2

جزائیة.  وعلیھ فوظیفة المسیح الوظیفة الراعویة السلطة التشریعیة، والقضائیة، وال تشمل
  الراعویة تظھر بالتشریع، وببمارسة السلطة القضائیة التي یعقبھا فوراً تنفیذ الحكم.

 من اإلیمان.المسیح ھو للبشر المشترع والدیان.   •

  ضدّ تعلیم لوتیر القائل بأن المسیح لم یضع وصایا بل أعطى وعوداً فقط،       

  المسیح لیس مخلصنا فقط بل ھو مشترعنا أیضاً:أعلن المجمع التریدنتیني أن 

" من قال أن المسیح یسوع قد أُعطي للبشر فادیاً یؤمنون بھ، ال مشترعاً أیضاً یُطیعونھ، فلیكن 
  ).D. 831محروماً ". (

د ورجوعھ للدینونة العامة.         تعلن قوانین اإلیمان ملكوت المسیح الممجَّ

س عن یمین هللا اآلب القادر على كل شيء وسیأتي لیَدین األحیاء فقـانون الرسل یقول : " وھو جال
واألموات ".  وقانون نیقیة _ القسطنطینیة یعلن دوام ملكوتھ األبدي : " وال یكون لملكھ انقضاء " 

)D. 86 برسالتھ، عیداً خاصاً إلكرام المسیح 1925). وقد أنشأ البابا بیوس الحادي عشر عام ،
  یلي). وما D. 2194الملك (
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:  9؛ اشعیا 44:  2ویثبت العھد الجدید بنوءات العھد القدیم عن ُملك المسیح (انظر المزامیر       
وما یلي). فیعلن المالك جبرائیل : " سیعطیھ الرب اإللھ عرش داود أبیھ،  13:  7؛ دانیال 7 – 6

.  ویدَّعي المسیُح )33 – 32:  1ویملك على آل یعقوب إلى األبد، وال یكون لملكھ انقضاء " (لوقا 
ني ملك " (یوحنا الُملَك أمام بیالطس، فعلى سؤالھ " أفملك أنت اذاً؟ "، یجیب معلناً : " أنت قلت، ا

).  اال أنھ یصرح في الوقت نفسھ بأن مملكتھ لیست أرضیة : " ان مملكتي لیست من ھذا 37:  18
)، وسلطانھ الملوكي یشمل السماء 21:  22؛ متى 15:  6؛ أنظر یوحنا 36:  18العالم " (یوحنا 

مّى القدیس ).  ویس18:  28أُعطیت كل سلطان في السماء واألرض " (متى واألرض : " قد 
)، وأیضاً "رئیس ملوك 16:  19یوحنا المسیح في كتاب الرؤیا: " ملك الملوا ورب األرباب " (

  ).5:  1األرض " (

أماالسلطة التشریعیة فقد مارسھا المسیح خاصةّ عندما أعلن الشرعة األساسیة لمملكتھ (عظة       
  الجبل)، وعندما نظمَّ الكنیسة مملكة هللا على األرض.

؛ 34:  13فیقرر بسلطان في شأن إلزام الشریعة الموسوبة، ویضع وصیة المحبة الجدیدة (یوحنا 
  ).20:  28؛ متى 10:  15؛ 15:  14)، ویطلب أن تحفظ وصایاه بدقة (یوحنا 12:  15

 ھذه السلطة التشریعیة العلیا یقابلھا السلطة القضائیة العلیا.  فیقول یسوع: " ان اآلب ال یدین      
).  والحكم الذي یصدره ابن االنسان ینفذ حاالً : " 22:  5أحداً بل أعطى الحكم كلھ لالبن " (یوحنا 

  ).46:  25فیذھب ھؤالء إلى العذاب األبدي، والصدیقون إلى الحیاة األبدیة " (متى 

سھ (انظر وقد أعطى اآلباء المسیح لقب الملك، تبعاً لنبوءات العھد القدیم ولشھادة المسیح نف      
).  1:  1/10؛ القدیس ایریناوس،  ضد المبتدعین 3:  17؛ 3:  9روایة شھادة القدیس بولیكربوس 

: " الرب الذي  10:  95یدل على ذلك منذ بدء القرن الثاني نص مسیحي مدسوس في المزمور 
اظرة ؛ من41:  1؛ یوستینوس، دفاع 5:  8یملك من على الخشبة " (انظر رسالة القدیس برنابا 

  ).  فھذا الرب الذي یملك من على الخشبة (الصلیب) ھو المسیح الملك.73

ویقول بیوس الحادي عشر في رسالتھ، بأن للمسیح، بسبب االتحاد األقنومي، سلطة على       
األشیاء الزمنیة ال غیر مباشرة فقط، بل أیضاً مباشرة، وان لم یستعمل ھذه السلطة في حیاتھ 

  ).D. 2196األرضیة (
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III الوظیفة الكھنوتیة  

یقتصر فداء المسیح، بحسب قول السوسینیین والراسیونالست، على تعلیمھ ومثلھ ال غیر.         
فھما یھدیان االنسان الى الطریق التي بھا یستطیع، بقواه الخاصة، ان یبلغ الخالص.  فعمل المسیح 

  اذاً لیس سوى مجّرد عون لالنسان في سعیھ الذاتي إلى الخالص.

أن المسیح لم یأِت البشر بمعرفة جدیدة � ولما یطلب منھم هللا وحسب، بل  یعلمنا اإلیمان      
ت بین  أیضاً سدّاً للھوة التي حفرتھا الخطیئة بین هللا واإلنسان.  فھذه المصالحة الحقیقیة التي تمَّ

  االنسان الخاطئ وهللا قد حققھا المسیح بواسطة وظیفتھ الكھنوتیة.

  نوتیَّة.  حقیقة وظیفة المسیح الكھ7

 من االیماناإللھ یسوع المسیح ھو حبر اعظم.   –اإلنسان  •

)، مع القدیس كیرلس االسكندري، " ان الكلمة المولود من هللا قد صار لنا 431یعلم مجمع أفسس (
  ).D. 122حبراً أعظم عندما تجسدَّ وصار انساناً مثلنا " (

المجمع التریدنتیني: " وجب ... أن یقوم حبر فالكھنوت اذاً ھو لھ في طبیعتھ البشریة.  وقد أعلن 
  ).D. 938آخر حسب رتبة ملكیصادق، ھو سیدنا یسوع المسیح " (

: " أقسم الرب ولن یندم أن  4:  109في العھد القدیم أنبئ عن كھنوت المسیح في المزمور       
:  22لمات یقّره متى أنت كاھن إلى األبد على رتبة ملكیصادق ".  والطابع المسیحي الذي لھذه الك

  .21، 17:  7؛ 10، 6:  5وما یلي؛ عبرانیین  42

زما  14:  4؛ 1:  3وتحتوي الرسالة إلى العبرانیین على بحث صریح عن كھنوت المسیح (      
وما یلي)، بیَّن الكاتب فیھ أن المسیح قد حقَّق في نفسھ كل مقتضیات الكھنوت : " ان  1:  7یلي؛ 

:  5الناس یقام ألجل الناس في ما ھو �، لیقرب تقادم وذبائح عن الخطایا " (كل حبر متَّخذ من 
)؛ فلھ مثلنا الطبیعة البشریة، یمكنھ 6 – 5:  5).  فالمسیح قد دعاه هللا كانسان إلى الكھنوت (1

  وقد صار لجمیع الناس الذین یطیعونھ " مبدأ خالص أبدي" )؛15:  4معھا أن یشفق على ضعفنا (
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  ).28:  9؛ 27:  7)، بتقریبھ نفسھ ذبیحة ألجلھم على الصلیب (9:  5(

كھنوت المسیح ھذا ھو أعلى من كھنوت الالویین في العھد القدیم، كما یتَّضح من مسلك       
وما یلي)؛ فالمسیح، كما یقول المزمور  1:  7ملكیصادق، الذي كان رمز المسیح، مع ابراھیم (

 وما یلي)؛ 23:  7وما یلي)؛ ولھ كھنوت أبدي ( 20:  7، قد نُِصَب كاھناً بقسم إلھي (4:  109
)؛ وھو ابن هللا، وقد نال الكمال إلى 27 – 26:  7وھو قدوس، بريء، زكي متنزه عن الخطأة (

  ).27:  7)؛ ومحا خطایا البشر مرة واحدة بذبیحة نفسھ (28:  7األبد (

ال ینفك اآلباء یرددون، منذ البدء، أفكار الرسالة إلى العبرانیین، فیدعو القدیس اقلیمندوس       
  ).1:  36یح " حبر تقادمنا العظیم " (في رسالتھ إلى أھل كورنتس الروماني المس

ویعلق القدیس اغناطیوس االنطاكي على كھنوت المسیح بقولھ : " كھنة العھد القدیم ھم ذوو مكانة 
رفیعة، إال أن عظیم الكھنة یفوقھم جمیعاً، اذ وكل الیھ قدس األقداس " (= یسوع المسیح) (في 

).  والقدیس بولیكربوس یدعو المسیح " الحبر األعظم األبدي " 1:  9دلفیا رسالتھ إلى أھل فیال
  ).2:  12(في رسالتھ إلى أھل فیلیبي 

كھنوت المسیح باالتحاد االقنومي.  ومھمة الكاھن الخاصة تقوم بأن یكون الوسیط بین هللا یبدأ 
لشرط الالزم لمباشرة ).  وحالة الوسیط الجوھریة، التي ھي ا1:  3/22والناس (القدیس توما 

  الوساطة، ھي موجودة في المسیح بسبب االتحاد االقنومي.

وكھنوت المسیح ھو أبدي، ألن منصب المسیح الكھنوتي، الذي یقوم على االتحاد االقنومي،        
یبقى إلى األبد، وألن عمل كھنوتھ یبقى إلى األبد بالرؤیة الطوباویة التي یتمتع بھال الخالصون.  

وان روح ذبیحة المسیح، من حیث أنھا حمد وشكر، تدوم أیضاً إلى األبد (انظر القدیس توما كما 
3/22  :5.(  

  

  .  مزاولة الكھنوت أو ذبیحة المسیح8

  .  مدلول الذبیحة1

" كل حبر انما یُقام  3:  8الفعل الجوھري الخاص بالوظیفة الكھنوتیة ھو الذبیحة.  عبر       
لیقرب تقادم وذبائح ".  وقد أعلن المجمع التریدنتیني : " ان الذبیحة والكھنوت ھما متالزمان في 

  ).D. 957ترتیب هللا بحیث أنھما یوجدان معاً في كل شرع "(
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وكلمة ذبیحة تعني، بمعناھا األوسع، تقدمة حسنة لغایة حسنة.  وتعني في النطاق الدیني،       
بمعناھا الواسھ، كل فعل باطني یقدّم بھ المرء نفسھ �، وكل اظھار خارجي لروح التقدمة الباطني، 

؛ ابن 3:  14؛ ھوشع 2:  140؛ 19:  50كالصالة مثالً، والصدقة، واألمانة (انظر المزمور 
).  اما بالمعنى الدقیق أو الیتورجي، فالذبیحة تعني عمالً دینیاً خارجیاً، 1:  12؛ روم 35سیراخ 

یقّرب فیھ خادم شرعي � قالباناً حسیاً لالعتراف بربوبیة هللا المطلقة، وللمصالحة مع هللا، بعد 
تقوم مقام َمن یقدم التقدمة؛ ب)  تقدمة ظاھرةالخطیئة األصلیة. فالذبیحة اللیتورجیة تقتضي اذاً : آ) 

 ً با باالعتراف  أوالً للذبیحة تقوم غایة للقربان أھالً ألن یمثل بین یدي هللا باسم الجماعة، ج) مقّرِ
ً بربوبیة هللا المطلقة بواسطة السجود والشكر والصالة، و بالمصالحة مع هللا بواسطة التكفیر؛  ثانیا

روح الذبیحة الداخلیة غیر المنظورة، بواسطة تقریب یمثّل بصورة حسیة منظورة ذبح د) فعل 
  القربان.

  .  ذبیحة الصلیب2

 من اإلیمان.قّرب المسیح نفسھ قرباناً O بذبیحة حقیقیة.   •

ب نفسھ � أبیھ 431یعلِّم مجمع أفسس (         )، مع القدیس كیرلس االسكندري : " ان المسیح قرَّ
).  وتفترض تحدیدات المجمع التریدنتیني في شأن ذبیحة D. 122ألجلنا ذبیحةً طیبة الرائحة " (

َب نفسھ مرةً  D. 940القداس أن لموت المسیح على الصلیب صفة الذبیحة  : " المسیح الذي قرَّ
).  وخصم ھذه العقیدة ھو مذھب D. 938 ،951بصورة دامیة على مذبح الصلیب " (انظر 

  ).D. 2038الراسیونالسم (انظر 

، صوراً ورموزاً 10 – 8ذبائح العھد القدیم، على ما تقول الرسالة إلى العبرانیین كانت        
یُساق إلى المذبح وتنبأ علیھ بأنھ سیحمل خطایا الكثیرین لذبیحة الصلیب.  فشبھ اشعیا المسیح بحمل 

).  والمعمدان، آخر االنبیاء، رأى في المسیح، 12 – 7:  53ویقدم نفسھ ذبیحة تكفیر (انظر اشعیا 
: " ھوذا  29:  1تبعاً لنبوءة اشعیا، الحمل الذي یحمل خطایا البشریة كلھا، لیكفر عنھا.  یوحنا 

  حمل هللا الذي رفع خطیئة العالم ".

: " 2:  5وقد أبان القدیس بولس بأجلى بیان ما لصلب المسیح من مقّومات الذبیحة.  أفسس       
  أحبنا المسیح وبذل نفسھ ألجلنا قرباناً وذبیحة �، رائحة مرضیة ".
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اإلیمان، ب : " الذي جعلھ هللا كفارةً  25:  3: " المسیح فصحنا قد ذُبح ".  رومانیین  7:  5كور  
) ھو الدم المسفوك في ذبیحة. 11:  17بدمھ ".  اال أن دم الكفَّارة، تبعاً لقول الكتاب (سفر االحبار 

تصف تسامي ذبیحة المسیح، التي قدّمھا على  18، 10 – 1:  9والرسالة إلى العبرانیین في 
ب مرة لیتحمل خطایا الكثیرین ".   28:  9القدیم كلھا.   الصلیب، على ذبائح العھد : " المسیح قُّرِ

  .2:  2یوحنا  1انظر 

نفسھ یصف موتھ على الصلیب، بصورة غیر مباشرة، على أنھ ذبیحة ألجل خطایا والمسیح 
 البشر، باستعمالھ عبارات من الكتاب المقدس تتعلَّق بالذبیحة : " یبذل نفسھ "، " یھرق دمھ ". 

) : " أن ابنالبشر لم یأِت لیُخدَم بل لیَخدُم، ولیبذل نفسھ فداء 45:  10(مرقس  28:  20متى 
: " ھذا ھو جسدي  19:  22كثیرین" وعندما رسم سّر االفخارستیا المقدس أشار إلى موتھ.  لوقا 

  طایا ".: " ھذا ھو دمي الذي یھراق عن كثیرین لمغفرة الخ 28:  26الذي یبذل  ألجلكم ".  متى 

ذبیحة لمغفرة خطایا البشر، فیقول  واآلباء ینظرون إلى موت المسیح على الصلیب على أنھ
): " اراد ھو نفسھ أن یقّرب على مذبح ".  انظر القدیس اقلیمندوس 3:  7صاحب رسالة برنابا (

ث ؛ الثالو2:  10؛ القدیس أوغسطینوس، مدینة هللا 1:  23:  1/5االسكندري في " المربي " 
4/14  :19.(  

ان صفة الذبیحة التي في موت المسیح تقوم نظریاً على أن كل مقّومات الذبیحة الدینیة قد        
تمت فیھ.  فالمسیح كان بطبیعتھ البشریة الذابح والذبیحة معاً، وبطبیعتھ اإللھیة كان أیضاً، 

أن ضّحى المسیح بحیاتھ، باالشتراك مع اآلب والروح القدس، متقبل الذبیحة.  وفعل الذبح قام ب
:  10باذالً نفسھ في أكمل عمل بذٍل، إلى هللا، مختاراً الموت الزؤام وقد كان لھ أن یمنعھ (یوحنا 

18.(  

  

  

  .  أھمیة ذبیحة المسیح الخالصیَّة: الفداء والمصالحة9

اال أن  ولئن كانت أفعال المسیح كلھا ذات قیمة خالصیة لنا، وتكون باجمعھا عمل الفداء الكامل،
القّمة فیھا ھي موت المسیح على الصلیب.  ولذا فموتھ بدرجة اسمى، لكن دون حصر، العلة 

 الفاعلة لخالصنا.
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  .  تعلیم الكنیسة1

 من االیمان..  انالمسیح قد افتدانا وصالحنا مع هللا بموتھ على الصلیب •

ب نفسھ مرةً         داً : " ان الھنا وربنا (یسوع المسیح) أراد أن یقّرِ قال المجمع التریدنتیني محدِّ
).  D. 938واحدة � اآلب على مذبح الصلیب حتى ینال الفداء للبشر الذین كانوا بحاجة الیھ " (

هللا اذ صار لنا ویقول المجمع نفسھ عن الوسیط الوحید یسوع المسیح : " انھ صالحنا بدمھ مع 
  ).D. 790) (30:  1كور :  1حكمةً وبراً وقداسة وفداء " (

  .  شھادة مصدر االیمان2

:  10؛ مرقس 28:  20آ) ینظر المسیح إلى ذبیحة حیاتھ على أنھا " فداء عن كثیرین " (متى 
ة موتھ كانت ).  وعلیھ فالقدیس بولس یعلّم أیضاً أن المسیح بذل نفسھ فداء عن البشر،  وان نتیج45

  : " بذل نفسھ عن الجمیع " 6:  2تیمو  1تخلیصنا.  

رون مجاناً بنعمتھ، بالفداء الذي ھو بیسوع المسیح " (انظر أفسس  24:  3.  روم  ؛ 7:  1: " یبرَّ
التي افتدى  ).  والعبودیة9:  5؛ رؤیا یوحنا 18:  1بطرس  1؛ 20:  6كور  1؛ 14:  1كولوسا 

: " بذل نفسھ ألجلنا لیفتدینا من كل  14:  2وتھ ھي عبودیة الخطیئة (تیطس المسیح منھا البشر بم
 1وما یلي)، وعبودیة الشیطان (كولوسا  12:  9؛ عبر 14:  1؛ كولوسا 7:  1اثم "؛ انظر أفسس 

:  1تیمو  2)، وعبودیة الموت (14:  2؛ عبر 15:  2: " أنقذنا من سلطان الظلمة "؛ انظر  13: 
  ).15 – 14:  2بطل الموت "؛ انظر عبر : " الذي أ 10

ب) وقد أشار المسیح، عند رسمھ سر االفخارستیا، إلى المصالحة بموتھ: " ھذا ھو دمي للعھد 
).  وإلى موت المسیح ینسب 28:  26الجدید الذي یھراق عن كثیرین لمغفرة الخطایا " (متى 

:  5البنویة والودیة مع هللا.  رومانیین بولس مصالحة الخطأة مع هللا، أي إعادة العالقات األولیة 
: " رضي أن یسالح بھ  20:  1: " ألننا صولحنا مع هللا بموت ابنھ ونحن أعداء ".  كولوسا  10

؛ أفسس 19:  5كور  2الجمیع لنفسھ مسالماً بدم صلیبھ ما على األرض وما في السماوات " (انظر 
  ).10:  4؛ 2:  2؛ 7:  1یوحنا  1؛ 18:  3بطرس  1وما یلي؛  13:  2
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  واآلباء یذكرون، منذ البدء، أفكار الكتاب المقدس االساسیة في الفداء والمصالحة. 

:  2؛ 7:  1فیعلن القدیس ایریناوس وھو یرجع بصراحة إلى نصوص الرسالة إلى أھل أفسس (
وما یلي) قائالً : " لما كان بین المسیح وبیننا وحدة (وحدة اللحم والدم)، فإنھ أصلح بین االنسان  13

  ).3:  5/14ومفتدیاً أیانا بثمن دمھ " (ضد المبتدعین وهللا مصالحاً ایانا بجسده اللحمي 

  .  مذاھب غیر وافیة لبعض اآلباء في الفداء3

  قامت في عھد اآلباء مذاھب مختلفة تحاول أن تشرح نظریاً عقیدة الفداء :       

) اتى بالمذھب المعروف بمذھب الجمع، أو الفداء السري الذي 202حوالي  †آ) القدیس ایریناوس (

قد جمع في نفسھ كل في تعلیمھ القائل بان المسیح، بوصفھ آدم الثاني،  10:  1یرجع إلى أفسس 
الجنس البشري لیقدّسھ ویعید اتحاده با�.  وقد تم اتحاد البشریة الجدید مع هللا، مبدئیاً، منذ تجّسد 

.  وبجانب ھذه النظریة، التي ال تولي آالم المسیح وموتھ سوى أھمیة ثانویة، شرح القدیس ابن هللا
ایریناوس أیضاً تعلیم القدیس بولس عنالفداء والمصالحة بموت المسیح على الصلیب (انظر كتاب 

  ).1:  17؛ 3:  16؛ 5 – 2:  14؛ 2 – 1:  5/1؛ 4:  4/5؛ 19:  3/16ضد المبتدعین 

ر تعلیم القدیس بولس عن الفداء من عبودیة الشیطان إلى نظریة عن 254 †أوریجانس (ب)  ) حوَّ

الفداء ھي نظریة خاصة ال تمت إلى الكتاب المقدس لصلة، تقول بأن الشیطان، بسبب خطیئة آدم، 
قد اكتسب حقاً صریحاً بالملك على البشر، والمسیح بذل حیاتھ كفدیة للشیطان حتى یحررھم من 

العبودیة.  اال أن الشیطان خاب سعیھ اذ لم یستطع ان یحفظ طویالً سیطرة الموت على  ھذه
المسیح.  وقال غیرھم بأن الشیطان قد فقد حقھ بالملك على البشر ألنھ حاول ظلماً أن یبسط ھذا 

الحق على المسیح.  ھذه الصورة الشعبیة الواسعة االنتشار عن حرب المسیح مع الشیطان، تقوم 
فكرة للكتاب المقدس عن ملك الشیطان على البشر الخطأة، وعن غلبة المسیح للشیطان.  وقد على 

نظر اآلباء الیونان إلى الفداء على أنھ انتصار رائع للمسیح، آدم الثاني، فاز بھ، بطاعتھ حتى 
الصلیب، على الموت والشیطان، وخلَّص بھ الناس الخطأة من عبودیة الموت والشیطان، وأعادھم 

  إلى حریة أبناء هللا.

  

  .  تعویض المسیح النیابي10

  .  المدلول1

  التكفیر عنتعني كلمة " تعویض، بمعناھا العام، قضاء مطلب.  وتعني بمعناھا الخاص االدق 
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ض بھا الحیف الملحق بالغیر.االھانة   ؛ ویقوم ھذا التكفیر بتقدمة طوعیة یُعوَّ

فاذا كانت ھذه التقدمة التعویضیة، بقیمتھا الداخلیة، تُعادل ثقل الخطیئة معادلةً كاملة تقتضیھا 
ً كان التعویض العدالة،  ؛ واذا لم تعادل التقدمة التعویضیة ثقل الخطیئة بل قُبلت على أنھا كافیة وافیا

من قبل المذنب نفسھ بل  ، وإذا قدّمت التقدمة التعویضیة الغیر وافٍ بتساھل مجاني، كان التعویض 
  من قبل شخص آخر ینوًب منابھ، كان التعویض نیابیاً.

  .  حقیقة تعویض المسیح النیابي2

قضیة قریبة جداً من قدَّم المسیح إلى هللا عن خطایا البشر، بآالمھ وموتھ، تعویضاً نیابیاً.   •
 اإلیمان.

ب ذبیحة عن یعلّم مجمع أفسس، مع القدیس كیرلس االسكندري : " َمن قال  ان المسیح قرَّ
).  ویتكلم المجمع التریدنتیني عن D. 799نفسھ، ولیس بالحري عنا وحدنا، فلیكن محروماً " (

ض  .Dإلى أبیھ بالنیابة عنا " ( المسیح " الذي بآالمھ المقدّسة على خشبة الصلیب ... عوَّ
ن تعویض المسیح النیابي إلى ).  وقد فكَّر مجمع الفاتیكان األول أن یرفع صریحاً التعلیم ع122

  مقام عقیدة.
ن التعلیم عن التعویض النیابي ال بكالم صریح، بل واقع الحال.  فھذا والكتاب المقدس     یتضمَّ

وما یلي) یتنبأ عن عبدهللا، أي المسیح، قائالً بأنھ، مع براءتھ من كل خطیئة، سوف  4:  53اشعیا (
مالً بریئاً، لكي ینال لنا السالم والبر.  ویعبّر المسیح عن یتألم عنا بسبب خطایانا، وسوف یموت، ح

  ).28:  20فكرة التعویض النیابي بقولھ : " ان ابن االنسان أتى لیبذل نفسھ عن كثیرین " (متى 
).  والقدیس بولس أیضاً یُفصح عن فكرة التعویض 15:  10" وابذل نفسي عن الخراف " (یوحنا 

ان الذي لم یعرف الخطیئة جعلھ خطیئةً من أجلنا، لكي نصیر نحن بّر  : " 21:  5كور  2النیابي.  
: " ان المسیح افتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنًة ألجلنا ". وبّر هللا  13:  3هللا فیھ ".  وغالطیة 

)، في مقتضیات تعویض المسیح النیابي 26 – 25:  3یُعلَن، على قول الرسالة إلى الرومانیین (
  ).18:  3؛ 24:  2بطرس  1ھ، " اظھاراً لبره " (انظر واقتبال
منذ البدء كان اآلباء على علم بفكرة تعویض المسیح النیابي.  فیقول تلمیذ الرسل القدیس       

اكلیمندوس الروماني مبدیاً ھذه المالحظة : " ان سیدنا یسوع المسیح بذل دمھ ألجلنا، وجسده ألجل 
  بسبب محبتھ لنا وطاعتھ لمشیئة هللا "جسدنا، ونفسھ ألجل نفوسنا، 
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  ).2:  9) (انظر الرسالة الى دیوغنتیس 6:  49(رسالتھ إلى أھل كورنتس 
)، في مناظرتھ التي بعنوان " لماذا صار هللا إنساناً "، تقّصى 1109والقدیس انسلموس (+      

نظریاً فكرة تعویض المسیح النیابي، التي قامت على الكتاب والتقلید، مشیّداً ایاھا مذھباً للفداء 
طیئة أكثر منھم متماسكاً.  وبینا اآلباء، في شرحھم لعمل الخالص بالمسیح، یبتدئون من عواقب الخ

من وزر الخطیئة، وبالتالي یسھبون بالكالم عن الجھة السلبیة من الفداء، الفداء من عبودیة الخطیئة 
والشیطان، نرى القدیس انسلموس یبتدئ من التأمل بوزر الخطیئة، الذي ھو، كإھانة �، غیر 

الھیاً یستطیع وحده أن یقوم بھذا  متناٍه، والذي یقتضي بالتالي تكفیراً ال متناھیاً، معلناً أن شخصاً 
س، یجب أن یكون أیضاً انساناً، أي  التكفیر، وان ھذا الشخص اإللھي، لكي یستطي أن یمثل النا

  إلھاً. –انساناً 
  .  الكمال الذاتي لتكفیر المسیح3
 قضیة عامة.آ) تعویض المسیح النیابي ھو تعویض واٍف أي كامل، بسبب قیمتھ الذاتیة.   •

اب المقدس على تسمیة دم المسیح الثمین او ذبیحة حیاتھ، باسم " فداء لسءئ\لءبىةلوةالكت ان ما حدا
؛ 19:  1بطرس  1" أو " ثمن "، ھو أن التعویض المقدّم على ھذه الصورة یُعادل الخطیئة (انظر 

  ).6:  2تیمو  1؛ 20:  6كور  1
مبدأھا لھذا التعادل ھو االتحادا ألقنومي.  فأفعال المسیح لھا قیمة غیر متناھیة ألن  والسبب الداخلي

ھو اقنوم الكلمة اإللھي.  ولذا فتعویض المسیح كان كافیاً بقیمتھ الذاتیة لیفي اھانة هللا غیر  الفاعل
لمسیح لم یكن ، فان تعویض االسكوتیین واالسمیینالمتناھیة التي في الخطیئة حقھا.  اما على رأي 

  كافیاً اال بسبب قبول هللا لھ.

ب) تعویض المسي النیابي ھو تعویض فیّاض، أي ان قیمتھ التعویضیة االیجابیة تفیض على  •
 قضیة عامة.قیمة الخطیئة السلبیة.  

، ان المسیح أھرق دمھ بغزارة 1343السادس في البراءة الیوبیلیة لعام  البابا اكلیمندوسأعلن 
حین أن قطرة واحدة صغیرة من ھذا الدم كانت كافیة لخالص الجنس البشري، بسبب فیَّاضة، في 

  ).D. 550اتحاده األقنومي بالكلمة (
  وما یلي) 12:  5والقدیس بولس یعلّم في موازنتھ بین آدم والمسیح (روم     

حیث كثرت ان مقدار البركة الصادرة منا لمسیح تفوق كثیراً مقدار اللعنة الصادرة من آدم: " 
  ).20:  5الخطیئة ھناك طفحت النعمة " (

  7  2الالھوت ج
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  یقول : " ان اثم الخطأة ھو دون بر الذي مات ألجلنا.كیرلس االورشلیمي والقدیس 
  ).33:  13فإننا لم نبلغ بالخطیئة درجة بّر ذلك الذي بذل حیاتھ ألجلنا (التعلیم المسیحي 

  .2:  10فم الذھب في شرحھ للرسالة إلى الرومانیین العظة انظر القدیس یوحنا 
  
  .  كمال تكفیر المسیح4

لم یمت المسیح ألجل المؤمنین فقطن بل من االیمان.  آ) لم یمت المسیح ألجل المنتحبین فقط.   •
 قضیة قریبة من االیمان.ألجل البشر جمیعھم دون استثناء.  

، العبارة القائلة بأن المسیح انما مات ألجل خالص 1653البابا اینوشنسیوس العاشر أدان، عام 
، العبارة القائلة بأن المسیح إنما 1690).  والبابا اسكندر الثامن أدان، عام D. 1096المنتَخبین (

).  وقد حدَّد المجمع التریدنتیني: " ان هللا اآلب D. 1294قدَّم نفسھ ضحیةً � ألجل المؤمنین (
المسیح إلى البشر لكي یفتدي الیھود، وینال البّر للوثنیین، ویجعل من الناس أرسل ابنھ یسوع 

، D.318؛ انظر D.794جمیعاً أبناء اللھز  وقد أقام ابنھ مصالحاً في شأن خطایا العالم كلھ (
795.(  

: " ھو  2:  2یوحنا  1والكتاب المقدَّس یعلّم ان الفداء، وبالتالي التعویض یشمل جمیع الناس.  
لمسیح) كفاّرة عن خطایانا، ولیس عن خطایانا فقط، بل عن خطایا العالم كلھ أیضاً ".  أنظر (ا

: "  6:  2تیمو  1: " انما مات المسیح عن الجمیع ".   15:  5كور  2؛ 51:  11؛ 16:  3یوحنا 
  ).18:  5وبذل نفسھ عن الجمیع " (انظر رومانیین 

إرادة هللا بالخالص ھي شاملة شمول تعویض  بانلى القول وآباء ما قبل النزاع البیالجي یُجمعون ع
: " لنضع نصب أعیننا دم المسیح، ولنعلم كم اكلیمندوس الروماني المسیح النیابي.  فكتب القدیس 

ھو ثمین عند هللا ابیھ ألنھ ببذلھ ایاه ألجل خالصنا وفر للعالم كلھ نعمة التوبة" (في رسالتھ إلى أھل 
).  ویوم الجمعة العظیمة، في 4:  3/22ر القدیس ایریناوس، ضد المبتدعین ) (انظ4:  7كورنتس 

  ذكرى موت المسیح، تصلي الكنیسة ألجل خالص البشر أجمعین.
: فالمسیح بذل تعویضاً كافیاً  الموضوعيان شمول تعویض المسیح النیابي ھذا لیس اال في الفداء 

بثمار الفداء یقتضي تتمیم بعض الشروط،  يالشخصللبشر جمیعھم دون استثناء.  انما التخصیص 
  ).10:  1بطرس  2؛ 9:  5)، وحفظ الوصایا (عبر 16:  16كاإلیمان مرقس 

  والمدرسة تمیز بین التعویض الكافي وفاعلیتھ، فتعلم ان المسیح قام بالتعویض من حیث كفایتھ
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المسیح ھو، في الفعل األول تعویض عام، وفي ال من حیث فاعلیتھ، أي بتعبیر آخر، ان تعویض 
  ).55:  4الفعل الثاني تعویض خاص (انظر مجموعة الردود على الخوارج 

 قضیة أكیدةب) تعویض المسیح ال یشمل المالئكة الساقطین.   •
یُعارض ھذا التعلیم اذ یقول ان المالئكة سیخلصون من جھنم عندما تتجدَد كل  اوریجانسان تعلیم 

 543)، وذلك بسبب تعویض المسیح.  وقد نبذ مجمع القسطنطینیة في 21:  3األشیاء (انظر أعمال 
).  فھو یتنافى وأبدیة عذاب جھنم، وقد اكدھا الكتاب صراحة D. 211ھذا التعلیم على أنھ بدعة (

  ).9:  1تسالونیكي  2؛ 12:  3؛ 8:  18؛ 46:  25(انظر متى 
  
  
  

  .  استحقاقات المسیح11
  .  المدلول1

االستحقاق ھو عمل نقوم بھ في سبیل أمرئ فننال بھ منھ حق الثواب.  واالستحقاق یكون من قبل 
ة.  الواجب أو من قبل اللیاقة، تبعاً لما یكون علیھ الثواب من وجوب العدل أو فقط من وجوب اللیاق

وفداء المسیح ھو معاً كاٍف وذو استحقاق، من حیث أنھ یزیل من جھة ما تحمل عالقات االنسان 
  با� من تبعة إثم، وتُعطي من جھة أخرى حقاً على هللا باإلثارة.

  .  استحقاقات آالم المسیح وموتھ2
 االیمان. مناستحق المسیح ثواباً من هللا بآالمھ وموتھ.   •

  التریدنتیني ان العلة االستحقاقیة للتبریر ھي یسوع المسیح.یعلّم المجمع 
).  ویعلن المجمع أیضاً أن الخطیئة األصلیة D. 799فلقد استحّق لنا التبریر بآالمھ الكلیة القداسة (

  ).D. 790إنما امَّحت باستحقاقات یسوع المسیح، التي تُنسب بالعماد إلى كل إنسان (
  عن استحقاقات المسیح. ة " استحقاق "، إال أنھ یتضمن التعلیمال یستعمل الكتابالمقدس كلم
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: " ولذلك رفعھ هللا ( بسبب طاعتھ حتى الموت ) ووھبھ اسماً یفوق كل اسم ".   9ك  2انظر فیلیبي 
ھو  : " نرى یسوع مكلالً بالمجد والكرامة لجل ألم الموت الذي ذاقھ ".  ھذا التمجید 9:  2عبر 

  ثواب طاعتھ في األلم.
ان االستحقاق الذي تكتسبھ اعمال المسیح یقوم نظریاً على تتمیم كل شروط االستحقاق بمعناه 

الحقیقي الدقیق.  فلقد كانت ھذه األعمال حّرة، صالحة، فائقة الطبیعة، قام بھا في حیاتھ األرضیة، 
)، وكان لھا، من حیث ھي أعمال أقنوم 10:  53بحالة النعمة، وقد وعد هللا باثابتھا (اشعیا  وتّممھا

: " استحقاقات المسیح غیر المتناھیة ".  ولما كان  D. 552الھي، قیمة استحقاقیة ال تُحدّ.  انظر 
  كلھا، ال آلالمھ وموتھ فقط، الصفة التعویضیة، كذلك لھا أیضاً الصفة االستحقاقیة.لحیاة المسیح 

  .  موضوع استحقاقات المسیح3
 قضیة أكیدة.استحق المسیح لنفسھ حالة التمجید (القیامة بجسد ممجد، الصعود).   •

.  یتحدث اآلباء 12:  5؛ رؤیا یوحنا 26:  24؛ لوقا 4:  17؛ یوحنا 9:  2؛ عبر 8:  2انظر فیلیبي 
، عن استحقاق تواضع المسیح وطاعتھ، ویدعون تمجید 9، 8:  2الالتین، وھم یرجعون إلى فیلیبي 

بمثابة مجازاة وثواب.  فیقول القدیس ایالریوس : " لقد نال بسبب استحقاقات تواضعھ أن ح المسی
).  ویذكر 5:  53تكون لھ، وھو في حالة الذل التي رضیھا، صورة هللا مجدداً " (في المزمور 

القدیس اوغسطینوس : " بالتواضع قد استحق التمجید، والتمجید جاء ثواباً للتواضع " (في یوحنا 
  .3:  3/19).  انظر القدیس توما 3:  104

  قضیة أكیدة.ب) استحق المسیح للبشر الخطأة كل النعم الفائقة الطبیعیة.  

ر من سیطرة الشیطان اال  باستحقاقات الوسیط  یُعلن المرسوم إلى الیعاقبة : " ما من أحد تحرَّ
).  وكذلك المجمع التریدنتیني : " ما من أحد یقدر أن یبّرر دون D. 711یسوع المسیح " (

  ).D. 790 ،795 ،797 ،799االشتراك في استحقاقات آالم المسیح " (

ھو تعلیم أساسي للقدیس بولس أنھ ال سبیل إلى الخالص اال بالنعمة التي استحقھا لنا المسیح (انظر 
وما یلي.  وقد شھد القدیس بطرس أما  4:  2؛ أفسس 24:  7وما یلي؛  15:  5؛ 24:  3رومانیین 

  ).12:  4المجمع  األعلى بذلك : " لیس بأحد غیره الخالص " (أعمال 
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ویسمي اآلباء النعمة الفائقة الطبیعة باسم " نعمة هللا بیسوع المسیح " أو " نعمة المسیح "        
  ).  وھم ال یطلقون كلمة " استحقاق " اال على ذلك الذي اكتسبھ لنا المسیح نفسھ.D. 103(انظر 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  ختام الغداء المجید: تمجید المسیح

  .  نزول المسیح إلى الجحیم12

 من االیمان.نزول المسیح بعد موتھ إلى الجحیم بنفسھ المنفصلة عن جسده.   •
  الذین ماتوا قبل یسوع المسیح (جحیم اآلباء).الجحیم ھو مقر نفوس االبرار 

ونزول إلى الجحیم یتضّمن قانون الرسل، في أحدث صیغة لھ (القرن الخامس)، ھذه العبارة "
) یُعلن بأكثر دقة : " ونزول 1215).   والمجمع الالتراني الرابع (D. 40"؛ وكذلك قانون (

  ).D. 385؛ انظر D. 429إلى الجحیم ... لكن بنفسھ " (
ال صلة لعقیدة نزول المسیح إلى الجحیم باألساطیر الوثنیة، كما یزعم مذھب الراسیونالسم، بل 

یرتبط بوحي العھد القدیم في ما یختّص بحالة من الوجود بین الموت والقیامة توجد فیھا النفوس 
  المنفصلة عن جسمھا في الجحیم.

ین موتھ وقیامتھ : " مثلما كان یونان في بطن ویقول یسوع ُملمحاً إلى مكوثھ في الجحیم فیما ب
الحوت ثالثة أیام وثالث لیال، كذلك یكون ابن االنسان في قلب األرض ثالثة أیام وثالث لیال " 

.  وكلمة " في قلب األرض " ال تعني القبر، بل الجحیم الذي كانوا یتصورونھ )40:  12متى  (
(" من جوف الجحیم ")  3:  2نص سفر یونان في جوف األرض.  وھذا التفسیر یوحیھ الینا 

المقابل لنصنا ھذا، وكذلك میل العھد القدیم إلى القول بأن نقطة انطالق القیامة ستكون في 
  الجحیم، مقر النفوس المنفصلة عن الجسد.
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: " أقامھ هللا ناقضاً آالم الموت (في مملكة األموات)، اذ  یصف قیامة المسیح بطرسوقال القدیس 
).  وعبارة " ناقصاً آالم الموت " ھي صورة 24:  2لم یكن ممكناً أن یمسكھ الموت " (أعمال 

: " البكر من بین  18:  1؛ كولوسا 41:  4یُراد بھا خالص الموتى من الجحیم (انظر عزرا الرابع 
القائل : " ال تترك نفسي في الجحیم وال تدع قدوسك یرى  10:  15 األموات ").  وعلى المزمور

فساداً " یعلّق القدیس بطرس : " اذا كان داود نبیاً سبق فأبصر وتكلم عن قیامة المسیح بأنھ لم 
  ).31:  2جسده فساداً " (أعمال  یترك في الجحیم ولم یر

) : " أما البر الذى من 7 – 6:  10یذكر مكوث المسیح في الجحیم (روم  بولس والقدیس       
اإلیمان فھكذا یقول فیھ : ال تقل في قلبك من یصعد إلى السماء؟ أي لیُنزل المسیَح.  أو من یھبط إلى 

الھاویة؟ أي لیُصعد المسیَح من بین األموات ".  ویجب التنبیھ أیضاً إلى التعبیر المتكّرر : قام 
قظ " من بین األموات " یعني، عندما یكون الكالم عن المسیح، ان نفسھ كانت قبل قیامتھ في وأی

  مملكة األموات، أي في الجحیم.
) : " فكونھ صعد ھل ھو اال أنھ نزل أوالً إلى اسافل األرض 9:  4(فقرة الرسالة إلى أھل أفسس

الجحیم، بل بمعنى نزولھ من  "، یجب فھمھا، بحسب سیاق الكالم، ال بمعنى نزول المسیح إلى
 20 – 19:  3السماء " الى أسافل األرض " عندما تجسدّ.  أما فقرة رسالة القدیس بطرس األولى 

: " الذي بھ (بالروح) انطلق وبّشر األرواح التي في السجن التي كفرت حیناً لما انتظرت اناة هللا 
  (في ایام نوح)"، فمعناھا غامض.

یكتب قائالً " اغناطیوس االنطاكي لقول بنزول المسیح إلى الجحیم.  فالقدیس والتقلید یُجمع على ا
ان المسیح اذ نزل، أقام من بین األموات األنبیاء تالمیذه بالروح، الذین كانوا ینتظرونھ انتظارھم 

یوردان فقرة یوستینوس وایریناوس ).  والقدیسان 2:  9لمعلمھم " (رسالتھ إلى أھل مغنیسیا 
لى إرمیا رأیا فیھا صریحاً نزول المسیح إلى الجحیم : " ان الرب قدوس اسرائیل فكّر مدسوسة ع

(القدیس ایریناوس ضد المبتدعین  بأمواتھ الراقدین في قبورھم، فنزل إلیھم لیبشرھم بالخالص "
: " لینتشلھم منة (الجحیم) ویخلصھم ") (انظر القدیس یوستینوس،  1:  5/31و  12، 1:  4/33

).  والقدیس 1:  4/22؛ 4:  3/20؛ القدیس ایریناوس، ضد المبتدعین 99:  72ت محاورا
یمثل ایمان الكنیسة جمعاء بقولھ : " َمن یمكنھ انكار نزول المسیح إلى الجحیم سوى  أوغسطینوس

  ).3:  164/2غیر المؤمن؟" (رسالة 
  الجحیم.والكتب المنتحلة أیضاً تشھد على إیمان الكنیسة بنزول المسیح إلى 

  وغایة ھذا النزول إلى الجحیم، على ما یقول علماء الالھوت عامة، تخلیص األبرار       
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؛ 5: 3/52منھ وتخصیصھم بثمار الفداء، أي اشراكھم في الرؤیة الطوباویة (انظر القدیس توما 
  ).6:  1/6التعلیم المسیحي الروماني 

  
  
  
  

  .  قیامة المسیح13
  العقیدة . 1
 من االیمان.قام المسیح ممجداً من بین األموات في الیوم الثالث بعد موتھ.   •

ان قیامة المسیح ھي حقیقة أساسیة من حقائق الدین المسیحي.  وقد نصَّت علیھا كل قوانین وقواعد 
  اإلیمان في الكنیسة القدیمة.

 .D(بقوتھ الخاصةمن الموت  ) على أن المسیح قام675ینص مجمع طلیطلة الحادي عشر (       
).  والسبب لذلك في االتحاد االقنومي.  فالعلة الرئیسیة للقیامة ھي الكلمة المتّحد باآلب 286

والعلة اآللیة ھي جزءاً ناسوت المسیح، الجسم والنفس، متحدین اقنومیاً مع والروح القدس؛ 
:  2أقامھ هللا، أو اقامھ الىب (مثل أعمال الالھوت.  وبخیر الكتاب المقدس تكراراً ان المسیح قام، 

).  ھذه األقوال یجب عندئذ ان تعود إلى ناسوتھ (انظر التعلیم المسیحي 1:  1؛ غالطیا 24
  ).8:  1/6الروماني 

وقد انكر قیامة المسیح الراسیونالسم القدیم والحدیث بكل ألوانھما (فرضیة الخدعة، والموت        
  ).D. 2036ر حكم البابا بیوس العاشر على المودرنسم الظاھر، والرؤیا) (انظ

  
  
  .  البرھان علیھا2

 24:  2العھد القدیم أنبأ بقیامة المسیح، على ما یرى القدیس بطرس والقدیس بولس (أعمال        
: " ألنك ال تترك نفسي في الجحیم وال  10:  15وما یلي)، وذلك في المزمور  35:  13وما یلي؛ 

  ).D. 2272یرى فساداً " (أنظر تدع قدوسك 
منة في اشعیا ( ) : " وعبد هللا الذي جعل نفسھ ذبیحة ... 10:  53وقیامة المسیح ھي أیضاً متضَّ

  تطول ایامھ، ومرضاة الرب تنجح على یده ".
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:  16؛ 40:  12أنبأ المسیح بأفصح الكالم بأنھ سیقوم في الیوم الثالث بعد موتھ (انظر متى وقد  
القبر ).  ویدل على حقیقة القیامة 19:  2؛ یوحنا 6:  28؛ 63:  27؛ 19:  20؛ 22:  17؛ 21

العدیدة التي تحدث فیھا یسوع مع ذویھ، والظھورات  –ان سرقة سریة للجثة تنفیھ الظروف–الفارغ
 15كور  1؛ 21 – 20؛ یوحنا 24؛ لوقا 16؛ مرقس 28وتركھم یلمسونھ، وأكل معھم (أنظر متى 

: " بقوة عظیمة  33:  4: وما یلي).  وقیامة المسیح ھي في قلب التبشیر الرسولي.  أعمال  3: 
:  13؛ 15:  3، 24:  2؛ 22:  1كان الرسل یؤدون الشھادة بقیامة الرب یسوع " (أنظر أعمال 

  ).23:  26؛  18، 3:  17وما یلي؛  30
  

جسد المسیح القائم منالموت كان ممجداً، كما یتضح من ظروف الظھورات، ومن انعتاقھ من        
حدود الزمان والمكان.  وقد حفظ المسیح القائم من الموت آثار جراحھ، شھادات تخبر بانتصاره 

: " ھات اصبعك إلى ھھنا وعاین یدّي، وھات یدك وضعھا في  27:  20على الموت.  یوحنا 
  وال تكن غیر مؤمن بل مؤمناً ".، جنبي
  وقد أثبت اآلباء قیامة المسیح ضد المادیة الوثنیة والجحود الیھودي، بكل قوة، وفي إجماع تام.     

  
  .  خطورتھا3

كانت القیامة بالنسبة إلى یسوع المسیح نفسھ الدخول في المجد ثواباً لھ على خضوعھ        
  االختیاري في آالمھ.

  
  

لم تكن القیامة، كالموت على الصلیب، العلة االستحقاقیة لخالصنا، بل ومن الوجھة الخالصیة 
التكملة الظافرة لعمل الفداء.  فھي جزء من مجموع الفداء، ولھذا السبب فالكتاب المقدس ال یفصلھا 

وما  3 : 6).  وھي قیامتنا الروحیة من الخطیئة (روم 25:  4عن الموت على الصلیب (انظر روم 
  ).21:  3وما یلي؛ فیلیبي  20:  15كور  1یلي)، وصورة وعربون لقیامتنا یوماً في الجسد (

وبالتالي  من الوجھة الدفاعیة ھي معجزة المسیح الكبري، وإتمام النبوءات عنھ،والقیامة        
  وما یلي). 14:  15كور  1البرھان األكبر على حقیقة تعلیمھ (انظر 
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  .  صعود المسیح14
  .  العقیدة1
 من االیمان.صعد المسیح إلى السماء بالنفس والجسد وجلس عن یمین اآلب.   •

كل قوانین اإلیمان تعلن، باالتفاق الجوھري مع قانون الرسل: ان المسیح صعد إلى السماء        
وجلس على یمین هللا اآلب القدیر ".  ویزید الفصل ایضاحاً بأنھ " صعد بكلیھما (أي بنفسھ وحده)" 

)D. 429.(  

ة، ومن حیث ھو انسان : فمن حیث ھو الھ بقدرتھ اإللھی بقدرتھ الخاصةصعد إلى السماء        
بقدرة نفسھ الممجدة التي تحّرك الجسد الممّجد على ما تشاء.  وبالنسبة إلى طبیعتھ البشریة یمكن 

؛ أعمال 51:  24؛ لوقا 19:  16القول أیضاً مع الكتاب المقدس، ان هللا رفعھ الى السماء (مرقس 
  ).2:  1/7لروماني ؛ التعلیم المسیحي ا3:  3/57) (انظر القدیس توما 11، 9:  1

ھذه العقیدة محاوالً أن یردّ أصل االعتقاد بالصعود إلى استعارات من  الراسیونالسموینكر        
: صعود ایلیا)، أو  11:  2: اختفاء احنوخ؛ سفر الملوك الرابع  24:  5العھد القدیم (سفر التكوین 

لمشابھة، اذا وجدت، ال تعني مطلقاً وجود من األساطیر الوثنیة.  اال أنھ یھمل الفروق األساسیة.  فا
  عالقة.  والشھادة األكیدة، التي ترتقي إلى عھد الرسل، ال تترك وقتاً لتكوین األسطورة.

  .  البرھان علیھا2

) وحقَّقھ، في الیوم 17:  20؛ 28:  16؛ 2:  14؛ 63:  6لقد تنبأ المسیح بصعوده (أنظر یوحنا 
: " ومن بعد ما كلمھم الرب یسوع  19:  16عدیدین.  مرقس  األربعین من قیامتھ، أمام شھود

  ارتفع إلى السماء وجلس عن یمین هللا "

 1؛ 24:  9؛ 14:  4وما یلي؛ عبر  8:  4وما یلي؛ أفسس  9:  1؛ أعمال 51:  24(انظر لوقا 
  ).22:  3بطرس 

القدیمة كلھا، مع موتھ  وقد اجمع اآلباء على القول بصعود المسیح، فذكرتھ قوانین اإلیمان       
  ).2: 4/ 3؛ 1:  1/10وقیامتھ (انظر القدیس ایریناوس، ضد المبتدعین 

، وقد 1:  109أما عبارة الكتاب المقدس " جلس عن یمین هللا "، فھي ترتقي إلى المزمور        
؛ 1:  8؛ 3:  1؛ عبر 1:  3؛ كولوسا 20:  1؛ أفسس 34:  8وردت مراراً في الرسائل (رومانیین 

  ).  ومعناھا ان المسیح الممجد بناسوتھ یحتّل أمام 22:  3بطرس  1؛ 2:  12؛ 12:  10
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المالئكة والقدیسین مقام الشرف، ویشترك في مجد هللا وبھائھ، وفي سلطة السؤدد والقضاء (انظر 
  ).2:  4یوحنا الدمشقي، في االیمان المستقیم 

  

  .  خطورتھا3

  یدل الصعود على دخول طبیعة المسیح البشریة نھائیاً في المجد االلھي.الوجھة التعلیمیة من 

  

ھو تكملة الفداء.  وحسب تعلیم الكنیسة العام دخلت نفوس األبرار الذین الوجھة الخالصیة ومن  
: "  19:  67عن المزمور  8:  4ماتوا قبل المسیح إلى أخدار السماء مع المخلص (انظر أفسس 

)، ویشفع 3 – 2:  14صعد إلى العلى وسبى سبیاً  ").  وھو في السماء بعد مكاناً لذویھ (یوحنا 
؛ 24:  9: " فلذلك ھو قادر ان یخلص على الدوام الذین یتقربون الیھ "؛ عبر  25:  7فیھم (عبر 
؛ 16:  14)، ویرسل إلیھم نعمھ، والسیما الروح القدس (یوحنا 1:  2یوحنا  1؛ 34:  8رومانیین 

).  فصعود 30:  24)، وفي آخر العالم سأتي بقوة عظیمة وجالل للدینونة العامة (متى 7:  17
: " وأقامنا معھ؛ واجلسنا معھ في  6:  2المسیح ھو صورة وعربون لدخولنا إلى السماء.  أفسس 

  السماوات في المسیح " (أي بسبب اتحادنا السري مع المسیح رأسنا ).
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  الُجـــزء الثَـــــاِلث

  أُمُّ المخــَــــــــلِّــص
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  الفصل األول 

  أمومتھا اإللھیة

  

  .  حقیقة أمومتھا اإللھیَّة1

  .  البدعة والعقیدة1

، كنتیجة لھ، إلى انكار حقیقة أمومة مریم؛ وكذلك إنكار      ان انكار حقیقة ناسوت المسیح ادىَّ
حقیقة ألوھة المسیح أدَّت إلى إنكار حقیقة امومة مریم اإللھیة.  وقد أنكرھا مباشرةً النساطرة الذین 

  لمسیح ".كانوا ینكرون على مریم لقب " ام هللا "، ویسمونھا " أم انسان " أو " ام ا

 من االیمان.ان مریم ھي حقاً أم هللا.   •
" ولد من مریم العذراء ".  فھي أم هللا من حیث ھي أم تقول الكنیسة في قانون الرسل بان ابن هللا 

) مع القدیس كیرلس االسكندري ضد نسطور : " َمن ال 431ابن هللا.  وقد أعلن مجمع أفسس (
قاً، وان العذراء القدیسة ھي، لھذا السبب، َولَدت هللا حقاً، یعترف بأن عمنوئیل (المسیح) ھو إلھ ح

د المولود من هللا، فلیكن محروماً " (   ).D. 113ألنھا ولَدت، بحسب الجسد، الكلمة المتجّسِ
  ).D. 148 ،218 ،290وقد ردّدت المجامع العامة التابعة ھذا التعلیم وأقرتھ (أنظر 

ن الحقیقتین التالیتین:      عقیدة األمومة اإللھیة تتضمَّ
ً آ) ان مریم ھي  مھ كل أم حقا غیرھا  أمّ ، أي أنھا قدَّمت، لتكوین طبیعة المسیح البشریة، كلَّ ما تقدِّ

  لتكوین ابنھا. 
یعتھ أي أنھا حبلت باألقنوم الثاني من الثالوث األقدس وولدتھ، ال بطبأّم هللا حقاً، ب) ان مریم ھي 

  اإللھیة، بل بالطبیعة البشریة التي اتخذھا لھ األقنوم اإللھي.
  
  .  برھان من الكتاب والتقلید2
الكتاب المقدس انما یعلِّم أمومة مریم اإللھیة بتعلیمھ من جھة حقیقة ألوھیةَ المسیح، ومن    

  جھة أخرى حقیقة أمومة مریم.  وھو یدعو مریم " أم یسوع "
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)، 55:  13؛ 46:  12؛ 20، 13، 11؛ 18:  1)، ویدعوھا أیضاً " امھ " (متى 1:  2(یوحنا 
).  وقد تنبأ اشعیا بواضح الكالم بأمومة مریم الحقیقیة: " ھا ان 43:  1و " أم الرب " (لوقا 

  ). 14:  7العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمھ عمنوئیل " (
في كالم مشابھ : " ھا أنت تحبلین وتلدین ابناً وتسمینھ یسوع "  وقد جاء المالُك مریَم برسالتھ

: " القدوس  35:  1).  واألمومة اإللھیة ھذه ھي متضمنة في كلمات القدیس لوقا 31:  1(لوقا 
) : " أرسل هللا ابنھ مولوداً 4:  4المولود منك یدعي ابن هللا "، وفي الرسالة إلى أھل غالطیا (

  ي ولدت ابن هللا ھذا ھي أن هللا.أة التمن إمرأة ".  والمر

وأقدم اآلباء عھداً یعلّمون ما قالھ الكتاب المقدس، ال بالتعابیر ذاتھا، بل بمعناھا،  عن حقیقة أمومة 
: " ان سیدنا یسوع المسیح قد ُحبل بھ في بطن  أغناطیوس األنطاكيمریم اإللھیة.  فیقول القدیس 

مولود من دم داود ومن الروح القدس " (في رسالتھ إلى أھل مریم، حسب التدبیر اإللھي.  وھو 
: " ھذا المسیح الذي كان عند اآلب كلمة اآلب ُولد من  ایریناوس).  ویقول القدیس 2:  18أفسس 

، اسكندر أوریجانوسعذراء ".  وقد جرى لقب " أم هللا " منذ القرن الثالث، وال یزال.  یشھد بذلك 
قیصریة، القدیس اثناسیوسن القدیس ابیفانیوس، والكبادوقیون، االسكندري، اوسابیوس من 

حوالي  غریغوریوس النزینزيوغیرھم، وأیضاً آریوس وأبولیناریوس من الالذقیة.  كتب القدیس 
).  وقام 4:  101: " َمن ال یعترف بأن مریم ھي أم هللا، فھو منفصل عن هللا " (رسالة  382

  .كیرلس االسكندرينسطور، القدیس  بأمجد دفاع عن لقب مریم ھذا، ضد

نسطور القائل بأن مریم لیست بأم هللا؛ إذ أخذت منھا الطبیعة البشریة وحدھا، ال اعتراض وعلى 
الطبیعة اإللھیة، یجب أن نجیب بأنھ إنما ھو األقنوم قد ُحبل بھ وولد، ال الطبیعة كطبیعة، ولذا، فلما 

القائم في الطبیعة البشریة وولدتھ، فھي حقاً أم هللا.  ولقب كانت مریم قد حبلت باقنوم الكلمة اإللھي 
  " أم هللا " یتضمن أیضاً االقرار بألوھة المسیح.

  

  

  .  عظمة مریم وامتالؤھا بالنعمة2

  .  عظمة مریم1

  :)Ad cali Reginam) (1954یقول البابا بیوس الثاني عشر في رسالتھ (   
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  مریم العذراء السامیة القداسة تفوق مقاماً كل المخلوقات "." لیس من شك في أن 

ھي تفوق مقاماً كل المخلوقات المالئكیة واإلنسانیة من حیث ھي أم هللا.  وال غرو، فمقام خلیقة ما 
ھو بنسبة قربھا من هللا.  والحال أن مریم ھین بعد ناسوت المسیح المتحد أقنومیاً بالكلمة، أقرب 

قانیم اإللھیة الثالثة.  ومن حیث ھي أم یسوع فھي ذات قرابة دمویة من ابن هللا في الخالئق إلى األ
طبیعتھ البشریة.  وبواسطة االبن فھي أیضاً متحدة باآلب والروح القدس اتحاداً صمیماً.  وبسبب 

اختیارھا لألمومة اإللھیة وامتالئھا من النعمة، تعّظمھا الكنیسة على انھا ابنة اآلب السماوي 
وعروس الروح القدس.  ولذا، فعظمة مریم ھي، على وجھ ما، غیر متناھیة، ألنھا أم أقنوم إلھي 

  على الرابع). 6:  1/25غیر متناه (انظر القدیس توما 

واظھاراً لعظمة أم هللا السامیة تأخذ الكنیسة، باالتفاق مع اآلباء، نصوصاً عدیدة من العھد القدیم  
 ً ف عظمة قدس األقداس والھیكل ومدینة من المزامیر التي تص بالمعنى الرمزي : آ) نصوصا

)؛ ب) نصوصاً من كتب الحكمة التي تعود إلى الحكمة 13:  131؛ 3:  86؛ 5:  45صھیون (
وما یلي)؛  11:  24وما یلي؛ ابن سیراخ  22:  8اإللھیة وتطلق على " كرسي الحكمة " (أمثال 

  )، فتطلق على عروس الروح القدس.7:  4س (انظر ج) نصوصاً من نشید األناشید تمجد العرو

واآلباء یلقّبون العذراء، بسبب رفیع مقامھا، بلقب ملكة وسیدة.  فیقول القدیس یوحنا الدمشقي : "  
انھا، بالحقیقة وبالمعنى الخاص الحقیقي، أم هللا وملكة؛ فھي تملك على الخالئق كلھا، ألنھا خادمة 

  ).14:  4الخالق وأمھ " (في اإلیمان المستقیم 

  .  امتالء مریم بالنعمة2

  حقیقة امتالئھا بالنعمة آ)

)، عن العذراء أم هللا : " Mysici Corporis )1943یقول البابا بیوس الثاني عشر في رسالتھ 
  كانت نفسھا الفائقة القداسة أكثر النفوس التي خلقھا هللا امتالًء بروح یسوع المسیح اإللھي ".

) : " السالم علیك یا ممتلئة نعمة، 28:  1(لوقا  امتالء مریم بالنعمة ذكره المالك في تحیَّتھ لھا
الرب معك ".  ویدلّنا سیاق الكالم وقرائنھ على أن النعمة الخاصة التي أُعطیت العذراء یجب أن 

تعود إلى دعوتھا كأم المسیح وأم هللا.  ولذا فھي تقتضي أن تكون على قدر عظیم من الغنى 
  واالمتالء.

الصلة التي تربط فیما بین االمتالء بالنعمة ومقام أم هللا، ویظھر اآلباء في شروحھم للكتاب المقدس 
  بعد ان یبرھن عن تنزھھا من الخطیئة بأمومتھا � : ، أوغسطینوسفیقول القدیس 
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" ومن ثم نعلم كم أعطیت من النعمة للتغلب على الخطیئة من كل الوجوه تلك التي استحقت أن 
  ).42:  36یثبت علیھ خطیئة قط " (في الطبیعة والنعمة تحمل وتلد ذلك الذي لم 

حقیقة امتالء مریم بالنعمة على الشعار القائل : " یزداد الشيء من مبدأه كسباً ما  القدیس توماأقام 
زاد منھ تقرباً ".  ولما كانت مریم، من حیث أنھا أم المسیح اإللھ، أكثر الخالئق تقرباً، فیزیقیاً 

یح، الذي ھو بذاتھ كإلھ، وآلیاً كإنسان، مبدأ النعمة، وجب، نتیجة لذلك، أن تكون وروحیاً، من المس
مریم قد حصلت على أكبر نصیب من النعمة.  وأن دعوة العذراء إلى أن تصیر أم ابن هللا لتقضي 

  ).5:  3/27وفرةً من النعمة خاصة (القدیس توما 

  

  

  

  ب) الحدود المتالئھا بالنعمة

بین امتالء أم هللا بالنعمة وامتالء المسیح بالنعمة، كمثل ما بین عظمة أم هللا ان البون لشاسع 
وعظمة االتحاد األقنومي.  ومن طرف آخر فإن امتالء أم هللا بالنعمة لیفوق كل امتالء نالھ أعظم 

القدیسین والمالئكة، وذلك بمقدار ما یفوق مقام أم هللا كل ما للمالئكة والقدیسین جمیعاً من 
تیازات فائقة الطبیعة.  غیر أننا ال نستطیع أن نستنتج من حقیقة امتالء مریم بالنعمة كل ما یمكن ام

تصوره من امتیازات فائقة الطبیعة.  فال داعي ألن ننسب إلى أم هللا نعم الفردوس األرضي كلھا : 
عرفة أسرار الرؤیة الطوباویة في ھذه الحیاة، الوعي والرشد منذ اللحظة األولى من خلقھان م

ا أنھا لم تنعم  اإلیمان معرفة فریدة في نوعھا، علماً عالمیاً خارقاًن حتى وعلم المالئكة المفاض.  أمَّ
: " طوبى للتي آمنت ".  ومع ذلك فمن  45ك  1برؤیة هللا مباشرة فذلك ما یظھر في لوقا 

رف لھا، مع القدیس توما، المستحسن، باالتفاق مع أقوال الكتاب المقدس ومع عظمة أم هللا، أن نعت
)، والنبوءة 51، 19:  2بالعطایا غیر الطبیعیة الخارقة، كالحكمة التي أظھرتھا في التأمل (لوقا 

وما یلي) أنظر القدیس  46:  1التي مألت بھا نشیدھا الذي مطلعھ " تسبح نفسي الرب " (لوقا 
  على الثالث). 5:  3/27توما 

ن تاماً منذ البدء، كانت أم هللا تنمو، حتى موتھا، بالنعمة والقداسة وبینا امتالء المسیح بالنعمة كا
  على الثاني). 5:  3/27(أنظر القدیس توما 
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  الفصل الثاني

  امتیازات أم هللا

  .  الحبّل بمریم دون دنس الخطیئة األصلیة3

  .  العقیدة1

 من اإلیمان.ُحبل بمریم بدون دنس الخطیئة األصلیة.   •
، في براءتھ، عقیدةً أوحى بھا هللا یجب 1854أذاعھا البابا بیوس الثاني عشر من كانون األول 

  بالتالي على المؤمنین جمیعھم أن یؤمنوا بھا : 
" إن الطوباویة مریم العذراء ُحفظت طاھرةً من كل دنس الخطیئة األصلیة، منذ اللحظة األولى 

ین من هللا القدیر، بالنظر إلى استحقاقات یسوع من الحبل بھا، وذلك بامتیاز ونعمة وحیدَ 
  ) لبیوس الثاني عشر.1953).  انظر الرسالة العامة (D. 1641المسیح " (

  
  شرح العقیدة

آ) اللحظة األولى ھي اآلن الذي خلق فیھ هللا النفس ونفخھا في المادة الجسدیة التي أعدَّھا 
  األبوان.

 ً )بخلّو، سبَّبتھ خطیة آدم، من النعمة المبررة.  وقد ب) ماھیة الخطیئة األصلیة تقوم (صوریا
  ظلت مریم مصونةً من ھذا النقص، بحیث أنھا دخلت إلى العالم وھي في حالة النعمة.

ج) العصمة من الخطیئة األصلیة كانت لمریم ھبة من هللا غیر مستحقة وتدبیراً استثنائیاُ لم یُعط 
  إال لھا.

  البريء من الدنس ھي هللا القدیر.د) العلة الفاعلة للحبل بمریم 
ھـ) العلة االستحقاقیة ھي استحقاقات یسوع المسیح الفدائیة.  ینتج من ذلك أن مریم كانت 

بحاجة إلى الفداس، وقد افتدیت فعالً.  فھي كانت خاضعة، نتیجة ألصلھا الطبیعین لضرورة 
ص من اللھن قد ُوقیت من دنس الخطیئة األصلیةن مثل أبناء آدم جمیعاً.  إال أنھا، بتدّخل خا

الخطیئة األصلیة.  وھكذا افتدیت مریم بنعمة المسیحن لكن بصورة أكمل من سائر البشر، إذ 
  بینا ھؤالء تحرروا من الخطیئة األصلیة الموجودة فیھم، ُوقیت ھي وقایة من اصابتھا.
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األصلیة ال تناقض شمول الخطیئة األصلیة وعقیدة الحبل بمریم البريء من دنس الخطیئة 
  وحاجة الجمیع إلى الفداء منھا.

  و) العلة الغائیّة (القریبة) للحبل بمریم البريء من الدنس ھي أمومتھا اإللھیة.
  
  .  برھان من الكتاب والتقلید2

ھي، آ) عقیدة الحبل بمریم البريء من الخطیئة األصلیة لم تذكر صریحاً في الكتاب المقدس.  ف
نةعلى تفسیر كثیرین من علماء الالھوت،    في النصوص التالیة : متضّمِ

: " وأجعل عداوةً بینك وبین المرأة، وبین نسلك ونسلھا، فھو  15:  3سفر التكوین  – 1
  یستحق رأسك وأنت ترصدین عقبھ ".

لنوع لھذا النص قد یكون التالي : بین الشیطان وأتباعھ من جھة، وحواء واالمعنى الحرفي 
البشري المنحدر منھا من جھة أخرى ستكون عداوة وحرب أدبیة.  وستنتصر ذریة حواء على 
الشیطان وأتباعھ إنتصاراً نھائیاً كامالً وإن ُجرحت ھي أیضاً بالخطیئة.  وفي ذریة حواء خذخ 

یح یوجد المسیح الذي سیجعل البشریة تنتصر بقدرتھ على الشیطان.  فالفقرة إذاً تعود إلى المس
  ).D. 2123بصورة غیر مباشرة (انظر 

في ذریة مریم فرداً ھو المخلص، فتوّصلوا إلى أن یروا أیضاً في المرأة  وقد رأى مفّسرون
المسیحي المباشر، یمثلھ منذ القرن الثاني بعض  –مریَم أمَّ المخلص.  وھذا التفسیر المریمي 

قدیس ایزیدورس من بالوز، والقدیس اآلباء مثل القدیس ایریناوس، والقدیس ابیفانیوس، وال
  قبریانوس، وكاتب " الرسالة إلى الصدیق المریض "، والقدیس الون الكبیر.

اال أن معظم اآلباء، ومن بینھم كبار معلمي الشرق والغرب، ال علم لھم بھ.  فھؤالء یرون أن 
صوا إلى القول، مریم ھي وابنھا في حالة عداوة كلیة منتصرة مع الشیطان واتباعھ.  وعلیھ خل

في أواخر عھد الفلسفة المدرسیة وفي علم الالھوت الحدیث، بأن انتصار مریم على الشیطان 
ما كان لیتّم كامالً لو أن مریم كانت یوماً تحت سلطانھ، وبالتالي كان علیھا أن تدخل إلى ھذا 

  العالم بدون الخطیئة األصلیة.
المسیحي وتبّنتھ على أنھ " لآلباء والكتبة الكنسیین "،  –والبراءة قد أوردت التفسیر المریمي 

، باعتمادھا Fulgens coronaولكن دون أن تعطي للنص شرحاً رسمیاً.  ثم كان من الرسالة 
تفسیر كثیرین من آباء الكنیسة ومالفنتھا كما ومعظم المفسرین ذوي الشأن، ان دعمت مجدداً 

یھ كثیرون من علماء الالھوت الحدیثین المعنى المسیحي، الذي یرى ف –التفسیر المریمي 
الحرفي الوافي الذي قصده الروح القدس على أنھ الوجھ الصوري للنص (حواء، صورة 

  مریم).
  

  8  2الالھوت ج



  المخلص  114
  

  
" السالم علیك، یا ممتلئة نعمة ".  ان عبارة " ممتلئة نعمة " ھي، في تحیة :  28:  1لوقا  – 2

مریم الخاص، وبالتالي یجب أن یعبّـر عن صفتھا الممیزة.  والسبب الحقیقي الذي المالك، اسم 
ألجلھ نظر هللا إلیھا نظر عطٍف خاص ھو اختیارھا لمقام األمومة اإللھیة.  وعلیھ فالنعم التي 

أُعطیتھا مریم نتیجة للعطف اإللھي یجب أن تكون من الكمال بدرجة فریدة في نوعھا.  وھي ال 
تھا فقط بل من حیث شمولھا تكون في ھ ذه الدرجة من الكمال إال إذا كانت كاملةً ال من حیث قوَّ

  أیضاً، أي إذا شملت حیاةَ مریم كلھا، ابتداء من دخولھا إلى العالم.
  
والیصابات قالت لمریم وھي ممتلئة من الروح القدس : " مباركة :  42 – 41:  1لوقا  – 3

بطنك ".  ان بركة هللا التي حلَّت على مریم تُقابل بركة هللا التي أنت في النساء ومباركة ثمرة 
حلَّت على المسیح.  فھذا التوازي بین البرَكتین یدّل على أن مریم قد عصمت ھي أیضاً، مثل 

  المسیح، من كل خطیئة، منذ بدء حیاتھا.
  

ً لم یعلّم اآلباء  ب) مریم البريء من الدنس.  ، ال الالتین منھم وال الیونان، عقیدة الحبل بصریحا
ً اال أنھم یقولون بھا    بعرضھم لفكرتین أساسیتین تؤدیان عن طریق االستنتاج إلیھا: ضمنا

الُمثلى.  فیقول القدیس افرام : " انكما، أنَت وأمك وحدكما،  والقداسةالُمثلى الطھارة فكرة  1
  مك دنس ".جمیالن كل الجمال من كل وجھ، إذ لیس فیَك یا سیدي عیب، وال في أ

أما نّص القدیس أوغسطینوس الذي یقول بان على البشر أن یعرفوا أنفسھم خطأة، " باستثناء 
العذراء مریم، التي ھي أبعد من أن یدور الكالم علیھا في موضوع الخطیئة، بسبب قدر المسیح 

  "، فیجب فھمھ، تبعاً لسیاق الحدیث وقرائنھ، على أنھ خلو من الخطایا الشخصیة.
.  فمریم ھي، من جھة، صورة لحواء بطھارتھا مریم وحواءبین التشابھ والتفارق فكرة  2

وكمالھا قبل الخطیئة األصلیة؛ وھي، من جھة أخرى، على طرفي نقیض مع حواء، من حیث 
ان حواء ھي سبب الخراب ومریم ھي سبب الخالص.  ویقول القدیس افرام: " امرأتان 

ة، مریم وحواء، كانتا في كل شيء متساویین.  غیر أنھ، فیما بعد، بریئتان، بسیطتان كل البساط
صارت الواحدة سبب موتنا واألخرى سبب حیاتنا ".  (انظر القدیس یوستینوس، المحاورة 

  ).17)؛ ترتلیانوس، جسد المسیح 4:  3/22؛ القدیس ایریناوس، ضد المبتدعین 100
  
  .  تطور العقیدة3

  ، منذ القرن السابع، عیداً باسم " حبل حنة " أي حبل حنة بمریم.إننا نجد في الشرق الیوناني
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الحبل بالطوباویة مریم وقد انتشر ھذا العید في ایطالیا الجنوبیة، ثم في ایرلندا وانكلترا باسم " 

قد  ".  وكان موضوع العید، منذ البدء، حبل حنة مریم، وكانت حنة، بحسب إنجیل یعقوب،العذراء 
  تقدمت في السن وھي عاقر.  وإذا بمالك یبشرھا بالحبل، عالمةً خارقة لرحمة هللا.

، أحد تالمیذ القدیس Eadmerایدمروفي القرن الثاني عشر انبرى راھبان بریطانیان،        
یُدافعان عن الحبل بمریم البريء  Osbert de Clareوأوسبرت الكالري انسلموس كنثوربري، 

  من الخطیئة األصلیة.  فكان ایدمر أول من كتب في ھذا الموضوع.
یحذّر من تعلیم جدید ال برنردوس قام القدیس  1140وعندما بلغ العید مدینة لیون في حدود سنة 

  .)174مبرر لھ، ویعلّم أن مریم قد تبّررت بعد الحبل بھا، لكن في بطن أمھا (الرسالة 
وعلى أثر القدیس برنردوس سار كبار علماء الالھوت في القرنین الثاني عشر والثالث عشر 

(بطرس لومبارد، اسكندر ھالیس، القدیس ألبرت الكبیر، القدیس توما األكویني) فوقفوا من ھذا 
لخطیئة التعلیم موقفاً مخالفاً، إذ أنھم لم یكونوا قد وجدوا بعد واسطة التوفیق بین عصمة مریم من ا

  األصلیة وشمول الخطیئة األصلیة شموالً یعّم البشر قاطبةً ویجعلھم بحاجة إلى الخالص.
وال سیما لتلمیذه  Guillaume de Wareولیم ده وار وكان للعالم الالھوتي الفرنسیسكاني       

)، أن یدال على طریق الحل النھائي Jean Duns Scot )† 1308الشھیر حنا دونس سكوت 

سكوت ان بث الحیاة یجب أال یسبق فعل التبریر من حیث الزمن، بل من حیث نظام  ة.  فعلَّمللقضی
ونجح في التوفیق بین عصمة مریم من الفداء بالوقایة، الطبیعة فقط.  وھنا ادخل سكوت فكرة 

  الخطیئة األصلیة وضرورة الخالص للبشر أجمعین.  
الفداء، وكان المسیح حریاً بأن یفتدي أمھ على ھذه فالوقایة من الخطیئة األصلیة ھي أكمل أنواع 

الصورة.  وقد تبنّت الرھبانیة الفرنسیسكانیة تعلیم سكوت ھذا ووقفت بعزم من العقیدة والعید 
  موقف المدافع، ضد الرھبانیة الدومینیكانیة.

ھذه العقیدة ، في دورتھ السادسة والثالثین، وكان اذ ذاك قد فقد صفتھ المسكونیة، أخذ بومجمع بال
) فأغنى العید بالغفرانات وحظر على 1484 – 1471(سكستوس الرابع ).  ثم جاء البابا 1439(

  ).D. 734 – 735المتجادلین التراشق باألحكام والتأدیبات ( الفریقین
مرسومھ في شأن الخطیئة األصلیة، أعلن فیھ " إنھ ال یقصد بھذا المجمع التریدنتیني  ولما أصدر
أدان  1567).  وفي عام D. 792لطوباویة مریم العذراء البریئة من الدنس، أم هللا " (المرسوم ا

القائلة بأنھ ما من أحد، غیر المسیح، منّزه عن  Baiusعبارة بایوس القدیس بیوس الخامس البابا 
الخطیئة األصلیة، وبأن موت مریم وعذاباتھا كانت لھا عقاباً على خطایا فعلیة أو على الخطیئة 

واسكندر )، 1622( وغریغوریوس الخامس عشر)، 1616(بولس الخامس األصلیة.  وأخذ 
كانون  8عقیدةً في بیوس التاسع ).  إلى أن أعلنھا D. 1100) بھذا االعتقاد (انظر 1661(السابع 
  ، بعد أن استشار أساقفة العالم.1854األول 
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  االثبات النظري للعقیدة
یثبت العقل لیاقة ھذه العقیدة، معتمداً على الشعار المدرسي الذي ورد عند ایدمر : " قدر،        

الق، إذاً فعل ".  والبرھان الذي یقوم على ھذا الشعار ال یبلغ مبلغ الیقین، بل درجة عالیة من 
  االحتمال.

  
  
  
  

  .  عصمة مریم من الشھوة ومن كل خطیئة شخصیَّة4
  لشھوة.  عصمتھا من ا1
 قضیة عامة.كانت مریم، منذ الحبل بھا، في عصمة من كل حركات الشھوة.    •

ال تؤول العصمة من الخطیئة األصلیة حتماً إلى العصمة من كل النقائص التي دخلت العالم     
عقاباً للخطیئة.  فمریم كانت خاضعة، كالمسیح، للعیوب البشریة العامة، من حیث ال تتضّمن عیباً 

أما الشھوة التي ھي من عواقب الخطیئة األصلیة، فمن المحتمل أنھا ُحفظت منھا.  وال   أدبیاً.
غرو، فحركات الشھوة كثیراً ما تحمل على أشیاء محرمة أدبیاً، وتقوم عقبةً في سبیل السعي نحو 

فة الكمال األدبي.  وأنھ لمن العسیر التوفیق بین طھارة العذراء وكمالھا وحركات الشھوات المختل
  التي تقود إلى الشر.

كما أن عصمة المسیح استحقاقاتھا.  وما كانت عصمتھا ھذه من حركات الشھوة لتُنقص من        
لم تنقص من استحقاقاتھ.  فالشھوة إنما ھي فرصة لالستحقاق ال شرط لھ أساسي ال بد منھ.  ومریم 

بمحبتھا � وبفضائلھا األخرى  قد اكتسبت استحقاقات وافرة ال بكفاحھا ضد الرغبات الحسیة، بل
  على الثاني). 3:  3/27(اإلیمان، التواضع، الطاعة) (انظر القدیس توما 
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وكثیر من علماء الالھوت القدامى یمیزون، مع القدیس توما، بین تقیید الشھوات واخمادھا.         
فعند تقدیس مریم في أحشاء أمھا قُیدت الشھوات بحیث انتفت كل حركة حسیة منحرفة.  أما لدن 
ع الحبل بالمسیح فقد أخمدت الشھوات اخماداً بحیث أن القوى الحسیة صارت خاضعة كل الخضو

).  وان ما حدا القدیس توما على ھذا التمییز ھو افتراضھ 3:  3/27لقیادة العقل (انظر القدیس توما 
الخاطئ بأن مریم قد تطھرت، عند تقدیسھا األول، من الخطیئة األصلیة الموجودة فیھا.  ولكن لما 

دء، كانت معصومةً كانت قد حفُظت مصونًة من الخطیئة األصلیة، فمن المنطق القول بأنھا/ منذ الب
  من الخطیئة األصلیة ومن الشھوة معاً.

  
  
  .  عصمتھا من الخطیئة الفعلیة2
  
كانت مریم، بامتیاز خاص من هللا، معصومة، مدة حیاتھا كلھا، من كل خطیئة شخصیة.   •

 قضیة قریبة جداً من اإلیمان.
یتحاشى كل الخطایا، حتى أعلن المجمع التریدنتیني : ما من باّر یستطیع، مدة حیاتھ كلھا، أن 

 .Dالعرضیة، اال بامتیاز خاص من هللا، كما تعتقد الكنیسة أنھ الحال في الطوباویة العذراء (
.  وقد قال البابا بیوس الثاني عشر، في رسالتھ، عن العذراء أم هللا، " بأنھا كانت في عصمة )833

  ).D. 2291من كل خطیئة شخصیة أو وراثیة "(
: " السالم علیك، یا ممتلئة نعمة ".  ألن  28:  1مة ھي متضمنة في نص لوقا ھذه العص       

  النقائص األدبیة الشخصیة ال تتَّفق وامتالء مریم بالنعمة.
بینا كان بعض اآلباء الیونان (أوریجانس، القدیس باسیلیوس، القدیس یوحنا فم الذھب،        

شخصیة، كالطمع، والزھو، والشك في رسالة  القدیس كیرلس االسكندري) یقولون بھفوات صغیرة
المالك، وضعف اإلیمان عند أقدام الصلیب، كان اآلباء الالتین یجزمون بعصمة مریم من العذراء 

).  والقدیس افرام یضع مریم البریئة 42:  36مریم، " ضناً بشرف الرب " (في الطبیعة والنعمة 
  ).3 §من الدنس في مقام المسیح (انظر 

ویعلّم القدیس توما أن الملء من النعمة الذي نالتھ العذراء عندما ُحبل بھا، قد كان من نتیجتھ        
  على الثاني). 5:  3/27أنھ وطدھا في الخیر، وبذلك عصمھا من الخطیئة الفعلیة (القدیس توما 
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  .  بكارة مریم الدائمة5
  
 من االیمان.حبلت مریم من الروح القدس بدون مشاركة بشریة.   •

 
في عھد البابا مرتینوس األول، قد أبان أوقات  649ان المجمع الالتراني، الذي انعقد عام        

والبریئة من الدنس "، " بأنھا قد  بكارة مریم الثالثة عندما قال عن " القدیسة مریم الدائمة البكارة
، وولدت بدون جرح، وحفظت بعد میالد المسیح بكارتھا بدون بدون زرعحبلت من الروح القدس 

) : " أن مریم العذراء الكلیة الطوبى قد 1553).  وأعلن البابا بولس الرابع (D. 256أذى " (
  ).D. 993الدة على الدوام " (ولدت، وبكارتھا مصانة قبل الوالدة، وفي الوالدة، وبعد الو

بكارة الحواس أي حالة في العقل دائمة البكارة، وبكارة العقل وبكارة العذراء ھذه تتضمن        
أي سالمة الجسد.  والعقیدة تعنى أوالً وبكارة الجسد أي العصمة من حركات الجنس المنحرفة، 

  سالمة الجسم ھذه.
  
  .  البكارة قبل الوالدة1
  
 من اإلیمان.حبلت مریم من الروح القدس بدون مشاركة رجل.   •
 

ان خصوم حبل مریم البتولي في القدیم ھم الیھود والوثنیون (شلسوس، یولیانوس الجاحد)، 
قیرنتوس واالبیونیون.  وفي أیامنا ھم الراسیونالست، الذین ردّوا مصدر اإلیمان بالحبل البتولي 

  ساطیر الوثنیة.)، أو إلى األ14:  7إلى أشعیا (
) أن مریم قد عاشت، إلى حین ما حبلت، حیاة بتول : " 27 – 26:  1ویشھد إنجیل لوقا (       

  العذراء مریم ".أرسل المالك جبرائیل من قبل هللا إلى عذراء ... واسم 
لك ) بحبل مریم البتولي في نبوءتھ الشھیرة عن عمانوئیل : " فلذ14:  7وقد تنبأ أشعیا (        

هللا معنا) علما) تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمھ عمانوئیل (=  –یؤتیكم السید آیة : ھا ان العذراء ( ھا 
."  

لم یفھم الیھود بعدُ ھذا النص بالمعنى الخاص بالمسیح.  أما المسیحیون فقد طبّقوه دائماً على        
  ).  ولما كان عمانوئیل ھذا ھو، 23 – 22:  1المسیح، آلنھم رأوا العالمة قد تحققت (انظر متى 
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وما یلي)، المسیح نفسھ، وجب أن نأخذ  1:  9بموجب ما ورد من األوصاف في النبوءة (اشعیا 
علما " ال على أنھا امرأة الملك آحاز، وال على أنھا امرأة النبي اشعیا، بل على أنھا أم  –كلمة " ھا 

المسیح.  وال مبّرر العتراض الیھود القائل بأن المترجمعین السبعین للكتاب المقدس قد ترجموا 
اكیالس علما " العبریة بكلمة = العذراء، بدالً من = المرأة الشابة (كما ترجم  –خطأ كلمة " ھا 

علما "، تعني، في عبریة الكتاب المقدس، الفتاة العزباء  –وتیودوتیون وسیَّماك).  ألن كلمة " ھا 
؛ المزمور 8:  2؛ سفر الخروج 16 – 24) مع سفر التكوین 43 – 24البتول (قابل سفر التكوین 

علما " معنى  –ا ).  ھذا وان قرائن النص تقتضي لكلمة " ھ7:  6؛ 2:  1؛ نشید األناشید 26:  67
  " عذراء "، إذ لیست العالمة خارقة اال إذا حبلت العذراء وولدت، مع بقائھا عذراء.

  وما یلي. 26:  1وما یلي، ولوقا  18:  1ان تحقیق نبوءة اشعیا قد ذكره متى        
: " ولما خطبت مریم أمھ لیوسف وجدت من قبل أن یجتمعا حلبى من الروح  18:  1فیقول متى 

.  35: " فقالت مریم للمالك كیف یكون ھذا وأنا ال أعرف رجالً؟  34:  1قدس ".  ویقول لوقا ال
فأجاب المالك وقال لھا : ان الروح القدس یحل علیك وقوة العلي تظللك ".  ولما كانت مریم تعیش 

ن : " وھو، على ما كا 23:  3مع یوسف زوَجین شرعیّین، كان یوسف أبا یسوع الشرعي.  لوقا 
  یظن، ابن یوسف ".

  .48، 23:  2انظر لوقا 
تعود إلى دواعٍ  35 – 34:  1ان اعتراضات النقدة الراسیونالست (ھرنك) على صحة لوقا        

، كما وردت في المخطوط السریاني السینائي : " یعقوب ولد 16:  1فلسفیة ال غیر.  وروایة متى 
یوسف، یوسف الذي كانت العذراء مریم مخطوبة لھ، ولد یسوع الذي یدعى المسیح " ھي وحیدة 

ترجم السریاني فھم نسجھا، وال یمكن اعتبارھا أصلیة، بسبب خلوھا من الشھادة.  وقد یكون الم
وما یلي) حبل  18:  1، بمعنى األبوة الشرعیة، إذ أنھ یروي بعدئذ ( أبوة یوسف ھذه التي أوردھا

  العذراء من الروح القدس، منسجماً مع سائر الشھود اآلخرین.
واآلیات السابقة، حیث  16فھذه الصورة المدھشة لنص اآلیة تعود في أصلھا إلى تشابھ بین اآلیة 

الشخص نفسھ أوالً كمولود ثم كوالد.  ولدینا مثال على ذلك في الروایة الثانویة التي رواھا یظھر 
شھود عدیدون، وال سیما من النسخة الغربیة : " یعقوب ولد یوسف خطیب مریم التي ولدت یسوع 

  المدعو المسیح ".
في رسالتھ  األنطاكي اغناطیوسیجمع اآلباء على القول بحبل مریم البتولي.  أنظر القدیس        

؛ وإلى أھل 1:  9: " ولد حقاً من عذراء "؛ وفي رسالتیھ إلى أھل ترالیا  1:  1إلى أھل ازمیر 
، یدافعون عن التفسیر القدیس یوستینوس.  واآلباء، وفي طلیعتھم 1:  19؛ 2:  18؛ 2:  7أفسس 

نى أن أم عمانوئیل ستحبل ، ذاكرین أن آیة اشعیا یجب فھمھا بمع14:  7الخاص بالمسیح الشعیا 
  ؛ 33:  1؛ الدفاع 77؛ 68 – 66؛  43وتلد، وھي عذراء (انظر القدیس یوستینوس، محاورة 

  



  المخلص  120
  

 3/28؛ القدیس توما 34:  1؛ أوریجانس، ضد شلسوس 21:  3القدیس ایریناوس، ضد المبتدعین 
 :1.(  
  

  
  .  البكارة في الوالدة2
 من اإلیمان بناء على تعلیم ھذه العقیدة العام.ولدت مریم بدون أن یلحق سالمة بكارتھا أذى.   •

في الوالدة، فحافظت مریم على بكارتھا تامةً تعلن العقیدة أ، سالمة مریم الجسدیة لم تصب بأذى 
ا صفة المعجزة في الوالدة، كما حافظت علیھا تامة في الحبل.  لقد كان اذاً لطبیعة والدتھا وكیفیتھ

الخارقة.  أما شرح كیفیة الوالدة البتولیة شرحاً فیزیولوجیاً أدق فلیس من خصائص إیمان الكنیسة.  
على أنھ یجب القول، بناء على تصریحات السلطة الكنسیة التعلیمیة وشھادات التقلید، بأن البكورة 

  ا.في الوالدة ھي غیر البكورة في الحبل، وھي عنصر جدید یضاف إلیھ
والعلم الالھوتي یرى أسباباً بین السالمة الجسمیة في الوالدة والعصمة من الشھوة.  فھي ھذه        

العصمة قد خّولت القوى الروحیة أن تسیطر على أعضاء الجسم ووظائفھ سیطرةً فریدة في نوعھا 
لكتاب المقدس أتاحت لمریم أن تتصّرف في والدة یسوع تصرفاً فعاالً، كما یدل أیضاً على ذلك ا

).  وھكذا نفھم انعدام اآلالم الفیزیقیة، وال سیما انعدام الشھوة الجنسیة.  فالسالمة 7:  2(لوقا 
الجسمیة ھي العنصر المادي للبكارة في الوالدة، بینما انعدام الشھوة الجنسیة ھو عنصرھا 

  الصوري.
دیمة، ترتلیانوس (في جسد المسیح بكارة مریم في الوالدة انكرھا، في العصور المسیحیة الق       

)، وال سیما جوفنیانس، خصم مبدأ التبتل في الكنیسة.  وقد انكرھا أیضاً الراسیونالسم الحدیث 23
  (ھرنك : " انھا اختراع غنوسي ").

ان عبارة جوفنیانس : " حبلت بتوالً لكنھا ولدت غیر بتول " قد أدانھا مجمع میالن الذي        
برئاسة القدیس امبروسیوس، بناًء على ما ورد في قانون الرسل : " ولد من مریم  390انعقد عام 

".  والبكورة ھي متضمنة في اللقب الرفیع : " الدائمة بتولتھا " الذي أطلقھ على مریم مجمع 
).  وقد قال بھا صریحاً البابا القدیس الون األول D. 214 ،218 ،227) (553القسطنطینیة العام (

ھ التعلیمیة إلى فالفیانس وصادق علیھا المجمع الخلقیدوني، والمجمع الالتراني عام في رسالت
).  وذكر البابا بیوس الثاني عشر في رسالتھ D. 256 ،993) (1555، والبابا بولس الرابع (649
  العذراء أعطت الحیاة، في والدة عجیبة ... إلى السید المسیح ". " ان 
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  اللیتورجیا، لسان حال إیمان الكنیسة العام، تعبیر وافر عن ھذه العقیدة.وفي 
) بأن العذراء ستلد (كعذراء).  واآلباء اطلقوا أیضاً على والدة المسیح 14:  7قد اخبر أشعیا (       

؛ انظر القدیس امبروسیوس، 2:  44البتولیة، بالمعنى الرمزي، كلمات حزقیال عن الباب المغلق (
؛ 7:  46)، وآیة إشعیا عن الوالدة بدون ألم (21:  49؛ القدیس ایرونیموس، رسالة 6:  42ة رسال

)، وآیات 14:  4؛ القدیس یوحنا الدمشقي، اإلیمان المستقیم 54انظر القدیس ایریناوس، الرسالة 
:  1؛ انظر القدیس ایرونیموس، ضد جوفنیانس 12:  4لنشید عن البستان المغلق والنبع المختوم (

  ).21:  49؛ رسالة 31
، ال بكورة مریم فقط، بل أیضاً والدتھا، " سراً یجب أن یسميّ اغناطیوس األنطاكي والقدیس        

)، 6/  4:  3/21وما یلي؛ صعود المبتدعین  7:  19ینادي بھ عالیاً " (في رسالتھ إلى أھل أفسس، 
جوفنیانس القدیس امبروسیوس  واقلیمندوس االسكندري، واریجانس.  ویدافع عن العقیدة ضد

)، والقدیس 21:  49؛ رسالة 31:  1)، والقدیس ایرونیموس (ضد جوفنیانس 7 – 4:  42(رسالة 
).  وھم یلجأون، لیشرح السر، الى مختلف االستعارات والتشابیھ : Enchir. 34أوغسطینوس (

خروج المسیح من القبر المختوم، مروره خالل األبواب المغلقة، مروق شعاع الشمس من خالل 
  الزجاج، والدة الكلمة في جوف اآلب، والدة الفكر في العقل.

  یرھا األخیر في قدرة هللا الكلیة.والدة المسیح العجیبة في جوف مریم البتول نجد تفس       
وقد أعلن القدیس أوغسطینوس : " السبب األخیر في مثل ھذه األشیاء ھو قدرة الذي أوجدھا " 

  ).2:  3/28) (انظر القدیس توما 8:  137/2(رسالة 
  
  .  البكارة بعد الوالدة3
 من اإلیمان.بقیت مریم بكراً أیضاً بعد مولد یسوع.   •

انكر في القدیم بكارة مریم بعد مولد یسوع ترتلیانس،  واونومیوس، وجوفنیانس،        
في الحاضر أكثر البروتستان، األحرار منھم والمحافظین، مع أن لوتیر،  وھلفیدیوس.  وینكرھا

وزوینكل والعلم الالھوتي اللوتیري قد اثبتوا صراحةً بكارة مریم الدائمة " من مریم، الطاھرة 
  ذراء القدیسة دائماً ".الع

) 553)، وأطلق المجمع العام الخامس (D. 91تعلیم بونوز ( 392رذل البابا سیریشیوس عام       
  ).D. 214 ،218) ،22الدائمة البتولة " (على مریم اللقب الرفیع : " 

).  7D. 256 ،993 1555، وبولس الرابع عام 649انظر تصریحات المجمع الالتراني عام 
  واللیتورجیا تشید في كثیر من صلواتھا ببتولة العذراء الدائمة.
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أما الكتاب المقدس فانھ ال یذكر دوام بتولة العذراء بعد میالد المسیح االّ بصورة غیر        

مباشرة.  فمن سؤال مریم الدھشة " كیف یكون ھذا وأنا ال أعرف رجالً "، یجب أن نستنتج أن 
مریم كانت قد قررت، بإلھام خاص إلھي، أن تحافظ على بكارتھا مدى الحیاة.  والقدیس 

ینوس، ومعھ آباء وعلماء الھوت عدیدون، یذھب إلى القول بأنھا نذرت بكارتھا.  اال أن أوغسط
زواجھا الذي وقع بعدئذ ال یتفق ومثل ھذا النذر.  وان ما عزم المسیح علیھ وھو على الصلیب من 

توصیة یوحنا بامھ لیفترض بأن مریم لم یكن لھا من أوالد سواه (انظر اوریجانس في تفسیره 
  ).23)، 6( 4:  1ا لیوحن

  
" الذین ورد ذكرھم في االنجیل مراراً، دون أن یدعوھم " بابناء مریم "،  أخوة یسوعأما "        

بالرسالة إلى أھل  25:  19؛ ویوحنا 56:  27مع متى  55:  13فھم ذوو قرابة یسوع (قابل متى 
: " ولم یعرفھا  25:  1: " ولدت ابنھا البكر " (انظر متى  7:  2).  وعبارة لوقا 19:  1غالطیة 

") ال تجیز لنا االستنتاج بأن مریم قد انجبت بنین آخرین غیر یسوع، ألن  ھا البكرابنحتى ولدت 
 كلمة " االبن البكر " تعني في الیھودیة االبن الوحید.  وال غرو، فھذا اللقب یتضّمن امتیازات

)، فإنھما 25:  1حیث دعي ابن هللا الوحید " بكر هللا ") (متى  6:  1وواجبات خاصة (انظر عبر 
 8نیان أن الزواج إلى ذلك الحین لم یكتمل، دون ان تعنیا أنھ اكتمل فیما بعد (انظر سفر التكوین تع
  ).20:  28؛ متى 23:  6صموئیل  2؛  7: 
  

واآلباء الذین دافعوا عن بكارة العذراء بعد الوالدة ھم : أوریجانس (في تفسیره للوقا، عظة        
العذراء الدائمة)، والقدیس ایرونیموس (في كتابھ عن بتولة )، وامبروسیوس (في كتابھ عن بتولة 7

)، والقدیس 84:  46العذراء الدائمة ضد ھلفیدیوس)، والقدیس أوغسطینوس (في المبتدعین 
ابیفانوس.  ویقول القدیس باسیلیوس : " ال یطیق المسیحیون سماع القول بأن أم هللا قد كفّت یوماً 

) (انظر القدیس یوحنا الدمشقي، في 5ة في میالد المسیح رقم عن أن تكون بتوالً عذراء " (عظ
  ).3:  3/28.  القدیس توما 14:  44اإلیمان المستقیم 

  
:  196/1ومنذ القرن الرابع أخذ اآلباء مثل زینون من فیرونا والقدیس أوغسطینوس (عظة        

یعبرون عن أوقات )، 117)، والقدیس بطرس خریسولوغوس (عظة 4: 22؛ في تعلیم الجھلة 1
بكارة مریم الثالث بمثل قولھم : " حبلت بكراً، وولدت بكراً، وبقیت بكراً " (القدیس أوغسطینوس 

  ).18:  51/11عظة 
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  .  انتقال مریم بالجسد إلى السماء6
  .  موت مریم1
 قضیة عامة.قضت مریم بالموت الزمني.   •

الراھنة عن مكان موت العذراء (أفسس، أورشلیم)، وتاریخھ،  لئن أعوزتنا المعلومات التاریخیة
وظروفھ، فإن اآلباء یكادون یجمعون على أنھا ماتت.  وللیتورجیا في موتھا أقوال صریحة.  

) 791 - 784فكتاب توزیع األسرار الغریغوري الذي أرسلھ البابا ادریانوس األول إلى شرلمان (
مكرماً، یا رب، عید ذكرى الیوم الذي فیھ قضت القدیسة أن هللا  یتضمن ھذه الصالة : " فلیكن لدینا

بالموت الزمني، ال بالموت العنیف الذي ال یجوز بتلك التي ولدت ابنك ربنا المتجسد منھا ".  
وكذلك یتضمن ھذه الصالة التي تقال على القرابین : " فلتسعف شعبك، یا رب، صالة أم هللا التي 

دیك في المجد السماوي، وان عرفنا انھا غادرت الفانیة خضوعاً لسّنة الجسد نشعر بأنھا تشفع بنا ل
."  

)؛ والقدیس افرام (النشید 12:  2یذكر موت مریم، عرضاً، أوریجانس (في تفسیره لیوحنا        
)، والقدیس أوغسطینوس (في تفسیره  10:  6)، وسویریانوس من َجبَلة ( في خلق العالم 2:  15

).  وقد اضطر القدیس ابیفانیوس، الذي اجرى ابحاثاً دقیقة عن آخرة مریم، إلى أن 9:  8لیوحنا 
یقول : " ما من أحد یعرف آخرتھا "، كما أنھ لم یجب على السؤال عن موتھا ھل ھو موت طبیعي 

ى )، أم أنھا تتابع حیاتھا خالدة في مكان ما نجھلھ (تعلیقاً عل35:  2أم موت عنیف (تعلیقاً على لوقا 
تیموتاوس كاھن ).  ویقول كاتب مجھول، في عظة لھ وصلتنا باسم 14:  12رؤیا یوحنا 

  ، " بأن العذراء لم تمت إلى اآلن، ألن الذي ولد منھا قد نقلھا إلى السماء ".أورشلیم

ولم یكن موت مریم، بسبب عصمتھا من الخطیئة األصلیة والفعلیة، عقاباً لھا على الخطیئة        
).  اال أنھ كان من الالئق أن تخضع مریم بجسدھا، الذي ھو جسد مائت بطبعھ، D. 1073(انظر 

  لسنّة الموت العامة، تشبھاً بابنھا اإللھي.
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  .  انتقال مریم بالجسد إلى السماء2
  آ) العقیدة

 من االیمان.نُقلت مریم بالنفس والجسد إلى السماء.   •
، رسالةً رسمیة إلى أساقفة العالم 1946أرسل البابا بیوس الثاني عشر، في األول من أیار لعام 

جمیعاً یسألھم فیھا ھل من الممكن تحدید انتقال العذراء بالجسد إلى السماء تحدید عقیدة، وھل 
د تكون یرغبون مع أكلیروسھم وشعبھم في ھذا التحدید.  وبعدما جاءتھ أجوبة األساقفة، وھي تكا

، بمرسومھ الرسولي 1950كلھا باالیجاب، أعلن في أول تشرین الثاني لعام 
Munificentissimus Deus عقیدةً أوحاھا هللا، " أن مریم العذراء الدائمة البتولة، أم هللا، بعد ،

  أن أنھت حیاتھا على األرض، ُرفعت بالنفس والجسد إلى المجد السماوي ".
)، إلى القول بأن مریم " تتمتّع اآلن في 1943وكان بیوس الثاني عشر قد سبق، في رسالتھ (       

  ).D. 2291السماء جسماً ونفساً بالمجد األبدي، وتملك مع ابنھا " (
  

  ب) برھان من الكتاب والتقلید
لیس من شھادة مباشرة صریحة من الكتاب المقدس.  وال یحول قول الرسالة األولى إلى أھل        

دون إمكان انتقال العذراء بالجسد إلى السماء قبل مجيء المسیح الثاني.  ألن  23:  15كورنتس 
ة قد بدأ، الفداء، في موضوعھ، قد تمَّ بموت المسیح، والخالص الذي أخبر بھ األنبیاء آلخر األزمن

: " والقبور تفتحت، وقام كثیر من أجساد  53 – 52:  27واحتمال انتقال العذراء نستشفّھ في متى 
القدیسین الراقدین، وخرجوا من القبور من بعد قیامتھ وأتوا إلى المدینة المقدسة، وترواءوا ألناس 

اآلباء األقدمین، ذلك الذي یرى كثیرین ".  واكثر الشروح لھذا القول احتماالً، وقد القى قبوالً لدى 
في ھذه القیامة المذكورة التمجید النھائي.  فاذا كان أبرار العھد القدیم قد نعموا، حالما اكتمل عمل 

  فداء المسیح، بالخالص التام، فمن المستطاع المحتمل أن تكون أم المسیح أیضاُ قد نعمت بھ.
، الى 28:  1بالنعمة الذي ورد ذكره في لوقا وعلم الالھوت المدرسي یخلص من االمتالء        

االنتقال بالجسد والتمجید.  فمریم قد ُحفظت، من حیث ھي ممتلئة نعمة، من لعنة الخطیئة الثالثیة 
)، ومن العودة إلى التراب.  وفي المرأة الملتحفة بالشمس (رؤیا یوحنا 19 – 16:  3(سفر التكوین 

  الكنیسة، ) التي تمثّل بمعناھا الحرفي1:  12
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یرى علم الالھوت المدرسي أّم هللا الممجدة.  وبعض اآلباء والالھوتیین یُطلقون على سر االنتقال 

: " قم أیھا الرب إلى راحتك أنت  8:  131بالجسد، بالمعنى التشبیھي، نصوصاً مثل المزمور 
ال یقبل الفساد ھو صورة لجسم العذراء وتابوت عّزتك " (تابوت العھد المصنوع من لخشب الذي 

: " وانفتح ھیكل هللا في السماء، وظھر تابوت  19:  11الذي ال یقبل الفساد)، ومثل رؤیا یوحنا 
: " َمن ھذه الطالعة من القفر، المستندة على  8:  8عھده في ھیكلھ "، ومثل نشید األناشید 

  حبیبھا؟".
، فیفھم بذّریة المرأة المسیح، 15:  3ضاً عادة بسفر التكوین وعلم الالھوت الحدیث یستشھد أی       

وبالمرأة مریم، ویستنتج أن مریم قد ساھمت مساھمةً صمیمة في حرب المسیح ضد الشیطان، وفي 
انتصار المسیح على الشیطان والخطیئة وعواقبھا، وفي تغلب المسیح على الموت.  اال أن التقلید 

  اني (القدیس یوستینوس)، حواء الجدیدة.رأى في مریم، منذ القرن الث
وعلى الوحي أیضاً تقوم أصول البراھین النظریة التي جاء بھا اآلباء من أواخر عھد اآلباء،        

الحادي  –أوغسطینوس (القرن التاسع وعلماء الالھوت المدرسیون، وعلى رأسھم المنتحل اسم 
  عشر)، لیثبتوا سالمة جسد مریم وتمجیده :

ولما كان فساد الجسد ھو عقاب للخطیئة، وكانت مریم الكلیة القداسة مة من الخطیئة.  العص 1
والبرئیة من الخطیئة األصلیة قد استثنیت من لعنة الخطیئة العامة، كان من الالئق أن یستثني 

جسدھا من سنّة الفساد العامة، وأن تدخل ھي المجد السماوي مباشرة، على ما قّرر هللا في تصمیمھ 
  األول عن اإلنسان.

لما كان جسد المسیح قد أخذ من جسد مریم، كان من الالئق أن یشترك األمومة اإللھیة.   2       
جسد مریم في مصیر جسد المسیح.  ثم ان فكرة أمومة مریم اإللھیة تقتضي، لتحقیقھا التام، اتّحاد 

  الجسد والنفس.
د حفظ سالمتھ البتولیة حتى بعد ما ولد المسیح، كان لما كان جسد مریم قالبتولة الدائمة.   3       

  من الالئق أن ال یذھب بعد الموت فریسة الفساد.
لما كان لمریم، بوصفھا أم المخلص، ید طائلة في عمل ابنھا االشتراك في عمل المسیح.         

، أي تمجید الخالصي، كان من الالئق أن تنال، في ختام حیاتھا األرضیة، ثمرة الخالص الكاملة
  النفس والجسد.

ظھرت فكرة انتقال مریم بالجسد، أول ما ظھرت، في الكتب المنحولة التي للقرن الخامس 
والسادس.  ولئن كانت ھذه الكتب خالیة من كل قیمة تاریخیة، اال أن غالفھا األسطوري یحتوي في 

أول كاتب كنسي تكلّم عن انتقال  )594 †(غریغوریوس من تور لبّھ على فكرة الھوتیة.  وكان 

مریم مستنداً إلى أحد ھذه الكتب المنتحلة.  وقد وصلت إلینا، عن إنتقال العذراء بالجسد، عظات في 
  جرمانوس )، 700حوالي  †(المنتحل اسم مودستس األورشلیمي عید ھذا اإلنتقال ألصحابھا: 
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یوحنا الدمشقي )، القدیس 740 †(اندراوس من قریطش )، القدیس 733 †(بطریرك القسطنطینیة 

  ).826 †(وتیودوروس من ستودیون )، 749 †(

منذ القرن السادس في الشرق، ومنذ القرن السابع في روما.  مریم (رقاد) نیاح والكنیسة تحتفل بعید 
وكان موضوع ھذا العید في بادئ األمر موت مریم.  لكن ما طال حتى ظھرت فكرة عدم فساد 

".  االنتقال "، إلى كلمة " نیاح أو رقاد جسدھا، ودخولھا إلى السماء، فانقلب العنوان األول " 
ة في اللیتورجیا واآلباء للقرنّین الثامن والتاسع.  وطال التردد وفكرة االنتقال بالجسد جاءت واضح

لمعرفة ما إذا كان االنتقال بالجسد ھو من خواص العید.  إلى أن تعلبت الوجھة اإلیجابیة منذ أوائل 
  القرون الوسطى، وھي منذ زمن طویل الفكرة السائدة.

  ج) تطور العقیدة
نتقال في الغرب ھو : رسالة منتحلة باسم القدیس ایرونیموس، ان الذي حدَّ من تقدّم فكرة اال       

  .Usuardوعظة منسوبة للقدیس أوغسطینوس، وسیّر للشھداء لصاحبھا أوسوار 
فالرسالة المنتحلة باسم القدیس ایرونیموس ال تقطع في ما اذا كانت مریم دخلت السماء بجسدھا أم 

للفساد.  والعظة المزعومة للقدیس أوغسطینوس تقتصر بدونھ؛ إال أنھا تقول بغیر قابلیة الجسد 
) یثني على تحفظ 875 †على القول بأننا ال نعرف شیئاً عن مصیر جسد العذراء.  وأوسوار (

الكنیسة التي تؤثر أن تجھل المكان،  " الذي فیھ اختبأ بأمر من هللا ھیكل الروح القدس المكّرم "، 
وكتاب سیر الشھداء لصاحبھ وأسوار قد اتخذتھ أدیرة عدیدة   من أن تُعلن أشیاء ھي من األساطیر.

ألجل الصالة العمومیة.  وأّما الرسالة المزعومة للقدیس ایرونیموس فادخلت في كتاب صالة 
  الفرض.  وقد كان لكلیھما تأثیر بعید على فكرة المدرسة.

دیس أوغسطینوس ظھر وعلى طرفَي نقیض من ھذه الكتب المذكورة كتاب منتحل باسم الق       
  في منتصف القرن الثاني عشر، ودعم بالبراھین النظریة تعلیم انتقال العذراء بالجسد. 

وقد تبّنى كبار علماء الالھوت في المدرسة ھذا الكتاب، فأعلن القدیس توما : " لقد ُحفظت مریم 
عندما أخذ البابا بیوس من ھذه اللعنة (العودة إلى التراب)، ألنھا صعدت إلى السماء بجسدھا ".  و

الخامس باصالح كتاب صالة الفرض الروماني حذف القراءات المزعومة للقدیس ایرونیموس 
قامت في فرنسا مشادة أدبیة عنیفة  1668.  وفي عام بالجسد باالنتقال ووضع مكانھا غیرھا تقول

لفریقین الرجوع إلى بین فریقّین في ھیئة كھنة نوتردام، اذ طلب أحد ا في شأن االنتقال بالجسد
  ).1549(أو  1540سنكسار أوسوار، وكان قد منع استعمالھ عام 

 – 1740) بشدة نظریة أوسوار، وأعلن البابا بندیكتوس الرابع عشر (1678 †فساند جان لونوا (

) بأن االنتقال ھو " رأي تقوي محتمل "، لكن ذلك ال یعني أنھ لیس من مضمون ودیعة 1758
  رفعت إلى الكرسي الرسولي الطلبات األولى بتحدید العقیدة. 1849ام اإلیمان.  وفي ع
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وفي المجمع الفاتیكاني األول وقّع نحو مائتي أسقف طلباً باعالنھا عقیدة .  وقد انتشرت حركة 
العالم الطلبات في ھذا الشأن منذ مستھّل القرن الحالي انتشاراً واسعاً، إلى أن أجاب مجموع أساقفة 

عن امكان التحدید ورغبة المؤمنین  1946باالیجاب على سؤال رسمي من البابا وّجھ إلیھم عام 
أعلن البابا بیوس الثاني عشر، مجدداً تحدیداً رسمیاً  1950فیھ.  وفي األول من تشرین الثاني عام 

  بأسره "." التعلیم العام للسلطة التعلیمیة الكنسیة العادیة، واعتقاد الشعب المسیحي 
  
  .  ملك مریم3
  

ان مریم، بعد ما قُبلت في السماء وُرفعت فوق طغمات المالئكة والقدیسین، تملك مع المسیح     
ابنھا اإللھي.  واآلباء، منذ القدم، یشیدون بھا شفیعةً وسیدةً وسلطانةً وملكةً للخالئق كلھا (القدیس 

ھا ملكةً لنا وسلطانة من نیاح العذراء أم هللا).  واللیتورجیا تكرم 2اندراوس األقریطشي في میمر 
السماء واألرض.  واألحبار األعظمون یدعونھا في رسائلھم العامة ملكة السماء واألرض (بیوس 

س الثاني عشر).   التاسع)، ملكة وسلطانة الكون (الون الثالث عشر)، ملكة العالم (بیو
  

.  ولما كان المسیح، بناء على االتحاد أمومتھا اإللھیةوالسبب األعمق لمقامھا الملكي ھو في        
)، 16:  19؛ رؤیا یوحنا 32:  1األقنومي، ھو، حق كإنسان، سید الخالئق وملكھا كلھا (انظر لوقا 

)، أن تكون شریكة البنھا، لكن على وجھ الشبھ فقط، في 43:  1كان لمریم، " ام الرب " (لوقا 
اتحادھا الصمیم بالمسیح في عمل الفداء.  اً على ومقام مریم الملكي یرتكز أیض –مقامھ الملكي.  

)، كذلك 18:  1بطرس  1؛ 20:  6كور  1وكما أن المسیح ھو سیدنا وملكنا، آلنھ اشترانا بدمھ (
مریم ھي، على وجھ الشبھ، سیدتنا وملكتنا، ألنھا " بوصفھا حواء الجدیدة " قد اشتركت اشتراكاً 

باحتمالھا معھ العذاب، وبتقدمتھا ایاه لآلب األزلي.  وعلى صحیحاً في فداء المسیح، آدم الجدید، 
مقام مریم الرفیع، ملكة السماء واألرض، تقوم وساطتھا الوالدیة الفعّالة.  أنظر رسالة البابا بیوس 

  .1954" لعام Ad cali Reginamالثاني عشر "
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  الفصل الثالث 
  اشتراك مریم في عمل الفداء

  

  وساطة مریم . 7
)، ألنھ وحده أجرى المصالحة 5:  2تیمو  1ولئن كان المسیح الوسیط الوحید بین هللا والناس (

س بموتھ على الصلیب، إال أن ھناك مكاناً لوساطة ثانویة، مرتبطة بوساطة  التّامة بین هللا والنا
امة فیما بین هللا : " للمسیح وحده ان یجمع في وحدة ت 1:  3/26المسیح.  انظر القدیس توما 

والناس.  ولھذا فالمسیح وحده ھو الوسیط الكامل بین هللا والناس، ألنھ بموتھ أجرى المصالحة 
أن ذلك ال یحول دون إقامة وسطاء آخرین بین هللا والناس یعاونون معاونةً إعدادیة بینھما.  اال 

  وخدمیة في اتحاد البشر با� ".
.  فاحدى الصلوات المنسوبة إلى القدیس افرام تقول عن وسیطةیم ومنذ عھد اآلباء دُعیت مر      

مریم " أنھا، بعد الوسیط، الوسیطة للعالم بأسره ".  وقد أعطیت مریم لقب الوسیطة ھذا حتى في 
س التاسع ( )، والرسالتین العامتین للبابا الون 1854الوثائق الكنسیة الرسمیة مثل براءة البابا بیو

)، ورسالة D. 1940( Fidentem، و Adjutricemعن الوردیة  )1896و  1895الثالث عشر (
  .Ad diem illum) 1904البابا القدیس بیوس العاشر (

  ولھذا اللقب مكانھ في اللیتورجیا في عید " الطوباویة مریم البتول وسیطة كل النعم ".
  وقد دُعیت مریم وسیطة كل النعم على وجھین :

 .قضیة أكیدةكل النعم، السبیل لكل النعم.   ان مریم ھي، بوالدتھا المخلص مصدر •
 قضیة تقویة ومحتملة..منذ انتقال مریم إلى السماءن ما من نعمة تأتي البشر اال بشفاعتھا الفعلیة •

 مریم ھي الوسیطة لكل النعم، بمشاركتھا في التجسد (وساطة بوجھ العموم). •
  

  
  
مریم اعطت العالم مخلَصھ عن بصیرة ورضى.  فلما أطلعھا المالك على شخص ابنھا        

: " ھا أنا أمة الرب فلیكن لي بحسب قولك ".   38:  1ورسالتھ قبلت األمومة اإللھیة مختارة.  لوقا 
في  فعلى رضاھا كان یتّوقف تجسد ابن هللا وفداء البشر بتعویض المسیح النیابي.  وكانت مریم،

 تلك اللحظة، تمثل البشریة كلھا.  وأعلن القدیس توما : " كان على العذراء مریم ان تجیب على 
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).  ویعلّق البابا الون الثالث عشر 1:  3/30البشارة باسم الطبیعة البشریة كلھا " (القدیس توما 
  ).D. 1940البشري " (على ذلك بقولھ : " ولقد قامت مریم، بنوع ما، مقام الجنس 

قابل اآلباء بین طاعة مریم وإیمانھا في البشارةن وعصیان حواء.  فمریم بطاعتھا صارت        
سبب الخالصن وحواء بعصیانھا صارت سبب الموت.  وقال القدیس ایریناوس : " كما أن حواء، 

نفسھا وللجنس التي كانت زوجة آدم لكنھا بعد عذراء، قد عصت وبعصیانھا صارت سبب موت ل
البشري كلھ، ھكذا مریم، التي كانت لزوج مختار لھا لكنھا مع ذلك عذراء، قد أطاعت، وبطاعتھا 

  صارت سبب خالص لنفسھا وللجنس البشري كلھ "
).  ویقول القدیس ایرونیموس : " انما خلص العالم كلھ 1:  5/19؛ انظر 4:  3/22(ضد المبتدعین 

  ).17) (انظر ترتلیانوس، في جسد المسیح، 96لمزمور على ید إمرأة " (في تفسیره ل
  
  

  مشاركة مریم في الفداء
، التي استعملت منذ القرن الخامس عشر، والتي وردت أیضاً في عھد البابا بیوس شریكةان كلمة 

)، یجب اال نحملھا محمل الشراكة المتعادلة D. 1978العاشر، في بعض الوثائق الكنسیة الرسمیة (
).  ولما 5:  2تیمو  1التي یتساوى فیھا عمل مریم وعمل المسیح الفدائي، مخّلص البشریة الوحید (

كانت مریم نفسھا بحاجة إلى الفداء، وقد افتداھا المسیح فعالً، فإنھا ما كانت لتستطیع أن تستحق 
شعار القائل : " ان مبدأ االستحقاق ال یقع تحت االستحقاق عینھ ".  للبشریة نعمة الخالص، تبعاً لل

، بعیدة، من حیث أنھا وضعت غیر مباشرةولذا فمشاركة مریم الفعلیة في الفداء انما كانت مشاركة 
حیاتھا كلھا باختیارھا في خدمة المخلص، وتألّمت وقدمت ذبیحتھا على قدم الصلیب.  ویقول البابا 

) : " أنھا قدمت ابنھا على الجلجلة مع تقدمتھا ذبیحة حقوقھا 1943شر في رسالتھ (بیوس الثاني ع
).  فھي، على D. 2291ومحبتھا الوالدیة كلھا لآلب األزلي، حواء جدیدة، عن كل ابناء آدم " (

)، بوصفھا حواء Munificentissimus Deus )1950قول البابا ذاتھ في المرسوم الرسولي 
  .D. 3031).  انظر 12:  3لمخلص المكرمة (انظر سفر التكوین الجدیدة، شریكة ا

  
م وحدهھو المسیح           قدّم على الصلیب ذبیحة المصالحة.  االّ ان مریم الواقفة بجانبھ كانت تقدِّ

  
  9  2الالھوت ج
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المجمع المقدّس بصراحة ، الذي رفضھ لھا كاھنمعھ ذبیحتھا بقلبھا.  ال حقَّ اذاً لمریم بقلب 
 .D).  فالمسیح، كما تعلّم الكنیسة، " قد غلب وحده عدّو الجنس البشري " (1927،  1916(

:  1)، وھو وحده اكتسب للبشریة كلھا، ومریم منھا، نعمة الفداء.  وكلمتھا، التي ذكرھا لوقا 711
في عمل الفداء.  ویعلن القدیس  : " أنا أَمة للرب "، انما تدّل على مشاركة غیر مباشرة وبعیدة 38

امبروسیوس بصریح الكالم : " لم تكن آالم المسیح بحاجة إلى عون ".  فمریم انما بالنعمة 
الخالصیة التي استحقھا لھا المسیح قد وفت بقبولھا الروحي لذبیحة ابنھا اإللھي، وأُعطیت أن 

زع نعمة المسیح الخالصیة على البشر.  واشتراكھا انما ھ و في تطبیقھا الفداء على البشر، بھذه توَّ
  الصورة.

  .  مریم ھي الوسیطة لكل النعم بشفاعتھا في السماء (الوساطة بوجھ خاص).2
  ان مریم، بعد ان دخلت في المجد السماوي، تشارك في توزیع نعم الفداء على البشر.        

تي ھي دون صالة المسیح الكھنوتیة ومشاركتھا ھذه في توزیع النعم انما تتّم بشفاعتھا الوالدیة ال
  قدرةً وال شكن لكنھا فوق صالة كل من سواھا من القدیسین جمیعاً.

ویقول بعض علماء الالھوت األقدمین وعدد كبیر من الحدیثین، بأن شفاعة مریم تتناول كل      
التعلیم أنھ علینا ھذا النعم المخصصة للبشر، بحیث ال توزع نعمة علیھم اال بتدخل منھا.  وال یعني 

أن نطلب النعم كلھا بواسطة مریمن وان شفاعة مریم ھي ضروریةُ ضرورةً صمیمة لنیل النعمة، 
  بل أن نعمة المسیح الخالصیة، بتدبیر خاص من هللا، ال تُعطى أحداً بدون شفاعة مریم الفعلیة.

في رسالتھ لث عشر الون الثاوقد عطف الباباوات اآلخرون على ھذا التعلیم، فأعلن         
Octobri mense ) انھ، بتدبیر إلھي، ما من نعمة، من كنز النعم الكبیر 1891عن الوردیة " : (

ب من  ع علینا، إال عن ید مریم.  وكما أنھ لیس من یستطیع أن یتقرَّ الذي أتى بھ المخلص، توزَّ
 .Dعن طریق أمھ ".  ( اآلب إال عن طریق االبن، كذلك لیس من یستطیع أن یتقّرب من االبن اال

1940.(  
عة كل العطایا التي اكتسبھا لنا المسیح بموتھ ودمھ " القدیس بیوس العاشر وقد دعا  مریم " موّزِ

)D. 1978 ان كل النعم التي شاء صانع كل خیر أن بندیكتوس الخامس عشر ).  وأعلن " :
ھ اإللھیة، عن ید العذراء القدیسة ".  یوزعھا على أبناء آدم المساكین، إنما یوّزعھا، بتدبیر من عنایت

وھو نفسھ یسّمي مریم " وسیطة كل النعم لدى هللا ".  وبیوس الحادي عشر، في رسالتھ العامة 
Ingravescentibus malis  یحبّذ كلمة القدیس برنردوس : " ھو هللا أراد أن ننال 1937لعام ،

س الثاني عشر یقول القول  Mediatorذاتھ في رسالتھ العامة  كل شيء عن ید مریم ".  وبیو
)1947.(  
  
  
  



  131  ام المخلص
  

بینات صریحة.  وعلماء الالھوت یبحثون عن أساس في  الكتاب المقدسلیس لدینا من        
) : " یا امرأة، ھوذا ابنك ... وھذه امك ".  27 – 26:  19الكتاب المقدس لقول المسیح (یوحنا 

فھذه الكلمات، بمعناھا الحرفي، ال تعود اال إلى الشخصین اللذین ناداھما المسیح أي مریم ویوحنا.  
اال أن التفسیر الصوفي الرمزي، الذي تغّلب منذ آخر القرون الوسطى (دیونیسوس الكرتوزي)، 

جمعاء.  فمریم التي أعطیت إلیھ، إنما أعطیت بھ إلى كل یرى في الرسول یوحنا ممثل البشریة 
المفتدین؛ وبوصفھا األم الروحیة للبشریة المفتداة, فإنھا تّوزع على أوالدھا المحتاجین، بواسطة 

  شفاعتھا القدیرة، كل ما یحتاجون إلیھ من النعم لخالصھم األبدي.
  

ریق التقلید المسیحي القدیم، دون تعلق إن فكرة أمومة مریم الروحیة ھذه قد أتتنا عن ط       
  أن أم المسیحي الكامل ھي مریم. أوریجانس.  فیرى 27 – 26:  19بتفسیر آیة یوحنا 

فیقوب : " كل مسیحي كامل ال یحیا ھو، بل ھو المسیح یحیا فیــھ.  ولما كان المسیح ھو الذي یحیا 
).  23:  1/4یح " (في تفسیره لیوحنا فیھ، قیل أنھ لمریم فوق ما ھو لنفسھ : ھوذا ابنك، المس

یخلص من الموازنة بین حواء ومریم إلى أمومة مریم الروحیة : " لقد ُرمز  ابیفانیوسوالقدیس 
  إلى مریم بحواء، تلك التي انما دعیت " بأم األحیاء " ألنھا صورة لمریم.
ء.  اال أن حیاة العالم، في فأصل الجنس البشري كلھ، إذا ما نظرنا إلیھ من الخارج، إنما ھو من حوا

الحقیقة، إنما ولدت من مریم، وھكذا كان على مریم أن تولد " الحي " فتصیر أم األحیاء ".  
أمومة مریم الروحیة على وحدة المؤمنین السریة مع المسیح.  فمریم  أوغسطینوسویركز القدیس 

جسد للمسیح.  (انظر، في البتولة إنما صارت أماً بالروح للمتّحدین بالمسیح ألنھا كانت أماً بال
  ).6:  6المقدسة 

  
ال تخلو من شواھد صریحة لآلباء عن وساطة مریم وشفاعتھا العامة.  إنھا قلیلة حتى القرن        

(+  جرمانوس أسقف القسطنطینیةالثــامن، ثم تتكاثر في مستھل القرون الوسطى.  فیعلن القدیس 
بك، أیتھا الكلیة القداسة؛ ولیس من یُعطى نعمة إال عن یدك، ) : " لیس من ینال الخالص اال 733

) : " لقد شاء هللا أن ال نحصل على شيء اال 1153(+  برنردوسأیتھا الكلیة الطھارة ".  والقدیس 
  في عید میالد الرب). 10:  3عن ید مریم " (عظة 

.   وكان من أنصار ھذا یدعو مریم " الموزعة العامة لكل الخیرات "الكبیر المزعوم  والبرتوس
التعلیم فیما بعد القدیس بطرس كنیزیوس، وسوارس، والقدیس الفونس لیغوري، وشیبن، وغیرھم 

  كثیرون من علماء الالھوت الحدیثین.
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أما نظریاً، فوساطة مریم العامة تقوم على اشتراكھا في عمل التجسد والفداء، وعلى عالقاتھا        

  مع الكنیسة :
  آ) مذ أعطتنا مریم ینبوع كل النعم، وجب أن ننتظر لھا المساھمة في توزیع كل النعم.

اعتھا الوالدیة ب) ومذ صارت مریم أماً روحیة للمفتدین جمیعاً، كان من الالئق أن تسھر، بشف
  الدائمة، على حیاة أوالدھا الفائقة الطبیعة.

ج) ومذ صارت مریم " صورة للكنیسة " (القدیس امبروسیوس)، وكانت كل نعمة خالصیة توزع 
  بواسطة الكنیسة، وجب القول بأن مریم ھي، بواسطة شفاعتھا السماویة، الوسیطة العامة للنعمة.

  
  

  قابلیة التحدید
العامة الشتراكھا في التجّسد ھي صریحة في مصدر اإلیمان، بحیث انھ لیس ما ان وساطة مریم 

یحول دون تحدیدھا.  اما وساطة مریم العامة لشفاعتھا في السماء فھي أقّل منھا وبسبب اشتراك 
  مریم الصمیم في عمل ابنھا اإللھي، ال تبدو مستحیلة التحدید.
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  عبادة مریم.  8
 قضیة أكیدة.  )culte d̕hyperdulie(ألم هللا مریم حق بالعبادة السامیة  •

  .  القاعدة الالھوتیة1

بناًء على مقام مریم أم هللا، وعلى ما ینجم عنھ من امتالئھا بالنعمة، فإن لمریم حقاً بعبادة        
خاصة ھي، وان كانت جوھریاً دون عبـــادة السجود التي � وحده، اال أنھا فوق عبادة االكرام 

  التي للمالئكة والقدیسین.  وھذه العبادة الخاصة تدعى : عبادة سامیة.

ھذه العبادة الخاصة التي ستؤدى للعذراء فیما بعد، نجد لھا في الكتاب المقدس قواعدھا : في        
) : " السالم علیك، یا ممتلئة نعمة، الرب معك "، وفي مدیح 28:  1تحیة المالك الموقرة (لوقا 

ومباركة  ) : " مباركة أنت في النساء،42:  1الیصابات، التي كانت ممتلئة من الروح القدس (لوقا 
) : " ھا منذ اآلن تطوبني 48:  1ثمرة بطنك "، وفي النبوءة التي فاھت بھا مریم نفسھا (لوقا 

) : " طوبى للبطن الذي حملك، 27:  11جمیع األجیال "، وفي تطویب امرأة الشعب (لوقا 
  وللثدیین اللذین رضعتھما ".

  

  .  التطور التاریخي2

  لقرون الثالثة األولى، غیر منفصلة عن العبادة للمسیح.كانت العبادة لمریم، طوال ا       

في میالد المسیح  افرامومنذ القرن الرابع ظھرت للعبادة المریمیة أشكال مستقلة.  فأناشید القدیس 
) یشھد لھذه 390(+ حوالي  غریغوریوسالنزینزيتكاد تكون كلھا في مدیح أمھ البتول.  والقدیس 

العبادة بسرده قصة بوستینة البتول المسیحیة التي اذا كان الخطر یحیق بھا، " توّسلت إلى مریم 
)، ضد شیعة الكولیّر 403(+  ابیفانوسالبتول بأن تكون في عون البتول المھدَّدة ".  ویعلم القدیس 

اكرام مریم، لكن یجب السجود لالب واالبن  یدیین، الذین كانوا یؤدون لمریم عبادة وثنیة : " یجب
  والروح القدس.  فلیس ألحد ان یسجد لمریم ".

في مریم، البتول المثالیة التي یجب االقتداء بھا  ایرونیموسوالقدیس امبروسیوس  ویرى القدیس
:  107؛ 38:  22؛ القدیس ایرونیموس، رسالة 17 – 6:  2/6(القدیس امبروسیوسن في العذارى 

7.(  

ا �، بعد دفاع مجید 431وازدھرت عبادة مریم على اثر اعتراف مجمع أفسس بھا (        ) أم�
  .  وتال ذلك عظات وترانیم عدیدة وضعت في تمجید مریم.كیرلس االسكندريللقدیس 
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الھیكل)، وقامت كنائس، وأنشئت أعیاد، إكراماً لھا.  وبجانب عید تطھیر مریم (دخول المسیح إلى 
وعید بشارة مریمن وھما العیدان اللذان كانا في البدء من أعیاد المسیح، ظھرن منذ عند اآلباء، عید 

  انتقال مریم، وعید والدة مریم.  اال أن عبادة مریم بلغت أوج تطورھا في العصور الوسطى.
  

بشدّة بعض أشكال العبادة المریمیة، خشیة أن تؤدي إلى إكرام خلیقة إكراماً  لوتیروانتقد        
إلھیاً، فتسيء إلى وساطة المسیح الوحیدة.  اال أنھ حافظ على االعتقاد التقلیدي باألمومة اإللھیةن 
بالبكارة الدائمةن بالحبل بال دنسن بشفاعة مریم وضراعتھا، ورأى فیھا مثال التواضع واإلیمان، 

  ).1521حّث على طلب شفاعتھا (شرح " تعظم نفسي الرب " و
  وكذلك زوینكل حافظ على إیمان الكنیسة بمریم وعلى عبادتھا، إال أنھ أبى أن یضرع إلیھـا.
وقد حذا معظم الالھوتیین اللوتیریین القدامى حذوه، موازین غالباً ما بین الضراعة الیھــــا 

كان خصماً عنیداً لعبادة مریم التي كان یرى فیھا عبادة وثنیة.   والسجود لھا.  أما كلفان، فبالعكس،
وفي داخل اللوتیریة ظلَّت األعیاد المریمیة التي لھا أصل في الكتاب المقدس، وھي البشارة 

والتطھیر والزیارة، یُحتفل بھا على أنھا أعیاد للمسیح حتى القرن الثامن عشر، بینا عیدا انتقالھا و 
حتفال بھما مدةً حسب رغبة لوتیر، ثم ألغى في القرن السادس عشر.  وبتأثیر والدتھا بقي اال

الراسیونالسم تدھورت العبادة المریمیة إلى أن انقلبت إلى إكرام بشري محض لقدوة أدبیة نبیلة.  
  أما حیث االیمان بالتجسد ال یزال حیاً في البروتستانیة، فھناك عبادة أم هللا لم تخمد إلى اآلن.
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  عواقب اإلنسان الفرد

  

  

  

  .  الموت1

  .  أصل الموت1

 من اإلیمان.الموت ھو في نظام الخالص الحالي نتیجة للخطیئة.   •

مرسومھ عن الخطیئــة أن آدم، بتعدیھ الوصیة اإللھیة، جلب على نفسھ یعلم المجمع التریدنتیني في 
).  ان D. 101 ،175؛ انظر D. 788الموت الذي تّوعده بھ هللا، ونقلھ إلى الجنس البشري بأسره (

  اإلنسان ھو وال شك مائت بطبیعتھ، 
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شتى.  اال أن هللا وھبھ في الفردوس األرضي، على مــا أوحى بھ الكتاب اذ ھو مركَّب من أجزاء 
المقدس، ھبة غیر طبیعیة ھي عدم الموت الجسدي.  لكن الموت الذي توعده بھ هللا قبالً تسلط علیھ 

:  17:  2عقاباً لھ على تجاوزه الوصیة اإللھیة التي كانت لھ بمثابة تجربة وامتحان.  سفر التكوین 
: " بعرق جبینك تأكل  19:  3وم تأكل منھا تموت موتاً " (= تصیر عرضة للموت).  " انك ی

  خبزاً حتى تعود إلى األرض التي أُخذت منھا، ألنك تراب وإلى التراب تعود ".
: "  12:  5ویعلّم القدیس بولس بكالم ال أوضح أن الموت ھو نتیجة لخطیئة آدم.  رومانیین        

د دخلت الخطیئة إلى العالم وبالخطیئة الموت، ھكذا اجتاز الموت إلى جمیع كما أنھ بانسان واح
  وما یلي. 21:  15كور  1؛ 10:  8، 15:  5الناس الذین جمیعھم خطئوا فیھ ".  انظر رومانیین 

عن تعلیم الوحي الصریح ھذا ضد البیالجیین الذین انكروا الھبات أوغسطینوسدافع القدیس        
  واستنتجوا الموت من الطبیعة البشریة وحدھا.غیر الطبیعیة 

ھذا الموت یفقد صفة العقاب بالنسبة إلى اإلنسان المبرر لیصبح محض نتیجة للخطیئة.  اال        
أنھ لم یكن بالنسبة للمسیح ومریم، نظراً لبراءتھما من الخطیئة األصلیة، ال عقاباً للخطیئة وال نتیجة 

؛ 1:  164:  2/2خصائص الطبیعة البشریة.  انظر القدیس توما  للخطیئة، بل شيء طبیعي ھو من
3/14  :2.  
  .  عامیة الموت2
 من االیمان.ان الناس جمیعاً، إلصابتھم بالخطیئة األصلیة، ھم تحت سنّة الموت.   •

  ).12:  5یبني القدیس بولس عامیة الموت على عامیة الخطیئة (رومانیین 
  على الناس أن یموتوا مرة واحدة ".: " حتَّم  27:  9انظر عبرانیین 

  لقد كان مع ذلك لبعض الناس، بامتیاز خاص، أن یظلوا في منجاة من الموت.       
؛ انظر سفر التكوین 5:  11بأنھ نقل دون أن یرى الموت (عبر  أخنوخفالكتاب المقدس یخبر عن 

 2سماء (سفر الملوك الرابع عاصفة إلى البأنھ طلع في الایلیا)، وعن 16:  44؛ ابن سیراخ 24:  5
).  اال أن كثیراً من اآلباء والالھوتیین، على أثر ترتلیانوس 58:  2؛ سفر المكابیین األول 11: 

وما یلي، ان ھذین الرجلین  3:  11)، یرون، بالنظر إلى ما ورد في رؤیا یوحنا 50(في النفس 
ھا یموتان.  غیر أن ھذا التفسیر لیس سیعودان قبل نھایة العالم، لیؤدیا للمسیح شھادتھما، وبعد

بأكید.  فالتفسیر الحدیث للكتاب المقدس یرى أن ھذین الشاھدین ھما موسى وایلیا، أو رجالن على 
  شاكلتھما.
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ویعلم القدیس بولس أن األبرار األحیاء عند عودة المسیح " لن یرقدوا (= لن یموتوا)، لكن        
 1: " اننا لن نرقد كلنا، ولكن كلنا سنتغیر " (انظر  51:  15كور  1سیتغیرون في لحظة ".  

لى األول) ع 3:  81½ : وما یلي).  والتفسیر الذي یسوقھ القدیس توما أیضاً (  15:  4تسالونیكي 
الرسول أراد أن ینفي ال الموت نفسھ بل فقط رقاداً طویالً في القبر، ھو تفسیر یكاد بأن بولس 

  یث ال یراه مقبوالً.\التفسیر الحد
  
  .  أھمیة الموت3
 قضیة أكیدة.بالموت ینتھي وقت االستحقاق والخسران كما وامكان التوبة.   •

) القائل apocatastase(باالبوكتستاسضد تعلیم الكنیسة ھذا یقوم مذھب أوریجانس المعروف 
بأن المالئكة والبشر الھالكین سیرتدون في األخیر ویبلغون إلى هللا، ومذھب التقمص الذي انتشر 

انتشاراً واسعاً في القدیم (فیتاغورس، أفالطون، الغنوسیون، المانویون)، وفي الحدیث 
وسوفیّون)، والذي یقول بأن النفس تنتقل بعد مغادرتھا لجسدھا آخر، وھكذا دوالیك إلى أن (التی

  تتطھر تماماً فتدرك السعادة األبدیة.
  ).D. 211مذھب أوریجانس ( 543أدان مجمع ُعقد في القسطنطینیة عام        

  وفي مجمع الفاتیكان األول دُرست مسالة تحدید ھذا التعلیم.
وانھ لتعلیم أساسي في الكتاب المقدس، ان المجازاة في الحیاة األخرى تقاس على استحقاق        

وما یلي أن أن الدیان األعظم یعلّق حكمھ  34:  25الثواب أو العقاب في ھذه الحیاة.  ونجد في متى 
بین الغنى على تتمیم األعمال الصالحة أو إھمالھا في ھذه األرض.  ففي الحیاة األخرى تفصل 

).  وزمن الحیاة األرضیة ھو " النھار "، 26:  16ولعازر ھوة سحیقة ال سبیل إلى تجاوزھا (لوقا 
  زمن العمل.

  ).4:  9وزمن ما بعد الموت ھو " اللیل الذي ال یستطیع أحد فیھ عمالً " (یوحنا 
خیراً كان أم ویقول القدیس بولس : " ینال كل واحد على حسب ما صنع بالجسد (= في األرض)، 

:  6).  ولذا فھو یحث على عمل الخیر " ما دامت لنا الفرصة " (غالطیا 10:  5كور  2" ( شراً 
  ).10:  2؛ انظر رؤیا یوحنا 10

یقصر اآلباء، اال بعض اشیاع اوریجانس (القدیس غریغوریوس نیصص ودیدیمس الضریر)        
بریانوس : " متى غادر اإلنسان الفانیة فال سبیل وقت التوبة على الحیاة األرضیة.  فیعلن القدیس ق

لھ إلى التوبة، ویصبح التعویض دون جدوى.  ففي ھذه الدنیا خسارة الحیاة أو ربحھا " (الى 
ومایلي؛ القدیس ایرونیموس في تفسیره للرسالة إلى  2:  8كور  2).  انظر 25دمتریانس، 
  .36:  3ن إلى بطرس ؛ والقدیس فلجنسیوس، في اإلیما106:  3الغالطیین 
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ان قصر امكان االستحقاق على مدة الحیاة األرضیة ناجم عن تدبیر الھي حر.  اال أنھ من        
الالئق جداً، مع ذلك، أن یقّرر مصیر اإلنسان األبدي حین یكون جسده ونفسھ متَّحدین، ألن 

واجب اإلنسان أن یصرف زمن حیاتھ األرضیة على األبدیة تتناول كلیھما.  وعلیھ فمن المجازاة 
  كسب الحیاة األبدیة.

  
  
  

  .  الدینونة الخاصة2
  
قضیة قریبة بعد الموت فوراً یتقرر مصیر المتوفّي األبدي، في دینونة خاصة، بحكم إلھي.   •

 من اإلیمان.
 

المعروف أیضاً )chiliasme( ةــالخیلیّ على طرفي نقیض من التعلیم الكاثولیكي نجد مذھب 
الذي یقول بــھ عدد من اآلباء األقدمین (بابیاس، القدیس یوستینوس،  )millénarisme(باأللفیّة

وما یلي، والى  1:  20القدیس ایریناوس، وغیرھم). فھؤالء، استناداً إلى ما ورد في رؤیا یوحنا 
راره سیملكون ألف سنة بعض نبوءات العھد القدیم عن ملك المسیح اآلتي، یعلنون أن المسیح وأب

على األرض قبل القیامة العامة، یدخلون بعده الدخول النھائي في السعادة األبدیة.  وھناك رأي 
س، بعد انفصالھا عن الجسد وإلى أن تعود إلیھ،  مختلف الشیع القدیمة والحدیثة الذي یقول بأن النفو

أو تكون في حالة ، )hypnopsychites(تنام النفسھي في حالة ال وعي أو نصف وعي اذ 
 ).Rosmini(D. 1913)، انظر thnétopsychitesفیھا حقیقةً ثم تُبعث مع الجسد ( تموت

لیس التعلیم عن الدینونة الخاصة بمحدَّد، االّ أنھ شرط أساسي للعقیدة التي تقول بأن نفوس الموتى 
فالمجمعان اللذان عقدا لالتحاد في تذھب فوراً بعد موتھا إلى السماء والى الجحیم أو إلى المطھر.  

لیون وفلورنس قد أعلنا أن نفوس األبرار الخالیة من كل خطیئة وعقوبة تُقبل حاالً بعد موتھا في 
، D. 464السماء، وان نفوس الذیم یموتون في الخطیئة الممیتة أو األصلیة تنزل حاالً إلى الجحیم (

) 1336( Benedictus Deusالمرسوم العقائدي  ).   وأعلن البابا بندكتوس الثاني عشر في693
قیامة الجسد والدینونة ان نفوس األبرار الطاھرة تماماً تذھب إلى السماء فوراً بعد موتھا، وذلك قبل 

العامة، وأنھا تتمتع برؤیة الذات اإللھیة مباشرة وتنعم حقاً بالسعادة، بینا النفوس التي ھي في حالة 
  ).  D. 530 – 531 بعد موتھا إلى الجحیم حیث تقاسي عذاباً أبدیاً (الخطیئة الممیتة تذھب حاالً 
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ھ ضد التعلیم الذي أخذ بھ البابا یوحنا الثاني والعشرون بصفة شخصیة والذي  ھذا البیان ھو موجَّ
تتمتع قبل القیامة برؤیة یقول بأن النفوس البارة تماماً تدخل إلى السماء حاالً بعد موتھا، لكنھا ال 

).  D. 457 ،493 ،570 ،696 الذات اإللھیة مباشرة, بل برؤیة ناسوت المسیح الممجد فقط (انظر
  ).3: 1/8وكتاب التعلیم المسیحي الروماني یقول صریحاً بالدینونة الخاصة (

  
أن نفوس الموتى یقول الكتاب المقدس على وجھ غیر مباشر بالدینونة الخاصة، وذلك بتعلیمھ        

).  فلعازر قُبل حاالً 28:  11؛ 13:  1تنال بعد الموت فوراً الثواب او العقاب (انظر ابن سیراخ : 
 16بعد موتھ في حضن ابراھیم (= جحیم اآلباء)، والغني الظالم أُسلم فوراً إلى عذاب جھنم (لــوقا 

وم تكون معي في الفردوس " ).  والمخلص على الصلیب وعد اللص الیمیني : " الی23 – 22: 
  ).43:  23(لوقا 

  
).  والموت ھو، للقدیس بولس، باب 25:  1ویھوذا االسخریوطي " ذھب إلى موضعھ " (أعمال 

: " لي رغبة أن أنحّل (من قیود الجسد) فأكون  23:  1السعادة األبدیة باالتحاد مع المسیح.  فیلیبي 
).  وبالموت تنتھي حالة اإلیمان 8:  5كور  2الحقیقي (مع المسیح ".  و " عند الرب " ھو وطنھ 

  ).12:  13كور  1؛ 7:  5كور  2لتبدأ حالة العیان (
  

الموتى واضحة.  اال أن وجود الدینونة الخاصة كان  في البدء لم تكن أفكار اآلباء عن مصیر       
  بھم، والطالحین عقابھم.متضمناً في االعتقاد العام بأن الصالحین ینالون حاالً بعد الموت ثوا

  
أما نوع حالة الثواب أو العقاب ھذه فلم یكن بمعروف على الوجھ األكید.  فكثیر من اآلباء        

األقدمین (القدیس یوستینوس، والقدیس ایریناوس، وترتلیانوس، والقدیس ھیالریوس والقدیس 
كل من األبرار واألشرار جزاءه،  امبروسیوس) یقولون بحالة انتظار بین الموت والقیامة ینال فیھا

من ھذا الحكم ترتلیانوسولكن ال السعادة النھائیة في السماء او الھالك النھائي في جھنم.  ویستثني 
  الشھداء، الذین یدخلھم تّواً إلى " الفردوس "، أي إلى سعادة السماء.
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بینا القدیس یدخل األبرار جمیعھم إلى السماء ویوصلھم إلى القرب من المسیح.   وقبریانوس

یبقى في حیرة ال یدري ھل تتمتع نفوس األبرار، قبل القیامة، بما تتمتع بھ المالئكة أوغسطینوس
  من السعادة الكاملة التي تقوم على رؤیة هللا.

  
)، 4:  14فم الذھب (میمر في متى  یوحناویؤمن صریحاً بالدینونة الخاصة كٌل من القدیس 

 2/4)، والقدیس أوغسطینوس (في النفس واصلھا 11:  2والقدیس ایرونیموس (في تفسیره لیوئیل 
  ).5: 5)، والقدیس سیزاریوس من آرل (عظة 8: 
  

فقد وقفت من مصیر الموتى موقف اآلباء األقدمین، على الیونانیة األرثوذكسیةأما الكنیسة        
فھي تقول بحالة بین الموت والقیامة تختلف بالنظر إلى كل من األبرار واألشرار،  غموضھ. 

  وتسبقھا الدینونة الخاصة.
  
  
  
  
  

  .  السماء3
  .  نعیم السماء الجوھري1
ان نفوس األبرار، التي تكون عند الموت بریئة من كل خطیئة ومن كل عقوبة لخطیئة،  •

 من االیمان.تدخل السماء.  

مكان وحالة من السعادة الفائقة الطبیعة تقوم على رؤیة هللا عیاناً، وعلى محبتھ محبة والسماء ھي 
  تامة.

ان قانون اإلیمان في صورتھ الشرقیة، وقانون الرسل في صیغتھ التي من القرن الخامس،         
  .)9و  D. 6یتضمنان االعتراف باالیمان التالي : " أومن بالحیاة األبدیة " (

س الثاني عشر، في المرسوم العقائدي وقد أعلن ا ) " ان Benedictus Deus )1336لبابا بندكتو
س الكلیة الطھارة تدخل إلى السماء وتعاین الذات االلھیــة مباشرة، وجھاً لوجھ، بینا الذات  النفو

س مباشرة، بدون حجاب، ظھوراً واضحاً جلیاً.   اإللھیة تظھر لھذه النفو
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وبھذه الرؤیة وھذه المتعة تكون ھذه النفوس سعیدة كل السعادة وتحظى على الحیاة األبدیة والراحة 
  ).D. 40 ،86 ،693 ،696؛ انظر D. 530األبدیة " (

ھذا التعلیم عن عواقب االنسان األخیرة، كما نجده في اقدام اسفار العھد القدیم، ال یزال ناقصاً        
نفوس الموتى إلى الجحیم حیث تقضي حیاة كئیبة ال فرح فیھا وال بھجة.  اال بموجبھ تھبط   ال یفي.

أن مصیر االبرار فیھا أفضل من مصیر األشرار.  وبناًء على ذلك نشأت فكرة المجازاة في 
األخرى، نجدھا واضحة في األسفار األحدث عھداً.  فصاحب المزامیر یرجو من هللا أن یخلص 

  ).26:  72؛ 16:  48یبھ مدى األبدیة (المزمور نفسھ من الجحیم ویكون نص

).  والشھداء من العھد المكابي 2: 12ودانیال یشھد بقیامة الجسد للحیاة األبدیة أو للھول األبدي (
).  36، 29:  7؛ 26:  6یستوحون القوة والعَزاء من رجاء الحیاة األبدیة (سفر المكابین الثاني 

رار وسعادتھم، اذ یستریحون في ید هللا ویحیون بقربھ إلى وسفر الحكمة یصف سالم نفوس االب
  ).17 – 16:  5؛  9 – 1:  3األبد (

وما یلي؛ لوقا  1:  22؛ انظر متى  10:  25ویشبھ یسوع النعیم السماوي بولیمة عرس (متى        
؛  46:  25 ؛ 29:  19؛  8:  18وما یلي) ویسمیھ بالحیاة، أو بالحیاة األبدیة (انظر متى  15:  14

).  2:  17؛  25:  12؛  28:  10؛  59 – 35:  6؛  25:  5؛  14:  4وما یلي ،  15:  3یوحنا 
وشرط الحصول على ھذه األبدیة ھو معرفة هللا والمسیح : " ھذه ھي الحیاة األبدیة أن یعرفوك 

قیاء القلوب ).  وبعد ان3:  17أنت اإللھ الحقیقي وحدك والذي أرسلتھ یسوع المسیح " (یوحنا 
  ).8:  5برؤیة هللا : " طوبى لالنقیاء القلوب فإنھم یعاینون هللا " (متى 

یصف ما لھذا النعلیم األبدي من صفة سّریة : " ما لّم تره عین وال سمعت بھ اذن والقدیس بولس 
).  4:  12كور  2؛ أنظر  9:  2كور  1وال خطر على قلب بشر ما أعدَّه هللا للذین یحبونھ " (

وما یلي)، ومجداً ال یتناسب وعذابات  22:  6؛  7:  2فاألبرار ینالون ثوابھم الحیاة األبدیة (روم 
كور  1)، ویستبدلون معرفة هللا الناقصة في ھذا العالم برؤیة هللا العیانیة (18:  8ھــذا الدھر (روم 

  ).7:  5كور  2؛  12:  13

بیسوع المسیح ابن هللا نصل إلى الحیاة األبدیة  باإلیمان أننا إنمایوحنا  وانھا لفكرة أساسیة في تعلیم
  ).13:  5یوحنا  1؛  31:  20؛ 36، 16:  3(انظر یوحنا 

: " نكون نحن أمثالھ ألننا  2:  3یوحنا  1وھذه الحیاة األبدیة إنما ھي في رؤیة هللا العیانیة.  
  سنعاینھ كما ھو ".
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ذاك ویصف سفر رؤیا یوحنا ما ینعم بھ القدیسون من السعادة مع هللا والحمل، المسیح الممجد.  فاذ 
  ).7 – 3:  21؛  17 – 9:  7تزول كل المكاره الطبیعیة (انظر رؤیا یوحنا 

وینصرف القدیس أوغسطینوس إلى تفصیل جوھر النعیم السماوي فیضعھ في رؤیة هللا         
  ).  والمدرسة ال تفتأ تقول بأن ھذه الرؤیة تفوق الطبیعة.30 – 29:  22العیان (انظر مدینة هللا 

 22؛ رؤیا یوحنا  10:  35وتحتاج بالتالي إلى نور خاص للمعرفة ھو نور المجد (انظر المزمور 
الى بصیرة فائقة الطبیعة تكون ملكة في العقل وتجعلھ قادراً على رؤیة هللا (انظر القدیس )، أي 5: 

  ).2:  6 §.  انظر الكتاب D. 475؛  5و  4:  1/12توما 

  .  نعیم السماء العرضي2

الى نعیم السماء الجوھري الذي ینشأ عن رؤیة هللا المباشرة یُضاف نعیم عرضي یتأنى من  •
 قضیة عامة.الخیرات المخلوقة معرفة طبیعیة ومحبتھا.  معرفة 

یأتي القدیسین نعیٌم عرضي من صحبة المسیح والعذراء مریم والمالئكة والقدیسین، ومن اجتماعھم 
باألھل واألصدقاء، ومن االّطالع على أعمال هللا.  ولذلك فاتِّحاد النفس بالجسد الممجد بعد القیامة 

  المجد السماوي.یزید زیادة عرضیة من 

 ومن القدیسین یمیز علماء المدرسة ثالث فئات تحظى، باالضافة إلى ما ھم علیھ من النعیم       
 العذارى" : تحرزه  االكلیلالجوھري، على مكافأة خاصة للنصر الباھر الذي احرزه، ھي " 

ین انتصروا على ، ویحرزه المالفنة الذ11:  5اللواتي انتصرن على الجسد، على ما ورد في متى 
.  وھذا " االكلیل " یقوم، 19:  5وفي متى  3:  12الشیطان ابى الكذب، على ما ورد في دانیال 

في جوھره، على رأي القدیس توما، بالفرح الناجم عن األعمال التي قاموا بھا في كفاحھم ضد 
ك عن كلمة اكلیل ".  وكذل اكلیل عن كلمة " 14:  14؛  4:  4اعداء الخالص (انظر رؤیا یوحنا 

  ). 25:  25انظر سفر الخروج 

  .  وصف للسماء3

  آ) ابدیتھا

 من اإلیمان.ان النعیم السماوي یدوم الى األبد.   •
  أعلن البابا بندكتوس الثاني عشر أن " ھذه الرؤیة والمتعة ستدومـــان دون انقطاع إلى یوم       
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  ).D. 530كلھا " ( الدین، وبعده إلى األبدیة
ھذا التعلیم فقال بتغّیر أدبي یطرأ على األبرار، مما یتّضمن نقصان النعیم أوریجانسعارض        

  السماوي أو خسرانھ.
 20:  6والمسیح یّشبھ أجر األعمال الصالحة بالكنوز السماویة التي ال یُمكن خسرانھا (متى        
)، 9:  16من مال الظلم یُقبل في المظال األبدیة " (لوقا  ).  ومن یجعل لھ أصدقاء33:  12؛ لوقا 

 7:  2؛ رومانیین  29:  19؛ انظر متى  46:  25والصدیقون یذھبون " إلى الحیاة األبدیة " (متى 
).  25:  9كور  1( یصف النعیم األبدي بأنھ " اكلیل ال یفنى " والقدیس بولس).  15:  3؛ یوحنا 

  ).4:  5لیل المجد الذي ال یذوي " (رسالة بطرس األولى والقدیس بطرس یسمیھ " اك
یبني دوام السماء األبدي على تصّور النعیم الكامل فیقول : " ما قیمة أوغسطینوسوالقدیس        

 30:  10؛ اطلب  1:  12/13ھذه السعادة الحقیقیة التى ال ثقة للمرء بدوامھا األبدي؟ " (مدینة هللا 
  ).13:  11و 

ھذا وان ارادة القدیسین قد رسخت في الخیر بسبب اتِّحادھا الوثیق با� في المحبة، إلى حد إن        
  كل افتراق عن هللا بالخطیئة یغدو بوجھ ما مستحیالً.

  
  ب) التفاوت

 من اإلیمان.تتفاوت درجات النعیم السماوي لمختلف القدیسین على حسب استحقاقاتھم.   •
) في مرسومھ إلى الیونان : ان نفوس األبرار الذین تطھروا 1439رنس (أعلن مجمع فلو       

تماماً " یرون هللا الواحد والمثلث األقانیم كما ھو، لكن وفقاً الختالف االستحقاقات، بحیث أن 
  ).D. 693الواحد یرى على وجھ أكمل من اآلخر " (

 .Dحة المزید من المجد السماوي (وقد حدَّد المجمع التریدنتیني أن البار یستحق بأعمالھ الصال
842.(  
بتأثیر من الرواقیین قائالً بالمساواة بین الفصائل یوفینیانوسوقد عارض تعلیم الكنیسة ھذا        

من جانبھ بأن بّر المسیح یُنسب إلى اإلنسان من الخارج.  ومن ھذین الَمذھبین لوتیر كلھا، كما قال
  تنجم المساواة في النعیم السماوي.

والقدیس ).  27:  16: " أن ابن البشر یجازي كل أحد بحسب أعمالھ " (متى یسوع قال        
  ).8:  3كور  1: " ان كالً یأخذ أجره على قدر تعبھ " (بولس 

 1؛ أنظر  6:  9كور  2" من یزرع قلیالً یحصد قلیالً، ومن یزرع البركات یحصد البركات " (
  ).42 – 41:  15كور 

  
  10  2الالھوت ج
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:  14ان یستشھدو بقول المسیح عن المنازل الكثیرة التي في بیت ابیھ (یوحنا یلذ لآلباءوكان         
: " لماذا ھذه المنازل الكثیرة في بیت اآلب لوال اختالف االستحقاقات ".  ترتلیانوس)، فیعلّق 2

عملة الكرم على السواء على الرغم من اختالف مدة عملھم وفي الدینار الواحد الذي یأخذه كل 
الحیاة األبدیة ذات الدوام األبدي الواحد للجمیع، أوغسطینوس) یرى القدیس 16 – 1:  20(متى 

) تعدد األجور في الحیاة األبدیة الواحدة.  2:  14بینما یرى في تعدد المنازل في بیت اآلب (یوحنا 
التفاوت یولّد الحسد، بقولھ : " لن یولّد تفاوت المجد من حسد، ألن  ثم یجیب على َمن یعترض بأن

) (انظر القدیس ایرونیموس في كتابھ 2:  67وحدة المحبة تسود في الجمیع " (في تفسیره لیوحنا 
  ).6:  1/12.  القدیس توما 34 – 18:  2ضد یوفینیانوس 

  

  

  .  جھنم4

  .  حقیقة جھنم1

 من اإلیمان.ان نفوس الذین یموتون في حال الخطیئة الممیتة الشخصیة تذھب إلى جھنم.   •

  جھنم ھي مكان وحالة شقاء أبدي حیث یكون الذین رذلھم هللا.

انكر حقیقة جھنم ھذه شیع مختلفة تقول بانعدام األشرار بعد موتھم أو بعد الدینونة العامة انعداماً 
  الخلود الشخصي (المادیة). كلیاً؛ وكذلك یقول كل منكري

).  D. 40ان " كل صانعي الشر یذھبون إلى النار األبدیة " ( Quicumqueیعلن قانون        
: " بموجب  Benedictus Deusویصّرح البابا بندكتوس الثاني عشر في المنشور العقائدي

لشخصیة، فوراً بعد التدبیر اإللھي العام تذھب نفوس الذین یموتون في حال الخطیئة الممیتة ا
  موتھم، إلى جھنم حیث یُسامون العذابات الجنَّمیة "

)D. 531  ؛ انظرD. 429 ،464 ،693 ،835 ،840.(  

عن عذابات األشرار صراحةً اال في اسفاره األحدث عھداً.  ففي الكتاب المقدس ال یتكلم        
  : یذكر أنھم یقومون " للعار والرذل األبدي ". 2:  12دانیال 

  

  



  147  العواقب األخیرة
  

: یتأثر هللا القدیر السرائیل من اعدائھ وتفتقدھم في یوم الدین، "  21 – 20:  16وفي یھودیت 
).  وفي 24:  66فیجعل لحومھم للنار والدود لكي یحترقوا ویتألموا إلى األبد " (انظر اشعیا 

: " سیكون المنافقون عاراً بین األموات مدى الدھور "؛ " ویكونون في العذاب  19:  4الحكمة 
  وما یلي). 5:  6؛  10:  3نظر وذكرھم بھلك " (ا

عد المسیح الخطأة بعذابات الجحیم.  فیسمیھ " جھنّم " (متى         :  23؛  28:  10؛  29:  5یتوَّ
)، و " 9:  18؛  22:  5)، ویسمیھ " جھنم النار " (متى 47،  45،  43:  9؛ مرقس  33 – 15

)، و " نار أبدیة " 46:  9؛ مرقس  12:  3جھنم النار حیث ال یموت دودھم وال تطفأ " (متى 
 13؛)، و " أتّون النار " (متى  42:  9؛ مرقس  12:  3)، و " نار ال تطفأ " (متى 41:  25(متى 

؛  13:  22؛  12:  8).  وھناك " الظلمة " (متى 46:  25)، و " العذاب األبدي " (متى 5، 42: 
  ).28:  13؛ لوقا  51:  24؛  20،  42:  13)، و" البكاء وصریف األسنان " (متى 30:  25

: " ھؤالء الذین ال یعرفون هللا وال یطیھون االنجیل سیعاقبون بالھالك القدیس بولس ویقول 
؛  9 – 6:  2؛ انظر رومانیین  9:  1تسالونیكي  2األبدي، من وجھ الرب ومن مجد قوتھ " (

المنافقون في بحیرة النار المتقدة : " یُطرح  8:  21رؤیا یوحنا).  وفي 31 – 26:  10عبرانیین 
،  6:  2بطرس  2؛ انظر  10:  20بالكبریت ... وھناك یعذَّبون نھاراً ولیالً إلى دھر الدھور " (

  ).7یھودیت 

: " من یفسد بتعالیمھ  اغناطیوس األنطاكيیجمع اآلباء على حقیقة جھنم.  فیقول القدیس        
الخبیثة اإلیمان اإللھي الذي صلب المسیح ألجلھ، یذھب إلى النار األبدیة ھو ومن یتبعھ " (في 

یردّ عذاب جھنم إلى العدل اإللھي الذي ال  یوستینوس).  والقدیس 2:  16رسالتھ إلى أھل أفسس 
  ).2:  4/28المبتدعین یستطیع أن یترك بدون عقاب متجاوزي شریعتھ (انظر ایریناوس، ضد 

  

  

  .  ماھیة عذاب جھنم2

  تمیز المدرسة في عذاب جھنم عنّصرین : عذاب الحرمان وعذاب الحواس.

  فاألول ھو االنصراف عن هللا بالخطیئة الممیتة، والثاني اإلنصراف إلى الخلیقة.

الطوباویة.  الذي بھ یقوم جوھر عذاب جھنم بالمعنى الدقیق ھو حرمان الرؤیة فعذاب الحرمان   
  : " انني ال  12:  25: " اذھبوا عني یا مالعین ".  متى  41:  25أنظر متى 
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:  14؛  27:  13: " أما تعلمون أ، األثمة ال یرثون ملكوت هللا؟ " (لوقا  9:  6كور  1أعرفكم ".  
  ).15:  22؛ رؤیا یوحنا  24

بالعذابات التي تأتي من الخارج بوسائل حسیة (ویسمى أیضاً عقاب فیقوم عقاب الحّس أما        
جھنم الوضعي).  ویتكلَّم الكتاب المقدس كثیراً ما عن نار جھنم التي یَُزجُّ فیھا الھالكون، ویسكي 

  وصریف األسنان : وھي صورة لأللم والیأس. جھنم مكاناً فیھ البكاء

ھذه، فھمھا بعض اآلباء مثل أوریجانس والقدیس غریغوریوس نیصص، كما وبعض نار جھنم 
، وكلي J.  A.  Mohlerو موھلر  Catharinعلماء الالھوت الحدیثین مثل امبروسیوس كترین 

Klee بالمعنى المجازي، على أنھا صورة لعذابات محَض روحیة، وال سیما لنخس الضمیر.  أن ،
اال أن معظم اآلباء والمدرسیین وعلماء الالھوت سلطة التعلیمیة الكنسیة.  ھذا الرأي لم تتنكر لھ ال

یقولون بنار فیزیقیة تختلف كل االختالف عن النار العادیة.  والقدیس توما، على مثال القدیس 
أوغسطینوس والقدیس غریغوریوس الكبیر، یفّسر مفعول النار الفیزیقیة على كائنات محض 

األرواح إلى النار المادیة التي ھي آلة بید عدالة هللا المنتقم.  وھكذا تخضع روحیة بأنھ رباط یشد 
  األرواح للمادة التي تحدّ من حركتھا.

في شأن نارجھنم  1890نیسان  30وبخصوص إعالن صادر من مجمع التوبة بتاریخ 
)Cavallera 1466) 6) 1931( 89 – 90)انظر H.  Lange, Schol(.  

  .  میزات جھنم3

  ابدیتھاآ) 

 من اإلیمان.تدوم عذابات جھنم إلى األبد.   •
: " ان الھالكین یتعذبون مع الشیطان  Firmiter) في فصل 1215( أعلن مجمع الالتران الرابع

  ).D. 40  ،835  ،840؛ انظر  D. 429عذاباً أبدیاً " (
  ).D. 211) تعلیم أوریجانس (543وقد أدان مجمع عقد في القسطنطینیة عام (

) أبدیة العقاب 1906 †( شلّ وبینا أوریجانوس ینكر أبدیة عقابات جھنم باالطالق، یحفظ        

للذین یأثمون " وھم رافعو الید "، أي عن بغض هللا، ویستمرون في حالتھم النفسیة ھذه في الحیاة 
  األخرى.

عار و الرذل األبدي " ھي أبدیة عذابات جھنم ینذر بھا الكتاب المقدس عندما یتكلّم عن " ال       
:  18؛ متى  21:  16)، أ, عن " النار األبدیة " (یھودیت 19:  4؛ انظر الحكمة  2:  12(دانیال 

  )، أو عن " الھالك األبدي "46:  25)، أو عن " العذاب األبدي " (متى 7؛ یھوذا  41:  25؛  8
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أبدي " یجب أال نحملھ على معنى مدة طویلة جداً ولكنھا ).  وھذا النعت " 9:  1تسالونیكي  2(
:  9؛ مرقس  12:  3محدودة.  وھذا مــا تثبتھ عبارات مقابلة لھ مثل : " نار ال تطفأ " ( متى 

؛ وما تثبتھ كذلك المقابلة )46:  9مرقس )، أو " جھنم حیث الدود ال یموت والنار ال تطفأ " (42
).  ونقرأ في رؤیا یوحنا " ان دخان 46:  25والحیاة األبدیة " (متى  –بین " العذاب األبدي 

) (انظر 3:  19( 11:  14عذابھم یصعد إلى دھر الدھور " أي إلى ما ال نھایة لھ (رؤیا یوحنا 
  ).10:  20رؤیا یوحنا 

) فال یعني مصیر 21:  3أما " رد األشیاء كلھا " الذي یخبر عنھ سفر أعمال الرسل (       
  الھالكین بل تجدید العالم عند مجيء المسیح الثاني.

وقد اجمع اآلباء قبل أوریجانس على القول بأبدیة عذابات جھنم (انظر القدیس اغناطیوس        
 1/28؛ والقدیس یوستینوس في دفاعھ عن المسیحیة  2:  16االنطاكي في رسالتھ إلى أھل أفسس 

 4/28؛ والقدیس ایریناوس ضد المبتدعین  2:  11؛  3 : 2؛ وقصة شھادة القدیس بولیكربوس 1: 
.  وموقف أوریجانس السلبي یعود إلى النظریة األفالطونیة القائلة )12؛ وترتلیانس في التوبة  2: 

بأن غابة كل عقاب اصالح المعاقب.  وقد تبع أوریجانس القدیس غریغوریوس نیصص، ودیدیمس 
عن أبدیة عذابات جھنم ضد أوغسطینوسافع القدیس االسكندري، وافاغریوس البنطي.  وقد د

أوریجانس وضد " الرحماء " (القدیس امبروسیوس) الذین یقولون، بناًء على رحمة هللا، بعودة 
  ).23:  21المسیحیین الذین ماتوا في حالة الخطیئة الكبیرة (انظر؛ مدینة هللا 

الھالكین قد تحجرت في الشر تحجراً ال یجب القول، بمقتضى التعلیم الموحى بھ، إن إرادة        
یرجى معھ تغیر ویمتنع على كل توبة حقیقیة.  وذلك نتیجة لرفض هللا كل نعمة جدیدة للھالك 

  ).6، 5، 2:  98على الثالث؛ ملحق  2:  85:  2/  1(انظر القدیس توما 
  
  
  

  ب) التفاوت
 قضیة عامة.عقوبات الھالكین تبعاً لمقدار ذنبھم.   تتفاوت •

 .Dیعلن مجمع لیون ومجمع فلورنس، اللذان عقدا لالتحاد، بأن نفوس الھالكین تختلف في العذاب (
).  ومن المحتمل أن ال یقتصر االختالف على طبیعة العذاب للخطیئة األصلیة (عذاب 693، 464

(عقوبة الخسران وعقوبة الحس)، بل یشمل أیضاً مقدار العذاب  الخسران)، وللخطایا الشخصیة
  لخطایا الشخصیة.ل
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وقد انذر یسوع سكان كورزین وبیت صیدا، ألنھم لم یتوبوا، بدینونة أشد صرامة من دینونة        
  ).47:  20).  وسینال الكتبة دینونة أعظم (لوقا 22:  11سكان صور وصیدا (متى 

الھالكین مصیر في شدتھم أخف من : " سیكون للبعض من أوغسطینوسویقول القدیس        
  وال غرو، فالعدل یقتضي أن یقاس عظم العقاب بعظم الزلة. –).  Enchiridion IIIالبعض " (

  
  
  

  .  المطھر5
  
  .  حقیقة المطھر1
  

  آ) العقیدة
  
ان نفوس األبرار، التي ما زالت عند موتھا مثقلة بخطایا عرضیة، أو بعقوبات زمنیة لخطایا،  •

 من اإلیمان.تذھب إلى المطھر.  
 

  المطھر ھو مكان وحالة للتطھیر بواسطة عقوبات زمنیة.
انكر حقیقة المطھر ھذه شیع الكاتاریین والفودیین، والبروتستان، وفریق من الیونان        
 1القسم  Les articles de Smalkaldeوذكس.  وھذه ھي المصادر عن تعلیم لوتیر (انظر األرث

)، Instit.  Chrét. 3/5  :6 – 10)، وعن تعلیم كلفینوس (انظر كتابھ 15 – 12 § 2الفصل 
س موغیال االرثوذكسي   – 64:  1وعن تعلیم الكنیسة األرثوذكسیة الیونانیة (انظر إیمان بطر

66.(  
د الیونان الذین كانوا یقصرون معارضتھم على وجود مكان خاص للتطھیر، وعلى نار ض       

المطھر، وعلى خواص العذاب التكفیریة، حدَّد مجمع لیون ومجمع فلورنس، اللذان عقداً لالتحاد، 
بقولھما : " ان الذین یخرجون من ھذه الحیاة وھم نادمون حقیقة وفي محبة هللا، لكن قبــل أن 

  عن خطایاھم واھماالتھم بأعمال توبة وافیة، تتطھر نفوسھم بعد الموت بعقوبات مطھرة ".یكفروا 
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)D. 464 ،693  ؛ انظرD. 456 ،570 وضد البروتستان، الذین یرون التعلیم عن المطھر  .(
) كما وال یتفق ووجھة نظرھم في التبریر، یعلم المجمع D. 777مخالفاً للكتاب المقدس (انظر 

 840؛ انظر  D. 983التریدنتیني حقیقة المطھر وفائدة الصلوات ألجل النفوس التي في المطھر (
 ،998.(  
  

  ب) البرھان المأخوذ من الكتاب المقدس
  

  الحیاة األخرى.یعلم الكتاب المقدس وجود المطھر تعریضاً عندما یقول بإمكان التطھیر في 
بأنھم صلوا ألجل الجنود القتـــلى الذین وجـــدوا  46 – 42:  12یخبر سفر المكابیین الثاني        

معھم أنواطاً من أصنام یمنیَّا، طالبین لھم المغفرة، ثم ارسلوا إلى أورشلم الفي درھم من الفضة 
ن أنھم یستطیعون محو خطایاھم بواسطة لیقدم بھا ذبیحة تكفیریة عنھم.  لقد كانوا اذاً على یقین م

الصالة والذبائح.  وینھي كاتب الخبر مادحاً ھذا الصنیع بقولھ : " وكان ذلك من أحسن الصنیع 
وأتقاه العتقاده قیامة الموتى.  ألنھ لو لم یكن مترجیاً قیامة الذین سقطوا لكانت صالتھ من أجل 

  دوا بالتقوى قد ادّخر لھم ثواب جمیل.الموتى باطالً وعبثاً، والعتباره أن الذین رق
  وھو رأي مقدس تقوي، ولھذا قدم الكفارة عن الموتى لیحلوا من الخطیئة ".

  
  

یقول الرب : " كل من قال كلمة على الروح القدس ال یغفر لھ ال في ھذا  32:  12وفي متى        
الدھر وال في اآلتي ".  وھذا القول یستشف منھ امكان غفران خطایا أخرى ال في ھذا العالم فقط 

" انھ یحمل  بل في العــالم اآلخر أیضاً.  ویعلق القدیس غریغوریوس الكبیر على قول المسیح ھذا :
الدنیا، وخطایا غیرھا تغفر في العالم اآلخر " (محاورة على االعتقاد بأن ھناك خطایا تغفر في ھذه 

  ).D. 456؛  2:  24:  21) (انظر القدیس أوغسطینوس، مدینة هللا 39:  4
  
  

 – 10:  3كور  1، في سیاق كالمھ عن الرسالة في جماعة كورنتس (القدیس بولسویقول        
) بأن عمل الذي یبشر باإلیمان بانیاً على األساس الذي وضعھ الرسول نفسھ والذي ھو المسیح، 15

سوف یُمتحن بالناؤ في یوم الدین.  فاذا ثبت العمل المتحان النار فسینال العامل مكافأتھ، واال " 
 ن قد أساء عملھ،فسیخسر "، أي أنھ ال ینال مكافأة.  لكن الذي ال یثبت عملھ المتحان النار، أي یكو

" فسیخسر، اال أنھ سیخلص، ولكن كما یخلص من یمر في النار "، أي أنھ سیبلغ الحیاة األبدیة إذا 
  ما أظھر امتحانھ بالنار أنھ أھل للحیاة األبدیة.
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بمحن شاقة واغلب المفّسرین الكاثولیك یرون في امتحان النار ھذا تطھیراً عابراً یقوم على الراجح 
ستحل یوم الدین بالذي أساء البناء، ویستنتجون من ذلك أن الذي یموت وعلیھ خطایا عرضیة، أو 

في ذمتھ عقابات زمنیة، علیھ أن یتحمل بعد الموت عقاباً وقتیاً مطھراً.  وقد أخذ اآلباء الالتین ھذه 
تمحو الخطایا العرضیة التي لم النار على المعنى الحرفي فقالوا بأنھا نار فیزیقیة للتطھیر ُجعلت ل

للقدیس  179؛ عظة  3:  37یّكفر عنھا.  انظر القدیس أوغسطینوس في تفسیره المزمور 
  .39ك  4سیزاریوس من آرل ؛ القدیس غریغوریوس الكبیر، محاورة 

: " الحق أقول لك أنك ال تخرج من ھناك حتى توفي آخر  26:  5أما القول الذي في متى        
وصیة  ال یتممفإنھ جاء على شكل مثل، وھو یتوعد بعقاب عادل من الدیان اإللھي من  فلس "،

عقاب السجن المؤقتحالة  المحبة األخویة.  وقد تقصى بعضھم ھذا المثل فتوصل إلى أن یرى في
في السجن العالم الذي في جوف  ترتلیانوسمن العقاب في الحیاة األخرى ھي أیضاً مؤقتة.  فیرى 

في الفلس األخیر " الخطایا الطفیفة التي یجب التكفیر عنھا بتأخیر یوم القیامة " (الملك األرض، و
  ).20:  55) (انظر القدیس قبریانوس رسالة 58األلف سنة) (في النفس 

  
  د).  البرھان المأخوذ من التقلید

ان محور البرھان عن وجود المطھر ھو في شھادة اآلباء، وال سیما الالتین.  فھم یأتون   
  بالنصوص الكتابیة المذكورة براھین على التطھیر الوقتي وغفران الخطایا في الحیاة األخرى.

بأن التائبین الذین ماتوا بعد أن غفرت خطایاھمن یجب علیھم أن یؤدوا  قبریانوسفیقول القدیس 
الحیاة األخرى ما تبقى علیھم من التعویض المفروض، بینما الشھادة ھي بمثابة تعویض كامل  في

واٍف.  " لیس بسیَّان غسل النفس من الخطایا باحتمال عذاب ألیم طویل والتطھیر بالنار وغسل 
بین العذابات  أوغسطینوس).  ویمیز القدیس 20:  55النفس من الخطایا بشھادة الدم " (رسالة 

لزمنیة التي یجب أن نعانیھا في ھذه الحیاة والعذابات التي یجب أن نعانیھا بعد الموت، فیقول : " ا
ال یعانون العذابات الزمنیة اال في ھذه الحیاة، وبعضھم بعد الموت فقط، وغیرھم في  بعض الناس

خیرة " (مدینة هللا ھذه الحیاة وبعد الموت.  اال أنھم جمیعاً یقفون بین یدي ھذه المحكمة الصارمة األ
)، 3:  37).  وھو كثیراً ما یتكلم عن نار مصلحة، أو مطھرة (انظر في تفسیره للمزمور 13:  21

ویرى ان الصلوات تفید لبذین ولدو ثانیةً في المسیحن ولم یعیشوا طویالً لیستغنوا بعد موتھم عن 
ھم دون جدوى.  ھؤالء اذاً ھم ھذه المساعدةن ولم تكن حیاتھم من السوء بحیث تغدوا الصلوات عن

  ).2:  24في الوسط بین الطوباویین والھالكین (مدینة هللا 
  وھناك كتابات في المدافن المسیحیة القدیمة تستمطر على األموات الراحة والسالم.

أما نظریاً، فإن وجود المطھر یقوم على قداسة هللا وعدلھ.  فقداسة هللا تقتضي أن ال یدخل      
)؛ وعدل هللا یقتضي من جھة أن توفى كل 27:  21اال النفوس النقیة كل النقاء (رؤیا یوحنا السماء 

  المتحدة مع هللا العقوبات المتبقیة على الخطیئةن ومن جھة أخرى أن ال تذھب إلى جھنم النفوس
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محدودة (انظر القدیس توما في  بالمحبة.  یجب اذاً القول بحالة وسطى توفر تطھیراً نھائیاً ذا مدة
  ).91:  4الردود على الخوارج 

  .  ماھیة عقوبة المطھر2
  نمیز في عقوبة المطھر، كما في عقوبة جھنم، بین عقوبة الخسران وعقوبة الحّس.       

تقوم بالحرمان المؤقت من الرؤیة الطوباویة.  اال أن ھذه العقوبة تقترن دائماً، فعقوبة الخسران 
  ).D. 778الدینونة الخاصة التي سبقتھا، بالثقة الوطیدة في السعادة األخیرة (بسبب 

ألن الموتى في المطھر یعرفون انھم ابناء هللا واصدقاؤه، ویتوقون إلى االتحاد بھ اتحاداً صمیماً، 
  فیزیدھم شعورھم ھذا ألماً بھذا الفراق المؤقت.

لى عذاب الحرمان.  وھذا العذاب الحسي یضاف إعذاب الحواس ویجمع علماء الالھوت على أن 
الخارجي یقول بھ على أنھ نار فیزیقیة اآلباء الالتین، وعلماء المدرسةن والعدید من علماء 

.  اال أن قول الكتاب المقدس ال یكفي 15:  3كور  1الالھوت الحدیثین، معتمدین على ما ورد في 
ن المجامع، التي أثارھا الیونان األرثوذكس حجة في ھذا الشأن.  واالعالنات الرسمیة الصادرة م

رة.   المنكرون لوجود نار مطھرة، تتكلم فقط عن عذابات مطھرة، ال عن نار مطّھِ
)D. 444 ،693.(  
  .  موضوع التطھیر3

:  7التي لم تُغفر ھو، على ما یرى القدیس توما (في الشر الخطایا العرضیة ان ما یمحو        
لمرء بمساعدة النعمة، كما ھو الحال في ھذه الحیاة.  إال أن فعل الندامة )، فعل ندامة یصدره ا11

ھذا، الذي یُثار في النفس حاالً بعد دخولھا المطھر، ال یمحو العقاب المفروض على الخطیئة وال 
  ینّقصھ.  ألنھ لیس في الحیاة األخرى من إمكان لالستحقاق.

  ل االختیاري لآلالم التكفیریة التي یفرضھا هللا.فتّكفر باالحتماالعذابات الزمنیة أما        
  .  مدة المطھر4
 قضیة عامة.لن یدوم المطھر إلى ما بعد الدینونة العامة.   •

)، لن یكون غیر السماء والجحیم.  41، 24:  25بعد ما یصدر الدیَّان األعظم حكمھ (متى        
ویقول القدیس أوغسطینوس : " ال نحسبنَّ لآلالم المطھرة حساباً اال قبل یوم الدین المخیف " 

ر فال سبی13:  21؛ انظر  16:  21(مدینة هللا  ل إلى معرفتھ ).  أما المدة المجددة لالمتحان المطّھِ
  ).D. 1143لكل نفس بمفردھا (انظر 
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رة إلى النعیم السماوي.   یدوم المطھر لكل نفس إلى أن تطُھر من كل إثم وعقاب، وعندئٍذ تدخل مطّھِ
)D. 530  ،693.(  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  أواخر البشریة

  .  رجوع المسیح6

  .  حقیقة ھذا الرجوع1

 من اإلیمان.في نھایة العالم سیعود المسیح بالمجد للدینونة.   •
یعلن قانون الرسل : " سیأتي لیدیَن األحیاء واألموات ".  وكذلك القوانین التابعة.  ویُضیف        

  ).D. 40  ،54  ،287  ،429؛ انظر  D. 86القسطنطینیة : " في المجد " ( –قانون نیقیة 
 8(مرقس  27:  16أنبأ یسوع مراراً كثیرة بصراحة عن مجیئھ الثاني في نھایة العالم.  متى        

) : " ان ابن البشر مزمع أن یأتي بمجد ابیھ مع مالئكتھ، وحینئٍذ یجازي كل 26:  9؛ لوقا  38: 
بشر في : " وحینئٍذ تظھر عالمة ابن ال 27:  21لوقا   ).26:  13أحد بحسب أعمالھ " (متى 

ویرون ابن البشر آتیاً على سحاب السماء بقوة وجالل السماء وتنوح حینئٍذ جمیع قبائل األرض، 
عظیمتین ".  وعالمة ابن البشر ھذه ھي، بحسب تفسیر اآلباء، الصلیب.  ومجیئھ على سحب 

؛  64 : 26؛  31:  25) یدل على عظمتھ ومجده االلھیین.  انظر متى 13:  7السماء (انظر دانیال 
  .11:  1(" الیوم األخیر ")؛ أعمال  39:  6(" یوم ابن البشر") ؛ یوحنا  26،  24:  17لوقا 

  وأكثر الرسائل تتضمن، عند الحاجة، تلمیحات إلى رجوع المسیح، وإلى ظھوره في المجد        
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إلى أھل تسالونیكي، الذین یظنون مجيء  القدیس بولسعندما یجيء، وإلى دینونتھ.  فیكتب 
المسیح الثاني قریباً ویقلقون لمصیر الذین ماتوا قبل مجیئھ : " نقول لكم بكلمة الرب : انَّا نحن 

األحیاء الباقین إلى مجيء الرب ال نسبق الراقدین، ألن الرب نفسھ عند الھتاف، عند صوت رئیس 
قوم األموات في المسیح أوالً، ثم نحن األحیاء الباقین ، ویالمالئكة وبوق هللا، سینزل من السماء

 1نختطف جمیعاً معھم في السحب لنالقي المسیح في الجو، وھكذا نكون مع الرب دائماً " (
).  االّ ان بولس یستطرد على الفور فیقول بأن تاریخ ھذا المجيء لیس 17 – 15:  4تسالونیكي 

ا قالھ أوالً إنما ھو محض افتراض تصوره قد وقع، )، وھذا یدل على أن م2 – 1بمعروف (عدد 
).  أما غایة مجيء المسیح D.  2181وذلك ممكن اذاً ما نظر إلیھ من وجھة نظر قرائھ (انظر 

).  فعلى المؤمنین إذاً أن یكونوا " بال لوم " 8:  1تسالونیكي  2فقیامة الموتى والمجازاة العادلة (
 1؛  16:  1بطرس  2).  انظر 23:  5؛  13:  3تسالونیكي  1؛  8:  1كور  1عند رجوع الرب (

  .14؛ یھوذا  7:  5؛ یعقوب  28:  2یوحنا 
: " وعندئٍذ  8:  16ویُجمع التقلید على ھذا التعلیم.  فیقول كتاب تعلیم الرسل االثنى عشر        

  ).6:  10یرى العالم المسیح آتیاً على سحب السماء " (انظر 
  
  تي تسبق مجيء المسیح.  العالمات ال3

  آ) التبشیر باالنجیل في العالم كلھ
ذلك ما یؤكده یسوع : " سیُكرز بانجیل الملكوت ھذا في جمیع المسكونة شھادة لكل األمم،        

).  اال أن ھذا الكالم ال یعني أن المنتھى 10:  13؛ انظر مرقس  14وحینئٍذ یأتي المنتھى " (متى 
  یأتي حالما یكون االنجیل قد بشر بھ في العالم كلھ.

  
  ب) اھتداء الیھود

یكشف القدیس بولس عن " السّر " : متى دخل  32 – 25:  11الرسالة إلى الرومانیین  في       
ملء األمم، أي عدد من الوثنیین حدده هللا، في ملكوت هللا، عندئٍذ یھتدي " إسرائیل كلھ " ویخلص.  

  وھذا تعمیم بالمعنى المجازي.
بھ، ولكن دون برھان كاٍف.  وقد اھتداء إسرائیل ھذا ما یعلقّھ بعضھم على رجوع إیلیا، كعلى سب

تنبأ النبي مالخیا : " ھانذا أرسل إلیكم إیلیا النبي قبل أن یجيء یوم الرب العظیم الرھیب فیرد 
).  وقد 5:  4قلوب اآلباء إلى البنین وقلوب البنین إلى آبائھم، لئال آتى واخرب األرض باالبسال " (

وجعلوه في بدء )،10:  48لجسد (انظر ابن سیراخ فھم الیھود رجوع إیلیا ھذا على أنھ رجوع با
  ).14:  16؛ متى  21:  1عھد المسیح، ورأوا في ایلیا سابقاً للمسیح (یوحنا 

والمسیح أثبت مجيء ایلیا، اال أنھ رآه في مجيء یوحنا المعمدان الذي أخبر المالك بأنھ یتقدّم أمام 
 ).  " أقول لكن14:  11ا المزمع أن یأتي " (متى ) : " ھو ایلی17:  1هللا بروح ایلیا وقوتھ (لوقا 
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).  13:  9؛ مرقس  12:  17أن ایلیا قد جاء ولكنھم لم یعرفوه، بل صنعوا بھ كل ما أرادوا " (متى 

فیسوع ال یتكلّم صریحاً عن مجيء الیلیا قبل الدینونة العامة، حتى وال في متى على الراجح (متى 
(" ان ایلیا یأتي ویرد كل شيء").  فھو یكتفي بأن یورد نبوءة مالخیا، وقد رآھا تحققت  11:  17

  ).12:  17بمجيء یوحنا المعمدان (متى 
  

  ج) الجحود
:  24تنبأ یسوع، للحقبة التي تسبق المنتھى، عن قیام أنبیاء كذبة یطغون كثیرین من الناس (متى   
).  ویؤكد القدیس بولس أن " االرتداد " البد أن یسبق مجيء الرب، أي االرتداد عن اإلیمان 5 – 4

  . )3:  2تسالونیكي  2المسیحي أو الردَّة (
  

  د) مجيء المسیح الدّجال
: " البدَّ أن یسبق االرتداد  4 – 3:  2تسالونیكي  2سبب ھذا االرتداد ھو المسیح الدّجال.         

ر انسان الخطیئة ابن الھالك، المعاند المترفع فوق كل من یُدعى إلھاً أ, معبوداً، حتى أنھ أوالً ویظھ
یجلس في ھیكل هللا، ویُري من نفسھ أنھ ھو هللا ".  " ویكون مجیئھ بعمل الشیطان، بكل قوة، 

خلصوا.  وبالعالمات والعجائب الكاذبة، وبكل خدعة ظلم في الھالكین، ألنھم لم یقبلوا محبة الحق لی
).  " وحین یظھر ... 11 – 9ولذلك یرسل هللا إلیھم عمل الضالل حتى یصدقوا الكذب " (عدد 

  ).8یھلكھ الرب یسوع بنفس فمھ "، أي بقوة تصدر منھ (عدد 
)؛ 7یوحنا :  2؛  3:  4؛  22 – 18:  2یوحنا  1الدّجال ھو یوحنا ( وأول من یستعمل كلمة المسیح

  اال أنھ یطلق ھذا االسم أیضاً على المبتدعین الذین یتكلمون بروح المسیح الدّجال.
وبحسب القدیس بولس والقدیس یوحنا سیظھر المسیح الدّجال شخصاً معیناً یكون أداة بین یدي 

  ". الشیطان.  فیتكلم كتاب تعلیم الرسل االثنى عشر عن ظھور " مضلل العالم
علینا أن نرفض التفسیر التاریخي (الذي رأى في نیرون المسیح الدّجال)، كما والتفسیر الذي یعتمد 

  على تاریخ الدیانات فیرجع أصل فكرة المسیح الدجال إلى أساطیر بابلیة وفارسیة.
  وأقدم كتاب عن المسیح الدّجال ھو للقدیس ھیبولیت الروماني.

  
  ھـ) الضیقات والشدائد

وع عن حروب، ومجاعات، وزالزل أرضیة، كما وعن اضطھادات ھائلة ستنزل بتالمیذه : تنبأ یس
 24" وحینئٍذ یسلمونكم إلى الضیق ویقتلونكم وتكونون مبغضین من كل األمم ألجل اسمي " (متى 

:  13؛ (انظر اشعیا  29:  24).  وستقع في الطبیعة قبل رجوع المسیح نكبات وأھوال (متى 9: 
10  ،34  :4.(  
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  .  میعاد رجوع المسیح3
 قضیة أكیدة.ان میعاد رجوع المسیح ال یعرفھ البشر.   •

  لم یحدّد یسوع لرجوعھ وقتاً.  وقد أعلن في ختام خطابھ عن العواقب األخیرة.       
 االبن، االّ اآلب "" أما ذلك الیوم وتلك الساعة فال یعلمھما أحد وال المالئكة الذین في السماء وال 

المقابل، ال توجد كلمة " وال االبن " في بعض  36:  24؛ وفي نص متى  32:  13(مرقس 
.  وقد أعلن یسوع 4:  23 §المخطوطات).  انظر، بشأن جھــل االبن لذلك الیوم، الكتاب الرابع 

لتالمیذه قبیل صعوده : " لیس لكم أن تعرفوا األوقات واألزمنة التي جعلھا اآلب في سلطانھ " 
  ).7:  1(أعمال 

في خطاب یسوع عن العواقب األخیرة أقوال كثیرة تدّل على أنھ لم یكن لیقصد عودة قریبة        
  ).41:  12؛ متى  22:  27؛ لوقا  24:  21؛ لوقا  31،  21، 14/  24سریعة (متى 

ً طویالً (انظر متى  : " وبعد  19:  25؛  5:  25؛  48:  24واألمثال عن عودتھ تفترض غیابا
زمان طویل قدم سید أولئك العبید وحاسبھم ").  وكذلك األمثال عن بطء نمو ملكوت هللا على 

ھا ال بمعنى مجيء المسیح، بل ).  وھناك أقوال كثیرة یجب أن نفھم33 – 24:  13األرض (متى 
: خراب أورشلیم)، أو لبسط ملكوتھ  23:  10بمعنى ظھور قدرتھ، لالقتصاص من أعدائھ (متى 

)، أو إلثابة المؤمنین بھ بالنعیم السماوي 27:  9؛ لوقا  1:  9؛ مرقس  28:  16( على األرض
: " الحق أقول لكم أنھ  34:  24).  أما قول المسیح في متى 22:  21؛  28،  18،  3:  14(یوحنا 

ال یزول ھذا الجیل حتى یكون ھذا كلھ "، فیعود إلى العالمات التي تسبق مجیئھ.  وھناك تفسیر 
لكلمة " ھذا الجیل " بموجبھ تعني ھذه الكلمة ال معاصري یسوع، بل الجیل الیھودي، أي الشعب 

  ).12:  8؛ مرقس  26:  11الیھودي (متى 
ـا القدیس بولسالرسل عن مجيء المسیح.  فیكتب  مثلھ تعلیم        إلى أھل تسالونیكي : " أمَّ

األزمنة واألوقات فال حاجة لكم أن یكتب إلیكم عنھا، ألنكم تعلمون یقیناً أن یوم الرب ھكذا یأتي 
  ).2 – 1:  5تسالونیكي  1كاللص لیالً " (

حذرھم الرسل من ترقب رجوع الرب ومــا یلي، ی 1:  2وفي رسالتھ الثانیة إلى أھل تسالونیكي 
ً إلى العالمات التي یجب أن تسبق رجوعھ.  ویشرح  ً زائداً، ملمحا إبطاء  قدیس بطرسالترقبا

وان یوماً واحداً عنــد الرب   رجوع المسیح بطول أناة هللا الذي یرید أن یعطي الخاطئ مھلة للتوبة.
  ).15:  16؛  3:  3) (انظر أعمال 10 – 8:  3بطرس  2كألف سنة.  وسیأتي یوم الرب كاللص (

كان المسیحیون األّولون، على الرغم من جھلھم لیوم الرب، یتوقعونھ ویحسبون لقرب        
 2یوحنا  1؛  7:  4بطرس  1؛  8:  5؛ یعقوب  37:  10؛ عبر  5:  4وقوعھ حساباً (انظر فیلیبي 

 :18.(  
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اآلرامیة " ما رانا تا " (ھلم، یا ربنا)، شاھد على ما بلغ منھم الشوق إلى یوم ولدینا في الصالة 

: "  20:  22).  انظر رؤیا یوحنا 6:  10؛ تعلیم الرسل االثنى عشر  22:  16كور  1الرب (
  تعال أیھا الرب یسوع ".

  
  
  
  
  
  

  .  قیامة الموتى7
  .  حقیقة القیامة1
 من اإلیمان.ان جمیع الموتى سیقومون بأجسادھم في الیوم األخیر.   •

یعمم ھذه القیامة : " عند  Quicumqueیعترف قانون الرسل : " أؤمن بقیامة الجسد ".  وقانون 
  ).D. 40مجیئھ سیقوم الناس جمیعاً بأجسادھم " (

)، والوثنیون (أعمال 8:  23مال ؛ أع 23:  22أنكر اإلیمان بالقیامة قدیماً الصدوقیون (متى        
)، والغنوسیون 18 – 17:  2تیمو  2؛ 15كور  1)، وبعض المسیحیین من عھد الرسل (32:  17

  والمانویون، وفي القرون الوسطى الكاتاریّون، وحدیثاً المادیة والراسیونالیّة بكـــل أشكالھا.

ً في اإلیمان بالقیامة.  فالنبیَّان ھوشع وحزقیال یصفان في العھد القدیمنلمس         تطوراً تدریجیا
؛  14:  13؛  3:  6خالص اسرائیل من الخطیئة ومن المنفى على صورة قیامة األجسام (ھوشع 

).  ویُبني 19:  26).  ویعلن اشعیا إیمانھ بقیامة أبرار اسرائیل كل بمفرده (14 – 1:  37حزقیال 
لمنافقین أیضاً، لكن من بني اسرائیل فقط : " كثیرون من الراقدین في تراب األرض دانیال بقیامة ا

).  ویعلّم سفر 2:  12یستیقظون، بعضھم للحیاة األبدیة وبعضھم للعار والرذل األبدي " (
  ).46:  14وما یلي؛  43:  12؛  29،  23،  14،  11،  9:  7المكابیــین الثاني القیامة العامة (
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فھو شاھد على القیامة في الترجمة الالتینیة فقط.  لكنھ في النص  27 – 25:  19أما أیوب في  
  األصلي یعرب عن أملھ بأن یُدافع هللا عنھ، ما عاش على األرض، لكي یظھر براءتھ.

م تعرفوا ال الكتاب، وال قوة ان یسوع یأخذ على الصدوقیین إنكارھم للقیامة : " قد ضللتم ول       
 22هللا، آلنھم في القیامة ال یزوجون وال یتزوجون، ولكن یكونون كمالئكة هللا في السماء " (متى 

)، بل وللمنافقین أیضاً، ألن ھؤالء 14:  14).  وینادي بالقیامة ال لألبرار فقط (لوقا 30 – 29: 
).  " فیخرج الذین عملوا 9 – 8:  18؛  28 : 10؛  30 – 29:  5یلقون بأجسادھم في جھنم (متى 

).  وبعد 29:  5الصالحات إلى قیامة الحیاة، والذین عملوا السیئات إلى قیامة الدینونة " (یوحنا 
 – 39:  6یسوع الذین یؤمنون بھ ویأكلون جسده ویشربون دمھ بأن یقیمھم في الیوم األخیر (یوحنا 

  ).25:  11القیامة والحیاة " (یوحنا  ).  ویقول عن نفسھ بأنھ "55،  44،  40

؛  32،  18:  17؛  2 – 1:  4بقیامة المسیح، وبھا بالقیامة العامة (انظر أعمال الرسلوینادي      
).  والقدیس بولس ینكر على بعض جماعة كورنتس إنكارھم للقیامة، 23:  16؛  21،  15:  24

وما یلي : " ان المسیح قد قام من  20:  15كور  1مستنتجاً من قیامة المسیح قیامة المسیحیین.  
  بین األموات، وھو باكورة الراقدین.

یضاً قیامة األموات. وكما في آدم یموت الجمیع، كذلك في المسیح وبما أن الموت بإنسان، فبانسان أ
على أنھ باكورة، ثم الذین للمسیح عند مجیئھ ... وآخر سیحیا الجمیع كل واحد في رتبتھ، المسیح 

).  وعمومیة القیامة في متضمنة في انتصار 55 – 54؛  26عدو یبطل بالمسیح ھو الموت " (عدد 
،  14:  4تسالونیكي  1؛  21:  3؛ فیلیبي  4:  4كور  2؛  11:  8روم  المسیح على الموت (انظر

  ).13 – 12:  20؛ رؤیا یوحنا  2 – 1:  6؛ عبرانیین  16

اضطر اآلباء في القرون األولى إلى شرح عقیدة القیامة شرحاً مفَصالً، بسبب االعتراضات        
، في دفاعھ كلیمنضوس الروماني 1القدیس التي جاءت من الیھود والوثنیین والغنوسیین.  فلیلجأ 

ً من رماده،  عنھا، إلى التشابیھ المأخوذة من الطبیعة، ومن أسطورة الطائر الذي ینبعث حیا
ً عن إیمان المسیحیین 26 – 24ومنأقوال العھد القدیم (من رسالتھ إلى أھل كورنتس  ).  ودفاعا
ینوس، واثناغوراس اآلثیني، وترتلیانوس، بالقیامة وضع اآلباء الكتب الخاصة، مثل القدیس یوست

وغیرھم كثیرون من واوریجانس، والقدیس میتودیوس، والقدیس غریغوریوس نیصص، كمــا 
  وما یلي). 4:  22الكتبة األولین (انظر القدیس أوغسطینوس مدینة هللا 

إلى اثبات حقیقة القیامة اثباتاً قاطعاُ، ألن القیامة ھي فعل فائق الطبیعة  للعقل البشريال سبیل        
  ال یستطیعھ إال معجزة الھیة.  غیر ان العقل یستطیع أن یثبت موافقتھا :

  



  هللا المجازي  160
  

آ) من الوحدة الطبیعیة التي تجمع بین النفس والجسد وتجعل النفس میّالة إلى الجسد؛  ب) من فكرة 
ازاة العادلة التي تقتضي أن یُشرك الجسد، من حیث أنھ أداة النفس، في ثوابھا أو عقابھا على المج

  السواء.

یبني موافقة القیامة : آ) على تكملة الفداء الذي قام بھ المسیح؛ ب) على والعقل المستنیر باإلیمان 
على تقدیس وسائل  التشابھ الذي یجب أن یقوم في جسد المسیح السري بین األعضاء والرأس؛ د)

 5:  18/  4ایریناوس، ضد المبتدعین النعمة، والسیما االوخارستیا، للجسم البشري (انظر القدیس 
  .)79:  4؛ مجموعة الردود على الخوارج  3:  2/  5؛ 

  .  وحدة الجسد القائم من الموت2

 من اإلیمان.سیقوم الموتى بالجسد عینھ الذي كانوا یلبسونھ على األرض. •
: " سیقومون جمیعاً بالجسد عینھ  Firmiter) في فصل 1215آ) یعلن المجمع الالتراني الرابع (

  ).D. 16  ،40  ،287  ،347  ،427  ،464  ،531؛ انظر  D. 429الذي یلبسون اآلن " (
  انكر اوریجانس وحدة الجسد ھذه.

" قیامة " أو " استیقاظ "؛ وال یقول الكتاب المقدس ضمناً بوحدة الجسد ھذه باستعمالھ كلمة        
غرو، فال قیامة وال استیقاظ االّ اذا كانالجسد الذي مات وصار تراباً ھو عینھ قد قام مجدداً.  وھذه 

) بصریح الكالم : " اني من رب السماء أوتیت 11:  7القیامة یؤكدھا سفر المكابیین الثاني (
دھما من بعد ".  والرسالة األولى إلى ھــذین العضوین (لساني ویدي) وایاه أرجو أن استر

: " ال بدَّ لھذا الفاسد أن یلبس عدم الفساد، ولھذا المائت أن یلبس عــدم الموت  53:  15الكورنتیین 
."  

یجمع اآلباء الذین قبل اوریجانس على القول " بأن الجسد سیقوم من الموت ویُدان، واننا        
 – 1:  9سالة اكلیمنضوس المزعوم الثانیة إلى أھل كورنتس سنأخذ في ھذا الجسد اجرنا " (في ر

).  ویعلن القدیس یوستینوس : " لنا الرجاء بأن یستردّ الموتى الراقدون في التراب أجسادھم.  اذ 5
).  ودواعي القیامة التي أوردھا اآلباء من باب اللیاقة 18:  1لیس على هللا أمر عسیر " (الدفاع 

ذاتیة.  وقد دافع ضد أوریجانس عن ھذه الوحدة القدیس میتودیوس، تفترض وحدة الجسد ال
  والقدیس غریغوریوس نیصص، والقدیس ابیفانوس، والقدیس ایرونیموس.
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ب) ال نفھمّن ھذه الوحدة بمعنى أن كل العناصر المــادیة التي كانت للجسد األرضي دائماً، أو في 
ستوجد مجتمعةً في الجسد القائم من الموت.  وكما أن الجسد األرضي یبقى وقت من األوقات، 

ً ھو ھو على الرغم مما یجري فیھ باستمرار من تبدّل العناصر المادیة، كذلك یكفي لحفظ  دائما
وحدتھ الذاتیة أن یكون قسم صغیر من مجموع عناصر الجسد األرضي موجوداً في الجسد القائم.  

یل اإلیمان بالقیامة أن تكون العناصر ذاتھا قد دخلت على التعاقب في تركیب وال یقف عقبة في سب
  ).81:  4مختلف األجساد (انظر مجموعة الردود على الخوارج 

) بأن النفس عینھا تقوم مقاَم الجسد 1336بعد  †) ویوحنا النابولیتاني (1334 †یقول دوراند (       

المدرسي بأن المادة األولى، التي ھي محض قوة،  –عینھ في القیامة.  وتبعاً للتعلیم األرستطالیسي 
تتخذ صفتھا الحالیة الفردیة من الصورة الجوھریة لتصیر بھا جسماً معیناً، فھما یقوالن بأن النفس 

جوھریة الوحیدة للجسد البشري، تتّخذ أیة مادة كانت لتجعل منھا الروحیة، من حیث ھي الصورة ال
جسدھا.  اال أن ھذه النظریة القائلة بأن النفس البشریة ھي الصورة الوحیدة للجسد البشري ھي 

ثم انھا تؤدي  –ألن السكوتیین یقولون بصورة  جسدیة خاصة ھي غیر النفس  –نظریة غیر ثابتة 
لیة : فقد تكون عظام المیت بعدُ في القبر بینما یكون المیت نفسھ قد دخل إلى النتیجة الغریبة التا

) وغیره آخرون، بینا Billotالسماء بجسده القائم منالموت.  وفي أیامنا یقول بھذا القول بیّیو (
  كثریة الساحقة من علماء الالھوت یقولون مع اآلباء بوحدة المادة الذاتیة في القیامة.األ

ً من كل عیب ویقول         ً من كل نقص خالیا التعلیم العام بأن الجسد سیقوم من الموت سالما
وتشویھ وعاھة، فیقول القدیس توما : " سیقوم االنسان وھو على أحسن حال من الكمال الطبیعي 

ً أجھزة الحیاة النباتیة 1:  81(ملحق  )، أي بكمال السن.  وتتضمن سالمة الجسد القائم أیضا
). اال أن وظائف األجھزة النباتیة D. 207فیھا اختالف الجنس (ضد رأي أوریجانس والحسیة، بما 

  : " ویكونون كمالئكة هللا في السماء ". 30:  22لن تدخل في العمل.  متى 
  
  .  طبیعة الجسد القائم من الموت3
 أكیدة.قضیة ان أجساد األبرار ستتغّیر وتتمّجد على مثال جسد المسیح القائم من الموت.   •

یعلّم القدیس بولس : " ان یسوع المسیح سیغیّر جسد تواضعنا لیكون على صورة جسد مجده بقوة 
).  " الزرع بفساد والقیامة بغیر 21:  3العمل الذي یقدر بھ أن یخضع لنفسھ كل شيء " (فیلیبي 

یقوم جسد فساد، الزرع بھوان والقیامة بمجد، الزرع بضعف والقیامة بقوة، یزرع جسد حیواني و
  ).53:  15كور  1؛ انظر  44 – 42:  15كور  1روحاني " (
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  بناًء على تعلیم القدیس بولس ھذا، تمیز المدرسة في جسد األبرار القائم الخواص األربع التالیة :
، فال سبیل إلیھ للشرور الطبیعیة بكل أنواعھا من عذابات وأمراض جسد ممتنع عن التألّمھو  1

: "  4:  21وموت.  ویمكن تحدید ھذه الخاصة بأنھا عدم إمكان التألم والموت.  رؤیا یوحنا 
ما ویمسح هللا كل دمعة من عیونھم، وال یكون بعد موت، وال نوح، وال صراخ، وال وجع، ألن 

: " ال یمكنھم بعد أن یموتوا ".  أما السبب  36:  20؛ لوقا  16:  7كان سابقاً قد مضى ".  انظر 
  ).1: 82في ھذه المناعة فھو في سیطرة النفس على الجسد سیطرةً تامة (ملحق 

، أي روحاني، على أن ال نأخذھا بمعنى انقالب الجسد إلى كائن روحي، أو لطیفوھو جسد  2
  ).39:  24لھواء (انظر لوقا بمعنى التخفیف من مادتھ بحیث یصیر شبیھاً با

والمثال لھذه اللطافة ھو جسد المسیح القائم، الذي خرج من القبر المختوم، ودخل واألبواب مغلقة 
).  والسبب الداخلي لھذه اللطافة ھو أیضاً في سیطرة النفس الممجدة على 26،  19:  20(یوحنا 

  ).1:  83الجسد من حیث أنھا صورتھ الجوھریة (القدیس توما، ملحق 
أي لھ القدرة على مجاراة الروح في كل الحركات وبأقصى خّفة ، خفیف الحركةوھو جسد  3

وسرعة، مما یتعارض وثقل األجسام األرضیة بسبب قانون التجاذب.  ومثال ذلك جسد المسیح 
:  4؛ لوقا  26 – 19:  20القائم الذي ینتصب فجأة في وسط الُرسل ثم یتوارى بطرفة عین (یوحنا 

القائمة من حیث ھي التي ).  والسبب الداخلي في خفة الجسد ھذه یقوم على انقیاد الجسد للنفس 31
  ).1:  84تحركھ انقیاداً تاماً (ملحق 

أي أنھ خاٍل من كل شائبة ومزین بكل جمال وبھاء.  وقد أعلن یسوع : " ، منیروھو جسد  4       
).  3:  12) (انظر دانیال 43:  13في ملكوت أبیھم " (متى  ان الصدیقین یضیئون مثل الشمس

وما یلي)، وفي ظھوره  1:  17ونجد مثال ھذاالنور البھي في تجلي المسیح على جبل طابور (متى 
).  وسبب ذلك أن النفس الممجدة تغمر الجسد ببھائھا.  ویكون تمجید 3:  9بعد قیامتھ (انظر أعمال 

، على قدر بھاء النفس، وبھاء 42 – 41:  15كور  1الرسول في الجسد ھذا، حسب قول بولس 
  النفس ھذا على قدر استحقاقاتھا.

دة.   •  قضیة أكیدة.ستقوم أجساد األشرار خالدةً بغیر فساد، لكن لن تكون ممجَّ
 – 8:  18عدم الموت والفساد ھذا ھو شرط أساسي البد منھ لعقاب الجسد األبدي في جھنم (متى 

وما یلي) ینفي تبدّل عناصر الجسد المادیة وما إلى ھذا  52:  15كور  1).  وعدم الفساد (انظر 9
  ).3 – 1:  86التبدل من وظائف وأفعال، لكنھ ال ینفي إمكان التألم (ملحق 
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  .  الدینونة العامة8
  
  .  حقیقة الدینونة العامة.1
  
 من اإلیمان.سیدین المسیح بعد رجوعھ كل البشر.   •
 

تكاد قوانین اإلیمان كلھا تجمع على القول، مع قانون الرسل، بأن المسیح سیأتي في آخر العالم " 
لیدین األحیاء واألموات "، أي األحیاء الذین سیكونون عند مجیئھ في قید الحیاة، واألموات الذین 

  آخر : األبرار واألشرار ).سیقومون اذ ذاك ( وحسب تفسیر 
  ینكر ھذه العقیدة منكرو خلود الشخص والقیامة.       
في شأن الدینونة العامــة على شيء من التدّرج والتطور، فال نجد العھد القدیم یبدو لنا تعلیم       

:  5 – 20:  4من تعلیم دقیق عن دینونة األبرار واألشرار في آخر العالم إال في سفر الحكمة (
24.(  

ینذر األنبیاء تكراراً بدینونة إلھیَة في ھذا العالم یدعونھا " یوم یھوه ".  ففي ذلك الیوم یدین        
وما یلي).  لكن ال الوثنیون  1:  3هللا األمم الوثنیة ویخلّص شعبھ من أیدي أعدائھ (انظر یوئیل 
ً یُدانون ویُجازون  ).  20 – 18:  5(انظر عاموس وحدھم یُدانون، بل أشرار اسرائیل أیضا

  وما یلي). 15:  66؛ اشعیا  21:  2وسیفصل هللا األشرار عن األبرار (انظر 
؛  23 – 22:  7ویتحدَّث یسوع مراراً عن " یوم الدین "، أو عن " الدینونة " (انظر متى        

المسیح) : " فإن ابن ).  وسیقوم دیاناً بوصفھ " ابن االنسان " (= 41،  36:  12؛  24،  22:  11
 16االنسان مزمع أن یأتي في مجد أبیھ مع مالئكتھ، وحینئٍذ یجازي كل أحد بحسب أعمالھ " (متى 

الحكم كلھ لالبن لیكرم االبن جمیع الناس كما یكرمون ).  " واآلب ال یدین أحداً بل أعطى 27: 
  ).27،  23 – 22:  5(یوحنا اآلب ... وأعطاه سلطاناً أن یجري الحكم بما أنھ ابن اإلنسان " 
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" بأن هللا عیّن یسوع المسیح القدیس بطرس أیضاً، فیقول الرسل تعلیم المسیح ھذا یعلمھ        
ً لألحیاء واألموات " (أعمال  ).  وكذلك 1:  4تیمو  2؛  5:  4بطرس  1؛ أنظر  42:  10دیاّنا

  ).31:  17(أعمال  في محفل آریوس باغوسالقدیس بولس
  

 – 5:  2روم وفي رسائلھ، فیقول بأن هللا سیدین العالم دینونة عادلة بواسطة یسوع المسیح (انظر 
؛  8:  1كور  1؛  6:  1، ویدعو یوم الـــدین " یوم یسوع المسیح " (فیلیبي )10:  5كور  2؛  16
م عن الدینونة إلى نتائج عملیة في )، ألن الدیَّـان فیھ ھو یسوع المسیح.  ویخلص من التعلی5:  5

)، 5:  4كور  1؛  12 – 10:  14(روم الحیاة المسیحیة، محذراً قراءه من دینونة القریب 
ً ایاھم على الثبات والصبر على العذابات واالضطھادات ( ).  10 – 5:  1تسالونیكي  2ومحرضا

).  15 – 10:  20یصف مشھد الدینونة على صورة تأدیــة حساب (رؤیا یوحنا القدیس یوحنا و
وفتح السجالت التي فیھا دّونت أعمال كل انسان إنما ھو صورة مألوفــة في الكتاب المقدس للتعبیر 

  ).14:  20عن حدث روحي (انظر القدیس أوغسطینوس مدینة هللا 
  

الكتاب المقدس في ھذا الشأن ھو من الوضوح بمكان، یجمع اآلباء على القول بأن تعلیم         
" ان الذي ینكر القیامة والدینونة ھو ابن الشیطان البكر " (في رسالتھ  بولیكربوسفیعلن القدیس 

:  1الثانیة ( اكلیمنضوس)، ورسالة القدیس 2:  7(رسالة برنابا ).  وكذلك 1:  7إلى أھل فیلیبي 
 8:  1ع بدیّان األحیاء واألموات (انظر القدیس یوستینوس، الدفاع )، فكلتا الرسالتین تدعوان یسو1

).  والقدیس أوغسطینوس یبحث مطوالً في 1:  10/  1؛ القدیس ایریناوس، ضد المبتدعین 
  ).20الدینونة األخیرة، معتمداً على شھادات العھدین القدیم والجدید (مدینة هللا 

  
  
  
  .  وصف الدینونة العامة2

 - 31:  25الدینونة العامة وصفاً قصصیاً في خطابھ الطویل عن رجوعھ (متى یسوع یصف        
) : " یجتمع كل األمم "، أي كل البشر، أمام منبر المسیح ابن البشر.  ویتمیز الصدیقون 46

ً بعضھم عن بعض.  وحاالً بعد الحكم المجازاة : " فیذھب األشرار إلى العذاب  واألشرار نھائیا
  ).46صدیقون إلى الحیاة األبدیة " (عدد األبدي، وال

  
  ھناك خالف، بالظاھر، بین نصوص عدیدة للكتاب المقدس، بعضھا یقول بصریح الكالم أن         
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المسیح، ابن البشر، ھو الذي یُجري الدینونة العامة، وبعضھا اآلخر یقول بأن هللا ھو الذي یدین 
).  ولكن لما كان المسیح انما یدین العالم 10:  14؛  6:  3؛  16،  6:  2رومانیین العالم.  (مثالً 

باسم هللا وسلطانھ، حقَّ القول بأنھ هللا الذي یدین العالم بواسطة المسیح، على ما یصرح القدیس 
؛  30:  5) (انظر یوحنا 16:  2بولس : " یوم یدین هللا سرائر الناس بیسوع المسیح " (رومانیین 

  ).31:  17أعمال 
،  42 – 41:  13وفي یوم الدین سوف یكون للمالئكة عملھم خداماً وموفدین للمسیح (متى        

: " وتجلسون أنتم على اثنى  28:  19)، وللرسل مساھمتھم المباشرة (متى 31:  24؛  50 – 49
 – 2:  6كور  1ركتھم (عشر كرسیاً وتدینون أسباط اسرائیل االثنى عشر ")، ولألبرار جمیعاً مشا

) : " أما تعلمون ان القدیسین سیدینون العالم ؟ " ).  فھؤالء جمیعاً، بناء على اتّحادھم الوثیق  3
بالمسیح، سوف یتبنّون حكمھ على األشرار ویصدرونھ معھ.  أما موضوع الدینونة فأعمال البشر 

 2األشیاء الخفیة ونیات القلب (روم : " وكل كلمة بطالة ").  حتى  36:  12؛  27:  16كلھا (متى 
).  وما وادي 32:  13.  وأما الیوم والمكان فال یعلمھما أحد (مرقس )5:  4 كور 1؛  16: 

)، ورأى فیھ أوسابیوس والقدیس ایرونیموس 12،  2:  3یوشافاط الذي ورد ذكره في یوئیل (
  وادي قدرون، اال رمز (" یھوه یدین ").

  
)، باظھارھا 10:  1تسالونیكي  2(هللا والمسیح بالتمجیددینونة العامة على ولسوف تعود ال       

حكمة هللا في تدبیر العالم، ورفقھ بالخطأة وصبره علیھم، وال سیما عدلھ في المجازاة.  ویبلغ مجد 
  المسیح إللھ أوجھ في أجزاء الدینونة العامة.

وبینا اإلنسان یُدان في الدینونة الخاصة كفرد، فإنھ سیدان في الدینونة العامة كعضو في        
البشریة وبحضور البشریة جمعاء.  ویكتمل الثواب والعقاب بامتدادھما إلى الجسد القائم (القدیس 

  ).1:  88توما، ملحق 
  
  

  .  نھایة العالم9
  .  خراب العالم1
 قضیة أكیدة.سیخرب العالم الحالي في الیوم األخیر.   •

تعارض تعلیم الكنیسة بعض الشیع القدیمة (الغنوسیون، المانویون، االوریجانیون) القائلة بخراب 
العالم المادي بكاملھ.  وكذلك بعض النظریات الفلسفیة القدیمة (الرواقیون) القائلة بأن العالم ھو في 

  تى یبعث من جدید، كما كان أوالً.دّوامة، ما أن ینتھي ح
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)، 4:  34) ؛ شعیا 27:  101یتنبأ یسوع بخراب العالم الحالي، وفقاً لتعلیم العھد القدیم (المزمور 
) : " وعلى أثر ضیق تلك األیــام تظلم الشمس، 29:  24فیخبر عن تقلبات كونیة عظیمة (متى 

:  35:  24والكواكب تتسقط من السماء، وقوات السماء تتزعزع ".  متى والقمر ال یعطي ضوءاً، 
: " وھا أنا معكم كل األیام الى  20:  28" والسماء واألرض تزوالن وكالمي ال یزول ".  متى 

  منتھى الدھر ".
).  24:  15؛ انظر  31:  7كور  1: " ان ھیئة ھذا العالم في زوال " ( القدیس بولسویعلن        

یتنبأ القدیس بطرس عن خراب العالم بالنار : " سیأتي یوم الرب كاللص، فیھ تزول بدوّي و
).  10:  3بطرس  2قاصف، وتنحل العناصر متقدة، وتحترق األرض وما فیھا من مصنوعات " (

ً جدیدة، ألن السماء  وفي رؤیا یشاھد القدیس یوحنا خراب العالم : " رأیت سماء جدیدة وأرضا
  ).11:  20رض األولى قد زالتا " (رؤیا یوحنا األولى واأل

 برنابافي التقلید القدیم یرد الحدیث عن االعتقاد بخراب العالم تكراراً.  فیقول صاحب رسالة        
).  5:  15بأن ابن هللا، بعد اصداره الحكم على األشرار، " سیغّیر الشمس والقمر والنجوم " (

یأتي على العالم المتقادم وما فیھ ".  ویقول القدیس  عن حریق عام " ترتلیانوسویتحدث 
بأن العالم الحالى ال یفنى فناًء، بل یتغیر تغییراً فقط : " فالصورة تذھب، ال الطبیعة  أوغسطینوس
  ).14:  20" (مدینة هللا 

        ً   .أما عن كیفیة انتھاء العالم فال العلوم الطبیعیة، وال الوحي، یستطیعان ن یؤكدّا شیئا
، والذي نجده كثیراً في ما سوى أسفار 12، 10، 7:  3بطرس  2وما الخراب بالنار، الذي ورد في 

  الكتاب، اال تصویر مألوف لما أخبر بھ الوحي من خراب العالم.
  
  .  تجدید العالم2
 قصة أكیدة.سیتجدد العالم الحالي في الیوم األخیر.   •

 65عن سماء جدیدة وأرض جدیدة : " ھاءنذا اصنع سماء جدیدة وأرضاً جدیدة " (أشعیا  تنبأ       
 – 17:  65).  ویصف خیرات العالم الجدید بأوصاف النعیم األرضي (22:  66؛ انظر 17: 

عن تجدید العالم أنھ بعث : " في جیل التجدد، متى جلس ابن البشر على المسیح ).  ویقول 25
ً وتدینون أسباط اسرائیل االثنى عشر " كرسي مجده تجلسون أنتم  ً على اثنى عشر كرسیا أیضا

  ).28:  19(متى 
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ان كل الخلیقة اخضعت للباطل وتنتظر خالصھا، وانھا، كاإلنسان، ستُعتَق القدیس بولس ویقول 
معاً القدیس بطرس ).  ویعلن 25 – 18:  8من عبودیة الفساد إلى حّریة مجد ابناء هللا (رومانیین 

).  وكلمــة " 13:  3بطرس  2عن خراب العالم وعن سماء جدیدة وأرض جدیدة یسكن فیھا البر (
وصفاً القدیس یوحنا ، إنما تعنى تجدید العالم.  ویصف 21:  3رد كل شيء " الواردة في أعمال 

ً ھذه السماء الجدیدة وھذه األرض الجدیدة النازلة من  السماء لتكون المسكن الجدید � قصصیا
یسكنھ مع بني البشر.  ویقول الجالس على العرش : " ھــا اني أجعل كل شيء جدیداً " (رؤیا 

  ).8 – 1:  21یوحنا 
ان صفات العالم اآلخر ستكون متنافسة مع طبیعة الجسد الممجد  أوغسطینوسویعلم القدیس 

:  20(مدینة هللا قة مع حیاة الجسد المائت العابرة الخالدة، كما كانت صفات العالم الفاني متناس
16.(  

  یضع للعالم الجدید معالم تتفق وغایتھ التي ھي خدمة اإلنسان.توما والقدیس 
ا یقدمھ لھ العالم الحالي من خدمات بتوفیره لھ أسباب الحیاة  ولما كان االنسان الممجد في غنى عمَّ

یقابل تمجید الجسم البشري تمجید غیره من األجسام كان من المناسب أن الجسدیة ومعرفة هللا،
بحیث تتفق وحالة الجسم البشري الممجد.  فعلى عین الصدیقین أن تشاھد مجد هللا من خالل العالم 
الطبیعي الممجد، في أعمالھ، في جسم المسیح، في أجساد األبرار، وفي سائر األشیاء المادیة أیضاً 

ھذا وال تسمح أقوال الوحي بمزید من الوصف لمدى وكیفیة  ). 1:  74؛ انظر  1:  91(ملحق 
  ).3:  91تجدد العالم ھذا (ملحق 

وبانتھاء تجدد العالم تنتھي مھمة المسیح.  ولما كان أعداء ملكوت هللا قد ُغلبوا جمیعھم، فإن        
سلطتھ السامیة  )، دون أن یتخلَّى مع ذلك عن24:  10كور  1المسیح یسلّم عندئٍذ الملك � اآلب (

ومقامھ الملكي بسبب االتحاد األقنومي.  وبانتھاء العالم یبتدئ ملك هللا الكامل الذي ھو غایة الخلیقة 
  كلھا والمعنى األخیر للتاریخ البشري كلھ.
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